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stoff blir 10. august.

Nr. 52021 er planlagt i uke 41, i 
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vere stoff blir 28. september.

Nr. 62021 er planlagt i uke 47, i 
slutten av november. Frist for å 
levere stoff blir 9. november.

Opplag: 2.200

Trykk:
Møklegaards Trykkeri AS,

Fredrikstad.

Postgiro: 1020.29.91624

Forsidebildet: Plakaten på veggen 
på Kirkens hus på Valaskjold sprer 
optimisme.

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 på mobilnummer 909 77 805 
eller på e-post: koholm@online.no.
Mer om oss på www.vi.normisjon.no og på Facebook

14.03 kl 14.30: Hasle Menighetssenter. 
 Årsmøte og storsamling?? 
 Følg med på hjemmesiden og Face-

Book-siden vår.
16.03 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise? 
15.04 kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle Men.senter?
 Tema: Ord og uttrykk fra Bibelen
 Taler: Ingrid D. Levinsen
18.04 kl 17.00:  Storsamling i Hasle Menighetssenter?
20.04 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise?
 Tale og sang av Torgeir Flateby 
 Opplesning og bevertning
18.05 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise?
 Tale av BoJo Hermansen 
 Sang, opplesning og bevertning
20.05 kl 19.00: Undervisningskveld i Hasle Men.senter?
 Sangkveld  med Anette Lyche Brautaset og 

Carl Andreas Næss 
30.05 kl 17.00: Storsamling?? Denne dagen er det plan-

lagt en utesamling. Stedet er ??? Følg med 
på oppdateringer! 

15.06 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise?
 Tale av Finn Olav Myhre 
 Sang, opplesning og bevertning

NB!!
Samlingene gjennomføres kun dersom vi kan 
gjøre det slik FHI og kommunen anbefaler.
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Bak stengte dører?
I fjor var kyrkjedørene stengde i heile påska, kanskje for første gang i kyrkja si 
 historie i  Noreg. Ikkje ein gong under krigens dagar var det slik. Dette 
er eitt av mange teikn på kor heilt annleis det siste året har vore. Kven 
skulle tru at vi vart nødt til å ha stengte dører i kyrkja i Noreg? 
Det er når ein ikkje lenger har det som ein elles tek for gitt, at ein legg 
merke til kor viktig det er: 

	 «I	dag	står	flaggstangen	naken	
 blant Eidsvolls grønnende trær. 
 Men nettopp i denne timen 
 vet vi hva frihet er.» 

Slik las Nordahl Grieg frå NRKs radiostasjon i Tromsø 17. mai 1940. Vi kjenner drama
tikken i orda hans frå ulike opplevingar det siste året. Vi har hatt mange eksempel 
på at vi plutseleg ikkje har noko vi har tatt for gitt, og kjenner no på kva det betyr 
for	oss.	No	er	det	ein	skjult	fiende	som	trugar	oss,	helse	og	liv.	Det	er	ikkje	heilt	den	
same dramatikk som for 80 år sidan, men likevel noko som får oss til å la vere å gjere 
det som elles hadde vore heilt naturleg: Helse på kjente og ukjente i handa, møte 
menneske både heime og ute, klemme på barn og barnebarn, vere i ei forsamling med 
mange menneske, gå på skule, arbeidsplassen, bussen, toget, fotballbanen – og vi 
kunne fortsette. Og alt dette gjer vi av frykt for helse og liv, for andre og for oss sjølve. 
No skal vi feire påske, ikkje berre ha påske i kalenderen. I år ser det ut til at det er 
litt nye vilkår. Så vi planlegg påskefeiring  i kyrkjene – men med eit lite atterhald 
om kva som måtte bli nødvendig dersom det vert lokale smitteutbrot. 
Den kristne kyrkja er blitt til i ein situasjon prega av drama og frykt. Ei av historiene frå påskeevangeliet 
handlar endå til om stengde dører. Det er ganske forståeleg det som vert fortald i Johannes evangeliet 
kapittel 20, vers 1923. Disiplane gøymde seg og stengde døra bak seg fordi dei var redde. Dei hadde gode 
grunnar til å stenge døra. Dei såg kva som skjedde med Jesus, dei kunne frykte det same for deira eigen 
del. Det var blitt ny uro i Jerusalem av ryktene om at han ikkje var lenger i grava der han var lagt.
Men ikkje ein gong deira frykt kunne stenge den oppstandne Jesus ute og forhindre han i å møte dei der 
dei var i livet: Fylte av frykt, stengte inne i sin eigen redsel. Jesus kom likevel, Jesus kom heilt inn til dei. 
Han kom ikkje med latterleggjering av at dei var redde. Han kom heller ikkje med hevn over dei som hadde 
både forlatt han og fornekta han. Han kom ikkje ein gong med kritikk. 

Han kom med eit anna budskap: «Fred vere med dykk!»
Dette vart på eit vis den første kristne gudsteneste, som eit møte mellom den 

oppstandne Jesus Kristus og dei menneske som samlar seg fordi dei følgjer han 
– eller har følgt han. Så sender han dei ut. For å dele det dette møtet med den 
oppstandne gir dei. Slik har det halde fram, heilt til oss og vår tid: Nokon har 
halde ryktet om den oppstandne Jesus Kristus levande og skapt møteplasser 
mellom oss og han.
Slik har våre gudstenester vorte til. Slik er dei fortsatt noko som er meir enn 
oss sjølve og våre kjensler av frykt eller kva det måtte vere som fyller oss. Men 
dei er også eit møte der vi kan vere oss sjølve, ja, der vi ikkje kan vere noko 

anna enn oss sjølve. For det er slik den oppstandne kan møte oss. Og sette mot i 
oss. Og sende oss ut for å leve og dele det Gud har gitt oss. 

Vi treng desse møtene. Med den oppstandne – og med kvarandre. 
Difor håpar eg inderleg at vi kan få feira gudstenester i kyrkjene 
denne påska. Skulle det ikkje gå, minner påskeevangeliet oss om 
at Jesus når inn til oss der vi er – likevel. I så fall treng vi endå 
meir eit ord om fred.

God påske!

Olav Fykse Tveit
preses i Den norske kirke

Foto:Torgrim Melhuus
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For seksbarnsmoren 
Susan Miyambo (35) var 
rent vann kun en fjern 
drøm. Alt vannet hun 
trengte til mat, drikke 
og klesvask måtte hun 
hente i en skitten elv. 
Tekst: Anette Torjusen

Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia, 
i	 et	 område	hvor	flere	 tusen	flykt
ninger	 fra	Kongo	har	 søkt	 tilflukt.	
Her bor Susan sammen med de seks 
barna sine i et lite hus med strå på 
taket. 

Tunge kanner
Med	høner	som	flakser	rundt	bena	
hennes, et barn på armen og et 
som holder i skjørtekanten, fortel
ler hun om timelange gåturer for å 
hente	vann	før	de	fikk	rent	vann	til	
landsbyen. 
 Mangel på vann ga oss mange 
helse problemer. Elva var vår nær
meste vannkilde, og den var både 
skitten og full av bakterier. Vi var 
veldig ofte syke, forteller hun. 

FASTEAKSJONEN 2021

I år rigges det for fysiske og 
digitale bøsser i landets mange 
menigheter. Behovene er større 
enn noen gang. Bli med å bidra!

Vipps valgfritt beløp til 2426 

SMS VANN til 2426 (250,-)

Eller gi på konto 1594 22 87493

RENT VANN REDDER LIV. 
FORANDRE. FOR ANDRE. 

fasteaksjonen.no

Susan måtte drikke vannet 
hun vasket klær i

Seksbarnsmoren Susan Miyambo trodde aldri at hun skulle få rent vann, men nå 
som hun har fått det kan hun bruke mer tid sammen med barna sine.
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Alternativet var å gå langt med tunge 
kanner. Flere timer måtte hun bruke 
for å hente rent vann. Det var det ikke 
alltid tid til med seks barn å ta seg 
av. Derfor ble vannet fra elva ofte den 
enkleste løsningen. Vannet hun vasket 
klær i, drakk, badet barna i og lagde 
mat med. Vannet hun delte med dyr 
og innsekter. 
 Vi måtte gå store avstander for å 
komme til vannkilden, og det var 
vanskelig for familien min å få til det, 
forklarer hun.  

Brønn som endret alt
Susan tar oss med inn i huset sitt der 
de er mange på liten plass. Litt av plas
sen	er	satt	av	til	oppbevaring	av	fisk	
og den populære grønnsaken, kassava, 
som smaker nesten som en potet. 
 Her ser du litt av inntekten min, smi
ler	hun.	For	salg	av	både	fisk	og	kas
sava gir ekstra penger til storfamilien. 
Hun peker på de fargerike vann
kannene som står ved matlagings
plassen. 
 Nå trenger vi ikke lenger å gå langt 
for å hente vann. Takket være  Kirkens 
Nødhjelp har vi fått rent vann i lands
byen. Det er vi så takknemlige for.
Landsbyen, med sine 1753 innbyggere, 
er en av mange landsbyer som har fått 
tilgang til vann av Kirkens Nødhjelp. 
Våren 2018 boret vi en brønn. Det er 
viktig for oss at hele landsbyen får 
eierskap til vannsystemet vi bygger. 
Derfor samarbeider vi tett med våre 
lokale partnere og vanningeniører. 
Innbyggerne er med på tilrette legging 
og velger en egen komite som ved
likeholder og har ansvar for vannfor
syningen. 

For Susan er det nå bare en kort tur 
bort til brønnen som er omringet av 
kanner klare til å fylles opp.
 Nå kan jeg gi familien min rent vann. 
Det er jeg så glad for.
Men selv om Susan ikke lenger er be
kymret for å bli syk av skittent vann, 
har hun en annen stor bekymring. En 
bekymring hun deler med resten av 
verden: Covid19.
 Jeg er redd for å bli smittet når 
mange av oss er samlet, og jeg frykter 
for barnas og mitt liv. Covid19 er 
virkelig og utgjør en fare for oss alle. 
Spesielt er hun bekymret for lange 
køer ved vannpumpa. For i landsbyen 
er det mange som setter pris på rent 
og trygt vann, og etterspørselen er 
derfor stor.
 Min oppfordring er at det bores enda 
flere	brønner	for	å	møte	etterspørselen,	
slik	at	 enda	flere	 får	 tilgang	 til	 rent	
vann og vi kan ha god avstand for å 
unngå smitte. 

Avhengig av hjelp for 
å hjelpe
For at Susan og andre skal få rent 
vann trengs det hjelp fra oss. Også i 
2021 skal frivillige over hele Norge 
være med på Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon og samle inn penger til 
brønnboring, latrinebygging og andre 
tiltak som redder liv i fattige lokalsam
funn ute i verden. 
Verden står fortsatt overfor en pan
demi som rammer oss alle på ulike 
måter. Kirkens Nødhjelp har nådd 
ut til over 2,4 millioner mennesker 
med koronaforebyggende tiltak siden 
mars 2020, takket være deres innsats 
og bidrag. 

Brønnen i Kasalaulo i Zambia er rett utenfor huset til seksbarnsmoren. Tilgang til 
rent vann har forandret livet hennes. Hun kan blant annet bruke mye mer tid på å 
dyrke kassava og mango.

Å skaffe rent vann er 
viktigere enn noen gang, 
men situasjonen gjør at i 
år kommer ikke konfir
mantene til å gå fra dør 
til dør og be om støtte til 
fasteaksjonen. I stedet 
blir det gjennomført 
en digital innsamlings
aksjon.
Vil du støtte aksjonen finner du 
mer informasjon på Varteig og 
Hafslundsøy menighet på facebook 
og på menighetens nettside: www.
kirken.no/sarpsborgost.

Du kan bidra ved å sende en gave til 

•	kontonummer 1594 22 87493 
eller 

•	VIPPS til 2426 
eller 

•	SMS VANN til 2426 (250,)

Fasteaksjonen
21.  23. mars
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Her er svarene:

Knut og Solbjørg Bøe, Varteig:

I disse dager kan vi krysse av for et helt år 
med korona, og alle de store konsekvenser 
dette lille viruset har gitt for en hel verden. 
Det er fortsatt ikke over. Også i kirken har 
mye vært annerledes disse månedene. I 
peri oder har vi vært stengt med unntak for 
begravelser, i perioder har det vært åpent 
med plassbegrensninger og andre begrens
ninger. Ingenting har gått som normalt, og 
smittevernstiltak og stadige endringer har 

1. Vi har det godt. Vi er to i huset, går 
tur, leser og spiser god mat. Det er 
mange	å	ringe	med,	mye	fint	på	radio	
og TV, og vi treffer naboer og andre 
turgåere når vi er ute.
2. Vi gleder oss mest til å være sammen 
med familien. Ha besøk og gå på besøk 
uten å være redde for å smitte noen eller 
å bli smittet – Gå på konsert!
3. Gudstjenesten – med en god lang 
kirkekaffe.

Reidun og Dagfinn Hansen, Varteig:
1. Det har vært en krevende tid, men vi 
tror vi har et heldigere utgangspunkt 
enn mange andre. Både vi og andre i 
familien har vært friske. Det er vi glade 
for. Vi er pensjonister og trenger ikke 
å bekymre oss for at kontoene skal gå 
tomme. Vi bor i eget hus på landet med 
god plass rundt oss og gode turmulig
heter i nærmiljøet. På tur treffer vi 

også mange blide turgåere. Vi har en 
fast døgnrytme, og en viss plan for da
gene. Da får vi tid til å pusle med det 
som inter esserer oss. Vi må innrømme 
at med mange ledige kvelder, blir det 
endel TVtitting. Det har også blitt 
rikelig tid til mange puslespill, lesing, 
kryssord osv.                             
Når restriksjonene ikke har vært for 
strenge, har vi hatt nærkontakt med 
barn/barnebarn i vår kommune. Det 
har vært  høydepunkter. Vi benytter 
også tilbudet om å få kjørt kolonial varer 
hjem til oss en gang i uka. (Savner nok 
en tur til Coopen innimellom). Det som 
har vært utrolig trist er å ikke ha fått 
delta i to begravelser i nær familie an
dre steder i landet
2. Vi gleder oss mest til å besøke og få 
besøk av våre barn med familier som bor 
langt unna. Å delta på gudstjeneste og 
fellesskapet der og ta del i andre kultur
arrangementer. Å treffe venner, familie 
og kjente uten å tenke på meteren.
3.	Vi	synes	kirken	har	vært	flink	til	å	
tilpasse seg restriksjonene. Vi følger 
søndagsgudstjenesten og aftenbønnen 

Hvordan står det til?
stått høyt på dagsorden. I dette nummeret 
av menighetsbladet har vi spurt noen av 
dem vi ofte ser i kirken til vanlig, hvordan 
det står til.
Alle har fått følgende tre spørsmål:
  1. Hvordan har du/dere det i koronatiden?
  2. Hva gleder du/dere deg/dere til når vi kan 
leve normalt igjen?
 3. Hva savner du/dere fra kirken/menig
heten?

i prostiet på nettet. Vi passer også på å 
få med oss gudstjenesten i den kirken 
der vår datter er organist.

Marit Johanne Gabestad, Ise:

1. Jeg har det greit, men det er kjipt 
at vi ikke kan være sammen med så 
mange.
2. Jeg gleder meg aller mest til å 
klemme folk.
3. Jeg savner nattverd. Og det å kunne 
synge sammen. 

Willy Eriksen, Hafslundsøy:
1. Jeg har vært inne hele tida. Er jo i 
farlig alder for å bli smitta, vet du. Men 
har jo hatt kontakt med familien min. 
Må tro at det blir bedre, for nå er jeg 
ferdigvaksinert. Og det har jeg trua på.
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har så vi greier oss. Jeg mottar penger, 
kan høre radio og se tv. Og så har jeg 
strikketøyet mitt og boka mi, og særlig 
telefonen er viktig for meg. Da glemmer 
jeg både koronaen og kuldegradene. Jeg 
mangler ingenting av det nødvendige. 
Men jeg savner friheten min. Jeg savner 
det å kunne gjøre som jeg vil, dra ut i 
butik ken og kjøpe meg et par støvler, 
som jeg trenger f.eks. Savner også å 
kunne sette meg på toget og besøke 
familien på Vestlandet. Det er begrens
ningene som jeg synes er vanskelig. Det 
tærer på.
2. Jeg gleder meg til at jeg kan leve livet 
fritt igjen. Det er det viktigste må jeg si.
3. Jeg savner formiddagstreffene i Øya
kirken, jeg savner gudstjenestene og 
kirkekaffen. Og så savner jeg forkynnel
sen til soknepresten. Den hjelper meg 
å gå videre på den veien jeg går i livet. 

Ketil Strebel, Hafslundsøy:
1. Etter forholdene har jeg det egent
lig ganske bra, selv om jeg selvfølgelig 
savner mer kontakt med både familie og 
venner. I periodene med hjemmekontor 
– det har blitt noen uker – blir dagene 
veldig like, det blir mye mindre varia
sjon i hverdagen.
2. Pandemien krever mye oppmerksom
het på mange måter. Jeg gleder meg til 
å kunne rette mer av min oppmerksom
het mot andre ting. Og, selvfølgelig til 
å kunne ta folk i hånden og gi en klem.
3. Alt sosialt liv har blitt redusert til et 
minimum i lange perioder det siste året. 
Jeg savner å være sammen med kjente 
og kjære, blant annet i kirken.

Ingrid og Leif Levinsen

2. Jeg gleder meg mest til å være ordent
lig sammen med familien min. Jeg har 
to døtre, fem barnebarn og to oldebarn. 
Det gleder jeg meg mest til. De bor i 
Fredrikstad og på Hannestad. Det er jo 
ikke så langt, men det har vært veldig 
langt i denne tida.
3. Jeg savner formiddagstreffene i Øya
kirken. De har vært viktige for meg. Jeg 
går jo ikke særlig i kirken, men jeg hører 
religiøse programmer på radio. Hører på 
Radio Øst og på gudstjenester kl.10.00 
i Svensk radio.

Bergljot Skauge, Hafslundsøy:

Hvordan står det til?

1. Jeg må jo si at jeg har det bare greit. 
Det er ikke farlig med meg. I det store 
og hele har vi det jo veldig godt i Norge, 

Digital
ofring

For tiden opplever vi at guds
tjenester blir avlyst, eller at det 
er begrensede muligheter til 
å delta på gudstjeneste. Dette 
fører til at inntektene fra of
ringene i kirkene blir redusert. 
Det trengs likevel penger til 
viktig arbeid, både utenlands 
og i Norge. En løsning er at vi 
sender pengene vi likevel ville 
gitt som offer i kirkene. Her er 
noen forslag:  

Kirkens Nødhjelp
Gavekonto: 1594.22.87248
Vipps nr: 2426

Det Norske Misjonsselskap
Gavekonto:8220.02.85057
Vipps nr: 10932

Kirkens SOS
Gavekonto: 7011.05.20067
Vipps nr: 216000

Kirkens Bymisjon
Gavekonto: 7011.05.18593
Vipps nr: 2490

DEN NORSKE KIRKE
Varteig sokn

Varteig sokn
Vipps nr: 116320

Ikoner: Vecteezy.com

Les om ungdommene våre 
i koronatid på side 10
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Johanne fra Lunde kom ikke i kirkeboka da hun ble døpt. Til gjengjeld 
fikk hun en hel side da sogneprest Anders Andersen sirlig skriver henne 
inn femten år senere.

(Faksimile fra ministerialboka for Varteig for 1861-1877.)

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Presten glemte Johanne fra Lunde
Ved juletider i 1851 ble Johanne Andersdatter Lunde båret til dåpen i Varteig kirke, 
men dåpshandlingen ble aldri ført inn i kirkeboka. Presten glemte rett og slett 
Johanne.

Feilen	ble	oppdaget	først	femten	år	etter,	da	Johanne	skulle	konfirmere	seg.	Den	gang	som	nå	måtte	
konfirmanten	være	døpt,	men	Johanne	sto	ikke	i	kirkeboka.	Pr.	definisjon	var	hun	derfor	ikke	døpt.	
Både Johanne, foreldrene og fadderne måtte av den grunn komme på prestekontoret for å bevitne at 
jenta vitterlig var blitt døpt rundt juletider i 1851. Johanne var født 4. desember, og foreldrene mente 
hun ble båret til dåpen to til tre uker etter fødselen.

Andersen rettet opp feilen
Det var trolig prost Johan Nielsen Vogt som hadde døpt Johanne i 1851, men som hadde glemt å føre 
henne inn i kirkeboka. Vogt var sogneprest i Tune, der Varteig den gang var anneks.
Femten år senere var det den første Varteigpresten etter utskillelsen fra Tune, sogneprest Anders 
Andersen som måtte rette opp i feilen. Han har brukt første omslagsside i kirkeboka til å rette opp i 
forholdet.

Johanne møtte selv på prestekontoret da feilen skulle rettes, 
og hun hadde med seg foreldrene Anders Mathisen og Anne 
Simensdatter Lunde, samt fadderne Gulbrand Mathisen og 
kona Rebekka Eriksdatter Lunde. Det var for øvrig Rebekka 
som hadde båret Johanne til dåpen. Anders og Gulbrand var 
brødre.

Daabens høie Viktighed
Sogneprest Andersen skriver at «efter at der var forestillet 
dem Daabens høie Viktighed, erklærede de samtlige paa 
Ære og Samvittighed, at nævnte Pigebarn, der tillige var 
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nærværende, blev døbt i Varteig Kirke med Navnet Johanne 14ten Dage eller 3 Uger 
efter Barnets Fødsel, og skete Fødselen d. 4de December 1851.»
2. oktober i 1866 har så foreldre og faddere satt sine navn under denne erklæringen, 
sammen med presten. Det er ganske betegnende for sin tid at det bare var Gulbrand 
som kunne skrive navnet sitt. Anders, Anne og Rebekka skrev «med ført penn» (m.f.p.).
Fem	dager	senere,	19de	Søndag	efter	Trinitatis	(7.	oktober)	kunne	Johanne	konfirmeres	
sammen med 30 andre ungdommer i Varteig kirke. 

Døde av tæring 
Johanne hadde vokst opp på søndre VestLunde, på det som i dag er gårdsnummer 3011, 
bruksnummer 3. Foreldrene Anne (for øvrig fra Snoppestad) og Anders hadde overtatt 
halve foreldregården i 1839. Broren Gulbrand og kona Rebekka hadde tatt over den andre 
halvdelen, bruksnummer 5.
På Lunde var Johanne nest yngst av seks søsken, men to av søsknerne døde tidlig. Tre 
brødre vokste imidlertid opp. Det var Mathis, som giftet seg med Lovise Mathisdatter fra 
Hasleødegård, Christian, gift med Oline Mari Andersdatter fra Halvorsrød og Simen, gift 
med Oline Olsdatter fra Brenne.
Selv ble Johanne bare knappe 23 år. Hun døde hjemme på Lunde 15. september i 1874 
av tæring (lungetuberkulose). 

En forglemmelse
Når Johanne ble uteglemt i kirkeboka, sier historiker Sven G. Eliassen i en kommentar at 
dette nok ikke var helt uvanlig. Det er som kjent menneskelig å feile, og det er menneskelig 
også for en prest å glemme.
Eliassen	minner	om	at	det	som	regel	var	flere	barn	som	ble	båret	til	dåpen	samtidig.	Når	
presten etterpå skulle føre dette inn i ministerialboka, kunne det altså skje at et dåpsbarn 
falt ut. Foreldrene antok at Johanne var totre uker gammel da hun ble døpt. For første 
juledag i 1851 har presten ført inn fem dåpsbarn. Kan hende var Johanne fra Lunde det 
sjette. Tre dager senere, søndag 28. desember var det ikke mindre enn åtte barn som ble 
døpt i Tune og Varteig. 
Glemte presten å føre inn en dåpshandling, ble dette oppdaget ved neste kirkelige handling. 
Det	var	jo	nettopp	det	som	skjedde	med	Johanne,	da	hun	skulle	konfirmeres.

Statsborgerlige rettigheter
Johanne var født inn i en tid hvor kirken var enerådende. Det skulle enda ta noen år før 
den første frimenighet ble stiftet her i landet. Historiker Sven G. Eliassen peker på at 
dåpen derfor var nøkkelen både til Gudsriket og kongeriket. 
– Var du ikke døpt, var du heller ikke å anse som en samfunnsborger. Da gjaldt ikke de 
statsborgerlige rettigheter for deg, og du hadde eksempelvis heller ikke arverett til dine 
egne foreldre, påpeker Sven G. Eliassen.
(Artikkelen er hentet fra Varteig Historielags årstidsskrift Inga for 2016.)

Øistein Bøe

Prost Johan Nielsen Vogt.

Sogneprest Anders Andersen.

Historiker Sven G. Eliassen.

Johan Nielsen Vogt og Anders Andersen
Johan Nielsen Vogt, presten som glemte å føre Johanne fra Lunde inn i kirkeboka, var 
født i Drammen 31. mars i 1783. Han var sogneprest i Tune og Varteig fra 1820 og fram 
til han døde 15. april i 1859. 
Anders Andersen var første sognepresten i Varteig etter utskillelsen fra Tune i 1861. Han 
hadde selv vært personellkapellan hos Vogt, og fungerte som sogneprest i Varteig fra 
10. mars i 1860 men formelt utnevnt fra 1. januar 1861. Andersen var født på Jevnaker 
12. juni i 1812. Han var sogneprest i Varteig fram til han plutselig døde 10. april i 1868. 

Før og nå
I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet. 
Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien. Første artikkelen sto i 
nr. 6 i 2011.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com
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Ungdommene våre i koronatid
I menigheten vår er vi så heldige å ha noen frivillige ungdommer som hjelper til 
med	ulike	ting.	Disse	ungdommene	er	ferdig	konfirmert	og	har	gått/går	et	lederkurs	
for	å	hjelpe	til	på	trosopplæringstiltak,	konfirmantleir,	gudstjenester	og	andre	ting	
som skjer i kirken. I 2020 har det dessverre vært begrenset av både det vi har fått 
gjennomføre og vært sammen med disse ungdommene. Uansett om vi ikke har fått 
vært så mye sammen så har vi prøvd å holde kontakten. For uten disse ungdom
mene hadde vi ikke fått gjort alt vi ønsker å gjøre, og de er bare helt fantastiske!! 
Ungdommene har fortalt meg, menighetspedagog Julie, at koronatiden har vært 
vanskelig. De har aldri vært så mye alene. De syns det er veldig trist at de ikke 
får	møte	flere	folk	enn	det	de	gjør,	men	på	den	positive	siden	får	de	tilbragt	mer	
tid med familien. Treninger har blitt avlyst, og mangel på fysisk aktivitet kan gå 
utover veldig mye. Én av ungdommene legger til at det har jo gått bra selv om det 
har vært vanskelig. 
Det	er	flere	ting	de	gleder	seg	til	når	vi	forhåpentligvis	får	leve	som	normalt	igjen,	
men det å være sammen med folk igjen er kanskje det som står høyest på lista. Og 
ikke bare det å være sammen, men klemme, være mange og ikke måtte holde 1 
meter hele tiden. Det å kunne legge smittevern litt til side og bare være sammen. 
Så er det jo selvfølgelig noen som gleder seg til å kunne reise til utlandet igjen. 
Det er som sagt masse vi pleier å gjøre som vi ikke har fått gjennomført i 2020, og 
jeg spurte ungdommene om hva de har savnet mest fra kirken/menigheten. Her 
er det jo litt rørende lesning at de savner mye av det som er det første de ønsker å 
gjøre når vi kan leve som normalt igjen. For det er å være sammen uten å måtte 
tenke	på	smittevern.	Være	sammen	med	barn,	konfirmanter	og	voksene	i	kirken	
på ulike arrangementer. Trosopplæringstiltakene og klubben, men også det å bare 
være	 sammen	med	 ledergruppa.	De	ungdommene	 som	var	konfirmanter	 i	 fjor	
syns	selvfølgelig	at	det	er	trist	at	de	ikke	fikk	dratt	på	konfirmantleir	med	kullet	
sitt,	heldigvis	vil	det	komme	flere	konfirmantleirer	når	man	er	ungdomsleder.	Så	
er det noe vi ikke har gjort i kirken på lenge, selv om vi har hatt gudstjeneste. 
Noen	av	ungdommene	savner	å	kunne	gå	til	nattverd.	Det	er	det	kanskje	flere	
som kjenner på?
Det som må poengteres her er at selv om ungdommene syns det har vært tøft og 
vanskelig, så virker det absolutt som de vet at dette må gjøres nå. Jeg sier ofte at 
jeg har verdens beste jobb, og det er MYE på grunn av denne fantastiske gjengen 
med ungdommer!!    

Karneval 
i pose
I tradisjonens tro skulle det vært 
invitert til karnevalgudstjeneste 
på fastelavnssøndag. Slik ble det 
dessverre ikke i år. Derfor bestemte 
staben seg for å dele ut karneval i en 
pose slik at barn og unge i menig
heten vår kunne feire litt karneval 
hjemme. I posene var det blant an
net en maske som kunne pyntes, 
fjær til å lage fastelavnsris, hefte 
til Kirkens nødhjelp «Superhelt i 
fastetiden» og litt godteri. Vi skulle 
jo gjerne ha feiret karneval i kirken 
med guds tjeneste, utkledde barn, 
fastelavnsboller og ulike morsomme 
aktivi teter, men responsen viste 
at dette var et godt alternativ. Vi 
delte ut totalt 64 poser i Varteig og 
på Hafslundsøy. Både Ingrid prest 
og menighetspedagog Julie var 
med på utdelingen, og det var så 
hyggelig å kunne møte noen barn, 
foreldre og besteforeldre igjen ute 
på parkeringsplassen. Vi har fått 
et par tilbakemeldinger om at de 
som hentet pose koste seg med både 
maskepynting og godteri. Til neste 
år håper vi at alle disse barna og 
enda	flere	kommer	i	kirken	for	å	feire	
karneval sammen med oss. 
Vi må også si tusen takk til de tre 
ungdomslederne som kom til kirken 
på fredagskvelden for å legge ting i 
poser!!!



SIDE

Finn fem feil

Finn veien til Jesus!
Hjelp Maria, Peter og Johannes med å finne veien til engelen i 
den tomme graven, og videre til Jesus! (Tegning: Kari Sortland)

Gi barnebladet 
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Jesus som 
tolvåring 
i tempelet 

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta
Jesus metter fem tusen

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

Supersetning
Matteus 6,33

3 
2021

Klassen hadde
matteprøve. En av 

opgavene var slik: «Et hus 
har 5 etasjer. Hver etasje har 
20 trappetrinn. Hvor mange 
trappetrinn må du gå for å 

komme til toppen?»
– Enkelt, tenkte Ole, og 

skrev: «Alle.»

– Hvordan er den 
nye gitaren din?

– Jeg måtte kaste den.
– Hvorfor det?

– Den hadde jo et 
stort hull i 

midten!

Maria Magdalena løp og fortalte disiplene at Jesus var 
stått opp fra de døde. De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre? 
(Tegning: Kari Sortland)

Hva 
får du hvis du 

krysser en kalkulator 
med et menneske?

Svar: En venn du kan 
regne med.

Vitser
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NATUR + MILJØ + KIRKE = GRØNN MENIGHET

  Varteig Menighet er Grønn Menighet!

Å være Grønn Menighet er å ta vare på 
jorden og forvalte godt det som er her.
Å være Grønn Menighet er huske på 
det ansvaret vi har for jorda vår. Ikke 
bare naturen, men også menneskene 
som bor her. 
Som kristne har vi ett stort ansvar. Vi 
har ansvar for både naturen og med
menneskene rundt oss. 
Vi skal reagere på urett. Vi skal hjelpe 
mennesker som er i nød. Dugnaden vi 
gjør med Frelsesarmeens julegryte er 
en god tradisjon for å hjelpe mennesker 
i nærmiljøet. 
Nå er det fastetid. For mange er det en 
viktig måte å kunne hjelpe mennesker 
i andre land som er i nød. 
Kirkens Nødhjelp utfordrer oss til å dele 
av det vi har. 
Kirkens Nødhjelp jobber med å endre de 
grunnleggende årsakene til urettferdig
het. Og da er DU viktig. Som kristne 
skal vi være med å gi vår stemme. Vi 
kan være med å være de fattige og 
marginaliserte sitt talerør. Verden er 
urettferdig, og dette kan DU være med 
å endre. 
HVORDAN kan du det? Du kan delta 
på Kirkens Nødhjelp sin beslutnings
kampanje. Gjennom den er du med på 
å endre de grunnleggende årsakene til 
urettferdighet. I årets aksjon sier vi: 
Klimaendringene	gir	mer	flom	og	tørke.	
Dette bidrar til at færre får tilgang til 
rent vann, sanitær og hygienetjenester. 
Utviklingsland som allerede er sterkt 
rammet av klimaendringer opplever 
nå en dobbel krise under koronapan
demien. Nå haster det med å hjelpe, 
slik at sårbare mennesker står rustet i 
kampen mot klimaendringene.  
Gjennom vår politiske beslutningskam
panje kan du være med å gi din stemme! 
Dagens oppfordring er: 
Gå inn på https://www.fasteaksjonen.
no/kampanje08122020/

Her kan du lese mer om kampanjen, og 
du kan være med å gi din stemme for å 
forandre verden. 
Klart vi kan forandre verden

Foto: Bente Hjærtenes – NCA

Er din 
stemme viktig?

Ønsker dere alle en god påske! 

Hilsen Mona 
Leder i grønt utvalg

Det er lenge siden vi har invitert til 
formiddagstreff i Hafslundsøy kirke. 
Dette skyldes koronasituasjonen, og at 
vi så langt ikke har opplevd det forsvar
lig å samle mennesker i risikogruppen, 
selv om vi er veldig klar over at nettopp 
mange av dere som er i målgruppen for 
formiddagstreff også er av dem som er 
mest isolert og alene for tiden. 
Denne våren vil vi prøve å få til formid
dagstreff hvis og når smittesituasjonen 
tillater det. Vi setter derfor opp datoene 
for hver 4. tirsdag i måneden, men må 
avgjøre fra gang til gang om det lar seg 
gjøre. Følg med på sentrale og kommu
nale smittevernsføringer og ta gjerne 
kontakt med oss om du lurer på hvor
dan det blir. Ta også gjerne kontakt på 
telefon om du trenger en å snakke med 
eller bare har lyst til å slå av en prat. 

Formiddagstreff 

Prestene som pleier å være på formid
dagstreffet har følgende telefonnum
mer: Ingrid: 452 65 229. Leif: 414 40 947.

Aktuelle datoer for formiddagstreff er:
  23. mars
  27. april
  25. mai.

Blir det treff, ser vi fram til hyggelig 
samvær, bevertning, variert program 
og utlodning. Smittevernstiltak vil være 
ivaretatt.

Hafslundsøy kirke.
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Varteig preste og menighetskontor
Epost: varteig.menighet@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: il588@kirken.no
Soknepresten kan nås på 
mobiltelefon når hun ikke er på 
kontoret.

Daglig leder 
Monica Therese Søvde  
Telefon kontor: ...... 69 12 41 30
Telefon mobil: ......... 481 78 546
Epost: ms469@kirken.no

Organist Tom Rønningsveen:
Epost: TR983@kirken.no 

Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen 
Telefon mobil: .......... 908 28 586
Epost: IA492@kirken.no

Menighetspedagog  
Julie Karense Karstensen 
Telefon kontor: ...... 69 11 60 47 
Telefon mobil: ......... 916 33 352
Epost: jk834@kirken.no

Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brandt:
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
Epost: ove.brandt@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder 
Åslaug Sødal Gabestad:
Telefon mobil: ........... 932 01 451
Epost: aaslaugs@hotmail.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: 
Sander Aarum Jensen
Maja Sines Sikkeland

Døde:
Rolf Egil Lunde
Rakel Margrethe Kullerud
Gerd Pettersen
Jan Steinar Sæves
Gerd Synnøve Strand

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» 
måten, 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 14. mars
4. søndag i fastetiden 
Joh 3,11–16
4 Mos 21,4–9 og 2 Kor 5,18–21
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til Sjøglimt leirsted.

Søndag 21. mars
Maria budskapsdag 
Luk 1,46–55 
Jer 33,14–17 og Ef 1,3–6
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til kulturutvalget i 
Varteig sokn.

Søndag 28. mars
Palmesøndag 
Matt 26,6–13
Jes 56,6–8 og Rom 3,21–26
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighets
pedagog Julie Karense Karstensen. 
Offer til menighetens barne og 
ungdomsarbeid.

Torsdag 1. april 
Skjærtorsdag 
Luk 22,14–23 
Jer 31,31–34 og Hebr 10,19–25
Varteig kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til menighetens 
konfirmantarbeid.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Hafslundsøy kirke.

Fredag 2. april
Langfredag
Luk 22,39–23,46
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen.

Søndag 4. april
Påskedag 
Matt 28,1–10 
Jes 52,7–10 og Rom 14,7–9
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til Kirkens SOS i Borg.

Søndag 11. april
2. søndag i påsketiden 
Joh 21,15–19
Jer 31,1–6 eller Apg 1,1–5 og 1 Joh 5,1–5
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Offer til Speiderne 
i Varteig.

Søndag 18. april
3. søndag i påsketiden 
Joh 10,1–10
Esek 34,23–31 eller Apg 3,12–21 og 
Hebr 13,20–21
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.

NB: I det menighetsbladet sen
des til trykking er det fortsatt 
usikkert om smittesituasjonen 
tillater at vi samles til guds
tjeneste. Dette er oversikten 
over det som er planlagt og som 
blir arrangert dersom vi kan 
samles.
Det kan altså bli endringer eller 
avlysninger. Følg med på sosiale 
medier, det som annonseres på 
kirkens nettsider og annonsene 
i avisen.

Søndag 2. mai
5. søndag i påsketiden 
Luk 13,18–21 
1 Kong 17,8–16 eller Apg 2,42–47 og 
Rom 12,1–3
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.
 

Søndag 9. mai
6. søndag i påsketiden  
Matt 7,7–12
Dan 9,17–19 eller Apg 4,23–31 og 3 Joh 11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til Varmestua.

Torsdag 13. mai
Kristi himmelfartsdag 
Luk 24,46–53 
Dan 7,13–14 eller Apg 1,1–11 og Rom 10,6–10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetens misjons
prosjekt.

Søndag 16. mai
Søndag før pinse  
Joh 3,16–21 
Sak 14,6–9 eller Apg 26,1–3.20–29  og 
Åp 21,22–27
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.

Mandag 17. mai
Grunnlovsdagen
Matt 22,17–22
1 Krøn 29,10–14 og 1 Tim 2,1–4
Varteig kirke kl. 11.30:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til søndagsskolen i 
Varteig.

Søndag 23. mai
Pinsedag 
Joh 14,15–21
1 Mos 1,1–5 og Apg 2,1–11 eller 1 Kor 12,12–13
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Dersom gudstjenester blir avlyst er 
det fortsatt mulig å gi en gave til 
søndagens offerformål ved å vippse 
til 116320. Merk gjerne meldingen 
med offerformålet.

Søndag 25. april
4. søndag i påsketiden  
Joh 13,30–35
Jes 43,16–21 eller Apg 9,1–19 og Åp 2,1–7
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetens diakoni
arbeid.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 4. mai.

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 VINormisjon:

15. april kl. 19.00:
«Ord og uttrykk fra Bibelen»
 ved Ingrid D. Levinsen. 

20. mai kl. 19.00:
Sangkveld med Anette Lyche Brautaset og Carl Andrea 
Næss. 

Med forbehold om endringer/avlysninger.

Varteig Historielag
Koronapandemien skaper usik
kerhet når det gjelder planlagte 
møter og arrangementer i Varteig 
Historielag på denne siden av 
sommeren. 

Vi har ikke sett det forsvarlig å avholde 
møter etter at pandemien brøt ut i mars i 
fjor. Årsmøtet 8. februar i år ble utsatt på 
ubestemt tid, og når dette leses er trolig 
også møtet 8. mars blitt avlyst. 

Mandag 19. april er plottet for møte, men 
i dagens situasjon vet vi ikke om det kan 
gjennomføres. Etter planen skal i så fall 
Øivind Rogndalen kåsere over «Idretts
minner fra Varteig på 1950 og 60tallet». 
Bygdedagen i fjor ble avlyst. Årets utgave 
er berammet til 20. juni, og bygdedags
komiteen diskuterer i disse dager om 
bygdedagen kan gjennomføres.

Det er trist at møtevirksomheten i historie
laget ligger nede, men heldigvis jobbes 
det	godt	på	flere	andre	områder.	Styret	og	
meierikomiteen	har	finansieringen	i	orden	
for sluttføring av renoveringen av vånings
huset på Meieriet. Sydvegg og tak er tatt, 
og nå starter jobben med resten av bygget. 
Medlemmer har i vinter jobbet dugnad for 
å male de spesialbygde vinduene som skal 
gi boligen det opprinnelige preget. 
Bildegruppa publiserer jevnlig bilder på 
nett, og hver dag legges det ut bilder på 
vår Facebookside. Publikasjonskomiteen 
er i gang med artikler til årets utgave av 
tidsskriftet Inga, og Varteigkalenderen 
for	2022	er	under	planlegging.	Vi	fikk	for	
øvrig	veldig	fin	respons	på	Inga	for	2020	
og kalenderen for 2021, som begge var 
klare for salg før jul. Takk til innsatsvillige 
selgere, og takk for mottakelsen publika
sjonene får i bygda hvert eneste år. Salg av 
Ingaheftet og Varteigkalenderen utgjør 
en svært viktig del av våre inntekter.
Har du ikke sikret deg Inga og/eller kalen
deren, kan du kontakte en av våre tillits
valgte, eller på varteighistorielag@gmail.
com. Hver av publikasjonene koster100 
kroner. 

Vi har også for salg kulturminneheftet 
for Ovaskogs (100 kroner), DVD’er (170 
kroner), dialektCD’en (150 kroner) og 
gamle utgaver av både Inga og kalenderen. 
Disse kan du få kjøpt ved henvendelse til 
historielagets tillitsvalgte, eller på varteig
historielag@gmail.com. 

For mer informasjon – se:
www.varteighistorielag.no

Styret

Hva skjer, a...?
Vi lever i en uforutsigbar tid. Ikke alt det som blir 
planlagt og annonsert kan gjennomføres. Smitte-
situasjonen styrer fortsatt mye av hverdagen vår.
Varteig Menighetsblad kommer ut med ca. to 
 måneders mellomrom, og det er ganske usikkert å 
annonsere aktiviteter et par måneder fram i tid.
Mange av menighetens aktiviteter, ikke minst for barn 
og ungdom blir annonsert på menighetens Facebook-
side: Varteig og Hafslundsøy menighet. Det er også 
greit å følge med på menighetens nettside: www.kir-
ken.no/sarpsborg-ost og siden for alle menighetene 
i Sarpsborg: www.sarpsborg.kirken.no


