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uke 47, i slutten av november. Frist 
for å levere stoff blir 9. november.

Nr. 12022 er planlagt i uke 4, i 
slutten av januar. Frist for å levere 
stoff blir 11. januar.

Nr. 22022 er planlagt i uke 12, i 
slutten av mars. Frist for å levere 
stoff blir 8. mars.

Nr. 32022 er planlagt i uke 21, i 
slutten av mai. Frist for å levere 
stoff blir 10. mai.

Opplag: 2.200

Trykk:
Møklegaards Trykkeri AS,

Fredrikstad.

Postgiro: 1020.29.91624 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:
19. oktober kl. 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise.
 Svein Høyden.
16. november kl. 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise
 Sverre Fjellberg.
21. desember kl. 11.00: Formiddagstreff i Betania på Ise.
 Finn Myhre.

Storsamling:
7. november kl. 17.00: 
Storsamling på Hasle menighetssenter.
Vi lager Kristuskrans.
28. november kl. 17.00: 
Storsamling på Hasle menighetssenter.
Andakt ved Mette Gabestad. Ta med tomt sylte
tøyglass.
30. januar kl. 17.00:
Første Storsamling i 2022.

Følg med på VINormisjon på Facebook for 
mer info.
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Ja, bruk meg som et speil
Har du hørt sangen «Speil» av Maria Mena? Hun sier selv at den handler 
om å låne øya til de som elsker deg når du selv sliter med å se hvor 
bra du er. Jeg vet ikke om det er fordi jeg hørte denne sangen for 
første gang på tur med frivillige ungdomsledere, men når jeg hører 
denne sangen så ser jeg for meg Jesus og at disse ordene kom-
mer fra han. Det er flere populære sanger gjennom tidene som i 
utgangspunktet handler om kjærlighet mellom mennesker, men 
når du tar de inn i kirken og i en kristen sammenheng kan de 
få en annen mening. Denne sangen er et kjempefint eksempel 
på dette, og for meg ga den enda mer tyngde. 

«Er det ikke typisk?
At det føles som om alle andre får det til
Og det hjelper ikke uansett hvor mye du vil
Men vet du at jeg vet no ikke alle vet
En hemmelighet
Det er ikke noen av oss som passer inn
Men hva om det nettopp er det som gjør deg fin.»

Jesus var en mann som antagelig kjente veldig på dette å ikke 
passe inn, men han var seg selv og stod frem som Guds sønn 
selv om det fikk han drept. Han brukte også mye av tiden sin på 
mennesker som veldig tydelig ikke passet inn. For han visste at 
Gud skaper alle mennesker unike, og derfor er det egentlig ingen 
av oss som passer inn. INGEN er som deg, og det er det heller ingen 
som skal være, og det er nettopp det som gjør deg fin! 
Så kommer det jo perioder, selv om vi vet dette, der vi kjenner oss alene 
fordi vi ikke passer inn. Da er det fint å kunne tenke på at vi alltid har en venn i Jesus. Det 
finnes mange bibelvers der Jesus uttalte seg om nettopp dette, men han kunne også ha sagt:

«Ja, når du kjenner du er alene
Kjenner du er litt lost
Ja, når du kjenner du er alene

Så vit at du har en venn
Som bare vil løfte deg

Stå med deg, le med deg
Bare vil vise deg frem
Så bruk meg som et speil
Ja, bruk meg som et speil
Speil deg i meg.»
  
Så har du ikke hørt sangen «Speil» av Maria Mena så bør du gjøre 
det. For meg setter den ord på det jeg tenker Jesus vil fortelle oss 
alle sammen! 

Julie
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Konfirmantene fra 1970. Foran fra venstre: Bjørg Tokerud, Karin Kullerud Ek, Bjørg Tove Berg og Torgunn Ulriksen. Bak fra venstre: 
Anny Gressum Aas (konfirmert i Filadelfia), Dag Sundås, Per Stubsveen, Ingar Bråten, Ole Jonny Bergsland, Tore Øby og Arild 
Bråten. (Foto: Ketil Strebel)

Konfirmantbildet fra 1970. 
I første rekke fra venstre ser vi Bjørg Irene Lunde, Karin Elisabeth Kullerud, Bjørg 
Tove Watvedt, sogneprest Birger Ingolfstad, Elisabeth Gryte og Torgunn Engebråthen.
Andre rekke: Roar Kokkim, John Vidar Steen, Dag Kultorp, Kjell Roger Andersen, Dag 
Sundås, Ole Johnny Bergsland, Svein Bergerud, Tore Øby og Arild Magne Bråten. 
Bakerst: Knut Vidar Lilleng, Ole Oskar Navestad, Per Stubsveen, Trygve Sandem, 
Magnar Gressløs, Ingar Bråten, Finn Haugeneset, Steinar Bergby og Øyvind Gressløs. 

Fotograf: Solbergfoto.

Endelig
samlet...

Vanligvis blir 50-årskonfirman-
tene invitert til gudstjeneste på 
bygdedagen, men pandemien 
har ført til at ingenting har 
blitt som det pleier. Søndag 
26. september kunne endelig 
konfirmantene fra 1970 samles.
Det var 23 ungdommer som ble konfirmert 
i Varteig kirke 30. august 1970. Ti av  disse 
konfirmantene var samlet i kirken 51 år 
etter. Fire ble konfirmert i Filadelfia dette 
året, og de ble også invitert til gjensynet.
Bygdekvinnelaget har pyntet Varteig 
kirke til høsttakkefest da konfirman
tene fra 1970 endelig fikk møtes. Etter 
gudstjenesten inviterte menighetsrådet 
til lunsj på Breidablikk, og der ble 
mange gamle minner fra både skoletid 
og konfirmasjonstid delt. Torgunn 
Ulriksen hadde forberedt seg ekstra, 
og hadde med seg mange effekter fra 
ungdomstiden i Varteig. I sekken 
hadde hun både telegrammer hun fikk 
på konfirmasjonsdagen og kjolen hun 
brukte den 30. august 1970.
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Ivar Aronsen (t.v.) og Ove Brandt ble takket for lang innsats under menighetens årsmøte 
den siste søndagen i august. (Foto: Ketil Strebel)

Takk til trofaste
kirketjenere

Den siste søndagen i august ble menig
hetens årsmøte arrangert i Varteig 
kirke, og da ble det samtidig markert 
at de to kirketjenerne Ivar Aronsen 
og Ove Brandt har blitt pensjonister. 
Menighetsrådsleder Åslaug Sødal Gabe
stad og daglig leder Monica Therese 
Søvde takket de to for innsatsen. Begge 
ble betegnet som svært tjenestevillige 
medarbeidere som byr på seg selv.

Ove Brandt benyttet anledningen til å 
takke for en meningsfull jobb, og for at 
han alltid har blitt møtt med smil.  Det 
har betydd veldig mye, sa han.
To nye kirketjenere er ansatt, og har 
begge tiltrådt. Kawa             er ansatt 
i en 50 prosent stilling og  Heine 
Kristiansen er ansatt i en 10 prosent 
stilling.

Jubilant-besøk 
i koronatid
I Varteig og på Hafslundsøy er 
det tradisjon for at alle som fyller 
80859095 osv. år får en blomster
hilsen på døra fra menigheten.
I koronatiden har ikke dette latt seg 
gjennomføre. I perioder har smitte
reglene tillatt en overlevering på 
døren, andre ganger ikke.
Vi har dessverre ikke kapasitet til å 
ta igjen blomsterhilsener til de som 
ikke har fått. Men gleder oss over 
at alt nå synes å bli mer normalt,
Og gratulerer alle som har vært 
jubilanter i koronaperiden med vel 
overstått dag.

Ingrid prest

Har du pårørende 
på sykehjem?
Varteig menighetsråd har satt 
ned en gruppe som gjerne vil 
følge opp medlemmer fra Varteig 
og Hafslundsøy menighet som nå 
er kommet på sykehjem/eldrebolig 
 andre steder i kommunen, og som 
vil sette pris på besøk fra menig
heten.
Kjenner du noen som ville være 
glade for et slikt besøk er du vel
kommen til å kontakte Anne May 
Borgen på tlf. 951 68 981. Eller 
du kan ringe Ingrid prest på tlf. 
452 65  229, og så vil hun formidle 
kontakt til  gruppen.

  Frykt ikke, 
for jeg er med deg,
vær ikke redd, 

    for jeg er din Gud!
   Jeg gjør deg sterk 
   og hjelper deg
   og holder deg oppe
   med min rettferds 

høyre hånd.
Jesaja 41,10.



Tenk at vi  endelig 
fikk dra på 

 konfirmantleir, 
og med den fan-
tastiske gjengen! 
Bare se på disse 

bildene, vi hadde 
det helt topp.

Konfirmantleir



Etter suksessen i 2020 arrangerte vi igjen Globusagenter i 
Hafslundsøy kirke før skolestart. Og vi kan vel si at det ble like 
vellykket i år. 21 barn kom til kirken mandag 16. august og tirsdag 
17. august. Denne gangen var det fokus på miljø og skaperverket. 
Vi bygde fuglekasser, løste oppdrag, var på tur til Tjernsparken og 
mye mer. Tusen takk til alle de fantastiske frivillige som ble med, 
og til alle barna som gjorde dette til to helt supre dager!

Globusagenter
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Varteigbussen og Ole Gressløs foran Varteig kirke. Denne bussen ble 
erstattet av en nyere buss i 1955. (Akvarell av Oddmund Olsen).

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Minner fra «Snippen»
Kai A. Olsen (f. 1940), bosatt i Hoppveien på Hafslundsøy, har skrevet denne skild-
ringen av forholdene på Øya rundt 1950-tallet. Artikkelen har stått i Hafslundsøy 
Blad og i TuneRuner (høsten 2002). Denne versjonen er revidert 2021.
«Dette blir noen hyggelige glimt fra den øvre snippen på Øya hvor den gamle veien
møter den nye 70 år tilbake», forteller Kai.

Den nåværende Edvard Strands vei er som kjent «Gamleveien». Min bestemor og bestefar, Alma og Marius 
Lunde, bodde ved «Snippen». Det er der Edvard Strands vei og Nordbyveien (som ble kalt «Nyveien» da 
den kom) møtes i nordenden. På den andre siden av veien bodde Karl Bråthe og Asbjørn Sørli. Da min 
mor og far bosatte seg på Borgen, ble det ofte Øyabesøk i helgene. Her var det jevnaldrende gutter og 
jenter som jeg kjente og også var i slekt med. Når det var skolefri fikk jeg ofte overnatte på Øya, og det 
var høytid. Da var det lek fra morgen til kveld.

Kamp mellom øvre og nedre Øya 
Vi kan si at Hafslundsøy var tynt befolket på denne tid. Foruten noen gårder var bebyggelsen stort sett 
langs Gamleveien og Nyveien. Husene var uten gatenummer. Det var først på 1950tallet at husbygging 
på Øya skjøt fart og nye veier ble anlagt. Det var skog fra Furuheim til Nordby. Skogen og løkkene var 
lekeplasser og elva var badeplassen. På Trinborg var gresset alltid nyklipt av kuene, men kurukene 
måtte vekk før fotballkampene startet. Kampene mellom øvre og nedre Øya var den gang alvorlige dyster 
med dommer og det hele. Den sosiale betydning i leken var stor. Alle som ville, fikk være med. Når vi 
ikke spilte fotball kastet vi på stikka, vippet pinne, slo ball og lekte «Høk og due». Det vil si at den som 
var høk måtte fange duene. Hvis jenter var med var det populært å være høk.

Ved «Snippen» stod en stolpe med en 60 W lyspære og 
aluminiumsdeksel. Under dette lyset ble det sparket fotball 
og tørrtrenet bandy på høstkvelder. Fottøyet var det man 
gikk og stod i og køllene var så som så, men her lærte man 
finesser og knep i tussmørket. Man kunne høre bussen når 
den kom på Nordbysletta eller ved Faret. Da var det bare å 
flytte på pøsene eller steinene som var målstenger.  Dette 
var jo før bilen ble allemannseie. Det var derfor ingen trafikk 
å snakke om på sandveien fra Sarpebrua til Varteig, så det 
gjorde ikke så mye om veien etter et kraftig regnskyll var full 
av vaskebrett. Blant de få motoriserte var Gressløs med sin 
buss og Lorents Kristiansen med sin drosje. Ennå var hest 
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mest alminnelig. Bønder fra Varteig som skulle selge sine produkter på Torget i Sarpsborg 
kom kjørende med hest og kjerre over Øya. Å få seg en gratis kjøretur var populært for 
oss ungene, kanskje ikke fullt så populært for bøndene.

Lang tur med ståplass på bussen 
Familier med mange barn var alminnelig i gamle dager. Vi kan si at størsteparten av Øya
bestod av vanlige arbeidsfolk som stort sett jobbet på Borregaard, Sarpsborgs nerve. Sykkel
og buss var framkomstmiddel for de fleste. I flokk og følge og i god fart kom skiftarbeiderne
syklende fra Sarpebrua og oppover Nordbyveien etter jobben. Noen skulle helt til Varteig. 
Alle syklene var sorte den gang og med brems i navet. De som ikke syklet, tok bussen. 
Bussene var ofte overfylte  spesielt når folk skulle til og fra arbeid  så de sist ankomne 
passasjerene kunne risikere å bare få ståplass, for det var lovlig. Å stå i en buss med 
stive fjærer som kjører flere kilometer på vaskebrett må oppleves. Men det er vel for sent.
De fleste tjente godt nok for hverdagslivet, men det var ingen luksus blant folk. Radio 
var ikke sett på som luksus, så den fantes i de fleste hjem. Sarpsborg var komfyrbyen på 
den tiden, så mange hadde nå fått seg elektrisk komfyr. Men det var også det eneste av 
nyvunnet hjelpemiddel i hjemmet, foreløpig… Å gå i butikken var en vanlig jobb for oss 
10åringer. Melk måtte vi hente hver dag før kjøleskapets inntog. Vi gikk til kjøpmann 
Berg med melkespann.
Hvis ikke melkebilen hadde kommet, måtte vi bare stå og vente. Det var heller ingen 
postombæring. Brev kom til kjøpmannen og måtte hentes der. Kjøpmann Berg var en høflig
mann med blyant bak øret og fin sveis med skill. Det var vanlig å «handle på bok»  det vil si
at hver kunde hadde sin bok og varene ble skrevet ned i boka og betalt som regel en gang i
uka  og kjøpmannen kjente alle Øyaboere ved navn. Det var 4  5 butikker, og like mange
kiosker. Bestemor kjøpte egg hos Roger Gjerløw. Der var vi også med på potetopptaking.
Potetrendene var inndelt i røfter og vi fikk hvert vårt røfte å plukke. Jeg synes alltid at 
Roger kom så fort tilbake med hest og potetmaskin hver gang vi var ferdig med vårt røfte. 
Selv om det var litt slitsomt, var det også stor stas, spesielt når vi hadde matpause. Da 
vanket det brødblingser og kakao. Du verden, det smakte godt.

Skøyter til jul
Når julen nærmet seg, var det stor spenning den gang som nå, selv om det var ganske 
sparsomt med pakker. Jeg husker spesielt en jul da min bestefar kom gående til 
Borgenhaugen med en pakke under armen. Det var julaften på ettermiddagen og han 
hadde spasert til Borgen for å ønske «God Jul». Jeg var meget spent på innholdet og ble 
lykkelig da jeg fikk se at pakken inneholdt skøytejern og støvler. Det vil si at skøytene 
måtte klinkes fast til støvlene. Min far fikk klinket sammen delene på jobben og jeg var 
på isen i mellom jul og nyttår. Det vil si at jeg lå mer enn jeg sto, men øvelse gjør mester. 
Å spille bandy var populært.

Kai Olsen i Hafslund-drakt og med 
bandykølle. (Foto: ukjent) 

Drosjeeier Lorents Kristiansen. 
(Privat foto, utlånt av Unni Trinborg Nordli).

Butikken til kjøpmann Ragnar Berg. 
(Bilde utlånt av Ragnar Berg jr).

Så godt som alle idrettslagene i området hadde bandylag, og kampene foregikk gjerne på Østhølen, hvis man ikke hadde fått sprøytet 
fotballbanene. Vi var jo avhengig av at det var kuldegrader, for kunstfrosne baner fantes ikke. Vintrene var kaldere før, og det kunne 
være is på Nipa så godt som hele vinteren, og noen ganger et stykke frampå våren. Den var nok ikke til å gå på, men da hadde vi 
allerede tatt fram sykler, kortbukser og sommerskoa. Skøyter og beksømstøvler var lagt på loftet.

Kai Olsen.



Søndagsskolen innledet høstsemesteret med  
aktivitetsdag med mange utendørsaktiviteter 
søndag 28. august. Der dukket både gamle og 
nye ansikter opp

Blant aktivitetene var ringkast og skyting 
på blink. Besøk av en ponny var spesielt 
 populært blant barna. Samlingen ble av
sluttet med is.

Søndagen etter lærte barna om skapelsen og 
det var felles sang. Etter samlingen var det 
tegning og lek.

Programmet for søndagsskolen finner du på 
side 11 i dette bladet.

Søndagsskolen har egen facebookside:  
@sondagskolenvarteig 

Søndagsskolen
i gang igjen

Alle fotos: Jenny Sofie Helmersen
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NATUR + MILJØ + KIRKE = GRØNN MENIGHET

  Varteig Menighet er Grønn Menighet!

Like sikkert som at høsten er kommet, 
er det vi forbereder oss på vinteren 
som kommer. Like sikkert som at 
grønnsakshagen vår tømmes, er det 
at vintertøyet til ungene tas frem. Det 
må sjekkes hva ungene trenger til årets 
sesong. Er vi heldige så er det noe som 
kan brukes en sesong til. Det meste 
har krympet i skapet. Det gjelder både 
klær, vinterstøvler som knapt er brukt, 
skøyter og annet vintersportsutstyr. 
Noen ganger trengs det både vinterjak
ker, vinterbukser, vintersko og ulltøy. 
Det er nok til å velte familiens høst
budsjett det. 
Jeg vil slå ett slag for gjenbruk! Har 
du noen faste å arve eller kjøpe rime
lige klær etter så er det helt topp. Hvis 
ikke er en tur på gjenbruksbutikken, 
på Finn.no eller en av de mange kjøp 
og salggruppene på Facebook noe som 
helt klart kan anbefales!

Gjenbruk – kjøp brukt – tilby noen å arve brukte barneklær
Har du det du trenger til vintersesongen? 

I dag vil vi utfordre dere til å kjøpe 
brukt. Men ikke bare det! Hva gjør du 
med det dere ikke får brukt? Kjenner 
du noen som kan trenge arvetøy? Spør! 
Kanskje du skal legge ut til salgs, eller 
kanskje du skal legge i klescontaineren 
til for eksempel Kirkens Bymisjon? Da 
er du helt sikker på at noen får glede av 
det dere ikke lenger bruker. 
At vi har for stort forbruk er det ingen 
tvil om. Vi er alle klar over at vi har ett 
overforbruk. Klær og vintersportsut
styr er ett godt eksempel på noe vi kan 
gjenbruke. 
Så da er det bare å få oversikten! Gi 
videre det du ikke trenger, og sjekk på 
kjøp og salgsgrupper før du kjøper ny 
vinterjakke eller skøyter til ungene! 

Hilsen Mona 
Leder i grønt utvalg

MISJONSMESSE
Stenbekk Misjonssenter

Lørdag 30. oktober 2021

Messen blir åpen fra kl.1114. 
Salg, utlodninger, servering 
og korte programinnslag. 
Sett av dagen! Følg med på 
Facebook og nettsider. 
Annonse i SA 28.10.
Velkommen!

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 

Høsten 2021

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:

24. oktober:
  Søndagsskole.
31. oktober:
  Søndagsskole.
  7. november:
  Søndagsskole.
14. november:
  Søndagsskole.
21. november:
  Vi baker boller. Og koser oss 
med baksten etterpå. Foreldre er     
velkommen til å delta.
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Slekters gang
Døde:
Arild Henriksen
Hardis Tomta
Gerd Solfrid Olsen
Reidun Vestli

LØRDAG 13. november kl 18.00 er alle hjertelig velkomne 
til en stemningsfull høstkonsert i Hafslundsøy kirke 
med koristene i prosjektkoret Sang Til Livet

Du får anledning til å gi en gave ved utgangen eller med VIPPS.

Kulturutvalget i Varteig og Hafslundsøy menighet

Disse er med: 
Superkorister: 
Anne Skinstad 
Bjørnar Gabestad
Dagfinn Ørdal 
Espen Andreassen
Geir Bøe
Heidi Mong
Jan Torstein Engen
Kai Vidar Abrahamsen
Lene Dolva Holmen
Mona Charlotte Johansen
Per Øyvind Wullum
Sissel Rakvåg 
Siv-Anita Moan
Synne Heier Evensen
Vera Larsen
Åslaug Sødal Gabestad 

Superband: 
Brita Solveig Holmen 
Magne Kaspersen
Trond Andresen 

Sangene blir høydepunkter fra tre tidligere prosjektkor-konserter: 
God Nok, Himmel og Hav og Til Alle Tider!
Som før, pakkes sanger, musikk, noen korte tekster, solosang og bilder inn i en 
stemningsfull ramme. Alt for å skape en konsert med sanger som beskriver våre liv, 
hele våre liv!
Sangene er hentet fra artister som Bo Kaspers, Sigvart Dagsland, Carola og Ingebjørg Bratland. 
BitteLiteMiniKor er med-arrangører sammen med musikalsk ansvarlig Brita og regiansvarlig Heidi. 
Bildene er laget av Guro Mong Larsen.

Konserten 
er gratis!

Døpte:
Hafslundsøy kirke: 
Anna Skovrand Pettersen
Malin Markussen Isnes
Varteig kirke:  
Theodor Lia Kristiansen
Emilian Christensen Stubsveen
Vilje Anderson Gressløs
Peter Jelstad Lunde

Vigde:
Varteig kirke: 
Marthine Johansen og 
  Ørjan Solberg
Toya Marie Hilstad Hylander og
  Per Gunnar Pettersen
Anna-Maria Grythe Fredriksen og
  Marius Vikeby-Larsen 
Marianne Fjeld Hansen og 
  Magnus Andre Bøhaugen
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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

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

Kirketjener Heine Kristiansen
Telefon mobil: .......... 990 39 472 
E-post: tassen66@hotmail.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

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.
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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

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. Offer til 
TVaksjonen: Plan. Utdeling av 4 og 
6års 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. Offer til IKO  
kirkelig pedagogisk senter. Utdeling 
av 4 og 6års bok i et eget arrangement 
etter gudstjenesten.

Hafslundsøy kirke.

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?  

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon  
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på  
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

Søndag 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.

Lørdag 6. november
Joh 11,15 og 3338
Varteig kirke kl. 18.00:
Minnegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen.

Søndag 7. november
Allehelgensdag 
Matt 5,13–16 
Salme 84,2–8 og Hebr 12,1–3
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til Kirkens Bymisjon i 
Sarpsborg.

Søndag 21. november
Domssøndag / Kristi kongedag 
Matt 25,1–13
Job 28,20–28 og Kol 1,9–14
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen. Offer til menighetens 
konfirmantarbeid.

Søndag 28. november
1. søndag i adventstiden 
Jes 12,1–6
Matt 21,10–17 og Åp 3,19–22
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste for små og store ved sokne
prest Ingrid D. Levinsen og menighets
pedagog Julie Karense Karstensen. Lys 
Våken. Offer til menighetens barne og 
ungdomsarbeid.

Varteig kirke.

Søndag 14. november
25. søndag i treenighetstiden /
søndag for de forfulgte
Matt 14,22–34 
Salme 107,23–32 og 2 Kor 1,8–11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Stefanusal
liansen.

Søndag 5. desember
2. søndag i adventstiden 
Joh 16,21–24 
Jes 2,1–5 og Hebr 10,35–39
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.



Varteig 
Historielag

1. november: Historielagsmøte i 
Ingasalen, bygdehallen, kl.19.00:
«Utvikling i skogen i Varteig 
gjennom de siste 50-60-år.»
Arnfinn Kullerud leder en samtale 
med tre «skaukæll»: Anders Sikke
land, Arne Sigvart Brusevold og 
Egil Bergby. Innslaget tas opp på 
film. Utlodning og bevertning.

6. desember: Julemøte i peise-
stua kl. 19.00:
Jarl Morten Andersen holder et 
bilde kåseri over bilder han tok i sin 
tid for SA. Utlodning og bevertning.

7. februar 2022: Årsmøte i 
Bygdehallen kl. 19.00:
Innkalling til alle medlemmene vil 
komme senest 14 dager på forhånd.

Alle møtene i historielaget er åpne 
for alle interesserte. Ta gjerne med 
en venn eller to til en hyggelig 
kveld i bygdehallen i Varteig. 
Hjertelig velkommen! Mer info 
om oss og møtene våre er på våre 
nettsider: 
 Varteig-historielag.no

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

Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 9. november.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Breidablikks venner har samling på Breidablikk 

  fredag 15. oktober kl. 19.00.

Vi får besøk av Åse Bøe Saltbones som kåserer om «Lina 
Sandells liv og diktning»
Bevertning og utlodning.

(Neste samling blir 26. november. Merk datoen!)

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: 
Tirsdag 26. oktober: får vi besøk av Skjeberg mannsmusikk.
Tirsdag 23. november blir det samling med adventspreg.

Allehelgen
Den første helgen i november feirer vi Allehelgen. I Varteig 
og Hafslundsøy menighet markeres dette med:

Åpen kirke: Lørdag 6. november fra kl. 16.0018.00 er Varteig kirke 
åpen og vi serverer kaffe og vafler. Du er velkommen innom for lys
tenning, stillhet, en prat og/eller litt og bite i.
Minnegudstjeneste: Lørdag 6. november kl. 18.00 inviterer vi til 
Minnegudstjeneste i Varteig kirke. De som har mistet noen siste året 
blir spesielt invitert, men gudstjenesten er åpen for alle som bærer 
sorg og savn. Det blir ord til ettertanke, vakker musikk, navne lesning 
og lystenning.
Allehelgensgudstjeneste: Søndag 7. november kl. 11.00 feirer vi 
allehelgensgudstjeneste i Varteig kirke. I denne gudstjenesten ønsker 
vi å bringe himmelhåp inn i livet her og nå. Det blir dåp og nattverd.

Velkommen!


