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23.05 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter
  Tema:  «Kan vi tro på mennesket?»
  Taler: Hans Herlof Grelland
  Sang: Hege og Arild Ravneng
18.06 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise    
  Tale: Olav Pedersen 
  Sang: Liv og Asbjørg
20.08 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
25.08 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter
  Tema: «Høsten er moden» 
12.09 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Menighetssenter
  Tema: «Da livet snudde»
  Taler: Ingrid Dorthea Levinsen
  Sang: Skjeberg Kirkekor

 

Møte i 
Misjonssambandet, Varteig 

 
Fredag 7. juni kl 19 00 på Breidablikk 

Taler: Odd Åge Ågedal 
 

Enkel bevertning 
 

Kollekt til NLM 
 

Du er hjertelig velkommen! 

 
Verden for Kristus 

NLM 
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Nå i den lyse årstiden kan vi med sollyset i ryggen se mot en regnbyge og få øye på den 
vakre regnbuen bli spent over himmelen. De med greie på fysikk vet å fortelle at regnbuen 
er et optisk fenomen som oppstår når solstrålene treffer regndråpene, brytes og avspeiles 
slik at det for det menneskelige øye sees som en bue med en fast fargekombinasjon.
I Bibelen står det også om regnbuen. I den mytiske fortellingen om Noah kan vi lese at 
Gud sendte en storflom over jorden slik at alt liv ble ødelagt. Noah og hans familie deri-
mot og de dyrene de hadde tatt med seg inn i arken, berget livet. Da storflommen var over 
inngikk Gud en pakt med Noah og hans etterkommere og med alle levende skapninger: 
«Aldri mer skal en storflom komme for å ødelegge jorden.(….) Jeg setter buen min i sky-
ene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden» (1. Mosebok kap.9).
For meg er dette et kraftfullt uttrykk for at Gud har omsorg for det han har skapt, han 
har ikke trukket seg tilbake og overlatt oss til oss selv. Han er nær sin skapning. Han 
gir og opprettholder livet, og han ber oss ta vare på det. Regnbuen minner oss derfor om 
Guds omsorg.
Gud har også gjort en pakt med deg. Det skjedde den gangen du ble døpt. Da ble du møtt 
av den samme Gud som ga sitt løfte til Noah. Ved Guds ord og gjennom de tre hånd fuller 
vann fikk du del i frelsen og det evige liv uten at du gjorde deg fortjent til det. Det er 
dette som kalles nåde: «Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, 
men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer 
ved Den hellige ånd.» ( Paulus’ brev til Titus kap. 3.) Dette er et løfte - en pakt 
– som Gud står ved. Derfor kan vi også i mange kirker se at en regnbue er 
del av utsmykningen ved dåpefonten. Dette minner oss om Guds løfter 
knyttet til dåpen, og at dette gjelder også for deg, når du tar i mot det.
Kanskje du neste gang du ser regnbuen skulle takke Gud for at han har 
gitt deg livet her på jorden og at hans barmhjertighet gir håp om et evig 
liv ?
 Livet og døden, ja, alt er forvandlet !
 Dåps-vannet gjenspeiler regnbuens pakt.
 Troen er gitt oss: Guds rike skal seire !
 Mørket som binder oss, mister sin makt.
    ( Svein Ellingsen, Norsk salmebok nr 209)

Sverre S. Aarmo

Regnbuen

Foto: Ketil Strebel
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Diktsamlingen «Blaaklokker», utgitt av Varteig Bygdelag i 
1920.

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Niels Gundersen Tomte
Niels Gundersen ble født på gården Tomte ved Knatterudfjellet 11. oktober i 1866. 
Foreldrene var Oleane Eriksdatter fra Bergby og Gunder Nielsen fra Skjeberg.

Oleane og Gunder giftet seg 29. januar i 1847. Da var de begge tjenestefolk på Spydevold. Etter bryllupet 
flyttet de til «Knatterudplads», senere kalt Tomte.
I tillegg til Niels fikk de barna  Johan (født i 1848), Anne Oline (1850), Kristine Marie (1853), Emilie 
(1857), Elen (1859) og Olava (1862). 

Hadde svar på alle spørsmål
Niels gikk på Stubberud skole, og det viste seg tidlig at han hadde et godt hode. Olaus Brusevold for
teller: «I Varteig kirke hadde de på den tiden den skikken at ungdommen de to første årene etter sin 
konfirmasjon, enkelte søndager møtte fram på kirkegulvet og ble eksaminert om sin barnelærdom. Da 
jeg som ung hørte på en slik overhøring, var det en som straks hadde svar på alle spørsmål. Han het 
Niels Tomte. Han var innesluttet og stille, ja, nærmest sky, men da vi begge ble medlem i Ynglinge
foreningen fikk vi snart et intimt vennskap.»
Etter amtsskolekurs i Borge, bekostet storebror Johan på ham middelskolen i Kristiania. På ett år tok 
han den beste eksamen.

Kjøpmann og redaktør
Da Niels Tomte i 1890 var tilbake til Sarpsborg, begynte han i butikken til svogeren, fargehandler 
Gustavsen. Omkring 1896 startet han sin egen kortevareforretning som han drev i rundt ti år.
Etter at han hadde trukket seg tilbake fra forretningslivet, vikarierte han et års tid som redaktør i 
avisa «Glommen».

Denne artikkelen, skrevet av Sol
veig Rød, sto i Varteig Historielags 
årstidsskrift Inga for 1997. Artikke
len er noe forkortet for å få plass i 
Menighetsbladet.

Ble kinosjef
I 1915 ble Niels Tomte valgt inn i en komité som skulle 
utrede kommunal drift av kinematografen i Sarpsborg. 
Det ble Tomte som fikk jobben med å skrive komiteens 
innstilling, som med velvalgte ord anbefalte at bare 
kommunen skulle ha lov til å drive kino fordi «i kine
matografen har man et folkedannelsesmiddel av rang, 
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To av Niels Tomtes søstre, Elen (gift Nylænde) og Kristine Marie (gift Jo-
hansen).

Gravsteinen over Niels Tomte ble 
flyttet fra Sarpsborg til Varteig i 
1891. (Foto: Øistein Bøe.)

der benyttet på den rette maate, kan blive en mektig faktor i kulturens og oplysningens tjeneste».
Komiteens forslag fikk flertall i bystyret, og Niels Tomte ble valgt til formann i det første kino styret. 
I 1916 ble han ansatt som den første kinematografbestyreren med en årslønn på 2.000 kroner. 
Stillingen hadde han fram til sin død 18. november i 1920.

Stille og alene
Samme dag som Tomte døde, sto det i «Glommen»: «Kinematografbestyrer Nils Tomte er inat 
plutselig død. Stille og alene som han levet var han også helt alene da han vandret bort. Da de fant 
ham om morgenen satt han afkledd og død i sofaen. Han hadde arbeidet om natten, trukket op sin 
klokke og lagt klærne som vanlig.» Til begravelsen hadde Olaus Brusevold på noen få dager satt 
sammen et kor som sang Tomtes eget dikt, «Kirken der hjemme».
Niels Tomte var også en habil fotograf, og det er nok mange som har gledet seg over hans bilde av 
de to konene på vei over Sarpsborg torv til slakteren med en kalv. (Se Varteig Historielags kalender 
for september 85.)

«Blaaklokker»
Etter Tomtes død samlet noen av hans venner de dikt og sanger han hadde skrevet, og fikk utgitt 
en liten diktsamling med tittelen «Blaaklokker». Titteldiktet begynner slik:

 Naar kveldsol daler i purpurglans
 og flammer om fjeldets sider
 og slynger tilslut en straalekrans

I naturen ser han Gud
I «Blaaklokker» er det 44 små dikt, og nesten alle handler 
om eller tar utgangspunkt i naturen. Noen av dem forteller 
også at i naturen ser han Gud – en kjærlighetens og lysets 
Gud. Dette kommer spesielt godt fram i diktet «Fragment» 
(sitet fra siste vers):
 Hans billed ser jeg, hvor verdner vandre
 i evig runddans ad æterens veie
 i vaarens nyfødte, bly solleie
 i anemoner og klokker blaa
 i alt, hvor livet seg folder ut
 i alt det store og i det smaa
 jeg ser hans billed – en lysets gud. 

Varteig-sangen
For oss i Varteig er det vel «Varteigsangen» som er best 
kjent. Den skrev Tomte til Varteigs første bygdedag i 1917. 
Noen år etter satte komponisten Kristian Wendelborg 
musikk til, og sangen ble første gang sunget av et kor i 
Varteig kirke 19. februar i 1922.
Niels Tomte ble gravlagt i Sarpsborg, men for noen år siden 
ble gravsteinen flyttet til Varteig kirkegård der den nå 
står rett ved veggen på den kirken han selv beskrev slik:
 Ja, helst jeg mindes dig som lys du staar
 omkranst av løvede birke
 naar klokkeklangen over bygden gaar
 og kalder folket til kirke.
Det finnes ikke fotografier av Niels Tomte eller hans bror 
Johan.

 om hei og grønnende lider,
 da høit i høldet, i uren graa
 der staar de tusinde klokker blaa
 og rødmer med glød på kinden.

 Jeg sat i hældet og stirrede frem
 mot vestens kveldsorte skoge 

Olaus Brusevold berettet at Niels Tomte fortalte at dette diktet ble til da han som ung gutt lå hjemme på Tomte i et bakkehell der 
han var omgitt av blåklokker. Plutselig hørte han så tydelig at blåklokkene ringte en vuggesang.
Dette skal Tomte ha fortalt dypt grepet mens tårene trillet nedover kinnet. Organist Brusevold prøvde flere ganger å sette melodi til 
dette diktet, for Tomte ville gjerne det, men han fikk det liksom aldri til.
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 Det er første gang vi har tre lister 
som stiller til valg til Kirkemøtet og bi
spedømmerådet i Borg, sier valgrådets 
leder Nina Lind. Nå får medlemmene 
gode valgmuligheter, vi håper mange 
vil benytte seg av muligheten til å være 
med å bestemme i kirka!

Listene i alfabetisk rekkefølge:

Bønnelista
THOMAS BJØRTOMTHAUG, 
Jessheim     
MATHILDE THOMPSON SAND, Moss
Susanne Thauland Hedberg, Ski
Åse Brøvig, Ski
Laila Larsen, Oppegård
Tom Henriksen, Askim  
Olav Honningdal, Sarpsborg
Thea Aarseth, Oppegård
Edvard Dreier Grimstad, Råde    

Nominasjons
komiteens liste
Erling Birkedal, Nittedal
Sidsel Repstad, Kolbotn
Frode Bolin, Moss
Thomas Granheim Iversen, Sarpsborg
Elisabeth Pagander Austrheim, 
Fredrikstad
Kurt Soltveit, Ski
Oda Mossik Bernhardsen, Fredrikstad
JanErik Sundby, Råde
Hallgeir Elstad, Sørum
Laia Kristine Bringa, Fredrikstad

Kirkevalget 2019
• 8. og 9.september 2019 avholdes 
Kirkevalget i alle menigheter i Norge 
samtidig med Kommunevalget
• 3 millioner nordmenn har rett til å 
stemme ved Kirkevalget 2019
• Det skal velges omtrent 7000 råds
medlemmer i Kirkevalget 2019
• Kirkevalget er to valg; du velger kan
didater både til menighetsrådet der du 
bor og til bispedømmeråd/Kirkemøtet 
regionalt og nasjonalt.
• I valg til Kirkemøtet og bispedøm
merådet i Borg er det 3 ulike kandid
atlister; Bønnelista, Nominasjonsko
miteens liste og Åpen folkekirkes liste, 
tilsammen 38 kandidater.

Jon Erik Haave, Moss
Pål Antonsen, Sarpsborg
Sidsel Marie Schade, Skjeberg
Øivind Refvik, Drøbak
Maren Kristine Skovholt, Rælingen

Åpen folkekirkes liste
KARINELIN BERG, Fredrikstad
OLE JACOB FLÆTEN, Lillestrøm
Anne Marie Nørstelien Helland, Moss
Helene Lunder Eriksen, Fredrikstad
Tania von der Lippe Michelet, Moss
Kjetil Hafstad, Fredrikstad
Liv Betty Hesjadalen, Rygge
Anita Patel, Lørenskog
Aksel Reuben Eriksen, Skedsmokorset
Steinar Granmo Nilsen, Ski
Kristin Elisabeth Kyhen Ramstad, 
Fetsund  
Eirik Elin Stillingen, Gan
Turid Øyna, Nesodden
Aleksander Abelsen, Fredrikstad

Stemmetillegg
Listestillerne til Bønnegruppa og Åpen 
folkekirke har gitt stemmetillegg til 
sine to øverste kandidater (Navn med 
stor skrift). Det betyr at disse gis et 
stemmetillegg i sitt personlige stem
metall på 25 % av det antall stem
mesedler listen mottar ved valget. For 
nominasjonskomiteens liste er det ikke 
anledning til å gi slikt stemmetillegg.

Tre valglister til bispe
dømmerådsvalget i Borg
Valgrådet har godkjent alle de tre innkomne listefor
slagene til valg av leke kandidater til Kirkemøtet og 
bispedømmerådet. De tre listene er Bønnelista, Nomi
nasjonskomiteens liste og Åpen folkekirkes liste. Valget 
til nytt bispedømmeråd blir gjennomført som forholds
tallsvalg. Kirkevalget angår 400 000 medlemmer i 111 
menigheter i Den norske kirke i Borg.

Menighetsråds
valget i Varteig
Nominasjonskomiteens liste til 
menig hetsrådsvalget i Varteig:      

1. Kjell Øivind Lunde, Hasle (f. 1944).
2. LilleAnita Martinsen, Hafslunds
øy (f.1965)
3. Ingrid Sikkeland Lunde, Ise 
(f.1981)
4. Åslaug nSødal Gabestad, Ise (f. 
1978)
5. Dagfinn Hansen, Varteig (f. 1949)
6. Kirsten Ingeborg Holmen, Varteig 
(f. 1958)
7. Kine Merete Bergerud, Varteig 
(f. 1978)
8. AnneMarie Borgen, Varteig (f. 
1951)
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Olsok 2019 
Kirkene i Sarpsborg er 
i år igjen med å arrang
erer Olsok sammen med 
Olavsdagene. I år er det 
«Allianser fortid – nåtid – 
fremtid» som er tema – for 
å markere at det er 1000 år 
siden Olav giftet seg med 
Astrid i Sarpsborg. Det er 
mye spennende program, 
blant annet konsert,  ut
stilling og familiedag på 
Borgarsyssel.  

Hele programmet vil du finne på www.
olavsdagene.no . Det er også laget en 
brosjyre. Her er noe av det som skjer:  

Onsdag 24. juli kl. 11.30    Tilrette
lagt pilegrimsvandring i Kulåspar
ken og Sarpsborg kirke 
Velkommen til en tilrettelagt byvand
ring i Kulåsparken. Vandringen vil 
være god selv om du er saktegående 
eller avhengig av rullestol.
Vi møtes i Kulåsparken ved Paviljongen 
og starter vandringen her. (Det er mu
lighet for transport helt inn  til Paviljon
gen, men ingen parkeringsmuligheter). 
Herfra forflytter vi oss til Sarpsborg 
kirke, underveis blir det stopp ved 
stasjoner med opplevelser som sti
mulerer ulike sanser. Vi har med oss 
fløytistene Marianne Aarum og Kari 
Andrea Johansen. Vandringen avslut
tes i Sarpsborg kirke, der vi inviterer til 
flere musikalske opplevelser og god mat. 
Vi er behjelpelige med transport og 
ledsager dersom det er ønskelig. Ar
rangementet er ferdig kl. 14.00. 

Arrangementet er gratis, påmelding til 
helene.selvik@sarpsborg.com//telefon 
99236541 innen 16. juli. 

Pilegrimsvandringer 25. juli – 29. 
juli – Pilegrim på Alliansevandring 
Med tema Allianser som bakgrunn har 
vi lyst til å bli bedre kjent med området 
over grensen. I middelalderen var land
skapet Båhuslen, mellom Svinesund og 
Gøtaelvens munning, av de rikeste og 
viktigste områdene i Norge. I utallige 
sagatekster, og andre skriftlige kilder 
fra middelalderen, ser vi betydningen 
av Båhuslen for norske konger og stor
menn – slik også for Olav den Hellige. 
Ser vi Båhuslen i lys av middelalderens 
kirkelige historie, og pilegrimstradisjon, 
er det også et interessant område. Her 
lå flere av de norske klostrene, her lå 
viktige kirker, også med lokale val
fartstradisjoner knyttet til seg. 

25. juli – Vandring ved  Skee kyrka fra 
1100 tallet,   som er en av de  største 
steinkirkene fra middelalderens Bå
huslen. Biskop Atle Sommerfeldt er 
sammen med oss – og vi vandrer i et 
vakkert kulturlandskap. 
26. – 28. juli – Pilegrimsfellesskapet 
Sta. Maria arrangerer dagvandringer 
fra Elgåfoss på grensen mot Sverige, og 
frem til Ingedal kirke. 
29. juli   Pilegrimsvandring fra Skje
berg kirke til Borgarsyssel. Dagen 
starter med tidebønn ved koret St. 
Olav vocale som ledes av kantor Carl
Andreas Næss.
Deretter vandrer vi frem til Borgarsys
sel museum gjennom et landskap som 
bringes gjennom tiden, bronsealder, 
middelalder og nåtid. Det blir refleksjo
ner og guiding underveis, ved pilegrims
fellesskapet Sta. Maria – Sarpsborg og 
pilegrimsprest Helene Selvik.
Mere informasjon om vandringene fin
ner du på olavsdagene.no eller på www.
pilegrimsfellesskapet.no

Olsokgudstjeneste 29. juli kl. 18.00 
i St. Nikolas kirkeruin 
Velkommen til fellesgudstjeneste på 
Olsokdagen. Alle  byens menigheter og 
kirkesamfunn er invitert.  
Predikant denne dagen er Biskop eme
ritus fra Stavanger, Erling Pettersen. 
Det er sang ved St. Olav vocale og mu
sikk ved kantor CarlAndreas Næss 
med flere. 

Velkommen til fine dager! 

Fra samlingen etter fjorårets tilrettelagte vandring.

Det inviteres til pilegrimsvandring.
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– Målet vårt er at lørdags
klubber skal spre seg 
rundt til alle menigheter 
i ELCT (Den evangelisk
lutherske kirken i Thai
land). Vi ønsker at kirkene 
våre skal fylles med barn 
hver eneste lørdag!

Anne Storstein Haug har sammen med 
diakonileder Anuttaraphat vært i Nan 
og Chiang Rai, nord i Thailand for å 
besøke de fem første menighetene som 
har startet opp – eller er i gang med å 
starte opp – lørdagsklubb for barn dette 
året. Lørdagsklubb er diakoniavdel
ingen i ELCT sitt nyeste prosjekt, og 
NMS støtter dette prosjektet.

Trygt sted
– Tanken er at lørdagsklubbene skal 
være en trygg og god plass for barna 
mens foreldrene er på jobb, for de jobber 
også på lørdager. Nå i begynnelsen på 
prosjektet er det stammefolket som bor 
i de landsbyene som ELCT har menig
heter som er i hovedfokus, forklarer 
Storstein Haug. Til nå er det startet 
opp lørdagsklubber i fire Lualandsbyer 
(Ban Den, Na Pong, Huay Tong og Huay 
Mi) samt i en Lahulandsby (Taho).
Ønsket om å starte opp med lørdags
klubber kom fra kirkemedarbeiderne 
våre i Nan i NordThailand. Der ville 
de gjøre noe for barna i landsbyen, som 
ellers måtte klare seg alene en hel dag 
mens foreldrene var på jobb. Stamme
folket er blant de fattigste i Thailand, 
og mange av dem opplever at thaier og 
andre ser ned på dem. Derfor skjuler 
mange av dem bakgrunnen sin i håp 
om å bli lettere akseptert.

Lørdagsaktiviteter i den lokale menigheten. (Alle foto: Anne Storstein Haug)

Kirker fulle av barn

Alle barna får et varmt måltid mat i løpet 
av samlingen.



Fokusområder
Fokusområdene for lørdagsklubbene er 
å få fram lokal musikk, språk og kultur 
blant stammefolk som fortsatt kjemper 
for å bli aksepterte i thaisamfunnet. 
Man vil også legge vekt på å gi barna 
redskap til å ta vare på landsbyens 
egenart og miljø. Det er viktig for barna 
å få vite mer om sine og stammefolkenes 
rettigheter i thaisamfunnet. Og det vil 
bli lagt vekt på å understreke viktig
heten av utdanning. 
Mange av barna i disse områdene slut
ter på skolen og begynner å arbeide 
like etter barneskolen, og jentene gifter 
seg ofte veldig tidlig og får barn før de 
er ferdige på skolen. I tillegg vil man 
også undervise litt i om hvordan en tar 
vare på seg selv, og hvordan man blir et 
godt samfunnsmedlem. Barna vil også 
få et sunt og godt måltid når de er på 
lørdagsklubben. 

Guds kjærlighet 
og omsorg
Målet er at barn som deltar på lørdags
klubben ikke bare skal ha en trygg og 
god plass å være mens foreldrene er 
på jobb, men også at flere av dem etter 
hvert tar høyere utdanning. Og så er det 
viktig at både barna og foreldrene deres 
kjenner til både barns og stammefolks 
rettigheter i thaisamfunnet. De skal 
vite at de kan være stolte av sin egen 
kultur, sin egen musikk og sitt eget 
språk, ta vare på seg selv og bli gode, 
trygge samfunnsborgere. Og så ønsker 
kirken at barna skal få oppleve Guds 
kjærlighet og omsorg. 

Tekst: 
Anne Storstein Haug/Marit Rødland Lørdagsklubb i en Lahu-landsby i nærheten av Chiang Rai i Nord-Thailand.

Menighetens
misjonsprosjekt
Hver søndag nevner presten 
«menighetens misjonsprosjekt 
i Thailand» i forbindelse med 
kirkebønnen. Og dette er en del 
av dette misjonsprosjektet som 
gang på gang nevnes i våre bøn
ner til Gud.
Varteig menighet samarbeider 
med NMS om arbeidet i Thai
land, som menighetens misjons
prosjekt. Det innebærer at me
nigheten samler inn penger til
prosjektet, tar det med i sine 
bønner og bidrar til å spre in
formasjon.Offeret i kirkene våre 
går til misjonsprosjektet flere 
ganger hvert år.

Lørdagsklubb i en Lahu-landsby i nærheten av Chiang Rai i Nord-Thailand. Her under-
vises det i Lahu-språket som færre og færre kan. 
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3 – 6 år,  
tirsdager 
kl. 18.00 -19.00 på 
Hasle Menighetssenter 

 For mer informasjon:
Camilla Beck Arntsen, 
415 23 626

Program for
bygdedagen i
Varteig 16. juni
Kl. 10.00  Gudstjeneste i Varteig kirke med 50-års konfirmanter
Kl. 12.30  Åpning av bygdedagen og utstillingene
Kl. 12.35   Blomsternedleggelse ved Ingabautaen ved Egil Nordengen
Kl. 12.45  Døde i Varteig siden forrige bygdedag minnes. 
  Liste leses av Håkon og Signe Smaaberg Lunde.
Kl. 12.50  Pause fra scena.   
   Trekkspillmusikk av Øystein Skaar på Meieriet.
    Loddsalg og melkespannkasting.
Kl. 13.45  50-års konfirmantene ankommer bygdedagen.
Kl. 14.00  Bunadsparade. 
  En presentasjon av forskjellige bunader som 
  hører til i Varteig.
Kl. 14.25  Varteigsangen. 
  Medlemmer av menighetskoret er forsangere.
Kl. 14.30  Dagens tale av Ingrid Levinsen
Kl. 15.00  Konsert med Therese Aronsen og Monica FossJacobsen
   (vokal), Tom Rønningsveen (piano),  Jon Erik 
  Gretland (gitar) og Ivar Aronsen 8bass) 
Kl. 15.30  Premieutdeling for melkespannkasting
    Avslutning av bygdedagen

Kl. 17.00  Fotballkamp på Varteigbanen mellom 
  Varteig og Rakkestad.

Lekestue selges til 
høystbydende, 

må hentes 
evt. betale frakt. 

Kan besiktiges i Hasle 
barnehage. 

Ring for avtale 
91144815

Lekestue
selges



SIDE

Fargelegg!

Finn fem feil!

Jesus viste seg for disiplene etter at 
han hadde stått opp fra de døde. Peter ble så glad at 
han hoppet ut av båten!

Tegninger: Kari Sortland

Jesus ventet på dem på stranda 
med nystekt brød og fisk. De to bildene er nesten 
like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tre menn snakket 
sammen om merkelige sammentreff:
– Kona mi leste en bok om tvillinger, 

og så fikk hun det, sa den ene.
– Kona mi leste en bok om trillinger, og 

så fikk hun det, sa den andre.
– Hjelp! ropte den tredje. – Kona mi 

sitter hjemme og leser Ali Baba 
og de 40 røverne!

Kannibalen var på flytur. 
– Har De lyst til å se menyen? 

spurte flyvertinnen.
– Nei takk, men jeg vil gjerne 

se passasjerlisten.

Vitser

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

Søk først Guds rike og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

Gi barnebladet 
Barnas til et barn 

du er glad i!
Disse oppgavene 
er hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på sondagsskolen.no 

eller 22 08 71 00

Ekorn er veldig flink til å gjemme nøtter, men de er 
ikke like flink til å finne igjen gjemmestedene sine. 
Kan du hjelpe ekornet å finne nøttelageret sitt?

Hjelp ekornet å finne nøttene!
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Varteig 
Bygde
kvinnelag
16. juni: 
Bygdedagen. 
Sett av noen hektiske timer 
denne dagen.
Juli og august: 
Sommerferie
17. september kl. 18.00 
på Vestvold: 
Ost og vinkveld med vin
smaking.

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.

Konfirmanter i Skjebergdalen kirke 
søndag 26. mai kl. 11.00:

TheaEmilie Wang Johansen
Markus Skoftebyengen Kampenes
Emil BøeStordal

Konfirmanter i Hafslundsøy kirke
lørdag 1. juni kl. 11.00:

Noah Bråtveit
Henrik Dokken
Malene Marie Håkonsen
Tobias Wilhelmsen Rogndalen
Henrik Siljan
Emily Madeleine Zahl Steffå
Marcus Arnesen Wahlberg
Oliver Bjerkan Øby
Camilla Koppegodt Navestad
Hariette Kilumulisa Ndambara

Konfirmanter i Hafslundsøy kirke
søndag 2. juni kl. 11.00:

Ella EnglundAamodt
Torbjørn GudevoldOlsen
Ine Helene Johansen
Emil Gylta Olsen
Mia Tømmerholt Olsen
Sebastian Hassel Pettersen
Signe Helene Sundell
Magnus Walther
Else Mathilde Darbakk
Henriette Stensrud

Konfirmanter i Varteig kirke 
lørdag 8. juni kl. 11.00:

Julie Bergerud
Charlotte Derbakk
Anne Margrethe Gabestad

Sondre Nordal Hansen
Rebecca Karlsen
Mia Malen Jensen Kristiansen
Anea Madelen Bråten
Kevin Sulusnes Watvedt

Konfirmanter i Varteig kirke
lørdag 8. juni kl. 13.00:

Simen Lunde
Sander Løkkeberg
Eskil Holmstrøm Sterri
Eva Kristin Stokholm Herstadhagen
Iselin Bergli Sundås
Nora Marie Sørum
Mina Ravn Solberg

Konfirmanter i Varteig kirke
søndag 9. juni kl. 11.00:

Kenny Nicolay Andersen
Gabriel André Olsen Bøe
Ole Martin Ekeberg
KarlKristian Borgen Kvinge
Julie Kampenes
Emma Johansen Klemsdal

Konfirmanter i Varteig kirke
søndag 9. juni kl. 13.00:

Sebastian Belsby Jacobsen 
Tobias Lilleborgen Lunde
Camilla Lunde
Gabriel Johannes Reid Karlsen
Håkon Smaaberg Lunde
Karl Markus Lund Sælid
Stian Ersvik Tveter

KonfirmanteneKonfirmasjon
i 2020

Nye konfirmanter med foreldre  er 
velkommen til infirmasjonsmøte i 
 Varteig kirke 
 onsdag 5. juni kl. 19.00.

De nye konfirmantene registrerer 
seg på:
 
http://www.sarpsborg.kirken.no/
Livets-gang/Konfirmantpåmelding-
fellesCopy
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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
Epost: ingriddorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil
telefon når hun ikke er på 
kontoret.

Kateket
Kåre Edvard 
ThunæsMartinsen:
Mobiltelefon: ........... 403 18 710
Epost: kaareedvard.thunaes
marthinsen@sarpsborg.com

Organist Tom Rønningsveen:
Epost: 
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com

Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen 
Telefon mobil: .......... 908 28 586
Epost: ivar.aronsen@sarpsborg.
com

Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brandt:
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
Epost: 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

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

Døpte:
Varteig kirke: 
IdaRebecca Alice Karlsen
Oliver Kadrija Nilsen
William LundeFredriksen

Døde:
Knut Bjerkemyr
Ronny 
     Kristiansen Langseth
Else Bergerud
Gerd Julie Håkonsen

Slekters
gang
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
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

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

Din totalleverandør 
av byggevarer

Borgenhaugen - Fredrikstad øst - 
Fredrikstad vest - Moss  - Spydeberg

Nå kan du gi 
takkoffer med Vipps
Det er nå mulig å bruke VIPPS 
i gudstjenestene våre for å gi 
menighetens takkoffer. 
Nummeret er 116320 
(Varteig sokn). Dere må gjerne 
merke meldingen med offerformål, 
men det er ikke avgjørende, for det 
kan vi se på datoen.

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.

Bokmiljø
-en annerledes bokhandel

Sulfatveien 4, Torp
tlf 69 15 14 69

torp@bokmiljo.no
Velkommen til handel med mening!

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.
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 26. mai
6. søndag i påsketiden 
Matt 6,7–13 
1 Kong 3,5–14 eller Apg 12,1–17 og Ef 3,14–21  
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Lino Lu
biana. Offer til menighetsarbeidet.

Torsdag 30. mai
Kristi himmelfartsdag 
Joh 17,1–5
1 Sam 2,1–9 eller Apg 1,1–11 og Ef 1,17–23  
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D, Levinsen. Offer til menighetens 
misjons prosjekt. (Se side 89)

Lørdag 1. juni
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne
prest Ingrid D. Levinsen og menighets
pedagog Kåre Edvard ThunæsMar
tinsen. Offer til konfirmantarbeidet i 
Varteig sokn.

Søndag 2. juni
Søndag før pinse 
Joh 16,12–15
1 Kong 19,3b–13 eller Apg 24,10–21 og 1 Joh 5,6–12  
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne
prest Ingrid D. Levinsen og menighets
pedagog Kåre Edvard ThunæsMar
tinsen. Offer til konfirmantarbeidet i 
Varteig sokn.
Varteig kirke kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste ved prostiprest 
Lino Lubiana ved Lavvoen på Snøfonna 
i Varteig. (Parkering ved Varteig skole.) 
Offer til menighetsarbeidet.

Lørdag 8. juni
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne
prest Ingrid D. Levinsen og menighets
pedagog Kåre Edvard ThunæsMar
tinsen. Offer til konfirmantarbeidet i 
Varteig sokn.
Varteig kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne
prest Ingrid D. Levinsen og menighets
pedagog Kåre Edvard ThunæsMar
tinsen. Offer til konfirmantarbeidet i 
Varteig sokn.

Søndag 9. juni
Pinsedag
Joh 14,23–29 
1 Mos 11,1–9 og Apg 2,1–11 eller Rom 5,1–5 
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne
prest Ingrid D. Levinsen og menighets
pedagog Kåre Edvard ThunæsMar
tinsen. Offer til konfirmantarbeidet i 
Varteig sokn.
Varteig kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne
prest Ingrid D. Levinsen og menighets
pedagog Kåre Edvard ThunæsMar
tinsen. Offer til konfirmantarbeidet i 
Varteig sokn.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved prostiprest 
Lino Lubiana. Offer til Stenbekk Mi
sjonssenter.

Søndag 16. juni
Treenighetssøndag 
Luk 24,45–48 
Jes 6,1–8 og Apg 17,22–34 
Varteig kirke kl. 10.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Bygdedagen i Varteig. 50års
konfirmantene er spesielt invitert. Offer 
til Kulturutvalget i Varteig sokn. Sang 
ved Varteig menighetskor.

Søndag 23. juni
2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,1–13
Esek 36,25–29a  og Rom 6,3–8
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste. Offer til menig
hetsarbeidet. 

Søndag 30. juni
3. søndag i treenighetstiden 
Mark 10,13–16
1 Sam 1,9–18 og 1 Joh 3,1–3 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetens tros
opplæringsarbeid.

Søndag 7. juli
4. søndag i treenighetstiden 
Matt 9,35–38
Salme 22,8–12 og 1 Tess 2,5–13 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet 
i Varteig sokn.
  

Søndag 14. juli 
5. søndag i treenighetstiden 
Matt 18,12–18 
Jer 6,16–19 og Gal 1,6–9  
Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

Søndag 21. juli
Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden 
Mark 3,13–19
Jes 66,18–19 og Apg 9,1–19
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetsarbei
det. 

Søndag 28. juli
7. søndag i treenighetstiden
Mark 5,25–34
Salme 8,2–10 og 1 Kor 1,26–31
Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

Søndag 4. august 
8. søndag i treenighetstiden 
Mark 12,28–34
Jos 22,1–6 og Fil 1,9–11  
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til konfirmant
arbeidet i Varteig sokn.

Søndag 11. august 
9. søndag i treenighetstiden 
Luk 6,36–42
1 Mos 4,8–15 og Rom 14,10–13 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 18. august
10. søndag i treenighetstiden 
Mark 11,25–26
1 Mos 33,1–11 og Ef 4,29–32
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 25. august
11. søndag i treenighetstiden 
Joh 8,31–36
1 Mos 21,9–13 og Rom 8,1–4.14–18 
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest In
grid D. Levinsen og menighets pedagog 
Kåre Edvard ThunæsMartinsen. Kon
firmantpresentasjon, Offer til menighe
tens trosopplæringsarbeid.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 13. august.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Varteig 
Historielag

Et aktivt første halvår 2019 
er på hell, vi nærmer oss 
sommeren. 

Men før ferietid, samles vi 
16. juni til bygdedag. Arran
gørkomiteen lover et allsidig 
program!

Varteig Historielag har sitt ry
kende ferske årstidsskrift Inga for 
2019 ferdig for salg på bygdedagen. 
Som i fjor er Inga på 100 sider, 
spekket med god lokalhistorie. Og 
prisen er fortsatt bare 100 kroner. 

På bygdedagen vil vi også selge el
dre utgaver av Ingaheftet, DVD’er 
(170 kroner), dialektCD’en (150 
kroner), kulturminneheftet for 
Ovaskogs (100 kroner) og 2019ka
lenderen.

CD’en med komplett teksthefte 
med lokale ord og uttrykk som 
ble laget i 2014, «Sånn prekæ 
døm i Varte før i tiæ» inneholder 
rundt 700 dialektiske ord med 
for klaring, en lengre dialog, steds
navn med lokal  uttale og mange 
artige uttrykk. 

Bestilling kan også skje til his
torielagets tillitsvalgte, eller på 
varteighistorielag@gmail.com.

Ingahefter, kalendere, DVD’er 
og dialektCD vil også bli solgt på 
bygdedagen.

For mer informasjon – se:
www.varteighistorielag.no

Alle er hjertelig velkommen til 
våre arrangementer, og ta gjerne 
med deg en bekjent! Det er romslig 
kaffepause med loddsalg på hvert 
møte.

Styret

Undervisnings
kvelder 

 Undervisingskveldene som er på 
Hasle menighetssenter en gang i 

måneden, er et samarbeid mellom 
Varteig menighet og VINormisjon:

Torsdag 23. mai kl. 19.00: 
«Kan vi tro på mennesket? Om godhet, ondskap, altruisme (det motsatte av 
egoisme), kjærlighet og synd.» v/ filosof Hans Herlof Grelland.
Sang ved  Arild og Hege Ravneng.

Torsdag 12. september kl. 19.00:
«Da livet snudde» ved Ingrid D Levinsen.
Sang ved Skjeberg Kirkekor.

Hafslundsøy barnegospel er et kor der alle 
sangglade skolebarn er hjertelig velkommen!
Vi øver annenhver tirsdag kl 18.00 -19.00
i Hafslundsøy kirke og vi har plass til flere. 
Siste øvelse før sommeren 4. juni.

Hilsen 
Tom Rønningsveen og 

Åsta Grøtvedt 

VELKOMMEN TIL 
HAFSLUNDSØY 
BARNEGOSPEL!

26. mai:         
Sommeravslutning
    hos Torill 

Alle hjertelig velkommen til varierte 
samlinger  

med bibelfortellinger, sang og lek. 

Søndagsskolen

Neaskogs og
Filadelfia

Vi samarbeider med Varteig kirke 
men har våre samlinger, som er 
tilpasset to aldersgrupper, på Fi-
ladelfia Varteig kl. 10.45

Vi gleder oss til å treffe dere alle 
på søndagsskolen.

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     


