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Neste nummer av Varteig menig-
hetsblad, 5-2019 er planlagt i uke 
41, i midten av oktober. Frist for 
å levere stoff blir 24. september.

Nr. 6-2019 er planlagt i uke 48, i 
slutten av november. Frist for å 
levere stoff blir 12. november.

Nr. 1-2020 er planlagt i uke 4, i 
slutten av januar. Frist for å levere 
stoff blir 7. januar.

Nr. 2-2020 er planlagt i uke 12, i 
midten av mars. Frist for å levere 
stoff blir 3. mars.

Nr. 3-2020 er planlagt i uke 21, i 
midten av mai. Frist for å levere 
stoff blir 5. mai.

Opplag: 2.200

Trykk:
Møklegaards Trykkeri AS,

Fredrikstad.

Postgiro: 1020.29.91624

Varteig Lions Club
inviterer deg / dere til

HØSTFEST
Varteig skoles gymsal, lørdag 19. oktober klokken 12.00.
Bevertning. Loddsalg. Underholdning ved Kari Stokke og 
Bjørnar Spydevold.

Trenger du transport, ring Bjørn 916 64 166.

25.08 kl 17.00:  Storsamling i Hasle Menighetssenter  
Tema: ”Høsten er moden”
Taler: Mona Bøe

12.09 kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle Men. senter
Tema: ”Da livet snudde” 
Taler: Ingrid Dorthea Levinsen

18.09 kl 11.00:  Formiddagstreff i Betania, Ise. 
Tale av Finn  Olav Myhre. 
Sang av Josef Glenne og Ingrid Eriksen

22.09 kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter 
Sangmøte med Blessing og Kjersti Snopestad

16.10 kl 11.00:  Formiddagstreff i Betania, Ise. 
Torill Bredeg taler.  Sang av Svein og Knut

27.10 kl 17.00: Storsamling i Hasle Menighetssenter
Tema: ”Forfulgte kristne”
Taler: Marianne Haugerud

31.10 kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle Men. senter 
Tema: ”Jeg var fremmed, og dere tok imot meg” 
Taler: Atle Sommerfeldt / Åslaug Gabestad

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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Og vi som trodde at vi ikke skulle
oppleve marerittet en gang til...

Men vi gjorde det! 22.juli 2011 frarøvet oss all naivitet og følelsen av uskyld her langt oppe i 
nord, langt vekk fra de skremmende hatstyrte ekstremistiske kreftene i andre land. Så duk
ker altså en person opp som ligner, i Bærum, nå nylig, august 2019, næret i sitt sinn av de 
mest ekstremistiske forbildene på nett, og blir heldigvis stoppet i drapsprogrammet sitt. To 
eldre, modige menn gikk mot mannen, i direkte livsfare for eget liv, og avvæpnet han.
Hva er det som skjer? Hvor kommer dette hatet fra? Hvorfor er så mange redde? Redde for 
at innvandrere truer vår «norske» kultur? Redde for at muslimer skal «overta» den vestlige 
verden og sette oss flere hundre år tilbake?
Det er de samme mekanismene som jødehatet også ble begrunnet med. Det som endte i holo
cost, masseutryddelsen av en menneskerase. All etnisk utrenskingsteori og handlinger i mod
erne tid har rot i dette grumset. Det yngler av fordommer, løgn, angst, hjernevask i mange 
avkroker av samfunn og nettfora.  
Kristne mennesker – av alle! – burde stå opp, våkne opp, og handle rett og følge Jesu ord og 
eksempel. Så er det altså enkelte kristne miljøer – helst i andre land – som stiller seg bak 
rasistiske holdninger!! Utrolig!!
Kristendom koker ned til tro i praksis. På fruktene skal treet kjennes. Kristendom summeres 
ned i disse ord: «Så blir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Og størst blant dem er 
kjærligheten». Kjærlighet betyr handling her. Tanker skaper holdning, som igjen fører til 
handling. Det er hva du gjør som viser dine verdier, om kjærligheten har preget hjertet, som 
du så følger – eller ikke følger.
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 
Dette er det største og første budet.  Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som 
deg selv.  På disse to budene hviler hele loven og profetene.» 

Dette er svaret Jesus ga til fariseerne, som ville sette han på prøve, 
om han sa de riktige tingene.

Så her er kristendom i en sum, sagt i en formel. Det er ikke 
mulig for en kristen å være rasist etter Jesu ord. Det er 

ikke mulig for en kristen å stenge dør og grense for 
mennesker i nød og på flukt. (så får politikerne finne 
praktiske ordninger for hvem som dette gjelder). Det 
er ikke mulig for en kristen å skyve noen mennesker 
fra seg fordi de er annerledes, tror annerledes, har 
annen kultur. Og det er fordi de er mennesker, skapt 
i Guds bilde, med samme verdi, samme rett til liv og 
fellesskap som meg og oss, fordi de er vår neste, som 
gudskjærligheten forplikter oss på å elske – om vi 
skal være kristne. 
Dette tenker jeg på nå, på slutten av en sommer med 
deilige late dager, OG uhyggelige påminninger om 
at jeg ikke har lov til å bare tenke på meg selv og 
egen velferd. Min neste angår meg. Hvordan preger 

min kristne tro livet mitt? Kjærligheten til min neste 
er testspørsmålet. 

La godheten renne! Vær raus! Vær modig! Se deg om, se 
om du før øye på Gud i ditt medmenneske. Du blir selv 

rik av å gi til andre og være noe godt for andre. Sånn er 
kjærlighetens regnskap.

Leif Levinsen

Ketil
Gjennomstreking
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VELKOMMEN TIL 
GREÅKER KIRKE 

HØSTEN 19! 
 Vi møtes disse lørdagene i høst : 

 31. august kl. 10-14 
 12. oktober kl.10-14 

 23. november  kl.10-14 
 Ta gjerne med matpakke, gratis 

te/kaffe. 

Grønt utvalg i Greåker, Tune, Soli 
og Holleby menigheter ønsker å 
invitere til sy-kurs der du kan få 
hjelp til å reparere tøy, lappe, 
skifte glidelås eller liknende. Det 
kan også være mulighet til å få 
hjelp til å sy enkle barneklær ol. 
Dersom du har symaskin kan du 
gjerne ta den med, men det er 
ingen forutsetning for å delta.  
Du betaler for det materialet du 
bruker, men ta gjerne med eget 
materiell. 
For nærmere informasjon, ta 
kontakt med Siw Libby,  
tlf.: 46973090 

Kandiatene til 
menighetsrådsvalget

Her stemmer du:
BORGEN
Skjeberg administrasjonsbygg
Rådhusveien 17, 1740 Borgenhaugen

HAFSLUNDSØY
Hafslundsøy Barneskole
Hagastuveien 60,1734 Hafslundsøy

VARTEIG
Bygdehallen
Ingaveien 31, 1735 Varteig

Valglokalene er åpne (alle steder):
Søndag 8. september kl. 12.00-18.00
Mandag 9. september kl. 10-00-21.00

Forhåndsstemming:
Kirkekontoret
Råkilvn 2
1710 Sarpsborg 
i perioden 10.august til 6. september kl. 
08.00 - 14.00



SIDE

Fargelegg!

Finn fem feil!

Gud skapte de første 
menneskene og lot dem bo i en vakker hage. 

Tegninger: Francesca De Luca

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

Den vesle jenta 
kom inn i en dyrebutikk og sa: 

– Jeg vil kjøpe en kanin.
– Vil du ha denne søte med de store

øynene, eller den med den nydelige hvite 
pelsen? spurte ekspeditøren.

– Det er ikke så nøye, svarte jenta, jeg
tror pytonslangen min liker

 begge deler.

– Mamma!
Lillesøster er så 
søt. Hun hermer 

etter fuglene!
– Jaså, kvitrer hun?
– Nei, hun spiser

meitemark.
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.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 11 kjente 
fotballspillere. Navnene står fra venstre mot høyre og 
nedover. Klarer du finne alle navnene?

Finn navn på 11 fotballspillere!

R A V I O B U K R I F

E M A R L A S R Å P A

M R O N A L D O V I C

I E N E P E P O G B A

A H S Y L T E S N Ø V

L A A M E S S I O R A

T Z L A T A N T S U N

A R A R N Y I B Y C I

V D H M A R C E L O X

O T I V O Z A L P E T
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Konfirmantene
i Hafslundsøy kirke 1. og 2. juni

Konfirmantene
i Varteig kirke 8. og 9. juni

Fotos: Studio S

Bispevisitas
i Varteig

Biskop Atle Sommerfelt 
kommer på bispevisitas i 
Varteig sokn i uke 44, det 
vil si fra 29. oktober til 3. 
november.
Vi presenterer et mer detaljert pro-
gram for biskpens besøk i Varteig i 
neste utgave av menighetsbladet, 
men kan nevne følgende nå:
Tirsdag 29. oktober kl. 9.00 blir det 
åpningsgudstjeneste i Hafslundsøy 
kirke. Torsdag 31. oktober holder 
biskopen fordrag med tema «Evan-
geliet i handling - om diakoni»   på 
undervisningskvelden på Hasle me-
nighetssenter kl. 19.00. Der deltar 
Camilla Beck Arntsen med sang. 
Søndag 3. november blir det visitas-
gudstjeneste i Varteig kirke søndag 
kl. 11.00. Dette blir en flott gudstje-
neste der blant annet menighetens 
kor deltar. Etter gudstjenesten blir 
det kirkekaffe på Breidablikk der 
biskopen holder sitt visitasforedrag. 
Vi håper mange vil slutte opp om ar-
rangementene disse dagene.

Kåre har sluttet
Menighets pedagog Kåre Edvard 
Thunæs-Martinsen har sluttet i sin 
stilling i Varteig sokn.
Stillingen har vært utlyst og proses-
sen med å ansette Kåres etterfølger 
er i gang.
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50-årskonfirmantene
samlet i Varteig kirke 16. juni

50-årskonfirmantene samlet i Varteig kirke på bygdedagen 16. juni 2019.
Foran fra venstre: Reidun Lindemark Johannessen (f. Lindemark), Vigdis Tidemandsen
Steffen (f. Tidemandsen), Evy Faale (f. Gressløs) og Sissel Engen (f. Bergerud). Bak
fra venstre: Torill Bøe Ræder (f. Bøe), Lisbeth Grottenberg (f. Svendsen), Torbjørn Kul-
lerud, Jack Lilleborgen, Jan Spydevold, Lisbeth Sikkeland (f. Westgård) og Gundlaug
Kingsrød Nygård (f. Kingsrød). (Foto: Ketil Strebel)

Konfirmantene i Varteig 25. august 1969
1. rekke fra v.: Reidun Lindemark, Solbjørg Evelyn Dalen, Lisbeth Svendsen, pastor
Per S. Jørgensen (fra Tune), Jorunn Olafsen, Gunlaug Irene Kingsrød og Randi
Synøve Johansen. 2. rekke fra v: Toril Margrethe Bøe, Evy Susane Gressløs, Vigdis
Tidemandsen, Randi Lisbeth Westgård, Solbjørg Irene Tomta, Sissel Andrea Bergerud,
Anne Mari Jensen, Eva Irene Jensen, Berit Solveig Wisur, May Elisabeth Antonsen
og Agnes Margrete Sikkeland. 3. rekke fra v: Trond Sandaker, Gerhard Stamsås, Jan
Spydevold, Per Ole Hansen, Tor Vidar Martinsen, Finn Edgar Bergerud, Ole Kristian
Karlsen, Torbjørn Kullerud, Jack Willy Lilleborgen og Odd Ingar Bergerud.
Fotograf: Solbergfoto

Breidablikks venner har samling 
fredag 20. september kl. 19.00.
Vi får besøk av Karin Aronsen. Hun 
forteller og viser bilder fra sin tur 
til Gambia.
Sang og musikk ved Therese og 
Ivar Aronsen.
Andakt. Bevertning,utlodning.
 Alle er hjertelig velkommen!

Breidablikks 
venner

Varteig 
Bygde-
kvinnelag
17. september kl. 18.00
på Vestvold:
Ost og vinkveld med vin-
smaking.

23. september:
Høsttakkefest.

15. oktober kl. 19.00
på Bygdehallen:
Årsmøte.
Om sopp ved Sonja Håken-
stad.

19. november, Fjeld gård:
Julemøte med grøt.

Gjenglemt
Dette hårbåndet er 
funnet i Hafslunds-
øy kirke, antagelig 
gjenglemt etter en 
dåp eller konfirma-
sjon.
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Slekters
gang

1. september: Søndagsskole. 
8. september: Utdeling av 4-års-

 boka i Varteig kirke.
15. september: Søndagsskole.
22. september: Søndagsskole.
29. september: Fri, høstferie.

6. oktober: Fri, høstferie.
13. oktober: Søndafsskole.
20. oktober: Søndagsskole.

Alle hjertelig velkommen til varierte 
samlinger  

med bibelfortellinger, sang og lek. 

Søndagsskolen

Neaskogs og
Filadelfia

Vi samarbeider med Varteig 
kirke men har våre sam-
linger, som er tilpasset to 
aldersgrupper, på Filadelfia 
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     

hjerte   hjertelag
hjerteinfarkt hjerterytme

godhjertet hjertea- rytmi bløthjertet
hjertevenn hjerterom hjertelig hjertevarme

hjertelyd hjertefred hjertekammer hjerteklaff 
hjertevegg   hjertepose hjertestarter hjertet i

halsen vaffelhjerte hjertelig  hjertefl immer hjertebank
hjertesykdom hjerteaktivitet hjertebehandling hjertedør hjer-
tefeil hjerteformet hjertefrekvens hjertefunksjon hjer-
tegod hjertekirurg hjerteknuser hjerterkonge hjerterdame
hjerterknekt  hjertelag hjerteløs  hjertemedisin hjertemusling 
hjerteoperasjon hjerteløs  hjertesak hjerteslag hjer-
tesorg hjertespråk hjertestans hjertesukk hjertetrøbbel  hjer-
tet i hånden hjertekirurgi hjerte hjertelag hjerteinfarkt

hjerterytme godhjertet hjertearytmi bløthjertet
hjertevenn hjerterom hjertelig hjertevarme

hjertelyd hjertefred hjertekammer hjerteklaff
hjertevegg   hjertepose hjertestarter

hjertet i halsen vaffelhjerte hjerte-
lig  hjertefl immer hjertebank

hjertesykdom hjertesvikt
hjertebehandling
hjerteformet
hjertedør 
hjertefeil 
hjertegod 
hjerte-
sak 
hjerte-
sykdom 

Hjertekveld
Torsdag 10. oktober kl 19.00

i Hafslundsøy kirke

Arrangør: Kulturutvalget, Varteig sokn

BitteLiteMiniKor

BitteLiteMiniKor
Synger for og med oss

Ingrid prest:
”Fra hjerte til hjerte”

Vi serverer hjerter og kaffe.
Kollekt.

Margareth W. Olseng forteller om:
- hvordan hjertet er bygd opp
- hvordan det fungerer
- hjerteflimmer
- hjerteinfarkt
- når vi bør ringe 113 

Margareth W. Olseng
Ingrid D. Levinsen

Du er 
    lig 

velkommen!

Les menighetsbladet
på internett:

www.varteig.menighetsblad.net

Døpte:
Hafslundsøy kirke: 
Anton Malmer Jørgensen
Mateo Tømmerholt Bakkom

Varteig kirke:  
Frøya Ingelin Roseth Olsen 
Eleah Røren Gjerløw
Othilie Hassel
Brage Nikolai Stordal Spydevold 
Maja Lanne Johansen

Vigde:
Hafslundsøy kirke: 
Ronja Sveen Bye og 
  Ole-Johnny Aasen

Varteig kirke: 
Karoline Gundersen og 
  Petter Jansen
Ida Haugen og 
  Karl-Erik Nikolai Johansen
Ida Sines og 
  Olav Halvorsen Sikkeland
Maria Karine Belsby og 
  Eivind Schjelderup Skarpsno
Kari Skaar Brattset og 
  Kristian Dale
Vibeke Jørnstad og 
  Tommy Frydenlund 

Døde:
John Walter Johansen
Leif Egil Pettersen
Jorunn Synøve Jamissen
Magne Fredriksen
Elsa Synnøve Wilhelmsen
Roar Sigmund Hansen
Kjell Oddvar KIausen
Mai Britt Heiberg Langseth
Anne Marie Antonsen
Ingeborg Margrete Berg
Steinar Bøhaugen
Iris Synnøve Langrind
Odd Hassel
Bjørn Marcus Christoffersen
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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
E-post: ingrid-dorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil-
telefon når hun ikke er på 
kontoret.

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

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

Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brandt:
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

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no
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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 
menig-hetens 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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GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 1. september 
12. søndag i treenighetstiden 
Joh 4,27–30.39–43
4 Mos 13,17–27  og Rom 1,16–17  
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved prostiprest 
Edgar Bostrøm. Konfirmantpresenta-
sjon. Offer til menighetens trosopp-
læringsarbeid.

Søndag 8. september
13. søndag i treenighetstiden 
Joh 15,13–17
2 Mos 18,13–24 og Apg 6,1–7 
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Høsttakkefest. Ut-
deling av 6-årsboka. Offer til søndags-
skolen i Varteig. 

Søndag 15. september
Vingårdssøndag / 
14. søndag i treenighetstiden 
Matt 19,27–30
Jer 9,23–24 og Fil 3,7–14 
Sarpsborg kirke kl. 11.00:
Felles gudstjeneste i forbindelse med 
Borg bispedømmes 50-års jubileum.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Søndag 22. september
15. søndag i treenighetstiden  
Joh 15,9–12
Rut 1,7-11.16-19a og 1 Kor 13,7-13 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet 
i Varteig sokn.

Søndag 29. september
16. søndag i treenighetstiden  
Matt 11,16–19
Ordsp 9,1–5 og 1 Kor 1,18–25
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 6. oktober
17. søndag i treenighetstiden 
Mark 5,35–43
Esek 37,1–5.10–14 og Fil 1,20–26 
Varteig kirke kl. 11.00:
Diakonigudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Offer til diakoniar-
beidet i Varteig sokn.

Tirsdag 8. oktober
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Offer til menig-
hetens misjonsprosjekt.

Søndag 13. oktober
18. søndag i treenighetstiden 
Mark 1,40–45
Salme 38,10–16 og 1 Joh 4,11–16 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Øyaspeiderne deltar. Offer til 
Speiderne på Hafslundsøy.

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.

Søndag 20. oktober
19. søndag i treenighetstiden  
Luk 9,57–62
1 Sam 3,1–11 og 1 Kor 9,19–23
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til TV- ak sjonen:  
Care Norge.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 24. september.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Undervisnings-
kvelder 

 Undervisingskveldene som er på 
Hasle menighetssenter en gang i 

måneden, er et samarbeid mellom 
Varteig menighet og VI-Normisjon:

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

Torsdag 31. oktober kl. 19.00:
«Jeg var en fremmed, og dere tok i mot meg» ved biskop Atle Sommer-
felt. Sang av Camilla Beck Arntsen.

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. 

Hilsen 
Tom Rønningsveen og 

Åsta Grøtvedt 

VELKOMMEN TIL 
HAFSLUNDSØY 
BARNEGOSPEL!

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Vi inviterer til Formiddagstreff hver 4. tirsdag 
i måneden kl. 11.00 i Hafslundsøy kirke. Det er 
hyggelige samvær med variert program, bevert-
ning, utlodning og andakt.

Denne høsten er formiddagstreffene på følgende datoer: 
27. august: Besøk fra Skjeberg mannsmusikk

28. september: Svein Høiden forteller om Hans Nielsen Hauge

22. oktober: Åse Saltbones og Anne Brundtland har et pro-
gram om Hans Børli. Andakt ved Anne Brundtland.

26. november: Adventsprogram v/ Ingrid og Leif Levinsen.

Varteig 
Historielag

Varteig Historielag har følgen-
de møter og arrangementer på 
programmet fram mot jul:

Lørdag 7. september:
Høstvandring i området Kultorp/
Kinndalen

Mandag 7. oktober kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen:  Intervju/samtale 
med en som opplevde 1940-årene i 
Varteig

Mandag 4. november kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen:  Intervju/samtale 
med en som opplevde 1940-årene i 
Varteig

Mandag 2. desember kl. 19.00:
Møte i Bygdehallen: «Varteig i ord og 
toner».

Varteig Historielag hadde sitt årstids-
skrift Inga for 2019 ferdig for salg på 
forsommeren. 

Inga 2019, kulturminneheftet, DVD’er 
(170 kroner), dialekt-CD’en (150 kro-
ner) og gamle utgaver av både Inga og 
kalenderen kan du få kjøpt ved hen-
vendelse til tillitsvalgte i historielaget. 

CD’en med komplett tekst-hefte 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, 
stedsnavn med lokal  uttale og mange 
artige uttrykk. 

Bestilling kan også skje til historie-
lagets tillitsvalgte, eller på varteighis-
torielag@gmail.com.

For mer informasjon – se:
www.varteig-historielag.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


