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uke 12, i midten av mars. Frist for 
å levere stoff blir 3. mars.

Nr. 32020 er planlagt i uke 21, i 
midten av mai. Frist for å levere 
stoff blir 5. mai.

Nr. 4-2020 er planlagt i uke 35, i 
slutten av august. Frist for å levere 
stoff blir 11. august.

Nr. 5-2020 er planlagt i uke 41, i 
midten av oktober. Frist for å le
vere stoff blir 22. september.

Nr. 62020 er planlagt i uke 48, i 
slutten av november. Frist for å 
levere stoff blir 10. november.

Opplag: 2.200

Trykk:
Møklegaards Trykkeri AS,

Fredrikstad.

Postgiro: 1020.29.91624

16.01 kl 19.00:  Undervisningskveld, Hasle Men.senter 
 Tema: Dåpen
 Taler: Trond Pladsen
21.01 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
 Torgeir Flateby taler og synger.  

26.01 kl 14.30:  Årsmøte & storsamling, Hasle Men.senter
 Taler: Anne Kirsti Ulseth

13.02 kl 19.00:  Undervisningskveld, Hasle Men.senter 
 Tema: Ordet
 Taler: Ingrid Dorthea Levinsen
18.02 k11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
 Tale: Finn Olav Myhre
 Sang av Ingrid og Josef

01.03:  Tur til Jonsrudhytta i Degernes

12.03 kl 19.00: Undervisningskveld, Hasle Men.senter 
 Tema: Nattverden
 Taler: Knut Holmen
17.03 kl 11.00: Formiddagstreff, Betania, Ise
 Tale: Jan Holone 
 Sang: Tor Bersvendsen

29.03 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter  
 Taler: Åsmund Bjørnstad 
 Sang: Bjørnstad Soul Children

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 og på Facebook
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Ingen forsetter
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Hafslundsøy Guttemusikkorps under feiringen av 15-årsjubileet i 1961. 1. rekke: Johan Nilsen, Ragnar Berg, 
Bjørn Thalberg, Michel Birkeland, Knut Johansen, Arne Martinsen, Tor Østby, Bjørn Andersen, Leif Lahelle, 
Vegard Skoglund, Kai Knutsen. 2. rekke: Jan Olav Tøgersen, Raymond Martinsen, Per Otto Andresen, Trond 
Joneid, Tore Larsen, Roy Andreassen, Halvard Berby, Kai Rune Karlsen, Tore Martinsen, Jan Erik Olsen, Odd 
Gunnar Sæter, Tore Eilertsen, Claude Birkeland, Nils Nilsen. 3. rekke: Tor-Leif Gresholdt, Kjell Østby, Thore 
Lunde, Bjørn Andersen, Øyvind Martinsen, Tore Skarpnord, Øyvind Berby, Ole Jakob Sørli, Bjørn Andresen, 
Steinar Joneid, Vidar Bøe. 4. rekke: Bjørn Gunnar Kristiansen, Kåre Gunheim, Åge Østby, Per Åge Karlsen, 
Åge Bråthen, Dag Kristoffersen, John Edgar Hansen, Arild Bøe, Per Arne Pettersen.

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Den gang det het 
«Hafslundsøy Guttemusikkorps» 
Prater du med en voksen mann fra Øya i dag, kan du være nesten sikker på at han 
har vært innom korpset, eller fotballen i barndommen. For mange var det nærmest 
en selvfølge. Når to godt voksne karer som Erling Nilsen (79) og Tore Larsen (70) 
med bakgrunn i korps og fotball kommer sammen, begge veldig oppegående og med 
hukommelse som en elefant, strømmer det på med mange minner.

Vi hadde gjort avtale om å møtes for å prate om tiden de var med i «Guttemusikken». - Jeg begynte i 
korpset fordi jeg ville det, sier Tore, - da var jeg ni år. Vel kunne vi kanskje mistenkt at bestefaren Sig-
vart Larsen - «Guttemusikkens» første formann - hadde et ord med i laget, men det var ikke avgjørende 

mener Tore, for i korpset var det et miljø der nesten alle 
kameratene hans var, i tillegg til fotballen. For Tore 
Larsen ble det etter hvert fotball som tok mer og mer 
av oppmerksomheten da han nærmet seg aldersgrensa i 
«Guttemusikken», først i Hafslund IF, så Mjølner mens 
han var i militæret i Narvik. Tore bosatte seg i Varteig 
og avsluttet fotballkarrieren i Varteig IL. - Jeg spilte 
ishockey i Sparta, det må du ta med, for det var gøy, 
skyter han inn.
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Erling Nilsen, 17. mai på 1950-tal-
let.

Spilt i korps i 71 år
Men noen valgte å fortsette med musikken, slik som Erling 
Nilsen. Når aldersgrensen i «Guttemusikken» var oppnådd, 
fortsatte han i det voksne korpset, hvor han fremdeles er aktiv. 
Han har altså spilt i korps i 71 år sammenhengende. Norgesre-
kord? Vet ikke, men vel verd en fanfare, i det minste. Å spille 
i korps er krevende. Ikke nok med at man skal beherske et 
instrument som krever god lungekapasitet, skal man også ha 
god kondisjon når man er ute og marsjerer. - Pusten plager meg 
ikke, sier Erling, men mye gåing gjør at jeg nå blir litt sliten i 
hofter og bein. Men en holder seg jo i god form da, ler han. - Jeg 
husker godt fra tiden i «Guttemusikken» at vi på 17. mai kunne 
marsjere hele dagen. Vi startet med revelje og gikk rundt på 
Øya klokka sju. Så marsjerte vi fra Øyaskolen til Sarpsborg 
stadion, og fra stadion rundt i byen til Kulås. Det kunne også 
blir spilling på ettermiddagen, gjerne ved en institusjon. Men 
det plaget oss lite. Som barn satt vi jo aldri stille og var alltid 
ute på ett eller annet. Korpset var et av de få voksenorganiserte 
tilbud vi hadde. Jeg gikk bare og ventet på å få begynne, sier Erling. - Jeg var nabo med Rudolf Lunde og Egil Sørli. Dette var gutter 
jeg så opp til, og de var med i korpset. Da jeg var åtte år manglet de noen til å «slå lokka». Arne Martinsen spurte om ikke jeg kunne 
gjøre det, og dermed var jeg innenfor. Etter konserten fikk jeg en B-kornett, men notelæring fikk jeg ikke. Jeg ble bedt om å sette meg 
ved siden av Arne Bjørnstad og høre på ham. Etter hvert fikk jeg det til.

Lorentz og de andre ildsjelene
- Øvingslokale hadde vi heller ikke. Til å begynne med øvde vi i garasjen til Lorentz, sier Erling. Lorentz Kristiansen var drosjeeier og 
bodde den gang på «Snippen», der Edvard Strandsvei møter Nordbyveien nord på Øya. - Lorentz var uunnværlig for korpset, fortsetter 
han. - Påskemorgen var vi utenfor huset hans og spilte. 
Det var ikke mange utenom Lorentz som hadde bil på 1940- og 50-tallet. - Jeg husker godt en gang vi var på tur til Sverige og jeg 
satt på i Volgaen til Lorentz, forteller Tore. - Veikroer og denslags var det ikke så mye av så mat tok man med seg selv. På veien ned 
gjennom Sverige tar han fram ei pakke han har under setet, og plukker fram noen syltelabber som han begynner å spise på. Jeg må 
jo si jeg synes det var litt rart, men slik var det bare. En annen gang vi var i Sverige hadde Lorentz reist i forveien og kokt lapskaus 
til oss når vi kom fram, minnes han.
- Det var ildsjelene som satte sitt preg på korpset den gang som nå, sier Tore. - De tok turer til Oslo for å kjøpe nye instrumenter og 
kjørte oss ungene rundt forbi når vi skulle spille. Vi har jo nevnt Lorentz, men Arne Martinsen var nok drivkraften bak, selve binde-
leddet. Han var òg korpsets første dirigent, noe han fortsatte med i 22 år. Men Tore tenker også på Rune Karlsen som satt i styret i 
mange år og i flere av dem som formann. Han var fra Sverige, og ordnet mange turer dit hvor korpset blant annet spilte i de svenske 
folkeparkene. Erling husker spesielt turen i 1954 da korpset dro til Vara. - Ved Svinesund gikk vi av bussen, fant fram en marsj og 
marsjerte over brua og inn i Sverige. Invasjon fra Norge var noe de svenske tollerne aldri hadde opplevd før. Det andre spesielle var 
at det ble full solformørkelse. Plutselig forsvant fuglesangen, det ble gradvis ganske mørkt og helt stille. Det glemmer jeg aldri. I 1957 
gikk turen til Danmark. Det ble holdt mange konserter, og den siste var i Tivoli i København. Før teppet gikk opp, kom Arne Martinsen
til å spørre hvor mange tilskuere som satt og ventet. «9000», var svaret. Da ble Arne forskrekket. Men både han og korpset klarte å 
riste frykten av seg og red stormen av.

Varteig og Hafslundsøy skolekorps under julekonserten i Varteig kirke 
2019, under ledelse av dirigent Iver Vatvedt.

Erling Nilsen, 17. mai 2018.

Ute i all slags vær
Det var høsten 1946 at «Guttemusikken» så dagens lys. 
Sigvart Larsen ble formann. Styremedlemmer var Nils 
Økland og Anders Bruhaug, Martin Enebakk og Lorentz 
Kristiansen. At lærerne Økland og Bruhaug var med i sty-
ret, sier litt om engasjementet som var rundt opprettelsen 
av et korps for gutter, for det var gutter - i alderen 9-17 år 
som fikk være med.
Korpset ble derfor hetende «Hafslundsøy Guttemusikkorps». 
Jentene hadde ingen plass den gangen. Men tidene endrer 
seg, og på årsmøtet i 1965 ble det bestemt at jenter kunne få 
være med i korpset. Navnet ble endret til Hafslundsøy Skoles 
Musikkorps. Medlemstallet har gått opp og ned, men aldri 
har det vært så mange med i korpset som i 1972. Da nådde 
korpset toppen med 102 medlemmer, iberegnet medlemmer 
i juniorkorpset, nybegynnere på notekurs og aspiranter.

Fortsetter på neste side.
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17. mai 1947, da korpset for første gang 
skulle ut og marsjere, var det stor akti-
vitet til langt på natt i skredderstua til 
Erling Skarpnord. Klokka ble nærmere 
fire før Damegruppa kunne legge siste 
hånd på uniformene, hvite bukser og 
blå jakker. Krigen var så vidt slutt og 
det var mangel på mange ting. Lorentz 
Kristiansen måtte til Sverige for å 
skaffe blått stoff, og attpå til fikk han 
problemer i tollen. - Vi var mye ute og 
spilte, i all slags vær, minnes Tore og 
Erling. Uniformer, særlig når du har 
hvite sko og hvite bukser, egner seg vel 
helst i sol og pent vær. - Det var dess-
uten et litt merkelig stoff i buksetøyet, 
det liknet på gardinstoff, minnes Erling. 
- Når mora mi hadde pressa buksa, 
måtte jeg stå på en stol når jeg tok den 
på meg for at ikke pressen skulle gå ut, 
og de skoa vi hadde, hvite gummisko, 
hadde så tynn såle at du merket hver 
eneste sten som lå i veien. Stoffet i 
skoa var mer beregnet for innebruk enn 
utebruk. 17. mai 1952 marsjerte vi over 
Sarpebrua i snøvær. Gummiskoa sugde 
til seg vann og vi ble gjennombløte og 
frosne på føttene.
Men været skifter. På landsstevnet på 
Gjøvik i 1953 var det så varmt at asfal-
ten smeltet. Du kunne ikke stå stille, 
for da satte skoa seg fast, slik det gjorde 
for Knut Erik Klausen, forteller Erling.

Økonomi
Kontingenten alene var ikke nok til 
å dekke utgiftene korpset hadde. På 
1960-tallet var den 1 krone per måned, 
og for leie av uniform 35 kroner den 
tiden man var medlem. Det ble derfor 
sendt mange søknader og anmodninger 
om støtte og bidrag for driften. Det var 
stor respekt for øvrigheten den gang. I 
brev til Tune Kommune 30. september 
1963 står det: Vi vil med dette søke 
deres ærede kommune om et bidrag 

inntil kr. 2000,00. Da vi i år har en 
meget stor tilgang av aspiranter, og har 
mange instrumenter som nu må byttes 
ut. Videre har vi store utgifter når det 
gjelder vedlikehold av instrumenter og 
drakter. Håper med dette at søknaden 
blir godt mottatt.
Videre gikk det brev til banker og be-
drifter i omegnen. Korpset deltok også 
på 1. mai-feiringene. Brevet som ble 
sendt til 1. maikomiteen i 1963 med 
søknad om spilling inneholdt følgende: 
For revelje og barnetog var honoraret 
200 kroner per tur, 50 kroner for spilling 
før barnetoget og 100 kroner for konsert 
ved Trygdeheimen.

15-årsjubileum
Korpset fikk mye oppmerksomhet, også 
i avisene. Til 15-årsjubileet 1961 var det 
tre større artikler i SA der den første 
handlet om korpsets historie. Blant an-
net ble de to guttene, Per Åge Karlsen 
og Kåre Gunheim trukket fram fordi de 
ikke har vært borte fra en eneste prøve 
i de 10 årene de hadde vært med. Den 
andre artikkelen omtalte jubileumskon-
serten i Folkets Hus, hvor man kunne 
lese: Det var virkelig et vakkert syn å 
se alle de kjekke guttene i sine meget 
kledelige uniformer sitte på scenen og 
spille idet teppet gikk opp. Korpset er 
stort, med god besetning i de forskjel-
lige gruppene og klangen blir som følge 
derav både fyldig og fulltonende. At 
det i dette korpset er mange gutter som 
er flinke til å spille, var ikke vanskelig 
å merke. Et par av dem sto til og med 
fram og spilte kornettsolo, og de forsto å 
få lyd i instrumentene så det var en fryd 
å høre på…. Korpset ble hjertelig hyllet 
til slutt med takfast klapping og måtte 
spille ekstranummer hvor guttene også
tok i bruk sangstemmen, og det var jo et 
morsomt og avvekslende innslag. 

Den siste artikkelen var et referat fra 
selve jubileumsfeiringen på Furuheim, 
med hilsner og gaveoverrekkelse fra 
fjern og nær. Ordfører Karl H. Karlsen 
takket korpset for konserten og sa at 
guttene var gode ambassadører for 
Øya og Tune og at rådmann Sira skulle 
sørge for at korpset ble tatt med når 
bevilgningene ble vedtatt. Det høstet 
stort bifall da mødregruppa overrakte 
en blomsterbukett med 1500 kroner. 
Formannen i korpset, Henry Gunheim 
henvendte seg til guttene og takket 
dem for en god konsert, pen oppførsel 
og at de var stille og rolige da det ble 
forlangt av dem.

Korpset i dag
Det var i 2014 at Varteig skolekorps og 
Hafslundsøy skolekorps slo seg sammen 
og ble til Varteig og Hafslundsøy Skole-
korps. Korpset har i dag 32 medlem-
mer, fordelt på hovedkorps, junior- og 
aspirantkorps med Rebekka Larsen som 
dirigent for de to sistnevnte. Iver Vat-
vedt har vært dirigent for hovedkorpset 
de siste fem årene. 1. januar overlot 
han dirigentstokken til Merethe Nilsen. 
Korpsets visjon er: Stolt-Større-Bedre. 
Det er noe de har levd opp til de siste 
årene. I distriktsmesterskapet (DM) 
2019 oppnådde de å bli distriktets frem-
ste skolekorps. Med 91 poeng ble det en 
fin 2. plass i 2. divisjon, kun ett poeng 
bak Halden Skolemusikkorps. Korpset 
har stor aktivitet med deltagelse både 
1. og 17. mai, spilling ved ulike institu-
sjoner, høstkonsert og to julekonserter, 
skolekonsert og barnehagekonsert. 
Høydepunktet er kanskje deltagelsen 
i DM, og ikke minst sommertur både 
innenlands og utenlands. Heidi Strøm-
nes er korpset styreleder.

Arild Bøe

Erling Nilsen og Tore Larsen minnes tiden i «Guttemusikken».

Tore Larsen fotografert i forbindelse med 
15-årsjubileet 1961.
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Arne Garborg vokste opp på Jæren i 
det gamle bondesamfunnet. De første 
barndomsårene var en lykkelig tid, men 
da han var i 9-årsalderen, ble hans hjem 
radikalt forandret, idet faren kom inn 
i en religiøs krise. Farens strenghet og 
pietistiske religiøsitet gjorde barndoms-

hjemmet uutholdelig for odelsgutten 
Arne. Her opplevde han i slutten av 
februar 1870 det han har kalt for det 
mørkeste i sin livshistorie, da faren, som 
var blitt mer og mer tungsindig, særlig 
etter at han solgte gården i 1869, selv 
gjorde ende på sitt liv.
Arne kjente det som om han hadde 
skyld i farens sørgelige skjebne; det 
var mot farens vilje han hadde reist fra 
ættegården, og denne skyldfølelsen har 
satt dype merker i hans diktning.
Til tross for voldsomme angrep på kir-
ken og teologene, som vakte stor oppsikt 
og strid - han ble også av myndighetene 
sett på som en farlig mann - kunne han 
skrive salmer som:
«Lov Jesu namn og herredom» og «Gud 
signe Noregs land» som de mest kjente i
Salmeboka. Men han skrev også salmer 
som trekker fram den nød og lengsel 
som bodde i ham.

  Å, hjelp meg, du som hjelpa kan.
  Du ser kor sårt eg strider,
  Mitt hjarta trøytt i tunge band
  foruten von seg vrider.
  Mi naud eg kan kje ut få sagt.
  Det vonde fekk så stor ei makt.
  Som brann i barm det svider.
 
   Ja, hjelp meg, du som hjelpa kan!
  Til deg mi bøn eg sender.
  Du stridde sjølv og over vann;
  du mørkemakti kjenner.
  Mi naud er stor, min strid er fæl!
  Ver hjå meg du som vel meg vel!
  Då veit eg alt seg vender.

Garborg giftet seg med Hulda Berger-
sen, og etter å ha bodd en tid på Kolbot-
nen i Østerdalen bosatte de seg i 1897 
på Labråten i den såkalte Kunstner-
dalen i Asker. Hans skrifter gir et bilde 
av en allsidig begavelse og en betydelig 
dikter.
(Kilde: Store norske leksikon og Norsk 
Salmebok).
Arrangementet begynner kl. 19.30. Et-
ter foredraget blir det muligheter for 
spørsmål og samtale over en kopp kaffe.

Arne Garborg og kristendommen
står som tema på Kulturutvalgets foredragskveld i februar

Torsdag 27. februar kommer rektor Tormod Torp fra Kråker
øy til Hafslundsøy kirke med foredraget «Arne Garborg og 
kristendommen  trekk fra hans liv og utvikling fra barndom 
til alderdom». Dette foredraget har han blant annet holdt i 
Domkirken i Fredrikstad og hos Garborgvenner på Jæren. 
Det er nok kjent blant de fleste at Garborg hadde et kon
fliktfylt forhold til kristendommen, men hvor konfliktfylt 
var det? Kanskje vi får svar på det?

Varteig menighet
inviterer de som går

i 2. og 3.klasse til

Lørdag 7.mars kl. 11.00-15.00 
Søndag 8.mars kl. 10.00-12.30

Det vil bli mange spennende oppdrag på lørdag og
gudtjeneste for små og store på søndag der

tårnagentene skal bidra.  

Mer informasjon og påmelding vil
komme på hjemmesiden:

www.kirken.no/sarpsborg-øst

Tormod Torp.
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Første helgen i advents
tiden var 19 10 og 11årin
ger og 10 ledere i alder 12
71 år samlet til Lys Våken 
i Hafslundsøy kirke. Vi 
forberedte gudstjeneste 
sammen, lekte, spiste, 
øvde inn LysVåkensan
gen med dans til, lærte 
litt om advent, laget ad

Fotos: Julie Karstensen og Ingrid D. Levinsen



HJØRNET

ventsstaker, feiret kir
kens nyttårsaften med 
tacomiddag og is, hadde 
sporlek og bålkos ute, 
overnattet i kirkerommet, 
og feiret gudstjeneste og 
kirkekaffe sammen med 
menigheten for øvrig. 
Takk for en fin helg til 
alle som var med!
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Familien er samfunnets viktigste byggestein

31.6 millioner mennesker er offer for menneskehandel i dag. Thailand er et av de verste 
landene i verden. Mer enn 90 prosent av jentene som har havnet i prostitusjonsmiljøet 
kommer fra familier som er ødelagte av fysisk mishandling og/eller misbruk. 
Diakoniavdelingen vil jobbe for å hindre at jenter fra våre kirkers nabolag ender opp som 
prostituerte i Bangkok. Vi vil bygge trygge gode familier med kjærlighet og kunnskap. 

I områder hvor 70-80 prosent av familiene er sterke og trygge, vil det ikke være noe 
problem med narkotikamisbruk etc. Men for mange barn og ungdommer i Thailand 
oppleves familien som utrygg, og en trekkes mot vennskap og miljø på gaten, hvor 
narkotika er lett tilgjengelig. Da vi spurte deltagerne på seminaret vi arrangerte nå i høst 
hva som var den største utfordringen i deres nabolag, svarte alle narkotika.

Diakoniavdelingen i ELCT (LDD) ønsker derfor å jobbe for å styrke familier her i Thailand.

LDDs nyeste prosjekt, som NMS er med og støtter, heter ”Strong and safe families”. Vi 
startet opp nå i høst med et tre dagers seminar for våre diakonivolontører og ansatte ved 
diakoniavdelingen. LDD inviterte dyktige foredragsholdere fra andre frivillige 
organisasjoner her i Thailand, med en spesiell kompetanse på våre fokusområder. De 
underviste blant annet om forebygging av menneskehandel, barns rettigheter og om 
hvordan kirken kan bidra med å styrke familiene i sine nabolag. Tidligere prostituerte 
fortalte om livet sitt og om veien ut av prostitusjon. Vi besøkte også en av de mange 
bargatene her i Bangkok, en gate hvor mellom 10 000 – 15 000 jenter jobber som 
prostituerte. Mer enn 70 personer fra hele landet deltok på seminardagene. 

Bare 15-20 prosent av barna i Thailand bor sammen med mor og far. Veldig mange vokser 
opp hos besteforeldre på landsbygda, mens foreldene jobber i en av de større byene. 80 
prosent av barn som bor på barnehjem/internat har foreldre. 90 prosent av disse kommer 
fra fattige familier. 

Det er dyrt å drive internat/barnehjem. Vi kan hjelpe veldig mange flere barn ved å hjelpe 
familiene deres slik at de kan bo hjemme. I tillegg forsvinner tradisjon og kultur når barn 
sendes på institusjon. En av foredragsholderne, som til vanlig er lærer på et universitet her 
i byen, var tydelig: Målet vårt må være å hjelpe barna slike at de aller fleste kan være 
sammen med familiene sine. Vi bør ikke oppmuntre til at barna blir sendt vekk, men 
heller oppmuntre familier til å ta vare på barna selv. 

Av: Anne Storstein Haug

Nyhetsbrev 3/19

Foto:  NMS-info
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Hva gjør vi i Thailand?

Sammen med Den evangeliske-lutherske kirken i Thailand er vi med på å gi barn og unge 
fra fattige kår en bedre start på livet, og mulighet til å gå på skole. I tillegg bidrar vi med 
økonomisk støtte til opplæring og kursing for kirken medarbeidere og medlemmer. 
Vi er også engasjert i klimasmart jordbruk og landsbyutvikling i avsidesliggende landsbyer 
nord i Thailand. 

Illustrasjonsbilde. Foto: NMS-info 

• Avdeling er ansvarlig for det sosiale 
arbeidet i Den evangeliske-lutherske 
kirke i Thailand. 

• Målet er å dele Guds kjærlighet med 
mennesker i nød. Hjelpen blir gitt 
gjennom lokale menigheter og 
avdelinger i kirken. 

• LDD har også egne prosjekt som drives 
i nært samarbeid med lokale 
menigheter . 

• Diakoniavdelingen gir støtte, 
uavhengig av religion, sivilstatus og 
rolle i samfunnet.

Diakoniavdelingen Lutheran
Diakonia Department (LDD)
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26. januar: Søndagsskole
  2. februar: Søndagsskole
  9. februar: Søndagsskole
16. februar: Fri - vinterferie
23. februar: Fri - vinterferie
      Karnevalsgudstjeneste i
      Varteig kirke kl. 11.00
  1. mars: Søndagsskole
  8. mars: Tårnagentene
      Varteig kirke kl. 11.00
15. mars:  Søndagsskole
22. mars:  Søndagsskole
29. mars: Søndagsskole
      Påskefrokost kl. 10.00
      Merk tiden.
  5. april: Fri - palmesøndag
12. april: Fri - 1. påskedag
19. april: Jakten på
      Varteigtrollet, Hasle menighets-
      senter kl. 10.00
26. april: Søndagsskole
  3. mai:  Søndagsskole
10. mai:  Ikke søndagsskole
17. mai:  Ikke søndagsskole
24. mai:  Sommeravslutning
     hos Torill.

Vi treffes på Filadelfia Varteig kl. 10.30
Vi gleder oss til å treffe dere alle på 

søndagsskolen..

Trenger dere å snakke med oss, eller bli 
hentet, treffes vi på følgende nummer:
Jorunn mobil : 47 90 81 92         
Torill  mobil : 40 03 76 80
Karin telefon:  69 14 91 96     

Søndagsskolen

Neaskogs og
Filadelfia

V i samarbeider med Varteig kirke men har 
våre samlinger, som er tilpasset to alders-
grupper, på Filadelfia Varteig. 

Breidablikks venner i Varteig har  
    Årsmøte på Breidablikk 
    fredag 21. februar kl. 19.00.
Årsmøtesaker. 
Sang av Varteig musikklag, an-
dakt, kollekt, kveldsmat.
 Alle er hjertelig velkommen!

Breidablikks 
venner

OPPRYDDING / SKROTDROSJE
Opprydding                                                    
loft, kjeller, garasje, lager etc.
Tømming av dødsbo, salgsobjekter
e.l.
Enkel utvasking / flyttevask
Bortkjøring av skrot og avfall                     
små elektriske artikler, hageavfall etc.

 

Har du et oppdrag til oss?
Ta kontakt med Bjørnar, Karl Rino eller Merete på tlf:

4 7  4 8  6 6  0 5
Ijobb Astrids gate 18,  1706 Sarpsborg

Karnevals-
gudstjeneste

Søndag 23.februar kl. 11.00 
i Varteig kirke

Både små og store oppfordres til å kle seg ut! 
Dette blir en annerledes gudstjeneste med mye morro.

 
Mer informasjon kommer på facebook.

Vi gleder oss!
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Varteig preste og menighetskontor
Epost: varteig.menighet@sarpsborg.com

www.sarpsborg.kirken.no
Postadresse:

Varteig menighet, Postboks 237, 1702 Sarpsborg
 Besøksadresse:

Varteig menighet, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Sokneprest Ingrid D. Levinsen:
Telefon kontor: ...... 69 11 68 22
Telefon mobil: ......... 452 65 229
Epost: ingriddorthea.levinsen 
@sarpsborg.com 
Soknepresten kan nås på mobil-
telefon når hun ikke er på 
kontoret.

Daglig leder 
Monica Therese Søvde  
Telefon kontor: ...... 69 12 41 30
Telefon mobil: ......... 481 78 546
Epost: mots@sarpsborg.com

Organist Tom Rønningsveen:
Epost: 
tom.roenningsveen@sarpsborg.
com

Kirketjener i Varteig kirke
Ivar Aronsen 
Telefon mobil: .......... 908 28 586
Epost: ivar.aronsen@sarpsborg.
com

Menighetspedagog  
Julie Karense Karstensen 
Telefon kontor: ...... 69 11 60 47 
Telefon mobil: ......... 916 33 352
Epost: juliekarense.karstensen@
sarpsborg.com

Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brandt:
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
Epost: ove.brandt@sarpsborg.com

Menighetsrådsleder 
Åslaug Sødal Gabestad:
Telefon mobil: ........... 932 01 451
Epost: aaslaugs@hotmail.com

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

Benjamin Nordling Svein Åge Johansen

Hans K. Helgesen Birgit Groth

Sarpsborg og omegn 
begravelsesbyrå

Vakttelefon 69 130 130 (24t)
Kirkegata 29

www.jolstad.no        Lokaleid Begravelsesbyrå

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

Døpte:
Varteig kirke: 
Erle Skivdal
Marcus Dueholen-Nikolaisen 

Døde:
Hjørdis Martinsen
Arne Bergerud
Marianne Kultorp
Ruth Gundersen
May Tove Berg Remme 

Slekters
gang
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Avd.
1. Hafslundsøy Bakeri 69 133460
7. Iseveien senter  69 877014
8. Stortorget Rakkestad 69 221518
 
Fax kontor  69 133470

I over 80 år har vi  bakt  brød og kaker!  
Vi  baker fortsatt på den «gammeldagse» 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 Er bakt med surdeig.
Prøv ett da vel!

post@baker-skoglund.no

Ønsker du 
besøk?

Kjenner du noen som trenger 
besøk,

eller vil du bli besøker?

Kontakt 
 Varteig menighetskontor,

tlf 69 11 68.11

Ønsker du å annonsere i 
Varteig Menighetsblad?
Informasjon om priser etc.
får du ved henvendelse til 

varteig@menighetsblad.net

Din totalleverandør 
av byggevarer

Borgenhaugen - Fredrikstad øst - 
Fredrikstad vest - Moss  - Spydeberg

Nå kan du gi 
takkoffer med Vipps
Det er nå mulig å bruke VIPPS 
i gudstjenestene våre for å gi 
menighetens takkoffer. 
Nummeret er 116320 
(Varteig sokn). Dere må gjerne 
merke meldingen med offerformål, 
men det er ikke avgjørende, for det 
kan vi se på datoen.

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.

Bokmiljø
-en annerledes bokhandel

Sulfatveien 4, Torp
tlf 69 15 14 69

torp@bokmiljo.no
Velkommen til handel med mening!

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

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

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

Å snakke med folk om livet gir mening.
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GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 26. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 18,35–43
Salme 146,1–10 og Rom 16,25–27 
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetens dia-
koni arbeid

Søndag 2. februar
5. søndag i åpenbaringstiden
Mark 2,1–12 
1 Mos 15,1–6 og Rom 4,1–8 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet 
i Varteig sokn.

Søndag 9. februar
Såmannssøndag
Luk 8,4–15
Jes 55,8–13 og Hebr 4,12–13
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen. Speiderne på Hasle 
deltar. Offer til Den norske Bibelsel-
skap.

Onsdag 12. februar
Varteig kirke kl. 18.00:
Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog  
Julie Karense Karstensen. Offer til 
menighetens barne- og ungdomsarbeid. 

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Søndag 15. mars
3. søndag i fastetiden 
Luk 11,14–28
1 Sam 18,6–14 og Ef 5,1–2.8–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudsteneste. Offer til konfirmant ar-
beidet i Varteig sokn.

Søndag 22. mars
Maria budskapsdag 
Luk 1,26–38
Jes 7,10–14 og Gal 4,4–7
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til Stiftelsen Kirkelig 
ressurssenter.

Søndag 16. februar
Kristi forklarelsesdag
Matt 17,1–9
5 Mos 18,15–18 og Åp 1,9–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til stiftelsen Signo.

Søndag 23. februar
Fastelavnssøndag 
Joh 17,20–26
Høys 8,6–7 og 1 Kor 13,1–7
Varteig kirke kl. 11.00:
Karnevalsgudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighetspedagog  
Julie Karense Karstensen. Offer til 
søndagsskolen i Varteig.

Søndag 1. mars
1. søndag i fastetiden 
Matt 4,1–11
1 Mos 2,8–9; 3,1–8 og Jak 1,12–16
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til konfirmantarbeidet 
i Varteig sokn.

Søndag 8. mars
2. søndag i fastetiden 
Matt 15,21–28
1 Mos 32,24–30 og Jak 1,2–8
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest In-
grid D. Levinsen og menighetspedagog  
Julie Karense Karstensen. Tårnagenter. 
Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 29. mars
4. søndag i fastetiden 
Joh 11,45–53
1 Mos 22,1–14 og Hebr 4,14–16
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid D. 
Levinsen. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 5. april
Palmesøndag 
Joh 12,12–24
2 Mos 12,21–28 og Ef 2,12–18
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved menighets-
pedagog  Julie Karense Karstensen og 
vikar. Offer til menighetens barne- og 
ungdomsarbeid. 



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 3. mars.

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Det skjer i
Varteig og på
Hafslundsøy

Undervisnings
kvelder 

 Undervisingskveldene som er på 
Hasle menighetssenter en gang i 

måneden, er et samarbeid mellom 
Varteig menighet og VI-Normisjon:

13. februar kl. 19.00: 
«Ordet» ved Ingrid D. Levinsen.

12. mars kl. 19.00: 
«Nattverden» ved Knut Olav Holmen.

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
Vi inviterer til Formiddagstreff hver 4. tirsdag 
i måneden kl. 11.00 i Hafslundsøy kirke. Det er 
hyggelige samvær med variert program, bevert-
ning, utlodning og andakt.

I vinter er formiddagstreffene på følgende datoer: 
28. januar.
25. februar.
24. mars.

Varteig 
Historielag

Vi ønsker velkommen til et nytt 
og forhåpentligvis aktivt år i 
Varteig Historielag. Medlems
massen er stabil, og oppslutnin
gen god. Det håper vi også blir 
tilfellet for det første året inn 
på «20-tallet».

Mandag 10. februar kl. 19.00: 
Årsmøte i Bygdehallen. DVD-visning: 
«Langs Glomma». Bevertning og utlodning.

Mandag 2. mars kl. 19.00: 
Møte i Bygdehallen. Mimring/intervju av 
eldre i Varteig. Tema: «Mekanisering av 
landbruket». Bevertning og utlodning.

Mandag 20. april kl. 19.00: 
Møte i Bygdehallen. Foredrag ved fotograf 
Jarl Morten Andersen. Han viser fram og 
forteller om bilder han har samlet på jobb 
i SA. Bevertning og utlodning

Søndag 21. juni: 
Bygdedag.

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

Har du ikke fått tak i Varteig-kalenderen 
for 2020? Da bør du snarest kontakte en 
av de tillitsvalgte i laget. Vi har fortsatt 
noen eksemplarer for salg. Prisen er som 
før, 100 kroner. 

Vi minner også om at vi har historielagets 
årstidsskrift Inga for 2019 for salg. Prisen 
er også her 100 kroner. 
I 2018 ga vi ut et hefte om kulturminner. 
Heftet inneholder opplysninger om de 80 
stolpene som er satt ut etter registreringen 
i Ovaskogs. For alle stolper er koordinatene 
oppgitt, og det følger med et eget kart over 
området. Heftet har spiralinnbinding slik 
at det skal være enklere å bruke når du 
går tur. Heftet, som er på 115 sider, koster 
100 kroner.

Historielaget har også for salg DVD’er 
(170 kroner), dialekt-CD’en (150 kroner) og 
gamle utgaver av både Inga og kalenderen. 
Disse kan du få kjøpt ved henvendelse til 
historielagets tillitsvalgte, eller på
varteighistorielag@gmail.com.
For mer informasjon – se:

www.varteig-historielag.no

Styret

Barnekoret
Star Kidz

Har øvelse på Hasle menighetssenter annenhver onsdag 
(ulike uker):
 Skolebarna øver  kl. 17.30 – 19.00.
 3 – 6 år øver   kl. 18.00 – 19.00.

Leder: Camilla Beck Arntsen
Pianist: Tom Rønningsveen


