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1. Vegårshei menighetsråd og kirkelig fellesråd, ansatte og utvalg/komitéer
Frem til 1.november 2019
Leder
Nestleder
Medlemmer

1.vara
Sokneprest
Kommunal representant
Sekretær

Per Fossing
Lars Marius Dalane
Gro L. Bjorvatten
Kay Fjell
Kåre U. Gisletveit
May-Lill Remme
Irene Colbjørnsen
Gunnar Lindtveit
Per Arnt Nes
Maria Nese Taxerås

Fra 1. november 2019
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

1. vara:
2. vara:
Kommunal representant:
Sekretær:

Ingeborg Karine Dale Haugenes
Torvild Selås
Kjetil Myren
Hanne Brattekleiv
Hilde Torjussen Øverland
Jorunn Myre
Gunnar Lindtveit, sokneprest
Jakob Einar Olimstad
Trond Lunder
Simen Hommelsgård
Maria Nese Taxerås

Menighetsrådet har i 2019 hatt 11 møter. Det er blitt behandlet 54 menighetsrådssaker og 13
fellesrådssaker.
Menighetens ansatte i 2019
Sokneprest:
Kirkeverge/Daglig leder:
Kirketjener/graver:
Kantor
Trosopplærer:
Ungdomsarbeider:

Gunnar Lindtveit
Maria Nese Taxerås
Odd Rugnes
Inger H. Gammelsæter T. Hansen
Maria Nese Taxerås
Lene Wadseth Myren

Kirketjener vikar
Kirketjener vikar

Knut Kvisli
Peter Elias Lindtveit

100 % stilling
75 % stilling
100 % stilling
38 % stilling
25% stilling
15% stilling
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Råd og utvalg:
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
Mathilde Moland

Symbol/pynteutvalg:

Liv B. Fossing
Elin S. Lindtveit

Kirkebygg/teknikk/inventar:

Kåre U. Gisletveit
Kay Fjell
Per Arnt Nes

Flyktninger og innvandrere

Per Fossing
Gunnar Lindtveit
Mathilde Moland
Irene Colbjørnsen

Redaksjonskomité
Menighetsbladet

Maria Nese Taxerås, redaktør
Ingeborg Karine Haugenes
Liv B. Fossing
Mathilde Moland
Gunnar Lindtveit
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2. Gudstjenester:
Det ble i 2019 avholdt totalt 42 gudstjenester.
Av disse var 10 familiegudstjenester.
Gudstjenestebesøk søndager og helligdager i gjennomsnitt:
ÅR
Antall
besøkende

2015

2016

2017

2018

2019

84

94

80

73

79

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

Klokkere:
Eilef Vierli, Sigrunn D. Olimstad og Liv B. Fossing har vært klokkere på frivillig basis i 2019.
Tekstlesere:
Jakob Einar Olimstad, Ingeborg K. Haugenes, Elin S. Lindtveit og Olaug Hommelsgård har vært
tekstlesere i 2019. Ved dåp spørres en person fra familien til å lese dåpsteksten.
Gullkonfirmanter:
Det var 9 ungdommer som ble konfirmert 15. juni 1969 i Vegårshei kirke. Av disse møtte 6 til
gudstjeneste og samling for gullkonfirmanter. 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 2019
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 ble dessverre ikke gjennomført i 2019, da det var svært få
påmeldte.
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.
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 29 av disse tilhørte Vegårshei menighet.

4

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 13 deltakerne som var med koste seg. Fin
gudstjeneste påfølgende søndag.

HØSTEN 2019
Miljøagenter med 8-åringer: 8 deltakere var med på en kveld hvor vi satte fokus på miljøet og
vårt ansvar i forhold til skaperverket. Barna ble utfordret på hvordan vi kan ta var på naturen, og
hvilke enkle grep hver enkelt av oss kan ta. De ble også utfordret til å skrive sine egne bønner,
som de leste opp på gudstjenesten påfølgende søndag.
Undretur i kirka for 4-åringer ble ikke gjennomført på grunn av få påmeldte. På gudstjenesten
kom 5 fireåringer og fikk utdelt bok.
Du verden for 12-åringer: I september var alle 12 åringene i menigheten invitert til et felles
arrangement med Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Åmli i Den lille dyrehage på Brokelandsheia.
Her fikk de være med på omvisning i dyrehagen, mulighet til å holde en slange, natursti, grilling
og undervisning om skaperverket. Over to kvelder var omtrent åtti 12-åringer med fra hele
prostiet.
Lys våken: 7 deltakere var med å overnatte i kirken i slutten av november. Kvelden inneholdt
undervisning, gudstjenesteverksted, spilling, taco natursti i mørket og gjemsel. Etter litt for lite
søvn, deltok alle på gudstjenesten neste dag. Alle deltakerne bidro mye i gudstjenesten med både
dramastykke, dans og bønner.
Korvett: Korvett er stor sett annenhver onsdag i oddetallsuker og har hatt 15 samlinger i løpet av
2019. 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 2019 her det vært mellom 15-20
deltakere som går i 2.- 5. klasse. Ledere i 2019 har vært Signe Karin Aasheim, Gunnar Lindtveit
og Maria Nese Taxerås.
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: 1. og 2. juni 2019 ble 18 flotte ungdommer konfirmert i Vegårshei kirke. Da
hadde de siden høsten 2018 vert gjennom undervisningsopplegget «Delta» sammen med presten,
samt deltatt på lysmesse, Firestarter, fasteaksjon, konfirmanttur og samtalegudstjeneste.
Høsten 2019 starter arbeidet opp med nytt konfirmantkull, denne gangen 13 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
danseegenskaper på lysmessa.
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Nattcafè:
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 2019 arrangert for 20. 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:
I løpet av 2019 har vi hatt 10 vanlige søndagsskole samlinger. I tillegg prøver vi å registrere
fremmøte av søndagsskolebarna på familiegudstjenestene. Noen av de barna som tidligere var
faste medlemmer, har nå vokst ut av søndagsskolen. Vi har likevel hatt mange barn innom på
samlingene våre, men for mange har det vært et enkelt besøk. Dette er barn som gjerne er med i
et dåpsfølge. Det har hendt at ingen barn møtte opp. Sist høst har vi derfor bare hatt en samling i
måneden. Vi ønsker å finne måter å rekruttere barn til søndagsskolen på og at dette kan gjøres
sammen med trosopplærer og menighetsrådet. Vi mener det er viktig at menigheten har et
søndagsskole tilbud. Vi har fortsatt de samme lederne, Gro Anita Sundsdal, Gro Anita Nærestad,
Gro Langan Bjorvatten og Eilef Vierli. Dersom flere barn møter opp, kan det bli behov for flere
samlinger og flere ledere. De viktigste i arbeidet vårt er barna.

6. Musikkinnslag mv.:
Det var sangskoleøvelser nesten hver tirsdag i fra ca. midten av februar og frem til slutten av mai.
Høstsemestret ble det et opphold i sangskoleøvelser.
Tirs.1.Januar høytidsgudstjeneste: Lars Marius Dalane, saksofon
Søn. 6.januar: Sangskolejenter sang på Hellig Tre Kongers fest på Høgtun.
Søn.7.april: Familiegudstjeneste kl.11.00, Sangskolejenter sang.
Langfredag 19.april: Arnhild Bråten, saksofon.
1.Påskedag søndag 21.april: Maria Vaaje, fiolin.
17.mai Familiegudstjeneste: Arnhild Bråten, saksofon og "17. mai - korpset" spilte.
28. mai: Sommeravslutning for Sangskolen på Høgtun, med familie og venner. Sangskolejentene
hadde opptreden og hyggestund med pizza og kake etterpå.
Lørdag 1.juni: Konfirmasjonsgudstjeneste: Eirik Dørsdal, trompet, og Julie Christensen, solo
sang.
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Søndag 2. juni: Konfirmasjonsgudstjeneste: Eirik Dørsdal, trompet og Julie Christensen, solo
sang.
Søndag 30.juni: Gudstjeneste med sommersalmer. Lars Marius Dalane, saksofon og Eline
Christensen, solo sang.
Julaften Familiegudstjeneste: Musikere: Ingeborg Seland, tverrfløyte oppe ved orgelet, Eline og
Julie Christensen, sangsolister, hvor Julie selv også akkompagnerte til solosangen. Alise Stebekk
og Andrea Bjorvatten, sangsolister.
Tusen takk til alle som har medvirket i 2019 med flott musikk på hver sin måte i menigheten!
Navn som ikke har blitt nevnt, tusen takk til dere alle!
Piano og orgel i Vegårshei kirke
Noen ord om instrumentene i kirken fra kantors ståsted.
Sist høst da orgelstemmer Jan Erik Spigseth var på sin årlige stemming og ettersyn av kirkens
orgel, var hans forslag at en "på sikt bør tenke på anskaffelse av nytt orgel - eventuelt et godt
bruktorgel." Orgelet fungerer fortsatt, men en må tenke på å jobbe mot nyanskaffelse av nytt
orgel, som erfaringsmessig er en prosess som kan ta tid, så derfor bør en starte opp snart med en
orgelkomite som kan jobbe målrettet med dette.
Pianoet i kirken fungerer, men hvor lenge det er i brukbar stand vet vi ikke! Derfor er det nå
sterkt ønske inn i det nye året å få anskaffet et nytt piano.
-

Inger H. Gammelsæter Tallaksen Hansen -

7. Misjon:
Sykehuset i Okhaldunga i Nepal har vært menighetens misjonsprosjekt også i 2019. Nyheter fra
prosjektet, «Okhaldhunga Times», legges ut på nettsida.
Avtalen som menigheten har hatt med Normisjon rundt dette prosjektet gikk ut nå i 2019.
Kvinneforeningene har nå sagt at de ønsker å jobbe frem et nytt misjonsprosjekt som menigheten
kan involvere seg i.

8. Diakoni:
Diakoniutvalget: Aktiviteten til diakoniutvalget har i 2019 vært som tidligere år.
Blomsterkontaktene har besøkt syke og etterlatte etter dødsfall.
På allehelgenssøndag 3. november, var pårørende til de 27 som var døde siden forrige
allehelgenssøndag, invitert til gudstjenesten i kirka og kveldsmat på Høgtun. Der hadde utvalget
dekket på, og et rikholdig bord med kveldsmat stod ferdig til å forsyne seg av.
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 -
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9. Familie og tur komité:
I 2019 ble det arrangert en felles tur for hele menigheten en søndag til Sjømannsheia.

10. SIMEN – sammen i menigheten
“Sammen i menigheten” hadde 8 samlinger for funksjonshemmede i prostiet i løpet av 2019.
Gunnar Lindtveit er koordinerende prest og leder samlingene.
Samlingene holdes på Høgtun her på Vegårshei i tillegg til kirkene i Gjerstad, Åmli og
Tvedestrand. Stedets prest sørger for mat og andakt.
Gerd Olaug Madsen og Mathilde Moland har stått for maten på Høgtun, og Gerd Olaug er også
med andre steder når hun har anledning.
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 14
brukere samt ledsagere og andre deltakende på Simen dette året. På det meste var 24 mennesker
samlet.
-

Gunnar Lindtveit -

11. Foreninger:
Yngres
Drives av frivillige i Normisjon. Yngres er for barn fra 6. - 8. klasse. Det er samlinger er gang i
måneden på Høgtun, hvor det er sang, andakt, leker og mat.
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 2 komitemøter i 2019.
Svein Flaten (Guds menighet) var leder, Erling Myre (Guds menighet) sekretær.
May-Lill R. fra Menighetsråde har hatt permisjon,
Gunnar Lindtveit var med som sokneprest, Lars Simonstad for Normisjon.
Både 24timersfestivalen i Hallen 2.-3. februar og Firestarter i Hallen 8. – 10- Mars ble avsluttet
med gudstjenester som vi regner for felles. Begge arrangementene har egne komiteer, så
felleskomiteen jobber ikke spesifikt med disse arrangementene.
Vi arrangerte bønneuka 21. – 27. Oktober med fellesgudstjeneste på Huset 27. Oktober.
Felles bønnemøte på Høgtun (mandag) , onsdag kveld var det møte på Vegårshei forsamlingshus
med fokus på velsignelseskartet, som felleskomiteen har ansvaret for.
Torsdag kveld var det møte på Høgtun..
-

Gunnar Lindtveit

-
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13. Givertjeneste:
Vegårshei menighet er heldige så har så mange gode givere. I 2019 har generøse givere vært med
og gitt over 165 000,- 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 kom på plass i løpet av 2019, og det har kommet mange positive
tilbakemeldinger på god lyd. Nytt lydanlegg og projektorer gir en helt annen opplevelse under
hudstjenester og konserter, og gir veldig mange flere muligheter.
Det nye systemet gjør det enkelt å koble til pc og mobil, for avspilling av lyd og fremvisning av
bilde. Foreløpig er det ikke kjøpt inn noen nye mikrofoner eller annet utstyr, da vi ønsker å se
hva behovet er før vi går til innkjøp.
Det har i løpet av året kommet inn kr. 45.132,- i gaver til innkjøp og installering av nytt lyd- og
bildeanlegg.

15. Kirkegårdene:
Utvidelse av kirkegården sto klar helt på tampen av 2019. Denne vil ikke bli tatt i bruk med en
gang, da det er fornuftig å vente på at jorda setter seg. Det gjenstår også å måle opp til gravfelt.
Den nye delen av gravplassen inneholder et stort gravfelt, minnelund for urner, samt en anonym
minnelund.

Kirkemuren som var i ferd med å rase ut, er nå blitt reparert. Den ble tatt fra hverandre i biter og
satt sammen igjen med forsterkninger.

16. Økonomi:
Menigheten hadde i 2019 er overskudd på kr. 128 173,86. Mye av dette kommer av den svært
generøse gaven vi fikk fra Guds menighet.
Fellesrådet hadde i 2019 et underskudd på kr. 170 168,62. Underskuddet kommer av lavere
festeinntekter enn i 2018, og større utbetaling til kommunen i forbindelse med bistand til graving.
Strømutgiftene var større i 2019 sammenlignet med 2018, og utgiftene i forbindelse med
datasertifikater var betydelig større i 2019 sammenlignet med året før.
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17. Offer og gaver:
Offer til
Bibelskolen i Grimstad
Musikklivet i menigheten

2017
kr. 3.540,kr. 1.210,-

2018
kr. 4.651,kr. 3.344,-

2019
kr. 2 648,kr 2 964,25

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

kr. 2.010,kr. 1.732,kr. 4.894,Kr. 17.730,- +
Sendt fra SIMEN
kr. 7.000,-.
kr. 1.980,-

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

--kr 4 539,50

kr. 4.897,-

kr. 1699,-

kr. 13.077,-

kr. 11.403,62,-

kr. 5569,72

kr. 14.503,-----kr. 2.614,kr. 8.452,kr. 1.830,kr. 2.572,kr. 33.946,-

Kr. 9.025,49,Kr. 1930,37,kr. 2.681,kr. 7.021,kr. 2.639,kr. 3.344,kr. 44.024,44,kr. 12.676,-

kr. 12.364,75
kr. 2788,kr. 2293,87
kr. 7767,95
kr. 2386,kr. 4319,kr. 44.040,45,kr. 22.231,23,-

Stefanusalliansen (Norsk
Misjon i Øst)
Trosopplæring/barne- og
ungdomsarb.
Kirkens Nødhjelp, julaften
Kirkens Bymisjon, Arendal
Stiftelsen Skjærgårds
Prostidiakonstillingen
Sjømannskirka
Kirkas søndagsskole
Offer til menighetsarbeidet
Menighetsbladet

GAVER
2017
144.800,-

2018
124.798,25

2019
101.100,-

Givertjeneste
menigheten
Givertjeneste barne113.618,25
70.100,og ungdomsarbeid
(Inkl. gaver)
Gaver til annonser
6.000,6000,6000,Enkelt gaver / gaver
23.325,23.320,165.663,57,ved dødsfall
(tallene på givertjeneste er fra 2018 det opp i to, derfor er det ikke sammenligningsgrunnlag fra
2017)
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18. Diverse:
Bønnesamlinger på Høgtun hver mandag 20.00 – 21.00 felles med Normisjon og Guds
menighet.
Stand på Vegårsheidagene
Menigheten hadde også i 2019 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
I 2019 ble kirka leid ut til julekonsert med Mamas Garden 20.desember.
Dette gav en inntekt på kr. 6800,- for fellesrådet.

19. Menighetsbladet:
I 2019 ble det gitt kr.22.231,23,- i gaver i menighetsbladet og det kom inn kr. 19.500,- i
annonseinntekter.
Utgiftene i forbindelse med menighetsbladet ligger på omtrent 35.000,- i året.
Menighetsbladet ble gitt ut i 4 utgaver, vår, sommer, høst og jul, og blir kjørt ut av frivillige i
samarbeid med Guds menighet.

20. Statistikk:
Noen tall fra ”Årsstatistikk for Dnk”

Dåpshandlinger
Konfirmerte
Vielser
Kirkelige gravferder
Innmeldinger til Dnk
Utmeldinger fra Dnk

2014
9
15
4
6
1
2

2015
9
14
7
10
1
9

2016
13
17
6
4
2
17

2017 2018 2019
8
4
9
14
14
18
1
3
2
12
17
8
6
0
0
18
5
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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!
Målet for 2020 er å få enda flere med på gudstjenester, og å få flere med i frivillige
tjenester!
Vegårshei 09.03.2020

Ingeborg Karine D. Haugenes
Leder

Gunnar Lindtveit
Sokneprest

Maria Nese Taxerås
Kirkeverge
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