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Samlingene varer fra kl.10.30 til
11.30. Det går buss fra Borgen over
Hafslundsøya, den kjører om Småberg
og kirken. Barna kan stå langs denne
strekningen, og de blir plukket opp og
tatt med til søndagsskolen. Bussen

NEASKOG / FILADELFIA SØNDAGSSKOLE

returnerer umiddelbart etter timens
slutt.

Ledere  er:
Karin(69149196), Torill(69131120),
Tove, Kristin, Britt, Jorunn(69131118)

Vinter 2006/Våren 2007
 28. januar: Søndagsskole
  4. februar: Søndagsskole
11. februar: Søndagsskole
18. februar: Vinterferie
25. februar: Vinterferie
  4. mars: Søndagsskole
11. mars: Søndagsskole
18. mars: Søndagsskole

25. mars: Søndagsskole
  1. april: Påskefrokost
16. april: Søndagsskole
22. april: Søndagsskole
29. april: Søndagsskole
  6. mai: Søndagsskole
13. mai: Søndagsskole

BØNN FOR
DET NYE ÅRET

Herre, kom ditt folk ihu, de nærværende og de fraværende. Forbarm
deg over oss i din store miskunn og gi oss dine gode gaver. Bevar
våre familier i fred og enighet. La barna få en god oppdragelse. Gi
de unge en lykkelig oppvekst og de gamle kraft i sin alderdom.
Trøst de sørgende, samle de adskilte, la dem som har gått seg vill,
føres tilbake til din kirkes fellesskap. Gi fred til dem som er plaget
av angst, vær med de veifarende, forsvar de svake, beskytt de
foreldreløse, gi frihet til de fangne og helse til de syke.

Herre kom dem ihu som står for domstoler, alle som er berøvet sin
frihet, som er i landflyktighet og som må tjene hårde herrer. Tenk
på de bekymrede, alle som er i nød og vanskligheter og som påkaller
din barmhjertighet. Vær dem nær som elsker oss, men også dem
som hater oss, og hjelp alle som har bedt oss, uverdige, om vår
forbønn.

Herre, kom hele ditt folk ihu og utgyd din nådes rikdom over hver
og en, så alle får hva de trenger til sin frelse.

Herre, tenk også på alle dem vi ikke har nevnt, du som kjenner
hver og en fra mors liv av.

For du, Herre, er de hjelpeløses hjelper, håp for de fortvilte, redning
for dem som er i fare, de sykes lege og hver pilegrims trygge havn.
Gjør ende på splittelsen mellom de kristne. Stans dem som vil krig.
Forjag ved din Ånds kraft forvillelse og vantro.

Ta imot oss i ditt rike, gjør oss til Lysets og dagens barn.
gi oss din fred og din kjærlighet, Herre, vår Gud, for du har gitt
oss alt. Amen.

(Fra Den katolske kirkes bønnebok)
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Arrangementer i februar og mars

Det blir en ny temakveld i
Hafslundsøy Kirke tors-
dag 8. februar klokken
19.00. Denne gang er det
Egil Elseth som deltar
sammen med Marianne
Årum og Britt M. Sørli.

Egil Elseth er en kjent skikkelse i det
lokale kulturliv.  Han har i alle år vært
en av pådriverne bak Tirsdagsforum.
Han vil denne kvelden ta opp temaet
«Troens erkefiende er skråsikkerheten».
Marianne Årum er fløytist og underviser
til daglig på Kulturskolen i Sarpsborg og
er en flittig benyttet musiker i Østfold.
Britt M Sørli er organisten i Hafslundsøy
kirke.
Sett av denne kvelden og bli med på en
innholdsrik og interessant kveld i kirken.
Arrangør denne gang er Hasle KFUK/M
og Kulturutvalget i Varteig Menighet.

Troens erkefiende
er skråsikkerheten
Troens erkefiende
er skråsikkerheten

Alle våre arrangementer er
på Hasle menighetssenter.

Egil Elseth kommer til temakvelden i Hafslundsøy kirke torsdag 8. februar. (Foto:
Ketil Strebel)

 3. februar kl.10.00-15.00:kurs: «Ta vare på deg selv og andre».

 9.- 11. februar: Weekend på Ildjarntunet

15. februar kl. 19.00: kurs: «Ta vare på deg selv og andre».

25. februar kl. 17.30: Storsamling,
Tema: «Jeg vet på hvem jeg tror». Ellen Slettevold.

 8. mars kl.19.00: kurs: «Ta vare på deg selv og andre».

22. mars kl.19.00: kurs: «Ta vare på deg selv og andre».

25. mars kl. 17.30: Storsamling,
Tema: «Tro – tror ikke». Mona Lande og Medium
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Endelig!
Vi skal på tur!
- Årets høydepunkt,
vil mange si!
Sjøglimt Leirsted var leid. 41 kon-
firmanter var klare for å reise på tur og
15 ledere var MINST like klare. Dette
gledet vi oss til!

Vi skjønte raskt at dette blir bra! Lederne
gjorde en kjempegod jobb. Og konfir-
mantene oppførte seg eksemplarisk. Da
er det morsomt å reise på leir!

I løpet av helga ble vi gode på å leke.
Kveldssamlinger med tenning av lys og
fortellinger av troshistorier hørte også
med. På lørdagen var det to store poster.
Den ene besto av å forberede søndagens
gudstjeneste som vi inviterte foreldre/
foresatte til å delta på. Noen skulle bidra
med kor, andre med dans, drama,
pynting, lage kirkekaffe eller lesing av
bønner. De ble kjempeflinke. Denne
dagen skulle vi også ut på tur. En
omfattende natursti med steking av
pølser og bananer som avslutning gjorde
seg.

Etter en god natt – JA vi sov faktisk veldig
godt alle sammen! – vasket vi oss ut av
Sjøglimt før vi feiret gudstjeneste
sammen med foreldre/foresatte.
At kirkekaffe med hjemmelagde muffins
smakte godt er det vel ingen som tviler
på..

Konfirmantleir
10. - 12. november

Konfirmantleir
10. - 12. november
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TAKK til alle dere som gjorde at leiren
var mulig å gjennomføre. Uten dere
frivillige ledere hadde vi ikke klart det.
Og uten foreldre som tålmodig bringer
og henter hadde vi heller ikke klart det..

KONFIRMANTER – det er en ære å få
lov til å bli bedre kjent med dere!
Vi skjønner hvorfor ryktet gikk foran dere
fra skolen..

TUSEN TAKK! Og jeg har allerede
bestilt Sjøglimt for neste års konfir-
mantleir..

Mona
kateket

Fotos:
Ine Borge
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•

Ensomhet kan være så
mangt - fra en meget van-
skelig livssituasjon til en
god følelse av alenehet.
Mange opplever ensom-
heten som en krise - og
mange av dem velger
muligheten til å ringe
Kirkens SOS for å finne et
menneske å dele sine
tanker og bekymringer
med.

Av Ketil Strebel

En forholdsvis stor andel av oppring-
ningene til Kirkens SOS kommer fra
mennesker som er ensomme og som har
et stort behov for kontakt.
- Kirkens SOS er en krisetelefon - ikke
en kontakttelefon for folk som «bare
trenger noen å prate med». Men ensom-
het kan være en krise som gjør det riktig
å kontakte Kirkens SOS. Vi er et tilbud,
et lyttende øre. Mange har det vondt i
sin ensomhet, og det kan være viktig å
ha en som lytter, en samtale der inn-
ringeren setter ord på det som er
vanskelig, sier Harald Mella, daglig leder
for Kirkens SOS i Borg.

Når ensomhet
blir krise
Ensomhet kan både være en positiv og
en negativ situasjon. Det kan være godt
å være alene, men det kan også være
forferdelig vondt å være alene. Vi kan ha
behov for å trekke oss tilbake, men
ensomheten kan være en vond følelse
dersom man ønsker noen å dele tanker
og opplevelser med.
- Det kan være ting som gjør at livet ikke
er godt å leve. Det er nyttig å dele
følelsene med fortrolige medmennesker.
Men noen har ingen fortrolige å dele
tankene med. Noen har rett og slett ikke
språket - har ikke lært å sette ord på
følelsene. Noen har ikke det nettverket
som trengs, sier Mella. - Smertelig
ensomhet er en krise.

Ensomme
ringer til
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Kirkens SOS

En del mennesker i en slik situasjon
velger å ringe Kirkens SOS. Det kan være
første steg på vei ut av en vanskelig
situasjon.
- Det første skitt for å løse et problem er
å sette ord på det. Og da kan en telefon
til oss være et viktig bidrag. Det kan være
en hjelp til å sette ord på det som oppleves
som et problem, som en krise, mener
Mella.
Og gjennom en slik samtale kan kanskje
innringeren få hjelp til å se mulige
løsninger. Er det kanskje noen man kan
ta kontakt med, som man ikke har tenkt
på? Er det kanskje en løsning å ta et
initiativ overfor andre?
Det er godt å gråte på en annens skulder,
det er godt å snakke ut med noen om det
som er vondt og vanskelig. Det tar ikke
bort smerten, men det kan bidra til å
redusere den. Kirkens SOS tilbud er et
lyttende øre. Det kan være hjelp til å
finne en vei videre, gjenvinne balansen i
eget følelsesliv.

47 henvendelser
i døgnet
Kirkens SOS i Borg fikk 15.842 hen-
vendelser i løpet av fjorårets elleve første
måneder, eller i snitt 47 henvendelser i
døgnet. Det er 125 medarbeidere som
deler på vaktene. Linjene til Kirkens SOS
er åpne hele døgnet.
De to siste årene har Kirkens SOS i Borg
også hatt et eget kontor på Askim, slik at

medarbeidere som er bosatt i indre deler
av fylket kan reise dit for å gjøre sin
tjeneste. Kontoret på Askim tar nå imot
omkring en fjerdedel av henvendelsene.

Trenger flere
Kirkens SOS trenger stadig nye med-
arbeidere. De som kan tenke seg å gjøre
en innsats for andre mennesker i en
vanskelig situasjon, får tilbud om å være
med på et kurs der ulike sider av
tjenesten blir tatt opp.
Tirsdag 6. mars begynner et slikt kurs
på Askim, på Grøtvedt menighetssenter.
Dette kurset vil blir avsluttet i midten
av mai. Til høsten vil det så bli arrangert
kurs i Fredrikstad igjen. Mer opp-
lysninger om dette gis ved henvendelser
til Kirkens SOS i Borg, Ove Rammsgt. 17,
1606 Fredrikstad, telefon 69 36 87 50,
e-post: borg@kirkens-sos.no

- Smertelig ensomhet er en krise, sier Harald Mella, daglig leder for Kirkens SOS i
Borg. (Foto: Ketil Strebel)

Trenger du noen
å snakke med?
Varteig menighet har en ordning med besøkstjeneste
for mennesker som er ensomme eller som av andre
grunner trenger noen å snakke med. Du finner an-
nonse for denne tjenesten på side 10 i dette numme-
ret av menighetsbladet. Der står telefonnummer du
kan ringe dersom du ønsker besøk - eller om du vil
gjøre en innsats for besøkstjenesten.
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for barn 0-1 år:
      Tirsdager kl. 11.00 i Varteig Rådhus, lave bygget:

30. januar
  6. februar
13. februar

for barn 1-3 år:
              Onsdager kl. 17.30 i Varteig Rådhus, lave bygget:

7. mars
14. mars
21. mars

Barnekor med barn 3-6 år.
               Annenhver onsdag i Varteig Rådhus, kl.17.30:

Medium øver i Hasle Menighetssenter
annenhver tirsdag kl.18.00.
Øvelser  tirsdag  (like uker).
Vi øver ikke i skoleferiene.
Kontaktperson: Kirsten Holmen, tlf 69 13 13 86

28. mars
 ( - påske - )
11. april

Denne dagen har vi avslutning sammen med
«Babysang» og «Minsten», hvor vi griller,
kjøretur med hest, osv.
Nærmere beskjed senere.

31. januar
14. februar
 (vinterferie)
28. februar

14. mars
28. mars
  (påske)
11. april

18. april

18. april - avslutning sammen
med «Babysang»  og  «Småbarn-
sang» - se ovenfor.
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Varteig preste- og
menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

Telefon: ................. 69 12 35 97
Telefax: ................. 69 12 36 13

Kontortid:
Tirsdag: ............... 12.00 - 14.00
Onsdag: ...............  09.00 - 14.00
Fredag: ................ 09.00 - 11.00

Sokneprest Ingrid Sæverås
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229

Daglig leder Sidsel Mathisen
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
Telefon privat: ....... 69 16 82 49
Mobiltelefon: .......... 906 82 744

Kateket Mona Bøe:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: .......... 413 06 974

Organist i Varteig kirke
Knut Bøe:
Telefon privat: ....... 69 13 11 73

Organist i Hafslundsøy kirke
Britt M. Sørli:
Telefon privat: ....... 69 16 84 83

Kirketjener i Varteig kirke
Linda Bjørkevold Lassen
Telefon mobil: ......... 920 25 339

Klokker i Hafslundsøy kirke
May Lisbeth Johansen
Telefon privat:. ...... 69 14 94 75

Menighetsrådsleder Torleif
Thalberg:
Telefon privat: ........ 900 41 347

Slekters
gang

Døpte:

Varteig kirke:
Ingvill Katrine Gabestad
Josefine Margrethe Nordengen
Oscar-André Bengtsen

Hafslundsøy kirke:
Josefine Christensen
Hannah Bakkevik Johansson

Døde:

Edith D. Spydevold
Marit Strand
Mathis Bråten
Aslaug B.Nilsen
Svein Robert Vestli
Johan Østtorp
Jon Øystein Frogner
Atle Winsvold
Astrid Østtorp

-spiller på ditt lag

org.nr. 969 674 882

post@brattset.no, Brenneveien 85, 1735 VARTEIG

Tlf: 69 13 28 40 - 907 53 371  Fax 69 15 37 68

TELEFON 69 13 12 28
Mobiltlf. 97 69 03 08

Gunnar Aarum

MAXI TAXI

fra den gamle skolesang-
boka av Mads Berg m.m.

Vi samles i peisestua  på
Varteig gamle kommune-
lokale onsdag 28. februar
kl 19.00.

Dette er ingen forening, vi
bare liker vanlig allsang.

Ågot Borgen spiller piano.

Kaffepause med god tid til
småprat.

Trenger du
noen å snakke med?

Kirkens SOS
Telefon 815 33 300

www.kirkens-sos.no

Vikariater på
Hafslundsøy
Vikarprest Arne Servan vil inntil videre
vikariere i kapellanstillingen på Hafs-
lundsøy.
I tillegg er Kirsten Brandt engasjert i en
20-prosent stilling som kateket, ut
konfirmantåret 2006/2007. Hun skal
også arbeide primært på Hafslundsøy.
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HASLE HANDEL

Hasle - Tlf.: 69 13 12 12

ALT I DAGLIGVARER

HASLE
MENIGHETSSENTER

passer utmerket til private selskaper.
  Du kan leie til feiring/festligheter som:

- jubileer
- bursdagsfeiring
- konfirmasjoner
- minnesamvær

Senteret har et velutstyrt kjøkken med
kjølerom og servise m.v.
Ring i god tid for bestilling:
Hanne Kristin Huseby, telefon 69 1315 24
eller
Menighetskontoret, telefon 69 12 35 97.

Tlf. 69 13 01 30
www.jolstad.no

Ønsker du
besøk?

Kjenner du noen som trenger
besøk,

eller vil du bli besøker?

Kontakt Ulla Britt Langerød,
telefon 69 13 21 49

eller Varteig menighetskontor,
tlf 69 12 35 97.

Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri   69 133460
3. Halden Storsenter   69 187895
4. Halden Syd   69 197804
5. Hafslundsøy Senter   69 149299
6. Storbyen Sarpsborg   69 156268
8. Stortorget Rakkestad   69 221518
Kontor:
Nordbyv. 87 1734 Hafslundsøy  69 133465
Fax   69 133470

I over 75 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. Prøv ett da vel!
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GUDSTJENESTER
Søndag er gudstjenestedag

Med forbehold om endringer.

Søndag 28. januar,
vingårdssøndagen:

Matt 20,1-16
Jer 9,23-24 og 1. Kor 9.24-27
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved vikarprest Arne
Servan og kateket Mona Bøe. Barnas
misjonssøndag. Offer til misjonspro-
sjektet.

Søndag 25. februar,
1. søndag i faste:

Matt 4,1-11
1 Mos 2,8-9 og 3,1-19 og Hebr 4,14-16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Arne
Servan. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 4. mars,
2. søndag i faste:

1 Mos 32,24-30
2 Kor 6,1-10 og Matt 15,21-28
Varteig kirke kl. 11.00:
Fasteaksjonsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås. Konfirmantene
deltar. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 11. mars,
3. søndag i faste:

Luk 11,14-23[-28]
Sak 12,10 og Ef 5,1-2.8-11
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Fasteaksjonsgudstjeneste ved vikarprest
Arne Servan. Nattverd. Konfirmantene
deltar. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Lørdag 17. mars;
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Fremføring av konfirmantenes musical.
Sokneprest Ingrid D. Sæverås, kateket
Mona Bøe m.fl. deltar. Offer til kon-
firmantarbeidet.

Søndag 18. mars,
4. søndag i faste (midtfaste):

Joh 6,1-15 5
Mos 8,1-3 og 1 Joh 5,11-15
Varteig kirke kl. 18.00:
Fremføring av konfirmantenes musical.
Sokneprest Ingrid D. Sæverås, kateket
Mona Bøe m.fl. deltar. Offer til kon-
firmantarbeidet.

Søndag 25. mars,
Maria budskapsdag:

Luk 1,39-45
Jes 7,10-14 og Rom 8,1-4
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Offer til menighets-
arbeidet.
Etter gudstjenesten: Menighetens års-
møte.

Søndag 4. februar,
såmannssøndagen:

Luk 8,4-15
Jes 55,10-11 og 1 Kor 1,20-25
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Speiderne deltar.
Offer til speiderarbeidet i Varteig.

Søndag 11. februar,
Kristi forklarelsesdag::

Matt 17,1-9
2 Mos 34,27-35 og  Åp 1,9-18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Speiderne deltar.
Offer til speiderarbeidet på Hafslundsøy.

Søndag 18. februar,
søndag før faste (fastelavnssøndag)

Luk 18,31-43
Jes 52,13-15 og 1 Kor 13,1-13
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås og kateket Mona Bøe.
Barnas misjonssøndag. Offer til misjons-
prosjektet.

Søndag 1. april,
palmesøndag:

Joh 12,1-13
Sak 9,9-10 og Fil 2,5-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Arne
Servan.   Offer til Norges kristelige
Student- og skoleungdomslag.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Torsdag 5. april,
skjærtorsdag:

Matt 26,17-29
2 Mos 12,3-8.11 og 1 Kor 10,16-17
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til kirkekoret på Hafs-
lundsøy.

Fredag 6. april,
langfredag:

Luk 22,39-23,46
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås.

Søndag 8. april,
påskedag:

Matt 28,1-8
Sal 118,14-24 og 1 Kor 15,1-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås. Offer til Kirkens SOS.



For et år siden godkjente biskopen en
prøveordning for 2006. Nå er dette året
til ende og vi har gjort oss noen erfaringer
som gjør at vi ønsker å gjøre enkelte
endringer på noen av kriteriene vi la til
grunn da. Det viktigste er at det ikke er
ønskelig å holde gudstjenester i begge
kirker samtidig, da menighetene
allerede gir til kjenne en følelese av enhet
og folk fra Varteig reiser til Hafslundsøy
og motsatt på gudstjenester. Dette er en
så positiv utvikling at vi ønsker å bygge
oppunder enhetsfølelsen heller enn å
skape konkurrerende tilbud innen
samme sokn.
I et menighetsmøte etter gudstjenesten
26. november ble følgende kriterier lagt

Gudstjenestefrekvens
i nye Varteig sokn

Som en følge av sammenslåingen av
Hafslundsøy og Varteig menigheter til
nye Varteig sokn har det vært nødvendig
å endre noe på gudstjenestefrekvensen
i disse to menighetene – i hovedsak slik

at Varteig får noe færre gudstjenester
og Hafslundsøy noen flere gudstjenester
enn før sammenslåingen, slik at disse
to blir likestilt hva angår antallet guds-
tjenester.
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fram som forslag til fast ordning for
gudstjenestefrekvens i Varteig sokn:

•Det avholdes, som en hovedregel,
gudstjeneste i en av kirkene hver søn-  og
helligdag.
• Gudstjenestene skal fordeles jevnt
mellom de to kirkene.
• Det opprettholdes noen gudstjenester
på Hasle i året. (For eksempel i de
månedene der det er 5 søndager ville det
være ønskelig å legge den 5. søndagen til
Hasle for å opprettholde jevn turnus i
kirkene)
• Når det er gudstjeneste på Hasle er
det ikke gudstjeneste i kirkene samtidig.

• Høytidsdagene avholdes det kun en
gudstjeneste i soknet.
• Det holdes ikke gudstjeneste 2. jule-
dag, 2. påskedag og 2. pinsedag.
• På konfirmasjonssøndagene holdes det
ordinær gudstjeneste i den kirken der
det ikke er konfirmasjon.

Dette ble enstemmig vedtatt, med 25
stemmer.
Det er nå sendt en søknad via prosten til
biskopen om at dette kan være en
permanent ordning i vårt sokn. Jeg regner
med at det går i orden.

Ingrid prest

Hjem til Varteig for
å døpe Josefine

Vartingen Tom Egil Nordengen er som kjent sokneprest
på Dønna på Helgelandskysten i Nordland. Første
nyttårsdag var han på besøk hjemme i Varteig, og hadde
gudstjeneste i Varteig kirke. Og da døpte han samtidig
sin egen datter Josefine Margrethe og  Ingvill Katrine
Gabestad. Bildet viser Josefine Margrethe, storebror
Ole Georg, mamma Cathrine Josefine og pappa Tom-
Egil. Og bildet er tatt av farfar Egil Nordengen.


