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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 95 92 08 34

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
12.09. Anders Sletta
26.09. Sigrunn Dale
29.09. Torbjørg Haugen
29.09. Helene Rønningen

VEGÅRSHEI
16.11. Johanne Teresia Harkjær

PROSTIDIAKON
Per Emanuelsen
Tlf: 977 19 173

E.post: pe-em@online.no

Gjerstad & Vegårshei
menighet

ønsker alle
en riktig
God Jul
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www.arendal.kirken.no/tromoy

Hjertenes gjenlyd, det er det Jesus også er
ute etter. Det er noe helt annet enn applaus.
Gud har aldri vært ute etter applaus, aner-
kjennende nikk og lovord. Da hadde ikke jule-
evangeliet sett slik ut. Da hadde Jesus valgt
en annen måte å komme til denne jorden på.
For hva er det å applaudere i juleevangeliet?
Et lite barn født i stall? Ingen livvakter, ingen
diamanter. Det var riktig nok et fantastisk
englekor som sang, men det var det bare
noen gjetere som fikk oppleve. 
Når Jesus blir født, er de aller fleste andre
opptatt med andre ting. Det var ikke plass til
Josef og Maria noe sted. Det var viktigere og
mer spennende ting å ta seg fore den natten.
De møtte stengte dører. Gud har aldri vært
ute etter applaus. Gud er ute etter noe mye
viktigere. Han er ute etter hjertets gjenlyd. 
Hva er forskjellen på applaus og hjertenes
gjenlyd? Når vi gir applaus, står vi på utsiden
og vurderer. Var dette bra eller ikke bra? Vi er
tilskuere. Men det lille barnet i krybben var
ikke ute etter tilskuere. 

Johannes var en av Jesu disipler. Når han
skal skrive juleevangeliet, skriver han slik om
Jesus: ”Han kom til sitt eget, og hans egne
tok ikke imot ham.” Men enda viktigere var
det at: ”Men alle som tok imot ham, dem ga
han rett til å bli Guds barn. De som tror på
hans navn.”  Å ta imot Jesus er det samme
som å tro på han. Jesus kom for å skape tro.
Tro er hjertets gjenlyd.
Hjertet er selve senteret i oss mennesker.

Det står i Ordspråkene: «Bevar ditt hjerte
framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det»
Det er hjertet vi forholder oss til hverandre
med. Når hjertet er koblet ut, blir det vanske-
lig. Vi snakker om hjerteløst og hjerterått.
Heldigvis vet vi også hvordan det er når hjer-
tet får styre. Da er det godt å leve. Hjertet er
viktig i forhold til både vår neste og Gud. Det
er selve pulsslaget i relasjonen.

Brorson er en av våre aller største diktere av
julesalmer. I salmen «Mitt hjerte alltid van-
ker» beskriver hva hjertenes gjenlyd er:

Akk, kom, jeg opp vil lukke
Mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke;
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt. 

Med ønske om en velsignet julehøytid. 

Stein Reinertsen 
Biskop i Agder og Telemark

Hjertenes gjenlyd
Filosofen Friedrich Nietzsche var kjent for sine
taler. Det fortelles at en gang han talte for en
stor folkemengde, fikk han mye god respons
fra publikum og av arrangørene. Men
Nietzsche så likevel misfornøyd ut. De spurte
ham derfor:
«Hvorfor er du så misfornøyd, hører du ikke
hvordan de klapper for deg?» 
Da svarte han: «Jeg lyttet etter hjertenes gjen-
lyd, men jeg hører kun applaus.» 

MB04_2015_blad  12-11-15  19:58  Side 2
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Julemusikkoase /konsert  i Gjerstad kirke 

Fredag 18. desember kl. 19.00 
 

Vokalen  Marit Lien Gulliksen vil gi oss kjente og kjære julesanger i nye arrangementer  
og på Gjerstaddialekt sammen med harpemusikeren   

Runi Wold Kristiansen og  jazzgitarist Robert Løkketangen 
 
 

Velkommen til en spennende julekonsert 
Billetter kr. 100,- selges v. inngang 

Hjertelig Velkommen til Gjerstad kirke! 
 

Robert Løkketangen                          Marit Lien Gulliksen                           Runi Wold Kristiansen

KKONSERT MED SVEINUNG HØLMEBAKK 

Fredag 22. januar får Vegårshei besøk av Sveinung Hølmebakk. 
Dette er et samarbeid med Normisjon og Guds Menighet. 

Han er en av de tre medlemmene i Nordic Tenors. I 2015 kom han med sin femte  
soloalbum “Snart gryr en dag”. Sveinung Hølmebakk beveger seg gjerne mellom opera, 
gospel og visesang.  Med humor, varme og en utrolig stemmeprakt, makter han både å  
røre og begeistre sitt publikum. Han er dessuten også mye brukt som konferansier.  

Som låtskriver, tar han gjerne opp lengselen etter den varige kjærligheten og ønsket  
om å lykkes i samspillet med menneskene omkring. Innfallsvinkelen kan være både  
alvorlig og humoristisk, samtidig som han både fremfører og skriver kristne sanger.  

Sveinung Hølmebakk bor i Kristiansand, men er født på Karmøy i 1977.   
Han har mastergrad i utøvende sang fra Griegakademiet i Bergen og har studert 
musikkvitenskap ved NTNU i Trondheim og Universitetet i Oslo.  
Han har sunget sammen med det russiske folkemusikkensemblet “Spolokhi”.  Han har 
deltatt i en rekke TV-programmer som Beat for Beat, Ti på Topp, Kvelden før Kvelden, 
Sommeråpent og Førkveld. Sammen med Nordic Tenors van han komiprisen for beste 
nykommer i 2006 og var musikalsk toastmaster i Kong Haralds 70-årsdag. 
 

          Velkommen til “Huset” denne kvelden! 

JJulemusikkoase /konsert  i Gjerstad kirke 

 

Hjertelig Velkommen til Gjerstad kirke! 

Er huset ditt fullt av møbler
som ikke er i bruk?

Vi på gjenbruk har god plass
og tar gjerne imot!

Adr: Storgata 2-4, 4950 Risør,
tlf. 404 45 423

Trivsel med brukt
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1. rekke fra venstre: Berit Woie-Berg, Edna Dalen Marcussen, Ellen Oddlaug Haugland, Berit Rønningen
2.rekke fra venstre: Helge Fredheim, Anne Marie Harekjær, Steinar Bolstad, Per Arild Vegerstøl,

Gunhild Ellefsen, Bjørn Ormshammer og Gunvor Songedal Westøl
Bakerst, presten, Per Helge Kjøl

Kjøp unik glasskunst med julemotiv laget for  
Det Norske Misjonsselskap av kunstneren  
Astri Vadla Ravnås! Serien har fem motiv, 
alle er 10 cm i diameter: Krybben (2011), 
englene (2012), hyrdene (2013), de vise 
menn (2014) og verden (2015 - årets motiv).

PRIS: Kr 1000,- per motiv. (Av dette går kr 750,-  
direkte til NMS sitt verdensvide misjonsarbeid.)

BESTILLING: Ring 51 51 61 00, 
send epost til info@nms.no eller 
bestill på nms.no/julegaveg

hh

ÅRETS JULEGAVE!hhgi  få

hhh

14.01 Møte
22.01 Konsert med Sveinung

Hølmebakk
28.01 Møte
11.02 Møte. Sang av

Bente Lindland Heltne og
 Torstein Nilsen

25.02 Årsmøtet

Program Vegårshei Normisjon
vinter 2015

Gullkonfirmantene
på Vegårshei 4. oktober 2015
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Onsdag 20. januar kl. 19.00:
Simonstadkoret har programmet
for kvelden

Onsdag 10. februar kl. 19.00:
Evangelieteamet med Ragnar Fianbakken

Onsdag 09. mars kl. 19.00:
Nils Tore Andersen taler.
Sang av Bronselaget fra Kristiansand Frikirke.

Tirsdag 05. april kl. 18.00:
Områdemøte for N.M.S

Fredag 29. april kl. 19.00:
Gunnar Prestegård taler. Grepstad musikkor.

Kvinneforeningen har sine møter første
mandag i måneden.
Mandag 11. januar
besøker vi Gjerstadheimen.

Yngres har sine møter annenhver tirsdag.

Velkommen!

Kafe på
Almuestaua
I høst har menighetsrådet stått bak
«Skrollekafe» på Amuestaua,
annenhver torsdag fra 11.00-13.00.
Dette må vi si har blitt en vellykka
møteplass, og stadig nye stikker
innom.  Lukt av nytrukket kaffe,
gjærbakst og «påsmurte,» mulig-
heten til å kunne samtale om løst
og fast i ei formiddags stund, gjør
nok  sitt til at mange møter opp.
For oss har det vært viktig å invitere
alle nasjonaliteter, og hver gang har
vi opplevd at noen av flyktningene
kommer.  Her blir det språkpraksis,
og  vi synger også litt sammen.
Tidlig i høst sendte vi rundt ei liste,
hvor folk kunne skrive ned sang-
ønsket sitt. Tekster har blitt kopiert
opp, og disse blir brukt hver gang.
Siste kafe før jul blir 26. november,
men vi regner med å starte opp
igjen på nyåret.  Datoene blir
kunngjort seinere.
Så vel møtt over jul, både til gamle
og nye kafe gjester!

Hilsen Hanna og Edny

Fiane bedehus
vinter / vår 2016
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HELLIGE-TRE-KONGERS-
FEST

SØNDAG 10. JAN. 2016   KL 18.00

PÅ SØNDELED MENIGHETSHUS.

Mannsgruppe fra Gjerstad/Kragerø deltar.

Risørgruppe forteller og viser bilder fra
misjonsprosjekt i England.

Andakt. Misjonsinfo. Kveldsmat.
Misjonsoffer.

Arr: Områdeutvalget NMS/Aust-Nedenes.

2,2 millioner seere var innom «Salmeboka minutt for minutt»
under den totalt 60 timer lange sendingen fra NRK i 2014. Da så
vi salmeboka i rødt og blått, men den finnes også i en mer slite-
sterk variant.
Pocketutgaven er i mindre format og passer for privat bruk. Boka
er laget for å tåle slitasje over lengre tid. Det hendige formatet
gjør den til et godt supplement til den ordinære salmeboka.
Pocketutgaven har 991 salmenummer. Den har noter til samt-
lige tekster, og ca. 50 salmer har firstemmig sats. Dessuten be-
står nr. 900-991 av liturgiske ledd og omkved til bibelske salmer.
Denne utgaven inneholder ikke bønnebok, katekisme eller litur-
gier. Det er én felles bok for bokmål og nynorsk.

Julegavetips: Pocketutgave av salmeboka

Betingelsen for å få fratrekk i skattepliktig
inntekt før en beregner skatt, er at gaven
utgjør minst kr. 500 i det året den er gitt.
Maksimalt fradrag for 2015 er kr. 20.000,.
Det stilles ikke krav om faste innbetal-
inger, slik at ordningen kan omfatte både
organisert givertjeneste og enkeltgaver.

For Gjerstad og Vegårshei vil menighets-
kontoret innrapportere gavene til Kirke-
rådet som igjen vil gi opplysningene
videre til Skattedirektoratet. For å få
skattefritak må giver oppgi fødsels-
nummer, navn og adresse samt gavens
størrelse. Anonyme gaver gir ikke rett til
skattefritak.

Kirkevergene

Pocketutgaven er til salgs på Vegårshei menighetskontor for kr. 250,-.
Tlf. 37170263 eller 91668371

Skattefritak for gaver gitt
til Gjerstad og Vegårshei
menigheter i 2015
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Igjen er det klart for kortkurs på Folkehøgkolen Sørlandet (Bir-
kenes Kommune) våren 2016. Serien består av 4 dagskurs (fra
klokken 09:30 – 14:15) som arrangeres på skolen i fra slutten
av januar til midten av mars:

- 30. januar: Paul Leer Salvesen: «Tilgivelse og
forsoning»

- 20. februar: Torstein Gundersen: «Bevar ditt hjerte
fremfor alt du bevarer»

- 27. februar: Kurt Hjemdal: «Brev fra Paulus»
- 12. mars: Torbjørg Oline Nyli: «Åndelige foreldre»

Påmelding: send mail til post@fhssorlandet.no, eller ring 37
28 11 00. For mer informasjon: Gå inn på hjemmesiden vår:
www.fhssorlandet.no. Kursavgift: 400 kroner.

Jenter

Marie Aasbø
Sigrun Eikeland Arnevik
Martina Gerritsen Eie
Siri Eikeland
Julia Njerve Fjærbu
Elisabeth Haugland Flaten
Ingrid Emblem Holte
Julia Mykland Jordgrav
Karen Bråten Karlkvist
Maria Petersen
Maria Sudland
Thea Heiland Sunde

JentJentJentJentJentererererer
Marie Aasbø
Sigrun Eikeland Arnevik
Martina Gerritsen Eie
Siri Eikeland
Julia Njerve Fjærbu
Elisabeth Haugland Flaten
Ingrid Emblem Holte
Julia Mykland Jordgrav
Karen Bråten Karlkvist
Maria Petersen
Maria Sudland
Thea Heiland Sunde

GuttGuttGuttGuttGuttererererer
Kevin Aakre
Magnus Aasbø
Lars De Bartolo
Anders Schedin Halvorsen
Svein Bjarne Lindbekk Heiland
Dennis Andre Kveum
Kristoffer Svendsen Pålsøygard
Ole Kristian Olsen Ristøl
Jan-Trygve Eikhaugen Rønningbakken
Zavier Masdalen Stewart
Christoffer Sletta Sørensen
Mathias Moen Tellefsdal
Marius Rønningen Torjussen
Emil Viking Torjussen
Vidar Moe Østerholt

KonfirmantKonfirmantKonfirmantKonfirmantKonfirmanter ier ier ier ier i
VVVVVegårshei menighetegårshei menighetegårshei menighetegårshei menighetegårshei menighet

2015 – 20162015 – 20162015 – 20162015 – 20162015 – 2016
JentJentJentJentJentererererer
Andrea Bjorvatten
Julie Christensen
Madelen Oland Grov
Iselin Flaten Johnsen
Iselin Ramleth Knudsen
Anne Cathrine Samuelsen Lauve
Karina Lillemo
Benedikte Sundsdal
Siv Bernhardson Værland

GuttGuttGuttGuttGuttererererer
Didrik Gundersen
Marius Løvdal
Ørjan Mortensen
Anders Vindholmen Nilsen
Rune Smeland
Kjetil Smeland Skuggevik
Jarle Nylund Songedal
Stian Stebekk
Anders Vestøl

KonfirmantKonfirmantKonfirmantKonfirmantKonfirmanter ier ier ier ier i
Gjerstad menighetGjerstad menighetGjerstad menighetGjerstad menighetGjerstad menighet

2015 – 20162015 – 20162015 – 20162015 – 20162015 – 2016

Tida før jul, handler
for mange om å
komme i den rette
j u l e s t e m n i n g e n .
Gjelder det deg, så
må du komme til
Gjerstad kirke torsdag
17. desember, kl. 17.30.
Da inviterer elever og

personalet ved Gjerstad skole til et stemningsfullt førjuls-
arrangement. Denne invitasjonen gjelder ALLE.
Det blir lystenning og barn, korsang, solosang og instru-
menter, prest, organist, tekstlesing og juleevangelium.
Mer vil vi ikke røpe.  Et fullstendig program får du gjen-
nom den lille timen arrangementet varer.

Velkommen til jule-
avslutning i Gjerstad kirke

«Husk gjerne på
konfirmantene i bønn»
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Finn 5 feil
Engelen forteller
Josef at de må 

De to bildene er 
nesten like. Finner 
du de fem små 
feilene på bildet til 
høyre?

Tegninger: Rikke Fjeld Jansen

Fargelegg Prikk til prikk
Jesus, Maria og 
Josef kommer 
hjem til Nasaret.

Tegn en strek 
fra 1 til 2 og 
så videre. Hva 
skjuler seg her?

nr.3

Jesus blir d
øpt 

og fristet

2. mars • 
2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning

Lukas 10,27

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.
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Tiberiassjøen

11. mai • 2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! 

Stol på ham, så griper han inn. 2 mars • 
2014

2. mars • 
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David og Goliat
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31. august • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10Supersetning

Salme 37,5

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

nr.10

David og Batseba

14. september • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og 
av all din forstand, og din neste som deg selv.

Lukk

Du skal eDu skal e
hjerte og av hele dinhjerte og av hele din sjel og av all din krasjel og av all din kraft ogft og 
av all din forstand oav a g din neste som deg sedeg selvlv

nr.11

De første disiplene

19. oktober • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 14,6

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»kas 10 27kas 10,27

elske Herren de s e Herren din Gud av hele dittin Gud av hele ditt 
g av hele ding av hele din sjel og av all din krasjel og av all din kraft ogft og

Supeupersetningersetningt i
Johannes 14,6hannes 14,6

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

nr.12

Det nye Jerusalem

2. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

årnagent

14. september • 2014

919. o19. o
tt. 

Det nye JerDeDetet nynyeye JeJeer

tning
16

Gud el
ne, for
forta

nr.13

Himmelriket og de små

16. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: side 7–10

SupersetningMarkus 10,14
La de små barna komme til meg, og hindre dem 

ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

årnagent
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En
-DVD fra
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En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

raGruppeabonnement kun 199,-
  per barn

(privatabonnement 
hjem i posten)
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Søndag 11. oktober var en merkedag i Vegårshei
menighet. Endelig skulle menigheten få ønske sin
nye sokneprest m/fam. velkommen.
Tomrommet etter Elin Ann har vært merkbart,
selv om vi har vært heldige og hatt Per Arne Kjøl
som vikar fra 6.7-4.10.
Vegårshei kirke var derfor nesten full da vi øn-
sket velkommen til Gunnar Lindtveit.
Gunnar har de siste 15 åra jobbet på Flekkerøy.
Tidligere var han og misjonær/lærer i Kamerun.
Han og familien ønsket seg nå nye utfordringer
på Vegårshei.
Han har sterke røtter i bygda vår da hans far Tor-
leif var født og oppvokst her. Og så har han også
valgt seg kone fra Vegårshei, nemlig Elin f. Songe-
dal.
De har 4 barn som nå er blitt store. Det er bare
minstemann, som nå er 15 år, som fortsatt bor
hjemme.
Prost Ragnhild Floberg ønsket den store forsam-
lingen velkommen, og menighetsrådets leder
Agnar Tore Vaaje leste opp ansettelsesbrevet fra
biskopen. Det ble en høytidelig forbønns-
handling, og så var det Gunnars tur til å bestige
prekestolen for første gang i Vegårshei kirke.
Prekenens overskrift for denne søndagen var ek-
teskapet-ekteskapsbrudd, et vanskelig tema i
dagens samfunn hvor nesten halvparten av alle
ekteskap blir oppløst.
Konfirmantene ble også presentert denne kvel-
den, og for å «tale ungdommens språk» sammen-
liknet han det å be Gud om tilgivelse litt som å
trykke på «deleteknappen» på datamaskinen.
I år er det 18 nye konfirmanter som Gunnar
«prest» skal ha ansvaret for, sammen med en god
medhjelper, nemlig Grethe R. Taxerås.

Etter gudstjenesten var det dekket til kirkekaffe
på Høgtun. Der var det også fullt hus med gode
hjemmebakte munker og bløtkake.(Noen av våre
nye Syriske landsmenn var og med).
Mange tok ordet, og ønsket den nye soknepres-
ten vår varmt velkommen.
Det var hilsener fra Knut Sunde, pastor i Guds
Menighet. Videre hilste prostidiakon Per
Emanuelsen, Tjøstolv Peder Colbjørnsen fra Nor-
misjon og ungdomsmedarbeideren Kjetil Myren
velkommen med gaver og varme ord. Likeledes
ønsket prosten velkommen på vegne av prostiets
prester, samt at menighetsrådets leder overrakte
blomster.
Tor Svein Langås, som nå er pensjonert, og ar-
beidet sammen med Gunnar i mange år på Flek-
kerøy og i Voie menigheter, fortalte litt om sam-
arbeidet og ønsket alt godt i den nye stillingen.
Agnar Tore Vaaje ledet det hele, organist Inger
Gammelseter spilte til og prosten avsluttet med
å lyse velsignelsen.
Vi gleder oss over at vi igjen har fått ny prest i
menigheten, og ser fram til hans virke og forkyn-
nelse, samt det praktiske samarbeid som ligger
foran.

Vi ønsker Guds velsignelse over arbeidet.
Liv B. Fossing

Ny sokneprest på Vegårshei (Den andre i historien)

Sokneprest Gunnar Lindtveit.

Menighetsrådsleder Agnar Tore Vaaje leste opp
ansettelsesbrevet fra biskopen til Gunnar Lindtveit.
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Under gudstjenesten 15. november i Vegårs-
hei kirka, takket menighetsrådsleder Per
Fossing Agnar Tore Vaaje for sin tjeneste som
medlem i 6 år og ikke minst som en meget
dyktig leder av menighetsrådet/fellesrådet i
4 år. Han nevnte en del større saker som var
blitt behandlet under hans tid i menighets-
rådet; trosopplæringsplanen, nye liturgier, ny
salmebok og planarbeidet i forbindelse med
utvidelse av kirkegården. Agnar Tore kvitterte
med å føye til jubileet i 2010 og bispe-
visitasen i 2015.
Sokneprest Olav Hofsli ble også takket. Han
fortsetter sin tjeneste som sokneprest i
Gjerstad, men det faste samarbeidet mellom
Gjerstad og Vegårshei sokn, opphører fra års-
skiftet. Denne søndagen var den siste
søndagen at Olav Hofsli holdt gudstjeneste
etter den gamle ordningen. Regel var at
«gjerstadpresten» hadde gudstjeneste i
Vegårshei kirke en gang i måneden. En ord-
ning som Per Fossing mente hadde vært
siden etter «svartedauen». Olav Hofsli takket
med bl.a. å si at han alltid gledet seg til å

Takk og opphør av samarbeid

holde gudstjeneste i Vegårshei kirke. Han
berømmet sangen i vår kirke. Presteveien var
han mindre glad i!

M. Moland

14. september startet Jorunn Øybekk & Evie K. Lønne
opp med babysang i Gjerstad kirke.
Det er Jorunn som synger & leker sammen med barna.
Det har vært samling annenhver mandag fra
kl. 11 – 12.30, siste gang før jul var 07. desember.
Antall deltakere har variert, men opp mot  10 mødre
med barna sine har deltatt.
Etter sangstunden er det felles lunsj i kirka.
Det vil bli babysang etter jul også, mer om dette
kommer.
Følg med på www.gjerstad.kirken.no, her vil det
komme info om dette.
Tusen takk til Jorunn som har ledet oss gjennom flott
babysang!              Evie Katrin Lønne

Babysang i Gjerstad

Avgått menighetsrådsleder, Agnar T. Vaaje og
sokneprest Olav Hofsli ble takket av ny leder i

Vegårshei menighetsråd, Per Fossing.
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Så nærmer jula seg med raske skritt enda en gang. Det gir oss mulighet til å
gjøre døren høy, mulighet til raushet og vennlighet. Det går an å stoppe litt opp,
se seg rundt, tenke seg om og spørre Vår Herre hva han vil bruke meg til i
dagene som kommer. For en ting er helt sikkert: Han har en plan, og han har en
vidunderlig logistikk. Det er bare å la seg påvirke, og logge seg på hans vilje og
vei. Eller som David sier i Salme 37: «Legg din vei i Herrens hånd. Stol på
ham, så griper han inn».

Det er fortsatt et privilegium å få være prostidiakon i Aust Nedenes. Rett over
nyåret har jeg vært her i 2 år, og det er da bare 1 år igjen av prøveprosjekttiden.
Det er hyggelig å være en del av diakoniutvalget på Vegårshei, og blant annet
glede seg over blomstertjenesten slik den fungerer, og har fungert i over 20 år.
Den erfaring som er høstet har vært til inspirasjon i oppstartingen av en noe
tilsvarende besøkstjeneste i Tvedestrand. Så var det hyggelig å være med på en
flott velkomstsøndag for Vegårsheias nye sokneprest, Gunnar Lindtveit.
Så har det i Gjerstad vært et flott nytt tilbud på Almuestaua nå i høst.
Et uformelt treffsted med lav terskel annenhver torsdag kl 11-13.
Skrollekafe, på initiativ fra Edny Øybekk og Hanna Gryting.
En gryende opptakt til et diakoniutvalg i Gjerstad?
Diakoniens dag i Gjerstad kirke 18. oktober ble en inspirerende og godt besøkt
gudstjeneste.

Selv opplever jeg å bli spurt etter og brukt. Jeg skal ha fokus på ensomhet, rus,
psykisk helse, relasjonskonflikter og sorg. Jeg har mye enkeltsamtaler, særlig i
møte med sykdom, samliv og sorg. Det er fortsatt 3 samtalegrupper i gang. Den
for enestående og makeløse er åpen også for andre som sliter med separasjon
og skilsmisse. Håper på nyåret å få i gang ei ny gruppe for foreldre som har
mista barn, samt ei gruppe for dere som har mista ektefelle/samboer/kjæreste.
Ta gjerne kontakt på mob min 977 19 173.

Så vil jeg takke alle som har stått på for sine medmennesker i 2015, og ønske
alle menighetsbladets lesere ei god adventstid og ei jul i forsoningens tegn.
Må det nye året komme til deg med mye glede, trygghet og vennlighet.

Julehilsen fra
prostidiakonen

AAAAAv Pv Pv Pv Pv Per Emanuelsener Emanuelsener Emanuelsener Emanuelsener Emanuelsen
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Minnet i Vegårshei kirkeMinnet i Vegårshei kirkeMinnet i Vegårshei kirkeMinnet i Vegårshei kirkeMinnet i Vegårshei kirke

Olav Hegland

Torbjørn Mortensen

Gerda Karlsen

Gunhild Berit Persson

Ola Øya

Johan Eberhart Romundstad

Tengel Digernes

Per J. Songedal

Sigurd Mangår Smeland

Per O. Voie

Kjell Myre

Olav Espeland

Kåre Haugenes

Anna Maria Ekløf

Per Sines

Karen Vollane

Reidar Langan

Gyda Leiulvstad

Gunnar Taxerås

Anders Selås

Ragnhild Bjorvatten

Jørgen Lia

Gudrun Fredheim

Minnet i Gjerstad kirkeMinnet i Gjerstad kirkeMinnet i Gjerstad kirkeMinnet i Gjerstad kirkeMinnet i Gjerstad kirke

Reidar Helge Olsen

Svein Håkon Wirak

Ingeborg «Immen» Ausland

Siv Malene Sunde

Peder Rønningen

Svein Kato Bjørndalen

Truus Willy Martha «Nicolette» Vuik

Jens Listøl

Olinda Kristine Stormyr

Jens Inghart Fianbakken

Einar Dale

Kåre Sigfred Hagane

Per Olav Øverland

Hillborg Agate Øygarden

Anne Lise Haugen

Kari Anne Felli

Vigdis Helene Støa

Helena Vindfjell

Even Gjeruldsen

Anders Sletta

Sigrunn Dale

Torbjørg Haugen

Helene Rønningen

Allehelgensgudstjeneste søndag 01. november 2015
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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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Tlf. 37 15 51 15
HELE DØGNET

Erfaring - kvalitet og
verdighet gjennom 34 år. 

Blomster fra eget binderi.

Kjell Arne Sjaavaag
Tlf. 95 40 50 22

Jan Ivar Beisland
Tlf. 37 15 01 64

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

 

 
 
 
 
 
 
 
Gjerstadkling, lefser, kransekake, brød 
og andre kaker bakt i steinovn. 
Grethe Dalen, tlf 97054308 
grethe@gjerstadbakeren.no
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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 
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VELKOMMEN TIL KIRKE

Med forbehold om eventuelle endringer.
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Evnt.
returadresse:
Menighetskontoret,
postboks 13,
4972 Gjerstad

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

Felles kirkekalender ut 2015
13.desember Gjerstad kirke: Felles med Vegårshei
13.desember Vegårshei Bygdetun kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Lindtveit. Jul i gamle dager.

Offer til menighetsarbeidet.
20.desember Vestøl gamle skole kl. 11.00: Felles gudstjeneste med Frikirken. Karlsen/Hofsli
20.desember Vegårshei: Felles med Gjerstad
24.desember Gjerstad kirke kl. 15.00: Familiegudstjeneste. Hofsli.

Skolekorpset, JIPPI og Gjerstadkoret deltar.
24.desember Vegårshei kirke kl. 15.00: Familiegudstjeneste. Lindtveit. Offer til Kirkens Nødhjelp.
25.desember Gjerstad kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Hofsli. Nattverd.
25.desember Vegårshei kirke kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste. Lindtveit.

Offer til diakonisamarbeidet i prostiet.

Vegårshei - januar og februar 2016
Januar
01.01: kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste. G. Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.
03.01: kl. 16.00: Høgtun Familiegudstjeneste og Hellige3kongersfest. Lindtveit.
10.01: kl. 11.00: Gudstjeneste. Lindtveit. Offer.
17.01: kl. 11.00: Vegårshei forsamlingshus kl. 11 Fellesgudstjeneste
24.01: kl. 11.00: Gudstjeneste. Lindtveit. Offer.
31.01: Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
Februar
07.02: kl. 11.00: Vegårshei kirke Familiegudstjeneste Fastelavn. Lindtveit. Offer
14.02: kl. 11.00: Gudstjeneste Lindtveit. Offer.
21.02: kl. 11.00: Gudstjeneste. Lindtveit.
28.02 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.

Gjerstad - januar og februar 2016
Januar
01.01. kl. 11.00: Gudstjeneste. Hofsli
10.01. kl. 11.00: Gudstjeneste. Hofsli
17.01. kl. 11.00: Gudstjeneste. Hofsli.
24.11. kl. 11.00: Gudstjeneste.Hofsli. Nattverd

Februar
07.02. kl. 17.00: Karnealsgudstjeneste. Hofsli. JIPPI deltar
14.02. kl. 11.00: Fellesgudstjeneste på Betel
21.02. kl. 11.00: Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd.
28.02. kl. 11.00: Gudstjeneste. Hofsli
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