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Gjerstad sokn
Menighetskontoret, postboks 13, 4972 Gjerstad

Tlf: 37 11 97 48
e.post: kirkekontoret@gjerstad.kommune.no

Hjemmeside: www.gjerstad.kirken.no
Sokneprest Olav Hofsli, prestegården 37 15 83 33

Organist Knut Magnar Nilsen 404 71 992

Åpningstid: Mandag, torsdag og fredag kl. 9-15
• Sokneprest 37 11 97 49
• Kirkeverge 37 11 97 48
• Kirketjener 37 11 97 43
• Menighetssekretær/ trosopplærer 37 11 97 46

Gjerstad menighet
Arne Gryting 907 34 496
Grytingveien 278, 4993 Sundebru
Kirketjener Olav Rønningen 37 15 85 24
4993 Sundebru 901 69 147
Kirkeverge Torgeir Øverland 456 33 400
4985 Vegårshei
Menighetssekretær/trosopplærer Evie Katrin Lønne
4980 Gjerstad 913 36 342
Delt klokkertjeneste!

Vegårshei sokn
Menighetskontoret, Kommunehuset,

4985 Vegårshei
Tlf: 37 17 02 63 Fax: 37 17 02 01

e.post:kirkekontoret@vegarshei.kommune.no
Hjemmeside: www.vegarshei.kirken.no

Sokneprest Gunnar Lindtveit, Tlf.: 911 98 721

Åpningstid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-15
Sokneprest 37 17 02 53
Kirkeverge 37 17 02 63
Kirketjener / graver 95 03 82 04
Kantor 37 15 14 47
Trosopplærer 90 16 18 92

Vegårshei menighet
Per Fossing 48 99  56 11
Kvennvollveien 1, 4985 Vegårshei
Kantor Inger G. Tallaksen 37 15 14 47/97 97 24 69
Kranv. 4A, 4950 Risør
Kirketjener Odd Rugnes 95 03 82 04
4985 Vegårshei
Kirkeverge Mathilde Moland 91 66 83 71
4985 Vegårshei
Delt klokkertjeneste!

Slekt skal følge slekters gang -

GJERSTAD
06.03. Anne Kristine Ulltveit
04.04. Lars Knutsen Østerholt
04.04. Tomine Vegerstøl
16.04. Randi Elisabeth Hauene
17.04. Sverre Hilmar Hagane
18.04. Solveig Emilie Lunden
22.04. Harald Melaas
30.04. Ingeborg Stemkjær
17.05. Kåre Ingemann Larsen
21.05. Erling Dalen

VEGÅRSHEI
15.03. Lillian Helga Kongsjord
06.04. Karen Helena Omre Wimme. Arendal kapell
16.04. Randi Elisabeth Hauene. Gjerstad kirke
06.05. Torbjørg Saga

GJERSTAD
28.02. Teodor Bohnhorst Rundholt
28.02. Vemund Flåta Siring
08.05. Daniel Ulltveit

VEGÅRSHEI
06.03. Mina Wedø

 

GJERSTAD
12.03. Trude Bohnhorst og Torbjørn Sørdalen
14.05. Hege Neslow Mathisen og Sten Kjetil Mathisen
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Blei spurt om å skrive en andakt eller et stykke i
menighetsbladet og det sa eg ja til. Eg vil her fortelle
dykk litt fra min sjukdomsperiode og om hvordan eg
har fått hjelp til å bli frisk. Eg treffer ofte på mennesker
som viser glede over å sjå meg ute og i aktivitet igjen.
I vinter har eg vert med på skrollekafè på Almuestaua,
koselig og sosialt samvær med sang og opplesing. Dette
har varmet og vert både terapi og opptrening for meg.
For å få hjelp må vi ta imot hjelp og det gjelder både fra
Gud og mennesker.
Kort om sjukdommen. Borrelia flått, harde antibiotika
kurar, utbrendthet fra tidligere, difor mindre motstand.
I 2009 fekk eg diagnosen kronisk utmattelse M.E, stod
på så lenge eg kunne men blei svakere og svakere. Over-
ømfintlig for medisiner, måtte trappe ned og slutte med
det meste. Angst, lyd og lysømfintlig, betennelse I beina
m.m. Låg  mye på et mørkt rom, rullestolbruker i 2 år
og legene stod hjelpes lause.
I gjennom en lang og hard sjukdomsperiode har eg er-
fart at alt vondt må renses bort for at live kan begynne
å spire. Det gjelder på alle områder både til ånd, sjel og
legeme.
I 2013 fekk eg hjelp av en psykiatrisk sjukepleier  til å
begynne med tegnterapi og til å snu tanken fra det vonde
til det gode. Gud gav meg ord og bilder og eg tegna
meg inn idet gode ,inni Gudskjærlighet, lyse og livet.
Dette har hjelp meg og eg er gradvis blitt bedre. Det vonde er blitt vendt til det gode.
Jakob. 1.17står der - All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far. Hos ham er ingen
forandring eller skiftende skygge. Ut fra dette ordet fekk eg denne tegningen eg her har tegna og har brukt den
sammen med Gudsord og tatt i mot mange gode gaver. Vi må ta imot og holde fast på ordet og tru at vi har fått det.
Takk, den største gave er Jesus, han er Guds gave til oss alle.
Etter kvart begynte livet i meg å spire fram og nå gleder eg meg over livet. Takker Gud og mennesker for hjelp og
støtte. Takker Jesus for legedom ved hans sår og et nytt liv. Nå har eg fått et godt liv igjen og ønsker å få være med
og så ut det gode. Eg var i mørke, men nå står eg i Guds lys. Har erfart at livet spirer fram i kjærligheten og lyse.
Gud er kjærlighet. Jesus er det sanne lys og han er mitt lys. Er han ditt lys?

Til slutt et lite dikt eg har skreve om ei liljekonvall.
                                                  EI LILJEKONVALL.
Du har spirt fram mellom to blader som har vernet om deg.
Etter ei tid har bladene åpnet seg og lyse er kommet ned til deg.
Du var liten og svak, men du strekte deg opp mot lyse og blei lengre og lengre.
Etter kvart blei du sterkere og det har nå åpnet seg kvite reine klokker langs stilken på deg.
Du er så vakker og lukter så godt.
Takk Gud for liljekonvalene og takk for ditt skaperverk som bringer glede.
Der lyse kommer til spirer livet fram,det viser seg også hos liljekonvalene.

Lilli Ruth Melaas

andakt
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Fargelegg!

Tegninger: Trevor Keen

Led sauene gjennom 
labyrinten!
Hjelp den gode gjeteren å lede sauene sine 
trygt gjennom labyrinten.

Jesus er den gode gjeteren!

Han svart
e: «Du skal e

lske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av h
ele din sjel og av a

ll din kraft
 og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i ak
sjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning

Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Du skal e
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in ne

»»Supersetning
Superset
S Lukas 10,27

Lukas

4.-11. oktoberer

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

hele

201202011g i deg. 

du Høyeste.

1 111
20162020016

båbåbå
mpmpmp Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

n?
            side 2

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken har dere gjort mot meg’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Og kongeOg konge
Det dere gjorde mot ént dere gjorde mot én av disse mine minste av disse mine minste 
søsken har dere gjortsøs mot me ’

p
Matt

oktober

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

en skal svare den skal svare dem: ‘Sannelig jeg sieem: Sannelig, jeg sier dere:r dere: 
e gjorde m t é di i i t

g
25 40teus 25,40

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livesannheten og livett
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

SuperseupersetningpersetningS
Johannes 14,6nes 14 6Jr

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

de 2
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Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 

og mine kjenner meg.

Lukas til 

Supersetning

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte
t

Gruppeabonnement kun 239,- per barn

(privatabonnement 
 hjem i posten)

G b k 23G b t k 23

(priva
1166 bbblllaaadderr ++ 11 CCCDDD 
== kkuunn 333999999,,- 

Bestill på sondagsskolen.no eller 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

2222
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Lukas til 
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Den gode
DDeen gg
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En
-DVD fra

Den godeDDeen gg
gggjjjeeeetttteeerrrreeeennn

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

ra

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!

I kryssordet skal dere bare bruke Det nye 
testamentet. Store tall i Bibelen er kapittel, små 
tall er vers. Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, 
vers 11 i Markus. Løsningen på kryssordet står 
i de fargede rutene.

1.

Fugler i Lukas 12,6 

Konge i Matteus 2,3 

By i Apostlenes 
gjerninger 10,1 

Engel i Lukas 1,26 

By i Lukas 19,28 

Kvinne i Markus 15,40 

Fugl i Matteus 3,16 

Mann i 2. Timoteus 4,11 

2.

4.

8.

5.

9.

6.

10.

3.

7.

Konge i Romerne 4,6 

Yrke i Apostlenes 
gjerninger 18,3 
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Barnehagen i Gjerstad på påskevandring i Gjerstad kirke

2. klasse ved Gjerstad
barneskole på påske-
vandring i Gjerstad kirke

Det var 1. og 2. klasse fra
Gjerstad barneskole som
var på oppdrag.
De jobber for tiden med
arkitektur på ulike måter.
Tidligere har de jobbet
med dette i sand, denne
gangen var det tegning.
Mange fine og flotte kirker
ble tegnet denne dagen.

EEEEEvie Kvie Kvie Kvie Kvie Katrin Lønneatrin Lønneatrin Lønneatrin Lønneatrin Lønne

Arkitekter

Evie og Olav forbereder ekte
ildtunger.

Pinsevandring i kirka, 3.klasse på
Gjerstad barneskole.

Da jeg kom ut av kirka møtte jeg på denne
fine gjengen

Nr.2-2016.p65 01.06.2016, 09:445
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Utvidelse av Vegårshei kirkegård
dette vegprosjektet.
Dette arbeidet vil pågå ut
september.

Selve utvidelsen av kirke-
gården med påfyll av
løsmasse, legging av led-
ningsnett (vann-avløp-
drenering), etablering av
gangveier, gjerder og
beplantning vil bli utlyst
som egen entreprise i
høst etter de planer som
Asplan Viak har utarbei-
det, som er behandlet av
Vegårshei Felllesråd
(menighetsrådet), og som
har fått sine nødvendige
godkjenninger. Bl.a. gjel-
der det Bispedømme-
rådet og Riksantikvaren.

Menighetsrådet mener
kommunen og konsulent-
selskapet har gjort en god
jobb med planleggingen,
og at det vil bli en fin
helhet over gravplassen
når anlegget står ferdig.

Vegårshei april 2106
Per Fossing

Som mange kanskje har
lagt merke til er det fore-
tatt hogst i området vest
for Vegårshei kirke.Dette
er gjort for å klargjøre for
utvidelse av kirkegården.

Vegårshei kommune star-
tet i fjor høst med plan-
legging av utvidelsen. Til
hjelp i arbeidet er
benyttet konsulent-
firmaet Asplan Viak AS.

Kirkestedet på gården
Moland er ifølge Riksanti-
kvaren først nevnt i år
1347 som «Modgulandar
kirkiu» sokn. Fram til år
1647 sto det en stavkirke
på stedet. Den ble revet
og erstattet av en ny
kirke.Denne ble også
revet og erstattet av nå-
værende kirke-ferdigstilt
i år1810.

Den høye alder betyr at
kirkestedet, med sin
karakteristiske 8-kantede
gravplass rundt kirken, er
automatisk fredet. Det

betyr at inngrep ikke bare
på kirken og gravplassene
rundt skal undergis
spesiell vurdering, men
også landskapet rundt
kirken og gravplassene.

De utarbeidede planene:
1. Plan for utvidelse av

gravplassen,og
2. Reguleringsplan for

Vegårshei kirke har
vært lagt ut til offent-
lig ettersyn og høring,
og reguleringsplanen
skal etter planene opp
til endelig behandling
i Vegårshei kommune-
styre i mai d.å..

Hvis planen vedtas der vil
det umiddelbart bli satt i
gang utsprenging av
byggegropen for utvi-
delse av kirkegården.
Utsprengningen vil bli
tatt i sammenheng med
ny veg inn til
Djuptjennhaugen bolig-
felt, og overskuddsmasse
fra kirkegårdsområdet vil
bli brukt som fyllmasse i
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I vår har 6-åringene i menigheten på Vegårs-

hei fått muligheten til å «tyvstarte» på skolen

gjennom å delta på kirkeskolen. Gjennom tre

samlinger fikk 6-åringene prøve seg på

skolebenken med blant annet undervisning

av sokneprest Gunnar på flanellograf.  På hver

samling ble et nytt tema tatt opp, og tok

barna gjennom skapelsesberetningen,

påskehøytiden og pinsen. Med lystenning,

sang og ulike formingsaktiviteter, lærte

6-åringene sanger og liturgi som ofte blir

brukt i gudstjenester. Barna fikk også utdelt

hver sin 6-års kirkebok, med eget aktivitets-

hefte.

Avslutningen på den heller korte skole-

gangen ved kirkeskolen var en flott familie-

gudstjeneste, hvor barna kom inn i prosesjon

med hendene fulle av blomster. Etter å ha

mottatt diplom for sin deltagelse, delte de ut

gule, fine blomster til alle som var tilstede på

gudstjenesten.

MMMMMaria Nese aria Nese aria Nese aria Nese aria Nese TTTTTaxaxaxaxaxeråseråseråseråserås

TTTTTrrrrrosopplærosopplærosopplærosopplærosopplærererererer

Alt kirkesølvet i Vegårshei kirke er forsvunnet!
Vi trenger hjelp til å finne det. Kan noen hjelpe?
Heldigvis kunne en spent gjeng med 8-årin-
ger hjelpe til. De kom i kirka en lørdag etter-
middag med solbriller på, som ekte agenter
har, og måtte si et hemmelig passord for å
komme inn kirkedørene for å være med på det
som heter Tårnagenthelg. Vel inne måtte de
gjennom en labyrint før de offisielt kunne kalle
seg agenter. For å lære hvordan man etterfor-
sker, kom politiet på besøk for å vise noen
hemmelige triks. Så var det klart for skattejakt
for å finne igjen kirkeskattene. Ved å løse kryss-
ord med ord fra bibelen, klarte agentene å
finne igjen alt sølvtøyet. Neste oppdrag for
agentene var så å øve til gudstjenesten dagen
etter, hvor sang og dramastykke sto på pro-
grammet.
Søndag formiddag møttes alle igjen til guds-
tjeneste, og 8-åringene gikk inn i kirka i prose-
sjon bærende på kirkesølvet og med solbril-
lene på. For vel oppført oppdrag fikk alle hver
sin premie i from av en buff med Tårnagent-
logo på.

MMMMMaria Nese aria Nese aria Nese aria Nese aria Nese TTTTTaxaxaxaxaxeråseråseråseråserås
TTTTTrrrrrosopplærosopplærosopplærosopplærosopplærererererer

Tårnagenthelg for
10-åringer,
9-10 april

Forsvunnede kirkeskatter

Tyvstartet på skolen
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Lørdag 16 april dro 24 konfirmanter til Hove for å
være med på et opplegg som besto av lagarbeid,
samarbeid og klatring.

Wannado hadde laget et flott opplegg der kon-
firmantene jobbet sammen i lag og ble utfordret
på å fordele oppgaver, samarbeide og løse tanke-
nøtter og utfordringer. Oppgavene besto bl.a av å
gå på 3 ski med 8 par bindinger på hvert ski, de
skulle knyte båtsmannknop, beregne mengde med
vann fra bøtte til et rør, og de bygde bro. Ungdom-
mene var virkelig engasjerte og jobba godt. Det
smakte veldig godt med pause med lapskaus midt på dagen.

Klatreparken som de fleste gledet seg veldig til, svarte absolutt til forventningene. Alle fikk
på klatreseler og hjelm, og etter et sikkerhetskurs bar det opp i trærne, ca 10 meter over bak-
ken,  de rett og slett storkoste seg. Her var det zip-line, klatrenett, hengekøye, balansetrening
og nok av utfordringer for alle.

Dagen ble avslutta med premieutdeling til beste lag og og quis for å åpne skrinene med
premier til alle.

Takk til Wannado for en fantastisk gild og lærerik dag.            Rut Stina Eik           Rut Stina Eik           Rut Stina Eik           Rut Stina Eik           Rut Stina Eikeland Arnevikeland Arnevikeland Arnevikeland Arnevikeland Arnevik

Gjerstadkonfirmantene på tur til Hove
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Med musikk og allsang fra baksetet rullet bus-
sen ut fra parkeringsplassen ved Fjellheim og
satte kursen for Gøteborg. En spent gjeng kon-
firmanter fra kirka og Guds Menighet var klar
for en helg med sosiale aktiviteter, bibeltimer,
karuseller på Liseberg og gudstjeneste. Kon-
firmantene koste seg fra første stund på bus-
sen med Vassendgutane spillende over høyt-
taler, og stemningen ble om mulig bedre da
bufféten ble inntatt på ferja. Vel fremme i
Gøteborg fikk konfirmantene prøvd ut kart-
kunnskaper og testet grensene sine gjennom
en byvandring, før kveldsmat og kveldsamling
roet stemningen ned før natta. Lørdag var det
bibeltime, og forberedelse til gudstjeneste før
det var tid for helgas høydepunkt, nemlig Li-
seberg. Til tross for bare 9 grader og vind, ble

Hyl og tårer i Liseberg

nesten alle attraksjoner prøvd ut. Det ble både
latter, tårer og skrik, og mange morsomme
øyeblikk å se tilbake på. På kvelden koste alle
seg med taco, diverse leker og bønnevandring.
1.pinsedag, altså søndagen, bidrog alle kon-
firmantene med dramastykker på gudstjenes-
ten, noe som ble en flott avslutning på opp-
holdet i Gøteborg. Snuten ble så vendt hjem-
over og det var atter tid for allsang i bussen.
Ferjeturen hjemover hadde mange gleda seg
til, for da var det nemlig tid for shopping. Fulle
handleposer med godteri og stabler med brett
med brus ble handla inn, og det var en trøtt,
men fornøyd gjeng som kom tilbake til Vegårs-
hei.

MMMMMaria Nese aria Nese aria Nese aria Nese aria Nese TTTTTaxaxaxaxaxeråseråseråseråserås

PROSTIDIAKON
Per Emanuelsen
Tlf: 977 19 173

E.post: pe-em@online.no
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Jenter
Solveig Røed
Anny Kathrine Vindfjell
Gerd Turid Høstfet
Aud Gryting
Torill Elisabeth Kveim
Elsa Bjørg Vindfjell
Ingebjørg Torunn D. Fone
Ragnhild Bjørg Østerholt
Aud Lillian Skogvang
Laila Synnøve Bråten
Aase Reidun Lund
Borghild Limyr
Kirsten Valle
Anne Judith Bjorkjendalen

Gutter
Anders Torbjørn Aslaksen
Finn Aslaksen
Willy Hallgeir Karlsen
Tjøstolv Espeland Loftesnes

Konfirmanter i Gjerstad kirke 12. juni 1966
Gutter
Jonn Willy Bråten
Kjell Hans Dalane
Per Kato Eriksen
Selmar Eriksen
Svein Jarl Fianbakken
Egil Nicolay Haugland
Kjell Selmar Høglind
Olav Landsverk
Gudmund Peder Lie
Tallak Lunden
Kjell Gunnar Modøl
Harald Moen
Olav Røed
Gunstein Sjåvåg
Øystein Sunde

Konfirmanter i Vegårshei kirke 19. juni 1966
Jenter
Aslaug Colbjørnsen
Eva Finsrud
Oddny Fjellet
Inger-Lise Hagen
Randi Smeland
Solfrid Irene Stormyr
Astrid Gerd Øya

Foto: Torvald Slettebø, Universitetet i Agder

Foto: Evie Katrin Lønne

I henhold til statuttene for minnegaven
skal pengene fra fondet brukes til å styrke
kristelig arbeid, spesielt blant barn og
unge, innen Gjerstad kommune.

Gaver til annet kristelig arbeid skal
likevel kunne gis i spesielle tilfeller.

Pengene skal først og fremst brukes til
arbeid som kommer flere til gode.

Støtte til unge fra bygda som deltar på
kurs/opplæring arrangert av organisa-

sjoner innen Den norske kirke og til barn
og unge som deltar på leirer og skoler
som er støttet av Normisjon, er likevel
innenfor hva midlene kan brukes til.

Fondet forvaltes av et styre på 3 med-
lemmer som oppnevnes av Gjerstad Nor-
misjon.
Søknader om støtte fra fondet sendes til
Nils ANils ANils ANils ANils Audun Grudun Grudun Grudun Grudun Grytingytingytingytingyting,,,,, 4980 Gjerstad 4980 Gjerstad 4980 Gjerstad 4980 Gjerstad 4980 Gjerstad.....

Minnegave etter Torjus Mæsel
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Lørdag 23. april arrangerte
Normisjon Vegårshei den år-
lige Markedsdagen på Høg-
tun Bedehus. Det måtte nær-
mest være rekord-oppslut-
ning, og det ble enn vellykket
og koselig dag.
Johannes Vålandsmyr holdt
en fin appell med evangeliet
i sentrum. Som nybakt pappa

8.k8.k8.k8.k8.klasse vlasse vlasse vlasse vlasse ved Abel ungdomsskole ed Abel ungdomsskole ed Abel ungdomsskole ed Abel ungdomsskole ed Abel ungdomsskole var på besøk i kirka for å høre
litt om kirkas historie.
Olav Rønningen sto for historie og tok med de som ønsket det
opp i tårnet for å prøve å ringe med klokkene. Noen testet or-
gelet i også. Før klassa skulle ta veien videre passet det med
lunsj i sola.              EEEEEvie Kvie Kvie Kvie Kvie Katrin Lønneatrin Lønneatrin Lønneatrin Lønneatrin Lønne

hadde han med seg kone og
barn også. En ung forkynner
vi gleder oss til å høre mer.
Vi var også så heldige å få
sang av barnekoret «Spiren».
Det var virkelig godt og fint å
høre på, dere er en flott gjeng
som sprer mye glede!
Så tusen takk for nok en fin
dag på bedehuset!’

Takk til alle som har brukt tid
på å hjelpe til med å få gjen-
nomført markedsdagen.
Og takk til alle som kom og for
all støtten dere ga til driften
av Høgtun Bedehus (ca.
80.000kroner). Velkommen
igjen!
 

VVVVVegårshei Normisjonegårshei Normisjonegårshei Normisjonegårshei Normisjonegårshei Normisjon

Markedsdag
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Babysang
Siden i høst har Gunn Elin Pettersen ledet en fin liten gjeng gjen-
nom babysang i Gjerstad kirke annenhver mandag. Tusen takk
for den fantastiske jobben du har gjort. Babysangen har nå tatt
sommerferie, men vil starte opp igjen til høsten. Mer info om dette
kommer  på www.gjerstad.kirken.no  og facebook.

EEEEEvie Kvie Kvie Kvie Kvie Katrin Lønneatrin Lønneatrin Lønneatrin Lønneatrin Lønne

SlåttSlåttSlåttSlåttSlåttegregregregregraut påaut påaut påaut påaut på
RomundstadRomundstadRomundstadRomundstadRomundstad
23. juli23. juli23. juli23. juli23. juli
Normisjons slåttegraut blir
på Romundstad hos Ingeborg
og Thorleif Gjennestad
lørdag 23. juli. Taler er Tore
Svein Langås. Sang av Bente
Lindland Heltne og Torstein
Nilsen.

ALF-klubben
Gjennom vinteren og våren har ALF-
klubben hatt klubbkveld en gang i
mnd. På disse kveldene møtes vi til
sosialt samvær med mat og drikke,
loddsalg og bare det å være
sammen.
Men når vi skulle ha sommer-
avslutning tok vi turen til Den Lille
Dyrehage. Det var veldig moro. Vi
fikk være med å mate lemurene,
surikatene og andre dyr. Det var helt
nødvendig med mat på denne sa-
farien, så is, pølse og brus var en selv-
følge. Vi storkoste oss!!
ALF-klubben starter opp igjen til
høsten, så hvis det er noen som har
lyst til å være med oss, ta kontakt
med Evie på menighetskontoret.

EEEEEvie Kvie Kvie Kvie Kvie Katrin Lønneatrin Lønneatrin Lønneatrin Lønneatrin Lønne
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Søndag 4.Søndag 4.Søndag 4.Søndag 4.Søndag 4. sept. sept. sept. sept. sept.  k  k  k  k  kl 19  l 19  l 19  l 19  l 19  
SamlingsfSamlingsfSamlingsfSamlingsfSamlingsfestestestestest med besøk av Flekkerøyguttene
som synger og vitner.  Bevertning
 
Onsdag 5.Onsdag 5.Onsdag 5.Onsdag 5.Onsdag 5. okt. okt. okt. okt. okt.  k  k  k  k  kl 19    l 19    l 19    l 19    l 19    
Frikirkens kor fra Porsgrunn har programmet
for kvelden. Bevertning
 
Onsdag 19.Onsdag 19.Onsdag 19.Onsdag 19.Onsdag 19. okt. okt. okt. okt. okt.  k  k  k  k  kl 19  l 19  l 19  l 19  l 19  
Nils Tore Andersen taler.
Mannskoret Klosterøen fra Skien. Bevertning
 
TTTTTirsdag 15.irsdag 15.irsdag 15.irsdag 15.irsdag 15. no no no no novvvvv.....  k  k  k  k  kl 19l 19l 19l 19l 19
Misjonskveld – (Kv.fr. markerer 145 år)
Gjerstadkoret synger.
Per Helge og Inger Brit Kjøl har andakt og
forteller fra misjonen. Kjøl vil også spille
piano. Åresalg.   Bevertning
 
Onsdag 14.Onsdag 14.Onsdag 14.Onsdag 14.Onsdag 14. des des des des des.....  k  k  k  k  kl 19 l 19 l 19 l 19 l 19 
Førjulskveld med besøk av Anna Asdal & co
fra Bamble  som har en liten julekonsert.
Andakt av Skyttermyr
Julegraut, kaffe og kaker.
 
KKKKKvinnefvinnefvinnefvinnefvinneforororororeningeneningeneningeneningeneningen har sine samvær
1. mandag i måneden.
YngrYngrYngrYngrYngreseseseses samles på bedehuset på tirsdager.
 

Alle hjerAlle hjerAlle hjerAlle hjerAlle hjertttttelig velig velig velig velig velkommen!elkommen!elkommen!elkommen!elkommen!

Vegårshei Normisjon
høsten 2016
To. 25.08 Semesteråpning Høgtun kl.19.00.

To. 08.09 Fellesmøte for Østregionen
v/Alf Halvorsen kl. 19.00.

To. 22.09 Fellesmøte for Østregionen
v/Arne Inge Vålandsmyr kl. 19.00.

To. 29.09 Kulturkveld med
Einar Lunde kl. 19.00.
Felles med Folkeakademiet.

To. 06.10 Fellesmøte for Østregionen
v/Knut Svein Dale kl. 19.00.

To. 20.10 Fellesmøte for Østregionen
v/Johannes Vålandsmyr kl. 19.00.

Fellesmøter Guds Menighet,
Vegårshei Normisjon og Vegårshei kirke:
27.10, 28.10 og 29.10.16.

Fr. 04.11 Høgtunbasar.
To. 10.11 Møte v/Tonje Teistedal/

Hilde Frivold kl. 19.00.
To. 17.11 Møte i Tvedestrand

v/Knut Hjemdal.
To. 24.11 Misjonsmøte v/Dorothea og

Magne Vestøl kl. 19.00.

To. 08.12 Adventsmøte.

Høsten 2016
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GJERSTAD
09.00 – 21.00 (09.00 – 20.00)

Tlf. 37 15 71 92
www.faersnes.no - E-post: postfaersnes.no

Tlf.: 975 08 765

Tlf. 37 11 99 00
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Tore Konnestad

Begravelsesbyrå

Tlf. 915 52 003

- HELE SØRLANDET -
Vi utfører allsidig byggevirksomhet

Kataloger innen hus, hytter og garasjer.
Vi har egen maler og murer

y

www.gjerstadhus.no

Svein Røed  97 05 43 06 • Bjørn Ivar Dalen  97 05 43 07
Henry Sæthra  98 80 97 43 • John Robert Solberg  92 04 43 26

Tlf. 37 15 87 00
www.gryting.info
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Hovedgaten 26, 4900 Tvedestrand
Tlf. 37 19 68 68

gabriele@atlgrafisk.no
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Konfirmasjon | Dåp | Bryllup | Minnestund | Jubileum

Vi tilbyr catering 
av kalde og varme retter og har 

selskapslokaler til 
små og store anledninger

Mer info og menyer på www.cinderella-cafe.no

Lars Langmyr
Tlf 37 15 53 05

Begravelsesbyråkjeden Jølstad
www.hellerdals.no
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Epost: administrasjon@lindalgruppen.no

Tlf : 901 70 100 • www.lindalhus.no

Online timebestilling på www.salongtrix.no
Åpent man – fre 9-16 • Tlf: 37 15 80 85

GJERSTAD PRODUCTS AS • Tlf. 37 11 91 00 • SUNDEBRU
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 BROKELANDSHEIA 
  BLOMSTER & GARN 
Sorgbinderi, dekorasjoner, buketter, m.m. 
Pt-garn fra Rauma, Sandnes-garn, m.m. 

Telefon 37 15 85 00 

 

 

Fersk steinovnsbakt gjærbakst 
hver fredag, kl 1100 – 1700. 

Grethe Dalen,  
Trydalsveien 40  
4980 Gjerstad 

Tlf: 97054308 
E.post: grethe@gjerstadbakeren.no  
Hjemmeside: www.gjerstadbakeren.no 
Facebook: Gjerstadbakeren 
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VELKOMMEN TIL KIRKE
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Evnt.
returadresse:
Menighetskontoret,
postboks 13,
4972 Gjerstad

Vegårshei - juni, juli, august og september 2016

JuniJuniJuniJuniJuni

05.06.Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.

12.06. Se gudstjenester i andre kirker i prostiet

19.06. kl. 11.00: Gudstjeneste. Lindtveit. Offer til søndagsskolen.

26.06. Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.

JuliJuliJuliJuliJuli

03.07 Kl. 11.00: Gudstjeneste. Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.

10.07 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.

17.07 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.

24.07 Kl. 11.00: Gudstjeneste. Røstvik. Nynorsk liturgi. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon, Arendal.

31.07 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.

AAAAAugustugustugustugustugust

07.08 Kl. 11.00: Gudstjeneste. Røstvik. Nynorsk liturgi. Offer til menighetsarbeidet.

21.08 Kl. 11.00:  Gudstjeneste. Lindtveit. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

28.08 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.

SSSSSeptepteptepteptemberemberemberemberember

04.09 Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Lindtveit. Offer til trosopplæring. Tur til Grønfjell og bjørnehiet.

11.09 Kl. 11.00: Gudstjeneste. Lindtveit. Presentasjon av konfirmantene. Offer til menighetsarbeidet.

18.09 Kl.11.00. Familiegudstjeneste. Offer til musikklivet i menigheten.

25.09 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.

Gjerstad - juni, juli, august og september 2016

JuniJuniJuniJuniJuni

12.06 kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Offer til menighetsarbeidet.

19.06 kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

JuliJuliJuliJuliJuli

03.07 kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Offer til Strømmestiftelsen.

17.07 kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

31.07 kl. 12.00 Gudstjeneste. Rasmussen. Offer til menighetsarbeidet.

AAAAAugustugustugustugustugust

14.08 kl. 11.00 Gudstjeneste. Wedø. Offer til søndagsskolen.

21.08 kl. 11.00 Gudstjeneste. Walla. Offer til bibelskolen i Grimstad.

28.08 kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Gullkonfirmanter. Offer til konfirmantarbeidet.

SSSSSeptepteptepteptemberemberemberemberember

11.09 kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Hofsli. Utdeling av bok til 4-åringene. Offer til barn- og ungdomsarbeid.

18.09 kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet, gi evangeliet videre.

25.09 kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Presentasjon av konfirmantene. Offer til trosopplæring.

Med forbehold om eventuelle endringer.

Skyss til gudstjenester i Vegårshei menighet. Telefon 91 66 83 71
Vennligst ring innen kl. 15.00 dagen før gudstjenesten finner sted.                        Menighetsrådet
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