Noen notater fra senere tider:
Aar 1881 Søndagen den 20de Marts holdtes Møde hos Ole
Johannessen Smaaberg, betragtede Gudsordet Math. 21,2846. Indkom i den udstillede Bøsse kr 3,99.
Aar 1881 2en Pintsedag den 6.Juni holdtes Møde paa
Skofteby Skole, betragtede Dagens Lexie.
Indkom i Bøssen kr 6,59.
3. mars 1918 avholdtes møte hos Karen Kingsrud. Talere
pastor Sciibeler, Anton Delin, Julius Lunde og en hel del
andre. Der var bønnemøte hvor Guds Aand var kraftig
tilstede, flere tok saa bestemmelsen at de vilde søke Gud.
32,39 kr
31.oktober 1920 ble statuttene gjennomgått og endret. Flere
paragrafer ble mer detaljerte enn de var fra begynnelsen av.
I 1925 nevnes en vekkelse i Ovaskogs og Østaskogs der
”mange unge og nogle ældre mænd og kvinder har begynt å
be til Gud.”

Varteig Indremission er en forening som er slått sammen av
tre tidligere bestående foreninger.
Nå har vi ikke opplysninger om de tre foreningene som slo
seg sammen i 1880, så vi vet ikke hvor lenge de hadde
bestått. Kanskje kan det stemme at Indemissionen startet opp
omkring 1860, og at det var en av
Norges eldste indremisjonsforeninger.
Varteig Indremission ønsket et nært samarbeid med Varteig
menighet. Sognepresten var aktiv i dannelsen av den nye
foreningen i 1880. Han ble valgt til kasserer i den første
”Bestyrelsen”.
Foreningen var fra første stund opptatt av å spre Guds Ord i
møter og ved å dele ut kristelig litteratur.
Foreningen har betalt bibler til brudepar i Varteig kirke fra
stiftelsen i 1880.
Konfirmantbibler var også en viktig sak.
Kollektene er varierende i de første årene. Fra et par kroner til
hele kr 44,48 under en konsert i kirken på nyttårsdagen 1892
og kr 61,26 som resultat av kollekt og basar i mars 1894.
Dette siste beløpet tilsvarer kr 4204,37 omregnet til
kroneverdien i 2011.
De første 15 årene ble 65 medlemmer innskrevet.
I 1921 til ca 1935 var det 102 innskrevne medlemmer.
I 1939 startet de en ny medlemsliste som inneholder 140
navn.
I 1948 starter en ny liste som inneholder 134 navn.
1 1950 en liste med 135 navn.
I 1963 en liste med 114 navn.

I 1974 en liste med 133 navn.
I 1989 en liste med 98 navn.
I starten hadde de møter hver annen eller tredje måned, men
møtefrekvensen økte snart til mer enn ett møte pr uke i snitt.
I 1901 hadde foreningen 53 møter. Fem av disse var ved
Hallesby fra Aremark. (Regner med at dette var den kjente
Ole Hallesby)
Utover på 1900-tallet hadde foreningen ca ett møte pr måned.
I 1932 organiserte foreningen en innsamling til trengende i
bygden. De samlet inn kr 319,- som ble utdelt til 17 personer/
familier.
Foreningen hadde sine faste møter gjennom 2.verdenskrig
uten at dette er nevnt i noen særlig grad i referatene.
I referatet fra 27.05.1945 står det bare: ”Det var det første
møte efter krigens slutt.”
I tillegg til søndagsmøtene hadde foreningen flere møteuker
i løpet av året. Av og til i samarbeid med andre foreninger.
Fellesuka/ fellesmøtene i Varteig var en del av virksomheten i
mange år.
I 1948 refereres møteuker med ”en god og vekkende ånd” og
”synlige bevis på vekkelse.” Dette fortsetter også i 1949.
Det ser ut til at man ikke var redde for lange møter i ”gamle
dager”.

Her er et eksempel:
30. mai (1948) Møte hos Peder Bøe, Hauger. Møtet var godt
besøkt, og det var et friskt, godt møte. Øyvind Bergerud åpnet
møtet. Deretter talte Einar Bergerud, Mørkeseth, Lars Bøe,
Bjarne Basken, Sofie Sælid, Andrine Sulusnes og Hans Hasle.
Formannen avsluttet.
Til årsmøtet ble valgt fire deputerte: Olav Westgaard, Bjarne
Basken, Sofie Sælid og Anna Skaugen.
I kollekt kom det inn kr 65,05.
St. Hans-stevnene i Varteig var i mange år store arrangement
med flere hundre besøkende. Foreningen
inviterte andre foreninger i området, og besøkende kom ofte
med buss.
Sang og musikk hadde stor plass på samlingene, og det var
rikelig tilgang på musikkforeninger, kor og andre sangkrefter.
På flere av stevnene var det også hornmusikk fra Frelsesarmeen i Sarpsborg eller fra Torp.
Varteigs eget korps ”Ekko” og Skolekorpset spilte på flere
St.Hans-feiringer.
Stevnene var arrangert på flere steder i bygda - på Strømnes,
Basken, Vestgård, Breidablikk, Furuholmen, Høgheim og på
Varteig skole. Mange stevner ble arrangert i samarbeid med
Ungdomsforeningen i Varteig.
Virkeuke 23.-28.november 1982: Sogneprest Ørnulf Elseth
talte over sentrale trosspørsmål.
Tirsdag 23.11: Det kristne menneskesyn. Hva vil det si at
mennesket er en synder? Hvor dypt sitter det onde, og hvilke
muligheter har vi da til å gjøre noe godt?
Onsdag 24.11: Jesus - hvem var han, og hva gjorde han? So-

ning og forsoning. Hvordan kan noen ta på seg min synd?
Torsdag 25.11: Kristen i samfunnet. Hva gjør vi i møte med
mennesker som ikke deler vår kristne tro? Hvordan møte de
nye og fremmede religioner? Hvilke oppgaver kan og bør en
kristen ta på seg?
Fredag 26.11: Kristen vitnetjeneste og misjon. Hva har jeg å
gå med? Har alle kristne en nådegave? Hva lærer Bibelen om
åndsutrustning og nådegaver?
Lørdag 27.11: Familiefest. Ørnulf Elseth talte til barna.
Søndag 28.11: Sang og vitnemøte
I referatet etter uka står det: ” Virkeukens opplegg ble godt
mottatt, og det var god oppslutning om de fleste møtene.”
Styret var med på et opplegg som ble kalt ”Bygg opp” i 198485. Dette var et tilbud fra kretsen som ”en praktisk hjelp til å
gjennomtenke, planlegg og gjennomføre arbeidet i foreningen.” Opplegget dekket seks semestre.
Sommeren 1986 hadde foreningen et møte på Holmen (i
Nipa) sammen med Ise Indremisjon.
1990: Styret for Hasle Menighetssenter bestemmer seg for å
bygge ut Menighetssenteret.
Varteig Indremisjon vurderer en sammenslåing med Misjonssambandet i Varteig, men dette kommer aldri lenger enn til
samtalestadiet.
Varteig Indremisjon har et årsmøte med forslag til revisjon
av statutter og friske diskusjoner om OASE og andre temaer

som Kretsen hadde uttalt seg om. Dette årsmøtet ble avsluttet uten at de klarte å bli enige om statuttene, og uten at de
hadde valgt ny formann. Foreningen valgte en kontaktperson
i stedet for formann/leder gjennom året.
Årsmøtet i 1991 vedtok nye statutter og valgte ny leder.
I 1991 sendte styret et brev til Vestre Østfold Indremisjonskrets der de kritiserte kretsens utestengelse av Ludvig Nessa
fra Indremisjonskretsens talerstoler.
Denne saken kom opp igjen i løpet av 1992.
Varteig Indremisjon støttet fortsatt Nessa.
Varteig Indremisjon vedtar å styrke givertjenesten til Hasle
Menighetssenter over en periode på fire år.
På styremøte 02.06.1992 er sak 2: ”Hva med Hasle?
Skal Indremisjonen engasjere seg nå? Vi ble enige om å se
hvordan arbeidet på stedet utvikler seg, før vi gjør noe aktivt
der...”
I løpet av 1992 hadde Indremisjonen og Misjonssambandet
fellesmøter over to uker. Evalueringen viser at mange fikk
mye utbytte av disse samværene gjennom taler og alt annet
som ble delt disse dagene.
Indremisjonskretsen slet med økonomien i 1992 og ba om
ekstra bidrag fra foreningene. Varteig Indremisjon vedtok å
øke sine overføringer i en periode.
Den siste protokollen slutter med årsrapporten for 1992.

