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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.

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

18.05 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise?
 Tale av BoJo Hermansen 
 Sang, opplesning og bevertning
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.

Endelig kan vi ha formiddagstreff 
igjen! 
Velkommen til Hafslundsøy kirke 
tirsdag 25 mai kl. 11.00. 
Vi gleder oss til å se dere og ser fram 
til hyggelig felleskap med bevertning 
utlodning og andakt.
Vi forholder oss til gjeldende smittevernsregler, og det antall / de begrensninger 
de til enhver tid pålegger oss.»

Formiddagstreff 
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Ventehåp
«Det fremste håpsordet i Bibelen er «å vente»», leste jeg her forleden, da vi startet dagen 
med et avsnitt fra Notto R- Thelles bok «Stillheten og skriket». Han fortsetter: «Det er 
utrolig mye venting i Bibelen. «Vent på Herren, Israel» heter det igjen og igjen. Folk 
venter på morgen eller på innhøstingen. De venter på Guds dag, Guds dom, lyset og 
legedommen. De venter på gudsriket, gjenkomsten og fullendelsen. Dagen kommer, 
våk og vent! Ennå en liten stund, så kommer han som komme skal, heter det. Se på 
tegnene, våren kommer!»
Dette ble tankevekkende ord for meg som er skikkelig dårlig på å vente. Og jeg tror 
mange er som meg: Vi lever i et samfunn og i en tid hvor alt skal gå fort. Det er rask 
informasjon, hurtigmat i frysedisken, og nyhetene er nesten gamle når avisen er 
kommet i postkassen, for på nettet oppdateres vi i det øyeblikket noe skjer. Og vi vil 
ha det med oss.
Likevel vet vi også noe om å vente. Det tar fremdeles ni måneder å bære frem et barn. 
Året går sin gang, med vinter og vår, sommer og høst. Det tar tid fra noe er sådd i 
jorden til det spirer og gror og kan høstes. Og det siste året har pandemien lært oss 
å vente. Mye av det som for vel et år siden var en selvfølgelig del av vår hverdag: 
skolegang, arbeidsliv på arbeidsplassen, fritidsaktiviteter, gudstjenestefellesskap, 
konsertopplevelser og familiesammenkomster, ble satt på vent, og vi venter stadig. 
Vi har ventet på vaksine. Nå venter vi på gjenåpning. Noen venter på å kunne reise, 
andre venter på å kunne møtes og kanskje på en klem. Innimellom kjennes det uut-
holdelig å vente. Andre dager tenker jeg at det kanskje er noe sunt i det også. Og at 
det er håp i all ventingen er jeg helt sikker på. Kanskje er det til 
og med håpet som gjør at vi holder ut. Vi tror og vet at det 
kommer bedre tider. Thelle skriver også: «Jeg ønsker ikke 
å la ventingen stå som motsetning til den profetiske 
uroen som kaller til oppbrudd og ikke aksepterer at 
rettferdigheten må vente. Ventingen er ikke en passiv 
aksept av ondskapen, men forventer at noe er i ferd 
med å skje og kaller derfor til utholdenhet.»
Å vente er å håpe!
Som kristne lever vi også med et håp som går ut-
over tiden og livet her og nå. Vi venter og håper og 
tror at Gud en dag vil gjøre jorden ny, og alt ondt 
og vondt vi her må leve med skal der være borte.
Men lyset fra Guds fremtid kaster stråler inn i 
våre liv her og nå, uansett hvordan våre dager ar-
ter seg. For også det er Bibelen tydelig på: Vi venter 
ikke alene. I alt som skjer oss, også i det smertefulle 
og vanskelige, er vi omsluttet av Guds omsorg, 
kjærlighet og velsignelse.
Og uansett hva vi venter på eller hvor lenge 
vi må vente, så lever håpet. Den som venter 
på noe godt, venter ikke forgjeves.

Ingrid prest 
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Kirken er en viktig samfunnsaktør når 
ulykker skjer og katastrofene rammer. 
Det er nærmest en ryggmarksrefleks 
at når krisen er et faktum så stiller vi 
opp, åpner dørene og samler dem som 
er rammet. Men denne krisen påla 
oss tvert imot å stenge dørene og ikke 
samles. Dessuten rammet den oss alle 
– også kirkens ansatte – på ulikt vis. 
Noen har vært redde, noen har vært 
utålmodige, mange har vært slitne, det 
har vært mye å sette seg inn i, planer 
har vært lagt med forbehold og endrin-
ger har måttet gjøres på kort varsel. 
Likevel har vi fått til mye – sammen. 
Kirkens ledelse sentralt, og ikke minst 
lokalt ved prost og kirkeverge, har lagt 
godt til rette for at vi har kunnet være 
kirke med trygge rammer også gjennom 
pandemien.
Vi har kunnet tilby fellesskap i blant an-
net morgen/kveldsbønner og streamede 
gudstjenester på facebook. Vi har hatt 
gudstjenester og andre samlinger med 
godt smittevern når det har vært lov. Vi 
har som samfunnet for øvrig prioritert 
barn og unge, men har også prøvd å hol-
de kontakt på telefon med noen av dem 
som sitter alene eller som sliter på ulike 
vis i sine liv. Menighetspedagogen vår, 
Julie, har laget flere flotte postløyper 
som har vært hengt ut både i Varteig og 
på Hafslundsøy, og som har vært brukt 
av mange. Arbeidet med begravelser 
har vært regnet som samfunnskritisk 
tjeneste, og har gått sin gang gjennom 
hele året. De første ukene kunne svært 
få være til stede og samtalen med prest 
i forkant måtte gjøres på telefon. Etter 
hvert har det vært åpnet for samtaler i 
kirkerommene og vi har kunnet ha små 
forsamlinger til stede i seremoniene, 
også i perioder hvor mye av det øvrige 
har vært stengt ned. Dåpsgudstjenes-
ter utenom vanlig gudstjeneste har vi 
fått ha noen av, med bare nærmeste 
familie til stede. Tilbakemeldingene 
sier at det har opplevdes høytidelig og 
fint når omstendighetene er som de er, 
og kanskje også mer personlig. Mye av 
møtevirksomheten har ligget nede eller 
vært gjennomført elektronisk. Det gjel-
der også i stab, der vi det siste året har 

3. Kirkene 
Kirkene våre er i relativt god stand. 
Varteig kirke ble omsider malt på tam-
pen av sommeren 2020. Menighetsrådet 
har lenge jobbet med å få en ny nødut-
gang/handicapinngang i Varteig kirke. 
Det er tegnet forslag til løsning på dette 
av arkitekt, og dette er nå godkjent.
Hafslundsøy kirke kunne feire 25-års-
jubileum i desember 2020. Dette ble 
behørig feiret med et eget jubileums-
skrift, ført i pennen av Arild Bøe og Ketil 
Strebel, og med jubileumsgudstjeneste 
innenfor de rammer smittevernet tillot, 
8. desember. Vi skulle gjerne invitert 
flere til feiringen og gjort enda mer ut 
av den, men er glade for det vi fikk til 
tross alt.
Jubileumskomiteen bestod av Arild 
Bøe, Thorleif Thalberg, Ketil Strebel og 
Ingrid Levinsen.
Menigheten bruker også Hasle menig-
hetssenter noe. Dette, sammen med 
Hasle barnehage, eies av en forening 
som er en selvstendig juridisk person 
med eget organisasjonsnummer, hvor 
Varteig menighet sammen med VI-
Normisjon er med i representantskapet.

4. Personalet 
I 2020 har det ikke vært noen endringer 
på personalfronten. 

Årsrapport 2020 for Varteig sokn:

Et annerledes år!
Året 2020 går inn i historien som et 
annerledes år for hele verden, grunnet 
koronapandemien som rammet oss. Dette 
har selvfølgelig også fått store konse-
kvenser for kirkens og lokalmenighetens 

arbeid. Mye har vært avlyst, noe har 
vært utsatt og flyttet på, og vi har måttet 
lære å jobbe på helt nye måter og andre 
plattformer enn vi har vært vant til.

hatt lange perioder med hjemmekontor, 
og hvor vi, som mange ellers, stort sett 
bare ser hverandre gjennom skjerm.
Men alt i alt har kirken vært til stede 
også i denne krisen. Og nå ser vi frem 
til en mer normal hverdag i overskue-
lig fremtid.

1. Menighetsrådet
Menighetsrådet består av:
Åslaug Sødal Gabestad (leder og re-
presentant til grønt utvalg), Kirsten 
Holmen (nestleder (til november 2020), 
representant til Kulturutvalget), Kjell 
Lunde (Fellesrådet), Anne May Borgen 
(gudstjenesteutvalget), Ingrid Sikke-
land Lunde (Kulturutvalget) og Kine 
Bergerud (Trosopplæringsutvalget 
(nestleder fra november 2020)). Vara-
medlemmer er Lill-Anita Martinsen, 
Dagfinn Hansen (Grønt utvalg), Knut 
Bøe (Kulturutvalget og styret for Hasle 
menighetssenter og barnehage) og Ketil 
Strebel. 
Menighetsrådet har hatt 6 møter og 
behandlet 65 saker i 2020. 

2. Kirkelig årsstatistikk         
Også statistikken gjenspeiler at 2020 
har vært et annerledes år, og tallene 
kan derfor ikke sammenlignes med 
foregående år.

Døpte totalt
Konfirmanter
Inngåtte ekteskap
Begravelser
Ordinære gudstjenester 1

Andre gudstjenester og møter i kirkene 
Familiegudstjenester
Kirkegjengere på ord. gudstjenester
Nattverdgjester
Offergaver i kirkene totalt
Utmeldte
Innmeldte

2018
29
43
6

29
63
18
12

5058
1482

Kr. 154.661
4
3

2019
27
48
9

35
58
22
12

4213
1441

Kr. 176.446
13
4

2020
21
47
0

38
49
11
4

2030
489

Kr. 92.011
6
3

1 Er telt litt annerledes i 2019/2020 enn i årene før. Tallene for 2018 viser til avholdte 
forordnede gudstjenester. Tallene for 2019/2020 viser til gudstjenester på søn- og hellig-
dager. I tillegg til disse kommer f.eks. konfirmasjonsgudstjenester og 17. mai.
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Personalet består av: Ingrid D Levin-
sen, sokneprest, Monica Therese Søvde, 
daglig leder, Julie Karense Karstensen, 
menighetspedagog, Tom Rønningsveen, 
organist, Ivar Aronsen og Ove Brandt, 
kirketjenere.  Ingrid, Julie, Tom og 
Monica har kontorer i Kirkens hus i 
Råkilveien 2 i Sarpsborg. Monica har 
også kontorplass på kirkekontoret i 
Skjeberg hvor hun også er daglig leder. 

5. Menighetslivet
Varteig sokn har normalt mange aktivi-
teter og mange frivillige medarbeidere 
som støtter opp og bidrar på flere måter. 
I 2020 har mye av det vanlige arbeidet 
ligget nede eller vært amputert. Men vi 
er takknemlige for alt frivillige arbeid 
som har vært utført også i dette anner-
ledesåret, blant annet i råd og utvalg, 
som kirkeverter, i forbindelse med 
konfirmasjonsgudstjenestene, i annet 
arbeid for barn og unge og med utdeling 
av menighetsbladene. 
Gudstjenesteutvalget 
Gudstjenesteutvalget har følgende 
medlemmer: Sverre S. Aarmo, Marit 
L. Dale, Tom Rønningsveen, Anne May 
Borgen, Leif Levinsen og Ingrid D. Le-
vinsen (leder). 
Utvalget har ikke hatt noen møter i 
2020. Flere har vært planlagt, men de 
har ikke latt seg gjennomføre.
Det viktigste arbeidet utvalget skal ta 
tak i så snart det lar seg gjøre å møtes 
er en revidering av liturgien vår, og da 
særlig musikken til de liturgiske ledd.
Misjonsprosjektet
I mange år har Varteig og Hafslundsøy 
menighet hatt et Misjonsprosjekt hvor 
vi støtter NMS sitt arbeid i Thailand. 
NMS presenterer selv sitt arbeid i 
Thailand slik: «Vi er med på å gi barn 
og unge en bedre start i livet og mulig-
het til å gå på skole. Videre støtter vi et 

hjem for unge enslige mødre som ikke 
har noe sted å gjøre av seg. Slik samar-
beider vi med Den evangelisk-lutherske 
kirke for å vise Guds kjærlighet i ord og 
handling. Kirken er ung, etablert i 1994, 
som et resultat av arbeidet vi startet 
i 1976. Den er en minoritetskirke i et 
buddhistisk land, har lite penger og 
er avhengig av støtte. Derfor bidrar vi 
også gjennom opplæring og kursing for 
kirkens medarbeidere og medlemmer.» 
Varteig menighet har forpliktet seg til å 
bidra med to kirkeofringer i året og til å 
ta arbeidet med i menighetens forbønn.
Trosopplæringsutvalget 
Trosopplæringsutvalget hadde følgende 
sammensetning i 2020:
Julie Karstensen, Leif Levinsen og 
Kine Bergerud . (Utvalget har kun hatt 
ett møte dette året. I tillegg har Julie 
deltatt på et menighetsrådsmøte der 
trosopplæring var én av hovedsakene. 
Det har vært et år med mange endrin-
ger i retningslinjer underveis slik at 
det har vært vanskelig å langtidsplan-
legge og ting har måttet bli gjort på 
litt andre måter enn tidligere. Til tross 
for dette har vi fått gjennomført noen 
tiltak. Kirkerotteteater, Tårnagenter, 
Globusagenter og Lock-In (Superland 
og Kino) ble gjennomført som planlagt. 
Både på Globusagenter og Lock-In kom 
det mange deltakere fra soknet. I tillegg 
har vi lagt inn «Agent for rettferdighet» 
i planen som gjennomførtes på skolens 
planleggingsdag i november. Lys Vå-
ken, utdeling av bøker og Småbarnstreff 
måtte avlyses. 4- og 6-årsbok ble lagt 
i postkassa til de barna som egentlig 
hadde meldt seg på. Situasjonen i 2020 
har også ført til at oppstart av Babytreff 
og klubbene har blitt utsatt.  
Kulturutvalget 
Menighetens kulturutvalg har i 2020 
bestått av følgende medlemmer: Tom 

Rønningsveen, Ingrid Lunde, Kirsten 
Holmen, Knut Bøe, Arild Bøe. Fra 1. 
juni har også Lene Kampenes vært med. 
 Også de har måttet avlyse flere plan-
lagte arrangementer i 2020, men fikk 
gjennomført «Arne Garborg-kveld» 
27. februar i Hafslundsøy kirke med 
foredrag av rektor Tormod Torp fra 
Fredrikstad. Tittelen på foredraget 
var «Arne Garborg og kristendommen.» 
Sangeren Halvor Kjerkreit og pianisten 
Tom Rønningsveen framførte salmer og 
sanger av Garborg. 
I forbindelse med at Landstads salme-
bok kunne feire 150 år i 2020, ble det 
8. oktober arrangert en «Salmekveld» 
i Varteig kirke med deltagere fra me-
nigheten som hadde valgt sin salme og 
et foredrag om Landstad av prest Leif 
Levinsen. De som deltok var Ruth Kris-
tiansen, Therese Gangestad, Åslaug 
Sødal Gabestad, Lene Dolva Holmen, 
Knut Bøe, Tom Rønningsveen og Knut 
Holmen. Kulturutvalget har også stått 
for arrangementet «Vi synger julen inn». 
Det ble heller ikke mulig å gjennomføre 
som tidligere, så det ble satset på et 
«Lucia-arrangement» 13. desember med 
barnekoret Star Kids og deres leder 
Camilla Beck Arntsen. Kirsten Holmen 
ledet arrangementet.
Grønt utvalg
I forbindelse med at Varteig menighet 
i november 2019 ble Grønn menighet 
er det også nedsatt et Grønt utvalg. 
Her sitter Mona Bøe (leder), Åslaug S. 
Gabestad og Dagfinn Hansen. Grun-
net pandemien har de ikke hatt møter 
i 2020. 
Diakoni
Det meste av menighetsarbeidet vi dri-
ver er diakonalt, i den betydning at vi 
viser omsorg for mennesker i det vi gjør. 
Likevel er det noen aktiviteter som her 
skal nevnes spesielt: Frivillige medar-
beidere har gått med blomst til de som 
fyller 80 – 85 – 90 – 95 osv. år. Mange 
jubilanter har fått blomst på døren også 
dette året, selv om det ikke har latt seg 
gjøre å gå inn til noen.
Vi hadde formiddagstreff i Hafslundsøy 
kirke i januar og februar, men etter at 
pandemien kom har treffene vært av-
lyst. Denne avgjørelsen har prestene, 
Ingrid og Leif Levinsen, som leder tref-
fene tatt, basert på at det har opplevdes 
uforsvarlig å samle mennesker som alle 
er i risikogruppen til sosialt samvær i 
trygge rammer. Vi har fått noe kritikk 
for at vi ikke åpnet for treff i september 
og oktober da smittetallene var lave og 
enkelte andre aktører åpnet for treff 
av samme type. I ettertid ser vi at vi 
kanskje skulle ha tatt menighetsrådet 
med på den avgjørelsen.
Det har heller ikke vært mulig å gå med 
sognebud (nattverd i hjemmet) og vi vet 
at det er et savn for noen. Sjelesorg-

Gudstjeneste i Hafslundsøy kirke 10. mai i fjor, da etter åtte uker opphold.
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samtaler har det blitt en del av, både 
avtalte og mer impulsive når vi møtes 
eller på telefon. 
Menighetsbladet
Vårt eminente menighetsblad kom ut 
med 6 nummer i 2020, i tillegg til et ju-
bileumsskrift i anledning Hafslundsøy 
kirkes 25-årsjubileum. Det er Ketil 
Strebel som er ansvarlig redaktør. 
Menighetsbladet deles ut av frivillige 
medarbeidere, og er også lagt ut på 
Internett (www.varteig.menighetsblad.
net). Vi får mange gode tilbakemeldin-
ger på Menighetsbladet, og ikke minst 
er spalten «Varteig før og nå» populær 
blant mange.
Varteig menighetskor
Varteig menighetskor er et blandakor 
med 17 aktive medlemmer. De liker å 
synge a-kapella, men har også en del 
sanger med pianoakkompagnement.
Koret deltar med sang både innenbygds 
og utenbygds, ved gudstjenester og 
andre arrangementer. I 2020 hadde 
koret 8 øvelser og 3 sangoppdrag før 12. 
mars. Siden da ha koret ligget nede av 
smittevernshensyn.
Barnekor 
Barnekoret melder at de på nyåret i 
2020 bestemte seg for å dele koret i to, 
etter ønske fra de største barna. Mini 
Star Kidz ( barnehagealder) og Star 
Kidz ( skolealder). På denne måten får 
de tilpasset sangene mer til alderen og 
de store får de utfordringene de ønsker. 
Begge korene øver på onsdager i ulik 
uke men til ulike tider.  
På grunn av pandemien ble det ikke så 
mange øvelser, men engasjementet er 
stort hos både store og små når de er 
sammen. De største barna var heldige 
og fikk deltatt på «Vi synger julen inn» 
i desember, og all håper korona forsvin-
ner snart, slik at de kan synge mye mye 
mer. 
Konfirmantarbeidet  
Konfirmasjonene i 2020 ble flyttet fra 
våren til høsten. Da gjennomførte vi 
11 konfirmasjonsgudstjenester på to 
helger. Det var 22 som ble konfirmert 
i Varteig kirke og 25 i Hafslundsøy 
kirke. Det var også 5 konfirmanter fra 
Skjebergdalen som fulgte opplegget hos 
oss. Det var dessverre noe undervisning 
som måtte avlyses og vi fikk ikke dratt 
på leir. 
Høsten 2020 startet vi opp med under-
visning for konfirmanter 2021. Under-
visningssamlingene blir nå gjennomført 
hovedsaklig etter skoletid med noen 
unntak av kvelds- og helgeopplegg.  
Kirke – barnehage 
Vi fikk dessverre ikke gjennomført 
påskesamlinger eller pinsefest i 2020. 
Til jul kom Hafslundsøy barnehage til 
Hafslundsøy kirke fordelt på to sam-
linger. Varteig barnehage og Hasle 

barnehage kom til Varteig kirke på 
hver sine samlinger. 
I tillegg har Julie Karstensen fra høsten 
2020 vært på besøk i Hasle barnehage 
én gang i måneden. 
Kirke- skolesamarbeidet 
Det har blitt utarbeidet nye skole-kir-
keplaner sammen med skolene i 2020. 
Hafslundsøy barneskole gjennomførte 
dette arbeidet i starten av 2020, og vi 
fikk gjennomført noe kirkebesøk på 
våren og noe på høsten. Varteig barne 
og ungdomsskole hadde vi møte med 
høsten 2020, men med unntak av Vin-
tersangfesten i februar har vi ikke fått 
gjennomført som planlagt. Hafslundsøy 
barneskole ønsket skolegudstjenester 
før jul. Det ble gjennomført 6 skoleguds-
tjenester på to dager. Varteig takket nei 
til dette tilbudet i 2020. 

Samarbeid:
Undervisningskvelder på Hasle
I samarbeid med VI-Normisjon ar-
rangerer menigheten undervisnings-
kvelder på Hasle menighetssenter en 
torsdag i måneden. Ingrid D. Levinsen 
er menighetsrådets representant i ko-
miteen, som for øvrig består av Sverre 
Aarmo, Åslaug S. Gabestad og  Marit 
L. Dale.
Flere samlinger har vært avlyst i 2020. 
Temaene for disse samlingene håper 
vi å ta igjen senere. Samlingene som 
ble har hatt følgende tema: Dåp v/
Trond Pladsen,  Ordet som nådemid-
del v/Ingrid Levinsen, Skaperverk og 
forvalteransvar v/Jan Inge Båtvik og 
Natur og miljø – fra avmakt til håp og 
engasjement v/Dag Skottene.
Søndagsskolearbeidet. 
Også i 2020 har Varteig menighet hatt 
et samarbeid med pinsemenigheten 
Filadelfia om søndagsskole i Varteig. 

Det har vært til sammen ti samlinger 
med gjennomsnittlig åtte fremmøtte.
Speiderarbeidet
Antall medlemmer i Varteig KFUK-
KFUM-speidergruppe har i 2020 vært 
14. Det er ni speidere/vandrere, tre 
rovere og to ledere, hvorav en har 
permisjon.
Speiderne har base i Hasle menighets-
senter med ukentlige samlinger, møte 
mandag kveld eller tur i helga. 
Selv om det har vært begrensninger 
og avlysninger på aktiviteter grunnet 
korona-viruset, har de fått gjennomført 
mange mandagsmøter i skogen utenfor 
menighetssenteret. 
Jakten på Varteigtrollet og sommerlei-
ren ble avlyst, men de har hatt har hatt 
flere fine turer. Blant annet kveldstur 
med kano på Glomma før sommerferien 
og tur rundt Tvetervannet med over-
natting i gapahuk i november.
P.g.a. ledersituasjonen har de ikke gått 
ut med tilbud til nye medlemmer i 2020. 
Dersom det melder seg flere ledere, kan 
det være mulig å gi tilbud til flere barn.
Hafslundsøy speidergruppe, tilknyttet 
Speiderforbundet, ligger for tiden nede.

6. Takk
Takk til alle dere som er med og arbei-
der og ber for Varteig og Hafslundsøy 
menighet. 
Vi ber om fortsatt velsignelse fra Gud, 
vår Far over menighetsarbeidet og hver 
enkelt som bor i soknet, og vi gleder oss 
til å kunne møtes som før, fylle kirkene, 
dele fellesskap, og hilse hverandre med 
håndtrykk og klemmer.

For Varteig menighetsråd og med god 
hjelp fra mange bidragsytere

Ingrid D. Levinsen, 
sokneprest 

Hafslundsøy kirke
25 år

1995-2020

Hafslundsøy kirke 25 år
1995 - 2020

Gudshus og
grendehus

Gudshus og
grendehus

Hafslundsøy kirke var 25 år i desember 
2020. Dette ble markert med jubileums-
gudstjeneste. 

Det ble også laget et jubilemsskrift som ble 
distribuert til husstandene på Hafslundøy. 
Heftet er også lagt ut i begge kirkene.

Du kan lese jubileumsskriftet i PDF-format 
på menighetsbladets nettside:
www.varteig.menighetsblad.net, under «Om 
kirkene våre», eller du kan laste det ned ved 
å scanne QR-koden her.
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«M
isjonæ

ren lurte m
eg»

D
et sier presten i Im

m
anuel kirke m

ens han sm
iler bredt. Chanda

har væ
rt prest i Im

m
anuel kirke i 

16 år og kan ikke tenke seg en bedre m
enighet å væ

re prest i. Sånn har det ikke alltid væ
rt. Tidligere 

m
isjonæ

r D
ag Johannessen var prest i Im

m
anuel kirke på det tidspunktet Chanda

var student ved 
LST, ELCT sitt prestesem

inar. (ELCT er N
M

S sin partnerkirke i Thailand). D
ag hadde lagt m

erke til 
denne livlige studenten og spurte han om

 han ville jobbe i Im
m

anuel i sin praksisperiode. D
ag 

fortalte han om
 den flotte kirken, om

 alle de fine m
enneskene og hvor kjekt det var å jobbe der. 

Chanda
husker godt sitt første m

øte m
ed kirken og m

enigheten. Im
m

anuel kirke ligger i et fattig 
om

råde, og Chanda
likte ikke det han så; folk var dårlig kledd, de snakket et stygt språk, og det var 

ikke noe system
, syntes han. M

en siden det var m
isjonæ

ren som
 hadde spurt så turte han ikke å si 

nei til oppgaven. G
radvis begynte han å trives i m

enigheten, og ble etterhvert veldig glad i 
m

enneskene der. I dag takker han G
ud for at H

an forandret hjertet hans, og m
isjonæ

r D
ag for at han 

«lurte» ham
.

Im
m

anuel m
enighet er den nest eldste i den Evangeliske Lutherske kirken i Thailand. I starten lå 

N
M

S sitt kontor der. N
M

S-m
isjonæ

rer har helt fram
 til nylig væ

rt engasjert i m
enigheten. D

ag og 
Solveig Johannessen tilhørte m

enigheten i m
ange år, og Chanda

gir dem
 m

ye av takken for at 
m

enigheten i dag er levende og selvstendig. Im
m

anuel m
usikkskole er en viktig del av 

m
enighetsarbeidet, og da Im

m
anuel daghjem

 flyttet til Lovsangshjem
m

eti fjor, fikk kirken m
ulighet 

til å utvide skolen. N
å har Im

m
anuel m

usikkskole en hel etasje i kirkebygget, og har gode 
øvingsforhold. Im

m
anuel m

usikkorkester, som
 Solveig startet i sin tid, har utviklet seg til å bli et 

anerkjent orkester, som
 stadig er å se på TV. M

ange lar seg berøre av den flotte m
usikken og 

historien bak. Alle barna som
 spiller i orkesteret kom

m
er fra et av de fattigste om

rådene i Bangkok, 
fra om

rådet hvor Im
m

anuel kirke ligger.

Chanda
kom

 for vel et år siden tilbake til Thailand etter å ha tatt m
asterstudier I H

ong Kong. H
an 

kom
 tilbake m

ed ny kunnskap og m
ange ideer. H

an brenner for kristen utdannelse og ønsker at 
ELCT skal sam

arbeide m
ed andre kristne utdanningssteder, slik at kom

m
ende prester får en solid 

utdanning. H
an ønsker å styrke ungdom

m
en, la de unge få m

er ansvar i kirken. Chanda
er også 

veldig opptatt av m
enighetsdiakoni. At m

enigheten skal se at diakoni har en naturlig plass i kirken. 
Im

m
anuel kirke skal sam

arbeide m
ed diakoniavdelingen når det gjelder prosjektet «Sterke og trygge 

fam
ilier».

N
å er m

enigheten i full gang m
ed påskeforberedelser. Chanda

har i år tatt initiativ til en YouTube-
kam

panje i fastetiden. H
an kaller den «40 D

ager, 40 O
rd og 40 Bønner». H

an ønsker at flere i 
Thailand skal bli kjent m

ed påskebudskapet, og han ønsker at flere skal bli kjent m
ed den 

Evangeliske Lutherske Kirke. I påsken er det m
ange m

arkeringer i kirken. D
e avsluttes m

ed en 
oppstandelsesgudstjeneste på påskedag. D

a er kirken pyntet til fest, det er thaidans og skuespill, 
festm

åltid og den tradisjonelle påskeeggjakten. M
asser av kokte egg er gjem

t rundt om
kring i 

gudstjenesterom
m

et, og etter at gudstjenesten er ferdig starter en ellevill jakt etter alle eggene.

Av: Anne Storstein H
aug

THAILAND
N

yhetsbrev 1/21
M

atutlevering ved Im
m

anuel kirke

H
va gjør vi i Thailand?

Sam
m

en m
ed D

en evangeliske-lutherske kirken i Thailand er vi m
ed på å gi barn og unge 

fra fattige kår en bedre start på livet, og m
ulighet til å gå på skole. I tillegg bidrar vi m

ed 
økonom

isk støtte til opplæ
ring og kursing for kirken m

edarbeidere og m
edlem

m
er. 

Vi er også engasjert i klim
asm

art jordbruk og landsbyutvikling i avsidesliggende landsbyer 
nord i Thailand. 

Chanda
sam

m
en m

ed fam
ilien.

Ø
ving i de nye m

usikklokalene i kirken

Les m
er om

 Thailand og 
arbeidet på: 

nm
s.no/finndinm

enighet

På denne siden er det også nylig oppdaterte 
ressurser til m

enighetsavtalen: Brosjyre, 
plakat til infoskjerm

, bønnekort, 
pow

erpoint-presentasjon m
ed

m
er.

Vi håper m
ange av våre 

sam
arbeidsm

enigheter ønsker å væ
re m

ed 
på Den norske kirkes aksjon «Sam

m
en som

 
kirke i hele verden» 2021.

Se kirken. no/sam
m

en

NM
S har ekstra ressurser til aksjonen 

tilgjengelig på nm
s.no/ sam

m
en

Aksjonen gjennom
føres i tiden m

ellom
 Kristi 

him
m

elfartsdag 13. m
ai og St Hans 23. juni
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Anne Lise Thøgersens mor, Else Knutsen, i hagen bak huset deres i Haga
stuveien 20. De nye husene langs denne nye veien  i retning mot skolen 
 var ganske like og annerledes enn de ser ut i dag. 1955.

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Knut Knutsen:
Skomakeren som ble ved sin lest 
De fleste som vokser opp i dag har nok ingen assosiasjon til «Skomakergata» og 
«Skomaker Andersen». Denne tv-serien ble første gang sendt i 1979 i Barne-tv hele 
desember fram til jul. Mange voksne fulgte programmet sammen med sine barn. Ja, 
enda til besteforeldre gledet seg over denne nedtellingen før jul. På aldershjemmene 
ble det ikke servert kveldsmat før Skomaker Andersen, i Henki Kolstads skikkelse, 
hadde takket for seg denne kvelden. 

«Skobyen» som forsvant 
Men både Skomaker Andersen, eller Jens Petrus Andersen, som han het, og skomakeryrket har liten 
plass i folks bevissthet i dag. Barna som fulgte med på denne tv-serien på 1980-tallet sitter i dag med 
hus og familie og nærmer seg tiden de selv blir besteforeldre. 
Ikke mange vet at Øya hadde sin egen «Skomakergate». På lik linje med mange andre tidligere 
tradisjonelle håndverksyrker, har skomakeryrket også nærmest blitt en saga blott. En trenger ikke å 
reise lengre enn til Halden for å se dette «forfallet». Halden var i sin tid Norges skoby nummer en. På 
slutten av 1950-åra jobbet det rundt 750 personer i minst 14 skofabrikker i Halden. Disse bedriftene 
sto for 20 prosent av all skoproduksjon i Norge. På det meste var det 30 skofabrikker i byen. Men nye 
handelsavtaler gjennom EFTA, moderne og mer lønnsomme fabrikker sørget for at skoindustrien i 
Halden gradvis forsvant, for så å bli helt borte. Men folk trengte sko og noen trengte å få de reparert, 
så skomakeren overlevde om enn i en noe mer unnselig form. 

Skomakergata på Øya 
Den tid dette var et nyttig yrke, var det mange «Skomaker-
gater» rundt omkring, så skomaker Knut Knutsen i Edvard 
Strands vei var nok ikke alene om å bo i «Skomakergata». Det 
var han selv som trakk paralleller til Skomaker Andersen i 
Skomakergata, i en avisartikkel i Sarpen våren 1984. «Han 
er snart den ensomme i dette yrket i Sarpsborg-distriktet», 
skriver journalist Øyvind Stordahl i denne artikkelen «og 
egentlig bedriver han det bare som en bigeskjeftigelse. Hans 
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eksisterende yrkestittel er elektrisk sveiser, permittert fra Sarpsborg Mek. Verksted (SMV). 
Videre i artikkelen skriver Stordahl: Men han er skomaker også med mesterbrev i det 
faget og mange år ved lesten. Begynte som læregutt hos skomaker Oskar Foss i Sarpsborg 
i 1941. Var der til 1947 da han tok svennebrevet i skomakerfaget. Håndverksbrevet tok 
han i 1952, det som gir ham retten til å bruke tittelen skomakermester. 
Etter skomaker Foss var han fem år ved Dovre Skofabrikk i Halden og deretter 14 år ved 
skomakerverkstedet til Reidar Joneid, inntil han startet eget verksted på Hafslundsøy i 
1965. Det ble med seks år den gangen. Han fikk lyst til å prøve noe nytt, noe som bød på 
større utfordringer enn å flikke på utgåtte sko. Det ble SMV og elektrisk sveising i 13 år, 
inntil permisjonsvarslet kom i begynnelsen av 1984. 
Fortsatt er Knutsen registrert som permittert sveiser, men med skomakerverkstedet stående 
intakt i kjelleren i sin bolig i Edvard Strands vei 47 på Hafslundsøy, og en motvilje mot 
å drive dank, falt det naturlig å begynne å sysle litt med sitt opprinnelige fag. Forøvrig i 
full forståelse med de lokale arbeidsmyndigheter. 
Troen på noen ny oppblomstring i virksomheten på SMV har han imidlertid gitt opp, så da 
den nye telefonkatalogen kommer ut på vårparten en gang er tittelen endret til sko maker-
mester Knut Knutsen, opplyser han, kunne man lese i Sarpen i mars 1984.
 

Skomaker, bli ved din lest 
Dette er en kjent oppfordring, som hentyder på at en ikke skal legge seg opp i saker en ikke 
har noe med. Det var kanskje mer en dyd av nødvendighet som gjorde at Knut Knutsen 
ønsket å følge denne oppfordringen. At Knutsen den 2. april 1984 åpnet verkstedet igjen 
for å gjenoppta sin skomakervirksomhet fant også veien inn i spaltene til både Sarpen 
og Sarpsborg Arbeiderblad, der man kunne lese: Når det gjelder utsiktene til å skaffe seg 
en levevei som skomaker, mener Knutsen at forholdene nå burde ligge langt bedre til rette 
enn for noen år siden. Dette har flere årsaker, mener han. Folk er blitt mer interessert i å 
reparere og vedlikeholde fottøyet nå enn for 10-20 år siden. Videre er det en kjensgjerning 
at det har blitt stadig færre skomakere i distriktet de senere år, sier han. 
Knutsen bekreftet overfor begge avisene at det er ganske riktig at skomakeren var i ferd 
med å forsvinne. Bruk og kast har jo vært ganske vanlig, og så er jo det med mote da… 
Folk flest går ikke med hva som helst. 
Midt på 1980-tallet var det to gjenværende skomakere i Sarpsborg, men begge var i ferd 
med å avvikle. Selv om Knutsen valgte å satse på nytt, regnet han ikke med at det ville 
bli så mange årene. - Men akkurat nå har folk behov for skomakeren og at de benytter 
ham, kunne Knutsen bekrefte. - Det er nok å gjøre, og inntrykket er at folk er økonomisk 
fornuftig når det gjelder skotøy. Man forsøker å ta vare på det og bruke det lengst mulig. 
Skomakerverkstedet lå i kjelleren i et lite og mørkt rom. Med maskiner, hyller og lagerplass 
var det ikke store plassen Knut Knutsen hadde å røre seg på. Anita Larsen Ross var 
ofte med sin far, Osvald Nilsen, til skomaker Knutsen for å flikke på sko. - Det var litt 
skummelt for en liten jente å være med dit, det var mørkt og trangt, så jeg hadde mest 
lyst til å vente ute, forteller hun selv. 

Skomaker Knut Knutsen.
Fotograf Øyvind Stordahl, Sarpen 1984.

Knut Knutsen (med hatt) sammen med 
en kamerat. 1930. 

Brødrene Knut (som spiller på sag) og Normann Knutsen (til 
høyre med gitar)  sammen med Osvald Nilsen (til venstre med 
gitar). 1940tallet. 

Skomaker Knut Knutsen. Fotograf Arne Delhin, Sarpsborg Arbeider
blad, 1984. Fortsetter på neste side.
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Hver sin Else
Knut Knutsen var Øya-gutt, født 1927 og 
yngstemann i barneflokken. For eldrene 
Thorleif og Rebekka Knutsen hadde 
kjøpt hus i Edvard Strands vei hvor 
han vokste opp sammen med tre søsken, 
eldstebroren Normann og de to søstrene 
Magnhild og Asora.
Både han og eldstebroren Normann som 
var 10 år eldre, giftet seg med hver sin 
Else i et dobbeltbryllup i 1948. 
Knut og Else bodde på Bede fram til 
1954 da de flyttet tilbake til Øya og i 
huset hvor han vokste opp. Huset ble 
da påbygd slik at hans foreldre kunne 
ha sin egen leilighet. Broren Normann 
med sin familie hadde da flyttet ut til et 
nytt hus i Hagastuveien. Knut og Else 
fikk tre sønner, Kai, Arild og Steinar. 
Anne Lise Thøgersen, som er eldste 
datter til Normann og Else husker 
godt fra sin oppvekst i Edvard Strands 
vei i den tiden de bodde sammen med 
besteforeldrene. - Vi hadde det veldig 
enkelt. Mor og far hadde sitt eget rom 
hvor vi bodde alle fem. Marit som var 
yngst lå i kommodeskuffen. Ellen og jeg 
sov sammen på en divan, mens mor og 
far lå på en sofa som de dro ut til seng. 
Vi delte på kjøkken og oppholdsrom med 
bestemor og bestefar. Det var min mor 
som stelte for oss alle sammen. Bestefar 
var nesten helt blind og bestemor lå mye 
til sengs på grunn av gikt. Men samtidig 
vil jeg si vi hadde en veldig god tid. 

Jeg finner ingen ting
Mine besteforeldre var veldig snille. Jeg 
var jo dessuten den første jenta i flokken 
av barnebarn. Jeg husker godt den røde 
tallerken de hadde gitt meg. Den brukte 
jeg hver dag. Bestefar var avhengig 
av at ting sto på sin faste plass, slik 
at han kunne finne det igjen. En gang 
mor hadde gjort storvask i huset, kom 
far og fortalte til mor at hun måtte 
rydde tilbake. «Far finner ingen ting» 
sa han. Oppryddingen hadde vært litt 
for grundig. 

Det var mye sang og musikk hjemme 
hos bestefar og bestemor, forteller Anne 
Lise. - Far spilte gitar og onkel Knut 
spilte på sag. Bestefar spilte fiolin og var 
med i musikkforeningen på Bedehuset.
Anne Lise syntes det var som en drøm 
å komme til et nytt hus i Hagastuveien, 
med badekar, varmt vann og toalett. 
I Edvard Strands vei hadde vi utedo. 
Byggeperioden syntes jeg var langdryg 
og jeg spurte pappa ofte: Når kan vi få 
gå på do? Toalettet sto jo der, men vi 
fikk ikke bruke det før alt var ferdig. 
Rundt 1990 flyttet Knut og Else fra Øya 
til Sarpsborg, men skomakermaskinene 
måtte han ha med seg. Knut Knutsen 
døde i 2002, 75 år gammel og huskes 
nok av den eldre generasjonen som 
skomakeren på Øya. 

Arild Bøe

Kilder: 
Anne Lise Thøgersen 
Sarpen 
Sarpsborg Arbeiderblad

Thorleif og Rebekka Knutsen i hagen bak 
huset i Edvards Strands vei 47. Rundt 
1950tallet.

Else Knutsen med yngste datter Marit på armen. Døtrene Ellen og Anne Lise på høyre 
side, og en nabojente på venstre side. 1953.

Anne Lise Thøgersen.

De private bildene er tatt av Normann 
Knutsen og utlånt av datteren Anne Lise 
Thøgersen.



SIDE
Finn fem feilFargelegg!

Jesus fortalte en lignelse om en sau som hadde gått seg bort. 
Gjeteren lette helt til han fant sauen.(Tegning: Trevor Keen)

Da gjeteren fant sauen, ble 
han så glad at han holdt fest! 

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på 
bildet under? (Tegning: Trevor Keen)

– Jeg tror jeg snart 
skal få en bror! 

– Hvorfor tror du det? 
– For hver gang mamma har 
vært på sykehuset, har jeg 

fått en søster.
– Ja, og så?

– Jo, nå er pappa på syke-
huset...

Vitser

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.

Kong Salo
mos 

vis
dom

Bevar ditt h
jerte

 fra
mfor alt d

u 

bevarer, fo
r liv

et går ut fr
a det.

Superse
tning

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

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 – Skal jeg dele 

pizzaen i fire eller 
åtte stykker? spurte 

servitøren.
– Bare fire, takk. Jeg 
tror ikke jeg orker 

åtte.
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NATUR + MILJØ + KIRKE = GRØNN MENIGHET

  Varteig Menighet er Grønn Menighet!

Kortreist mat!
Det er vår. Dagene er blitt lenger og sola har begynt å varme! 
Kanskje er du som meg? Jeg har sådd noen frø som jeg venter spent på å kunne sette ut. Først bare på de peneste dagene, 
men snart kan de plantes i pallekarmer og på andre steder. 
Det er godt å kunne høste av sitt eget!
Å være Grønn Menighet handler om å bruke av det som finnes rundt oss. Nå vil jeg utfordre deg til noe som alle i både Var-
teig, på Ise og på Hafslundsøy kan finne. Nemlig brennesle. 
Jeg tuller ikke!
Brennesle kan brukes til mat, kosttilskudd og gjødsel. Det er få planter som dekker så mange behov samtidig som at den 
krever utrolig lite! Den gror villig både i grøfter og på utkanter. Den lurer seg frem – og jeg prøver ofte å røske den bort. 
Men brennesle er en ressurs. Når den kokes eller tørkes så forsvinner giften! Det er sunt, godt og veldig billig 😊 
Ta deg en tur ut. Se etter de friske unge plantene. Det er de som er mest næringsrike! 
Bladene kan du bruke i suppe. Frøene og bladene kan du også bruke i brødet. Har du 
forresten prøvd å lage brenneslete? 
Brennesle er noe av det som vokser ute i naturen, og som er helt gratis! 
Jeg kan nok garantere deg at ingen bonde reagerer på om du stopper 
og plukker brennesle!
Naturen er full av vekster som bare står der. Vekster som vi bare kan for-
syne oss med. 
Skal vi si at det blir brenneslesuppe og ferske rundstykker med brennesle på 
mandag? 

Oppskrift på brenneslesuppe: 
•  1 liten løk
•  2 fedd hvitløk
•  2 ss smør
• 1 liter brennesleblader. Bruk unge skudd/blader, brenneslene 
vokser fort og kan bli trevlete og bitre.
•  6 dl mild kyllingkraft/buljong
•  1 dl fløte
•  salt, kvernet pepper og revet muskat

•  Bruk hansker når du jobber med neslebladene. Skyll bladene i 
kaldt vann.
•   Fres løk og hvitløk i smør i en kasserolle. Rør inn bladene når løken 
har blitt blank og mør. Fres videre under omrøring til bladene har falt 
sammen. Tilsett kyllingkraft, kok opp og kok suppen i 5-10 minutter.
• Kjør suppen jevn med en stavmikser. Tilsett fløten, gi suppen et nytt
oppkok og smak til med salt, pepper og revet muskat.

Ønsker dere alle en riktig god sommer! Ta en ekstra titt når du er ute på tur. Det er mye 
spiselig å finne.

Hilsen Mona 
Leder i grønt utvalg
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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
E-post: il588@kirken.no
Soknepresten kan nås på
mobil-telefon når hun ikke er på
kontoret.

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

Organist Tom Rønningsveen:
E-post: TR983@kirken.no

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

Kirketjener Kawa  
Telefon mobil: .......... 465 24 189 
E-post: kg439@kirken.no

Kirketjener Kathrine Dahlen :
Telefon mobil:. ......... 919 97 494
E-post:
annakathrinedahlen@gmail.com

Menighetsrådsleder 
Åslaug Sødal Gabestad:
Telefon mobil: ........... 932 01 451
E-post: aaslaugs@hotmail.com

Varteig Menighetsblad

Adresse: 
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy

E-post:
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

Døde:
Randi Belsby
Olav Magnus Lindahl
Randi Helene Olafsen
Helge Lunde

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 
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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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

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.

Søndag 30. mai
Treenighetssøndag
Luk 10,21–24
1 Mos 18,1–8 og Rom 11,33–36
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetsar-
beidet.
 

Søndag 6. juni
2. søndag i treenighetstiden 
Joh 3,26–30 
Salme 67,2–6 og Gal 3,23–29
Varteig kirke kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i «Snøfonna» ved 
sokneprest Ingrid D. Levinsen. Skaper-
verkets dag. Offer til KRIK - Kristen 
Idrettskontakt.
Konfirmasjonene på Hafslundsøy er 
flyttet til helgen 4. - 5. september.

Søndag 13. juni
3. søndag i treenighetstiden 
Joh 1,35–51 
Jes 50,4–5 og Rom 8,28–30
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet.
Konfirmasjonene i Varteig er flyttet 
til helgen 11. - 12. september.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 20. juni
4. søndag i treenighetstiden
Matt 16,24–27 
Jos 24,19–24 og Ef 2,1–10
Varteig kirke kl. 1100:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til kulturutvalget i 
Varteig sokn.

Søndag 27. juni 
5. søndag i treenighetstiden 
Matt 7,21–29 
Ordsp 7,1–3 og 1 Kor 3,10–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Sauvika leirsted.

Søndag 4. juli 
Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden
Matt 16,13–20
Jer 1,4–10 og Apg 20,24–32
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Dialogforum 
Sarpsborg.

Søndag 11. juli 
7. søndag i treenighetstiden 
Luk 19,1–10
Ordsp 30,7–9 og 1 Tim 6,17–19
Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

NB: I skrivende stund ser det 
ut til at samfunnet åpnes grad-
vis, og at vi snart kan ha guds-
tjenester med et begrenset antall 
personer.
Det gleder vi oss til! Følg med 
i avisens kirkeannonser og på 
hjemmesiden og facebooksiden 
til Den norske kirke i Sarpborg 
for mer informasjon.

Søndag 25. juli
9. søndag i treenighetstiden 
Joh 8,2–11
Salme 145,9–16 og 1 Kor 4,3–5
Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

Søndag 1. august
10. søndag i treenighetstiden 
Matt 18,21–35
1 Mos 50,14–21 og 2 Kor 13,11–13
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til menighetens 
konfirmantarbeid.

Søndag 8. august
11. søndag i treenighetstiden 
Mark 2,23–28
2 Mos 20,1–17 og Gal 5,1–6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetsar-
beidet.

Søndag 15. august 
12. søndag i treenighetstiden 
Luk 8,1–3 
Jes 49,13–16 og 2 Kor 9,1–8
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 22. august 
13. søndag i treenighetstiden 
Luk 12,41–48 
2 Krøn 1,7–12 og Ef 4,11–16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Sjømannskirken/
norsk kirke i utlandet.

Søndag 29. august
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden 
Luk 17,7–10 
5 Mos 8,7.11–18 og 1 Kor 3,4–11
Varteig 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 18. juli
8. søndag i treenighetstiden 
Mark 12,37b–44
2 Mos 36,2–7 og 2 Kor 8,9–15
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetens 
barne- og ungdomsarbeid.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 10. august.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

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

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 ofringene i kirkene blir 
redusert. Det trengs likevel 
penger til viktig arbeid, både 
utenlands og i Norge. En løs-
ning 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

Varteig Historielag
P.g.a smittesituasjonen her i kommunen har det ikke vært mulig med noen 
møtevirksomhet det siste året, men vi håper og tror at det kan bedre seg mot 
høsten 2021. Derfor har styret i Varteig Historielag satt opp noen datoer 
for møter til høsten. Tema for kveldene er ikke helt klart ennå, men det blir 
programposter som er tidligere utsatt, og disse vil bli offentliggjort senere 
på Historielagets nettside.

MEN hold av 27. september, 1. november og 6. desember, så møtes 
vi forhåpentligvis igjen til et historielagsmøte uten fare for koronasmitte.

Styret


