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St. Mikael  pilegrimskapell,
utsikt over Oppdalsbygda

Den hellige ånd skal komme over deg,Den hellige ånd skal komme over deg,Den hellige ånd skal komme over deg,Den hellige ånd skal komme over deg,Den hellige ånd skal komme over deg,

og Den høyestes kraft skal overskygge deg.og Den høyestes kraft skal overskygge deg.og Den høyestes kraft skal overskygge deg.og Den høyestes kraft skal overskygge deg.og Den høyestes kraft skal overskygge deg.

Derfor skal barnet som blir født,Derfor skal barnet som blir født,Derfor skal barnet som blir født,Derfor skal barnet som blir født,Derfor skal barnet som blir født,

være hellig og kalles Guds Sønn.være hellig og kalles Guds Sønn.være hellig og kalles Guds Sønn.være hellig og kalles Guds Sønn.være hellig og kalles Guds Sønn.

Luk 1, 35
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Gjerstad sokn
Menighetskontoret,

Gjerstadveien 1335, 4980 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: kl. 10-14 – Onsdag stengt
• Sokneprest 37 11 97 49
• Kirkeverge 37 11 97 48
• Kirketjener 37 11 97 43
• Menighetssekretær 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/trosopplæringskoordinator
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
25.08. Solveig Josefine Egderød
08.09. Olav Aasbø
12.09. Stella Ausland
24.09. Ingebjørg Matsine Granberg (Sandefjord)
26.09. Edith Tomine Lunden
03.10. Asbjørn Stiansen
15.10. Frida Haldis Fossen-Helle (Drammen)
25.10. Olav Jakob Aasbø
02.11. Mildred Fone
20.11. Nils Gunnar Fianbakken

VEGÅRSHEIVEGÅRSHEIVEGÅRSHEIVEGÅRSHEIVEGÅRSHEI
01.10. Ole Thorleif  Fjeldstad

GJERSTAD
11.09. Tuva Hoksrud Østerholt
25.09. Felix Lindbekk Aasbø
25.09. Iselin Hommefoss Heiland
09.10. Emma Eriksen
16.10. Magnus Birkedal
30.10. Tiril Elen Eskeland

VEGÅRSHEIVEGÅRSHEIVEGÅRSHEIVEGÅRSHEIVEGÅRSHEI
04.09. Aleksander Mo Kjær, Staubø
18.09. Knut André Ottersland Mevatne
02.10. Knut Olav Ottersland Selåsdal
16.10. Erling Værland Sønstabø
13.11. Marius André Lauve-Overbeeke

MENIGHETMENIGHETMENIGHETMENIGHETMENIGHETSBLADET Gjerstad og SBLADET Gjerstad og SBLADET Gjerstad og SBLADET Gjerstad og SBLADET Gjerstad og VVVVVegårsheiegårsheiegårsheiegårsheiegårshei
Utgis av menighetsrådene.

Bladet utgis med 4 nummer i året.
Frivillige gaver mottas med takk.

Bankkonto: 29072002391

Redaktør: Evie Katrin Lønne - 37 11 97 46
Kasserer: Kåre Dalane - 40 40 05 58

E.post, redaktør:
evie.katrin.lonne@gjerstad.kommune.no
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«Jeg skulle gjerne sett ansiktet på man-
nen – møtt ham som skrev dette.
Beretningen om Jesu fødsel er det
vakreste som er skrevet. Det er det tet-
teste, knappeste, og det vakreste,» sa
den svenske verdenskjente forfatteren
Pär Lagerkvist i en samtale med Jakob
Weidemann en sen nattetime i Roma. 
Så legger han til: «Tenk om det er sant!» 

Ja, tenk om det er sant at Gud ble menneske!
Da har Gud talt høyt om det å være mennes-
ke. Han er blitt som en av oss. Salmedikteren
Olof Hartmann har sagt om juleevangeliet: 
«Hvis dette er sant, finnes det ikke lenger
noen ensomhet og ingen forbannelse i det
menneskelige, for da har Gud valgt å bo hos
de utestengte og forent seg med vår skjebne
i mørket. Da kan du høre hans pust også der
hvor rådvillheten bor, om du bare har evan-
geliet hos deg.»

Hvis det er sant, har vi fått det beste eksem-
pelet på hva det vil si å være et helt mennes-
ke. Jesus har vist oss hvordan vi skal leve et
ekte menneskelig liv. Ingen har levd et så
helt menneskelig liv som han. Å være men-
neske er ikke fremmed for Gud. Han kjenner
oss og vet hva det er å være menneske. Han
har kommet nær gjennom et lite barn i en
krybbe. 

Tenk om det er sant, da har Gud vist seg i vår
verden! Foran menneskers øyne, ører og hen-
der har Gud vist sin kjærlighet slik verden
aldri før har sett. Et av øyenvitnene uttrykker
seg slik: 

«Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart
blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til
verden for at vi skulle leve ved ham.»  (1. Joh
4,9)

Tenk om det er sant at barnet i krybben er
tegnet på at verdens frelser er født! Ikke en
politisk frelser, ikke en militær frelser, ikke en
økonomisk frelser, men en frelser som kom-
mer som et vanlig menneske som en av oss
samtidig som han er helt forskjellig fra oss.
Da har han som er det eneste som kan åpne
porten til himmelen for oss kommet. Han er
kommet som en sårbar frelser uten livvakter,
som et forsvarsløst lite barn. Han kommer
ikke for å imponere med makt, men for å nå
like inn til oss. Da har Gud vist at han virke-
lig ønsker å komme nær hvert menneske. 

Tenk om det er sant at Messias kom julenatt,
med hyrdene og hele himmelen som de første
vitnene! At himmelen den natten ble fylt av
en sang de aldri før hadde hørt maken til. Da
er alle løftene i det gamle testamentet blitt
oppfylt. Da har livet vårt fått en retning. «Tro
på meg,» sa han som ble lagt i krybben. Det
var derfor jeg kom.

«Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne
Sønn, vår Herre som ble unnfanget av den
Hellige Ånd, født av jomfru Maria..»

Velsignet julehøytid!

TENK OM
DET ER SANT

BISKOPENS JULEHILSEN:

«Beretningen om Jesu fødsel er det vakreste som er skrevet.
Det er det tetteste, knappeste, og det vakreste. 
Tenk om det er sant!»
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I strålende solskinn, dro Vegårshei Menighet på søn-
dagstur etter gudstjenesten til Grønfjell 4. septem-
ber. Det var en glad gjeng, fra de minste i bæremeis
til 80-åringer. Vi kjørte så langt det gikk an å kjøre
bil, inn til Trandlemyrene. Det er grei, lettgått sti opp
til Grønfjell derfra. Først gikk vi til «Fjellveggen». Her
er det vid utsikt, fra telemarksfjell i nord, Hovdefjell
i sørvest, fin utsikt over Fjorden, og vi kunne også
se havet langt i det fjerne. Matpakker og drikke
smakte godt for svette kropper. Ja, det var så varmt
at vi faktisk blei ganske svette, ikke verst nå på tid-
lig høst. Det var mange barn med, og de hoppa og
spratt rundt, klatra i trær og hadde det gøy. Vi
voksne prata og kosa oss. Natursti med varierte
spørsmål stod også på programmet, og det var pre-
mier både til barn og voksen.

Etter den gode lange rasten dro mange av oss
videre til Bjørnehiet, det er en liten avstikker fra stien,
ca. 10-15 minutter å gå. Lurer på når det var siste
gang det overnatta bjørn her? Det var det mange

SØNDASØNDASØNDASØNDASØNDAG 8.G 8.G 8.G 8.G 8. JAN. JAN. JAN. JAN. JAN. -17   KL 18.00 -17   KL 18.00 -17   KL 18.00 -17   KL 18.00 -17   KL 18.00
PÅ SØNDELED MENIGHETPÅ SØNDELED MENIGHETPÅ SØNDELED MENIGHETPÅ SØNDELED MENIGHETPÅ SØNDELED MENIGHETSHUSSHUSSHUSSHUSSHUS

Mannsgruppe fra Gjerstad/Sannidal/
Kragerø deltar med sang og musikk.
Fortellingen om de hellige tre konger
v/Arne Lauvhjell.
Andakt ved prost Ragnhild E. Floberg.
Misjonsvideo. Kveldsmat. Misjonsoffer.

ArrArrArrArrArr::::: Områdeutv Områdeutv Områdeutv Områdeutv Områdeutvalge NMS/Aalge NMS/Aalge NMS/Aalge NMS/Aalge NMS/Aust-Nedenesust-Nedenesust-Nedenesust-Nedenesust-Nedenes

Hellige-tre-kongers fest

som spekulerte på. Spennende å krabbe inn i hiet,
som er en naturlig fordypning inn i fjellet. Like ved
siden av hiet er det en større fordypning, der det er
satt opp noen enkle benker. Greit for trøtte bein å
få kvile litt før nedturen. Underveis var det mange
som spiste av høstens bær, det var fortsatt en del
blåbær og mange tyttebær.

Fornøyde med dagens tur tror jeg alle var, og vi
tar gjerne slik en tur igjen.

Hilsen frHilsen frHilsen frHilsen frHilsen fra fa fa fa fa fornøyornøyornøyornøyornøyd deltakd deltakd deltakd deltakd deltakererererer,,,,, A A A A Aud Mud Mud Mud Mud Mogenogenogenogenogen

Høsttur til Grønfjell
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For å bli litt bedre kjent i kirka og
med hva som befinner seg der,
ble 4-åringene invitert til en liten
undretur tirsdag 30.august. Her
fikk de gå rundt og finne ut hva
døpefonten, lysgloben, talersto-
len og alteret egentlig er og hvor-
for de står i kirka. Det er jammen
mye å lære i et kirkerom! Etter å
ha hørt fortellingen om at Jesus
stiller stormen, lærte 4-åringene
og de voksne som var med en
sang med bevegelser til.

Sammen klatret alle sammen
opp de bratte trappene til orge-
let, hvor alle skulle trykke ned en
tangent samtidig. De fleste var

Vi er så heldige i Vegårshei me-
nighet at vi har en veldig sang-
interessert organist, nemlig Inger
G.T. Hansen som i mange år har
hatt smågrupper med barn og
ungdom. I dag teller sangskolen

Sangskolen til Inger Organist
rundt 20 barn fra småskolen og
opp til ungdomsskolen. De pleier
å øve på Høgtun etter skoletid. På
øvelsene er de så heldige at El-
len Voie er med som hjelper både
som kokke og omsorgsperson.

Det er også viktig at de større har
omtanke for de mindre på øvel-
sene.

Inger jobber mye med sang-
teknikk og ikke minst sangglede.
At alle blir glade i å synge barne-
og ungdomssalmer er også vik-
tig. Vi i Vegårshei menighet set-
ter stor pris på dette viktige ar-
beidet Inger legger ned med
sangskolen, selv sier hun at hun
føler stor glede med å få jobbe
med  barn og unge. Sang er jo en
viktig del av menighetens arbeid.
Helt tilslutt ønsker hun å gi en
ekstra takk til Alise, Andrea og
Julie som hjelper henne i koret
når hun trenger det. Nå gleder vi
oss  til å høre koret til advent, jul
og Hellig tre kongers fest.

LivLivLivLivLiv.B.B.B.B.B..... F F F F Fossingossingossingossingossing

Undretur i kirka og utdeling av bok

spente på hvilken lyd som kom
ut da, men det viste seg at orge-
let ikke var på og det kom ingen
lyd i det hele tatt.

Påfølgende søndag var 4-
åringene på plass i kirka igjen,
denne gang for å være med på

gudstjeneste og å få utdelt 4-års-
boka si. Sammen med menighe-
ten sang de «Når det stormer»
med flotte bevegelser, før de fikk
med seg boka si hjem.

MMMMMaria Nese aria Nese aria Nese aria Nese aria Nese TTTTTaxaxaxaxaxeråseråseråseråserås,,,,,
trtrtrtrtrosopplærosopplærosopplærosopplærosopplærererererer
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1.r. f.v.: Karina Lillemo, Madelen Oland Grov, Gunnar Lindtveit, Siv Bernhardson Værland, Iselinn Ramleth Knudsen.
2.r. f.v.: Andrea Bjorvatten, Benedikte Sundsdal, Anne Cathrine Samuelsen Lauve, Julie Christensen.
3.r. f.v.: Anders Vindholmen Nilsen, Marius Løvdal, Jarle Nylund Songedal, Didrik Gundersen, Anders Vestøl.
4 r. f.v.: Rune Smeland, Stian Stebekk, Ørjan Mortensen Myre, Kjetil Smeland Skuggevik.

Snart er også 2016 historie. Et år med gleder og sorger, forhåpentligvis med noen
hyggelige overraskelser, og sannsynligvis også med noen skuffelser og utfordringer.

Jeg kjenner fortsatt på trivsel og stor takknemlighet over det å få være prostidiakon i
Aust Nedenes, og da også diakon i Gjerstad og på Vegårshei. Stillingen som er 50% var
i utgangspunktet et 3 års prøveprosjekt fram til 1 februar 2017. I løpet av året som er
gått har prosjektet blitt utvidet med ett og ett halvt år, og jeg har fått mulighet til å
være prostidiakon fram til 1 august 2018.  Noe jeg med stor glede har takket ja til.

Lørdag 24 september arrangerte prostidiakonen en spennende inspirasjonsdag sammen
med Hjørdis og Erik Lindland i Lindland Skogskapell på Skuggestøl i Songe. Hoved-
temaet var «Inspirasjon til nytt liv». Jeg hadde to foredrag: «Hva trengs når livet må
restartes» og refleksjoner rundt et Zarathustra sitat: «Man må ha et kaos i sitt indre for å
føde en dansende stjerne». Flere deltakere bidro sterkt med innlegg og intervjuer.
Tilbakemeldingene var gode, og det blir en ny inspirasjonsdag i skogskapellet
lørdag 10 juni 2017 kl. 10-14.

Diakoniutvalget i Gjerstad gjør et flott arbeid med Skrollekafeen annenhver torsdag på
Almuestaua. Og på Vegårshei er besøkstjenesten med blomster et flott tilbud som
diakoniutvalget har stått bak i nærmere 30 år. Det er også et privilegium for diakonen å
komme rundt på besøk i begge kommunene. Det er fint når noen iblant ringer og sender
bud på meg.

Det er fortsatt 3 sorggrupper i sving i prostiet. Jeg håper å starte opp i ny gruppe før jul
for deg som har mista ektefelle/samboer/særboer/kjæreste. Ta kontakt på 97719173.

Så vil jeg ønske alle menighetsbladets lesere ei riktig god jul. Må adventstida, jula og det
nye året komme til deg med gode tanker, glede, trygghet, nye krefter og lyst til å leve. Det
er noen som trenger deg, også i 2017.

Vennlig hilsen
Per Emanuelsen

Julehilsen fra
prostidiakonen

AAAAAv Pv Pv Pv Pv Per Emanuelsener Emanuelsener Emanuelsener Emanuelsener Emanuelsen
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Olaug HommelsgårdDraumen om Betlehemsstjerna
Eg vaknar i dag vaken i tankar og sinn.

Draumen min står ennå klar og tydelig i minnet.
Eit heilt fantastisk syn står ennå på netthinna mi.

Eg kjenner eg smiler og er glad og blid.
Eg vil fortele draumen og dele han

med alle, så godt eg bare kan:

Eg står og stirer mot den nattblå himlen.
Brått ser eg eit sterkt lys der i stjernevrimlen.

Ei stor stjerne strålar så lys og klar,
over englanes song som bodskapen bar

om Jesusbarnet som i krybba låg,
i stallen der hyrdingane og alle såg.

Josef  han stod og verna Maria Møy,
i stallen der mellom dyr og høy.

Eg famnar dette synet med opne hender,
og takkar vår Gud som kvar jul oss sender,

den glade bodskapen om Jesus Krist,
vår Frelsar signar, det veit eg for visst.

Olaug Hommelsgård

KonfirmantKonfirmantKonfirmantKonfirmantKonfirmantererererer
VVVVVegårsheiegårsheiegårsheiegårsheiegårshei
menighet 2017menighet 2017menighet 2017menighet 2017menighet 2017
JentJentJentJentJentererererer
Anette Alfsen
Sofia Johanne Mudenia Ellefsen
Malin Ramleth Knudsen
Maria Eimhjellen Langan
Caroline Oland
Alise Fossing Stebekk
Ane Taxerås Sørensen
Malin Askland Øyrås

GuttGuttGuttGuttGuttererererer
Jan-Inge Kristensen
Thomas Munch-Olsen
Ola Kristen Haugland Selås
Even Værland
Johannes Værland
Åsmund Aas

Det ble en flott kveld med variert
program. Anne Lien, leste en pro-
log som var skrevet av hennes mor,
Margrethe Ausland, til kvinne-
foreningens 90-års jubileum i
1961.
Per Helge Kjøl, som var prest i Den
norske kirke, spilte noen flotte
pianostykker som han enten har
komponert selv, eller andre kjente
melodier han har laget egne varia-
sjoner til. Gjerstadkoret deltok
med flott sang, flott at vi har et kor
i bygda som sprer glede med san-
gen sin. Siden Fiane kvinnefore-
ning støtter misjonen, hadde de
invitert nettopp Per Helge og In-
ger Brit Kjøl. Han ble nemlig født i
Kina og Inger Brit fortalte på en
fortreffelig måte hvordan mor til
Per Helge opplevde denne tiden.
De norske misjonærene måtte
flykte fra Kina, via Russland og
hjem til Norge. Per Helge ble født
få timer før hjemreisen startet og
med Guds hjelp overlevde alle i
dette følge hjemreisen. På bildet

Fiane kvinneforening feiret 145-års
jubileum tirsdag 15. november

ser dere Per Helge, «tante Imp»
Ingeborg Ausland og Inger Brit.
Kvelden med ledet med stø
hånd av Kjell Wedø.
Fiane kvinneforening er en fort-
satt aktiv 145 åring, se eget pro-
gram for vårsemesteret 2017.

TTTTTorororororgeir Øvgeir Øvgeir Øvgeir Øvgeir Øverlanderlanderlanderlanderland
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2016 er snart unnagjort. Julen
kommer som vanlig veldig fort
og mange ting skal være gjort før
den tid. Gjerstad Sokn har hatt et
aktivt år med mange forskjellige
aktiviteter og gode gudstjenes-
ter. Gudstjenestene blir nå også
overført til sykehjemmet, til stor
glede for beboerne.

Kirkegård
Men det skjer også andre saker
som det kan være viktig å infor-
mere om. På kirkegården er det i
løpet av året kjøpt inn nytt
stemplingsutstyr til gravene. Vi
har i mange år slitt med man-
glende stemplingsrammer og
har mange ganger vært og lånt
av naboene våre. Kommunen
sponset oss med midler til inn-
kjøpene.

Videre på kirkegården har vi i
sommer leid inn sommerhjelp til
klipping av plen og til rydding av
området rundt kirken når vi har
avviklet ferie for våre ansatte.
Dette har vært til stor hjelp for
oss, men etter signaler fra kom-

munens rammetilskudd for 2017,
må vi sannsynligvis klare oss
uten innleid sommerhjelp. Dette
blir en stor utfordring for oss, si-
den dette har vært en god ord-
ning i mange år. I høst/vinter skal
det hogges flere bjørketrær på
kirkegården. De er til stor hinder
for gravene rundt, både med gra-
ving og vedlikehold. Så dersom
noen trenger ved, er det bare å
ta kontakt, sekkesalg av flott
bjørkeved blir vår måte å finansi-
ere dette på. Info om dette leg-
ges ut på våre hjemmesider og
facebook.

GrGrGrGrGraaaaavminnervminnervminnervminnervminner
For de som har mistet noen av
sine, har vi åpnet opp for salg av
gamle flotte stein som vi har la-
gret. Disse kan slipes opp igjen
og de som trenger gravminner vil
på denne måten spare flere tu-
senlapper. Vi tar kun kr. 500,- for
disse steina og vi formidler kon-
takt med de som sliper og gjør de
ferdige.

InfInfInfInfInfo fro fro fro fro fra Ka Ka Ka Ka Kirkirkirkirkirkevevevevevererererergen i Gjerstadgen i Gjerstadgen i Gjerstadgen i Gjerstadgen i Gjerstad
BårBårBårBårBårehusehusehusehusehus

I mange år har vi hatt planer om
å utvide bårehuset med bedre
plass til verktøy og maskiner,
godkjent opplegg for
handicappede og garderobe og
dusj for kirketjener. Vernetjenes-
ten i kommunen har uttalt seg
tidligere at forholdene har vært
uholdbare. Taket ble fikset i 2015
og i 2017 står resten for tur. Kom-
munen har i sitt investerings-
budsjett kommet med forslag
om at arbeidet skal utføres til
neste år. Det er svært gledelig og
håper politikerne er enig med
rådmannens forslag om at dette
er nødvendig.

For at dere skal være oppda-
tert med hva som skjer både i
menighet og fellesråd, kan dere
besøke hjemmesiden vår,
www.gjerstad.kirken.no, og face-
booksiden vår.  Vi skal prøve å
oppdatere sidene våre slik at det
til enhver tid er ferske nyheter å
lese der.

TTTTTorororororgeir Øvgeir Øvgeir Øvgeir Øvgeir Øverlanderlanderlanderlanderland,,,,,
kkkkkirkirkirkirkirkeveveveveverererererge i Gjerstadge i Gjerstadge i Gjerstadge i Gjerstadge i Gjerstad

I Gjerstad og Vegårshei er det bare ett sokn. Da fungerer
menighetsrådet også som kirkelig fellesråd. Kort fortalt
forvalter fellesrådet tilskuddet som overføres soknet fra
kommunen, mens menighetsrådet skal ha sin oppmerk-
somhet rettet mot alt som kan gjøres for å vekke og nære
det kristelige liv i soknet.

Nedenfor nevnes en del av sakene rådet har jobbet med
fra januar 2016:
På innkallingen er gudstjenestene for noen måneder
fremover satt opp. Eventuelle tilføyelser/endringer blir
da informert om.

Saker:
- Utvalg for menighets- og fellesrådets ansvarsområder
- Tildeling av offer, 97 søknader
- Givertjeneste
- Jubileum. I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slo

opp sine teser i Wittenberg
- Plankomité for nytt garasjebygg ved Stallene
- Konfirmanter og konfirmasjon

HvilkHvilkHvilkHvilkHvilke sake sake sake sake saker behandler menighetsrådet?er behandler menighetsrådet?er behandler menighetsrådet?er behandler menighetsrådet?er behandler menighetsrådet?
- Organisering dugnad i forbindelse med givertjeneste
- Reguleringsplan for Vegårshei kirke
- Stand Vegårsheidagene
- Menighetsbladet. Representanter til redaksjonskomité
- Reguleringsplan for Vegårshei kirke
- Stand Vegårsheidagene
- Menighetsbladet. Representanter til redaksjonskomité
- Forlengelse av prostidiakonstillingen
- Utvidelse av trosopplærerstillingen/ungdomsarbeider
- Kirkemuren. Stein løsner fra muren.

Kan være farlig for liv og helse
- Antall personer tillatt på galleriene i kirka
- Arrangement for gullkonfirmantene
- Driftsbudsjett og investeringsbudsjett
- Rutiner ved sletting av grav
- Hva kan menigheten gjøre for flyktningene?
- Kjøp av 30 ekstra salmebøker
- Gudstjenesteliturgi
- Prisregulering for gravstell

MMMMMathilde Mathilde Mathilde Mathilde Mathilde Molandolandolandolandoland
kkkkkirkirkirkirkirkeveveveveverererererge i ge i ge i ge i ge i VVVVVegårsheiegårsheiegårsheiegårsheiegårshei
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Gullkonfirmanter på Vegårshei 2. oktober 2016

Randi Smeland Hugstmyr,
Oddny Fjellet Øygarden og
Finn Aslaksen. Sokneprest

Gunnar Lindtveit.

2. oktober var gull-
konfirmantene på Vegårshei
invitert til gudstjeneste i
Vegårshei kirke og sosialt
samvær på Vegårshei Bygde-
tun. Gullkonfirmantene fikk
god anledning til å minnes
konfirmantundervisningen
og utveksle minner. De fikk
også omvisning på Bygdetu-
net.

1.r.f.v: Aud Gryting, Anny Katrine Vindfjell Flaten, Ragnhild Østerholt Markset, Torill Kveim Haugen, Gerd
Turid Høstfet Frøyna, Solveig Røed Kristoffersen, Kirsten Valle, Åse Reidun Lund Just Olsen
2.r.f.v: Selmer Eriksen,, Olav Røed, John Willy Bråten, Kjell Hans Dalane, Tallak Lunden
3.r.f.v: Øystein Sunde, Harald Moen, Olav Landsverk, Egil Nicolay Haugland, Per Kato Eriksen

Gullkonfirmanter på Gjerstad 2016
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Lørdag 24. september dro
Gjerstadkonfirmantene på tur
til Hove klatrepark. Med frivil-
lige foreldre som sjåfører, dro
vi fra Brokelandsheia kl 09. på
lørdag morgen. Vi ankom
Hove i ett fantastisk høstvær
og ble møtt av 2 trivelige le-
dere fra Wannado. Det er
Wannado som står for opp-
legget, som blir kalt «71 gra-
der nord» lagoppgaver. Fra vi
kom til vi dro var det ett su-
pert opplegg for konfirman-
tene.

Det hele startet med at 2
lag skulle konkurrere for å
komme først i mål, på 3 ski.
Det de lærte ut av dette var,
at vi trenger absolutt en leder

i teamet. En leder som kan få
oss trygt i mål.

Nede på stranda ventet
neste utfordring,  bla hard job-
bing i strikk. Hvem kunne få
pinnen i sanden lengst
fremme?

Hvem har ikke hørt om
bonden som skal krysse en
elv. Bonden har med seg en
ulv, en sau og en sekk med
grønnsaker. Ved elven finnes
det en båt som kan ta bonden
over elven sammen med én
av de andre «passasjerene»
(enten ulven, sauen eller sek-
ken med grønnsaker).

Problemet er bare at ulven
kommer til å spise sauen hvis
disse to blir alene på elve-
bredden, og sauen vil spise
sekken med grønnsaker så
fort han har mulighet.

Spørsmålet blir hvordan
bonden skal klare å få alle
sammen over. Denne gåten
måtte konfirmantene utføre i
praksis i kano.

Konfirmanttur til Hove
i
jobbing i sanden
& på brygga

ygging

Vi spiste deilig lapskaus på
stranda før vi skulle videre til
neste oppgave.

Bla, dette å bygge en bro
kunne være en utfordring i
seg selv…
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Konfirmanter i
Gjerstad 2017
GuttGuttGuttGuttGuttene:ene:ene:ene:ene:
Magnus Svendsen Flåta
Jonathan Libekk Haugen
Thomas Lønne Stiansen
Tomas Eriksen Vika
Trygve Berger Ausland
Christian Kåsa
Magnus Sørbø
Naod Fasil Yhdego
Yoel Ogbay Gebreab
Adrian Bæckensten

JentJentJentJentJentene:ene:ene:ene:ene:
Sandra Nilsen
Amalie Olsen
Ida Vindfjell
Frida Aasbø Svendsen
Live Mæsel Fløystad
Dina Berntsen
Mari Fone
Cecilie Wasler Fone

Vegårshei Normisjon og
Vegårshei folkeakademi
arrangerte kulturkveld
29.09.
Foredragsholder var Einar
Lunde, som tidligere var
nyhetsanker i NRK , han har
også tidligere vært korre-
spondent i Afrika.  Nå er han
pensjonist, men arrangerer
flere tematurer til Afrika
hvert år. Mange var møtt
opp denne kvelden og fikk
oppleve et foredrag av
ypperste klasse. I tillegg ble
kvelden «krydra» med flott
fløytespill av Ingeborg
Seland, bl.a en Afrikansk låt
«Herre, deg vil jeg prise».
Det som foredraget handla
om var først og fremst kolo-
niseringen av Afrika og
Kinas innflytelse på handel,
oppbygging og tilgjengelig
råstoff som Kina henter ut.
Etter kaffi og kake ble det
stilt en del spørsmål fra
salen og hvor tilhørerne
hadde mulighet for å kjøpe
bøker som Einar Lunde har
skrevet.

TTTTTorororororgeir Øvgeir Øvgeir Øvgeir Øvgeir Øverlanderlanderlanderlanderland

KULTURKVELD
HØGTUN BEDEHUS
29. SEPTEMBER

Til slutt var det klatre-
parken, hvor konfirmantene
skulle opp i høyden. Først en
grundig gjennomgang av sik-
kerhet og en liten testløype
for å kjenne litt på hvordan
ting fungerer, så bar det av
sted og opp i høyden. Jeg er
imponert over hvor mange
som utfordret seg selv og
kom opp i høyden, det står
det respekt av. Vi voksne sto
godt plantet på bakken.

Tror jeg på vegne av alle
kan si at vi hadde kjempefin
dag sammen på Hove!

TTTTTekst og fekst og fekst og fekst og fekst og fotototototo:o:o:o:o:
EEEEEvie Kvie Kvie Kvie Kvie Katrin Lønneatrin Lønneatrin Lønneatrin Lønneatrin Lønne
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Blir minnet iBlir minnet iBlir minnet iBlir minnet iBlir minnet i

Vegårshei kirkeVegårshei kirkeVegårshei kirkeVegårshei kirkeVegårshei kirke

1. januar 20171. januar 20171. januar 20171. januar 20171. januar 2017

Anna Kvisli

Johanne Teresie Harkjær

Gunvald Kvifte

Berit Mjåvatn

Lars Erik Setekleiv

Signe Johanne Tørdal

Anna Gundine Kroken

Knut Straum

Håkon Arnt Ormshammer

Lillian Helga Kongsjord

Karen Helena Omre Wimme

Randi Elisabeth Hauene

Nils Ingvald Øya

Ida Haugstveit

Torbjørg Saga

Ånond Ødegård

Torunn Lillian Røysland

Nils Brattekleiv

Hildur Terese Lauve

Siv Langand

Anna Bruslåtta

Ole Thorleif Fjeldstad

Milan Macura

Berta Kristine Bakke

Gudstjenesten 6. november

ble avlyst p.g.a. store

snømengder og

påfølgende strømbrudd.

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

Elna Lunden

Olav Torjussen

Kari Mostad

Hilda Flaten

Olav Jarl Solberg

Torstein Stiansen

Torstein Skaali

Hjalmar Mortensen

Nils Øygarden

Anne Kristine Ulltveit

Lars K. Østerholt

Tomine Vegerstøl

Randi Elisabeth Hauene Gundersen

Sverre Hilmar Hagane

Solveig Emilie Lunden

Ingeborg Stemkjær

Harald Melaas

Kåre Ingemann Larsen

Erling Dalen

Peder Toralf Vestøl

Trygve Byholt

Svein Torstein Flåta

Olav Trygve Egderød

Solveig Josefine Egderød

Olav Aasbø

Stella Ausland

Edith Tomine Lunden

Asbjørn Stiansen

Ingebjørg Matsine Granberg

Olav Jakob Aasbø

Frida Haldis Fossen Helle

Allehelgensgudstjeneste søndag 06. november 2016
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Gjerstad menighet med nytt misjonsprosjekt

Bli med å spre evangeliet
på Madagaskar

Gjerstad Menighet har de siste
årene støttet arbeid med reha-
bilitering av presteskoler på
Madagaskar. Da menigheten
nå skulle velge et nytt prosjekt,
var det naturlig å gå videre til
å støtte mer direkte
evangeliseringsarbeid. Derfor
falt valget på et prosjekt som
heter: Bli med å spre evange-
liet på Madagaskar.
Hva betyr dette i praksis? Støt-
ten blir fordelt på 4 hoved-
områder:
BIBELSKBIBELSKBIBELSKBIBELSKBIBELSKOLER:OLER:OLER:OLER:OLER:     De 18 bibel-
skolene prosjektet støtter er
viktige. De er blant annet med
å plante misjonsfokus i menig-
hetene. Prosjektet gir støtte til

skoler og stipend til studenter.
SHALSHALSHALSHALSHALOM:OM:OM:OM:OM:     Målet til arbeidet
som kalles «Shalom» er frede-
lig sameksistens mellom
kristne og muslimer. Både dia-
log, evangelisering, helse-
omsorg, jordbruksveiledning
og lese- og skriveopplæring er
en del av dette arbeidet. Over
100 medarbeidere er fordelt
på et tjuetalls byer og lands-
byer. Menigheter vokser fram
og flere med muslimsk bak-
grunn tar imot Jesus.
EEEEEVVVVVANGELISERING:ANGELISERING:ANGELISERING:ANGELISERING:ANGELISERING:     Selv om det
er mange menigheter spredt
rundt i landet, er det mange
som ikke kjenner Jesus og den
kristne tro. Evangeliserings-

arbeidet har høy prioritet, og
prosjektet gjør det mulig å
sende ut evangelister til avsi-
desliggende områder.
SØR-SØR-MISJON:SØR-SØR-MISJON:SØR-SØR-MISJON:SØR-SØR-MISJON:SØR-SØR-MISJON: I samarbeid
med NMS har kirken sendt to
gassiske misjonærfamilier til
Thailand.
Menighetsrådet har vedtatt å
støtte dette over en periode på
3 år fra 1.september 2016 med
kr. 40.000,- årlig. Skal dette må-
let oppnås, er vi avhengig av
støtte fra menigheten gjen-
nom ofringene i kirken og del-
takelse på misjonsmøter.
Misjon er en viktig del av vårt
kristne engasjement.

Søndag 20. november var det
Barnas misjonsdag i Gjerstad
kirke og vi hadde besøk av
Jorun Lien fra Det Norske mi-
sjonsselskap.
Det var også utdeling av cd til
5-åringene og bok til 6- årin-
gene. Denne herlige gjengen
var med Olav å sang bl.a
«Hvem har skapt alle blom-
stene».

TTTTTekst og fekst og fekst og fekst og fekst og fotototototo:o:o:o:o:
EEEEEvie Kvie Kvie Kvie Kvie Katrin Lønne  atrin Lønne  atrin Lønne  atrin Lønne  atrin Lønne  

Barnas MBarnas MBarnas MBarnas MBarnas Misjonsdagisjonsdagisjonsdagisjonsdagisjonsdag
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Barnegospelfestival

Gjerstad koret hadde sin høst-
konsert i Gjerstad Kirke søn-
dag 13.november.

Konserten ble en flott opp-
levelse for meg og for koret,
og forhåpentligvis for alle
dere som kom på konserten.

Med oss hadde vi noen
fantastiske gjesteartister som
bidro til at konserten ble både
allsidig og variert.

Fredrik Hafredal syntes det
passet bra å synge om lyset,
nå som vi er midt i den mør-
keste måneden i året. Med sin
vakre tenorstemme, tok han
oss musikalsk med på en reise
til lyset, kjærligheten og
tryggheten. På piano hadde
Fredrik fått med seg Yngve
Valle Kløvstad, som til daglig
passer på at norske turister

har det greit på sin reise til
bl.a. Grand Canaria. Yngve er
en dyktig pianist, men han
trakterer kansje orgeltang-
entene enda bedre. Dette fikk
han bevist for publikum da
han satte seg på orgelkrakken
på galleriet og lot orgel-
tonene fylle en nesten fullsatt
kirke.

Av det man kunne lese i
Aust Agder Blad, fikk man inn-
trykk av at Gjerstad koret
skulle tolke Bob Dylon på sin
konsert. Det var ikke koret,
men Oskar Tore Brendalsmo,
som skulle synge Bob Dylon
låter. Med gitaren på magen
og med sin herlige utstråling,
fremførte Oskar 2 låter av
Dylon.

Snakk om musikalitet. Det
er bare en fryd å høre Oskar
synge og spille gitar. Han er så
sikker og så stø på alt det han
gjør. Her var det bare å lene
seg tilbake å nyte i fulle drag.
En fryd for oss å høre på.

Gjerstad koret var så hel-
dige å få med seg Knut
Magnar Nilsen på piano til
denne konserten.

Knut Magnar var med oss
på ett par øvelser i forkant av
konserten slik at koret skulle
få øve sammen med ham.
Dette fungerte kjempebra.
Koret så ut til å storkose seg
da de fikk hjelp av piano.

Det er fantastisk moro å
lage til konsert når man blir
møtt med positivitet, entusi-
asme og oppriktig glede, slik
jeg ble møtt da jeg tok kon-
takt med våre gjesteartister.
Det å ha med seg så dyktige
og flinke musikere er bare
helt herlig og en sann glede.

Jeg vil på vegne av meg
selv og hele koret få takke
Fredrik, Yngve, Knut Magnar
og Oskar Tore, hjerteligst for
at dere var med oss og bidro
til at Gjerstad koret sin høst-
konsert ble en suksess.  

Tusen, tusen takk alle
sammen!

AnettAnettAnettAnettAnette Ke Ke Ke Ke Kvvvvveimeimeimeimeim
DirigentDirigentDirigentDirigentDirigent

En stor takk
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Gjerstad Menighet har fått
diakoniutvalg, bestående av 4
medlemmer.
Hanna Gryting, Edny Øybekk,
Jørgen Strat og Anita Øya.
Diakoniutvalget ønsker sterkt
fokus på inkludering og inte-
grering av innvandrerne som
flytter hit til Gjerstad. Vårt stør-
ste ønske er at alle skal ha en
venn, og føle seg velkomne og
ivaretatt.

StjerneparStjerneparStjerneparStjerneparStjernepartttttyyyyy
på Betpå Betpå Betpå Betpå Betelelelelel
Hvert år på Halloween ar-
rangerer Betel et supert
felleskirkelig arrangement –
Stjerneparty! Her var det
underholdning, talent-
konkurranse, andakt og ikke
minst mat og godteri. Hele
50 barn var samlet denne
kvelden, med fantasifulle
og kreative snille kostymer.
Tusen takk til dyktige ledere
for et fantastisk alternativt
arrangement!

Anita ØyaAnita ØyaAnita ØyaAnita ØyaAnita Øya

Diakoniutvalg
Skrollekafèen på Almuestaua
er et møtested skapt i denne
visjonen. Vi ønsker alle vel-
komne!
Diakoniutvalget ønsker videre
innspill til hva vi kan gjøre for
menigheten vår, så ta gjerne
kontakt med en av oss! Evt kan
epost anitaoya@hotmail.com
benyttes.

Anita ØyaAnita ØyaAnita ØyaAnita ØyaAnita Øya

Barnekoret Jippi deltok på årets Barnegospelfestival i Kragerø – et stort arrangement i regi av
Skjærgårds. Rundt 600 barn var samlet til et døgn med korsang, lek, Jesus og ren glede.
Jippi er for alle barn fra 1.-7. klasse, og har øvinger i kirka annenhver onsdag. Høstens program
kan du finne på www.jippi.info
Barnegospelfestivalen i Kragerø er et av høydepunktene for barna i Jippi, og vi håper på gjen-
takelse neste år.          Anita ØyaAnita ØyaAnita ØyaAnita ØyaAnita Øya

 Vi ønsker alle som bor i Gjerstad,
(elever, foreldre, søsken, tanter,
onkler, besteforeldre, oldeforel-
dre, naboer, alle skolens venner,
politikere, administrasjon og
enda flere) hjertelig velkommen
til juleavslutning for Gjerstad
skole. Her blir det garantert jule-
stemning.

Etter juleavslutningen som Gjer-
stad skole hadde i kirka i fjor, var
det et stort to- siders oppslag i
Agderposten der de skrev:
«- For selv om julekonserten skal
være en koselig samling for inn-
byggerne i bygda, legger både
sogneprest og rektor vekt på at
det er fint å kunne benytte en slik
anledning til å snakke om mer al-
vorlige situasjoner (inkludering
og flyktningsituasjonen) som
påvirker mennesker i Gjerstad».
Og i Aust-Agder Blad sto det:
«Kom i julestemning eller få pen-
gene tilbake». (Vi skylder å gjøre
oppmerksom på at det er fri en-
tre.)
Vi håper alle tilhørerne er på plass
i god tid før 17:30 slik at aktørene

Gjerstad skole inviterer bygdefolk og andre interesserte på
juleforestilling i Gjerstad kirke tirsdag 19.desember kl. 17:30

slipper å vente med å starte fore-
stillingen.

Barnegospelfestival
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I vår sendte Vegårshei menig-
hetsråd ut en oppfordring om
å støtte menighetsarbeidet i
form av en givertjeneste. Det
er en glede for rådet å melde
om en svært positiv respons
på oppfordringen. Mange nye
givere har meldt seg, tidligere
givere gjennom mange år har
økt sitt bidrag, og andre har
gitt engangsbidrag.

Som resultat av oppfor-
dringen har det i første om-
gang vært mulig for rådet å
øke stillingen til trosopp-
lærer/ungdomsarbeider

Maria Nese Taxerås fra 30% til
40% fra 1. september.

Det var inntil nå litt få av de
nye salmebøkene i kirken.
Rådet har derfor også vedtatt
å gå til innkjøp av 30 flere, slik
at en nå i alt vil ha 90 nye
salmebøker.

Vegårshei menighetsråd
takker for det positive utfallet
av oppfordringen om å gi til
menighetsarbeidet.

Vi vil også minne om at det
til enhver tid er mulig å bidra
til menighetens arbeid, enten
ved å bli fast giver, eller ved å

bidra med engangsbeløp.
Menighetens kontonummer
i Vegårshei Sparebank er:
Kto. 2938.20.05544.

HJEMMESIDE
Samtidig med ovennevnte vil
menighetsrådet vise til rådets
hjemmeside:
www.vegarshei.kirken.no

Der finner du faste opplys-
ninger om menigheten og
informasjon om løpende og
nye tilbud/ aktiviteter.

PPPPPer Fer Fer Fer Fer Fossingossingossingossingossing

VVVVVegårshei  menighetegårshei  menighetegårshei  menighetegårshei  menighetegårshei  menighetgivgivgivgivgivererererertjenesttjenesttjenesttjenesttjenesteeeee

Ønsker å takke for hjelpa
med gjennomføring av
sangkveld i Gjerstad kirke
en høstkveld i oktober.
Tone Åkre Dalen og Kjetil
Karlsen som forsangere,
Steinar Åsbø som lyd-
tekniker og oppsett av PA,
Torhild Aasbø med ansvar
for visning av all sangtekst
på lerret, menighets-
kontoret for annonsering,
Olav Rønningen for godt
oppvarmet kirke, og alle
dere andre for god sang.
Uten dere hadde dette
ikke blitt det samme. Tu-
sen takk, også for gave til
musikklivet i kirka.

Så vil jeg benytte an-

ledningen til å invitere alle
lesere til å sende inn for-
slag til sanger til en even-
tuell ny sangkveld. Jeg
tenker at nå har organis-
ten fått ønsket så mange,
kjente og ukjente og noen
som vi kjente allikevel. Nå
er det deres tur.

Kunne du tenke deg å
synge solo i gudstjenes-
ten?  Kanskje sammen
med en eller to andre? Ta i
såfall kontakt med  orga-
nisten eller en av de andre
i staben, så kan vi prøve ut
og øve sammen.
Straks jul, du husker vel på
hvorfor? Jeg må nevne at
all solo- sang og spill

må ha innhold som sam-
svarer med kirka sitt
kristne syn.

KKKKKnut Mnut Mnut Mnut Mnut Magnar Nilsenagnar Nilsenagnar Nilsenagnar Nilsenagnar Nilsen

SangkvSangkvSangkvSangkvSangkveldeldeldeldeld
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Førjulskveld med besøk av Anna Asdal og Co fra Bamble
som har en liten julekonsert.

Andakt av Knut Bjørn Skyttermyr.
Knut Magnar Nilsen spiller piano.

Julegraut, kaffe og kaker.

   Våren 2017
Onsdag 11. jan. kl 19

Sangkveld med Simonstadkoret

Onsdag 8. febr. kl 19
Sang av «Salig blanding» fra Songe.

Aud og Bjarne Kleivane blir med.

Fredag 28. april kl 19
Sang og vidnesbyrd av Randesundkameratene.

Andakt av Wedø

Onsdag 10. mai kl 19
Radio og TV-pastor i P7 Johnn Hardang taler, synger og spiller.

Mannsgruppa blir også med.
Bevertning på alle samværene.

Kvinneforeningen har sine møter 1. mandag i måneden.

                 Alle hjertelig velkommen!

Skattefritak for gaver
til Gjerstad og

Vegårshei menigheter

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 2016 er kr. 25.000,-. Det stil-
les ikke krav om faste innbe-
talinger, slik at ordningen kan
omfatte både organisert
givertjeneste og enkeltgaver.

For Gjerstad og Vegårshei
vil menighetskontoret inn-
rapportere gavene til Kirkerå-
det som igjen vil gi opplysnin-
gene videre til Skattedirekto-
ratet. For å få skattefritak, må
giver oppgi fødselsnummer,
navn og adresse. Anonyme
gaver gir ikke rett til skattefri-
tak.

KKKKKirkirkirkirkirkevevevevevererererergenegenegenegenegene

ONSDAG 14. DES. KL 19

Frist for stoff til
neste blad
10. februar

Alt som kommer inn
etter dette kan vi ikke
love kommer med.

PROSTIDIAKON
Per Emanuelsen
Tlf: 977 19 173

E.post: pe-em@online.no
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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,
Gjerstadveien 1335,
4980 Gjerstad

Vegårshei - desember, januar, februar og mars
DDDDDesemberesemberesemberesemberesember
11.12 kl. 11.00: Bygdetunet. Familiegudstjeneste. Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.
11.12 kl. 19.00: Konsert v/Vegår Voacale i Vegårshei kirke.
24.12 kl. 15.00: Familiegudstjeneste. Lindtveit. Offer til Kirkens Nødhjelp.
25.12 kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste. Lindtveit. Nattverd.     Offer til     diakonisamarbeidet i prostiet.

JanuarJanuarJanuarJanuarJanuar
01.01 kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste. Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.
08.01 kl. 16.00: Høgtun. Familiegudstjeneste. Lindtveit. Hellige 3 kongers- og juletrefest. Offer til trosopplæring.
15.01 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet
22.01 kl. 11.00: Gudstjeneste på Høgtun. Lindtveit. Felles bønneuke. Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt.
29.01 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.

FFFFFebruarebruarebruarebruarebruar
05.02 kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Lindtveit. Offer til trosopplæring.
12.02 kl. 11.00: Gudstjeneste. Lindtveit. Nattverd. Offer til diakonisamarbeidet i prostiet.
19.02 kl. 11.00: Gudstjeneste. Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.
26.02 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.

MMMMMarsarsarsarsars
05.03 kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Lindtveit. 10-åringene. Offer til trosopplæring.
12.03 kl. 12.00: Vegårsheihallen. Gudstjeneste. Avslutning «Firestarter». Nattverd.
19.03 kl. 11.00: Gudstjeneste. Diakoniens dag. Per Emanuelsen taler. Offer til diakoniutvalget.

Årsmøtet etter gudstjenesten.
26.03 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.

Gjerstad - desember, januar, februar og mars
DDDDDesemberesemberesemberesemberesember
18.12. kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Karlsen og Hofsli. Vestøl gamle skole. Ikke offer.
19.12. kl. 17.30 Juleforestilling, Gjerstad skole.
24.12. kl. 15.00 Familiegudstjeneste. Hofsli. Korps. Gjerstadkoret. JIPPI. Offer til Kirkens Nødhjelp.

JanuarJanuarJanuarJanuarJanuar
01.01. kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Offer til Misjonsprosjektet på Madagaskar.
15.01. kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Offer til menighetsarbeidet.
22.01. kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Offer til Misjonsprosjektet på Madagaskar.
29.01. kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

FFFFFebruarebruarebruarebruarebruar
12.02. kl. 17.00 Karnevalsgudstjeneste. Hofsli. JIPPI. Offer til barne- og ungdomsarbeid.
19.02. kl. 11.00 Felles gudstjeneste på Betel. Ikke offer.
26.02. kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet på Madagaskar.

MMMMMarsarsarsarsars
12.03. kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Offer til menighetsarbeidet.
19.03. kl. 11.00 Familiegudstjeneste på Fjelltun, Gautefall. Karlsen/Hofsli. Ikke offer.
26.03. kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet på Madagaskar.

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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