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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.

Formiddagstreff:
17. august kl. 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise
21. september kl. 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise
19. oktober kl. 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise

Storsamling:
22. august kl. 17.00: 
Vi samles til storsamling ute ved Hasle menig-
hetssenter ved godt vær, og inne ved dårlig vær. 
Vi serverer grillmat uansett. Ta med stol.
19. september: 
Følger opp arrangement i Hafslundsøy kirke. 
Se egen annonse.
7. november kl. 17.00: 
Storsamling på Hasle menighetssenter
28. november kl. 17.00: 
Storsamling på Hasle menighetssenter

Følg med på VI-Normisjon på Facebook for 
mer info.
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Hva er tro?  Tro på Gud, tro på Jesus Kristus.  Mange vil nok tenke at tro er å regne noe for 
å være sant.  Å tro på Gud innebærer at vi tror at Gud eksisterer og at det Bibelen forteller 
om ham er sant.
Noen tror ikke på Gud, men erkjenner at Jesus har levd og holder ham som et slags for-
bilde ut fra fortellingene om ham.  Da snakker vi hele tiden om tro som noe som sitter 
i hodet.  Et regnestykke vi har fått til å gå opp. Noen setninger om Gud som vi regner for 
sanne og riktige.
Jeg tenker at tro er noe mer altomfattende enn dette. Tro er en måte å leve på. Da handler 
det ikke lenger om hvor mye eller lite jeg holder for sant av det som står i Bibelen, eller det 
som formidles som tradisjonell kunnskap om tro, men det handler om at troen er en del av 
ditt liv.
En som hadde operert i krigsfly under andre verdenskrig sa det på denne måten: Når flyet styr-
ter, da tror alle.  Jeg forstår dette utsagnet slik at når flyet styrter, da ber alle til Gud om hjelp 
for å bli berget.  De har kanskje ikke henvendt seg til Vår Herre så mye tidligere, men når de 
kjenner på sin egen sårbarhet på denne måten, da er Gud plutselig et alternativ likevel.
Jeg får ofte høre i gravferder at slektninger forteller at avdøde hadde sin barnetro. Ofte 
handler det om aftenbønn, - noen tanker til Gud før natten faller på, og ofte handler det om 
forbønn for barn, barnebarn, oldebarn og andre i deres nærhet. Ofte inkluderer også troen 
håpet om å se sine kjære igjen på den andre siden av livets grense. Da er troen et håp som 
gjør at livet kan gå videre tross sorg og savn.  
Mennesker som aktivt praktiserer sin tro med jevnlig bønn, bibellesning, fremmøte på guds-
tjenester og andre samlinger av kristne, aktiv deltagelse i en menighet, - de har den fordelen 
at de samler på troserfaringer. Troen blir mer og mer en integrert del av deres liv og per-
sonlighet.  De har en vel forankret tro.  Men vi må huske på at tro ikke er en kvalitet eller 
egenskap hos oss mennesker, troen handler om troen på Gud, troen på Jesus.  Det handler 
om å stole på eller og ha tillit til Gud. Troens utgangspunkt og kilde er hele tiden Gud selv.  
Derfor er det også slik at det er ikke omfanget av, størrelsen på, eller kvaliteten på min tro 
det handler om, men det handler hele tiden om å forholde seg til Gud. I romerbrevets 14 
kapittel så får menigheten råd om hvordan man skal forholde seg til hverandre når det 
gjelder tro og det innledes slik: 
Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.
Det handler altså om å unngå rangering av de troende,  men å anerkjenne enhver form for  
tro, - også de som først henvender seg til Gud når flyet styrter. Tenk bare hvordan  Jesus 
møtte røveren på korset som hang ved siden av ham og som sa:  «Jesus, husk på meg når du 
kommer i ditt rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du 
være med meg i paradis.»  (Lukas 23,42-44). 
Det var ingen omfattende trosbekjennelse, bare en vag henvendelse 
til Jesus. Det var nok tro for ham.  
Så mitt anliggende i dag er oppsummert; la gjerne troen få 
 rikelige plass i ditt liv, - det gjør at du samler på mange gode 
og viktige troserfaringer,  men anerkjenn samtidig alle små og 
svake spirer av tro. Gud hører den enkleste bønn.  Faktisk har 
jeg tenkt at kanskje det til og med er slik at de som sier at jeg 
skulle ønske jeg hadde en tro, - også allerede er der at de har 
en plass hos Gud uten å vite og skjønne det helt selv.  I vår Fars 
hus er det mange rom.

Espen Feilberg Jacobsen
Prost i Søndre Borgesyssel prosti

Hva er tro? 
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Vi ønsker å fylle Hafslundsøy kirke med sang 
solosang - korsang - allsang

søndag 19. september klokka 17.00

DU er 
velkommen 
til å synge 

med!!

Vi må ta hensyn til de smittevernreglene som gjelder på dette tidspunktet, 
og arrangementet kan bli endret på grunn av dette. 

Lurer du på noe? Ring Kirsten Holmen på 45 37 44 91.

Arr: Kulturutvalget i Varteig og Hafslundsøy menighet

NATUR + MILJØ + KIRKE = GRØNN MENIGHET

  Varteig Menighet er Grønn Menighet!

Stortingsvalg og Klimabrøl
Det er mange valg som skal tas. Noen valg er mer viktige enn andre. I år er det Stortingsvalg. 
Og hva har vel det med å være grønn menighet? 
Jeg vil tørre å påstå at det bør henge sammen! Ikke hvilket parti du skal stemme. Men at vi sørger for at partiet du 
velger har natur og miljø høyt oppe på agendaen. Det er viktig. Det handler om at vi tar best mulig vare på jorda vår. 
Det handler om at jorda skal være ett godt sted å være også for våre etterkommere. 
Det er mange måter vi kan være med å påvirke politikerne våre på - så de ser at vi bryr oss om hvordan de tar vare 
på jorda vår. 
For noen er det å engasjere seg i Klimavalgalliansen en riktig ting å gjøre.  Klimavalgalliansen er en partipolitisk 
uavhengig allianse med 70 organisasjoner som mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske agendaen.
Er dette noe for deg? 
Eller kanskje du skal delta på Klimabrølet 27.august? 
Hva er Klimabrølet? 
Vår tids viktigste kamp for klima og natur må bekjempes av deg og meg. Det å bygge bro og skape bred, folkelig opp-
slutning om de modige klima- og naturvalgene som de folkevalgte må ta på vegne av oss alle – NÅ – er den viktigste 
og vanskeligste brikken å få på plass i puslespillet. 
Så, bli med og brøle og la oss vise våre folkevalgte at vi står sammen! 
På Klimabrølet.no kan du være med å brøle digitalt. På den måten viser du politikerne at folket vil ha klimahandling nå! 
Jeg skal delta i Klimabrølet 27.august. Bli med da! 

Hilsen Mona 
Leder i grønt utvalg
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Konfirmantene
høsten 2021

Lørdag 11. september
Varteig kirke

Andrè Lunde
Andrine Nicolaysen
Aud-Angelica Meli Hovden
Benjamin Belsby Jacobsen
Ida Sofie Kultorp Hasle
Ingvill Katrine Gabestad
Kathrine Lunde
Kristian Alexander 
  Calden Myhre
Malin Fløviken
Martin Langsholt Telstad
Mie Magdalena Nabeit Ringberg
Pia Marie Paltto
Sander August Larsen
Teodor  Nicolaysen
Thea Kristine Fredriksen
Tobias Svennevik
Unni Kristine Bratli Moen
Vilde Fredriksen
Vilde Haug Fellie

Søndag 12. september
Varteig kirke

Emma Kristine Skaar
Iselin Kampenes
Krister Lilleborgen Lunde
Linnea Kullerud Lund
Malin Elise Ekeberg
Mathea Emilie Lund Sælid
Ole Johann Engh
Oscar-André Bengtsen
Selma Louise Frigaard
Signe Smaaberg Lunde

Søndag 19. september
Skjebergdalen kirke
Kai Herman Pinaas
Thea-Martine 
  Elvestad Motzfeldt
Tobias Wang Johansen

Konfirmasjonsgudstjenester:
Hafslundsøy kirke lørdag 4. september kl. 11.00, 12.00 og 13.00.
Hafslundsøy kirke søndag 5. september kl. 11.00.
Varteig kirke lørdag 11. september kl. 10.00, 11.00, 12.00 og 13.00.
Varteig kirke søndag 12. september kl. 11.00 0g 12.00.

Lørdag 4. september
Hafslundsøy kirke

Alexandra Lemming Karlsen
Ask Skivdal
Daniel Paulsen Sæves
Fabian  Karlsen Wilhelmsen
Jesper Brusevold
Jonas Kristiansen
Jonathan Brandth Andersen
Kevin Andre Karlsen
Mathias Johansen
Mina Bjerkan
Nikoline Wilhelmsen Rogndalen
Sebastian Løkkeberg
Selma Elise Andreassen
Silje Kristine 
  Amundrød Johannessen

Søndag 5. september
Hafslundsøy kirke

Nora Nordal Jensen
Saga Konstanse 
  Bjerkebekk Eliassen
Sivert Andre Sundell
Pernille Frogner
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Gravkapellet
males på dugnad

Siden månedsskiftet har 
åtte-ti frivillige arbeidet 
med å pusse opp grav-
kapellet i Varteig. Kapellet 
trengte sårt noen lag maling, 
og på kirkevergens bud sjett 
fantes ikke rom for å sette 
bort jobben, hverken i år 
eller neste år.
Av Ketil Strebel
Fotos: Lise Gro Andersen
og Ketil Strebel

Mange av de som har besøkt kirke-
gården i Varteig i senere tid har nok 
lagt merke til at kapellet har hatt et 
betydelig vedlikeholdsbehov. Nå blir 
det gjort noe med det.
Kirkevergen fant midler til maling og 
pensler og leie av stillas. Den første 

Far og sønn Geir og William Sandnes vasker og skraper veggene før de skal males.

Knut Bøe og Leif Levinsen klare til innsats.

Ole Rogndalen (foran) og Kjell Lunde 
grunner veggene på kapellet.



Gravkapellet
males på dugnad

uken i august satte dugnadsgjengen 
i gang med å skrape av gammel 
 maling. Et par vepsebol ble ryddet 
bort, det er ikke kjekt med alt for mye 
veps rundt ørene for de som arbeider 
i høyden.
Samtidig med at veggene ble skrapt 
ble også behovet for å skifte ut noe av 
panelet vurdert.
- Kapellet, som er fra 1952, var egentlig 
i overraskende god stand, forteller Knut 
Bøe. – Det var et par bord som var råtne 
og som måtte skiftes.
- Ja, sier Kjell Lunde. – Vi maler jo ikke 
oppå råtne bord.
Den andre uken i august var jobben 
med vaske og skrape veggene fullført, 
og malerarbeidet ble satt i gang.
- Vi sørger for et lag grunning og maler 
to strøk til over det, sier Bøe.
Hvor lang tid det vil ta å male kapellet 
er selvfølgelig avhengig av været.
- Vi bør vel håpe på at mye er gjort i 
løpet av august måned, mener Bøe.

Kjell Lunde grunner de skrapte veggene.

Til høyre:
William Sandnes og Leif Levinsen grunner 
veggene.
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Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Slik så Varteig kirke ut før den omfattende restaureringen i 1911. Her står 
takrytteren (tårnet) midt på kirken, slik den var plassert da kirken ble reist i 
1859. I 1910 var imidlertid tårnet i så dårlig stand at det måtte tas ned. Året 
etter ble nytt tårn bygd i vestgavlen. Vi ser også at prestesakristiet er på plass. 
Sammen med dåpssakristiet sto dette ferdig i 1894. År: Ca. 1900. 

Fotograf: C. Christensen Thomhav.

Varteig kirke - før og nå
Varteig historielag har et rikholdig fotoarkiv, og på nett-
sidene finnes over 4.000 bilder tilgjengelig.
Vi har fått låne noen gamle kirkebilder, og presenterer dem 
her sammen med mer moderne bilder av kirken.

Varteig kirke, fotografert i 2011.
Foto: Kjell Lunde.
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Interiørbilde av Varteig kirke, tatt før restaureringen i 1911. Kirken 
ble innviet 25. november i 1859, et drøyt år før bygda ble selvstendig 
kommune og eget kirkesogn. Det var omkring 1400 mennesker 
bosatt i Varteig den gang, og kirken hadde 400 sitteplasser. År: 
Ukjent.

Fotograf: Ukjent.

Interiørbilde av Varteig kirke, tatt høsten 2008 før kirkens 150-års 
jubileum skulle markeres året etter. Ved restaureringen i 2008 ble 
gulvet i sideskipene senket til samme nivå som i retsen av kirken. 
Kirken har nå 245 sitteplasser.

Fotograf: Ketil Strebel.

Kirkerestaureringen i 1911 omfattet også 
flytting og rehabilitering av kirketårnet. 
Fram til da hadde tårnet stått midt på 
kirken, men i 1911 ble tårnet flyttet til 
vestgavlen samtidig som det ble tekket 
med kobber. Det var byggmester Magnus 
Fjeldbråten fra Skjeberg med sine folk som 
foretok restaureringsarbeidene. Innvendig 
ble kirken panelt, trukket og malt.
Helt i forgrunnen i bildets nedkant ser vi 
for øvrig veien opp til Bergerud-gårdene.
År: 1911.

Fotograf: Ukjent.

Dette bildet av kirken er tatt midt på 1890-
tallet. Det anslår vi ut fra at lønnetrærne på 
bildet ble plantet i regi av sogneprest Jens 
Jonas Elstrand Jansen i 1886 og 1887.
Vi ser også at takrytteren (tårnet) står midt 
på kirkebygget. Det gjorde den fra kirken 
var ny i 1859 og til takrytteren måtte rives 
i 1910 på grunn av råte. I forbindelse med 
de omfattende arbeidene både utvendig og 
innvending i 1911 fikk kirken et tårn i vest-
gavlen slik det fortsatt står. Dette grepet 
ga kirkebygningen en helt ny framtoning. 
År: Ca. 1895.

Fotograf: Ukjent.

Det er lett skydekke over Varteig kirke 
når dette bildet tas en augustdag i 2008, 
nærmest bomullsskyer som ligger lavt på 
himmelen.
Kirken sto ferdig i 1859, og den største 
forandringen kom i 1911 da takrytteren 
(tårnet) midt på kirken ble erstattet med 
nytt bygd i vestgavlen. Senere har det vært 
flere restaureringer, den største i forkant 
av150-års jubileet i 2009.

Fotograf: Øistein Bøe.
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2022 er Frivillighetens år i 
Norge, og dette skal synes 
også i kirken. I mange 
menigheter er frivillige 
helt avgjørende for gjen-
nomføring av gudstjeneste 
og aktiviteter gjennom 
uka. Nå skal de løftes fram, 
og nye skal inviteres til 
givende innsats.
Frivillighetens år er forankret i Regje-
ringens Frivillighetsmelding fra 2018. 
Når så Kirkerådet i januar i år vedtok 
en økt satsing på frivillighet, passer 
det perfekt at kirken skal feire og aner-
kjenne den enorme innsatsen tusenvis 
av frivillige medarbeidere gjør i kirken 
vår, gjennom Frivillighetens år 2022. 
– Kirken er en stor frivillighetsaktør, 
selv om antall frivillige selvsagt har 
vært lavere under pandemien enn i et 
normalt år. Derfor er det viktig nå å få 
de frivillige tilbake, samtidig som vi må 
tenke nytt og kreativt om hvordan vi 
kan finne nye, sier Jan Christian Kiel-
land, avdelingsdirektør for kirkefag og 
økumenikk. 
– Vi må engasjere bredt i vår folkekirke, 
våge å utfordre nye grupper til å delta 
med sin tid og sine evner, fortsetter han. 

Skaperverk 
og frivillighet 
Kirken har valgt 12. juni 2022 som vår 
frivillighetsdag. Frivillighetens år gir 
alle organisasjoner mulighet til å velge 
én dag med fullt fokus på frivillighet i 
sin organisasjon, og 12. juni er Skaper-
verkets dag og viktig å markere uansett. 
Mange har allerede opplegg for dagen, 
og kan bake frivillighet inn i det. 

Pengestøtte mulig 
Alle menigheter oppfordres til å mar-
kere frivilligheten og skaperverket på 
denne dagen. Organisasjonen Frivil-
lighet Norge koordinerer Frivillig-
hetens år, og har skaffet midler tilveie 
som det kan søkes om til hvert enkelt 

«Vår dag» i
Frivillighetens år

lokalt arrangement. Søknadsportalen 
for dette åpner i slutten av august, og 
siste frist vil være i oktober 2021 for å 
søke. Maksimal støtte til hvert lokalt 
arrangement er 25 000 kroner. Det er 
viktig å starte planlegging nå og gjerne 
samarbeide med andre organisasjoner, 
kommuner og næringsliv om en mar-
kering av VÅR DAG for de frivillige i 
kirken vår 12. juni 2022. 

Varteig menighet har mange frivillige, som blant annet stiller opp når «globusagenteme» 
trenger mat. (Foto: Julie Karense Karstensen)

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.

Overordnede mål med Frivillighetens 
år 2022: 

► Få flere nye med i frivilligheten

► Gjøre flere arenaer tilgjengelige 

► Skape større kjennskap til mer
verdien frivillig sektor skaper i det 
norske samfunnet.



SIDE

Fargelegg!

I rutenettet har vi gjemt navnene på 10 vanlige norske fiskeslag. Navnene står 
fra venstre mot høyre eller nedover. Klarer du finne alle?

Finn 10 fiskearter! Finn fem feil
De to bildene er nesten like. Finner 
du de fem feilene på bildet under? 
(Tegning: Chiara Bertelli)
 

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.
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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

K Å H O I G A N D U

O Q Y K V E I T E M

W E S S L I N G O S

S T E I N B I T A K

E A R L Y D A O T A

I S O D P Ø R R E T

D S R U L P A S T E

I M A K Y L A K S I

P I R O S Å F F U S

M A K R E L L U S K

O S T H O S T E R Ø

Broren til Marta og Maria var død. Men 
Jesus vekket Lasarus opp fra de døde. (Tegning: Chiara Bertelli)
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Slekters
gang

Døpte:
Hafslundsøy kirke: 
Erik Englund Jakobsen
Varteig kirke:  
Hedda Jelsnes Forsberg
Charles Emil Dahlstrøm-Kjellsen
Eva Nøstebø Brattset
Milea Thasang Thorvaldsen
Rikke Gundersen
Felix Meli-Børsting
Elma Kristine Meli-Børsting
Saga Helene Elvebakken Henriksen

Vigde:
Varteig kirke: 
Frøydis Dalen og 
   Halvard Rusås

Døde:
Gunvor Jorun Felberg
Jorunn Synnøve Hansen 
Aud Tove Arnesen
Bjørn Eng
Reidun Kultorp
Per Uno Høydahl
Gunnar Gundersen
Ragnhild Brenne
Oddvar Olsen
Leif Solberg

28. august:
  Diverse uteaktivteter.
  5. september:
  Fellessamling med sang, deretter 
deling i to grupper.
12. september:
  Søndagsskole.
19. september:
  Søndagsskole.
26. september:
  Søndagsskole.

Vi gleder oss til å treffe alle kjente igjen 
etter en lang periode med nedstenging. 

Håper at vi kan møtes til hyggelige 
samlinger hvor vi kan lære om Gud og Jesus. 

Alle er hjertelig velkommen
             

Jorunn, Karin, Olaug, Åge, 
Annar, Trude og Torill

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 mobil:  91 36 77 47 

Søndagsskolen 

september 2021

Nå starter søndagsskolen Neaskogs- og 
Filadelfia opp igjen.
Samlingene starter kl 10.30 og varer 
en time.
 V i samarbeider med Varteig kirke, men 
har våre samlinger, som er tilpasset to 
aldersgrupper, på Filadelfia Varteig . 
Her følger en oversikt for høstens 
aktiviteter:

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.

Digital
ofring

For tiden opplever vi at guds-
tjenester kan bli 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



Varteig Menighetsblad 134-2021

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

Telefon: 40 70 17 00

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: il588@kirken.no

Daglig leder 
Monica Therese Søvde  
Telefon mobil: ......... 481 78 546
E-post: ms469@kirken.no

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

Menighetspedagog  
Julie Karense Karstensen 
Telefon mobil: ......... 916 33 352
E-post: jk834@kirken.no

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

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

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» 
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

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.

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.

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.



Varteig Menighetsblad 154-2021

Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

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.
Menighetens årsmøte arrangeres etter  
gudstjenesten.

Lørdag 4. september
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjenste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til menighetens konfirmantarbeid.
Hafslundsøy kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjenste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til menighetens konfirmantarbeid.
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjenste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 5. september
15. søndag i treenighetstiden 
Luk 10,38–42 
2 Mos 19,1–6 og Fil 4,10–14
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjenste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til menighetens konfirmantarbeid.
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Lino Lubiana. Offer til 
menighetens konfirmantarbeid.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Hafslundsøy kirke.

Lørdag 11. september
Varteig kirke kl. 10.00:
Konfirmasjonsgudstjenste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til menighetens konfirmantarbeid.
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjenste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til menighetens konfirmantarbeid.
Varteig kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjenste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til menighetens konfirmantarbeid.
Varteig kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjenste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 12. september
16. søndag i treenighetstiden 
Matt 5,10–12 
Salme 13,2–6 og 1 Pet 4,12–19
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjenste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til menighetens konfirmantarbeid.
Varteig kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjenste ved sokne-
prest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Julie Karense Karstensen.
Offer til menighetens konfirmantarbeid.
Hafslundsøy kirke kl 11.00:
Gudstjeneste ved Lino Lubiana. Offer til 
menighetens konfirmantarbeid.

Søndag 19. september
17. søndag i treenighetstiden 
Luk 7,11–17
1 Kong 17,17–24 og 1 Kor 15,35–45
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Lino Lubiana. Offer 
til menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 26. september
18. søndag i treenighetstiden 
Matt 8,5–13
1 Kong 8,41–43 og Rom 15,25–33
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Høsttakkefest. Konfirman-
tene fra 1970 er spesielt invitert. Offer 
til Stenbekk misjonssenter.

Søndag 3. oktober
19. søndag i treenighetstiden 
Joh 7,14–17 
5 Mos 30,11–15 og Rom 2,13–16
Hafslundsøy kirke kl 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetens barne- 
og ungdomsarbeid.

Søndag 10. oktober 
20. søndag i treenighetstiden  
Mark 10,2–9 
1 Mos 2,18–25 og Ef 5,31–33
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Diakoniens dag. Offer til 
menighetens diakoniarbeid.

Konfirmasjonsgudstjenestene 
er forbeholdt konfirmantene og 
deres familier og gjester.

Søndag 17. oktober
21. søndag i treenighetstiden 
Luk 16,19–31
5 Mos 15,7–8.10–11 og 1 Joh 3,16–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen og menig hetspedagog Julie 
Karense Karstensen. Presentasjon av 
konfirmantene. Offer til TVaksjonen: 
Plan. Utdeling av 4- og 6-års bok i et 
eget arrangement etter gudstjenesten.

Søndag 24. oktober 
22. søndag i treenighetstiden 
Joh 12,35–36 
Ordsp 6,20–23a og Fil 2,1–4
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen og menig hetspedagog Julie 
Karense Karstensen. Presentasjon av 
konfirmantene. Offer til IKO  kirkelig 
pedagogisk senter. Utdeling av 4- og 
6-års bok i et eget arrangement etter 
gudstjenesten.

Søndag 31. oktober
Bots– og bønnedag 
Luk 18,9–14 
Jes 59,1–4 og 1 Joh 1,8–2,2
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Ole Jens Hovda. Offer 
til menighetsarbeidet.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 28. september.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Varteig 
Historielag

Mandag 27. september kl.19.00, 
mandag 1. november kl.19.00 og 
mandag 6. desember kl.19.00 
håper vi igjen og kunne arran-
gere  historielagsmøter i Bygde-
hallen i Varteig.

Tema på hvert møte vil bli annon-
sert på historielagets nettsider i 
månedskiftet august/september, 
men vi kan fortelle at på en av 
kveldene vil Øivind Rogndalen 
kåsere om «idrettsminner fra 
Varteig på 60-tallet» og en annen 
kveld får vi besøk av Jarl Morten 
Andersen, som vil fortelle om og 
vise oss bilder fra sin tid i SA.

På alle møtene blir det servert 
kaffe og kake, og det er utlodning 
med flere gevinster.

VELKOMMEN TIL ALLE!

Mandag 27.september vil det 
også en time før ordinært møte, 
bli avholdt et forenklet årsmøte 
2020, der regnskap og årsmelding 
kan bli godkjent. Historielagets  
medlemmer vil få innkallelse  i god 
tid før møtet.

Inga (for 2021) og historielagets 
kalender 2022 vil komme ut i 
begynnelsen av desember. 

Disse vil som vanlig bli solgt 
på dørene til alle innbyggerne 
i Varteig. Prisen er som før 100 
kr. pr. eksemplar. Ta godt imot 
selgerne fra Varteig Historielag og 
gled dere til mange sider interes-
sant historisk stoff.

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

Styret

Breidablikks venner har samling på Breidablikk 

  fredag 16. september kl. 19.00

Variert program.
Andakt, bevertning og utlodning.
Vi følger gjeldende koronarestriksjoner.
Det skal bli godt å samles etter et langt avbrudd.

Alle er hjertelig velkommen!

Breidablikks 
venner

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: 

 24. august
 28. september
 26. oktober
 23. november

Menighetsmøte
Det blir arrangert menighetens årsmøte og menighetsmøte umiddel-
bart etter gudstjenesten i Varteig kirke søndag 29. august. (Guds-
tjenesten begynner kl. 11.00).

Menighetsmøtet skal behandle en sak: 
 revisjon av gudstjenesteliturgien.

Årsmøtet går gjennom menighetens årsrapport (som stod på trykk i 
forrige nummner av menighetsbladet).

Det vil også bli markert at kirketjenerne Ivar Aronsen og Ove Brandt 
har blitt pensjonister.


