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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.

15.10 kl 19:00:  Undervisningskveld, Hasle Men.senter
 Natur og miljø – fra avmakt til håp og 

engasjement    Foredrag: Dag Skottene
18.10 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.   

Tema: ”På vei” - Hvem er jeg på veien? 
 Taler: Julie Karstensen
12.11 kl 19.00:   Undervisningskveld, Hasle Men.senter 

Tema: ”Pilegrim i verden -- perspektiver 
for livet og troen”     Foredrag v. Helene 
Selvik. Sang av Marianne Sandvik.

22.11 kl 17.00: Storsamling, Hasle Menighetssenter.  
Tema: ”På vei” - Hvordan er veien?   
 Taler: Martin Alvsvåg 

10.12 kl 19.00:   ”Jul i gave.”   Sangkveld med Bittelite 
minikor (BLMK)

15.12 kl 11.00:  Formiddagstreff i Betania, Ise? Om dette 
gjennomføres, synger vi Julen inn.

Vi håper at samlingene kan gjennomføres denne høsten i 
tråd med FHIs råd angående samlinger for mange menne-
sker.

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 på mobilnummer 909 77 805 
eller på e-post: koholm@online.no.
Mer om oss på www.vi.normisjon.no og på Facebook

Varteig Lions Club
På grunn av smittefaren har vi i Lion`s besluttet 
å avlyse årets

HØSTFEST
Med hilsen Varteig Lions
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ALT BLIR BRA! – 
eller...

De siste månedene har vi på mange måter levd i 
unntakstilstand – både privat og i kirken. 
Dette lille, usynlige viruset som truer hele verden 
preger hverdagene våre på uendelig mange måter. 
Vi må forholde oss til smittefare og smittevern i 
alt vi gjør. 
En del av det vi har drevet med i kirken kan vi ikke 
gjøre akkurat nå – og i alle fall ikke på samme 
måte som før. 
Jeg kjenner jeg blir sliten av det. Og innimellom 
kanskje litt motløs – selv om jeg prøver å fokusere 
på alt vi KAN gjøre, og det vi faktisk får til.
Og i disse koronamånedene vi har lagt bak oss 
har mange barn tegnet regnbuer og hengt dem i 
vinduer og andre steder, sammen med ALT BLIR 
BRA! OG det er mye håp i det – både i regnbuen og 
i ordene. Vi er vel mange som gleder oss til dette 
er over. Til alt blir som før. Eller i alle fall nesten 
som før.
Men blir alt bra?
For de som har vært syke og kanskje har fått mén av det, for de som har mistet noen de var glad i, for 
de som har måttet holde seg inne i månedsvis for å unngå smitte, for de som lever i ensomhet når det 
sosiale livet ligger nede, for de som ikke kan klemme på familien som kommer på besøk, for de som 
har mistet jobben eller levd med økonomisk utrygghet, for de som har fått livet satt på vent – blir alt 
bra for dem? Det blir i alle fall ikke helt som før. 
Og det er ikke bare korona som kan true våre liv på slike måter. Det kan være annen sykdom som 
rammer oss, det kan være ulykker og selvmord, det kan være bekymringer for barn eller foreldre. Det 
kan være konflikter vi står i og ikke ser løsninger på. Det kan være veldig mye som i perioder vil prege 
våre liv negativt på en slik måte at ikke alt blir helt bra igjen. Det er vel kanskje bare i eventyrene at 
alt har en lykkelig slutt? I livet må vi leve med svingningene, både når de gir oss gode dager og når 
dagene krever mye av oss.
Ikke alt blir bra. Ikke alt går over. Men i alt som skjer har vi en Gud som har omsorg for oss og bryr 
seg om oss.
I Salme 31, 15-16 i Bibelen står det: 
 «Jeg setter min lit til deg, Herre,
  jeg sier: «Du er min Gud.» 
Mine tider er i din hånd»

Mine tider er i Guds hånd. Både koronatider og andre tider. Uansett 
hva livet bringer av godt og vondt har vi en hånd å holde fast i, og 
vi kan vite at vi er båret – også når vi er slitne og når vi kjenner oss 
ganske alene.

Og så er det viktig for meg å si at vi også er kalt til å være Guds 
hender og føtter i verden. 
Så selv nå, når mye handler om å holde avstand, og ikke alt kan 
være som det pleier, så kan vi likevel ha omsorg for hverandre. 
Er det noen som ønsker å snakke med noen er dere velkommen til 
å ringe meg eller sende en melding. Så kan vi dele Guds omsorg 
med hverandre også på den måten.

Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!

Ingrid prest

Tegnet av Emil Alexander Danton, som vant en tegnekonkur-
ranse i våres og fikk bildet sitt på veggen til kirkens hus på Lande.
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Judith Skarpnord. 
Foto: Torbjørg Bergerud 2003.

Gamle glimt fra Varteig og Hafslundsøy

Skredderne på Øya:

Du må like mennesker i dette faget
En skolekamerat fortalte meg en gang at han synes folk kaster for mye i dag, både 
mat og klær. Mye av det som kastes er fullt brukbart, mente han. Klær som ikke brukes 
lenger, kunne gå til gjenbruk hvis man ikke selv ønsket å fikse på det.

Selv hadde han i mange år benyttet seg av et veldig hyggelig skredderektepar som drev eget skredder
verksted, også lenge etter at de ble pensjonister. Øyvind, som min kamerat heter, var ofte hos Erling og 
Judith Skarpnord i Edvard Strands vei på Hafslundsøy for å fikse på både bukser og jakker. 
 Bra resultat til en overkommelig pris i en trivelig atmosfære, konkluderte han.
Det var nok Erlings mor, Inga  hun var fra Varteig  som var spiren til det hele. Hun startet opp et 
syverksted på Øya først på 1900tallet. Inga Arnesen var født 1894 og giftet seg med Anton Skarpnord. 
Hun hjalp alle som trengte å få seg noe nytt i klesveien. Nytt; for mange var det omarbeiding av noe 
gammelt.  Jeg undres mange ganger, sier Ingunn Grøtvedt som er barnebarn til Inga,  hvordan hun 
klarte seg, for mye av arbeidet ble gjort gratis. Folk hadde ikke så god råd den gangen. Noen kom 
gråtende, for de hadde ikke penger heller, men ny kåpe ville de ha, og det fikk de.

I lære hos Ramdahl
 Man kan ikke snakke om Skarpnordfamilien uten først 
å nevne Ramdahlfamilien, sier sønnen Trond Skarpnord. 
 I 1920 etablerte vår bestefar, Johannes Ramdahl, Sarpsborg 
Pressingklubb i Pellygata 24. Han påtok seg omsying, 
 reparasjoner og pressing av klær. Far begynte som lærling 
der i 1937. Da var han 22 år gammel, forteller Trond.  Hos 
Ramdahl ble han blant annet satt til å sy dresser med vest 
sammen med sjefens datter, Judith. På den tiden sydde man 
klær etter mål. Dette samarbeidet kom til å vare livet ut. De 
giftet seg høsten 1945 og fikk fire barn: Tore, meg, Ingunn og 
Rolf. Far sydde dressen og mor sydde vesten, forteller Trond. 
 Hun var en racer til å sy vester, fortelles det, legger han til.
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Skredderen på Øya
Etter noen år hos Ramdahl startet Erling Skarpnord eget skredderverksted i systua 
til sin mor på Hafslundsøy. Det var i krigsåret 1943.
I et intervju med Kjeld Egerø i Sarpsborg Arbeiderblad i 1983 forteller han litt om å 
være skredder, særlig siden konfeksjonen var et hardt slag for skredderyrket. Blant 
annet ble han spurt om hvordan det var å starte opp midt under krigen.

- Det var jo ikke så greit, sier Erling, men vi hadde jo bakgrunn i søm både kona og 
jeg, så det var ikke annet å gjøre. Det var jo flere systuer på den tiden, og ikke minst, 
folk var flinke til å sy klær til seg selv og barna, noe som var nødvendig på grunn av 
økonomien. Det var jo også krigsår, så stoffer fantes ikke, men det ble da en råd med 
det også. Ulltepper og filt ble mye brukt som stoff, og populært var også å sprette opp 
gamle klær og snu stoffet. Resultatet var ganske imponerende. Med ullteppedress og 
fiskeskinnssko ble du forvandlet til en virkelig Øya-sjarmør.
- Var det mange i faget på den tiden?
- Jeg kan huske vi var syv stykker i Sarpsborg i 1950, men på grunn av dårlige tider 
tror jeg hele fire sluttet og gikk over i annet arbeid.
- Men dere har greid å holde hjulene i gang i alle disse år?
- Ja, det har vi, men målsømmen er jo en saga blott. Vi har for mye å gjøre med det som 
er. Vi har retting og omgjøring fra fem butikker, så vi har full dekking av arbeidstiden. 
Foruten å sy ordner forøvrig min kone også med transport og kundeservice. Jeg rusler 
og jobber for det meste inne, og trives med det.
Skarpnord har nå nådd pensjonsalderen, men har ikke tenkt å gi seg enda. Som 
han selv sier: 
- Jeg liker meg her og synes det er hyggelig å ha noe å gjøre. Når jeg blir for gammel 
får kona overta, og så får jeg spørre pent om å få noen småjobber. 
(Utdrag fra artikkel av Kjeld Egerø).

Sosialkontoret på Øya
Erling var skreddermester i kjole og draktsøm. Han lagde mønster til mange ulike 
plagg. En tid sydde han kåper, og rettet også opp for de som var litt skjeve i kroppen, 
forteller datteren Ingunn.
 Han var egentlig en kunsthåndverker, for skreddersøm var noe eksklusivt. Når 
folk gikk i en herrebutikk var det standardmål på alt, så ofte kom de til oss for å få 
det tilpasset. Far og mor etablerte hvert sitt område de arbeidet med. Far drev med 
finsøm og justering. Mor fikset på klær der de ikke passet helt, forteller hun videre. 
 Han sydde alle mine klær da jeg var barn, kjoler og kåper, alt jeg ønsket meg. Han 
lagde også helt andre ting, som et skinnetui til Tronds klarinett. Det var han stolt 
av, sier hun.
 Far kunne bruke hele dagen i skredderverkstedet. Ofte kom det kunder etter klokka 
seks om kvelden, mange av dem kun for å prate, og far pratet med dem mens han 
sydde. Dette var «sosialkontoret» på Øya og far var «sosialministeren». Det ble aldri 
fortalt videre hva som ble pratet om i verkstedet. Folk var veldig snille mot hverandre 
på den tiden, minnes hun, og folkereligiøsiteten sto sterkt. Fars kristne aktivitet viste 
seg mest i dagliglivet blant folk, for han var ingen aktiv bedehusgjenger. Men det var 
farmor Inga, og god til å spille gitar var hun også. Da jeg jobbet i hjemmesykepleien 
traff jeg eldre damer som hadde lært å spille gitar av henne. Inga døde i mai 1952.

Inga Skarpnord. 
Foto: Privat.

Erling Skarpnord sammen med to av barne-
barna: Truls (sønn til Ingunn Grøtvedt) og Kine 
Skarpnord (datter til Tore Skarpnord). 

Foto: Privat 1979.

Uniformer til Guttemusikken
Det var vel knapt noen familier på Øya som ikke var i kontakt med 
Skarpnord på en eller annen måte. For midt oppi alt det andre de gjorde, 
fikk denne lille bedriften jobben med å skaffe uniformer til Guttemusikken. 
Uniformene var i alle størrelser, både jakker, bukser og luer. Jakkene var 
blå, hadde lommer, belte, skulderklaffer og striper på ermene. Luene var 
hvite med blå dusk. Buksene var hvite. Det var hvit skjorte med rødt slips, 
og hvite gummisko. Alt, unntatt skjorte og sko, sørget Skarpnord for.
Hver vår måtte alle guttene tilpasse sine uniformer. Korpset hadde en 
mødregruppe som var med og hjalp til. De drev med håndsøm og la opp 
eller ned bukser. Skredderverkstedet var lite og hadde ikke prøverom, så 
Ingunn husker særlig godt guttegjengen som sto ute på gårdstunet i bare 
underbuksene. Minst 40 gutter skulle ha ny uniform, og som skulle være 
klar til 1. og 17. mai.Erling og Trond foran skredderverkstedet som ble revet 

2013, med besøk fra Hamar. 
Foto: Privat 1985. Fortsetter neste side.
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Alle var jo ikke der samtidig, så det ble 
mange dager med prøving og tilpassin
ger. Døgnet ble ofte i korteste laget, og 
17. mai lå Erling og sov. Dette var rent 
dugnadsarbeid, null fortjeneste. Ingunn
kan ikke huske om dette fortsatte da 
guttemusikken ble skolekorps i 1965, 
og jentene fikk være med.

Hos Ingunn og Helge Grøtvedt på Bø. Fra høyre: Ingunn Grøtvedt, Trond Skarpnord 
og Helge Grøtvedt. 

Foto: Arild Bøe 2020.

Mer dugnad
Da Erling døde i 1986, overtok Judith 
skreddervirksomheten. Ingunn jobbet 
da på Kurland sykehjem. Hun sa opp 
stillingen sin for å hjelpe sin mor. Det 
var sjelden de ga seg før klokka ni om 
kvelden. Etter at hun sluttet hos Judith, 
arbeidet hun i hjemmesykepleien.
 TeKoindustrien (tekstil og konfek
sjon) var det lite å tjene penger på, 
forteller Ingunn.  Men det manglet ikke 

En stolt Øya-gutt (Erling Nilsen) i korps-
uniform. 

Foto: Privat 1950-tallet.

på oppdrag. Jeg ble spurt om å være 
med i en gruppe som skulle sy kostymer 
til de historiske teaterforestillingene 
«Sverdet» og «Olav den Heldige». Det 
var morsomt å bli spurt, så jeg sa ja til å 
være med på den dugnaden. Vi fikk også 
oppdrag å sy for Sirkus Arnardo, men 
der tjente vi litt. Men når diskusjonen 
kom om vi skulle få kaffe, eller ha med 
selv, kjente jeg litt på at slik har det 
alltid vært i denne bransjen: Arbeidet 
var viktig, men det ga en følelse av 
at det helst ikke skulle koste så mye. 
Men jeg liker jo så godt å sy og må 
understreke at det var veldig gøy å få 
slike spennende og kreative oppdrag.
 Jeg har sydd fra jeg gikk i 2. klasse, 

med far som veileder, forteller hun.  Vi 
har tatt vare på tradisjonen, for det er 
mange rundt meg i familien som syr. 
Men, legger hun til, skreddervirksom
heten er på vei ut nå. Det er umulig 
å leve av det i dag, selv om du skulle 
finne på å sy døgnet rundt. Om ikke for
tjenesten er så stor, er det morsomt å se 
hvor glade folk blir når de får på seg noe 
nytt, enten det er til privat bruk eller 
andre oppdrag. Du må like mennesker 
i dette faget, sier Ingunn.  Vi har alltid 
ønsket å være et «Firma med service». 
Service er et moment man ikke kommer 
utenom. Mor drev på til den dagen det 
stoppet av seg selv, et par år før hun 
døde høsten 2012. Da var det slutt.

Arild Bøe

Skarpnord var husmannsplass under Hafslund og ble bygd 
i 1764. Siste gårdbruker var Rolf Klein. Dagens eier Håvard 
Gurandsrud kjøpte huset av Rolf Kleins nevø, Bjørn Klein i 
2007. Huset var da fradelt fra resten av eiendommen som i dag 
eies av SOBBL. 

Foto: Arild Bøe 2020.

Huset i Edvard Strands vei 31 hvor skredder Skarpnord bodde. 
Eies nå av Erlings barnebarn Torgeir Skarpnord. 

Foto: Arild Bøe 2020.
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Vi gleder oss til å treffe alle kjente 
igjen til nye og spennende aktivite
ter. 

18. oktober: Søndagsskole.
25. oktober: Søndagsskole.
  1. november: Søndagsskole.
  8. november: Søndagsskole.
15. november: Søndagsskole.
22. november:  Bakedag på
  søndagsskolen.
29. november: Lysvåkenguds
tjeneste i Hafslundsøy kirke. 
Vi deltar der.
27. desember: Juletrefest kl. 17.30

Alle hjertelig velkommen 
til varierte samlinger  

med bibelfortellinger, sang og lek. 

Søndagsskolen

Neaskogs og
Filadelfia

Vi samarbeider med Varteig 
kirke men har våre sam-
linger, som er tilpasset to 
aldersgrupper, på Filadelfia 
Varteig kl. 10.45. 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     

Høsttakkefest:
Høsttakkefesten i Varteig kirke 11. 
oktober blir i år ikke en familieguds
tjeneste. Men bygdekvinnelaget vil 
tradisjonen tro pynte kirken til fest, og 
menighetens årsmøte vil avvikles under 
kirkekaffen.

Konfirmantpresentasjon:
Konfirmantene som skal konfirmeres 
i Hafslundsøy kirke blir presentert i 
gudstjenesten der 18. oktober. Mens 
Varteigkonfirmantene fordeles på to 
gudstjenester, og presenteres i Varteig 
kirke 25. oktober og 1. november.

4-årsbok og 6-årsbok:
Både 15. november (Varteig) og 22. 
 november (Hafslundsøy) blir det familie
gudstjenester med utdeling av bøker til 
4 og 6åringene. Disse vil få invitasjon 
til dette i posten. Her blir det trolig 
påmelding for de som er invitert, og blir 
det nødvendig, lager vi to gudstjenester 
på hver av søndagene for at alle skal få 
komme og få bok. Også menigheten som 
ikke får invitasjon i posten er velkom
men til disse gudstjenestene, innenfor 
det antallet vi forholder oss til.

Minnegudstjenesten i 
forbindelse med allehelgen:
Lørdag før allehelgensøndag inviterer 
vi, tradisjonen tro, til minneguds
tjeneste i Varteig kirke kl. 18.00. Dette 
er en gudstjeneste som er åpen for alle, 
men de som har mistet noen det siste 
året vil bli spesielt invitert. Også her 
blir det påmelding for de inviterte, slik 
at vi om nødvendig kan lage to guds
tjenester for at alle skal få plass.

Vi synger julen inn:
Avholdes også i år 3. søndag i advent 
(13. desember) kl. 16.00. For at det skal 
være plass til menighet/publikum blir 
det ikke like mange aktører som vanlig, 
men Starkidz og Camilla Beck Arntsen 
vil synge for oss, og så skal vi synge litt 
sammen.

Koronakonsekvenser for høstens 
og julens gudstjenester

Julaften:
På julaften øker vi antallet guds
tjenester slik at det blir to gudstjenes
ter i Hafslundsøy kirke – kl. 14.30 og 
16.00 og tre gudstjenester i Varteig 
kirke – kl. 13.00, 14.30 og 16.00. Slik 
håper vi at alle som ønsker å starte 
julaftensfeiringen i kirken skal få plass 
også dette året.

Velkommen til kirkene våre!

Denne høsten og vinteren vil bli preget av 
korona også i kirkens arbeid. Smittevern står 
høyt i bevisstheten for alt vi gjør, og vi jobber 
for å få gjennomført de arrangementene vi har 
på planen på en best mulig måte. Reglene om å 
være hjemme hvis du er syk, vaske hendene ofte 
og holde avstand til dem du ikke bor sammen 
med gjelder også hos oss. I tillegg registrerer vi 
alle deltagere med navn og telefonnummer, og 

oppbevarer listene i 10 dager før de makuleres, 
så en smittesporing kan gjennomføres om det 
skulle bli nødvendig. I begge kirkene våre er det 
begrenset hvor mange som kan være til stede på 
de ulike samlingene (Hafslundsøy kirke er det 
50 personer, i Varteig kirke 55 personer i tillegg 
til medvirkende). Dette får blant annet konse-
kvenser for noen av høstens gudstjenester og for 
julaftensgudstjenestene våre:

Navn på 
menigheten vår
Menigheten vår omfatter 
Hafslundsøy + gamle Var-
teig kommune. Det juridiske 
navnet er Varteig sokn. 

Men for å tydeliggjøre at også 
Hafslundsøy hører med, og at vi 
er én menighet med to kirkehus, 
har menighetsrådet bestemt at vi 
i dagligtale vil kalle oss Varteig og 
Hafslundsøy menighet. 



Hasle barnehage er 40 år
1. mars 1980 ble Hasle barnehage 
innviet som første byggetrinn av 
Hasle menighetssenter. 
Barnehagen har to avdelinger; de 
heter nå Bamsestua og Nøtteliten.

Mange barn, foreldre og ansatte har 
brukt lokalene i disse 40 årene. 
Det har lenge vært behov for større 
garderober for barna samt møterom 
og kontorplass for de som jobber i 
barnehagen. Tune Byggservice og 
samarbeidende firmaer har pusset 
opp de gamle lokalene og satt opp et 
helt nytt tilbygg på 114 m2. Arbeidet 
startet i august 19 og ble ferdigstilt 
i sommer. 
Vi har faktisk fått en helt NY 
BARNE HAGE!  Den har blitt så 
flott! 
Barna, foreldrene og de  ansatte 
gir gode tilbakemeldinger på «jubi
leums gaven»

I løpet av byggeperioden har barne
hagen vekslet på å bruke lokalene til 
barnehagen og menighets senteret. 

Gratulerer med de første 40!



Hasle barnehage er 40 år
Barn, foresatte og ansatte har vært 
løsningsorienterte og fleksible. 
TAKK SKAL DERE HA!

Styret i Hasle menighetssenter har 
sammen med virksomhetsleder og 
styrer ansvar for at barnehagen 
drives i tråd med gjeldende lover og 
bestemmelser. Det jobbes aktivt for 
at barnehagen skal holde høy kva
litet, og at den skal oppfylle behov 
og forventninger fra barn, foresatte 
og ansatte. Hasle barnehages visjon 
er: «Hasle barnehage, barnehagen 
med blikk for barn og barndommens 
egenverdi» 

Jubileet skulle feires på flere  måter 
og over tid. Dessverre dukket korona
viruset opp og ødela / utsatte de 
fleste av disse planene for oss, men 
det ble gjennomført et fagseminar 
for ansatte i august. Samtidig er et 
nytt barnehageår startet i nye og 
oppgraderte lokaler  til glede for 
alle som nå bruker barnehagen og 
omgivelsene rundt. 

Gratulerer med de første 40!
I forbindelse med byggearbeidene

måtte uteboden flyttes.



SIDE

VITSER

Tegning: Kari Sortland

– Pappa, 
hvorfor giftet du 

deg med mamma?
– Fordi din mor er en 
helt spesiell kvinne.

– Hvordan da?
– Hun var den 

eneste som ville 
ha meg.

– Jeg klarer 
ikke å sove når 

jeg har drukket kaffe!
– Så rart! Med meg 
er det omvendt: Jeg 
klarer ikke å drikke 

kaffe når jeg 
sover.

Fargelegg!

Finn navn på 10 edelsteiner! Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

David laget mange sanger som står i Bibelen.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 edel-
steiner. Navnene står fra venstre mot høyre og nedover. 
Klarer du å finne alle sammen?

Finn 5 feil
David var gjetergutten som Gud valgte til konge over 
Israel. De to bildene er nesten like. Finner du de fem 
feilene på bildet under? Tegning: Kari Sortland

I S K R Y S T A P

K A O S B E R G Y

O F P Ø R U B I N

D I A M A N T U T

R R L U R E R I E

O K S M A R A G D

M J A T T O P A S

P A G A T M U R L

E D I A M R A V I

T E P P E R L E P

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

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

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
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   Suzy Senior  •  Estelle C

orke

V

os mduerS nå n

duer
mosS nå n

SØNDAGSSKOLEN NORGE

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

    il Gud vere saman med oss sånn som vi er?Vil han vere saman med oss om vi er litt rufsete, sånn som Esel?Eller når vi har rota det skikkeleg til?
I denne herlege historia finn Esel ut at vi kan kome til Gud akkurat sånn som vi er.

Samuel salver David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 
av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

SupersetningSalme 86,12

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00
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Konfirmantene i Varteig kirke 5. og 6. september. Foto: Jan Enoksen.

Konfirmantene i Hafslundsøy kirke 12. og 13. september. Foto: Jan Enoksen.
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Å være Grønn Menighet er å ta vare på 
jorden og forvalte godt det som er her.
I Varteig og på Hafslundsøy bor vi nes
ten midt i naturen. Det er ikke mange 
minuttene å gå eller kjøre før du er 
midt i skauen. Vi kan sanke av alt det 
naturen har å gi. Sjeldent har vi opplevd 
mer bær og sopp enn i år. Regnet som 
kom i juli gav resultater. 
Tørken i august gav også resultater. Det 
har vært lav vannføring i Glomma. Søp
pel har kommet frem. Vi har kunnet lese 
om mengder av for eksempel bildekk 
som ble plukket opp fra Glengs hølen. 
Det har ingen ting i naturen å gjøre. 
ÅRETS TVAKSJON går til WWFs 
arbeid med plastforsøpling i verdens
havene. Åtte millioner tonn plast 
havner i havet hvert eneste år. Plasten 
truer ikke bare dyrelivet, men også oss. 
Årets aksjon heter «Et hav av mulig
heter». For havet er fantastisk. Det gir 
liv til alt levende på planeten vår. Havet 
er ikke bare hjemmet til fabelaktige dyr 
og planter. Det gir mat, arbeidsplasser, 
medisiner og teknologiinnovasjoner. 
Men nå er havet truet. Og når havet 
er truet, da er Guds skaperverk truet. 
Hvert år havner mer enn 8 millioner 
tonn plast i havet. Ca. 80 % av dette 
kommer fra land. 
Vi må forhindre at plasten havner i 
havet! 

Gressklipp-abonnement          
 gjelder hele sesongen
Klipping, trimming, beskjæring
hekker, busker og små trær
Vår- / høst-rydding i hagen
Oppsamling av nedfallsfrukt

HAGEARBEID / GRESSKLIPPING

Har du et oppdrag 
til oss?

Ijobb Sarpsborg

4 7  4 8  6 6  0 5

HVA SKAL PENGENE fra årets TV
aksjon brukes til? 
Åtte av verdens ti mest plastforsøplede 
elver ligger i Asia. Derfor fokuserer 
årets aksjon på fire land i SørØst Asia. 
Der skal WWF arbeide sammen med 
lokale myndigheter, virksomheter og 
skoler for å bidra til en bedre avfalls
sortering. Innbyggerne skal lære å 
utnytte ressursene som ligger i sortert 
avfall. 
Årets TVaksjon skal bekjempe plast i 
havet gjennom å etablere og forberede 
eksisterende avfallssystemer for mer 
enn 900.000 mennesker. 

NATUR + MILJØ + KIRKE 
= GRØNN MENIGHET

Varteig Menighet er Grønn Menighet! 
Bli med og støtt årets TV-aksjon

Hvorfor skal vi som kristne og kirke bry 
oss om dette da? Du husker kanskje at 
jeg i forrige menighetsblad skrev om 
forvalteransvaret. Gud har gitt oss ett 
oppdrag. Vi skal ta vare på jorda vår. 
Jeg anbefaler alle å støtte TVaksjonen. 
I år kommer ingen bøssebærer på døra. 
På grunn av Covid 19 så skjer alt digi
talt. Du kan i stedet Vippse eller betale 
inn på kontonummer. 
Støtt med det du kan! Lite eller mye, 
alt hjelper. 
I kampen for å ta vare på Skaperverket 
vårt så er det viktig at vi gjør det vi 
kan. TVaksjon trenger penger. Lokalt 
så trenger vi at vi er beviste på for
bruket vårt. Trenger vi å bruke så mye 
engangsartikler? Trenger vi å bruke så 
mye plast? Ha alltid en tom søppelpose 
i lomma når du går tur slik at du kan ta 
med den søpla du finner hjem. 
Sammen skal vi jobbe for å ta vare på 
jorda vår! 
Å være Grønn Menighet er å ta vare på 
seg selv og det som er rundt oss. 

Dagens grønne tips er: 
KJØP REFILPAKNING – For eksem
pel såpe er ofte mulig å enten kjøpe i en 
stor plastikkbeholder, eller i en mindre 
forpakning. Ta vare på den tomme 
kanna, slik at du kan kjøpe refil og helle 
over. Dermed minsker du forbruket av 
plastikk. 

Hilsen Mona 
Leder i grønt utvalg
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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: il588@kirken.no
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: ms469@kirken.no

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: jk834@kirken.no

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

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024  -  fonus.no

Døpte:
Varteig kirke: 
Hedda Andersen
Karsten Parkkila Båssvik
Emil FurnesChristensen
Fredrik Olav Dalen Rusås
Sander Krabbe Midtsian

Hafslundsøy kirke: 
Leo Tømmerholt Bakkom

Døde:
Erna Wilhelmsen 

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» 
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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Med forbehold om endringer.

GUDSTJENESTER  
Søndag er gudstjenestedag

Søndag 18. oktober
20. søndag i treenighetstiden 
Joh 11,1–5 
1 Sam 18,1–4 og Hebr 13,1–3
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved sokneprest Ingrid 
D. Levinsen og menighetspedagog 
Julie Karense Karstensen. Presenta
sjonsgudstjeneste. Offer til menighets
arbeidet.

Søndag 25. oktober
Bots og bønnedag 
Luk 13,22–30
Jer 18,1–10 og Rom 2,1–11
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Leif Levinsen og 
menig hetspedagog Julie Karense 
Karstensen. Presentasjonsgudstjeneste. 
Offer til menighetsarbeidet.

Lørdag 31. oktober
Varteig kirke kl. 18.00
Minnegudstjeneste ved Leif Levinsen. 

Søndag 1. november
Allehelgensdag 
Matt 5,1–12 
Jes 49,8–10 og Åp 7,9–17
Varteig kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Leif Levinsen og 
menig hetspedagog Julie Karense 
Karstensen. Presentasjonsgudstjeneste. 
Offer til Kirkens SOS i Borg.

Hafslundsøy kirke.

Varteig kirke.

Søndag 8. november
23. søndag i treenighetstiden 
Mark 10,28–31 
Jes 1,16–19 og Tess 1,10b–12
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved Leif Levinsen. Offer 
til Stefaniusalliansen.

Søndag 15. november
24. søndag i treenighetstiden
Joh 6,63–69
Salme 126,1–6 og Fil 1,2–6
Varteig kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved Leif Levinsen 
og menig hetspedagog Julie Karense 
Karstensen.  4årsbok og 6årsbokut deling. 
Offer til Søndagsskolen, Østfold krets.

Søndag 22. november
Domssøndag / Kristi kongedag 
Matt 25,31–46 
Jes 57,14–16 og Åp 20,11–13
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menig hetspedagog 
Julie Karense Karstensen.  4årsbok og 
6årsbokut deling. Offer til menighetens 
misjonsprosjekt.

Søndag 29. november
1. søndag i adventstiden 
Luk 4,16–22a 
Jes 61,1–3 og Åp 5,1–5
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighets
pedagog Julie Karense Karstensen. Lys 
våken. Offer til menighetens barne og 
ungdomsarbeid.

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.

Tirsdag 1. desember
Varteig kirke kl. 18.00:
Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Ingrid D. Levinsen og menighets
pedagog Julie Karense Karstensen. 
Julegrantenning.

Søndag 6. desember
2. søndag i adventstiden 
Luk 21,27–36
Jes 65,17–19 og 1 Kor 15,50–57
Hafslundsøy kirke kl. 11.00:
Jubileumsgudstjeneste  Hafslundsøy 
kirke 25 år. Sokneprest Ingrid. D. 
Levinsen. Offer til Kirkens Bymisjon 
i Sarpsborg.



Meldinger om arrangementer sendes
Varteig Menighetsblad, Apolloveien 39, 1734 Hafslundsøy
eller varteig@menighetsblad.net
Frist for meldinger til neste utgave er 10. november.

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:

15. oktober kl. 19.00:
«Natur og miljø - fra avmakt til håp og engasjement» ved 
Dag Skottene.

12. november kl. 19.00:
«Pilegrim i verden - perspektiver for livet og troen» ved 
Helene Slevik.
Sang ved Marianne Sandvik.

Formiddagstreff i Hafslundsøy kirke
På grunn av koronasituasjonen blir alle formid
dagstreffene våre denne høsten avlyst. Vi håper 
på bedre tider til våren. Ønsker du noen å snakke 
med er du velkommen til å kontakte oss! Hilsen 
Ingrid (tlf. 45265229) og Leif (tlf. 41440947).

Varteig Historielag
Korona-epidemien har satt krokbein 
på de fleste planer vi har hatt så langt 
for sommeren og høsten. Men vi håper 
det blir mer normale tilstander etter 
hvert, og har lagt opp til to møter i 
tiden inn mot jul.

Både bygdedagen, vår tradisjonelle høsttur 
og det første møtet vårt i september ble 
avlyst på grunn av pandemien. Følgende 
møter er imidlertid plottet:

Mandag 2. november: Møte i Peisestua kl. 
19.00: «Skogbruket i Varteig gjennom 70 år». 
Et intervju/samtale med tre «skogskællær» 
om utviklingen i skogbruket i Varteig gjen
nom 70 år. Arnfinn Kullerud er intervjuer/
ordstyrer.
Mandag 7. desember: Møte i Peisestua 
kl.19.00: Jarl Morten Andersen kommer 
og vil fortelle og vise bilder fra sin tid som 
fotograf i SA.
Mandag 8. februar 2021: Årsmøte i Peise
stua, Bygdehallen kl.19.00.

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

Selv om møtevirksomheten har ligget nede, 
fortsetter styret sitt arbeid til beste for laget 
og bygda. Blant annet er man i ferd med å 
sluttføre finansieringen av restaureringen av 
bolighuset på Meieriet. Et betydelig løft som 
gjør at boligen får tilbake sitt opprinnelige 
utseende.
I disse tider er det vel spesielt to aktiviteter 
som forhåpentlig kan vise litt av historiela
gets bredde. Det ene er hjemmesiden vår, som 
du finner ved å gå inn på varteighistorielag.
no. Derfra kan du også orientere deg til vårt 
rikholdige elektroniske bildearkiv, innehol
dende rundt 3.400 bilder. På hjemmesiden 
ligger også et rikt utvalg av lokalhistoriske 
artikler. Det andre er vår Facebookside, der 
vi blant annet oppdaterer med daglige bilder 
fra fotoarkivet.
Ellers minner vi om at vi har for salg 
tidligere utgaver av både årstidsskriftet 
Inga og Varteigkalenderen, samt DVD’er 
(170 kroner), dialektCD’en (150 kroner), 
kulturminneheftet for Ovaskogs (100 kroner) 
og 2020kalenderen.
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 dialektCD 
vil også bli solgt på bygdedagen.

For mer informasjon – se:
www.varteighistorielag.no

Styret

Breidablikks venner har samling fredag 16. oktober kl. 19.00
«Gutta på tur» ved Leif Levinsen.
Vi synger sammen. Bevertning, utlodning. Andakt ved Leif.

 Alle er hjertelig velkommen!

Breidablikks 
venner

Koronarestriksjoner.

Sett av dagen! Misjonsprosjektene trenger fortsatt penger, og vi trenger 
fellesskap! Følg med på nærmere kunngjøring av hvordan vi gjennomfører 
årets misjonsmesse på Facebook/nettsider og i SA 29.10.

Velkommen!

MISJONSMESSE
Stenbekk Misjonssenter
Lørdag 31. oktober 2020


