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1. Vegårshei menighetsråd og kirkelig fellesråd, ansatte og utvalg/komitéer
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Per Fossing
Lars Marius Dalane
Gro Langan Bjorvatten
Kay Fjell
Kåre Urfjell Gisletveit
May-Lill Remme Myre
Gunnar Lindtveit, sokneprest
Irene Colbjørnsen
Ole Kenneth Løvdal
Anita Mo

1. vara:
2. vara:
3. vara:
Kommunal
Representant til fellesrådet: Per Arnt Nes
Sekretær:
Mathilde Moland (01.01.18 – 30.04.18)
Maria Nese Taxerås (01.05.18 -

Menighetsrådet har i 2018 hatt 10 møter. Det er blitt behandlet 70 menighetsrådssaker og 15
fellesrådssaker. Arbeidsutvalget v/Per Fossing og Maria Nese Taxerås, samt Kay Fjell og Odd
Rugnes, har hatt ett møte med Vegårshei kommune v/ordfører Kirsten H. Myren, rådmann Ole
Petter Skjævestad og leder for teknisk Tore Smeland, og prosjektleder Tomas Aanonsen.
Menighetens ansatte i 2018
Sokneprest:
Kirkeverge/Daglig leder:

Gunnar Lindtveit
Mathilde Moland t.o.m 30.04.18
Maria Nese Taxerås f.o.m 01.05.18
Kirketjener/graver:
Odd Rugnes
Kantor
Inger H. Gammelsæter T. Hansen
Ungdomsarbeider/trosoppl. Maria Nese Taxerås
Ungdomsarbeider:
Lene Wadseth Myren f.o.m 01.09.18
Kirketjener vikar
Kirketjener vikar

Råd og utvalg:
Gudstjenesteutvalget:

100 % stilling
75 % stilling
100 % stilling
38 % stilling
40 % / 25% stilling
15% stilling

Knut Kvisli
Peter Elias Lindtveit

Gunnar Lindtveit
Inger G. T. Hansen
May-Lill R. Myre
Torstein Spilling
Sigrunn D. Olimstad
Lars Marius Dalane
Kåre U. Gisletveit
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Diakoniutvalget:

Kay Fjell
Oddveig Lauve
Ragnhild Nærdal
Mathilde Moland

Arrangementer og fester:

Gro L. Bjorvatten
Irene Colbjørnsen

Felleskomiteen:

Leder: Svein Flaten (GM)
Sekretær: Erling Myre (GM)
Medlem: Sigrunn D. Olimstad (Norm.)
Prest: Gunnar Lindtveit (Dnk)
Medlem: May-Lill R. Myre (Dnk)

Familie- og turkomité

Gro L. Bjorvatten
Kay Fjell

SIMEN:

Gunnar Lindtveit
Gerd Olaug Madsen
Liv B. Fossing

Misjonsutvalg:

Gunnar Lindtveit
Bjørg H. Øygardslia
Daiva Vaaje
Ellen Færsnes

Symbol/pynteutvalg:

Liv B. Fossing

Kirkebygg/teknikk/inventar:

Kåre U. Gisletveit
Kay Fjell
Per Arnt Nes

Flyktninger og innvandrere

Arbeidsutvalget (P. Fossing, G. Lindtveit og M. Moland)
Irene Colbjørnsen

Redaksjonskomité
Menighetsbladet

Maria Nese Taxerås, redaktør
Ingeborg Karine Haugenes
Liv B. Fossing
Mathilde Moland
Gunnar Lindtveit
Peter Elias Lindtveit, design
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2. Gudstjenester:
Det ble i 2018 avholdt totalt 39 gudstjenester.
Av disse var 12 familiegudstjenester.
Gudstjenestebesøk søndager og helligdager i gjennomsnitt:
ÅR
Antall
besøkende

2014

2015

2016

2017

2018

75

84

94

80

73

Gudstjenester i kretsene:
Gudstjenesten på Takserås skole 2. påskedag var ved Gunnar Lindtveit.
Gudstjeneste på Hovdefjell Kristi himmelfartsdag var ved Christopher Woie.

Klokkere:
Eilef Vierli, Sigrunn D. Olimstad, Torstein Spilling og Liv B. Fossing har vært klokkere i 2018.
Torstein takket for seg som trofast klokker etter mange år, og Liv overtok for ham ut året.
Tekstlesere:
Liv B. Fossing, Jakob Einar Olimstad, Ingeborg K. Haugenes, Elin S. Lindtveit og Olaug
Hommelsgård har vært tekstlesere i 2018.
Ved dåp spørres en person fra familien til å lese dåpsteksten.
Gullkonfirmanter:
Det var 16 ungdommer som ble konfirmert 30. juni 1968. Av disse møtte 6 til gudstjenesten. I
etterkant av gudstjenesten var det kirkekaffe for alle på Høgtun, og gullkonfirmantene fikk
muligheten til å sitte igjen for å mimre.

3. Trosopplæring:
VÅREN 2018
Hellige 3-kongersfest på Høgtun: Fin gudstjeneste med sang- og musikkinnslag, etterfulgt av
juletrefest med besøk av De Hellige tre konger.
Fastelavnsfest for 10-åringer: En gøy kveld sammen med 10-åringene, med fokus på
misjonsprosjektet. Øvde inn dramastykke til gudstjeneste, ordnet til bønnevandring og spiste
fastelavnsboller. Godt gjennomført arrangement. Flott gudstjeneste med godt oppmøte.
Kirkeskole for 6-åringer: Fordelt utover 3 onsdager, med ulikt tema for hver samling;
skapelsen, påske og pinse. Totalt 7 barn var innom og fikk utdelt boka «Fest på slottet» på
familiegudstjeneste.
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24hours festival: Alle i 5.- 7. klasse på Vegårshei har mulighet til å melde seg på og delta på
denne festivalen. Det er et døgn fylt med hoppeslott, aktiviteter, undervisning, sang og lek.
Vegårsheihallen var fylt med ca. 200 barn, hvor mange av disse var fra Vegårshei.
Tårnagentene: Tårnagentene ble innkalt til kirka for å løse mysteriet om de forvunnede
kirkeskattene og ulike oppgaver måtte løses for å finne frem til skattene. Alle skattene ble funnet
og den siste av dem lå helt oppe i klokketårnet! Alle de 10 deltakerne som var med koste seg. Fin
gudstjeneste påfølgende søndag.

HØSTEN 2018
Miljøagenter med 8-åringer: Dette
trosopplæringstiltaket ble ikke gjennomført i 2018, da
det ikke var noen påmeldte.
Undretur i kirka for 4-åringer: Undretur i kirka hvor
4 spente 4-åringer fikk lov til å utforske kirka litt, og
oppleve hvordan det er å være der uten at det er
gudstjeneste. De fikk lære om talerstolen, alteret,
lysgloben og orgelet. På gudstjenesten påfølgende
søndag fikk de utdelt hver sin bok.
Lys våken: I 2018 ble Lys våken dessverre ikke gjennomført da det var svært få påmeldte.
Trøsten for de som hadde gledet seg til dette, er at de blir invitert med igjen til neste år. Da satser
vi på at vi får mange påmeldte slik at 11- og 12-åringen får en minnerik overnatting i kirken.
Korvett: Korvett er annenhver onsdag og har hatt 14 samlinger i løpet av 2018. På våren var
samlingen fra kl. 17.00 – 18.30, men fra høsten av ble tidspunktet forandret til 17.30 - 19.00, noe
som ser ut til å fungert bra. Hver samling legges opp med en velkomst med sang og en
innledning til dagens tema. Hver samling får barna høre en fortelling fra bibelen, enten gjennom
fortelling, dramatisering, film eller andre formidlingsmåter. Etter bibelhistorien er det tid for lek
og aktivitet, før alle samles rundt fruktfatet og har en avslutning med bønn til slutt. I 2018 her det
vært mellom 5-10 deltakere som går i 2.- 5. klasse.
Babysang: Annenhver torsdag har mødre med små barn møttes til sang, regler og sosialt samvær
enten på Høgtun eller på Forsamlingshuset. Her er det fokus på å tilbringe tid sammen med
barnet, gjennom sang og bevegelser. Etter sang og lek spiser vi sammen. Det har variert litt på
deltakere i løpet av året, og antallet har lagt mellom 3-9 deltakere.

4. Ungdomsarbeid:
Konfirmantarbeid: 3. juni 2018 ble 14 flotte ungdommer konfirmert i Vegårshei kirke. Da
hadde de siden høsten 2017 vert gjennom undervisningsopplegget «Delta» sammen med presten,
samt deltatt på lysmesse, Firestarter, fasteaksjon, konfirmanttur og samtalegudstjeneste.
Høsten 2018 starter arbeidet opp med nytt konfirmantkull, denne gangen 18 ungdommer.
Ungdomsarbeider Lene og Gunnar startet konfirmantåret med en bli-kjent-kveld hjemme hos
Gunnar. Konfirmantene har gjennom høsten vært aktive på Nattcafè og har fått vist frem sine
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danseegenskaper på lysmessa. I 2019 blir det konfirmasjonsgudstjenester både lørdag 1. juni og
søndag 2. juni.

Nattcafè: Den siste fredagen i måneden har det gjennom hele 2018 blitt holdt Nattcafè på
Høgtun. Første del av 2018 hadde Maria Taxerås ansvaret, før Lene W. Myren overtok
ungdomsarbeidet fra 1. september. Sommer- og juleavslutning har blitt arrangert sammen med
ÅpentHus (ungdomsarbeidet i Guds menighet).
Da Lene overtok ansvaret fra høsten 2018 fikk hun med seg en komité bestående av: Kjetil
Myren, Torstein Myren, Maren A. Songe, Stine Ø. Bergan og Gro Anita Sundsdal. De har fordelt
ulike ansvarsoppgaver, og har spesielt ansvar for å følge opp konfirmantene som har fått utdelt
ulike oppgaver ved hver Nattcafé. Det deltar omtrent 30-40 ungdommer på disse kveldene, de
hovedsakelig ungdomsskoleelever.
Firestarter: Ble i 2018 arrangert for 19. gang, og ble også dette året en vellykket festival. Mange
i bygda bidrar i forkant av festivalen, og enda flere under selve festivalen. Det er viktig å få frem
at Firestarter er et samarbeid mellom Guds menighet, Vegårshei Normisjon og Vegårshei
menighet, og at alle menighetene har muligheten til å sette sitt preg på festivalen ved å engasjere
seg og delta.
Menigheten sponser konfirmantene med 100,- per konfirmant, for at de skal delta på lørdags
ettermiddag / kveld. Har får konfirmantene et eget seminar tilegnet dem, og tilbudet om å delta
på alt som skjer på lørdagskveld. Detter er et tilbud som gis til alle konfirmantene i prostiet.

5. Søndagsskolen:
Hva skjer i søndagsskolen?
«Jesus til barna» er overskriften og inspirasjonen for arbeidet i søndagsskolen.
Og derfor holder vi på selv om oppslutningen kan være så som så av og til. De barna som trofast
har fulgt oss i noen år blir eldre, og det er naturlig at de vokser ut av søndagsskolen. Men det er
flott å se at de finner sin plass i annet barne- og ungdomsarbeid i menigheten. Vi prøver å finne
måter å komme i kontakt med nye barn og barnefamilier på. Vi har opprettet en gruppe på
facebook som vi håper kan bli et redskap for opplysning om og rekruttering til søndagsskolen
I løpet av 2018 har vi hatt 9 samlinger. Oppslutningen har variert fra 1 til 8. I tillegg møter noen
av barna på familiegudstjenester i kirken. Vi er fortsatt fornøyd med «Sprell levende» som et
redskap for arbeidet. De som deler på gjennomføring av samlingene er Gro Langan Bjorvatten,
Gro Anita Sundsdal, Gro Anita Nærestad og Eilef Vierli.
Husk: Barna er en viktig del av vårt menighetsarbeid!
-

Eilef -

6. Musikkinnslag mv.:
Sangskolen
Koret har i 2018 vært ca. 10 - 11 sangjenter frem til sommeren, og var 7 sangjenter i desember.
Det er en trivelig sangjentegruppe, som øver nesten hver uke i skolesemesteret, men med litt
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kortere semester enn skolen. Vi synger barne- og ungdomssalmer / sanger. Øvelser tirsdager etter
kl.14.50 til 16.15. Kontingent 150.- i halvåret. Hjertelig velkommen til nye sangere også i
2019.(tlf: 97972469 Inger, sangskoleleder)
Steder Sangskolen sang i 2018:
7.januar: Hellig Tre Kongers Dag på Høgtun
11.februar: Familiegudstjeneste på Høgtun
16.mars: Basar på Høgtun Bedehus
15.april: Familiegudstjeneste i Vegårshei kirke, Tårnagentene og Sangskolen
6.mai: Familiemøte på Høgtun Bedehus
10.juni: Sangskolen sang på Gudstjenesten i Vegårshei kirke! - Sangskolen var ønsket til å
synge på gudstjenesten før påfølgende avskjedsfest for Mathilde.
3.november: Sangskolen sang på sykehjemmet.
25.november: Vi sang på Familiemøte på Høgtun
2.desember: Familiegudstjeneste i Vegårshei kirke.
24.des.: Sangskolens julegruppe sang på familiegudstjenesten på julaften.
Hjertelig takk til alle Sangskolejentene for et fint Sangskoleår 2018!

Musikkinnslag
Hjertelig takk til:
-

Arnhild Bråten, på saksofon ved orgelet, som spilte flere ganger i 2018 bl.a. julaften.

-

Blåsegruppa ved Ingeborg Selås, Arnhild og Geir Bråten, Gerd Nerdalen og Lars Marius
Dalane som spilte veldig fint på allehelgensgudstjenesten i november.

-

Konfirmantene våren 2018: Eline Christensen, Lene Nylund Songedal, Maria Vaaje og
Vemund Fjell de sang og spilte veldig fint, og bidro flere ganger i 2018 Blant annet på
samtalegudstjeneste, lysmesse og skolegudstjeneste.

-

Våre trofaste og flinke sangungdommer gjennom mange år: Alise Stebekk og Andrea
Bjorvatten sang så fint på konfirmasjonsgudstjenesten og på julaften!

-

Julie Christensen sang også på konfirmasjonsgudstjenesten.

-

Pianisten Martin Bråten spilte flott pianomusikk både i påska og julaften!
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-

Det var en glede at VeBaGo sang 28.okt. i Vegårshei kirke på fellesgudstjeneste og
avslutning på felles bønneuke for menighetene i bygda!

Igjen en stor takk til sangere og instrumentalister, som på hver sin måte har sunget og spilt så fint
til stor glede for mange gjennom året 2018!
-

Inger -

7. Misjon:
Sykehuset i Okhaldunga i Nepal har vært menighetens misjonsprosjekt også i 2018. Nyheter fra
prosjektet, «Okhaldhunga Times», legges ut på nettsida.

8. Diakoni:
Diakoniutvalget: Aktiviteten til diakoniutvalget har i 2018 vært som tidligere år.
Blomsterkontaktene har besøkt syke og etterlatte etter dødsfall.
På allehelgenssøndag 4. november, var pårørende til de 24 som var døde siden forrige
allehelgenssøndag, invitert til gudstjenesten i kirka og kveldsmat på Høgtun. Etterlatte etter 6
avdøde møtte på Høgtun. Der hadde utvalget dekket på, og et rikholdig bord med kveldsmat stod
ferdig til å forsyne seg av.
Kay Fjell ledet kvelden. Kantor Inger G Hansen bidro med musikk og Kjell Wedø hadde ord til
trøst: «Håp i sorgens tid».
Tilbakemeldinger sier at dette er et meget givende arrangement både for de inviterte og utvalgets
medlemmer.
Som tidligere nevnt, trenger diakoniutvalget sårt flere blomsterkontakter.
-

M. Moland -

9. Familie og tur komité:
I 2018 ble det dessverre ingen fellesturer i menigheten. Ulike faktorer spilte inn slik at disse ikke
ble gjennomført. Det satser på to turer i løpet av 2019.
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10. SIMEN – sammen i menigheten
“Sammen i menigheten” hadde 8 samlinger for funksjonshemmede i prostiet i løpet av 2018.
Gunnar Lindtveit er koordinerende prest, og samlingene holdes på Høgtun her på Vegårshei i
tillegg til kirkene i Gjerstad, Åmli og Tvedestrand.
Gerd Olaug Madsen står for praktisk hjelp og tilrettelegging alle stedene, Liv Fossing er dessuten
med på Vegårshei.
Samlingene er åpne for alle, og inneholder både sang, måltid, leker og gudstjeneste. Det er stadig
behov for en bedre bekjentgjøring av tilbudet for alle potensielle brukere. Det har vært med 12
brukere samt ledsagere og andre deltakende på Simen dette året.
-Gunnar-

11. Foreninger:
Yngres
Drives av frivillige i Normisjon. Yngres er for barn fra 6. - 8. klasse.
Misjonsforeningene
I menigheten er det 2 misjonsforeninger: Misjonsringen og NMS-gruppa (tidligere Unges
misjon). Disse er medlem av Det Norske Misjonsselskap.

12. Felleskomitéen:
Felleskomiteen har hatt 3 komitemøter i 2018 med samme deltakere som i fjor:
Svein Flaten (Guds menighet) er leder, Erling Myre (Guds menighet) er sekretær.
May-Lill R. Myre er med fra Menighetsrådet men har hatt permisjon, Gunnar Lindtveit er med
som sokneprest, Sigrun Olimstad for Normisjon.
Bønneuka ble arrangert 15. – 21. Januar med fellesgudstjeneste på Huset 21. Januar, felles
bønnemøter på Høgtun (mandag) og på Vegårshei Forsamlingshus (onsdag) og møte på Høgtun
torsdag kveld påfulgt av en egen samling for deltakerne i velsignelseskartet.
Siden det ble så mange som 3 felles gudstjenester i løpet av kort tid på vinteren (med bønneuke,
24timersfestival og Firestarter), besluttet Felleskomiteen denne våren å flytte kommende
bønneuker til uka fram mot Bots- og bønnedag siste helga i Oktober hvert år, og la
fellesmøtearbeidet gå inn i dette.
Dermed ble det holdt to bønneuker dette året, den andre 22. – 28. Oktober etter nøyaktig samme
mal som i Januar, med den forskjell at fellesgudstjenesten på søndagen ble holdt i Vegårshei
kirke.
-Gunnar -
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13. Givertjeneste:
Vegårshei menighet er heldige så har så mange gode givere. I 2018 har generøse givere vært med
og gitt over 220 000,- til menigheten. Dette er en utrolig viktig støtte å få for å drive arbeidet i en
menighet. Midlene som blir gitt blir brukt til menighetslivet; holde gudstjenester, samlinger,
kirkekaffe, diakoni og mye mer.
Tusen takk for støtten dere gir!

14. Kirkebygg/teknikk/inventar:
Lyd og bilde i kirka
I desember fikk vi endelig godkjent søknaden vår om å få opp et lyd og bilde- anlegg i Vegårshei
kirke. Det har tatt tid for bispedømmekontoret å godkjenne søknaden vår, og nå er den godkjent
med visse betingelser. Arbeidet med å samle inn midler og få arbeidet gjort starter med en gang.

15. Kirkegårdene:
Ny kirkegård
Arbeidet med utvidelsen av kirkegården har i løpet av 2018 stått stille i perioder i vente på
anbud, men har blitt arbeidet godt med siste halvdelen av 2018. Det forventes ferdigstilling av
grøntareal og driftsbygning i august 2019.
Kirkemur
Stein løsner fra muren langs kirkegård I. I hjørne mot porten til nedre kirkegård, er det store stein
som er løse som kan rase ut og være til stor fare for liv og helse. Det har vært kontakt med Nilsen
Maskin for å utbedre skadene.
Trær
Tre trær ble felt ved kirken i oktober. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger på at
man ser kirka mye bedre, og på hvor fint den nå lyser opp i mørket.
Rett før jul, brakk store greiner av trærne ved inngangsporten til kirka. Disse vil bli beskåret i
løpet av kort tid.
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16. Økonomi:
Menigheten hadde i 2018 et overskudd på kr. 87.882,-.
Fellesrådet hadde i 2018 et underskudd på kr. 63.658,-. Dette underskuddet skyldes i stor grad
mindre inntekt i form av gravfester enn budsjettert og større utbetaling til kommunen i
forbindelse med bistand til graving.

17. Offer og gaver:
Offer til
Bibelskolen i Grimstad
Musikklivet i menigheten

2016
kr. 3.991,kr. 2.420,-

2017
kr. 3.540,kr. 1.210,-

2018
kr. 4.651,kr. 3.344,-

Menigheten i Allazi
Det Norske Bibelselskap
Diakoniutvalget
Misjonsprosjektet i
Okhaldhunga, Nepal

kr. 4.093,kr. 2.926,messefall
Kr. 13.107,- +
sendt fra SIMEN
kr. 8.000,kr. 2.202,-

kr. 2.010,kr. 1.732,kr. 4.894,Kr. 17.730,- +
Sendt fra SIMEN
kr. 7.000,-.

kr. 2.553,kr. 1.698,kr. 5.945,Kr. 8.943,36,+ fra SIMEN

kr. 1.980,-

kr. 4.897,-

Kr. 24.389,-

kr. 13.077,-

kr. 11.403,62,-

kr. 13.463,kr. 2.500,kr. 3.162,kr. 11.195,-

kr. 14.503,-----kr. 2.614,kr. 8.452,-

Kr. 9.025,49,Kr. 1930,37,kr. 2.681,kr. 7.021,-

kr. 3.055,kr. 3.823,kr. 41.522,-

kr. 1.830,kr. 2.572,kr. 33.946,-

kr. 2.639,kr. 3.344,Kr. 44.024,44,-

Stefanusalliansen (Norsk
Misjon i Øst)
Trosopplæring/barne- og
ungdomsarb.
Kirkens Nødhjelp, julaften
Kirkens Bymisjon, Arendal
Skjærgårdsgospel
Diakonisamarbeidet i
prostiet
Sjømannskirka
Kirkas søndagsskolen
Offer til menighetsarbeidet
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GAVER
2016
119.800

2017
144.800,-

2018
124.798,25

Givertjeneste
menigheten
Givertjeneste barne113.618,25
og ungdomsarbeid
Gaver til annonser
4.700
6.000,6000,Enkelt gaver / gaver
18.400
23.325,23.320,ved dødsfall
Overføring fra
33.300,25.500,Veg.Normisjon
(tallene på givertjeneste er fra 2018 det opp i to, derfor er det ikke sammenligningsgrunnlag fra
2016 og 2017)

18. Diverse:
Kontorene: Sommer/høst 2018 ble menighetskontorene flyttet til 2. etasje på kommunehuset.
Her har kirkeverge og prest fått fine og lyse kontorer, og begge er fornøyd med den nye
løsningen. I tillegg er et lite kontor satt opp til ungdomsarbeider/ organist.
Bønnesamlinger på Høgtun hver mandag 20.00 – 21.00 felles med Normisjon og Guds
menighet.
Stand på Vegårsheidagene
Menigheten hadde også i 2018 stand fint plassert i Myraparken. Standen ble godt besøkt. Det var
tippekonkurranse om innholdet i et godteglass. «Deltakeravgiften» gikk til misjonsprosjektet i
Nepal. Det var også en gratis quiz med litt forskjellige spørsmål. Det var selvfølgelig også
servering av kirkekaffe og kake.
Konserter i kirka: Kirka ble i 2018 leid ut til 3 ulike konserter: adventskonsert med
Vegår vocale, «Hjem til jul» med mads Belden og julekonsert med Garness.

19. Menighetsbladet:
I mars 2018 kom aller først utgave av Vegårshei menighetsblad ut. Det blir gitt ut fire ganger i
året, og utkjøringen av bladet skjer i et samarbeid med Guds menighet der frivillige fra begge
menigheter kjører ut begge bladene.
Maria Nese Taxerås er redaktør og i redaksjonskomiteen sitter Ingeborg K. Haugenes, Liv
Fossing, Gunnar Lindtveit og Mathilde Moland. Per Fossing og Kay Fjell er ansvarlige for
annonser. Peter Elias Lindtveit bistår med hjelp til design og noe av det tekniske rundt oppsett av
layout.
I 2018 ble det gitt kr. 45.969,- i gaver i menighetsbladet.
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20. Statistikk:
Noen tall fra ”Årsstatistikk for Dnk”

Dåpshandlinger
Konfirmerte
Vielser
Kirkelige gravferder
Innmeldinger til Dnk
Utmeldinger fra Dnk

2013
18
13
2
15
1
8

2014
9
15
4
6
1
2

2015
9
14
7
10
1
9

2016
13
17
6
4
2
17

2017 2018
8
4
14
14
1
3
12
17
6
0
18
5

Takk til trofaste kirkegjengere og takk til dere som gjør en innsats i gudstjenestene,
ulike komitéer, møter og lignende. Dere er med på å gjøre menigheten levende!

Vegårshei, 13. mars 2019

Per Fossing
Leder

Gunnar Lindtveit
Sokneprest

Maria Nese Taxerås
Kirkeverge
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