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«I disse koronatider» er et uttrykk som 
stadig brukes for tiden. På få uker ble 
verden, slik vi kjenner den, endret, og 
trusselen fra et usynlig virus snudde 
hverdagen vår på hodet.
Plutselig var det hjemmeskole og hjemme
kontor som gjaldt. Sykehjem ble stengt 
for besøkende. Mange av samfunnets 
tjenester ble lukket ned. Og også kirken 
har måttet drive sitt arbeid på en helt 
annen måte enn ellers. 
Kirkens ryggmargsrefleks er å åpne 
dørene når krisen rammer. Men denne 
gangen måtte også vi lukke ned. Guds
tjenester ble avlyst. Alt av arbeid for 
barn og ungdom ble lagt på is. Kon
firmasjonsgudstjenester måtte utset
tes. Mennesker som har gledet seg 
til bryllup og barnedåp måtte endre 
på planene. Og begravelser har vært 
holdt med bare de aller nærmeste til 
stede. Likevel har kirken vært til stede 
– særlig gjennom sosiale medier. Vi 
har vært på jobb med hjemmekontor 
og telefonmøter. For meg har det vært 
sårt å bare kunne møte pårørende til 
begravelser på telefon før seremonien, 
og det har vært vanskelig å ikke kunne 
gi sørgende et håndtrykk og en klem. 
Samtidig vet jeg at det helt sikkert har 
vært mye vanskeligere for dem som har 
vært i sorg å ikke kunne ta avskjed med 
sine kjære på samme måte som de ellers 
ville gjort det. Mye fint har også skjedd 
i denne tiden, men jeg tror alle ser frem 
til en mer normal hverdag.
Skjønt jeg tror det er lenge til hverdagen 
er tilbake slik den var før 12. mars. Jeg 
tenker at vi nå, når samfunnet åpnes 

igjen litt og litt, er på vei inn i en ny 
normal hverdag. En hverdag hvor vi 
fortsatt må holde avstand og vaske 
hender. Hvor vi fortsatt må forholde 
oss til trusselen fra viruset, men hvor vi 
samtidig må leve så normalt det lar seg 
gjøre, og med de begrensninger myndig
hetene til enhver tid pålegger oss.. 
Og nå åpnes kirkene våre for guds
tjenester igjen. I første omgang for 
inntil 50 deltagere om gangen. Det 
vil bli lettere med dåp og vielser – og 
begravelsene kan også skje i litt mer 
ordinære former, selv om det fortsatt vil 
være begrensning på antall fremmøtte. 
Aktiviteter for barn og unge kommer 
tvilsomt i gang igjen før sommerferien, 
men vi håper vi kan få til mye av det vi 
har planlagt for høsten. Og så får vi ta 
det som det kommer.
Situasjonen endrer seg fort, og trolig 
ser mye annerledes ut nå når du leser 
dette, enn det det gjorde da jeg skrev 
det. Det er en del av den nye normal
situasjonen. 
Men uansett hva som skjer vil vi være 
kirke og vi vil være til stede. Ta gjerne 
kontakt om du trenger en prat. Jeg 
 gleder meg til å se mange av dere i 
kirkene våre fremover.

Ta vare på hverandre og nyt våren – 
med rene hender og nødvendig avstand 
– i disse koronatider.

Ingrid prest

Se også side 7.

Kirke i koronatid

10. mai var det gudstjeneste i Hafslundsøy kirke med strenge smitteverntiltak.
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Om Gud, Jona og vi andre
En av de mest fascinerende fortellingene i Bibelen er den om Jona. Han fikk en kjempe
utfordring fra Gud. Han ble pålagt å dra til en av den tids storbyer, nemlig Ninive 
i Assyria og be folket der vende seg bort fra sin ondskap. Dette mente han var en for 
tøff oppgave, og prøvde å flykte unna. Han rømte med på en båt som skulle vestover 
i Middelhavet. Under båtreisen ble det uvær og mannskapet ga Jona skylden for at 
båten var i ferd med å gå under. Det endte med at de kastet ham overbord. Kavende 
i bølgene ble Jona slukt av en stor fisk, og etter tre dager i fiskens buk, ble Jona 
spydd opp på tørt land. Gud ba ham da på nytt om å gå til Ninive, og rope ut at byen 
ville bli ødelagt på grunn av folkets ondskap. Jona gjorde da som han ble bedt om. 

Folket i Ninive hørte på Jonas advarsel, 
de vendte om og trodde på Gud. Og Gud 
sparte Ninive fra ødeleggelse.
Går det an å flykte fra Gud?  Ja, dette 
har menneskene forsøkt på til alle tider. 
Adam og Eva i Edens hage var de første, 
og siden har menneskeslekten gjort det 
samme. Det går an å holde Ham på av
stand og velge bort fellesskapet med Ham. 
Gud tvinger ingen. Samtidig er han Gud, 
som har skapt oss alle i sitt bilde. Han 
kjenner oss og vi står i en relasjon til 
Ham. Han er selve kilden til alt liv. Og en 
dag skal alle mennesker gjøre regnskap 

for Ham over hvordan vi har forvaltet livet og alt det gode han har gitt oss. Slik sett 
går ingen vei utenom Gud, enten vi forholder oss til det eller ikke.
I  fortellingen om Jona grep Gud inn og berget profeten etter tre dager i fiskens buk. 
Dette tegnet peker fremover mot Jesus. Ved Jesu korsdød og oppstandelse den tredje 
dagen sonet han verdens synder, viste seg sterkere enn døden og gjenopprettet felles
skapet mellom Gud og menneskeslekten. På samme måte som Jona ble reddet fra 
drukningsdøden, gir Jesu oppstandelse håp også for oss. Hans oppstandelse peker 
fremover mot vår oppstandelse til evig liv på en nyskapt jord og himmel.
Og da er vi dypest sett alle i samme båt, både Jona og vi andre. Vi  kjenner 
på både frykt og feighet. Men vi er ikke glemt av Gud. Han vil oss det 
beste, og vil bruke oss til å være hans hender og føtter i verden. 

  Du kjenner meg Herre, du vet hvem jeg er,
  min kropp, mine følelsers bolig.
  Du fører meg gjennom mitt opprørte liv,
  du elsker meg, det er utrolig.

(tekst: Kari Mangrud Alvsvåg)

hilsen
Sverre S. Aarmo
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Samvirkelaget på Øya. Bedehuset skimtes til venstre.

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Med Jim Johansen langs
Edvard Strands vei
Jeg var ganske fersk i jobben da jeg fikk meg lærerstilling på Jelsnes skole i 1971. Jeg 
fikk bo i lærerboligen i den gamle skolen fra 1882. En sommerdag ringte det på døra. 
Utenfor sto en mann som fortalte at han, kona og svigermoren var på søndagsutflukt. 
De kom fra Bærum og svigermoren hadde så lyst til å se igjen barndomshjemmet sitt.

Svigermoren het Tora Hågensen, og var datter til Edvard og Milla Strand. Edvard kom som lærer 
til Jelsnes og Minge i 1885, og var der til han ble lærer på Hafslundsøy i 1903. Ikke visste jeg at jeg 
skulle treffe Arne Sørensen, som denne mannen het, igjen 30 år senere. Vi hadde flyttet inn i nytt hus i 
Sarpsborg og invitert noen familiemedlemmer fra Bærum hvor han også var med. Blant annet fortalte 
han meg at hans svigermors far hadde vært lærer her i distriktet. Han het Edvard Strand og fått en 
vei oppkalt etter seg. Han forteller videre om utflukten for 30 år siden til skolen hvor svigermoren 
bodde som barn, og at de da møtte en ung mann med skjegg og en stor schäferhund, og som inviterte 
dem inn. Jeg måtte le. «Han kjenner jeg», svarte jeg. «Det var meg, fremdeles med skjegg, men uten 
schäferhund». Sammen tok vi turen til Jelsnes for nå å se at den gamle skolen var blitt revet til fordel 
for en ny og mer moderne skole.

Edvard Strands vei
Jeg visste jo om Edvard Strands vei fra barndommen. Vi kalte den bare «Gamleveien», og var hovedveien 
på Øya før Nordbyveien ble bygget på 1930tallet. Veiene ble da kalt bare «Gamleveien» og «Nyveien». 
Etter krigen fikk de navn og ble til Edvard Strands vei og Nordbyveien. Edvard Strand må jo ha vært 

en betydelig person siden han er blitt foreviget med en vei, 
har jeg tenkt. Jeg tok kontakt med Jim Johansen på Helgeby 
og spurte om vi kunne ta en rusletur langs «Gamleveien» og 
om han kunne fortelle hva han husker fra barndommen om 
denne veien. Jim er født i 1938 og vokst opp på Øya, så jeg 
regnet med å få med en virkelig kjentmann.
Vi møttes på «Snippen», der Nordbyveien og Edvard Strands 
vei møtes, en solrik dag nå i våres.
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Den uunnværlige Lorentz
Jim begynner å fortelle om han «Lornsj», som bodde i det andre huset på høyre side 
når vi begynner på vår vandring sørover.  Det var mindre den gangen, fortsetter 
han.  Lorentz  Kristiansen var en veldig viktig person og deltok i det meste. Han 
var drosjesjåfør, og vel nesten den eneste med bil på Øya på 1940 og 50tallet. Kona 
hans, Mimmi, var leder for barnelosjen «Øens blomst» og der var mange med, jeg 
også, og jeg ble med i guttemusikken, og da hadde vi øvelser i garasjen til «Lornsj». 
Han hadde en finger med i det meste, forteller han.
Vi rusler videre og kommer til en liten stikkvei mellom Coop Extra og Edvard Strands 
vei, som var en del av veien til gården på nordre Helgeby, men som i dag er sperret 
for biltrafikk. - Alle veier til gårdene på Øya, endte opp i «Gamleveien», sier Jim. 

Forretningsgata
 Dette er jo den gamle forretningsgata på Øya. Det var her det skjedde, forteller Jim. 
Litt lenger ned i veien kommer vil til Edvard Strands vei 55 hvor Skoglund hadde 
sitt første bakeri og bakte boller i et rom i uthuset. Lenger fram, ved veikrysset til 
Hoppveien, ligger huset til Gerda Fredriksen.  Jeg husker godt henne fra søndags
skolen på bedehuset. Hun kunne fortelle rørende historier, og hun spilte gitar når 
vi sang. Gerda var veldig snill og alles venn, husker han.
Vi går nedover veien og passerer butikken til Ragnar Berg.  Den ble grunnlagt i 
1930 av Gunelius Andersen og var den første butikken på Øya og var landhandel 
og melke utsalg.

Melkebilen kom kjørende hit med melk hver dag, husker Jim, og kundene handlet melk i 
spann, der var det stor trafikk. I 1936 overtok Ragnar Berg butikkdriften. Det var butikk 
her fram til 1991, men da med ulike personer som sto for driften de siste årene, forteller han 
videre. Vi går forbi huset hvor skomaker Knutsen holdt til, vis a vis butikken til Berg og, et 
par hus nedenfor butikken, der Billy Olsen hadde sin pølsebod.
 Øya hadde et frivillig brannkorps på den tiden og Lorentz Kristiansen var brannsjef. Her kan 
du se fundamentet til garasjen der brannpumpa sto, forteller Jim. Vi står på en liten asfaltert 
plass rett sør for Edvard Strandsvei 43.  Ble det brann kom Lorentz med drosja si og hentet 
brannpumpa. Og på høyden bak der lå vannverket. Jim peker i retning mot Glomma.  Det 
ble pumpet vann fra elva og fordelt både til hus og vannposter. Her lå også Samvirkelaget. 
Det sto ferdig et par måneder senere enn butikken til Berg. I dag er det bolighus, fortsetter 
han. Vi snur oss mot det tidligere bedehuset på andre siden av veien.  Dette huset ble bygd 
på 1890tallet og var forsamlingslokale og skole fram til den nye skolen ble bygd i 1905. 
Den ble kalt «Smaaskolen paa Hougen». Det var indremisjonen som kjøpte huset og brukte 
det til bedehus fram til den nye kirken på Øya sto ferdig i 1995. Siden var korpset og Am 
Carklubben inne på eiersiden. I bygget nedenfor bedehuset hadde Skoglund sitt nye bakeri 
i kjelleren og kunne nå bake mer enn bare boller. Det var ferdig i 1935. Ved siden av hadde 
Arve Martinsen sin farvehandel.

Jim Johansen på «Snippen» der Edvard Strands 
vei og Nordbyveien møtes. I bakgrunnen ses 
huset hvor Lorentz Kristiansen bodde.

Foto: Arild Bøe. 

Kiosken til Jossa og 
skredder Skarpnord
Det gamle bakeriet grenser også til Eiliertsens vei.  Her kommer 
gårdsveien fra Helgeby sør, Skjeggeby og gården til Eilertsen, sier 
Jim. Vi får tid til litt annet prat også på strekningen videre og Jim 
forteller om sitt arbeid som kommunegartner i Tune og som park og 
idrettssjef i den nye storkommunen Sarpsborg. I en alder av over 80 
år er han fremdeles virksom, ikke minst i Tune Utemiljø hvor han 
hjelper sønnen André Belsby som er daglig leder.
Vi er kommet nesten ned til Tjernsparken.  Jeg husker godt vi var 
i kiosken til «Jossa», sier jeg da vi kommer til huset der kiosken sto 
framme ved veien i Edvard Strands vei 34.  Jossa var min bestemor, 
sier Jim, men het Josefine. Min mor Gudrun drev kiosken i mange 
år. Her måtte de ha handelsbrev, for de solgte tobakk. På andre siden 
av veien, i nummer 31 holdt skredder Erling Skarpnord til. Han 
var gift med Judith som kom fra skredderfamilen Ramdahl. Et av 
oppdragene de hadde, var ansvaret for draktene til guttemusikken, 
forteller Jim. Ragnar Berg kolonial. Butikk fra 1930 til 1991.

Foto: Privat eie Wenche og Ragnar Berg jr.
Fortsetter på neste side.

Huset til Jims besteforeldre Josefine og 
Severin Bråten i Edvard Strands vei 34. 
Kiosken til «Jossa» lå på plassen bak gjerdet.
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Skolen og Furuheim
Vi spaserer videre og ser Furuheim 
bak skogkrattet.  Ja, her lå den gamle 
skolen, sier Jim og stiger opp på taket 
til skolebrønnen.  Her lekte vi «Kongen 
på haugen». Leken besto i hvem som 
kunne nå toppen og forsvare posisjonen 
sin lengst mulig. Det ble bygget ny 
skole her i 1905 og som brant i 1948. 
Jim husker godt tiden på den gamle 
skolen.  Nå er det helt gjengrodd her, 
sier han, men kikker man nøyere etter, 
kan man se de gamle portstolpene ligge 
inne i skogkrattet, og bak der igjen 
ligger forsamlingslokalet Furuheim. 
Her var det også søndagsskole. Den 
begynte senere enn søndagsskolen på 
bedehuset, så vi rakk å gå på begge.
 Da er vi vel ved veis ende, avslutter 
han. Vi skilles og jeg takker for en hyg
gelig dag og veldig nyttig informasjon.

Edvard Strand
Men historien er jo ikke slutt, for det 
er egentlig her den begynner med 
Edvard Strand. Han kom til Øya som 
lærer i 1903. Han var alt da kjent som 
en handlingens mann. Det ble sagt ved 
hans tiltredelse at «nu skal det snart 
bli skolehus, siden Strand er kommet.» 

Han hadde sørget for skolestue på 
Minge en tiårs tid tidligere. Og spå
dommen gikk i oppfyllelse. Strand lagde 
utkast til nytt skolehus og året etter 
kunne ny skole innvies. Han sørget også 
for utvidelse av skolen 15 år senere. 
Skolen hadde en ca. 2 mål stor skole
hage; den fikk på Sarpsborgutstillingen 
gullmedalje for hageprodukter. Det var 
også hager til skolens lærere.
Edvard Strand var født i Våler 1861, 
men vokste opp på familiegården 
Strand i Skiptvet.
Han fikk prøve seg som lærer allerede 
i ung alder før han begynte på Asker 
seminar 17 år gammel. Han hadde 
forskjellige småjobber før han kom som 
lærer til Jelsnes og Minge i 1885.
Året etter giftet han seg med Milla 
Christiansdatter Haltorp og de fikk tre 
barn. I begrunnelsen for Strands anset
telse i Jelsnes heter det, at han «ved sin 
praksis som huslærer og som kretslærer
hadde vunnet almindelig yndest og 
anerkjennelse som en dyktig og samvit-
tighetsfull lærer». På Jelsnes anla han 
også en flott frukthage. Kombinasjonen 
JelsnesMinge var strevsom, særlig på
vinteren med usikker is. «Strand søkte 
om å få en solid eke. Søknaden ble ikke 
innvilget, og han fikk i stedet 8 kr. året 

til ferjepenger», heter det i et notat. 
Skole inspektør Arne Braadland sier 
i sin takketale til Edvard Strand i 
1924 ved hans avskjed som lærer at 
«Tune skolevesen har i Strands lange 
lærertid gjennomgått en rik og jevn 
utvikling. Forholdene var små den 
gang Strand begynte, men Strand tok 
fatt. Når arbeidet har båret så rike 
frukter for ham, er det fordi han er i 
besittelse av så uunnværlige egenskaper 
som idealitet og kjærlighet. Han har 
alltid stått i et utmerket godt forhold 
til sine kretser og har vært hjemmene 
en veileder og rådgiver i de forskjellige 
forhold. Alltid har det hett: «Jeg får 
gå til Strand». Han skrev skjøter og 
testamenter, selvan givelser og klager, 
kjøpekontrakter og låneandragelser, ga 
veiledning i hagebruk og planter, podet 
og beskar frukttrærne. Alt slikt arbeid 
var selvsagt gratis. Han fulgte godt 
med i skolespørsmålene og var alltid 
på høyde med tiden. Strand har vært 
atskillig benyttet i kommunen - en av 
de få Tunelærerne som har fått den ære. 
Han var således Venstres representant 
i herredsstyret i åtte perioder, i 16 år 
medlem av Tune og Rolvsøy sparebanks 
forstanderskap og i 15 år medlem av 
bankens kontroll utvalg. I Sarpsborgs 
folkeakademis styre har han i mange 
år vært medlem og styrets nestformann. 
I Strands nåværende post er det bygget 
skolehus to ganger. Når Strand nå 
trekker seg tilbake fra skolens gjerning, 
kan han gjøre det med bevisstheten om 
at han har vært en tro og god lærer, en 
folke-lærer i virkelig forstand». Strand 
blev tildelt kongens fortjenestemedalje 
i sølv.
Arne Sørensens datter, Ellen, har 
skrevet en slektsbok, og hennes oldefar 
Edvard Strand har fått et eget avsnitt 
som vi har fått tilgang til og som har 
vært kilde til delen av denne artikkelen
som omhandler Edvard Strand. Han dør 
i 1935, men med en vei oppkalt etter 
seg, vil Edvard Strand forbli husket.
                 

Arild Bøe   

Lærer Edvard Strand på Jelsnes skole. Kona Milla til venstre og 
datteren Tora sittende foran Strand.

Hafslundsøy skole med skolehage.

Edvard Strand.

Kongen på haugen. Jim har besteget 
taket på brønnen til den gamle skolen.
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Første gudstjeneste
på åtte uker

Etter at pandemien hadde satt stopper for alle samlinger 
i nær to måneder ble det igjen avholdt gudstjeneste i 
Hafslundsøy kirke søndag 10. mai - med strenge smitte-
vernbegrensninger. Gudstjenesten ble også streamet 
over nettet.

Da første gudstjeneste ble arrangert 10. mai gjaldt strenge regler. som at maksimalt 50 fikk være til stede og at avstanden mellom 
de som ikke kommer fra samme husstand skal være minst en meter. (Foto: Ketil Strebel)

Det er åpnet for å arrangere guds
tjenester igjen, men smittevernbegrens
ningene innebærer at:

● Mennesker som har symptomer 
på forkjølelse/influensa skal holde 
seg hjemme.

● Det er ikke rom for mer enn 50 
personer til stede i gudstjenestene, 
og de skal holdes minst en meter 
avstand til hverandre om de ikke 
bor sammen. Dette veiledes det om 
når du kommer til kirken.

● Kom til kirken i god tid for å 
unngå trengsel ved døren.

● Navnene og telefonnummerne til 
de som er til stede blir notert. Disse 
opplysningene blir makulert etter 
ti dager, med mindre de trengs til 
eventuell smittesporing.

● Det vil stå antibac ved inngangen 
som alle kan bruke.

● Vi bruker ikke salmebøker og 
leke kroken vil være stengt.

● Veiledning om nattverd og lig-
nende gis i gudstjenesten.

● Det er ikke kirkekaffe. 

Det ble ikke avholdt gudstjeneste i Var
teig sokn på søndag 17. mai. Slik det ser 
ut nå blir det gudstjenester fra og med 
søndag 24. mai. Hvor og når det er plan
lagt gudstjenester står på listen på side 
15 i dette bladet, men det tas forbehold 
om at det kan komme endringer: 
Situasjonen kan bli at vi ikke klarer å 
følge opp alle oppsatte søndager, og vi 
kan måtte flytte friluftsgudstjenesten 
inn osv. 
Det er derfor greit å følge med på kir
kens nettsider, sosiale medier og på 
annonsene i lokalavisen.

For øvrig gjelder følgende:

Begravelser:
•Vi oppfordrer alle til å vurdere om de 
kan vise sin medfølelse på andre måter 
enn å delta i seremonien.

Dåp:
•Dåp vil fortsatt gjennomføres i egne 
dåpsgudstjenester. Tidspunkt avtales 
for hvert dåpsbarn.

Konfirmasjon:
•Konfirmasjonsgudstjenestene i juni 
er som kjent avlyst. Det er planlagt 
konfirmasjon i Varteig kirke lørdag 5. 
september og søndag 6. september og i 
Hafslundsøy kirke lørdag 12. september 
og søndag 13. september.

Sissel og Jan T. Engen fikk informasjon 
av kirketjener Ove Brandt da de kom til 
kirken.

Benkene er plassert slik at bare annen
hver benkerad kan benyttes.

Kirkeverge Asbjørn Paulsen fikk hjelp til å 
streame gudstjenesten av sønnene David 
(t.v.) og Thomas (t.h.). 

Sverre Aarmo og Åslaug Gabestad var 
forsangere under gudstjenesten.
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Lørdag 7. mars var menighets
pedagog Julie og sokneprest 
Ingrid klare til å ta imot 2. og 
3. klassinger i Varteig kirke. De 
ble sendt rett ut i en kirkelaby
rint som de måtte gjennomføre 
før det fikk agentbeviset sitt. Da 
alle var kommet ble vi litt bedre 
kjent med leker og konkurran
ser. Bibelteksten for helgen var 
Babels tårn (1. Mos 11, 19), så en 
av konkurransene var å bygge 
høyest mulig tårn av pappkrus. 
Agentene fikk også i oppdrag å 
forberede seg til gudstjenesten 
på søndag. Blant annet øvde 
på skuespill, skrev bønn, sang, 
lærte noen språk og tente lys. 
Deretter gikk turen opp i kir
ketårnet for de som ville det, og 
der fikk de slå i klokkene. Så var 

Tårnagenthelg
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Tårnagenthelg
det tid for litt påfyll før neste 
oppdrag. Det ble servert pølser 
og saft før agentene skulle ut på 
skattejakt. Eller de skulle ikke 
lete etter skatten, den var alle
rede fremme, men de måtte finne 
koden til å låse opp kodelåsene. 
For å finne tallene måtte de 
svare på spørsmål de fant svar 
på i bibelen. Og i skattkisten 
lå det godteriposer de kunne ta 
med seg hjem. På søndag var det 
gudstjeneste der agentene bidro 
med det de hadde forberedt seg 
på, det var dåp og det ble servert 
kirketårnis til kirkekaffen. Det 
ble en helg med mye aktivitet, 
og det var utrolig stas å se hvor 
flinke agentene var både under 
oppdragene på lørdag og på 
gudstjenesten på søndag. 



SIDE

Finn 5 feil

VITSER

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under?

Tegning: Claudia Chiaravalotti

Tegning: Claudia Chiaravalotti

– Pappa har 
begynt på bakekurs. 
I går lærte de å bake 

boller.
– Ble bollene gode?

– Kjempefine! Vi spilte 
bordtennis med dem 

hele kvelden.

Hvordan 
finner myggen ut 
hvilken blodtype 
et menneske har?

Svar: De tar 
stikkprøver.

Finn veien til den tomme
graven!Fargelegg!

Samuel salver 

David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

Supersetning
Salme 86,12

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven

S
LIK

 S
O

M
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U
 E

R
 

 
 

 
 

 
 

   Suzy Senior  •  Estelle C
orke

V
duer

mosS il k
os mduerS ilk

SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skrevet  av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

     il Gud være sammen med oss slik som vi er?Vil han være sammen med oss hvis vi er litt rufsete, slik som Esel?Eller når vi har rotet det skikkelig til?
I denne herlige historien finner Esel ut at vi kan komme til Gud akkurat slik som vi er.

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Følg Jesus gjennom Jerusalem fra 
palmesøndag til påskedag.

Jesus red inn i Jerusalem på et esel, og 
ble hyllet som en konge.

Tegning: Chiara Bertelli

Start

Mål

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 

kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
2019

10. november

Supersetning1. Kor 13,13

Gud er  kjærlighet

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00
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Tusen takk  for alle bidrag!
Vi kan alle være enige om at 2020 har vært et veldig anner
ledes år, og det førte også til en veldig annerledes fasteaksjon. 
I år var det ingen konfirmanter eller andre frivillige som 
gikk rundt med bøsse på dørene, men vi samlet inn pengene 
digitalt. For å gi et bidrag kunne man gi på menighetens 
innsamling på facebook, vippse (2426), sende SMS (VANN 
til 2426) eller gi til gavekontoen (1594 22 87493). Vi ønsker 
bare å takke alle som bidro og vi er meget imponert over hva 
vi sammen klarte å samle inn til Kirkens nødhjelp.

Vi ønsker nye
konfirmanter velkommen
Konfirmasjonene 2020 har blitt flyttet fra juni til september, 
men likevel har vi nå åpnet påmelding til konfirmantåret 
2020-2021. Konfirmant 2021 er for de som er født i 2006, og vi 
satser på å kunne starte opp konfirmantåret for de i oktober. 
For mer informasjon og påmelding, gå inn på www.kirken.
no/sarpsborg-ost → konfirmasjon. Vi gleder oss alltid til å ta 
imot nye konfirmanter, og kullet 06 er intet unntak! 

Før påsken tok sogneprest 
Ingrid og menighetspeda-
gog Julie seg en utedag der 
de hang opp to postløyper. 
Den ene startet ved Var-
teig kirke og gikk rundt 
lysløypa, den andre startet 
ved Hafslundsøy kirke og 
gikk rundt golfbanen. 

Det var ti poster totalt med mange 
forskjellige oppgaver. Alt fra spørsmål 
om påske og lage et kors til å telle frukt 
og gjette kjendiser. Postløypene hang 
gjennom hele påsken. 
En av postene var at man skulle ta 
et turbilde og hvis man ønsket kunne 
man sende det til Snapchatten til me
nighetspedagogen (menped_Julie), og 
det var det absolutt noen som gjorde. 
Tusen takk for alle bildene som ble 
sendt inn!
Etter påska ble postløypa tatt ned, men 
planen er å henge opp to nye løyper til 
kristi himmelfart og la den henge over 
pinse. Så følg med på menighetens 
face bookside for mer informasjon. 

Postløyper for alle

Menighetspedagog Julie og sokneprest Ingrid planlegger nye løyper med oppgaver.
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GRAVSTELL
Ijobb ved Kirkens Bymisjon i Sarpsborg tilbyr seg å stelle gravplassen til

dine savnede, nære og kjære. 
I tillegg til generelt vedlikehold inkluderer gravstellavtalen:

Vårplanting                                           
stemorsblomst og påskeliljer,
i hht. sesong før 17. mai
Sommerplanting                         
betulia og sølvkrans, i juni/juli

 
 

Høstplanting                                
caluna lyng og sølvkrans
Vinterdekking                                
med granbar

 

Vil du inngå en avtale?
Ta kontakt med Bjørnar, Karl Rino eller Merete på tlf:

Ijobb Astrids gate 18,  1706 Sarpsborg

4 7  4 8  6 6  0 5

Ingen bygde-
dag i juni
Bygdedagskomiteen i Var-
teig har bestemt at årets 
bygdedag, 3. søndag i juni, er 
avlyst pga smittefare. 

Komiteen vil vurdere om 
vi kan ha et arrangement 
senere på høsten. Dette vil 
avgjøres i juni og eventuelt 
bekjentgjøres ca. 15. juni.

Hilsen
Varteig bygdedagskomiteen 

v/ Ingrid Kullerud

Fokus på glassmaleriene

Brosjyre med informasjon om glass
maleriene i Varteig kirke.

Visste du at det er 56 glass-
malerier i Varteig kirke? 
Maleriene er laget av Borgar 
Hauglid, og ble gitt som gave 
til Varteig kirkes 70-års jubi-
leum i 1929 av Olav Spyde-
vold. Motivene et hentet fra 
både det Gamle og det Nye 
testamente.

Vi har laget en enkel brosjyre om 
glass maleriene, der du kan lese litt 
om maleriene og se et oversiktskart 
hvor de ulike motivene er skrevet inn.
Brosjyren skal ligge i våpenhuset i 
kirken, slik at folk som er innom kir
ken kan ta en brosjyre, gå en runde i 
kirken og se nærmere på maleriene.
Vi har også laget en digital utgave, 
som du kan laste ned blant annet fra 
nettsiden til menighetsbladet.
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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
E-post: ingrid-dorthea.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
E-post: mots@sarpsborg.com

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

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

Menighetspedagog  
Julie Karense Karstensen 
Telefon kontor: ...... 69 11 60 47 
Telefon mobil: ......... 916 33 352
E-post: julie-karense.karstensen@
sarpsborg.com

Kirketjener i Hafslundsøy kirke
Ove Brandt:
Telefon mobil:. ......... 482 12 389
E-post: 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

 

Døde:
 

Sigrund Kristine Brusevold
Uffe Hjære Hansen
Antero Andrè Byvold Olsen
Reidar Magnussen
Marit Irene Kornelia Kullerud
John Erik Jelsness
Haldis Melby

Slekters
gang

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no
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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» 
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 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 
menig-hetens 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 24. mai 
Søndag før pinse 
Joh 15,26-27
Hag 2,39 eller Apg 1,1214 og 1 Pet 4,711 
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til IKO  Kristelig 
pedagogisk senter.

Søndag 31. mai 
Pinsedag 
Joh 20,19–23 
1 Mos 2,4–9 og Apg 2,1–11 eller Rom 8,9–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til KFUKM Østfold 
krets.

Søndag 7. juni
Treenighetssøndag 
Matt 28,16–20 
5 Mos 6,4–9 og 1 Pet 2,4–10
(Varteig kirke) kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i «Snøfonna». 
Skaper verkets dag. Offer til menig
hetsarbeidet.

Søndag 14. 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. Offer til konfirmant
arbeidet i Varteig sokn.

Søndag 21. juni
3. søndag i treenighetstiden 
Luk 14,15–24 
Jes 25,6–9 og Åp 19,5–9
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til kulturutvalget i 
Varteig sokn.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Søndag 9. august
10. søndag i treenighetstiden
Luk 5,27–32 
Salme 32,1–11 og 1 Pet 3,8–13
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.

Søndag 16. august 
11. søndag i treenighetstiden 
Matt 23,37–39 
Jes 64,6b–65,2 og Rom 9,2–5; 10,1–4
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Normisjon, 
region Østfold.

Søndag 28. juni
4. søndag i treenighetstiden 
Mark 10,17–27
1 Mos 25,27–34 og 1 Kor 9,24–27
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til Stenbekk misjons
senter.

Søndag 5. 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. Offer til menighetens 
barne og ungdomsarbeid.

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

Søndag 19. juli
7. søndag i treenighetstiden 
Luk 15,1–10 
1 Mos 16,1–13 og 1 Joh 4,7–10
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til konfirmant
arbeidet i Varteig sokn.

Søndag 26. juli
8. søndag i treenighetstiden 
Matt 6,19–24 
2 Mos 32,1–4.30–35 og 1 Joh 2,15–17
Ingen gudstjeneste i Varteig sokn.

Søndag 2. august
9. søndag i treenighetstiden 
Matt 11,28–30
Hos 6,1–3 og Rom 8,31–39
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.

Søndag 23. august
12. søndag i treenighetstiden 
Matt 6,24–34 
Neh 9,19–21 og Hebr 13,5–6
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.

Søndag 30. august 
13. søndag i treenighetstiden 
Matt 25,14–30 
Salme 92,2–6.13–16 og 1 Kor 12,4–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Offer til kulturut
valget i Varteig sokn.

NB: Denne oversikten er satt opp 
med utgangspunkt i situasjonen 
på det tidspunkt bladet går i 
trykken. 

Det kan det bli endringer eller 
avlysninger. Følg med på sosiale 
medier, det som annonseres på 
kirkens nettsider og annonsene 
i avisen.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 11. august.

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 VINormisjon:

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

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.

Treffet 26 mai avlyses.
Datoer for høsten er :
25. august (program ikke bestemt)
22. september (program ikke bestemt)
27. oktober: Kornsjøteamet kommer
24. november: Hafslundsøy kirke 25 år

Varteig 
Historielag

Korona-pandemien satte en 
bråstopper for vår møtevirk-
somhet, og skaper også trøbbel 
for planlegging av bygdedag, 
turer og møter som nå skulle 
vært klappet og klart for som-
meren og høsten.

Nå må vi bare tilpasse oss de retnings
linjer som sentrale myndigheter gir for 
ulike samlinger og møter. Det betydde 
blant annet at vi måtte se oss nødt til å 
avlyse møtet med pensjonert SAfotograf 
Jarl M. Andersen 20. april. Vi håper å 
kunne få den dyktige fotografen på besøk 
ved en senere anledning.

Bygdedagen er som kjent utsatt på grunn 
av koronasituasjonen, og bygdedags
komiteen vil i juni ta stilling til om den 
skal gjennomføres på høstparten.

Historielagets høstprogram blir banket 
i disse dager, men med de forbehold 
som koronasituasjonen krever. Dette 
kommer vi tilbake til, både på vår 
Facebookside, hjemmeside og selvsagt 
her i Menighetsbladet.

Ellers minner vi om at vi har for salg 
tidligere utgaver av både årstidsskrif
tet Inga og Varteigkalenderen, samt 
DVD’er (170 kroner), dialekt-CD’en (150 
kroner), kulturminneheftet for Ovaskogs 
(100 kroner) og 2020-kalenderen.
CD’en med komplett teksthefte med 
lokale ord og uttrykk som ble laget i 
2014, ”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. 

Bestilling kan også skje til historielagets 
tillitsvalgte, eller på 

varteighistorielag@gmail.com.
Ingahefter, kalendere, DVD’er og dia
lektCD vil også bli solgt på bygdedagen.

For mer informasjon – se:
www.varteighistorielag.no

Vi benytter anledningen til å ønske en 
riktig god sommer, der vi i felles dugnad 
skal jobbe oss gjennom en uhyre vanske
lig tid.

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

Med forbehold om at koronatiltakene lar oss samles, star-
ter vi opp med disse møtene etter sommerferien:
18.08 kl 11.00: Formiddagstreff i Betania, Ise
30.08 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter
10.09 kl 19.00 Undervisningskveld, Hasle men.senter 
 Tema: Skaperverk og forvalteransvar                                         

Foredrag: Jan Ingar Båtvik   
 Sang: Varteig menighetskor
15.09 kl 11.00:  Formiddagstreff i Betania, Ise. 
20.09 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter 

Flere detaljer i neste menighetsblad, på FB-siden og 
hjemmesiden vår.

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


