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Kommende utgivelser:
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Neste nummer av Varteig Menig
hetsblad, nr. 42023 er planlagt i 
uke 34, i slutten av august. Frist for 
å levere stoff blir 8. august.

Nr. 52023 er planlagt i uke 42, 
i midten av oktober. Frist for å 
levere stoff blir 3. oktober.

Nr. 62023 er planlagt i uke 47, i 
slutten av november. Frist for å 
levere stoff blir 7. november.

Opplag: 2.350

Trykk:
Aksell.

Kontonr.: 1020.29.91624

Formiddagstreff:
16. mai kl. 11.00: 
Formiddagstreff i Betania på Ise. 
Tale og sang ved Sverre Fjeldberg.

20. juni kl. 11.00: 
Formiddagstreff i Betania på Ise. 
Tale ved Svein Høiden, sang ved Svein og Knut.

Storsamling:
2. pinsedag, 29. mai kl. 13.00: 
I stedet for vanlig storsamling har vi en felles tur 
til Vetatoppen. Vi går fra parkeringsplassen klokka 
13.00. Ta med egen mat og drikke.

   Følg med på VI-Normisjon på 
   Facebook for mer info.

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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Vårens seirende livskraft vitner om Gud

 «Kom, mai, du skjønne, milde,  gjør skogen atter grønn, 
	 og	la	ved	bekk	og	kilde	fiolen	blomstre	skjønn!	
	 Hvor	ville	jeg	dog	gjerne	at	jeg	igjen	deg	så!	
	 Akk.	kjære	mai,	hvor	gjerne	gadd	jeg	i	marken	gå!	

 Om vint’ren kan man have vel mangt et tidsfordriv; 
	 man	kan	i	sneen	trave	–	å	ja,	et	lystig	liv!
	 Men	når	seg	lerken	svinger	mot	sky	med	liflig	slag,
	 på	engen	om	å	springe	–	det	er	en	annen	sak!»

Vel,	dette	lystige	livet	om	vinteren,	der	man	kan	«trave»	i	snøen,	er	godt	å	få	slippe	–	
endelig!	Våren	har	hatt	med	seg	vinteren	lenge	i	år,	synes	jeg.	Nå	er	det	mai	og	våren	
melder oppmuntrende om liv og varme i kropp og i sinn. Trærne spretter i løv og mark-
blomstene	titter	glad	opp	av	veikantene.	Det	er	deilig!

Men det kan jo være interessant å vite opphavet til årstidens, kanskje mest kjente, sang, 
kom mai, du skjønne, milde. Teksten er av Christian Adolf Overbeck og melodien av 
selveste Wolfgang Amadeus Mozart.

Dikteriske	ord	har	en	egen	kraft	til	å	gi	rom	for	følelsene,	så	vi	«ser»	dypere	og	kjenner	
oss trukket inn i noe større.

Nå	har	jeg	vært	prest	i	47	år.	Det	ligger	mange	vintre	og	vårer	i	det	sporet,	og	det	ligger	
mange minner om levd liv i glede og sorg, i tap og seier også, akkurat som årstidene 
veksler mellom nettopp liv og død. Jeg vet ikke sikkert lenger, jeg visste mer sikkert i de 
unge	årene.	Nå	kjenner	jeg	på	mer	åpenhet	overfor	livets	mangfold	og	Guds	overblikk,	
mer raushet enn dom, mer av Guds nåde i møte med livet, tror jeg. 

Denne vårens seirende livskraft vitner om Gud. Det er som vi alle vet, at solen alltid driver 
kulde bort, at det er solen som får mannen til å kaste kappen, ikke den sterke vinden, 
som prøver å rive den av han, som eventyret forteller om.

Det er Guds kjærlighet vi opplever i naturens egne krefter nå 
om våren. Den dypeste virkeligheten bak dette er at dødens 
øde leggende krefter i tilværelsen ble overvunnet ved Jesu 
oppstandelse. Det nye ble til ved det. Det nye er mer enn en ny 
vår. Det nye er det nye livet som aldri skal dø.

En kan bli svimmel av å prøve å tenke Guds tanker. Vi kan 
ikke forstå. Vi har nok med å undre oss og takke Gud for hans 
godhet mot oss.

Ha en god vår og en god sommer alle.

Mvh 
Leif Levinsen,

avtroppende fungerende sokneprest.
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Pandemi
2022 startet med restriksjoner, men var 
likevel året da vi kunne begynne å gå 
tilbake til normalen. 

1. Menighetsrådet
Menighetsrådet har hatt følgende 
sammensetning: 
Åslaug Sødal Gabestad (leder og grønt 
utvalg), Kine Bergerud (nestleder, Tros
opplæringsutvalget og vara til felles
rådet), Kjell Lunde (Fellesrådet), Anne 
May Borgen (guds tjenesteutvalget), 
Lill-Anita Martinsen og Dagfinn Hansen 
(Grønt utvalg). Varamedlem mer er 
Knut Bøe og Ketil Strebel (Kulturut
valget). I tillegg sitter soknepresten i 
menighetsrådet.

Martin Hansen er menighetsrådets 
representant til styret for Hasle menig
hetssenter og Hasle barnehage AS.

Menighetsrådet har hatt 8 møter og 
behandlet 75 saker i 2022. 

2023 er denne fast i bruk en gang i uka 
med klubb for 5.7.klasse og 8. klasse 
og oppover. 
Klokketårnet ved kirken er blitt reha
bilitert dette året, da det ble oppdaget 
råte i dette. Taket over menighetssalen 
har også blitt noe utbedret på grunn av 
lekkasje. 
Menigheten bruker også Hasle menig
hetssenter noe. Menighetssenteret, 
sammen med Hasle barnehage AS, eies 

av en forening som er en selvstendig 
juridisk enhet med eget organisasjons
nummer. Varteig menighet sammen 
med VINormisjon er i representant
skapet. I 2022 har Hasle barnehage 
blitt AS på grunn av endrede lover for 
eierskap for private barnehager.  Hasle 
menighetssenter ble 30 år i 2022, og 
dette ble markert med en jubileumshelg 

Årsmelding 2022 Varteig sokn
Lagt fram på årsmøte etter gudstjenesten i Varteig kirke søndag 30.april.

2. Kirkelig årsstatistikk         
2020 og 2021 var år der pandemien også preget statistikken. I starten av 2022 
var det fortsatt noen restriksjoner, mens resten av året har vært et mer normalt 
år når det gjelder drift. 

De fleste av tallene går i riktig retning etter pandemi, noe som er svært gledelig. 
Når det gjelder kirkegjengere på ordinære gudstjenester, så ser vi at det er økt 
fra de to siste årene, men fortsatt ikke opp på 2019nivå. Dette er noe som vi 
vil jobbe for å øke.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)

Døpte totalt
Konfirmanter
Inngåtte ekteskap
Begravelser
Ordinære gudstjenester
Andre gudstjenester og møter 
i kirkene
Familiegudstjenester
Kirkegjengere på ordinære 
gudstjenester
Nattverdgjester
Offergaver i kirkene totalt kr.
Utmeldte
Innmeldte
Medlemmer

2019

27
48
9

35
58

22
12

4213
1441

176.446
13
4

3708

2022

35
50
5

54
63

13
5

3456
1220

192.650
10
1

3784

2021

26
47
5

34
35

8
0

1594
258

122.657
4
3

3735

2020

21
47
0

38
49

11
4

2030
489

92.011
6
3

3707

3. Kirkene 
Kirkene våre er i relativt god stand. 
Vi venter fortsatt på å få en ny nødut
gang/handicapinngang i Varteig kirke. 
Saken ligger nå hos kirkeverge og 
kommunen, og vi håper arbeidet blir 
fullført i løpet av 2023.
I Hafslundsøy kirke er kjelleren ferdig 
pusset opp og møblert, og fra februar 

i oktober, der det blant annet ble feiret 
gudstjeneste med kirkekaffe på søndag.
(Se egen årsmelding som er vedlagt.)

4. Personalet 
Det har vært noen endringer på perso
nalfronten. 
Soknepresten vår gjennom 17 år, 
Ingrid D. Levinsen, sluttet i Varteig 
31. august. Fra 1. september. har Leif 
Levinsen vært engasjert som fast vikar 
frem til ny sokneprest er på plass. 
Soknepreststillingen har vært utlyst 
tre ganger, og fra juli/august 2023 vil 
ny sokneprest, Thomas Raadin Iversen, 
være på plass. 

Familigudstjeneste med karneval i Hafslundsøy kirke 27. februar 2022.

Sokneprest Ingrid D. Levinsen hadde sin 
siste gudstjeneste i Varteig kirke i august.

Daglig leder Trine Rønning, som vi 
delte med Sarpsborg sokn, sluttet 
1. september. Fra samme tidspunkt 
har Kjersti Feilberg Jacobsen vært 
engasjert som daglig leder. Ny daglig 
leder, Eirik Eng Hauge, er på plass fra 
11. april 2023.
Det var med stor sorg vi 2. september 
mottok beskjeden om at organisten vår 
gjennom mange år, Tom Rønningsveen, 
var død. Han har bidratt med mye 
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musikkglede gjennom sin tid i Varteig, 
og det har blitt et stort tomrom etter 
Tom. 
Det er foreløpig ikke kommet noen fast 
organist etter Tom, og organistbehov er 
blitt dekket opp av vikarer. Det merkes 
at det ikke er en fast kirkemusikalsk 
ressurs som ivaretar kontinuiteten i 
menighetens sang og musikkliv, og 
ser fram til å få denne stillingen besatt 
igjen. 
Julie Karense Karstensen er fortsatt 
menighetspedagog, Kawa er kirketjener 
i 50 prosent stilling og Heine Kristi
ansen i 10 prosent stilling.

5. Menighetslivet 
Varteig sokn har normalt mange aktivi
teter og mange frivillige med arbeidere 
som støtter opp og bidrar på flere 
måter. Også starten av 2022 var 
preget av pandemi, men utover våren 
ble restriksjonene hevet og mye har 
kommet tilbake i mer vanlig gjenge.  
Vi er takknemlige for alt frivillige 
arbeid som har vært utført også i 
dette året, blant annet i råd og utvalg, 
som kirkeverter, i forbindelse med 
konfirmasjonsguds tjenestene, 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. 
Levinsen (leder). (Leif Levinsen leder 
fra 1.9.). Utvalget har jobbet med guds
tjenestelista og utforming av denne.
 
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 mulighet til 
å gå på skole. Videre støtter vi et hjem 
for unge enslige mødre som ikke har noe 
sted å gjøre av seg. Slik sam arbeider vi 
med Den evangelisklutherske 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. 
Forbønn for arbeidet gjøres hver søndag. 

Trosopplæringsutvalget 
Trosopplæringsutvalget hadde følgende 
sammensetning i 2022:
Julie Karstensen, Leif Levinsen, Amalie 
Bøe og Kine Bergerud. Alle planlagte 
trosopplæringstiltak har blitt gjennom

sam arbeid med alle de flotte ungdoms
lederne og Anne May Borgen, og andre 
voksne, som bidrar med sin fritid. Uten 
disse hadde ikke dette arbeidet vært 
mulig. Dugnad og frivillighet er vår 
bærebjelke for dette arbeidet. 

Kulturutvalget 
Menighetens kulturutvalg har i 2022 
bestått av følgende medlemmer: Tom 
Rønningsveen, Ingrid Lunde, Kirsten 
Holmen, Knut Holmen, Lene Kampenes, 
Arild Bøe, og Ketil Strebel. 
Utvalget har hatt sju ordinære møter 
pluss ett ekstra møte. Utvalget har hatt 
fem arrangementer: «Erik Bye: Et møte 
med høvdingen», med Steven Ackles og 
Tom Rønningsveen, konsert med Anette 
Løvtangen og Stig Lindell, «På to hjul i 
parken» i Tjernsparken, Kåseri med Per 
Anders Nordengen og «Vi synger julen 
inn». Alle arrangementene har hatt god 
oppslutning. 
Også for Kulturutvalget merkes det at 
Tom Rønningsveen døde 2. september. 
Han skulle hatt konsert med Cathrine 
Iversen 13. oktober. Covid-19 hadde 
også innvirkning på arrangementene 
i 2022 ved at noen planlagte arrange
menter i 2021 ble utsatt til 2022, uten 
å la seg gjennomføre da heller.

I oktober ble det markert at Hasle menighetssenter er 30 år.

ført i 2022. Dette er: småbarnstreff, 
4 og 6 års kirkebok, Kirkerotteklubb, 
Kirketeater med kirkerottene, Agent for 
rettferdighet, Globusagenter, Con Man 
Show, Himmelspretten, Sulamitten, 
Konfirmasjon, Lock-in kino. I tillegg er 
det invitasjon til babysang i Hafslund, 
også for de som sokner til vårt sokn.

Trosopplæringsarbeidet i menigheten er 
en viktig grunnstein i vår virksomhet. 
Mange av tiltakene har høy prosentvis 
oppslutning, spesielt tiltakene som 
er lagt til skolens planleggingsdager. 
Konfirmantoppslutningen er på 89 
prosent, som er et svært godt resultat. 
Tiltakene og dette arbeidet er båret 
av menighetspedagog Julie, i godt 

Grønt utvalg
Her sitter Mona Bøe (leder), Åslaug 
S. Gabestad og Dagfinn Hansen. De 
bidrar fast med «grønne innslag» i 
menighetsbladet. 

Diakoni 
Det meste av menighetsarbeidet vi 
driver 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 
medarbeidere har gått med blomst til 
de som fyller 80 – 85 – 90 – 95 osv. år. 
Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke 
er et sted der mange treffes, og er et 
godt møtepunkt. Disse arrangementene 
har blitt en tradisjon siden 2010. Hver 

Kulturutvalget arrangerte «På to hjul i parken» i Tjernsparken i mai.
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siste tirsdag i måneden kl.11.00. Rundt 
20 mennesker møter jevnlig. Disse 
treffene har vist seg å bety mye. Her 
kommer også folk som ellers ikke er å se 
i kirken. Terskelen er lav og den sosiale 
faktoren stor. 
Sjelesorgsamtaler har det blitt en del 
av, både avtalte og mer impulsive når 
vi møtes eller på telefon. Prestens møter 
med mennesker i sorg og i glede, ved 
begravelser, dåp og vigsel er kontakt
punkter som noen ganger fører til 
dypere samtaler og behov for oppfølging. 
Dette gjelder også for soknebud, det at 
enkeltpersoner tar kontakt og vil ha 
besøk med nattverd. Dette skjer helst i 
møter på sykehjem.

Menighetsbladet
Vårt eminente menighetsblad kom ut med 
6 nummer i 2022. Det er Ketil Strebel som 
er ansvarlig redaktør. Menighetsbladet 
deles ut av 18 frivillige medarbeidere, 
og er også lagt ut på internett (www.
menighetsblad.net). Vi får mange gode 
tilbakemeldinger på menighetsbladet, og 
ikke minst er spalten «Varteig før og nå» 
populær blant mange.

helger. Det var 28 som ble konfirmert i 
Varteig kirke og 22 i Hafslundsøy kirke. 
Høsten 2022 startet vi opp med under
visning for konfirmanter 2023. Under
visningssamlingene blir nå gjennomført 
hovedsakelig etter skoletid med noen 
unntak av kvelds og helgeopplegg.  

Barnehage - kirkesamarbeid
Både våren og høsten i 2022 har menig
hetspedagog Julie vært på besøk i Halse 
barnehage én gang i måneden. 
Organist Tom og menighetspedagog 
Julie besøkte Varteig barnehage og 
Hasle barnehage til påske, og disse 
barnehagene kom også på Pinsefest i 
Varteig kirke. 
Til jul fikk vi besøk av Hafslundsøy 
barnehage i Øyakirken, og Varteig 
barnehage og Hasle barnehage kom 
igjen til Varteig kirke. 

Skole - kirkesamarbeid
I koronatiden ble mye av skolekirke
samarbeidet lagt på is. I 2022 ble noe 
av arbeidet tatt opp igjen, og både vår 
og høst ble det gjennomført skolebesøk. 

over Ingrid D. Levinsen sin plass i 
komiteen.

Søndagsskolearbeidet
Også i 2022 har Varteig menighet hatt 
et samarbeid med pinsemenigheten 
Filadelfia om søndagsskole i Varteig. 

Speiderarbeidet
Antall medlemmer i Varteig KFUK
KFUMspeidergruppe har i 2022 vært 
16. Det er 10 speidere/vandrere, 3 
rovere og 3 ledere, hvorav 1 er passivt 
medlem. Speiderne har base i Hasle 
menighetssenter med mandag som fast 
møtedag. Robin Strømnes er tatt opp 
som leder, og han står fra høsten av for 
«den daglige driften» av speidergruppa. 
Høsten 2022 delte vi ut invitasjoner 
til elevene i 6. og 7. klasse på skolen 
+ ungdomsskolen, noe som resulterte 
i 4 nye medlemmer. Gruppa har hatt 
26 ordinære møter, de fleste utendørs.
Vi har deltatt på «Tenkedagsfeiring» 
i Sarpsborg frikirke 1.mars. Sammen 
med Skjeberg speidergruppe hadde 
vi ansvar for St.Georgsdagen, som 
ble arrangert i Kulåsparken lørdag 
23.april. Gruppa deltok på kretsban
nerkonkurransen som ble avviklet på 
Lunde, Kråkerøy 20.22. mai. Vi hadde 
stand på bygdedagen i Varteig søndag 
19.juni. 2.8. juli deltok vi på Landsleir 
i Forsand, Rogaland.
I forbindelse med Friluftslivets uke 
deltok vi i Landeparken 3.4. september, 
og lånte ut kanoer til «publikum» i 
Glengshølen 6. september. 15.16. 
oktober var det JOTA/JOTI som kretsen 
arrangerte i Hasle menighetssenter. 
Lørdag 22. oktober ble det markert at 
Hasle menighetssenter var 30 år. Vi 
arrangerte natursti, og stilte opp med 
bålpanne der besøkende kunne lage 
pinnebrød.

Hafslundsøy speidergruppe tilknyttet 
Speiderforbundet, med base i Hafs-
lundsøy kirke, ligger for tiden nede.

6. Takk
Takk til alle dere som er med og arbeider 
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.

For Varteig menighetsråd og med god 
hjelp fra mange bidragsytere,

Leif Levinsen, 
fung. sokneprest

Åslaug Sødal Gabestad, 
leder Varteig menighetsråd 

Varteig menighetskor
Varteig menighetskor hadde 50 års  
jubileum i 2022. Det ble behørig markert 
med en flott konsert i Hafslundsøy kirke 
28. april. Knut Bøe startet koret, og har 
vært dirigent for det i alle disse årene. 
Gjennom 50 år har koret vært en institu
sjon i bygda. De har hatt stor betydning 
og vært et fast innslag på høytidsguds
tjenester og bygdedagen i Varteig. Koret 
har nå lagt ned sin virksomhet. 

Barnekor 
Barnekoret, som er delt i Mini Star 
Kidz (barnehagealder) og Star Kidz 
(skolealder) har ikke startet opp igjen 
etter pandemien. 

Konfirmantarbeidet  
Konfirmasjonene i 2022 ble gjennomført 
på våren, etter at det i 2021 var høst
konfirmasjon. Det ble gjennomført 
åtte konfirmasjonsgudstjenester på to 

Økonomi 
Varteig menighet har et samlet negativt 
resultat på kr 29.589,92 for 2022. Menig
heten har god styring på sin økonomi 
og har til sammen kr. 495.137,26 i 
egenkapital. I 2022 ble det investert i 
opprustning av rom og møbler til bruk 
for barne og ungdomsarbeidet i kjel
leren i Hafslundsøy kirke, og dette er 
nå på plass.
Regnskap og balanse ligger vedlagt 
årsmeldinga.

Samarbeid:
Undervisningskvelder på Hasle
I samarbeid med VINormisjon arran
gerer menigheten undervisningskvelder 
på Hasle menighetssenter omtrent 
5 ganger i året. Ingrid D. Levinsen 
er menighetsrådets representant i 
komiteen, som for øvrig består av Sverre 
Aarmo, Åslaug S. Gabestad og Marit L. 
Dale. Fra september tok Leif Levinsen 

Varteig menighetskor hadde 50-års jubileumskonsert i april.



Varteig Menighetsblad 73-2023

Den blomstertid 
  nå kommer
med lyst og glede stor,
den kjære, lyse sommer
da gress og grøde gror.
Nå rører solens armer
ved alt som før var dødt,
de blide stråler varmer,
og alt på ny blir født.

Salmeboka 841    

Samarbeid bygger håp, og over 12.000 
dugnadstimer er lagt ned. 

Bærekrafts mål
Håpets Katedral jobber aktivt med 
Bærekrafts mål nr. 14 Livet under 
vann, nr. 15 Livet på land, nr. 16 

NATUR + MILJØ + KIRKE = GRØNN MENIGHET

  Varteig Menighet er Grønn Menighet!

Håpets Katedral
Har du besøkt eller hørt om Håpets 
Katedral? For snart sju år siden vandret 
Solveig Egeland, kulturrådgiver i Borg 
Bispedømme – rundt ute i skjærgården 
på Hvaler. Der så hun hvordan stadig 
mer søppel fløt i land og forurenset 
både hav og kyst. Solveig fikk en visjon. 
Hun så en høy bygning reise seg opp 
av havet. Bygningen viste seg som 
en katedral. Hva kunne dette bety? 
Kanskje vi trenger noe felles, noe som 
kan skape ett fellesskap for håp? 

Fra søppel til katedral
Dyktige håndverkere kom med, og 
planene tok form. Folk plukket søppel 
langs strendene, og over 1000 fiske
kasser ble plukket opp av havet. De 
ble vasket, granulert og støpt på nytt 
til takplater i 40 forskjellige farger. 
Visjonen til katedralen kommer til 
uttrykk i taket, nemlig at vondt kan 
forvandles til noe godt. 

Fred og rettferdighet og mål nr. 17 
Sam arbeid om å nå målene. Bærekrafts
målene synliggjør viktigheten av felles 
mål mot de virkelig store utfordringene 
som verden står overfor i dag. 

Hva har Håpets Katedral å gjøre med å 
være Grønn Menighet? 
Håpets Katedral er ett eksempel på 
hvordan vi kan skape noe godt utav det 
som er ett problem. Forsøpling av havet, 
og forsøpling av områdene rundt oss er 
ett problem og her kan vi være med å 
gjøre en forskjell! 
Våren er kommet, nå er det vår jobb å 
rydde – og å skape håp.
Mai er måneden hvor vi sammen går ut 
og rydder søppel. Vi har ikke så mange 
strender i nærområdet vårt. Jo da, det 
kommer mer enn nok søppel sammens 
med Glommas smeltevann – men nå er 
det alle veikantene vi først konsentrerer 
oss om. 
Bli med å ta din del! Avtal med noen 
andre  også tar dere ansvar for å rydde 
en del hver. Min etappe er ca. 2 km 
lang. Hvert år plukker vi 1- 2 sekker 
med søppel langs Varteigveien. Noe 
stort – men aller mest smått. 
Mengden med søppel har blitt mindre 
i nærområdet vårt. Men fortsatt er 
behovet stort, og til det trengs du! 
Vi skal ikke bygge noen Håpets Katedral 
av det vi plukker, men det er inspirer
ende å tenke på hva de har fått til 
gjennom samarbeidet rundt katedralen. 
Tenk at over 1000 fiskekasser ble til 
ett vakkert mosaikktak!  Som Grønn 
Menighet har vi ansvar for naturen og 
miljøet rundt oss. Bli med på vårens 
store dugnad! 

Visste du at:
► Håpets Katedral kan besøkes når 
som helst på Isegran i Fredrikstad
► Håpets Katedral er flerreligiøs
► Håpets Katedral kan leies til for 
eksempel bryllup

Kanskje møtes vi langs veien?

Lykke til! 

Hilsen Mona 
Leder i grønt utvalg

Bærekraft og samarbeid i praksis



Varteig
Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Østlandsk barneleir, Lervik Onsøy, tidlig 1950-tall.

Trinborgs Haab og Øens Blomst
Avholdslosjens barnearbeid på Øya

i starten for 120 år siden. Det er ingen faste ritualer lenger, heller 
ingen «løftet pekefinger» eller direkte fokus mot alkohol- og annen 
rusmisbruk som før, sier Hans Erik. − Vi løfter fram fire profiler, 
og som vi forøker å blande inn i alle våre aktiviteter: Vær en venn! 
Vær åpen! Vær deg selv! Vær nysgjerrig! 

 − Hva er drivkraften? Hans Erik tenker ikke så lenge over spørsmålet. − En viktig årsak er 
at vi har en sønn på 10 år, og vi har lyst til at han skal få del i alle de gode opplevelsene vi 
selv har fått. Hans Erik tenker da på både sin kone Monica og seg selv. − Vi har begge vært 
med i barnelosjen, og i voksen alder gått inn som ledere. Hva vi har opplevd i dette arbeidet 
har vært enormt berikende i våre liv. 

Glede begge veier 
− Det er givende å se barn som kommer og gjør aktiviteter sammen, forteller Hans Erik Skoglund. − Det 
kan fort bli mye lyd, for de er veldig aktive. Krevende er det også, for de blir lett utålmodige og da blir ting 
kjedelig. Da kreves det ekstra motivasjon, for det betyr at vi også må være ekstra kreative. Men vi ser 
mye glede i å være med på barns utvikling, og forsøker å tilføre dem det vi selv har opplevd som positivt 
og som gir mening i livet og hverdagen. Det er kanskje den største motivasjonen, for dette er jo rent 
dugnadsarbeid. Barna betaler 150 kroner i året for medlemskapet og litt for materialbruk vi kjøper inn. 

Junior- og Barneorganisasjonen Juba 
Hans Erik Skoglund har vært med i barnelosjearbeidet hele sitt liv. Han begynte i 1970 da han var barn 
og har aldri sluttet, for når han var gammel nok  i 15 årsalderen  ble han med som hjelpeleder. Arvelig 
belastet var han nok, for det var onkelen Inggard Skoglund som da «bar byrden» i barnelosjearbeidet. Vi 
må også ta med hans far, Steinar, og to av farens andre søsken, Halldis og Vegard - alle fire søsknene 
- var aktive med i IOGT losje Sarpsfoss. Til og med da Hans Erik var i militæret på Lillehammer var 
han med og hjalp til i den lokale barnelosjen på stedet. «IOGTfamilien» på Øya hadde Furuheim som 
base i mange år. Da Hafslundsøy Musikkorps tidlig på 2000-tallet overtok Furuheim, ble det vanskelig 
å fortsette driften der, så i 2003 fikk IOGTs Juniorforbund (tidligere barnelosjen) låne kjellerlokalene 
i den nye kirken på Hafslundsøy.
I 2009 kom IOGTs Juniorforbund og DNTB (Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund) sammen 
og dannet Junior og Barneorganisasjonen Juba. Barnearbeidet i Juba er i dag ganske annerledes enn 



før og nå
Egen bilbane 
Sin kone, Monica fra Lørenskog, ble Hans Erik kjent med gjennom mange treff og 
samlinger i IOGTs Juniorforbund. Sammen har de drevet barnelosjen og Juba på 
Hafslundsøy siden 1994 sammen med Hans Eriks onkel, Inggard, og i en periode tanten 
Halldis Pettersen. Siden 2010 har i tillegg Ann Kristin Belsby vært med som leder.
− Det er stor aktivitet, med faste møter hver mandag hele året utenom skoleferiene, 
forteller Monica. − Til sammen rundt 40 møter som i dag holdes i kirken på Øya, som 
ligger ypperlig til både for inne- og uteaktiviteter. Rett utenfor kirken er det en fin 
bålplass der vi griller og hygger oss, forteller hun, og legger til at inne kan vi drive med 
hobbyarbeid, jul- og påskeverksted og ikke minst har vi en stor og flott bilbane som er 
35 meter lang. Det var stor markering ved åpningen av bilbaneanlegget til «Barnelosje 
Øens blomst»  som det da het  på Furuheim 10. november 2001. Anlegget var bygd 
over en periode på ett år, og på åpningsdagen fikk de besøk av rallykjøreren Per Erik 
Brynildsen som stilte opp i sin egen rallybil. Innslaget ble vist på TVØstfold. Banen 
var da på 25 meter, men måtte fjernes hver gang fra lokalet etter bruk. Det ble gjort 
ved å heise den opp under taket, noe som korpset syntes var for risikabelt. Dermed 
måtte klubben ut for å finne et annet og mer egnet lokale. Det fant de i den nye kirken 
på Hafslundsøya. Der var det i kjelleren flere grupperom. Her kunne banen stå urørt, 
og det førte til at de forlenget den med 10 meter, så nå er bilbanen på 35 meter. 

Kultur, lek og solidartet 
− Ellers har vi mye samarbeid med andre Juba-avdelinger, som i «Vårtreff» der vi er 
sammen med Vestfold og Oslo fra fredag til søndag, forteller Hans Erik. − Både sommer 
og vinter drar vi på leir. Å ligge i telt om sommeren, synes barna er morsomt, skyter 
han inn. − På leirene er det både lek, moro og ulike aktiviteter tilpasset årstiden. Vi 
tar fram gamle fellesleker som «Slå på ring» og mange andre. Vi har naturstier og 
prøver våre sykkelferdigheter. Det er kulturverksteder med dokketeater og vanlig 
teater, låtskriverseminar, film og video, sirkus og karneval, ja lista kunne bli lang ved 
å ramse opp alt. Vi har gått bort fra konkurranseaspektet som det kunne være en del 
av før. Vinnere/ tapere og utdeling av medaljer har vi fjernet. Nå får de deltagerbevis. 
Noe vi er stolte av er vårt internasjonale engasjement, poengterer Hans Erik. 
− Juba er for eksempel deleier av «Forut» som er en av de ti største bistands-
organisasjonene i Norge. Den kjente TVmannen og politikeren for Venstre på 1960 og 
70-tallet, Arne Fjørtoft, var aktiv i godtemplarungdomslaget «Vardevakt». Han var 
en ivrig forkjemper for bistandsarbeidet. Under landsmøtet i Sauda på 1960tallet la 
Fjørtoft fram en idé om at Norges Godtemplar Ungdomsforbund (NGU) skulle å gå 
inn i et utviklingsarbeid på Sri Lanka som blant annet omfattet båtbyggeri for fiske
båter, fryseri, garnfabrikker, helsesenter og ulike typer landsbyutvikling. Prosjektet 
vokste fram med støtte fra norsk ungdom – gjennom blant annet «Te for 10»aksjoner 

Bilbanen. Leander Kal-El, Felicia, Dennis.

Disse visdomsord sto å lese i en 
parole som arbeiderbevegelsen i vårt 
distrikt opp i begynnelsen av forrige 
århundre, skriver Svein G. Eliassen i 
Tune bygdebok. Arbeiderne var blant 
de første som målbevisst arbeidet for 
avholdssaken, fordi alkohol misbruket 
var utbredt blant arbeidsfolk og var med 
på å hindre framveksten av arbeider
bevegelsen. 
I 1850åra ble Sarpsborgdistriktet 
betegnet som et sted «hvor Brænde
vinet er det dominerende», og der 
«Massen af Indvaanere er Arbeidere 
der lever i Armod, der er fremvirket 
mer af Mannens Drikfældighed og 
Konens Uduelighed end af Mangel 
paa Arbeid.» 
På slutten av 1800tallet ble det satt 
i gang en rekke tiltak som skulle 
redusere alkoholmisbruket. Sarpsborg 
og Omegns Totalavholdsforening ble 
dannet i 1886, og flere avholdslag 
kom til etter hvert. Disse hadde ofte 
tilknytning til religiøse foreninger, 
og til arbeiderbevegelsen som etter 
hvert inngikk et nært samarbeid 
med avholdsorganisasjonene. I en 
avholdslosje ble en mann i 1903 
nektet medlemskap fordi han ikke var 
fagorganisert. Det het seg: «Avholder
bevegelsen og Arbeiderbevegelsen er 
to mægtige faktorer i fællesskab, som 
skal rykke det onde op med rod og 
udrydde den sosiale nød.» Dette førte 
til at avholdsbevegelsen spredte seg 
rundt i arbeiderstrøkerne og mange 
foreninger ble stiftet i åra før 1. 
verdenskrig.

«En drikende
 Arbeider tænker ikke 
- En tænkende 
Arbeider driker ikke»

Fane: Øens Blomst, Hafslundsøen.
(Baksiden:
Bort med rusdrikken. Fremtiden er vor.)

Fortsetter på neste side.
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(te som ble solgt for 10 kroner) – og 
Direktoratet for utviklingshjelp, men 
strandet etter ca 10 år, i første rekke 
på grunn av den blodige borgerkrigen 
mellom tamiler og singalesere på Sri 
Lanka. Mye av vårt engasjement er nå 
rettet mot Afrika, legger han til. − Jeg 
synes vi har en historie vi kan være 
stolt av, forteller Hans Erik Skoglund. 
I år er barnelosjen/Juba på Hafslundsøy 
120 år. Det skal markeres til høsten. 
Men arbeidet i dag og for 120 år siden 
er ikke det samme. Oppstarten til 
avholdsbevegelsene  som var ganske 
mange  hadde sine helt klare årsaker. 

Øens Blomst 
Barnelosjen «Trinborgs Haab» ble 
stiftet på Hafslundsøy 18. oktober 
1903, der Aksel Skarpnord var blant 

initiativtakerne og ildsjelene. Kontin
genten var fem øre måneden, og laget 
fikk ellers inntekter gjennom basarer 
og utlodninger. De første årene hadde 
barnelosjen ca 50 medlemmer. Både 
«Losje Trinborg»  som var for de voksne 
- og «Barnelosjen Trinborgs Haab» - som 
senere fikk navnet «Øens Blomst» hadde 
hver sin håndskrevne avis. Den ene het 
«Magneten» og den andre «Trompeten». 
Avisene sier lite om hva foreningen 
utrettet i det daglige, men vi hører desto 
mer om hvilke livsverdier den anså for 
å være viktige. Her gikk kristendom og 
avholdssak hånd i hånd. Medlemmene 
skrev brev, debattinnlegg, dikt og 
ikke minst fortellinger, beretninger og 
propagandastoff mot tobakk og alkohol. 
De ville «bekjempe mannens drikk
feldighet, ungdommens lettsindighet, 

På leir: Jan Grønstøl, Inggard Skoglund, Anne Berit Bøhaugen, Unni Kristoffersen, 
Anne Sofie Sørli, Aud Gjerløw.

Bokmiljø
-en annerledes bokhandel

Sulfatveien 4, Torp
tlf 69 15 14 69

torp@bokmiljo.no
Velkommen til handel med mening!

samt banning og annen synd». Møtene 
ble av og til avsluttet med et sitat fra 
Bibelen og ofte var det sang og opplesing 
av egne dikt.

Hva så i dag? 
Tidligere var virksomheten knyttet 
sterkt mot alkohol og rusmisbruk. 
Fokus er i dag mer rettet mot konstruk
tivt forebyggende arbeid og har som 
formål å skape trygge og utviklende 
oppvekstmiljøer for barn og ungdom 
i et rusfritt miljø. De vil være en 
kunnskapsbasert stemme i alkohol og 
narkotikapolitiske saker. Videre lære 
opp barn og unge til å bli selvstendige 
og utvikle ferdigheter til å ta vare på 
seg selv, ta ansvar og delta i demo
kratiske prosesser. Dessuten gi dem 
en mulighet til å lære mer om andre 
land og kulturer og utvikle toleranse 
og respekt for mennesker som tenker 
og lever annerledes enn vi selv gjør. 
− Ved hjelp av voksne rollemodeller med 
positive verdier og tydelige grenser gir 
vi barn muligheter og kompetanse til 
å ta ansvar for seg selv, samt trygghet 
til å ta egne valg og gode beslutninger, 
forteller Hans Erik Skoglund og legger 
til at Juba er en organisasjon som er 
åpen for alle som ønsker å delta i saken 
for et rusfritt miljø. Han ser gjerne at 
flere deler disse synspunktene. Hadde 
alkohol blitt oppfunnet idag, ville den 
vært forbudt straks, for den er et av 
våre aller største helse og velferds
problemer, avslutter han.  

Arild Bøe

Kilder: 
Dokumenter og protokoller til Øens 
blomst og Trinborgs Haab. 
Svein G. Eliassen: Tune Bygdebok. 
Juba på Internett.

Familien Skoglund: Leander, Monica og Hans Erik.



Glimt fra
menighetslivet

Fasteaksjonstivoli ved Hafslundsøy kirke søndag 26. mars.

«Rytmer rett i hjertet» ved Olav Solvang (t.v.) og Tron S. Mathisen i 
Hafslundsøy kirke 27. april.

«Vanskeligst av alt er kjærligheten» med Per 
Anders Nordengen i Hafslundsøy kirke 23. 
mars.
Etter kåseriet ble det servert suppe.

Friluftsgudstjeneste på Hasle 16. april.

Foto:
Kirsten Holmen

Ketil Strebel
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Lørdag 3.juni kl.11.00
Hafslundsøy kirke 
Angelica Borge Kristiansen
Benjamin Larsen Rossing
Emily Christine Walther
Emma Hasfjord Iversen
Eskil Skivdal
Gabriel Trømborg
Olivia Elise Sørli
Trym Richard Wilhelmsen-Agerup

Lørdag 3.juni kl. 13.00 
Hafslundsøy kirke
Erling Andre Halvorsen
Jacob Sundås
Julian Pajesø

Søndag 4.juni kl. 13.00
Hafslundsøy kirke
Didrik Strand Arnesen
Erle Lunde
Melina Airin Gylta Olsen
Nicolai Pajesø
Pernille Bøhaugen
William Jelsness Ringsrud

Lørdag 10. juni kl. 11.00
Varteig kirke 
Alva Helene Gjerløw Johansen
Amelia Kolbjørnsvik Bøe
Ingrid Lovise Tangen
Ludvig Spydevold
Lukas Kristiansen Hylander
Magnus Bergerud
Malene Sælid Larsen
William Sandnes

Lørdag 10. juni kl. 13.00
Varteig kirke
Aleksander Stegen Karlsen
Ingrid Eilertsen
Nora Sofie Calden Myhre
Oliver Dahle Johansen
Ranka Marie Bøe
Snorre Derbakk

Søndag 11.juni kl. 11.00
Varteig kirke
Alexander Ackerblad Iversby
Emma Bøe
Frida Kampenes
Linnea Marie Sørum
Martin Andreas Bakkenget
Max Filip Skarpnord
Miriam Emilie Gundersen
Theodor Andrè Holt-Olsen

Konfirmantene
Maren Toft Lund
Marie Tøgersen
Mathilde Felicia Evje Odenbratt
Thea Nilsen

Søndag 4.juni kl. 11.00
Hafslundsøy kirke
Andrea Elisabeth Karlsen
Håvard Stangeland Løvås
Jenny Engebretsen
Magnus Andersen
TobiasAlexander Johansen
William Sundås Hansen

Hafslundsøy kirke


Torsdag 

14. september


Kl. 19.00


Bevertning 

etter foredraget


Kollekt


Tania Michelet er skjønnlitterær forfatter og gav ut boken «Min 
egen vei - Fra Mao til Gud i 2020. Det er en svært gripende historie 
om hennes forhold til faren, forfatter og politiker for Rødt Jon 
Michelet, og oppveksten i et radikalt AKP-miljø preget av sterk 
sosial kontroll. Selv kjente hun alltid på en religiøs lengsel det ikke 
var plass til i dette miljøet. Boka skildrer hennes vei gjennom livet, 
gjennom barndom til traumet da hun som 13-åring opplevde at 
moren tok sitt eget liv og videre til oppgjøret med fortiden som 
førte frem til tro og dåp i voksen alder.

Tania Michelet til Hafslundsøy

Arrangør: Kulturutvalget i Varteig og Hafslundsøy menighet

Tirsdag 23. mai kl.11.00:
Besøk av Varteig musikklag.

Tirsdag 22 august kl.11.00: 
Formiddagstreff.

Det blir variert program, 
hyggelig samvær, sang, 
bevertning, utlodning og 
andakt. 

Velkommen!

Formiddagstreff i 
Hafslundsøy kirke
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 Varteig preste- og menighetskontor
Epost: varteig.menighet@kirken.no

www.sarpsborg.kirken.no
Postadresse:

Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg
 Besøksadresse:

Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Telefon: 40 70 17 00

Fung. sokneprest Leif Levinsen
Telefon mobil: ......... 414 40 947
E-post: leif.levinsen@icloud.com

Daglig leder 
Eirik Eng Hauge 
E-post: eh444@kirken.no

Kirkeverge i Sarpsborg
Henrik Biørnstad
E-post: hb934@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

Postadresse: 
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy

E-post:
varteig@menighetsblad.net

Døpte:
Hafslundsøy kirke: 
Herman Borge Westrem

Varteig kirke: 
Sivert Skovdahl Fløviken
Olivia Lunde Waaraas

Døde:
Inger Sofie Walther
Øyvind Andrè Myhre
Reidun Anita Evensen
Randi Solveig Gustavsen
Ole Øyvind Nilsen

Slekters 
gang

Velkommen til
17. mai 

i Varteig

11.30 Familiegudstjeneste i 
          Varteig kirke
12.15 Tale ved Falnes minne
12.30 Barnetoget går fra Varteig 
           kirke
Rute: Varteigveien – Lundeveien
           – Varteig skoles gymsal
Program:
• Utdeling av is til barna som har 
gått i toget
• Vi synger «Ja vi elsker» og 
«Varteigsangen»
• Tale for dagen ved elever fra 
10. trinn
• Underholdning ved 4. trinn

Vi ser fram til å feire 17 mai i 
Varteig. Ta med stol. Velkommen!

Hilsen 17. mai komiteen og
FAU ved Varteig skole

NB: Oppdaterte klokkeslett.
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Din totalleverandør 
av byggevarer

Borgenhaugen - Fredrikstad øst - 
Fredrikstad vest - Moss  - Spydeberg

HASLE MENIGHETSSENTER

passer utmerket til private selskaper:
 - jubileer
 - bursdagsfeiring

Senteret har et velutstyrt kjøkken med kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Bjørn Kristiansen, 
telefon  916 64 166, 
eller epost: bjkr47@gmail.com.

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

Benjamin Nordling

Svein Åge JohansenHeidi Løkke Sletner Birgit Groth Hans Kristian Helgesen Einar Nilsen

Et lokaleid begravelsesbyrå

Vaktelefon 69 130 130 (24t)

Kirkegata 9, 1727 Sarpsborg

SARPSBORG
begravelsesbyrå

HØGHEIM
Furuholmveien 12

Forsamlings-
lokale

til utleie
Trivelige lokaler
Kan deles i to mindre saler 
+ lekerom / oppholdsrom

Fin beliggenhet 
og uteområde
Stor parkeringsplass

Fullt utstyrt til 90 personer
Gode kjøkkenfasiliteter

Interessert? Ta kontakt:
Wenche og Per Brattset, Tlf 926 84 849 / 907 53 371

Bokmiljø
-en annerledes bokhandel

Sulfatveien 4, Torp
tlf 69 15 14 69

torp@bokmiljo.no
Velkommen til handel med mening!

	 -	konfirmasjoner
 - minnesamvær
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Med forbehold om endringer.

Søndag 21. mai 
Søndag før pinse 
Joh 15,26–27 
Hag 2,3–9 eller Apg 1,12–14  
 og 1 Pet 4,7–11 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved fung. sokneprest Leif 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 28. mai
Pinsedag 
Joh 20,19–23
1 Mos 2,4–9 og
Apg 2,1–11 eller Rom 8,9–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved fung. sokne
prest Leif Levinsen. Offer til Norsk 
kirke i utlandet (Sjømannsmisjonen).

Lørdag 3. juni
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved fung. 
sokneprest Leif Levinsen og menig
hetspedagog Julie Karense Karstensen. 
Offer til konfirmantarbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved fung. 
sokneprest Leif Levinsen og menig
hetspedagog Julie Karense Karstensen. 
Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 4. juni
Treenighetssøndag
Matt 28,16–20
5 Mos 6,4–9 og 1 Pet 2,4–10 
Varteig kirke kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i Snøfonna ved 
Aage J. Syvertsen. Offer til konfirmant-
arbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved fung. 
sokneprest Leif Levinsen og menig
hetspedagog Julie Karense Karstensen. 
Offer til konfirmantarbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved fung. 
sokneprest Leif Levinsen og menig
hetspedagog Julie Karense Karstensen. 
Offer til konfirmantarbeidet.

 Lørdag 10. juni
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved fung. 
sokneprest Leif Levinsen og menig
hetspedagog Julie Karense Karstensen. 
Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 16. juli
7. søndag i treenighetstiden 
Luk 15,1–10
1 Mos 16,1–13 og 1 Joh 4,7–10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Thomas 
Raadin Iversen. Offer til menighets
arbeidet. 

Søndag 23. juli
8. søndag i treenighetstiden – 2023
Matt 6,19–24 
2 Mos 32,1–4.30–35 og 1 Joh 2,15–17 
Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

Søndag 30. juli 
9. søndag i treenighetstiden 
Matt 11,28–30
Hos 6,1–3 og Rom 8,31–39 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Thomas 
Raadin Iversen. Offer til menighetens 
barne og ungdomsarbeid.

Søndag 6. august 
10. søndag i treenighetstiden 
Luk 5,27–32
Salme 32,1–11 og 1 Pet 3,8–13 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetens 
diakoniarbeid.

Søndag 13. august
11. søndag i treenighetstiden 
Matt 23,37–39 
Jes 64,6b–65,2 og Rom 9,2–5; 10,1–4
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til KRIK  Kristen 
idrettskontakt.

Søndag 20. august
12. søndag i treenighetstiden 
Matt 6,24–34
Neh 9,19–21 og Hebr 13,5–6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighetarbeidet.

Søndag 27. august 
13. søndag i treenighetstiden 
Matt 25,14–30 
Salme 92,2–6.13–16 og 1 Kor 12,4–11 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til konfirmant
arbeidet.

Varteig kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved fung. 
sokneprest Leif Levinsen og menig
hetspedagog Julie Karense Karstensen. 
Offer til konfirmantarbeidet.

Søndag 11. juni
2. søndag i treenighetstiden 
Matt 3,11–12
2 Mos 14,15–22 og Tit 3,4–7
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved fung. 
sokneprest Leif Levinsen og menig
hetspedagog Julie Karense Karstensen. 
Offer til konfirmantarbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til konfirmant
arbeidet.

Søndag 18. juni
3. søndag i treenighetstiden 
Luk 14,15–24
Jes 25,6–9 og Åp 19,5–9 
Varteig kirke kl. 10.00:
Gudstjeneste ved fung. sokneprest Leif 
Levinsen. Bygdedag, 50årskonfir
mantene er spesielt invitert. Offer til 
kulturutvalget i Varteig sokn.

Søndag 25. juni
4. søndag i treenighetstiden 
Mark 10,17–27
1 Mos 25,27–34 og 1 Kor 9,24–27 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.

Søndag 2. juli
5. søndag i treenighetstiden 
Matt 7,15–20
Jer 23,16–24 og 1 Joh 4,1–6 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Thomas 
Raadin Iversen. Offer til IKO  Institutt 
for kristen oppseding. 

Søndag 9. juli
Aposteldagen/6. søndag i treenighetstiden 
Luk 5,1–11
1 Mos 12,1–4 og Rom 1,1–7
Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 
1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave 
er 8. august.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Kulturkalenderen

Kulturutvalget i Varteig sokn

Kulturkalenderen

Kulturutvalget i Varteig sokn

Kulturutvalget i Varteig sokn har følgende planer for 
høsten:

Torsdag 14. september, Hafslundsøy kirke:
Tania Michelet: «Min egen vei».

Torsdag 26. oktober, Varteig kirke:
«Kom skal vi synge».

Lørdag 11. november, Hafsundsøy kirke:
Prosjektkor-konsert: «Størst av alt».

Med forbehold om endringer.

Velkommen til 
Bygdedagen 18. juni 2023!  

Kjære konfirmant!

Ungdomstid  livets vår
det viktigste avsnittet av livet ditt –
for da legges kursen for dager og år
som av Skaperen din blir deg gitt.

Derfor vil jeg si deg igjen og igjen:
velg Jesus som fører på ferden,
for han er den eneste sikre venn
som kan lede deg trygt gjennom verden.

Johanne Røstad
VMB juni 1973

To nye brudestoler

og meget vakre er innkjøpt til kirken. Vi 
takker på kirkens vegne.

VMB juni 1973

For 25 år siden
Gi med glede til 

Hasle Menighetssenter!

Det er allerede 5 1/2 år siden menighets
huset på Hasle ble innviet og tatt i bruk. 
I denne tiden har det vært mye aktivitet 
i huset. Det er speiderarbeid, kor for 
barn og voksne, konfirmantundervisning, 
ungdomsklubb, gudstjenester og andre 
møter og arrangementer for store og små. 
Huset leies også ut til private selskaper.
Huset fyller utvilsomt et behov for et sted å 
være, et sted å oppleve fellesskap for barn, 
unge og voksne både fra Hasle og fra resten 
av Varteig.
Gjennom arbeidet i huset blir også mange 
kjent med Jesus og Bibelens lære.
Det er med frimodighet vi sender ut en 
postgiro med dette menighetsbladet og 
ber om en pengegave til Hasle Menighets
senter. Vi trenger penger for å holde 
menighetshuset ved like. På forhånd takk 
for små og store gaver!
(Den blå postgiroen kan brukes uten at det 
blir ekstra gebyr fordi den har ferdigtrykt 
postgironummer.)

VMB juni 1998

For 50 år siden


