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− Salmeboka rommer en kulturell og 
åndelig skatt som spenner fra 300-tallet 
fram til vår egen samtid. Her fi nner vi 
diktere og komponister som har satt sitt 
preg på den europeiske kulturhistorien 
og kirkehistorien. Her er tekster og me-
lodier som har bidratt til å forme Norge 
som nasjon de siste 200 årene, samtidig 
som vi ser hvordan salmesangen nå 
er blitt global. Salmeboka har sanger 
både fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. 
Hele denne skatten får tv-publikum nå 
sjansen til å bli bedre kjent med, sier 
Johnsen.

Hele folkets 
kulturelle arv
Salmeboka minutt for minutt er et 
samarbeid mellom NRK og korbevegel-
sen i Norge samt Kirkerådet, som har 
utgitt salmeboka, og Vår Frue kirke i 
Trondheim, der salmene skal synges og 
programmet sendes fra.
-Salmene er Norges kulturelle arv, og 
har vært sunget i generasjoner. Vi hå-
per kor og utøvere fra hele landet også 
vil stille opp og være med når vi om 
kort stund går ut med invitasjoner om å 
delta. NRK ønsker med prosjektet også 
å vise fram bredden i Kultur-Norge, det 
er stor koraktivitet i både byer og gren-
der. Når det gjelder salmene så betyr de 
mye for folk. Dette ser vi derfor fram til, 
sier kringkastingssjef Thor-Gjermund 
Eriksen.

En gullgruve 
til begeistring
Preses for Bispemøtet, Helga Haugland 
Byfuglien, er minst like entusiastisk 

over salmesatsingen til NRK. – Her har 
landets største mediebedrift forstått 
hva slags gullgruve salmeboka er. Det 
å synge sammen er noe av det fl otteste 
vi kan gjøre, så dette tror jeg kan bli 
et løft for allsangen i Norge. Vi har 
allerede sett hvor stor begeistring den 
nye salmeboka har skapt i Den norske 
kirke, og jeg har store forventninger 
om at begeistringen kan spre seg langt 
utenfor gudstjenester og kirkerom. For 
meg er det også ekstra hyggelig at NRK 
sender salmesangen fra Vår Frue kirke i 
Trondheim, som ligger i tilsynsområdet 
til preses, smiler Byfuglien.

Stort mangfold
Den nye salmeboka ble tatt i bruk 
i advent i fjor, og har et svært vari-
ert innhold. Den har tekster på ulike 
språk som samisk, kvensk og engelsk. 
«Julekveldsvisa» av Alf Prøysen har fått 
plass, det samme har artister som blant 
andre Bjørn Eidsvåg og Kari Bremnes, i 
tillegg til dagens salmediktere som Ey-
vind Skeie, Svein Ellingsen og Edvard 
Hoem og klassikere fra Petter Dass og 
Magnus Brostrup Landstad. Her er alt 
fra de tradisjonelle salmene til gospel 
og spirituals.
Salmeboka minutt for minutt har plan-
lagt oppstart fredag kveld 28. november 
på NRK 1, og vil vises kontinuerlig på 
NRK 2 med innsmett på NRK 1. Kirke-
rådet håper på stort lokalt engasjement 
og salmesang og deltakelse i kirker og 
forsamlinger fra nord til sør.

Salmeboka minutt for 
minutt på NRK TV

I november lanserer NRK en ny form for «sakte-TV» når den nye 
salmeboka skal synges fra perm til perm. En maratonsending på 
om lag 60 timer planlegges når alle de 899 salmene skal synges vers 
for vers den første adventshelga.− Det er en veldig god nyhet at 
NRK ønsker å gi den nye salmeboka så stor oppmerksomhet, sier 
Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet.
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Dette er landet vårt. Her er vi hjemme.
Her, mellom fjell og fjord, lyser Guds kjærlighet.
Her skal vi trygge vår frihet og rett.
Her skal vi takke og ære vår Gud,
vi som er borgere av en større verden
og deler framtid med alle mennesker.

To hundre år er gått
siden Napoleonskrigene tok slutt.
Kong Frederik den sjette av Danmark avstod
landet vårt, som ingen fiende før hadde tatt,
til Sveriges tronarving.
Forlatt og sveket kjente vi oss.

Så snudde alt.
Den danske kronprins Christian Frederik
skrev et brev som ble lest fra prekestolen
i alle Norges kirker.
Han ba folket sverge fedrelandet troskap.
Og folket svarte:
«Det sværge vi, saa sandt hjælpe os Gud
og hans hellige Ord!»

En myndig ordre fulgte brevet:
Alle distrikt skulle velge talsmenn
som skulle møte på Eidsvoll 10. april 1814
for å gi landet en grunnlov.
Budet kom på bededagen, den 25. februar.
Grunnloven ble vedtatt 17. mai 1814.

Slik fikk Norge Europas frieste grunnlov.
Men ennå var verket uferdig. Mye stod igjen.
Bare et fåtall av alle norske menn
fikk stemmerett.

Kvinner, husmenn,
eiendomsløse og arbeidsfolk var ikke med.
Jøder og jesuitter var utestengt fra riket.
Men trykkefrihet og talefrihet,
forsamlingsfrihet og tankefrihet
åpnet en vei mot et samfunn
med større rettferdighet.
Framtidslandet kunne vi skimte,
morgendagens land, der flere og flere
fikk hånd om sin hverdag,
og fant ord for å kreve sin rett.
Stortinget valgte regjering.
En ny rettsorden ble skapt.
Stemmerett ble innført, steg for steg.
I 1905 ble Norge et uavhengig rike
blant Europas frie nasjoner.

Mye er ennå uferdig.
Mye er ennå ugjort.
Verden er kommet til oss,
og vi er hjemme i verden.
Alt som hender av krig og ulykke
vedkommer oss.
Alt som tenner håp og bærer bud om framgang
vedkommer oss.
Sammen med alle mennesker av god vilje
skal vi forvalte jordens rikdom.

Dette er landet vårt. Her er vi hjemme.
Her, mellom fjell og fjord, lyser Guds kjærlighet.
Her skal vi takke og ære vår Gud,
han som har gitt oss landet i gave.
vi som er borgere av en større verden,
og deler framtid med alle mennesker.

Prolog av Edvard Hoem,
skrevet til Grunnlovsjubileet 2014.

Her lyser Guds kjærlighetHer lyser Guds kjærlighetHer lyser Guds kjærlighet
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Takket nei til 
Snekkenes-bygningen
Visste du at Snekkenes-bygningen egentlig skulle gjenreises i Varteig?  I 
stedet ble den Borgarsyssel Museums første bygg etter at museet ble etablert 
som fylkesmuseum.

Det var Anders Næss (1876-1938) som ivret for at den gamle brukseierboligen og sorenskrivergården 
fra Brekke i Os skulle gjenreises i Varteig. Næss hadde kjøpt bygningen, og tilbød den i 1920 til Varteig 
Bygdelag for 4000 kroner. Bygdelaget sa ja, men politikerne sa nei - og derfor havnet den på Borgarsys-
sel i stedet.
Næss var imidlertid ikke den som hang lenge med hodet. I stedet gikk han sammen med andre gode 
vartinger helhjertet inn for å bygge nytt, og allerede på bygdedagen i 1923 kunne man innvie Bygdehal-
len - slik du ser den i dag.

Dette bildet av Bygdehallen er tatt omkring 1925, etter at bygdelaget hadde tatt initiativ til å reise dette kul-
turbygget midt i bygda. Bildet er hentet fra Varteig Historielags Fotosamling. (Foto: Sigurd Hansen)
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Før og nå
I serien «Før og nå» er tanken å presentere en artikkel i hvert nummer av Menighetsbladet, bygd på et gammelt og et nytt bilde 
fra samme sted.
Varteig Historielag har tatt på seg ansvaret for artikkelserien. 
I nr. 6/2011 ble Snoppestad gård presentert, 1/2012 Vestby gård/planteskole, 2/2012 AT-leiren i Varteig, 3/2012 kirkestallene 
i Varteig, 4/2012 Helgeby søndre, 5/2012 Ise stasjon, 6/2012 Øya-skolen som brant, 1/2013 Rud/Køya, 2/2013 Varteig Meieri, 
3/2013 Nipebrua, 4/2013 Harehytta, 5/2013 prestegården i Varteig, 6/2013 Ragnar Berg Kolonial på Øya, 1/2014 bensinstasjoner 
og 2/2014 Nordkroken.
Har du kommentarer eller synspunkter på serien, send mail til varteighistorielag@gmail.com

før og nå
Forfallen bygning
Varteig Bygdelag ble stiftet 1. august i 1917, og allerede seks 
uker senere avholdt man den første bygdedagen – etter sigende 
det første arrangement i sitt slag her i landet.
Anders Næss var bygdelagets første leder. Han var lensmann 
i Varteig i årene 1911-1919, og i tillegg drev han utstrakt for-
retningsvirksomhet. Han så behovet for en sentral «bygdegård» 
i Varteig, både for å bygge samhold og ivareta tradisjonene.
Derfor kom han med tilbudet om at Varteig kunne få kjøpe Snek-
kenes-bygningen for å føre den opp i Varteig. Dette hadde vært 
et staselig bygg da det ble reist i andre halvdel av 1700-tallet, 
men bar nok nå preg av forfall. Tanken var at bygdelaget skulle 
sette den i stand, og deretter leie ut til kommunen og banken. 
Herredsstyret vendte imidlertid tommelen ned. Et utvalg som 
hadde sett nærmere på bygningen mente den ikke var tjenlig 
til offentlig bruk. I stedet står den altså nå som en av de mest 
sentrale bygningene på Borgarsyssel.

Bygdehallen innvies
En ukuelig vilje og ditto optimisme gjorde at bygdelaget i stedet 
begynte å planlegge nybygg. Gunerius Furuholmen laget tegnin-
gene, og høsten 1923 kunne Bygdehallen innvies.
Bygget kostet 55.000 kroner, hvorav halvparten var innsamlede 
midler. Bygdehallen ga rom for møter og arrangementer, og løste 
også plass-spørsmålet for både bank og kommunale møter. I til-
legg ble det innredet to leiligheter i andre etasje, som i mange 
år var forbeholdt jordmor og småskolelærer.
I 1927 ble Bygdehallen overdratt til Varteig kommune, mot 
at kommunen overtok gjelden på 30.000 kroner som hvilte på 
bygget.

Kommuneadministrasjon
I Varteig Historielags årstidsskrift for 2006 ble det satt fokus på 
utviklingen av kommuneadministrasjonen i Varteig, fra før an-
dre verdenskrig og fram til storkommunen var en realitet i 1992.
Det første faste kontorholdet kom i 1940, da det ble ansatt for-
retningsfører for forsyningsnemnda. Administrasjonsbehovet 
meldte seg først innenfor likningskontor og kommunekasse. 
Lenge var ordførere og utvalgsledere sine egne sekretærer, og 
først på slutten av 1960-tallet fikk man formannskapssekretær 
i deltidsstilling. 
Derfra økte imidlertid både den statlige og kommunale adminis-
trasjonen raskt, og dette førte til nytt administrasjonsbygg som 
sto ferdig i 1980. Dette bygget ga også plass for bank og post.
Nå er de fleste offentlige etater ute av Varteig, men Bygdehal-
lens opprinnelige funksjon som samlingssted for mye av bygdas 
kulturliv lever like godt i 2014 som på 1920-tallet.
 

Øistein Bøe

Bygdehallen er kurssenter for Sarpsborg kommune, men har ellers 
samme funksjon som kulturelt samlingssted nå som for snart 100 år 
siden. I bakgrunnen bygget som sto ferdig i 1980, og som nå huser 
blant annet barnehage. (Foto: Øistein Bøe)

Lokale krefter ivret for å gjenreise Snekkenes-bygningen i Varteig, 
men bygget havnet i stedet på Borgarsyssel Museum. Dette bildet 
er fra 1955 og er hentet fra Sarpsborg kommunes fotoarkiv. (Foto: 
Kåre Nordahl).
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Årsrapporten ble lagt fram 
på menighetens årsmøte 
i Varteig kirke søndag 9. 
mars.
1. MENIGHETSRÅDET. Menighets-
rådet for Varteig sokn består av:
Kjell Lunde (leder, representant til 
Fellesrådet), Ketil Strebel (nestleder), 
Martin Hansen (styret for Hasle me-
nighetssenter og menighetsbarnehage), 
Gunnar Larsen (kulturutvalget), Bjørn 
Langerød (trosopplæringsutvalget), Rei-
dun Bøe Hansen (trosopplæringsutval-
get), Knut Bøe, Ann Kristin Handelsby 
(gudstjenesteutvalget) og sokneprest 
Ingrid D Levinsen.

Varamedlemmer:
Lisbeth Sikkeland (møter fast), Åsta 
Iren Pettersen Grøtvedt, Arild Tormod 
Bøe (kulturutvalget), Anette Bakkevik 
Johansson, May Lisbeth Johansen (dia-
koniutvalget, trosopplæringsutvalget).

Menighetsrådet hadde 7 møter og be-
handlet 78 saker i 2013.

2. KIRKELIG ÅRSSTATISTIKK   2013                        2012
a) Døpte totalt (som hører til i soknet):       34                            22
I tillegg har vi døpt 7 barn som har bosted i andre sokn,
 og 5 barn er døpt andre steder, men bosatt hos oss.
b)Konfirmanter         55                            48
c) Inngåtte ekteskap                                                                                    5                           11
d) Begravelser                                                                                            38                          38
e) Ordinære gudstjenester                                                                  63                        59
f) Andre gudstjenester og møter i kirkene                                         30                         35
g) Familiegudstjenester                                                                       9                        11
h) Kirkegjengere på ordinære gudstjenester                                  5419                        4685
i) Nattverdgjester                                                                           1650                   1836
j) Offergaver i kirkene totalt                                           kr. 160838,-    kr. 160295,-
k) Utmeldte                                                                                          6                          4
l) Innmeldte                                                                                          0                          0

Kommentar til punkt d):
I «Årsstatistikk for Den norske kirke 2013» som er en statistikk levert kirken sen-
tralt, står det oppført 23 begravelser for Varteig sokn i 2013, men dette er bare de 
som er jordfestet i soknet, og gir et skjevt bilde av det reelle antallet begravelser. 
I denne statistikken velger vi derfor å føre opp det reelle tallet.

Varteig sogn
årsrapport for 2013

I februar 2013 ble det arrangert karnevalsgudstjeneste i Varteig kirke.

3. KIRKENE  
Kirkene våre er i relativt god stand. I 
2013 ble alle nødutgangsskiltene byttet 
ut i Hafslundsøy kirke, og tilsvarende 
skilt er satt opp i Varteig kirke i 2014. 
I Hafsludsøy kirke er det satt inn 
prosjektor og lerret i kirkerommet, for 

bruk blant annet i gudstjenestene. Det 
er også kjøpt inn biljardbord og annet 
utstyr til bruk i ungdomsarbeidet i 
Hafslundsøy kirke.
Menighetsrådet har satt ned en komite 

som skal arbeide med forslag til plasse-
ring i Varteig kirke av gamle gjenstan-
der, bl.a. Frederik II’s bibel fra 1587.
Menigheten er deleier av Hasle menig-
hetssenter, som er mye brukt.

4. PERSONALET
I 2013 har det ikke vært endring på 
personalfronten. Personalet består av: 
Ingrid D Levinsen, sokneprest, Leif Le-
vinsen, prostiprest, Kirsten M. Brandt, 
menighetspedagog/trosopplærer, Tom 
Rønningsveen, organist, Bjarne Artnsen 
og Ove Brandt, kirketjenere.
Daglig leder Marianne Raastad Hal-
vorsen er fortsatt i omsorgspermisjon, 
og Anne-Mari S. Meier vikarierer i 
hennes stilling.
    
5. MENIGHETSLIVET.
Varteig sokn har mange aktiviteter. 
Mange trofaste frivillige arbeidere 
støtter opp både rundt gudstjenestene, 
konfirmant-arbeidet, barnearbeidet og 
de mange små og store gjøremål som 
finnes i soknet. 50-års konfirmanter 
på bygdedagen, Fasteaksjonen, for-
middagstreff, barneklubben LEGO, 
babysang, barnesang og juletrefest i 
Hafslundsøy kirke er noe av alt det de 
frivillige bidrar til.
Gudstjenesteutvalget og 
gudstjenestereformen
Gudstjenesteutvalget har de siste årene 
hatt sin hovedoppgave med utformingen 
av ny liturgi, men har nå gått over til å 
ha fokus på gudstjenestelisten og guds-
tjenestenes innhold, og særlig jobbes det 
med enkelte gudstjenester som vi velger 
å gjøre litt ekstra ut av.
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Gudstjenesteutvalget består av:
Sverre S. Aarmo, Marit L. Dahle, Knut 
Bøe, Solbjørg Bøe, Thorleif Thalberg, 
Ingrid Sikkeland Lunde, Ann Kristin 
Handelsby, Leif Levinsen, Tom Røn-
ningsveen, Åslaug S. Gabestad og 
Ingrid D. Levinsen (leder). 

Diakoniutvalget
Diakoniutvalget har i 2013 bestått av 
Ove Brandt, Solbjørg Bøe, Lisbeth 
Johansen, Bjarne Arntsen og Ingrid D. 
Levinsen.
Dette utvalget har ansvar for blom-
sterhilsener til jubilanter, hvert 5 år 
fra de fyller 80. På Hafslundsøy er det 
frivillige som går med blomster til 80- 
og 85-åringer, mens prostiprest Leif 
Levinsen går til de som er 90 og eldre. I 
Varteig er det i hovedsak soknepresten 
som gjør disse besøkene.
Utvalget er og på Vartun ca. en gang i 
måneden og har en hyggelig samling for 
beboerne med sang, andakt, opplesning 
og servering av fromage. Dette er veldig 
populært.
I tillegg abonnerer vi på bladet LIVET, 
som er et blad med kristent innhold og 
stor skrift. Også dette har beboerne på 
Vartun stor glede av.
Fra 1. januar 2014 er utvalget lagt på 
is, da det har vist seg vanskelig å få folk 
til å være med, og de fleste oppgavene 
blir borte med flyttingen av Vartun. 
Blomsterhilsener til jubilanter vil 
fortsette og menighetsrådet og andre 
utvalg vil ivareta et diakonalt fokus på 
øvrig arbeid.

Kulturutvalget 
Menighetens kulturutvalg har i 2013 
bestått av Gunnar Larsen, Arild Bøe, 
Yngvild E. Hansen, Kari S. Lunde og 
Tom Rønningsveen (fra 23.04). I 2013 
arrangerte de to samlinger: I februar en 
kulturkveld med Vidar Bøe med tema: 
«Tid sammen». Bøe hadde med seg Ta-
hir Hussain. Sangeren Eirik Grøtvedt,
fløytisten Milena Bakken og bassisten 
Paul Hasfjord deltok også. Arild Bøe 
akkompagnertepå piano. I november 
var det en flott konsert i Hafslundsøy 
kirke v/ Erik Andre Hvidsten og Åse-
Line Kure. Tom Rønningsveen akkom-
pagnerte.

Vartun
En av prestene og organisten har vært 
på Vartun og holdt andakt annenhver 
torsdag, med nattverd ca. annenhver 
gang. Den andre torsdagen er det an-
dakt ved frivillige medarbeidere – blant 
dem diakoniutvalget, som før nevnt. 
Menighetsrådet har også tatt på seg 
ansvaret for andakt og sang på Vartun 
17.mai der også Menighetskoret har 
vært med, og en adventshyggestund i 
desember.

Varteig menighetskor
Koret er et blandet kor som nå teller 22 
aktive medlemmer. Koret synger både 
a-kapella og med pianoakkompagne-
ment, og medvirker ved gudstjenester 
og andre sammenkomster.
De senere årene har koret deltatt ved 
julekonserten og sommerkonserten. 
Koret har sine faste øvelser på Bygde-
hallen hver mandag. En sommerutflukt 
hører også med.
Korets dirigent er Knut Bøe.

Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget har i 2013 hatt 
følgende sammensetning:
Leif Levinsen (leder), Kirsten M. 
Brandt, Ove Brandt, Reidun Bøe Han-
sen, Bjørn Langerød, Lisbeth Johansen 
og Kristin Arnesen. 
En revidert trosopplæringsplan ble 
vedtatt av menighetsrådet 26.11.2013. 
Trosopplæringsprogrammet er ellers i 
godt gjenge. Menigheten tilbyr tiltak på 
alle alderstrinn fra 0-18 år. Årshjulet 

Menighetsbladet 
Bladet kom ut med 6 nummer i 2013. I 
det første nummeret av bladet i 2013 ble 
det markert at menighetsbladet var 40 
år. Det er Ketil Strebel som er ansvarlig 
redaktør. Bladet deles ut av frivillige 
medarbeidere, og er også lagt ut på 
Internett (www.menighetsblad.net). 

I 2013 kunne Varteig Menighetsblad markere sitt 40-års jubileum Thorleif Thalberg 
er en av de mange som gjør en dugnadsinnstas for å bringe bladet ut i postkassene.

for de enkelte tiltakene er på plass og 
utvalget jobber hovedsakelig sammen 
med menighetspedagog og trosopplærer 
Kirsten Brandt for å tilrettelegge disse i 
god tid i forkant i forhold til ressursene 
som kreves. I tillegg til de ansatte, 
hentes de frivillige kreftene stort sett 
inn fra noen faste medarbeidere, konfir-
manter som har gått MILK-kurs pluss 
fra foreldre til målgruppene. 
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Barneklubben LEGO 
Det har vært 10 samlinger i 2013, med 
16 barn i vårsemesteret og 9 barn i 
høstsemesteret. Klubben har et spen-
nende program og høy trivselsfaktor, 
og 5 kreative og trofaste ledere, samt 
3 medhjelpere som står for bevertning 
og husvask.

Barnesangarbeidet 
Arbeidet med og blant barna er i meget 
god gjenge når det gjelder sangarbeid. 
For trettende året på rad har menig-
hetsrådet stått for «Babysang» – for 
barn fra 0-1 år. De har hatt 6 samlinger 
i semesteret med totalt 24 barn. 
«Småbarnssang» – for barn fra 1-3 år 
har menighetsrådet også invitert til. 
Har også hatt 6 samlinger i semesteret 
og her har det vært ca 33 barn på sam-
lingene. «Barnekoret Minsten», er et 
kor med barn fra 3 – 6 år, som samler 
20-25 barn på øvelsene. Barnekoret har 
sunget både i kirken og enkelte andre 
steder. 
Også dette året har barnesangen hatt 
to hverdagsgudstjenester, en på Hasle 
menighetssenter og en i Hafslundsøy 
kirke. Kirsten Brandt og Ingrid D. Le-
vinsen stod for opplegget. Barna sang 
og etterpå hadde vi stor kirkesaft/kaffe 
med noe attåt. Det var bra oppslutning.
Det har også vært felles sommeravslut-
ning, der alle gruppene var samlet til 
forskjellige aktiviteter: andakt, sang, 
grillmat og utlodning.
Barnesangen deltok også, tradisjonen 
tro, på julegrantenning ved kirken, og 
det ble arrangert juletrefest 4.juledag.

Hafslundsøy Barnegospel 
I 2013 hadde Tom Rønningsveen an-
svaret for koret i vårhalvåret. Kirsten 
Brandt hjalp til frem til april da Åse-
Line Kure overtok dirigentjobben. Det 
var ukentlige øvelser med 8 medlem-
mer. I høstsemesteret overtok Kirsten 
Brandt ansvaret for koret med Tom 
Rønningsveen som pianist. Det var 
ukentlige øvinger med oppstart 17.09 
og 18 medlemmer.
Vårsemesteret ble avsluttet med som-
merkonsert 04.06. I høstsemesteret var 
koret med på hverdagsgudstjeneste 
08.10 og julegrantenning i Varteig kirke 
03.12. De sang under gudstjenesten på 
julaften i Hafslundsøy kirke og hadde 
avslutning 10.12 der de samlet inn 
penger til Kirkens Nødhjelps arbeid i 
forbindelse med katastrofen på Filip-
pinene.
Det er bl.a. kjøpt inn djember til bruk 
i koret.

Konfirmantarbeidet
Vi har hatt 55 konfirmanter i Varteig 
sokn i 2013. 28 i Varteig og 27 på 

Hafslundsøy. I tillegg får konfirmantene 
fra Skjebergdalen, 8 i 2013,  sin under-
visning hos oss.

Økonomi
Varteig menighet har et samlet positivt 
resultat på kr. 16.925,61 for 2013. Sam-
let sum som er opparbeidet og kan dis-
poneres pr. 31.12.2013 er kr. 245.143,95 
i tillegg til at vi har opparbeidet et fond 
i forbindelse med 150-årsjubileet som nå 
er på kr. 35.456,02. Menigheten har god 
styring på sin økonomi, og det er ikke 
avvik av betydning mellom regnskap 
og budsjett.

Samarbeid:
Undervisningskvelder på Hasle
I samarbeid med VI-Normisjon arran-
gerer menigheten undervisningskvelder 
på Hasle menighetssenter en torsdag i 
måneden. Ingrid D. Levinsen er menig-
hetens representant i komiteen, som for 
øvrig består av Jan T. Engen (leder), 
Inger Aarmo og Håvard Gabestad. 
På disse kveldene legges det vekt på å 
gå i dybden på et gitt tema, og det er en 
rød tråd i temavalgene hvert semester.I 
vårsemesteret tok vi for oss noen av 
bøkene i Det gamle testamentet som vi 
ikke bruker så ofte: Salomos Høysang 
v/ Kari M. Alvsvåg, Jobs bok v/ Runo 
Lilleaasen, Forkynneren v/ Ingrid D. 
Levinsen, Salomos Ordspråk v/ Leif 
Levinsen. Vi hadde også en sangkveld 
i mai med Skjeberg kirkekor. I høstse-

Vidar Bøe og Tahir Hussain besøkte 
Hafslundsøy kirke i februar 2013.. (Foto: 
Privat)

mesteret hadde vi en rød tråd med bil-
ledbruk og symboler, primært i Det nye 
testamentet: Brevlitteraturen v/ Ingrid 
D. og Leif Levinsen, Jesu lignelser v/
Paul-Erik Wirgenes, Hebreerbrevet v/ 
Ingrid D. Levinsen, og Det gamletes-
tamentets «juletekster» v/ biskop Atle 
Sommerfeldt.

Søndagsskolearbeidet 
Også i 2013 har Varteig menighet 
hatt et godt samarbeid med pinseme-
nigheten Filadelfia om søndagsskole 
i Varteig. Søndagsskolen har samling 
hver søndag, med unntak av enkelte 
søndager der de har deltatt i kirken på 
familiegudstjenester. På Betania, Ise 
er det søndagsskole annenhver søndag. 

Våren barneforening, som er tilsluttet 
NMS, er en aktiv liten forening som 
har møtene sine, ca. 7 ganger i året på 
Breidablikk. Det har i 2013 vært i snitt 
8-15 barn på møtene.

Ovaskogs barneforening, som er tilslut-
tet NMS, har møtene sine på Høgheim 
hver 3.mandag, men ikke på sommeren. 
Foreningen teller ca.15 medlemmer.

Speiderarbeidet.
Antall medlemmer i Varteig KFUM-
speidergruppe er nå 12. Det er 4 spei-
dere, 5 rovere og 3 ledere, hvorav 1 har 
permisjon.
Speiderne har base i Hasle menighets-
senter med ukentlige samlinger, møte 
mandag kveld eller tur i helga. 
P.g.a. ledersituasjonen går vi bare ut 
med tilbud til gutter fra 6.klasse og 
oppover. Dersom det melder seg flere 
ledere, kan det også være mulig å gi 
et tilbud til yngre barn. For å kunne gi 
tilbud til jenter fra 6.klasse og oppover, 
ønsker vi å få tak i noen kvinnelige 
ledere.

Hafslundsøy speidergruppe, tilknyttet 
Speiderforbundet,  har en barnegruppe 
og en ungdomsgruppe med til sammen 
ca 30 speidere og 5 ledere. De har møter 
i Hafslundsøy kirke ca annenhver uke. 

6. TAKK
Takk til alle dere som er med og arbei-
der 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

Ingrid D. Levinsen
sokneprest 

Anne-Mari S. Meier
daglig leder.
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Konfi rmasjon i 
Hafslundsøy kirke   
Lørdag 31. mai kl. 11.00:
Jan Aleksander Eriksen
Morten Nikolay Tønne Johansen
Adrian Nilssen Nicolaisen
Sunniva Martine Reiersen Tunli
Jonas Eriksen
Isabelle Jaqueline Grandahl
Junette Signora Handelsby
Truls Kamhaug
Simen Andrè Andersen Elverhøi
Charlotte Holten

Søndag 1. juni kl. 11.00:
Ole Kristian Yven 
Stine  Skoglund Røyseth 
Robin Andrè Ranum 
Emil Sebastian Knutsen 
Patrick Billing Kristiansen
Hedda Eriksen Bruncell

Søndag 1. juni  kl. 13.00:
Michael Linder Sørby 
Halvor Mathias Pettersen Røhne
Maren Irene Kviserud 
Tobias Hattrem 
Daniel Andreassen Hansen 

Konfi rmasjon i 
Varteig kirke
Lørdag 7. juni kl. 11.00:
Jørgen Paulsrud Andersen 
Tobias Sachs Bertelsen 
Kathrine Bratteli 
Sivert Andersen Hasle
Jonas Hoel Paulsrud 
Tobias Sandholtet
Eivind Sletner
Charlotte Spydslaug 
Hanna Martine Slåttland Baller
Tobias Gundersen

Søndag 8. juni kl. 11.00:
Berit Veronica Brenne 
Malene Hauge 
Annie Marlene Johnsrud Johansen 
Frida Kullerud
Henriette Prangerød Løkkeberg
Anne-Marthe Lunde
Eskil Ludvig Holt Lunde
Frida Iversby Strand
Sara Simensen
Amanda Faruza Solberg 
Madeleine Olsen Spydevold 
Jan Øivind Wold 
Emil Gregersen 

Informasjonsmøte og innskrivning for dere som skal 
være konfi rmanter i 2015 er 
    tirsdag 11. juni kl. 18.00 i Varteig kirke. 
Dette gjelder alle som tilhører Varteig, Hafslundsøy 
og Skjebergdalen menigheter.  Konfi rmantene kom-
mer sammen med foreldre/foresatte. 
Vi gleder oss til å bli kjent med dere! 

Hilsen konfi rmantlederne 
v/ Kirsten Brandt, menighetspedagog. Tlf. 93637578

Et kor av konfi rmanter sang under gudstjenesten. (Fotos: Ketil Strebel)

Prosjekt-gudstjeneste
Søndag 11. mai hadde konfi rmantene sin prosjektgudstjeneste i Hafslundsøy 
kirke. På denne gudstjenesten deltok konfi rmantene i alle deler av gudstjenesten: 
De dramatiserte prekenen, de sang i kor, leste bønner, utformet kirkebønnen og 
deltok ved utdeling av nattverden.

Konfi rmanter deltok med dramatisering av prekenen. 

Velkommen som
konfi rmant i kirken! 
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       for barn 1-3 år,  onsdager kl. 17.30 - 18.30
                   i Hasle menighetssenter:

30. mars, 6. april og 13. april

Kontaktperson for barnesang 
 Kirsten Brandt, tlf 936 37 578
  eller Ragnhild Brenne, tlf. 69 13 11 47. 

for barn 0 - 1år, 
 avsluttet for vårhalvåret

Barnekor med barn 3-6 år,
annenhver onsdag kl 17.30
 i Hasle menighetssenter:  
  
 30. mars       13. april
  

0-1 år, tirsdager kl. 11-13 
   på Hasle menighetssenter 
 
26. august  16. september
  2. september  23. september
  9. september       7. oktober 

1 – 3 år, onsdager kl. 17.30 - 18.30, 
   Hasle Menighetssenter
22. oktober  12. november
29. oktober  19. november
  5. november   26. november  
   

3 – 6 år,  onsdager kl. 17.30 – 18.30, 
    Hasle Menighetssenter 
    3. september  29. oktober
  17. september  12. november
  15. oktober  26. november   
    

Andre arrangementer der barnesangen synger/deltar:

  7. oktober    kl. 13.30, Hafslundsøy kirke:  Hverdagsgudstjeneste 
  2. desember kl. 17.30, Varteig kirke: Julegrantenning 
24. desember kl. 14.30, Varteig kirke: Julaftengudstjeneste 
29. desember kl. 17.30, Hasle menighetssenter: Juletrefest

Kontakt: Kirsten Brandt, tlf. 936 37 578
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(privatabonnement (privatabonnement (privatabonnement 
  hjem i posten)
 Gruppeabonnement  Gruppeabonnement 
  kun 199,- pr barn Dagens ord:

Sammen med Gud 
selv om vi ikke ser ham

 Håvard Gressum 

Antonsen, Studio Staffeldts
Postproduksjon/ferdigstilling: 

Vegard Schow, Make Music AS Kanako & Yuzuru Camilla Hoholm Odd Ketil Sæbø© og    SØNDAGSSKOLEN 

En                         -CD  barnebladet BARNAS 

med tårnagentenes klubbavis 

på www.sondagsskolen.no

gjeteren

En
-DVD fra

14 blader + DVD + CD 

= kun 365,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no 

eller på telefon 22 08 71 00

  hjem i posten)
 Gruppeabonnement  Gruppeabonnement 
  kun 199,- pr barn

Bestill på Bestill på 

SPRELLSSnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer

– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no

Tårnagentenes 

      eget nettsted!

Varteig menighetsbladVarteig menighetsblad

SIDE

Finn fem feil

De to bildene av Jesus 
som viser seg for 
disiplene etter opp-
standelsen er nesten 
like. Finner du de fem 
feilene på bildet til 
høyre?

125 år  12 år
1889  2014

 Lek. Fortelling. Tro.

Tegninger: Franfou

Fargelegg Jesus 
som farer opp til 
himmelen!

Fargelegg Jesus 

Fargelegg
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Breidablikks 
venner

Breidablikks venner arrangerer 
allsangkveld

 på Breidablikk 
fredag 20. juni kl. 19.00.

Bevertning.   Kollekt.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Tirsdag 15. jan kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.

Torsdag 17. jan kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Kari Mangerud Alvsvåg: Høysangen. 

Søndag 27. jan kl 17:00: Storsamling  i Hasle Menig-
hetssenter. ”Glede” - Bønnevandring for store og små.

Torsdag 31. januar er det årsmøte for medlemmene 
våre i Hasle menighetssenter. 
Søndag 10. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. feb kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Jobs bok. Taler: Runo Lilleaasen.

Tirsdag 19. feb kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Søndag 24. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle Menig-
hetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. mars kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid 
Dorthea Levinsen.

Tirsdag 19. mars kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Finn Olav Myhre.
Mandag 1. april (2. Påskedag) kl 12:00: Friluftsguds- 
tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighets-
senter.

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

Storsamlingene er lagt opp for hele familien. 
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne. 

Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg? 
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805 

eller på e-post: koholm@online.no.

Mer om oss på www.vi.normisjon.no

Tirsdag 20. mai kl. 11.00:
Formiddagstreff på Betania,    
Berit Kristoffersen med ferske Nepal-glimt

Torsdag 22.mai kl. 19.00:
Undervisningskveld på Hasle menighetssenter
Tema: Flagget og loven
Taler: Astrid Ørebekk

Søndag 25.mai kl. 17.00:
Storsamling på Hasle menighetssenter
Tema: Misjon Tale: Mona Bøe

Torsdag 29.mai kl.12.00:
Familiefestival på Sjøglimt

Tirsdag 17. juni kl.11:
Formiddagstreff på Betania 
Tale ved Bo-Johannes Hermansen

Lørdag 21.juni kl.17.00:
St.hans feiring hos Øivind og Cathrine Bøe. Kle 
deg etter været, vi blir ute denne kvelden. Ta med 
grillmat, drikke, stol og bord. Velkommen store og 
små til en hyggelig St.Hans feiring på Bøe.

Tirsdag 15. jan kl 11:00: Formiddagstreff i Betania.

Torsdag 17. jan kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Kari Mangerud Alvsvåg: Høysangen. 

Søndag 27. jan kl 17:00: Storsamling  i Hasle Menig-
hetssenter. ”Glede” - Bønnevandring for store og små.

Torsdag 31. januar er det årsmøte for medlemmene 
våre i Hasle menighetssenter. 
Søndag 10. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. feb kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Jobs bok. Taler: Runo Lilleaasen.

Tirsdag 19. feb kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Leif Sjølie. Sangvennene synger.
Søndag 24. feb kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 3. mars kl 17:00: Storsamling i Hasle Menig-
hetssenter. Tema: Å Tjene. Taler: Kirsten Brandt.
Søndag 10. mars kl 11:00: Søndagsskole i Betania.

Torsdag 14. mars kl 19:00: Undervisningskveld  i Hasle 
Menighetssenter. Tema: Forkynneren. Taler: Ingrid 
Dorthea Levinsen.

Tirsdag 19. mars kl 11:00: Formiddagstreff i Betania. 
Andakt v Finn Olav Myhre.
Mandag 1. april (2. Påskedag) kl 12:00: Friluftsguds- 
tjeneste på Grinderød i Skjebergdalen.
Søndag 7. april kl 11:00: Søndagsskole i Betania.
Søndag 7. april kl 17:00: Storsamling i Hasle Menighets-
senter.

- normisjon
- tør tjene sammen i tro

Storsamlingene er lagt opp for hele familien. 
Undervisningskveldene er først og fremst beregnet på voksne. 

Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte nærmer seg? 
Gi beskjed til Knut Holmen, mob 909 77 805 

eller på e-post: koholm@online.no.

Mer om oss på www.vi.normisjon.no

Program for VI-normisjon 
mai - juni 2014

Høsten 2014: 
Vi starter opp igjen: 

Søndag 31.august kl. 17.00 :
Storsamling på Hasle menighetssenter

Vil du ha en påminnelse på SMS når et møte 
nærmer seg?

Gi beskjed til Kine Bergerud, 
mob 977 95 376
eller på e-post: 

kinember@broadpark.no.

Mer om oss på 
www.vi.normisjon.no
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Døpte: 
Varteig kirke:
Astrid Skei Løchen
Isabell Øby
Martine Syversen

Døde: 
Hermod Halstein Lysfjord
Irene Grønli
Gunvor Nilsen
Arne Johannes Knoll
Åse Ingeborg Dilling
Alfhild Mary Kolshus

Varteig preste- og menighetskontor
Ingaveien 33, 1735 Varteig

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

Epost: varteig.prestegjeld@
sarpsborg.com

www.sarpsborg.kirken.no

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 95
Telefon mobil: ......... 452 65 229
E-post: ingrid-dorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil-
telefon når hun ikke er på 
kontoret.
Fung. daglig leder
Anne-Mari S. Meier:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 97
E-post: 
amm@sarpsborg.com 

Prostiprest Leif Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 15 18 18
Mobiltelefon: ........... 414 40 947
E-post:
le-levin@online.no 

Menighetspedagog 
Kirsten Brandt:
Telefon kontor: ...... 69 12 35 81
Mobiltelefon: ........... 936 37 578
E-post:
kirsten.brandt@sarpsborg.com 

Organist i Varteig kirke
Tom Rønningsveen:
E-post: 
tom.roenningsveen@sarpsborg.com

Vik. kirketjener i Varteig kirke
Bjarne Arntsen:  
Telefon mobil: .......... 413 01 166
E-post: bjarnearntsen@hotmail.com

Klokker i Hafslundsøy kirke
Ove Brand:
Telefon mobil:. ......... 412 65 320
E-post: ove.brandt@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder 
Kjell Lunde:
Telefon privat: ......... 69 13 13 03
Epost: kjelll@c2i.net

Varteig Menighetsblad
Adresse: 
Apolloveien 39
1734 Hafslundsøy
Epost:
varteig@menighetsblad.net

Slekters
gang

Din totalleverandør 
av byggevarer

Kontortid:
Daglig leder
Onsdag: ................  10.00 - 13.00
Torsdag:  ............... 10.00 - 13.00
Sokneprest treffes sikrest
Onsdag: ................. 10.00 - 12.00

Trenger 
du noen 

å snakke med?

Kirkens SOS

Telefon 815 33 300
www.kirkens-sos.no
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
3. Halden Storsenter 69 187895
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 80 år har vi  bakt  brød og kaker!  
Vi  baker fortsatt på den «gammeldagse» må-
ten, 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!

oyabakern@baker-skoglund.no

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.

Ønsker du 
besøk?

Kjenner du noen som trenger 
besøk,

eller vil du bli besøker?

Kontakt 
 Varteig menighetskontor,

tlf 69 12 35 97.

Ønsker du å annonsere i 
Varteig Menighetsblad?

Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til 

menighetskontoret,
telefon  69 12 35 97
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Søndag 8. juni 
Pinsedag 
Joh 20,19–23 
1 Mos 2,4–9 og Apg 2,1–11 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif D. 
Levinsen. Nattverd.
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Kirsten Brandt. Offer til 
konfirmantarbeidet.

Søndag 15. juni
Treenighetssøndag 
Matt 28,16–20 
5 Mos 6,4–9 og 1 Pet 2,4–10 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Bygdedagen feires. 50-års-
konfirmantene er spesielt invitert. 
Menighetskoret synger. Offer til menig-
hetsarbeidet.

Søndag 22. juni
2. søndag i treenighetstiden 
Matt 3,11–12 
2 Mos 14,15–22 og Tit 3,4–7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Levin-
sen. Nattverd. Offer til Søndagsskolen 
Østfold krets.

Søndag 29. juni 
3. søndag i treenighetstiden 
Luk 14,15–24 
Jes 25,6–9 og Åp 19,5–9 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til menighe-
tens trosopplæringsarbeid.

Søndag 6. juli 
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 ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til konfir-
mantarbeidet. 

Søndag 13. 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 Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til menig-
hetsarbeidet.Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Torsdag 29. mai 
Kristi himmelfartsdag 
Mark 16,19–20 
Salme 110,1–3  og Ef 4,7–10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif Le-
vinsen. Nattverd. Offer til menighetens 
misjonsprosjekt.

Lørdag 31. mai
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prosti-
prest Leif Levinsen og menighetspe-
dagog Kirsten Brandt. Offer til konfir-
mantarbeidet.

Søndag 1. juni
Søndag før pinse 
Joh 15,26–27 
Hag 2,3–9 og 1 Pet 4,7–11 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prosti-
prest Leif Levinsen og menighetspe-
dagog Kirsten Brandt. Offer til konfir-
mantarbeidet.
Hafslundsøy kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved prosti-
prest Leif Levinsen og menighetspe-
dagog Kirsten Brandt. Offer til konfir-
mantarbeidet.
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Norges 
KFUK-M.

Lørdag 7. juni
Varteig kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste ved sok-
neprest Ingrid D. Levinsen og menig-
hetspedagog Kirsten Brandt. Offer til 
konfirmantarbeidet.

Varteig kirke.

Søndag 20. juli 
Aposteldagen’
Luk 5,1–11 
1 Mos 12,1–4 og Rom 1,1–7 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til Det teolo-
giske menighetsfakultet (MF).

Søndag 27. juli 
7. søndag i treenighetstiden 
Luk 15,1–10 
1 Mos 16,1–13 og 1 Joh 4,7–10
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til Kris-
ten idrettskontakt (KRIK). 

Søndag 3. august
8. søndag i treenighetstiden 
Matt 6,19–24
2 Mos 32,1–4.30–35 og 1 Joh 2,15–17 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til IKO 
Kirkelig pedagogisk senter.

Søndag 10 august 
9. søndag i treenighetstiden 
Matt 11,28–30 
Hos 6,1–3 og Rom 8,31–39 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer til Kir-
kens fengselsarbeid.

Søndag 17. 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. Nattverd. Offer til me-
nighetsarbeidet.

Søndag 24. 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 ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Nattverd. Offer til menighe-
tens trosopplæring.

Søndag 31. august 
12. søndag i treenighetstiden
Matt 6,24–34 
Neh 9,19–21 og Hebr 13,5–6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved prostiprest Leif 
Levinsen. Nattverd. Presentasjon av 
konfirmantene på Hafslundsøy. Offer 
til konfirmantarbeidet.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 12. august.

Varteig 
Historielag

Når dette leses har Varteig Historie-
lag gjennomført sin vårtur til 
Eidsvollsbygningen. Det ble full 
buss, og en fin måte å markere 
grunnlovsjubileet på.

Mandag 2. juni kl. 19.00:
Møte i Peisestua i Bygdehallen. Kåseri 
ved Jon Thoresen, som i 2012 ga ut boka 
«Arvegods - sitater og anekdoter fra 
Østfold».

Søndag 15. juni:
Bygdedagen.

Lørdag 23. august:
Høstvandring i Furuholmen-området.

Mandag 1. september:
Møte der Carsten Pettersen vil fortelle om 
sin tid som fange i konsentrasjonsleir, og 
om de hvite bussene.

Det er også berammet møter for mandagene 
6. oktober, 3. november og 1. desember. 

Tradisjonen tro har historielaget sitt 
årstidsskrift Inga klart til bygdedagen. 
Årets utgave er på hele 84 sider, og spekket 
med lokalhistorie. Prisen er som i fjor, 100 
kroner.
God lokalhistorie er det også i CD’en 
med komplett tekst-hefte med lokale 
ord og uttrykk som er ferdig i slutten av 
mai. «Sånn prekæ døm i Varte før i tiæ» 
inneholder rundt 700 dialektiske ord med 
forklaring, en lengre dialog, stedsnavn 
med lokal uttale og mange artige uttrykk. 
Prisen for CD med hefte blir 150 kroner.

For dem som eventuelt ikke har fått 
anskaffet seg historielagets kalender for 
2014, er det fortsatt et lite restopplag 
for salg (kr. 80). Vi minner også om 
at historielaget har flere Inga-utgaver 
for salg, og likeså de tre DVD’ene med 
skolefi lmen fra 1959/bygdefi lmen fra 1961, 
kommunefi lmen fra 1984 og fl øterfi lm/1861-
skuespill (stykkpris kr. 170). 

Bestilling kan skje til historielagets 
tillitsvalgte, eller på varteighistorielag@
gmail.com

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

Alle er hjertelig velkommen til våre 
arrangementer, og ta gjerne med 
deg en bekjent! Det er bevertning og 
loddsalg på alle møter.

Styret

Program for
Varteig Bygdekvinnelag
                                                                  

1. juni kl.13.00:
 Sommeravslutning med tur til 
Operaen i Oslo for  å se «Svanesjøen». 
Vi spiser lunsj/middag på operaen?         

15.juni, Bygdehallen:
Bygdedagen i Varteig. Steking av lefser og kinning 
av smør som vanlig.    

16. september kl.18.00, det nye sykehuset på Kalnes:
Omvisning i og orientering om det nye sykehuset 
v/ prosjektleder Kai- Martin Lunde

21. oktober kl.19.00, Bygdehallen: 
Årsmøte.

Vi øver annenhver tirsdag kl. 17.30 -19.00 i 
Hafslundsøy kirke. 

Oppstart etter sommeren blir 26. august, deretter annenhvert tirsdag.

BLI MED, BLI MED, BLI MED! 

Hilsen Tom Rønningsveen og Kirsten Brandt.

Hafslundsøy 
barnegospel 
– et kor for deg i skolealder! 

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Velkommen til vårfest sammen med 
Hafslundsøy barnegospel! 
Tirsdag 20. mai kl. 17. 30 
fremfører vi bibelspillet som vi har øvet på siden jul:

 «Den bortkomne sønnen.» 
Det blir servering av pølser og is, og vi har loddsalg. 
Er det fi nt vær, så kan vi spise ute. Lurt å ha med stol :) 
Ta med familie og venner til en fi n kveld i Hafslundsøy kirke! 


