
1

NR. !                      PÅSKEN 2016                                     67. ÅRGANG

Foto: Evie Katrin LønneFoto: Thomas Lønne Stiansen Foto: Olav Ulltveit MoeFoto: Olav Ulltveit Moe

Nr.1-2016.p65 29.02.2016, 14:431



2

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
12.11. Elna Lunden
22.11 Olav Torjussen
09.12. Kari Mostad
10.12. Hilda Flaten
10.12. Olav Jarl Solberg
31.12. Torstein Skaali
03.01. Hjalmar Mortensen

VEGÅRSHEI
02.02. Anna Gundine Kroken, Åmli

PROSTIDIAKON
Per Emanuelsen
Tlf: 977 19 173

E.post: pe-em@online.no

GJERSTAD
29.11. Alma Vestigard
29.11. Ingrid Menstad Wormli
29.11. Mathilde Ingvaldsen Solheim
25.12. Mari Pettersen
25.12. Olav Øverland-Nordheim

VEGÅRSHEI
07.02. Martine Bergan
21.02. Eilev Aas
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”… ingen skal se at du faster, bare din Far som er i
det skjulte. Og din Far, som er i det skjulte, skal lønne
deg.” Sier Jesus i Bergprekenen, Matteus 6,18.

Faste? Hva er nå det for noe?
Muslimene feirer sin Ramadan; da spiser de ikke fra
morgen til kveld.
Men vi kristne, faster vi?

Tja. For å begynne i den andre enden av saken:
Kanskje bakte du boller til fastelavn?
Det tyske ”faseln abend” betyr ”kveldsablegøyer” og
beskriver festlighetene før faste da man ”tar farvel
med kjøttet” – eller Carne Vale som det heter på
latin. Ja, Karnevalsfeiringen rundt om i verden er
innledingen til den kristne fasten, med masse god
mat og stor fest.

Selve fasten stammer fra den kristne Romertiden da
man lot være å spise 4-5 dager hver uke i 40 dager
fram til Påske. Tanken var å minnes Jesu 40 dager i
ørkenen. Eller kanskje Jesu 40 timer i grava? Eller
Israels 40 år i ørkenen, eller syndflodens 40 dager. Ja, der er mange bibelske historier med tallet 40!

Mange ser også på fasten som en ”årstiende” der man gir ca 1/10 av året til Gud og medmennesker
på ulike vis. Det kan være å delta i trosopplæring eller andre kirkelige aktiviteter, hjelpe de fattige,
gjøre bot for sine synder, prøve å leve mer likt Jesus (ungdom går med armbåndet WWJD; det betyr
”hva ville Jesus gjort” på engelsk). Andre leser mer i bibelen, eller ber og mediterer for å finne Guds
vilje med sitt liv. Mange menigheter samler inn til gode formål gjennom fasteaksjonen for Kirkens
Nødhjelp. Ja, konfirmantene våre kommer nok på døra di for å samle inn til den i år også!

Men hva med å slanke seg? Vel, for min del har jeg ofte litt ”juleflesk” til overs på kroppen, og det
prøver jeg å bli kvitt på denne tiden. Så ser jeg etter hvordan det går med nyttårsløftet eller andre
gode planer jeg har i livet. Kanskje kan jeg stramme inn den økonomiske livreima også litte grann?
Som prest forkynner jeg gjerne mer etikk og moral nå enn ellers. Og i kirken synges tradisjonelt
”Litaniet” hver søndag, det er en lang klagebønn over all ondskap og urettferdighet i verden. Ikke
bare for å minne Gud på det, like mye for å minne oss selv på det ansvaret vi har for alt liv som lever.

Men mest av alt er fastetiden en forberedelse til kirkens største feiring; Jesu Kristi oppstandelse
fra de døde. Som vi minnes hver påske og hver gudstjeneste. Heldigvis! For vårt håp ligger ikke i
menneskelige anstrengelser eller forbedringer, men til Han som stod opp fra grava og har åpnet
en vei til himmelen for oss gjennom denne verdens jammerdaler.

Inntil da: God faste!

Hilsen , Gunnar Lindtveit,  Sogneprest på Vegårshei

PS: Fra min barndoms fastetid husker jeg fastebøssa; et pappark som vi brettet som en boks og la
penger i. Så var det lilla lys og servietter og ”gåsunger” fra greiner som vi senere hengte påske-
eggene på. Gode minner fra stadig lysere dager som bar bud om vår. Og ja, det blir nok vår i år
også, om Gud vil!

Faste

Gunnar prest, Jesusbarnet og Maria
på barnehagegudstjenesten.
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Det nyvalgte menighetsråd i Ve-
gårshei har nå allerede virket et
kvartal, og det tegner til å bli et
aktivt menighetsråd og et råd
som er opptatt av menighetens
gjøren og laden.

Sognets 2dre sogneprest-
Gunnar Lindtveit-har startet i sin
nye tjeneste her på Vegårshei, og
den nye trosopplæreren-Maria
Nese Taxerås har også begynt.

Nytt i sogneprestens tjeneste-
ordning er at han skal vikariere for
sognepresten i Åmli, og sogne-
presten i Åmli-Ragnhild Røstvik
skal vikariere for Lindtveit.

Menighetsrådet har vedtatt å
inndele rådets ansvars-og ar-
beidsoppgaver mer i detalj for det
enkelte medlem,for å utvikle tiltak
og ideer og for å følge opp dette
ansvarsområdet i det daglige:
Dette skal selvfølgelig skje i sam-
arbeid med de ansatte som har
det faglige ansvar.

Følgende ansvFølgende ansvFølgende ansvFølgende ansvFølgende ansvarsområderarsområderarsområderarsområderarsområder
er definerer definerer definerer definerer definert:t:t:t:t:
Menighetsarbeid:
Gudstjenestearbeid-Diakoni-
Trosopplæring-Familiearbeid og
søndagsskole-Ungdomsarbeid-
Misjon, SIMEN (Tjeneste for utvi-
klingshemmede), Kultur/Sang/
Musikk og konserter - Tilbud for
tilflyttere samt valg til Felles-
komiteen.

Mer praktisk arbeid og
innvesterings-/innkjøpstiltak:
Arrangementer og fester-
Kommunikasjon(Menighetsblad
og digital utvikling)-Kirkebygget
med inventar, samt "Utvikle en
fast Givertjeneste".

Nytt fra Vegårshei menighetsråd
M e n i g h e t s -
rådet har valgt
f ø l g e n d e
medlemmer
til å inneha
s p e s i e l l e
oppfølging-
sansvar:
Gudstjeneste-
liv og Felles-
k o m i t e e n :
May-Lill R. Myre
i tillegg til sog-
nepresten.

Diakoniarbeidet:
Mathilde Moland(kirkevergen)
og Kay Fjell er valgt.

Trosopplæring/Ungdomsar-
beid: Her har Lars Marius Dalane
og Kåre U. Gisletveit påtatt seg
et ansvar for spesielt å utvikle
Ungdomsarbeidet i samarbeid
med trosopplæreren,

Familiearbeidet og søn-
dagsskolearbeidet: Kay Fjell og
Gro Langan Bjorvatten vil bistå
de øvrig frivillige på dette om-
rådet.

Misjon og SIMEN: Sogne-
presten arbeider spesielt med
dette -i tillegg til at Liv B. Foss-
ing tiltrer arbeidet i SIMEN:

Sang- og musikklivet i kirken:
Lars Marius Dalane og Kåre U.
Gisletveit har spesielt tatt på seg
å hjelpe kantor med å utvikle ev.
nye tilbud innenfor sang- og
musikk. Når det gjelder de mer
praktiske sider ved menighets-
rådets arbeid, så har Lars Marius
Dalane tatt på seg å se på hva
som kan/bør gjøres med menig-
hetens hjemmeside, mens Per
Arnt Nes og Kåre U. Gisletveit har
et øye på det som gjelder kirke-
bygget og kirkerommet.

Gro Langan Bjorvatten og
Irene Colbjørnsen vil se til at
kirkevergen får avlastning på
arrangementssiden.

Menighetsarbeidet er helt av-
hengig av frivillig medvirkning
fra medlemmene. Rådet håper
derfor at den enkelte er like vil-
lig til å delta som hittil ved ev.
forspørseler fra noen av de
ovennevnte.

Rådet vil også oppfordre til å
komme med innspill på tiltak og
ideer til de som har tatt på seg
ansvar innenfor de enkelte
tjenesteområder nevnt over.

Dette kan enten skje direkte
ovenfor disse, eller til kirkekonto-
ret v/kirkevergen.

KIRKE -STKIRKE -STKIRKE -STKIRKE -STKIRKE -STAAAAAT/GIVERT/GIVERT/GIVERT/GIVERT/GIVERTJENESTE/TJENESTE/TJENESTE/TJENESTE/TJENESTE/
MENIGHETMENIGHETMENIGHETMENIGHETMENIGHETSBLADSBLADSBLADSBLADSBLAD
Kirken og menighetene står
foran spennende utfordringer de
nærmeste årene.

Givertjeneste:2017 er året det
foreløpig er sagt at Stortinget
skal gjøre endelig vedtak på å
skille kirken fra staten. Det vil på
sikt antakelig også medføre end-
ringer i dagens finansierings-
ordning ovenfor det enkelte tros-
samfunn.

Rådet mener derfor at det vil
være viktig allerede nå å se på en
mulig utvikling av givertjenesten
fra medlemmene til menighets-
arbeidet. En vil komme nærmere
tilbake til dette ovenfor medlem-
mene.

Menighetsbladet: Skillet mel-
lom Gjerstad og Vegårshei som
har skjedd når det gjelder preste-
tjenesten. Kan det ha betydning
for samarbeidet om utgivelse av
Menighetsbladet? En vil disku-
tere dette sammen Gjerstad Me-
nighetsråd, og eventuelt komme
tilbake til saken.
Vegårshei Menighetsråd februar  2016.

PPPPPer Fer Fer Fer Fer Fossingossingossingossingossing
Knut Kvisli. Ny vikar for kirketjeneren.

Innsettelsen av Maria 03.01.16: f.v. Per Fossing, Kjetil
Myren, Maria N. Taxerås. Elin Lindtveit og Gunnar Lindtveit.
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Onsdag 09.Onsdag 09.Onsdag 09.Onsdag 09.Onsdag 09. mars k mars k mars k mars k mars kl.l.l.l.l. 19.00: 19.00: 19.00: 19.00: 19.00:
Nils Tore Andersen taler.
Sang av Bronselaget fra Kristiansand Frikirke.

TTTTTirsdag 05.irsdag 05.irsdag 05.irsdag 05.irsdag 05. april k april k april k april k april kl.l.l.l.l. 18.00: 18.00: 18.00: 18.00: 18.00:
Områdemøte for N.M.S

FFFFFrrrrredag 29.edag 29.edag 29.edag 29.edag 29. april k april k april k april k april kl.l.l.l.l. 19.00: 19.00: 19.00: 19.00: 19.00:
Gunnar Prestegård taler.  Grepstad musikkor.

Kvinneforeningen har sine møter første man-
dag i måneden.
Mandag 11. januar besøker vi Gjerstadheimen.

Yngres har sine møter annenhver tirsdag.

VVVVVelkommenelkommenelkommenelkommenelkommen!!!!!

Offer i
Vegårshei kirke 2015

Bibelskolen i Grimstad kr. 004.395,-
Musikklivet i menigheten kr. 0v3.760,-
Menigheten i Allazi kr. 004.474,-
Det Norske Bibelselskap kr. 0v3.522,-
Diakoniutvalget kr. 0v6.696,-
Misjonsprosjektet i
Okhaldhunga, Nepal kr. 019.347,-
Stefanusalliansen
(Norsk Misjon i Øst) kr. 001.990,-
Trosopplæring/barne- og
ungdomsarb. Kr. 024.991,-
Kirkens Nødhjelp, julaften kr. 014.818,-
Kirkens Bymisjon, Arendal kr. 0v1.106,-
Skjærgårdsgospel kr. 000.934,-
Diakonisamarbeidet i prostiet kr. 013.702,-
Sjømannskirka kr. 0v3.597,-
Kirkas søndagsskolen kr. 003.997,-

SUM kr. 107.329,-

Offer til menighetsarbeidet kr. 040.282,-

Totalt kr. 147.611,-

Offer i
Gjerstad kirke 2015

Menighetsarbeid kr. 060.309,-
Misjonsprosjektet på Madagaskar kr. 046.492,-
Norge-Moldova 17. mai Kr. 006.058,-
Kirkens Nødhjelp, julaften kr. 018.976,-
Kirkas søndagsskolen kr. 003.997,-

SUM kr. 131.835,-

Yngres ønsker velkommen til en ny sesong på Fiane bedehus. Vi skal ha 6 tirsdager i vår som
begynner kl 18.30 til kl 20.00. En yngres kveld inneholder salg av lodd/brus salg, en aktivitet og
en bibelfortelling. Yngres er for dere som er fra 4 til 7 klasse.

15. mars bedehuset
5. april bedehuset
19.  april bedehuset / utekveld.  Vi kommer tilbake til hvor utekvelden skal være.
Med hilsen
MMMMMarianne ,arianne ,arianne ,arianne ,arianne , Ola Ola Ola Ola Olav og Gv og Gv og Gv og Gv og Geir Oeir Oeir Oeir Oeir Ovvvvveeeee

Yngres vinter/vår 2016

Olav Rønningen 90169147 - Geir Ove Saunes 95307062 - Marianne Rundholt 99564544

Fiane bedehus
vår 2016
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Fiane skole i Gjerstad kirke på julegudstjeneste.

Gutter
Jan Trygve E. Rønningbakken
Magnus Aasbø
Anders Schedin Halvorsen
Svein Bjarne Lindbekk Heiland
Dennis Andre Kveum
Mathias Tellefsdal Moen
Ole Christian Ristøl
Anders Schedin Halvorsen
Christoffer Sletta Sørensen
Emil V. Torjussen
Marius Rønningen Torjussen
Lars De Bartolo
Kristoffer Svendsen Pålsøygard
Kevin Aakre

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

Konfirmeres i Vegårshei kirke søndag 5. juni 2016
Jenter
Andrea Bjorvatten
Julie Christensen
Madelen Oland Grov
Iselin Ramleth Knudsen
Anne Cathrine Samuelsen Lauve
Karina Lillemo
Benedikte Sundsdal
Siv Bernhardson Værland

Konfirmeres i Gjerstad kirke søndag 29. mai 2016

Gutter
Didrik Gundersen
Marius Løvdal
Ørjan Mortensen
Anders Vindholmen Nilsen
Rune Smeland
Kjetil Smeland Skuggevik
Jarle Nylund Songedal
Stian Stebekk
Anders Vestøl
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Fargelegg!
Disiplene kastet ut 
garnet der Jesus sa, 
og fikk så mye fisk at 
båten nesten sank!

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

Han svart
e: «Du skal e

Han sva

Herren din Gud av

lske Herren din

ls

 hele 

av hele

ditt hjerte og av h
ele

ditt hjerte 

av all di

din sjel og av a
ll di

 din sj

ft og av
n kraft

 og av 
n k

d og d

all din forstand, og d
m deg selv.

in neste som deg selv.

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

en?
            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 meg’

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: 
j d 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.»

SuperseupersetningpersetningiS
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

M
ssi

Sk
nyn
ssis

2015201522001155
131313 111333
2012015

t. 

fryde m
ditt nav

tning
3

annen aannen 
født føføødtdt 

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

Je
og

Lukas til 

Supers

L

Den gode
DDeen gg

gggggjjjjjjeeeeettttteeeerreeeennnnn

En
-DVD fra

Den godeDDeen gg
gggjjjeeeetttteeerrrreeeennn

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

ra

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!

1. Sara. 2. Aron. 3. Goliat. 4. Josef. 5. David. 6. Elisabet. 7. Nasaret. 8. Fiskere. 9. Jesus. 10. Gud.

Bibel-quiz
Hvor godt kan du bibelfortellingene? 
Test deg selv med disse spørsmålene.
(Svarene står opp ned nederst på siden.)

1.  Hva het kona til Abraham?

2.  Hva het broren til Moses?

3.  Hva het kjempen som David sloss mot?

4.  Hvem var det som ble kastet i en brønn og 

 solgt som slave av brødrene sine?

5.  Hva het gjetergutten som ble konge over Israel?

6.  Hva het moren til døperen Johannes?

7.  Hvilken by vokste Jesus opp i?

8.  Var disiplene Peter og Andreas snekkere 

 

9.  Hvem sa «Jeg er den gode gjeter»?

 Hvem er faren til Jesus?10. 
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Når man har mistet en av sine kjære er det viktig
for de fleste å møte en prest de kjenner. Sånn skal
det fortsatt være. Samtidig er det sånn at prestene
også er mennesker som har behov for forutsigbar
fritid. Det er mitt ansvar som prost å ta meg av.

Prostiet vårt heter Aust-Nedenes og består av
Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Vi
har 8 prester i vårt prosti.

Det har vært nødvendig å gå gjennom tjeneste-
områder for prestene i prostiet. Dette har med ar-
beidsbelastning på den enkelte prest å gjøre, men
også mulighet for å kunne ta ut ferie og fridager og
ha mer forutsigbar arbeidstid.

For at dette skulle skape minst mulig endring
både for menighetene og prestene var det natur-
lig å gjøre dette ved presteskifte som nå nettopp
har skjedd både i Åmli og Vegårshei.

Etter samtaler i kollegiet og den enkelte prest
har vi kommet fram til følgende arbeidsområder;

1. Åmli/Gjøvdal og Vegårshei
2. Gjerstad og Søndeled/Risør
3. Holt, Tvedestrand og Dypvåg

Innen det enkelte område deler prestene
begravelsene mellom seg ved å sette opp en tur-
nus for tjenesteuker for gravferd og vigsler,
institusjonsandakter og være vikar for hverandre
ved ferier og uttak av fridager/søndager.

Sokneprestene har fortsatt hovedansvar for sitt

Nye tjenesteområder for prestene

sokn og det som skjer der samtidig skal prestene
etter tjenesteordningen ha en del av sin tjeneste i
prostiet.

Dette gjør vi for å ta vare på både prester og
menigheter og skape trygghet og forutsigbarhet
for alle. Det viktigste er uansett at vi kan nå lenger
ut med Guds ord.

Prost i Aust-Nedenes;
Ragnhild Eikeland Floberg

DDDDDet viktigstet viktigstet viktigstet viktigstet viktigsteeeee
i livi livi livi livi livetetetetet
Temakvelden på
Høgtun bedehus
torsdag 21. april kl. 19
har «Det viktigste i
livet» som tema.

Det er prosti-
diakonen vår, Per
Emanuelsen som skal
si noe om dette te-
maet, som er nødt til
å være særdeles vik-
tig. Diakoniutvalget
på Vegårshei er arran-
gør. Vi håper mange
finner veien til Høg-
tun denne kvelden.

Lørdag 9. april kl. 10 – 14 er det et seminar
i Risør frikirke. Det handler om diakoni, om
livet, om det å være menneske, og om det
å holde balansen når det svinger. Altså,
handler det også om å finne gode veier
videre.
Alle opplever vi at noe iblant blir så helt
annerledes enn vi hadde tenkt. Det kan
være hendelser, diagnoser, beslutninger,
konjunktursvingninger, løyner, krenkelser
osv.osv. Ofte er det utfordringer som
bringer med seg både sorg, smerte og for-
tvilelse. Iblant kan også det som gjør livet
annerledes handle om aksept, applaus,
nye muligheter og kjærlighet.
Seminaret arrangeres av Risør frikirke.
Som prostidiakon er jeg bedt om å ha
ansvaret for denne seminardagen. Over-
skriften på dagen er: «Når livet svinger,
hvordan og hvor finne balansen». Det vil
bli foredrag og intervjuer. Jeg føler meg

priviligert som nå i over 20 år har fått
arbeide som prostidiakon i Den norske
kirke, med fokus på ensomhet, rus, psykisk
helse, relasjonskonflikter og sorg. I tillegg
har jeg i over 20 år ledet et tilbud til etter-
latte etter selvmord i Kristiansand, og i 12
år vært leder for et psykiatrisk dagsenter.
Jeg fikk en god start i arbeidslivet da jeg
for snart 40 år siden fikk arbeide på
Vegårshei alders- og sjukeheim.
Det er naturlig at alle menigheter i Aust
Nedenes prosti også inviteres til å delta
på denne seminardagen i Risør frikirke.
Seminaret har påmelding pga av
beregning av mat – og derfor en kurs-
avgift på 100 kr,- .
Påmelding til Else Birgit Strand
tlf.41103960 eller
e-post: risor@frikirken.no

PPPPPer Emanuelsener Emanuelsener Emanuelsener Emanuelsener Emanuelsen

NÅR LIVET SVINGERNÅR LIVET SVINGERNÅR LIVET SVINGERNÅR LIVET SVINGERNÅR LIVET SVINGER
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Aldri før har vi sett så mange
store humanitære kriser på en
gang. Kirkens Nødhjelp er i ka-
tastrofen med rent vann. Nå
trenger de din hjelp.

Akkurat nå er millioner av
mennesker rammet av katas-
trofer – verden over. Det siste
året har Kirkens Nødhjelp gitt
rent vann til blant andre flykt-
ninger i Sør-Sudan, Nord-Irak
og Syria, flomofre i Malawi, tør-
kerammede i Etiopia og
jordskjelvofre i Nepal.

I Etiopia har værfenomenet
El Niño skapt den verste tørken
på 30 år. Ifølge etiopiske myn-
digheter vil 10,2 millioner være
truet av kritisk matmangel i
2016. Mer enn halvparten av
disse er barn. 5, 8 millioner
mennesker er i akutt mangel
på vann. Blant dem som er
hardt rammet, er bøndene i
Ankober-distriktet. 66-åringen
Dagne i landsbyen Washa har
sjelden sett en verre tørke
gjennom sine 40 år som
bonde.

– Jeg har vært gjennom
vanskelige perioder i livet mitt.
Det har skjedd før at regnet
ikke har kommet og vi har
prøvd å overleve med det lille

vi har. Men dette er noe av det
vanskeligste jeg har opplevd.
Hver eneste dag må hele fami-
lien stå over måltider for å
spare på maten, forteller
nibarnsfaren.

Enorm mangel på vEnorm mangel på vEnorm mangel på vEnorm mangel på vEnorm mangel på vannannannannann
Tørken har skapt enorm vann-
mangel, ubrukelige avlinger
og utarmede beitemarker.
Bøndene mister dyrene sine
og dermed livsgrunnlaget sitt.
Det lille regnet som har kom-
met, har ikke vært nok til å gi
avlinger.

For å klare seg, må bøn-
dene selge dyrene som har
overlevd så langt i tørken. De
blir tvunget til å selge kyr som
har sørget for verdifull melk til
barna i familien. Nå har mange
snart verken dyr eller penger
igjen. Dagne håper fortsatt på
regn, men er bekymret for
hvordan han skal klare å drive
jorda uten oksene sine.

– Vår eksistens avhenger av
dyrene våre. Uten dem, blir det
vanskelig for oss å overleve.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre,
sier Dagne fortvilet.

Kirkens Nødhjelp er til
stede i Ankober og flere andre

I kriser er vann kritisk
av de verst rammede områ-
dene i Etiopia. Behovene er
akutte, og Kirkens Nødhjelp
sørger for rent vann og trygge
sanitære forhold.

– Vi er i gang med
nødhjelpsarbeidet og har alle-
rede jobbet forebyggende i
flere måneder. Men når omfan-
get er så stort, trenger vi all den
hjelpen vi kan få, sier general-
sekretær Anne-Marie Helland i
Kirkens Nødhjelp.

Du kDu kDu kDu kDu kan hjelpean hjelpean hjelpean hjelpean hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er
vann noe av det aller første Kir-
kens Nødhjelp stiller med i ka-
tastrofer. De sørger for rent
vann og mulighet til gode
sanitærforhold der alt er øde-
lagt. Samtidig jobber de
sammen med folk i utsatte
områder for å forebygge den
neste naturkatastrofen. Kirkens
Nødhjelp jobber også med å
påvirke politikere og andre be-
slutningstakere til å stanse
klimaendringene.

Kirkens Nødhjelp trenger
din hjelp for å hjelpe. 13.- 15.
mars går Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2016 av stabelen.
Dette er menighetenes egen
aksjon. Ditt bidrag gjør det
mulig for Kirkens Nødhjelp å
være der med rent vann når
katastrofen rammer.
DDDDDerererererfffffor håper vi du vilor håper vi du vilor håper vi du vilor håper vi du vilor håper vi du vil
støttstøttstøttstøttstøtte faste faste faste faste fasteaksjonen ieaksjonen ieaksjonen ieaksjonen ieaksjonen i
Gjerstad & Gjerstad & Gjerstad & Gjerstad & Gjerstad & VVVVVegårsheiegårsheiegårsheiegårsheiegårshei
menighet når konfir-menighet når konfir-menighet når konfir-menighet når konfir-menighet når konfir-
mantmantmantmantmantene går som bøsse-ene går som bøsse-ene går som bøsse-ene går som bøsse-ene går som bøsse-
bærbærbærbærbærererererere tirsdag 15.e tirsdag 15.e tirsdag 15.e tirsdag 15.e tirsdag 15. mars mars mars mars mars
frfrfrfrfra ka ka ka ka kl.l.l.l.l. 17.00. 17.00. 17.00. 17.00. 17.00.
Vi oppfordrer deg også til å
bruke stemmen din i faste-
aksjonens klimakampanje og
slik bidra til å stoppe klimakrisen.

Til tross for dårlige avlinger dette året, jobber Dagne i åkeren for
å forberede den tørre jorda på regnet han håper vil komme.
(Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)
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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

�������	
�����

�������	
����

����������������

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
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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 - mars, april, mai og juni 2016
Mars
11.03 – 13.03 Firestarter
20.03. Palmesøndag. Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
24.03. Kl. 18.00: Skjærtorsdag. Gudstjeneste. Lindtveit. Nattverd.
25.03. Kl. 11.00: Langfredag. Pasjonsgudstjeneste kl. 11.00. Lindtveit
27.03. Kl. 11.00: 1. påskedag. Høytidsgudstjeneste. Lindtveit. Offer til Bibelskolen i Grimstad.
28.03. Kl. 12.00: 2. påskedag. Takserås skole. Familiegudstjeneste.  Lindtveit. Offer til grendehuset.
AprilAprilAprilAprilApril
03.04. Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.
10.04. Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Lindtveit. Tårnagentene. Offer til trosopplæring.
17.04. Kl. 11.00: Gudstjeneste. Lindtveit. Offer til Sjømannskirken. Årsmøtet på Høgtun like etter gudstjenesten.
21.04. Kl. 19.00: Høgtun. Temakveld v/prostidiakon Per Emanuelsen “Det viktigste i livet”. Arr. Diakoniutvalget.
MMMMMaiaiaiaiai
01.05. Kl. 11.00: Gudstjeneste. Lindtveit. Offer til menigheten i Allazi
05.05. Kl. 12.00: Kr.himmelfartsdag. Hovdefjell. Fjellmesse. Lindtveit.
08.05. Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
15.05. 1. pinsedag. Gudstjeneste kl. 11.00. Vikarprest. Offer til Det norske Bibelselskap.
17.05. Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Lindtveit. Offer til barne- og  ungdomsarbeidet i menigheten.
22.05. Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
29.05. Samtalegudstjeneste kl. 18.00. Offer til Stiftelsen Skjærgårdsgospel. Fest for konfirmanter og foreldre.
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.

Gjerstad - mars, april, mai og juni 2016
Mars
13.03. kl.11.00: Gudstjeneste. Hofsli. Offer til Misjonsprosjektet
20.03. kl.11.00: Palmesøndag. Familiegudstjeneste. Hofsli. JIPPI deltar. Offer til JIPPI
24.03. kl.12.00: Skjærtorsdag. Sportsandakt ved Kleivvann. Hofsli.
24.03. kl.18.00: Skjærtorsdag. Nattverdsgudstjeneste. Hofsli.
25.03. kl.11.00: Langfredag. Pasjonsgudstjeneste. Hofsli.
27.03. kl.11.00: Påskedag. Høytidsgudstjeneste. Hofsli. Offer til menighetsarbeidet
28.03. kl.11.00: Felles familiegudstjeneste på Takserås skole. Lindtveit. Offer til grendehuset.
AprilAprilAprilAprilApril
10.04. kl.11.00: Gudstjeneste. Hofsli. Offer til Misjonsprosjektet
17.04. kl.11.00: Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd. Offer til søndagsskolen
24.04. kl.11.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Hofsli. Offer til menighetsarbeidet
MMMMMaiaiaiaiai
08.05. kl.11.00: Gudstjeneste. Hofsli. Offer til Yngres på Fiane
15.05. kl.11.00: Pinsedag. Høytidsgudstjeneste. Hofsli. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet
17.05. kl.11.00: Familiegudstjeneste. Hofsli. Offer til Norge-Moldova.
22.05. kl.11.00: Gudstjeneste. Hofsli. Felles med Frikirka & Betel. Offer til misjonsprosjektet på Madagaskar
29.05. kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Hofsli. Offer til Trosopplæring
JuniJuniJuniJuniJuni
12.06 kl.11.00: Gudstjeneste. Vikar. Offer til misjonsprosjektet 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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