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Den gang Gud skapte blomstene, gav han hver av dem et navn. Like etter at han var
ferdig med den jobben, kom det en liten blomst til ham med tårer i de himmelblå
øynene sine og sa: «Herre, jeg har i verdens støy og vrimmel glemt det navnet du gav
meg. Hva var det du kalte meg egentlig?» Herren så med sine milde øyne på den lille
blomsten og sa: «Forglem meg ei!» Annet sa han ikke. Så blomsten heter den dag i
dag «Forglemmegei!»

Legende av ukjent opphav

Forglemmegei er temaet for årets faste-
aksjon. Mange mennesker lever i kriser som
verden overser. De har rett til å bli sett. I år
setter Kirkens Nødhjelp fokus på mennesker
i humanitære kriser som verden overser.
Forglemmegei handler for meg om å se. Å se
enkeltmennesker i nærmiljøet, men også å
rette blikket utover.
Jesus var en mester på å se. Han så folk der
de var og han fulgte dem. Han glemte dem
ikke. Han var nær i livet deres. Tok dem på
alvor.

Vi er inne i fastetiden, vi forbereder oss til å feire påske. Hvordan forbereder du deg?
Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp fyller 40 år i år. Gjennom mange år har vi i
Varteig Sokn blant annet brukt de lilla fastebøssene i fastetiden. Den følger med
dette nummeret av menighetsbladet.
Den kan hjelpe oss å rette blikket utover. Det er mange måter å bruke bøssa på. En
ide er å hver dag i fastetiden innvitere en usynlig middagsgjest. Legg på bøssa det
som det vil koste deg å ha en ekstra middagsgjest hver dag i fastetiden. Eller kanskje
du skal tømme lommeboka for mynter noen ganger i uka?
Når påsken nærmer seg samler vi inn bøssene i kirkene, på menighetskontoret og i
butikkene der vi setter ut kasser. Så skal vi sørge for at pengene kommer videre. I fjor
sendte vi av gårde nesten 45.000 kroner etter fasteaksjonen. Dør til døraksjonen
innbrakte over 35.000 kroner. Det er mange penger.

Så da er utfordringen gitt. Forglemmegei!
Rett blikket oppover mot Gud!
Se enkeltmeneskene rundt deg!
Rett blikket utover!

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens
ende.

Matteus 28, 20b

Ingen vil bli glemt –
forglemmegei!

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)

Våren 2007
25. mars: Søndagsskole
  1. april: Påskefrokost
16. april: Søndagsskole
22. april: Søndagsskole

29. april: Søndagsskole
  6. mai: Søndagsskole
13. mai: Søndagsskole
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- Vi er veldig glade for støtten
fasteaksjonen får gjennom gaver og
frivillig innsats år etter år, sier Atle
Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens
Nødhjelp til Varteig Menighetsblad.
Kirkens Nødhjelp
ønsker å markere
sine 60 år som
nødhjelps- og bi-
stands-organisasjon
i Norge ved å sette
fokus på mennesker
som lever i over-
sette kriser. I år er
det også 40-års jubileum for Kirkens
Nødhjelps aksjon i fastetiden, som er en
av Norges største årlige dør-til-dør-
aksjoner med sine cirka 40.000
bøssebærere. I fjor oppnådde faste-
aksjonen ny rekord på landsbasis med 29
millioner kroner.

Oversette kriser
Kirkens Nødhjelp bruker «Forglem-
megei» i årets aksjon som en påminnelse
om at mennesker som lever i oversette
kriser har rett til å bli sett. Gjennom
fasteaksjonen 2007 ber fattige men-
nesker oss til å stå sammen med dem i
kampen mot strukturer som holder
mennesker nede i nød og fattigdom.
Noen mennesker lever med under-
trykkende regimer, og andre er ofre for
klimaendringer som fører med seg
ødeleggende vær som tørke eller flom.

Klimaendringer
- Vi i de rike landene er direkte årsak til
en av de oversette katastrofene som
fasteaksjonen omhandler, nemlig
klimaendringene. Mens vi lever godt på
oljeinntekter og forbruk, er det men-
nesker i de fattige landene som særlig
lider på grunn av det mer ekstreme
været, sier Sommerfeldt.
Fastetiden er tid for å lytte til
medmennesker, og vise handlekraft mot
fattigdom og nød, for verdighet og nytt
liv. La fastetiden bli en tid for ettertanke
– og handling – for mennesker som lever
i kriser som verden overser!

Forglemmegei -
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2007

Tirsdag 27. mars kommer konfirmanter
og andre frivillige fra menighetene til
å banke på dører over hele landet - for
å samle inn penger til mennesker som

lever i vedvarende humanitære kriser
og som trenger beskyttelse. Også folk
fra våre menigheter deltar i Kirkens
Nødhjelps aksjon.

- Jeg var livredd for å bli
skutt. Eller for at jeg
skulle tråkke på en land-
mine, sier Saw Noe Noh.
Han bor i flyktning-leiren
Mae La, som ligger nær
grensebyen Mae Sot i
Nord-Thailand.

18 år gammel ble han tatt til fange og
tvunget til å bære tungt militært utstyr
for regjeringshæren. Med jernhard
disiplin, slag og spark jobbet de som
slaver. En dag grep han og en kamerat
sjansen og løp. For livet.
- Vi hadde lenge soldater i hælene. Jeg
var livredd, men vi måtte bare fortsette,
forteller Noe Noh, som er èn av til
sammen 40.000 burmesere som har søkt
tilflukt i Mae La-leiren.
Etter fire døgn til fots gjennom jungelen
klarte Saw og kameraten å krysse grensen
til Thailand. Fire år senere er han i ferd
med å fullføre sin mekanikerutdanning
i leiren. Gjennom sine partnerorgan-
isasjoner har Kirkens Nødhjelp i mange
år støttet arbeidet for burmesiske
flyktninger i Thailand, og Saw er takk-
nemmelig for tryggheten og mulighetene
han har fått. Selv om savnet til familien
på den andre siden av grensen er stort.
- Jeg har det bra her, og er trygg. Men jeg
skulle ønske at jeg kunne være sammen
med familien min og jobbe som
mekaniker i landsbyen min. En dag skal
jeg det. Den dagen det blir fred i Burma.
I årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens
Nødhjelps arbeid brukes «Forglem-
megei» som en påminnelse om at alle
mennesker har rett til å bli sett. Det er
mange som lever som Saw Noe Noh,
glemte mennesker hvis skjebne bare når
oss som tall i en statistikk. De har rett

til å bli husket, både i vår bevissthet og
gjennom våre handlinger.
Av en befolkning på rundt 50 millioner
mennesker, er over halvannen million
burmesere på flukt i sitt eget land, mens
150.000 har søkt tilflukt over grensen
til Thailand. Militærjuntaen benytter i
stadig økende grad benytter tortur,
voldtekt, tvangsarbeid og myrderier i sin
blodige kamp mot sivilbefolkningen.
Verdenssamfunnet gjør lite eller
ingenting for å hjelpe.
Gjennom å støtte fasteaksjonen 2007 kan
du bidra til å løfte burmeserne ut av
glemselen og gi dem et verdig liv. Ta godt
i mot bøssebærerne 27. mars!

De glemte flyktningene

Tekst og foto: Arne Grieg Riisnæs
Kirkens Nødhjelp, agr@nca.no

Saw Noe Noh (22) klarte å rømme fra et
liv som slave for den burmesiske
regjeringshæren.

Bøssebærerne kommer
etter kl. 18.00.

Vi trenger flere bøssebærere. Har du
lyst og mulighet til å være med, kan du
ta kontakt med menighetskontoret

telefon 69 12 35 97.
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Søndag 15.april arrangerer speiderne i Varteig

JAKTEN PÅ VARTEIGTROLLET.

Vi starter med gudstjeneste i
Hasle menighetssenter kl. 10.00.

Salg av startkort kl. 1100 - 1200.

Alle våre storsamlinger og torsdagsmøter

er på Hasle menighetssenter.

25. mars kl 17.30:  Storsamling.
Tema: «Tror – tror ikke» Mona Lande og Medium

8. april kl. 09.00:  Påskefrokost for hele famillien
12. april kl. 19.00:  Torsdagsmøte.

Tema: «Detaljer vi overser» Per Reinert Eriksen
20. april kl. 19.00:  Allsangkveld i samarbeid

med Kultur–utvalget i Varteig sokn. Brita Holmen.
29. april kl. 17.30: Storsamling.

Tema: «Tro på tross av»
10. mai kl. 19.00: Torsdagsmøte

Tema: «Tvilens plass i troens utvikling».
Torunn Båtvik.

27. mai kl. 17.30 Storsamling.
Tema: «smittende tro»

16. juni:   Vi besøker Thomasgården.
23. juni:   St. Hans feiring

Breidablikks venner har familiefest på
Breidablikk 17. mai kl. 18.00
Vi får besøk av Harry Landa som viser
lysbilder og holder andakt.
Menighetskoret synger.
Bevertning og utloddning.

Vel møtt til alle!

Allsangkveld
Hasle Menighetssenter
fredag 20. april kl. 19.00

Brita Holmen og «husbandet».
Enkel bevertning.

Arrangører:
Kulturutvalget i menigheten i
samarbeid med VI-Normisjon.

17. mai-
fest
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Varteig kirkes
150 års

jubileum
Komiteen for kirke-
jubileet har nå vært i
virksomhet et års tid. Den
har i første omgang
kartlagt de bygnings-
messige behov.
Kirken må males innvendig og
utvendig, gulvet  slipes og lakkeres.
Akustikken i kirken kan forbedres. Et
konsulentfirma har målt etter-
klangstiden til i underkant av et
sekund, noe som er svært lite. Ved å
bytte ut papir og strie i tak og vegger
med gipsplater, kan man forlenge
etterklangstiden. Dette tiltaket håper
vi å få godkjent, og et bygningsfirma er
allerede i gang med et forprosjekt.
Kirkevergen regner med at man kan
komme i gang med oppussingen
innvendig høsten 2007.
Siden vi kommer såpass tidlig i gang
med de bygningsmessige arbeidene, har
Menighetsrådet gått inn for at hele
2009 blir et jubileumsår med for-
skjellige arrangementer. Vi  ønsker å
vise befolkningen hva kirken står for,
og  at kirkehuset kan bli flittig brukt!

For komiteen
Knut Bøe

sekr.

Varteig kirke.

Orgelet innviet

Menighetsrådsleder Torleif Thalberg takket de som hadde gjort en ekstra innsats for
å få på plass det nye orgelet, med en blomsterhilsen. Fra venstre Leif Brenne,
Magne Nilsen, Bjarne Arntsen, Knut Bøe og Britt M. Sørlie. (Foto: Ketil Strebel)

Søndag 28. januar ble det nye orgelet i Hafslundsøy
kirke innviet, med festgudstjeneste preget av masse
sang og musikk.
Det nye orgelet har vært i bruk siden
slutten av oktober, men den siste
søndagen i januar ble det høytidelig
innviet på familiegudstjenesten.
Prost Dag Mysen holdt dagens preken,
med spesielt fokus på hva sang og musikk
betyr for gudstjenestelivet.
Både det gamle og det nye orgelet ble
benyttet under gudstjenesten, både Britt
M. Sørlie og Knut Bøe spilte samtidig.
Dessuten medvirket Charlott Winsvold
på trompet, og begge kirkekorene sang.
 Menigheten fikk virkelig demonstrert

forskjellen på det gamle elektroniske
orgelet og det nyinstallerte pipeorgelet.
Menighetsrådsleder Torleif Thalberg
takket «dugnadsgjengen» som har brukt
mye av sin fritid på orgelprosjektet: på å
dra til Skien for å besiktige intrumentet,
transportere det til Hafslundsøy og få
det montert og installert i kirken.
Orgelet er ikke riktig fullfinansiert ennå.
Derfor er det blant annet ofring til
finansiering av orgelet under guds-
tjenesten i Hafslundsøy kirke søndag 13.
mai.

34 årganger av Varteig
Menighetsblad på nett
Varteig Menighetsblad
har kommet ut siden 1973.
Nå kan du lese alle de 272
bladene som har kommet
ut i løpet av disse 34 årene
på internettsidene våre.
Samtlige utgaver fra 1973 og fram til nå
er scannet og lagt ut på nettet i PDF-for-
mat. Det betyr at de som er interessert i
å se hva som har skjedd i Varteig menig-
het de siste årene, har en mulighet til å
lese bladene. Noen har kanskje moro av
å finne notisen om når de selv er døpt
eller konfirmert. Andre kan være på jakt
etter informasjon om familie eller

slektninger fra Varteig. Bladene er til-
gjengelige både som enkeltnummer og
som filer for hele årganger.

Dette har vært mulig  å få til, takket
være at Sidsel Mathisen, Bjarne Arntsen
og Knut Bøe har tatt vare på bladene opp
gjennom årene.
Det er altså 272 blader med samlet
1.660 sider i A5-format og  112 sider i
A4-format som nå ligger på nettsidene
våre. Adressen er:

www.varteig.menighetsblad.net,
en nettadresse du gjerne kan dele med
familie og venner med tilknytning til
Varteig og Varteig menighet.
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Onsdag 7.februar arrangerte barnesangen i Varteig Mammakveld. Vi koste oss med
deilig mat, praten gikk lett.
Vigdis Andersen fra Bok&Media anbefalte gode bøker for barn. Wenche Frøid lærte
mammaene om fargevalg og legging av make up. Modell var Linda.

Takk for mange fine
sangstunder for mor og
barn.
Sender inn noen bilder,
håper noen av de kan
brukes i bladet.

Vennlig hilsen
Torild Smaaberg.

«Mammakveld» på Hasle Menighetssenter

Takk for fine
sangstunder
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Da har vi forlatt Ildjarntunet
for andre gang.
Vi ble til sammen 35 voksne og 15 barn
som reiste til Hedalen ihelga 9.-11.
februar.
Sola skinte og det krøp opp til –6 utpå
formiddagen. Mange fikk prøvd skia – og
aking er alltid populært. Nattaking står
i en særklasse. Noen angret på at de
hadde lagt seg for tidlig!
Torun Båtvik var med oss og delte sine
tanker fra temaet «Medvandrer».
Arrangemangskomiteen takker for i år,
og håper at vi ser enda flere nye ansikter
neste år!

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

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
11. april

28. mars
  (påske)
11. april

18. april - avslutning sammen
med «Babysang»  og
 «Småbarn-sang» - se ovenfor.

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

Ledere til barne-
misjon etterlyses
Et hjertesukk fra barneforeningen Våren.
Foreningen tilhører Det Norske
Misjonsselskap (NMS) som er en av de
gamle organisasjonene innenfor Den
Norske Kirke. Vi har i mange år hatt
møter annenhver tirsdag på Furulund.
Antallet barn har variert gjennom årene,
og i den senere tid har vi hatt mange barn
på møtene våre - ofte 10 - 15 stykker.
Virksomheten har vært nødt til å ta en
pause etter 89 års drift, siden vi mangler
ledere som kan være med å ta ansvar i
foreningen. Noen av lederne håper å få
foreningen i gang igjen slik at den kan
bli både 90 og 100 år.
Vi ser på kristent barnearbeid som en
svært viktig oppgave. Er det noen i
menigheten vår som har lyst til å være
med og holde barnearbeidet i gang? Jo
flere vi er, desto mindre jobb blir det på
hver enkelt.
Ta kontakt med Kirsten Holmen på tele-
fon 69 13 13 86 eller mobil 413 03 871
om du vil være med og ta et tak.

Konfirmasjon
2008

Hafslundsøy   1.juni
Varteig   8.juni
Skjebergdalen 25.mai

På Hafslundsøy er konfirmasjons-
dagen alltid den første søndagen i juni,
og i Varteig den andre søndagen i juni.
Skjebergdalen har siste søndag i mai.

Varteig
bygdekvinnelag
program våren 2007

Tirsdag 17. april kl. 19.00,
Vestvold kultursenter:
Våre gamle ting.
Ta gjerne med gamle ting.

Tirsdag 8. mai kl. 19.00,
Vestvold kultursenter:
Plantesalg, ta gjerne med stauder.

Lørdag 12. mai,
Kalnes:
Salg av lefser på Åpen gård på Kalnes.

Lørdag 2. juni,
Borgarsyssel Museum:
Smålensmarken. Salg av vafler.

Søndag 17. juni:
Bygdedag i Varteig.
Salg av lefser og kinnet smør.

Misjonshuset
Betel, Ise

Onsdag 28. mars kl. 19.00:
Misjonsmøte

Søndag 8. april kl. 17.00:
1. påskedagsfest med Martin Lind-
heim.

Onsdag 25. april kl. 19.00:
Misjonsmøte.

Onsdag 9. mai kl. 19.00:
Misjonsmøte.

Onsdag 23. mai kl. 19.00:
Misjonsmøte.

Onsdag 4. april kl. 11.00:
Formiddagstreff med sang av Marie
Lovise og Eilif.

Onsdag 2. mai kl. 11.00:
Formiddagstreff med andakt og sang
av Tor Bersvendsen.

Søndagsskole kl. 10.30:
1. april
15. april
29. april
13. mai
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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:
Malin Fløviken
Andrè Lunde
Krister Lilleborgen Lunde
Thea Kristine Fredriksen
Kevin Råkil Eriksen

Hafslundsøy kirke:
Saga Konstanse Eliassen

Døde:
Åge Thoreby
Otto Thomas Olsen
Aslaug Olsen
Arild Engebråten
Godtfred Spydevold

-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 25. april 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

Høgheim,
Furuholmveien 12

Trenger du koselige lokaler til

Minnesamvær
Konfirmasjon

Jubileer
Selskaper

Da har vi det for utleie
med godt utstyrt kjøkken.

Vi har det du trenger

For bestilling
tlf. 69 13 28 66 eller 69 13 28 13

Din totalleverandør av byggevarer
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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 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 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.

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.

Søndag 15. april
1. søndag  etter påske

Joh 20,19-31
Jes 43,10-13 og 1.Kor 15,53-57
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås. Jakten på Varteig-
trollet. Offer til menighetens misjons-
prosjekt.
Hafslundsøy kirke kl. 18.00:
Kveldsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås. Nattverd. Offer til
menighetsarbeidet.

Søndag 22. april
2. søndag  etter påske

Joh 10,11-16
Esek 34,11-16a og 1 Pet 2,21b-25
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved vikarprest Arne
Servan. Barnas misjonssøndag. Hafs-
lundsøy Barnegospelkor deltar. Offer til
menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 29. april
3. søndag etter påske

1 Pet 1,3-9
Jes 43,16-19 og  Joh 16,16-22
Hasle menighetssenter kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til Bibelselskapet.

Søndag 6. mai
4. søndag etter påske

Joh 16,5-15
Esek 36,26-28 og Jak 1,17-21
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D.
Sæverås. Offer til IKO.

Søndag 27. mai
pinsedag

Apg 2,36-41
1 Mos 11,1-9 og  Joh 14,23-29
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås. Offer til konfirmant-
arbeidet.

Søndag 3. juni
treenighetssøndag

Joh 3,1-15
5 Mos 6,4-7 og Rom 11,33-36
Hafslundsøy kirke kl. 10.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne-
prest Ingrid D. Sæverås, kateket Mona
Bøe og  vik. kateket Kirsten Brandt. Offer
til Sarpsborg krisesenter.
Hafslundsøy kirke kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne-
prest Ingrid D. Sæverås, kateket Mona
Bøe og  vik. kateket Kirsten Brandt. Offer
til Sarpsborg krisesenter.
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Arne
Servan.

Søndag 10. juni
2. søndag etter pinse

Luk 16,19-31
5 Mos 15,7-8.10-11 og 1 Joh 3,13-18
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokne-
prest Ingrid D. Sæverås og kateket Mona
Bøe. Offer til SOS Barnebyer.
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Arne
Servan. Offer til konfirmantarbeidet.

Hafslundsøy kirke.

Søndag 13. mai
5. søndag etter påske

Joh 16,23b-28
Jer 29,11-14a og Ef 3,14-21
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved soknepreste Ingrid D.
Sæverås. Nattverd. Offer til orgelet i
Hafslundsøy kirke.

Torsdag 17. mai
Kristi himmelfartsdag / grunnlovsdag

Sal 121
Fil 4,8-9 og Luk 1,50-53
Varteig kirke kl. 11.30:
Familiegudstjeneste ved sokneprest
Ingrid D. Sæverås. Offer til menighetens
barne- og ungdomsarbeid.

Søndag 20. mai
6. søndag etter påske

Joh 15,26-16 4a
Hag 2,3-9 og 1 Pet 4,7-11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved vikarprest Arne
Servan. Offer til NLM.

Ønsker du skyss til kirken?
Ring 95 09 63 29

Se omtale på baksiden av bladet.

Telefonnummer
for kirkeskyss:

95 09 63 29
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Varteig Musikklag fyller 75 år

«Varteig Strengemusikk» i 1951. 3. rekke fra venstre: Anton Lundeberget, Ole
Løkkevik, Martin Bergerud og Ole Bergerud. 2. rekke fra venstre: Berit (Lunde)
Nordby, Martha Bergerud, Marie Belsby, Aslaug Bråthen, Ingrid Bøe, Karen Berge-
rud og Inga (Bergerud) Bjelland. 1. rekke fra venstre: Else (Lunde) Langvold,
Ingrid (Lunde) Westgård, Willy Westgård, Ole Skoftebyengen, Ellen (Lunde)
Bjørnstad og Ruth (Lunde) Nordby.

Det blir jubileumsfest på Breidablikk
lørdag 14. apåril kl. 17.00. Tale av Egil
Nordengen. Mye sang og musikk,
bevertning, jubileumsgave med mer.

Tidligere medlemmer er spesielt
velkommen, og vi ber om hjelp til å
gjøre festen kjent for de vi ikke når på
denne måten.

Hjertelig velkommen til alle.

Tom Egil Nordengen, opp-
rinnelig fra Varteig, ble
like før jul ansatt som
sokneprest i Siggerud i Ski
kommune.
32-åringen ble ordinert til prest i
Fredrikstad domkirke i desember 2004,
og har siden arbeidet som sokneprest i
Dønna på Helgelandskysten, i Nordland
fylke.
Nordengen tiltrer sin nye stilling i
begynnelsen av mai måned.

Tom Egil Nordengen. (Foto: Ketil Strebel)

Nordengen til Siggerud i SkiTilbud om
kirkeskyss

Vi vil bare få minne om kirkeskyss-
tilbudet vi har i vår menighet:
Ønsker du å komme til kirkene på
gudstjeneste, men ikke har tran-
sport så kan du ringe dette telefon-
nummeret: 95 09 63 29.
Det skal også stå i gudstjenesteannonsen
i avisen hver uke, så vil vi ordne med at
noen henter deg til gudstjeneste. Vi
forstår at mange kan føle en sperre for å
ringe. Ingen ønsker å være til bry. Men
du er ikke til bry!
Dette er en tjeneste vi har fordi vi ønsker
at også du skal være med på guds-
tjenesten! Velkommen til å ta den i bruk!

Hilsen menighetsrådet

Loppemarked
på Høgheim

Furuholmveien 12

Lørdag 14. april kl. 10.00

Salg av vafler, kaffe,
pølser og brus

Har du lopper til oss,
så kan vi hente
Tlf. 69 132813

mobiltlf. 90856613
eller 69 132821


