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Foto: Thomas Lønne Stiansen

Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter

bortenfor alle blåner av dét du aner og vet,

der hvor tiden går under, og høst og vinter og sommer

drukner i stumhet og mørke og susende evighet.

Inger Hagerup

Foto: Olav Ulltveit Moe

Nå er den hellige time

vi står i stjerneskinn,

og hører klokkene kime

nå ringes julen inn.
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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

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
Fredrik Hafredal 979 94 298
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 Elin Ann Øvensen, 95 84 54 51

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
Agnar Tore Vaaje 37 16 92 54
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
27.08.Solveig Sunde
29.08.Magnus Gustav Tjelta
12.09.Arne Jørgen Høgbråt
14.09.Hilleborg Aasbø
16.09.Ragnhild Brokeland
16.10.Reidar Langmyr
03.11.Reidar Helge Olsen

GJERSTAD
21.09.Jacob Ramse
26.10.Birk Bråten Simonsen
26.10.Kate Alexandra Rønningbakken
16.11.Markus Lind Lohne
16.11.Syver Lie Johansen

VEGÅRSHEI
14.09.Jens Palmyr Rønningen
21.09.Bastian Tangen Sines. Oslo
09.11.Emil Bråten-Åkre. Nedenes

PROSTIDIAKON
Per Emanuelsen
Tlf: 977 19 173

E.post: pe-em@online.no

GJERSTAD
26.07.Silje Linn Haugen & Leif Olav Moen
27.09.Isabelle Aasbø & Kjetil Aasbø

VEGÅRSHEI
18.09. Maria Lie Nese og Kristian Taxerås Dalen

Viet i Barcelona.
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andaktStein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Trenøkkelen
Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir
mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går
varme. Familier samles, og det er den perioden i
året hvor vi spiser aller mest god mat. Samtidig
er julen som et forstørrelsesglass. Det fine blir
enda finere, mens det såre oppleves enda sårere.
De vonde relasjonene smerter enda mer.
Ensomheten blir større. Fattigdommen blir aldri
så tydelig som i julen. For noen er julen en tid
man gleder seg til, mens andre gleder seg til
julen er over.

Det er et paradoks at jul feires med så mye
pomp og prakt.
For det er jo egentlig det motsatte julen handler
om. Vi ser en fattig familie som har lagt ut på en
lang vandring. Ikke fordi de hadde lyst, men
fordi keiseren hadde befalt det. Det var ingen
vei utenom selv om Maria kunne få barnet når
som helst. De to som snart skal bli foreldre får
bokstavelig talt oppleve boligkrisen.
På tross av at alle kunne se at de trengte et sted
for natten, var det ikke plass i vertshusene.
Ingen av de som var innenfor tilbød dem sin
plass. Skuffet gikk de fra dør til dør.

Når så barnet blir født, er det i en stall. De som
først kommer til stallen er ikke de rike, men de
fattige gjeterne. Nei, pomp og prakt passer ikke
inn i juleevangeliet.

Augustin, en kirkefader som levde på 300 tallet
sa en gang:

«En trenøkkel er ikke så vakker som en
som er laget av gull, men hvis det er den
som kan åpne døren og ikke gull
nøkkelen, så er den mye mer nyttig.»

Nå er vi inne ved kjernen av juleevangeliet. Hvis
Gud hadde sendt sin Sønn julenatt for å gjøre
inntrykk og skape beundring, da hadde han
kommet på en annen måte. Hvis det var for å
imponere, hadde han kommet med all sin makt
og velde. Da hadde selv keiseren i sitt palass
vært nødt til å kaste seg ned i beundring. Men
når han kommer så enkelt og stille til vår jord,
er det fordi han ønsker å nå helt inn til oss.

Jesus tok av seg sin verdighet og kom som et
menneske. Han var fortsatt Guds Sønn, men
han ble samtidig menneske som en av oss. Han
ble sårbar, trett, sliten, gråt og tryglet til sin Far.
Det står om Jesus: «Han gav avkall på sitt eget,
tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik
(Fil 2,7).»

Materialet Gud bruker er ikke gull, men tre.
Jesus ble lagt i en krybbe av tre da Han kom til
jorden. Gud brukte stokkene fra et tre da han
skulle frelse oss. To bjelker satt sammen i et
kors. Det var slett ikke så vakkert som keiserens
palass, men det er dette korset som åpner veien
for oss.

Fra krybben til korset gikk veien for deg
Slik åpnet du porten til himlen for meg.

Hva er vel en gullnøkkel beregnet til pynt,
sammenlignet med en nøkkel av tre som kan
føre oss inn til noe stort. En nøkkel som kan
åpne en stengt dør. «I dag er det født dere en
Frelser. Han er Kristus, Herren.»

Med ønske om en velsignet julehøytid.
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Minnet i Vegårshei kirke

Liv Synnøve Lindtveit

Tore Selås

Helga Lauve

Paul-Are Reine

Grunde O. Hommelsgård

Tallak Bjorvatten

Mary Hiim

Siw-Helén Hemmerich

Olav John Berget

Knut N. Mjåvatn

Ole Anskar Smeland

Aase Kathrine Rønholt

Johanne Aas

Tordis Selåsdal

Hugo Køhler

Karen Bergan

Odd Hauge

Anne Berit Bakke

Minnet i Gjerstad kirke

Tor Olav Haugland

Åsmund Brendalsmo

Ragnhild Synnøve Dalen

Anna Moen

Olav Morten Lunde

Gisle Gunvald Melaas

Knut Øia

Kjetil Haugen

Karen Kristine Haugen

Åse Smestad

Åsta Synnøve Kveim

Ånon Myre

Odny Birgit Sandåker

Helga Marie Øverland

Knut Inghart Kvernvik

Herman Aasbø

Tore Ragnar Høgbråt

Trygve Ausland

Oddbjørn Pedersen

Jan Olav Ausland

Gro-Anita Gundersen

Steinar Johannessen

Harald Solheim

Magnus Gustav Tjelta

Solveig Sunde

Arne Jørgen Høgbråt

Hilleborg Aasbø

Ragnhild Brokeland

Reidar Langmyr

Allehelgensgudstjeneste søndag 02. november 2014
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1 februar begynte jeg som prostidiakon i
Aust Nedenes. Diakoni er kirkens
omsorgstjeneste. Det er evangeliet i
handling og uttrykkes gjennom nestekjær-
lighet, inkluderende felleskap, vern om
skaperverket og kampen for rettferdighet.
Jeg skal ha fokus på ensomhet, rus,
psykisk helse, relasjonskonflikter og sorg.
Jeg har vært innom kommunehusene,
kirkekontorene, alders- og sjukeheimene
og vært med på diakoniens dag og
menighetsrådsmøter i både Vegårshei og
Gjerstad. I tillegg har jeg vært på mange
hjemmebesøk, og opplevd stor gjestfrihet.
Gleder meg til jeg skal på Kontaktsenteret
i Gjerstad i februar.
Vegårshei har i mange år hatt et godt
fungerende diakoniutvalg. Jeg håper at vi
kan få oppretta et diakoniutvalg i Gjerstad
i løpet av 1015.
Da jeg begynte var det ønske om at det
ble gitt tilbud om sorggrupper. Det er nå 3
ulike sorggrupper i gang. Skulle du ønske å
vite mer om dette, eller bare ha en prat er
jeg lettest å finne på mob. 97719173.

Som prostidiakon er jeg diakon i Åmli,
Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei i
en 50% stilling. Jeg bor i Kristiansand, og
er i prostiet tirsdag-torsdag i partallsuker.
Jeg har også en 50% stilling i Kristiansand
kommune, som går ut på å gi tilbud til
etterlatte etter selvmord.

Kirkevergen i Tvedestrand er arbeidsgiver.
Et nyoppretta styre for

Julehilsen fra prostidiakonen,
Per Emanuelsen

diakonisamarbeidet består av: Torleif
Haugland, Dypvåg leder; Inger Johanne
Myhrvold, Søndeled nestleder; Per Foss-
ing, Vegårshei sekretær, Kirsten Øverland,
Vegårshei. Prestenes representant i styret
er Elin Ann Øvensen.

I oppmuntringsplanen som nå er utarbei-
det for hele prostiet står det for desem-
ber:
«Gå på en eller flere førjulsvisitter til
mennesker det er lenge siden du har sett
eller hørt noe fra. Skynd deg langsomt, ha
alltid god tid, så rekker du mer»
Jeg trives svært godt som prostidiakon, og
vil gjerne ønske alle menighetsbladets
lesere ei lys og glad jul.
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Tirsdag 23.09.2014 inviterte
Menighetsrådet og Misjons-
prosjektkomiteen, bestående
av Elin Ann, Ellen Færsnes,
Daiva Vaaje og undertegnede,
til Nepal-kveld på Høgtun.
Kvelden hadde et variert
program og passet for både
barn og voksne.

Elin Ann hadde kjøpt litt av
hvert da hun var på besøk i
Nepal tidligere i år, og hadde
bl.a. kjøpt en hånddukke.
Dermed ble det dukketeater-
andakt med hjelp av noen av
barna som var til stede.
Andakten handlet om hvordan
Jesus helbredet kvinnen som
hadde vært syk i mange år
(Luk. 8, 43-48).

Som nevnt var Elin Ann på
besøk i Nepal, nærmere
bestemt i Okhaldhunga, i

Nepal-kveld
februar i år. Okhaldhunga
distrikt i Nepal har bare ett
sykehus på over 200 000
innbyggere.  Sykehuset kalles
«de fattiges sykehus».  Syke-
huset bygges nå om og utvi-
des for å gi plass til flere.  Når
ombyggingen er ferdig vil
Okhaldhunga sykehus inne-
holde sengeavdelinger, opera-
sjonsstue, post-operativ
avdeling og intensivrom,
fødestue, barneavdeling og
vaktrom for leger og sykeplei-
ere. I tillegg bygges det en
poliklinikk. Et eget bygg for
tuberkulose-pasienter er
ferdigstilt.  Vegårshei Menig-
het har, som kjent, valgt å
støtte dette arbeidet som sitt
misjonsprosjekt i 3 år.

Det var interessant å se bilder
fra sykehuset og høre Elin Ann
fortelle om menneskene som

kommer til sykehuset for å få
hjelp.  Det var mange sterke
bilder og mange skjebner.
Heldigvis går det godt i mange
tilfeller takket være det flotte
arbeidet som gjøres fra dem
som jobber ved sykehuset.

For å samle inn penger til
arbeidet, hadde vi salg av ulike
ting som Elin Ann hadde tatt
med seg i kofferten hjem fra
Nepal. Her var håndlagde kort,
små skrivebøker, lys og smyk-
ker. Vi hadde også bruktsalg
og selvsagt var det loddsalg.
Det kom inn kr. 6.580,- til
arbeidet.

Kvelden ble avsluttet med
kaffe og saft, boller og kaker i
den koselige peisestua.  Flere
ga uttrykk for at de hadde hatt
en fin kveld.

Bjørg H. Øygardslia
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GULLKONFIRMANTER 2014 PÅ VEGÅRSHEI
21.september var det
gudstjeneste i Vegårshei kirke
med gullkonfirmantene til stede.
5 av de 11 som var konfirmanter
i 1964 hadde funnet veien til
kirka denne dagen. Etterpå var
de samlet til fest på Vegårshei
Bygdetun. Der fikk de snakket
sammen om «gamle dager»,
spiste lapskaus, fikk omvisning
på Bygdetunet og spiste
bløtkake. Olaug Hommelsgård
hadde laget en tale på rim som
hun fremførte. På bildet er fra
venstre bak: Tor Lauve,
Arnfinn Olimstad og Kai Nærdal.
Foran fra venstre: Marie Hiim
og Paula Antonsen.

GULLKONFIRMANTER 2014 I GJERSTAD
1. r.f.v: Gerd Wroldsen Årseth,
Kari Wenche Skogvang Barmen,
Randi Mæsel Sørbø,
Reidun Sandåker,
Liv Bjørg Lie Såmundsen,
Aud Homme Pettersen,
Bjørg Holte

2. r.f.v: Gerd Olava Røed,
Toril Klodvik Gummedal,
Gunn Berit Mortensen Jakobsen,
Torunn Sundsli Høgbråt,
Astrid Haugland,
Ingrid Sjåvåg Sell,
sokneprest Olav Hofsli

3. r.f.v: Arnt Gryting,
Lars Mæsel,
Arnt Øybekk,
Kjell Myrland,
Kjell Bråten

4.r.f.v: Jens Jacob Aasbø,
Torodd Årseth,
Tjøstel Brendalsmo,
Harald Asbjørn Heiland,
Tor Olav Grundsvoll
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Onsdag 4. mars vil
biskop Stein Reinertsen besøk
Vegårshei fra kl. 0900 på morgen til
ca. kl. 21.00 på kvelden.
Torsdag 5. står Gjerstad for tur.
Søndag 8. mars er det visitas-
gudstjeneste i Vegårshei kirke kl. 11.00.

Hva er formålet med besøk av biskopen
for Agder og Telemark bispedømme i
Gjerstad og Vegårshei?

Fra visitasreglementet fra 2012, har jeg
sakset følgende:

«En bispevisitas er et institusjonalisert
og rettslig ordnet besøk av biskopen i
ett eller flere sokn i den hensikt å utøve
kirkelig tilsyn.

Formålet med bispevisitasen er å støtte,
inspirere og veilede menigheter og
ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig
i lokalsamfunnet.

Biskopen skal ved visitasen legge vekt
på forkynnelsen av Guds ord i soknet.
Ved dette skal biskopen gi støtte til
menighetenes virksomhet og styrke
fellesskapet i menighetene.

VVVVVisitas aisitas aisitas aisitas aisitas av biskop Stv biskop Stv biskop Stv biskop Stv biskop Stein Reinerein Reinerein Reinerein Reinerein Reinertsentsentsentsentsen
4., 5. og 8. mars 20154., 5. og 8. mars 20154., 5. og 8. mars 20154., 5. og 8. mars 20154., 5. og 8. mars 2015

Sammen med menighetsråd og ansatte
skal biskopen under visitasen gå inn i et
felles arbeid for å prøve menighetslivet
på Guds ord og vår kirkes bekjennelse,
og inspirere til frimodighet og fornyelse.
Menighetens arbeid skal også vurderes
opp mot de planer som foreligger fra
kirkelige organer.

Som hovedregel visiteres hvert sokn av
biskopen minst hvert 8. år.

Visitasen omfatter:( Gudstjenester,
møte med menighetsråd og fellesråd,
møte med staben, møte med
menighetsarbeidet, kontakt med
kommune, kontakt med skole og
barnehage, diakoni og kontakt med
lokalsamfunnet.»

Visitasprogrammet er under
utarbeidelse.

Forrige gang det var visitas i våre
2 sokn, var i 2003.
Den gang var det biskop Olav Skjeves-
land som besøkte Gjerstad prestegjeld.

                 M. Moland
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Siste helg i oktober var det fellesmøter på
Vegårshei. Hovedtaler var Johnn R. Hardang,
mest kjent fra radiokanalen P7 Kristen Riks-
radio.  På kveldsmøtene tok han utgangspunkt
i teksten fra 1. Mosebok 5, 21-27 om Henok,
eller Enok som han ble kalt i den gamle over-
settelsen, en mann som vandret med Gud.
Vi var flere som var imponert over hva han
klarte å få fram av poeng om denne mannen
fra det gamle Israel!
Hardang fortalte også fra det internasjonale
kristne radioarbeidet, og spesielt om
redaktøren for et kristent radioarbeid
i Tadsjikistan som hadde gitt ham en fin kappe
i takknemlighet over selv å ha fått del i det
kristne budskapet i et land som ikke har
trosfrihet. Glasang og Team Kari Garthus sang
og ledet i allsang på møtene. Johnn Hardang
sang og spilte også.  Søndag ble møtehelga
avsluttet med gudstjeneste i Vegårshei kirke,
og mange hadde funnet veien både til kvelds-
møtene og gudstjenesten.

Her er 12 av de 14
konfirmantene som
følger konfirmasjons-
forberedelsene på
Vegårshei dette året.
På bildet er de samlet
til presentasjon i kirka
14.september, før tur
til Skuggestøl gård.

FELLESMØTENE OKTFELLESMØTENE OKTFELLESMØTENE OKTFELLESMØTENE OKTFELLESMØTENE OKTOBER 2014OBER 2014OBER 2014OBER 2014OBER 2014
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Det var en veldig vellykket kveld på Almuestaua i slutten av oktober, da vi bestemte oss for å
invitere til ungdomskveld. Over 40 ungdommer dukket opp å var med oss denne kvelden. Ung-
dommene ble ønsket velkommen av prest Olav Hofsli & Evie Katrin Lønne. Med pizza fra pizza-
bakeren, brus, popcorn, snacks, spill & fritt frem var programmet denne kvelden. Det var til
sammen 13 voksne som var med & bidro denne kvelden med kiosksalg & ikke minst vakthold på
utsiden. Dette er noe vi kommer til å satse på igjen, så følg med!

UngdomskvUngdomskvUngdomskvUngdomskvUngdomskveld på Almuestauaeld på Almuestauaeld på Almuestauaeld på Almuestauaeld på Almuestaua

Gjerstad skole har fra tidlig på åttitallet hatt
tradisjon med juleavslutning i kirka.  De første
åra hadde samlingen mest preg av en vanlig
gudstjeneste der barna var aktivt med med
lystenning og , opplesing.
Etter hvert ble det et fast julespill fram til at
vi i fjor fikk en julekonsertprega forestilling.
Skolen trodde kanskje at mange ville savne
«Julespelet».  Men julekonserten i kirka fikk
virkelig de frammøtte til å komme i jule-
stemning.

Tilbakemeldingene vi
fikk i fjor, var uteluk-
kende positive: Fra «terningkast 6» til «Jeg satt med tårene i øynene
hele tida». Organisten uttalte etterpå:
«Nei, så fantastisk. Dette var virkelig et flott program. Så mange flotte
barnestemmer».
Alle har vært velkommen til skolens arrangement tidligere år også.
Men det har kommet tilbakemeldinger på at det er det ikke alle som
har vært klar over.  Så derfor:
ALLE er velkommen til Gjerstad skoles juleavslutning i Gjerstad kirke
torsdag 18. desember kl. 18.00.

Velkommen til julekonsert og juleavslutning

UngdomskvUngdomskvUngdomskvUngdomskvUngdomskveld på Almuestauaeld på Almuestauaeld på Almuestauaeld på Almuestauaeld på Almuestaua
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A B

C

D

E

A
B

C
D

(privatabonnement 
  hjem i posten)

 Gruppeabonnement 
  kun 199,- pr barn Dagens ord:

Sammen med Gud 
selv om vi ikke ser ham

nr.7

Oppdrag: Umulig?

Jesus og Tomas, 
bibelserien side 4-5

Paradisbukta 

ibelserien ibbibi sidid

SØNDAGSSKOLEN NORGES0112 © 2012

Jakten på den 

stille stemmen

MARTIN
MARTIN

Jakten på den 
stille stemmen

rd Gressum ldts
gstilling: sic AS
zuru
Hoholm

ø

      -CD 
det BARNAS es klubbavis kolen.no

den en

Den godegggjjjeeeetttteerrrrreeeennnn

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

EAAEA

GEEDen gode
DDeen gg

gggggjjjjjjeeeeettttteeeerrreeeennnnn

En
-DVD fra

OppdragOppdpdraragagggg

11144444 bbbblllaaaddddeeerrrrr +++++ DDDDDDVVVVDD + CD 
=== kkuuunnn 333336666555,,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no 
eller på telefon 22 08 71 00

 

 
 

BB

SPRELLSSSSnett

Søndagsskolens 

nettside for barn!

.no

– Musikkvideoer

– BARNAS-konkurranser tarnagentene.no
Tårnagentenes 
      eget nettsted!

Finn riktig skygge

Vismennene kaster 
skygge inn i huset til 
Josef og Maria, men 
bare en er den rette. 
Hvilken?

125 år  1 år
  Lek. Fortelling. Tro.

1889  2014

Vismennenes 
labyrint

Fargelegg

Hvilken vei skal de velge?
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Da vi først kom
bort til klatre-
parken etter en
2 timers kjøre-
tur tok vi baga-
sjen og gikk  ned
til grillene. Da vi
hadde spist mat
hadde vi natur-
sti, 3. plass vant
skumbananer,

2. plass vant skumbananer og 1. plass
vant skum bananer fordi Kjetil hadde
møtt en mann på en bensinstasjon eller
noe. Så sov mamma, Elin Ann og jeg i telt
og noen sov ute. Da vi våknet stelte vi
oss,  spiste frokost og gjorde oss klare.
Jeg tok en av de vanskeligste banene og
det gjorde Kjetil og noen andre også.
Men Kjetil var litt sta og skulle klare en
bane, men det klarte han ikke. Han slo
armene litt og det så veldig vondt ut, han
fikk merker og sår. Så  zip- lina vi, det
var vel noe av det morsomste i banene.
Da klokka var 1 hadde jeg sommerfugler i

Tur til høyt og lavt

magen fordi jeg hadde  betalt for å
hoppe fra det største hoppet som var
30 meterhøyt.. De voksne som hoppa før
meg sto og venta veldig lenge før de
hoppa . Da jeg kom opp og fikk på meg
selen og så ned sa jeg“ kan jeg hoppe
nå?“ så sa han mannen “ja“ og jeg bare
hoppet. Det var en super deilig følelse
som jeg bare ELSKET! Jeg gleder meg
veldig til neste år for da er det ny tur
forhåpentligvis, og da kommer jeg (hvis
jeg kan da) og jeg ville anbefalt til alle
som har tid og lyst til dette burde dra.

            Alise Fossing Stebekk 12 år

Alise

Spennende klatremuligheter.

To klare jenter for Ormen Lange.
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Søndag 12.oktober var det igjen tid for
menighetens høsttakkefest med tema om
å takke Gud for det vi får til å leve av fra
naturen. Bygdekvinnelaget hadde pyntet
med blomster i kirka og det var en fin
ramme rundt dagens tema, sammen med
frukt og grønnsaker som mange av menig-
hetens 8-åringer hadde tatt med og satte
forskjellige steder i kirka. Sangskolen ved
Inger kantor som korleder deltok med fin
sang. Det begynner å bli mange i koret nå,
og vi gleder oss over det. Prekenen hand-
let om å ha både mat og rent vann, og gav
også en oppfordring om å støtte bøsse-
bærerne for TV-aksjonen for Kirkens
Nødhjelp helga etter hvor årets tema var
«Vann».  8-åringene hadde skrevet takke-
bønner som hang på noen greiner, og de
fikk også CD-en «Boblebruse» med mange
fine sanger.  Det var en gudstjeneste med
mye liv og røre!

Av Elin Ann Øvensen

Høsttakkefest
Kirken var pyntet fint til
høsttakkefesten, med
kornnek, frukt, grønnsaker
og blomster. Det var mange
unger i kirken denne
søndagen, det var en
spesiell dag for 4 åringene.
De skulle få utdelt sin egen
kirkebok.

Tekst & foto:
Birgit Elisabeth Heiland

Høsttakkefest
på Vegårshei
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Organist- vikar i Gjerstad

Gjerstad menighet har ansatt organist Knut Magnar
Nilsen i ett vikariat frem til 31. juli 2015.
Knut Magnar flyttet fra Trondheim til Gryting i Gjerstad
i oktober og startet i Gjerstad menighet 01. november.
Han har bla tjenestegjort som musiker i Frelsesarmeen
i 11år, akkompagnert til fellessang, korsang og solosang
på instrumenter som piano, orgel og gitar. Vi ønsker
Knut Magnar velkommen til Gjerstad og gleder oss til å
bli bedre kjent med han.

Hilsen Gjerstad menighet

Skattefritak for gaver gitt til
Gjerstad og Vegårshei menigheter i 2014

Betingelsen for å få fratrekk i skattepliktig inn-
tekt før en beregner skatt, er at gaven utgjør
minst kr. 500 i det året den er gitt. Maksimalt
fradrag for 2014 er kr. 16.800,-. Det stilles ikke
krav om faste innbetalinger, slik at ordningen
kan omfatte både organisert givertjeneste og
enkeltgaver.

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

Kirkevergene
  

  

Gjerstad og Vegårshei Menighet

4980 Gjerstad

2907 20 02391

2907 20 02391

Gjerstad og Vegårshei  Menighet

Gave til
Gjerstad og Vegårshei

 Menighet
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I samarbeid med Gjerstad
historielag er det gjort ferdig
en del gamle gravminner på
Gjerstad kirkegård.  Vi har
pusset opp 3 gamle grav-
støtter som har ligget i
«brakk» i mange år inntil
muren på kirkegården.  Disse
er nå frisket opp med tydelig
skrift og med tilhørende
forklaring.  Informasjonstavler
er satt opp, slik at alle vet hva
slags støtter det er snakk om.

GGGGGamle kulturminner på Gjerstad kamle kulturminner på Gjerstad kamle kulturminner på Gjerstad kamle kulturminner på Gjerstad kamle kulturminner på Gjerstad kirkirkirkirkirkegåregåregåregåregårddddd

I tillegg er den såkalte
«prestekonesteinen» skjøtet
og plassert sammen med de
andre gravminnene.

Mye historie og vel verdt et
besøk!

  Torgeir Øverland
Foto: Olav Ulltveit Moe

Fiane bedehus 2015
14. januar kl 19.00:  Simonstad sangkor

11. mars kl 19.00:  Evangelieteamet

17. april kl 19.00:  Nils Tore Andersen.  Mannsgruppa

8. mai  kl 19.00:  Gunnar Prestegård. Flekkerøyguttene
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9. september, 2014
Det er noe spesielt med at man kan historiefeste
en reise for 500 år siden! Det var da den siste
katolske biskopen i Stavanger, Hoskuld
Hoskuldsen, dro på langtur og visitas østover.
Vi ville gå 10 korte kilometer i hans fotspor på
nymerket løype mellom Åmli, via Nissedal til Gjer-
stad. Sist søndag skulle alle værguder gi oss en
våt utfordring. Turfolket tok dette på strak arm.
Nesten alle påmeldte møtte til start.

Mye historie
Første stopp var Hommen. Her står det som etter
tradisjonen kan være en fallosstein, kalt Stabben,
som er et symbol på fruktbarhet. Historisk er dette
litt usikkert da slike stein vanligvis finnes i rike jord-
bruksområder.
Etter vandring på sti over myrer og hauser i en fin
og jevn trasè, var det godt å komme under tak
ved Biskopstolen. Folk sto tett og holdt godt på
både humør og varme.

Jubileumsmesse ved Biskopstolen
Sporty geistlige byttet over til festdrakter og tradi-
sjonelle prestedrakter. Representanter møtte opp
fra lokale menigheter, biskopen i Agder og Tele-
mark bispedømme og Oslo katolske bispe-
dømme. Asgeir Sele ledet messen, der temaet
var kulturelle, historiske og åndelige aspekter ved
skaperverket. I naturen taler skaperverket til våre
hjerter, sa Håvar Simon Nilsen. Naturforvaltning
gir oss et ansvar i å pleie, ikke råde, sa han. Na-
turen knytter sammen åndelige og verdslige ver-
dier. I naturen kan alle komme inn og oppleve gode
stunder for kropp og sjel.

90 deltakere
Etter velsignelsen, dro vi videre østover. Av de 90
som møtte til messen, skulle noen tilbake til Åmli

Våt og vVåt og vVåt og vVåt og vVåt og verererererdig turdig turdig turdig turdig turfffffeiring aeiring aeiring aeiring aeiring av Bispevv Bispevv Bispevv Bispevv Bispevegsjubileumegsjubileumegsjubileumegsjubileumegsjubileum
mellom Åmli og Gjerstadmellom Åmli og Gjerstadmellom Åmli og Gjerstadmellom Åmli og Gjerstadmellom Åmli og Gjerstad

Fra venstre sogneprest Olav Hofsli (Gjerstad),
katolsk kapellan og studentprest Haavar Simon Nil-
sen (Oslo), prost Asgeir Sele (Bø) og sogneprest Stei-
nar Nordlie (Åmli). (Foto Olav Smestad).

Hustrusteinen (også kalt Hoskuldsteinen) med sporty turfølge. (Foto Astrid Haukenes Bråten).

og noen til parkert bil ved Trælvatn. Det var spesi-
elt hyggelig at noen av konfirmantene i Åmli ble
med på turen i dag. Drøyt 60 fortsatte dagens lang-
tur, der neste stopp var Ovnen. Dette er ei stor,
oppmurt steinrøys som viser grensa mellom Nis-
sedal, Vegårshei og Gjerstad.
Etter en liten matpause ved Langvann i Gjerstad,
kom vi ut på høyden over Hekkentjenn, der
Hustrusteinen, også kalt Hoskuldsteinen, står. His-
torien sier at bispens hustru steg av her for å hvile.
På oppsiden av Hekkentjenn sto bussene og ven-
tet. Alt regnet prellet av på dette turfølget, som
hadde fått en innholdsrik dag med mange, gode
opplevelser.
Arrangør var Gjerstad Historielag og Havrefjell
Turlag. Les mer på hjemmesidene til Havrefjell
turlag.

Astrid Haukenes Bråten
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2907 20 02391

Gaver 2015

Abonnoment 2015

Gjerstad og Vegårshei Menighetsblad

4980 Gjerstad

2907 20 02391

GåvGåvGåvGåvGåver – abonnementer – abonnementer – abonnementer – abonnementer – abonnement
Denne giro kan brukast på to måtar:

-For folk med postadresse i Vegårshei eller Gjerstad, er han som før tenkt
som ei oppmoding til gi ei gåve til menighetsbladet.

-For alle utanfor dei to kommunane, skal giroen brukast til å betale
årspengar. På grunn av høge kostnader har vi blitt nøydt til å innføre

dette. Årspengane er på kr 200 for kvart år. Bladet vil bli sendt til den som
betalar giroen. Dersom betalinga er for nokon andre, må det merkast på
han slik: Årspengar for: (Namn og adresse). Dei som ikkje betaler vil ikkje

lengre få bladet. Gåver ut over årspengane blir mottekne med takk.
Vi vonar at rekneskapet for bladet for 2014 vil gå i ballanse, men økono-

mien er stram. Vi har bare to inntektskjelder: Annonser og gåver/
årspengar. Vi arbeider stadig for å få fleire annonsørar, men bidrag frå

lesarane er det viktigaste.
Så takk for alle som gir til bladet.

        Evie Katrin Lønne Kåre Dalane
               Redaktør Kasserar

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

PRIS: Hvert motiv koster kr 1000,-
TILBUD: Kjøp de fire første motivene 
samlet for kr 3500,-
BESTILLES hos NMS: 
info@nms.no eller 51 51 61 00

nms.no/julegave

Kr 1000 pr motiv 
gir kr 750 direkte til
NMS sitt verdens- 

vide  arbeid. 

ÅRETS JULEGAVE!

Alle er 10 cm i diameter.

PRIS: Hvertt momomo ititititivvv kkokokostster kr 1000,-PRI HvPRPRPRPPRRISIS: : H
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Awe Andrea er født på
flukt, lykkelig uvitende om
konfliktene i Sør-Sudan og
om faren som utkjemper
noens krig et eller annet
sted. Mamma Cecilies fang
er hennes egen trygge, lille
verden.

Da borgerkrigen i Sør-Sudan
blusset opp, lot soknepresten
i Don Bosco flyktningene slå
seg ned utenfor kirken. I dag
er de ni hundre mennesker
som bor på kirkebakken, de
aller fleste kvinner og barn.
Kirkens Nødhjelp sikrer dem
rent vann, hygieniske sanitær-
forhold og annen nødhjelp.
Men stadig kommer flere til,
nye flyktninger og barn født
på flukt. Lille Awe Andrea er
ett av dem.

Hun ble født i det samme
teltet der ett av søsknene
hennes døde for bare noen
måneder siden. Moren Cecilie
løfter henne varsomt opp,
ammer og vugger babyen med
bevegelsene til en sjubarns-
mor. Hun forteller med den
samme, rolige stemmen om
krigens redsler, om den
dramatiske flukten, tapet av to
barn, om bekymringene og
håpet for de fem barna som
fortsatt lever.

–Det er ikke mye mat, og
teltet er ikke tett. Men vi er vi
er glade for å være i trygghet,
og vi har rent
vann. Når krigen er over, kan
vi starte på nytt.

Rent vann til 108 000
Siden jul i fjor har borgerkri-

gen i Sør-Sudan fordrevet 1,7
millioner mennesker. De fleste
flyktningene bor ved FN-baser,
i kirker eller under trær.
Kirkens Nødhjelp har det siste
året drevet en omfattende
nødhjelpsinnsats i tillegg til
det langsiktige arbeidet i Sør-
Sudan.

Hittil er 80 vannpunkter
rehabilitert, og 20 nye brøn-
ner er boret, hovedsakelig i
tilknytning til leire og til-
liggende lokalsamfunn. Det gir
tilgang til rent vann for 108
000 personer. Kirkens Nød-
hjelp når ut til flyktningene
med helsetjenester, telt,
tepper, kokekar og hygiene-
artikler. Men fortsatt er de
humanitære behovene
enorme.

Gi trygghet til jul!
Kirkens Nødhjelp er vår (legg
gjerne inn navnet på menighe-
ten) menighets forlengede
arm ut i verden. Gjennom
dem kan vi gi husrom, rent
vann og nødhjelp til barn som
fødes inn i krig og kaos, enten
det er i Sør-Sudan, Syria, Gaza
eller Nord-Irak.

Dersom du tenker deg på
julegudstjeneste denne julen,
håper vi du vil støtte arbeidet
vi gjør sammen med Kirkens
Nødhjelp. Husk å ta med
kontanter til kollekten – og
vær med å gi trygghet i
julegave til barna som trenger
det aller mest!

SØR-SUDAN: Da borgerkrigen blusset opp, lot soknepresten i Don
Bosco flyktningene slå seg ned på kirkebakken. Her har Cecilie funnet
trygghet for seg selv og sine fem barn. Awe Andrea er født på flukt.
(Foto: Erik Thallaug/Kirkens Nødhjelp)

Et barn er født på kirkebakken
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Juleevangeliet
Fra evangeliet etter Lukas, kapittel 2, vers 1-20

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at
hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble
holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la
seg innskrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem,
siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med
Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der,
kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte.
Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt
nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og
Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen
sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for
hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias,
Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt
og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hær-
skare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste,

og fred på jorden

blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til
hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og
som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant
Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham,
fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på,
undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble
sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og
priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

                                                                Tekst hentet fra: www.kirken.no
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Møter i Misjonsringen
Velkommen til å være med i Misjonsringen, Vegårshei!

Vi er nå 16 medlemmer. Kjenner du noen som er interessert i misjon og som kan tenke
seg å være med oss, er det kjekt om du inviterer flere med. Vi møtes  andre måndag
i månaden anten i heimane eller i stova på Høgtun. Til nå har vi hatt møta på kvelden
klokka 19.00, men vi har begynt å tenke på om andre tidspunkt på dagen passar betre.
Vi samlast til kveldsmat og prat, andakt, bønnestund og før vi går frå kvarandre gir vi
kollekt til NMS.

08.12.14  kl 18.00 Julemøte på Høgtun. Karen Dorothea Vestøl kjem og viser bilde og
fortel frå arbeidet på sjukehuset i Okhaldhunga,  Nepal.

2015
11.01.15 Hellig tre konger fest på Søndeled kl 18.00 Menighetshus.

12.01.15  Kvinneforening hos kl 14 – 17 Ingebjørg E. Torstveit.

09.02. 15 Kvinneforening, årsmøte.

09.03.15 Kvinneforening.

20.03.15 Påskesamling på Høgtun. Unges Misjon er 40 år og Misjonsringen 30 år i
dette året.

Veke 16 Områdemøte  i Tvedestrand.

11.05.15 Kvinneforening.

08.06.15 Avslutningstur.

«Jeg er Han, helt til dere blir gamle, jeg vil bære helt til håret blir grått. Jeg har alt gjort
det. Jeg løfter, jeg bærer og berger.»  Jesaia  46, 4

Ettestøl 21.10 2014
Ingebjørg E. Torstveit
Mob.: 482 09 455
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GJERSTAD
09.00 – 21.00 (09.00 – 20.00)

Tlf. 37 15 71 92

Tlf. 371 70 100 | 4985 Vegårshei | www.notre.no

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

 BROKELANDSHEIA 
  BLOMSTER & GARN 
Sorgbinderi, dekorasjoner, buketter, m.m. 
Pt-garn fra Rauma, Sandnes-garn, m.m. 

Telefon 37 15 85 00 

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
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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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VELKOMMEN TIL KIRKE

Retur: Gjerstad menighetskontor, postboks 13, 4972 GjerstadMed 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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Evnt.
returadresse:
Menighetskontoret,
postboks 13,
4972 Gjerstad

Desember
14. Gjerstad: Felles med Vegårshei.
14. Veg. Bygdetun kl. 11: «Jul i gamle dager»
14. Vegårshei kirke kl.18: Lysmesse. Øvensen.
21. Gjerstad Vestøl kl. 11: Familiegudstjeneste sammen med frikirken. Hofsli.
21. Vegårshei: Felles med Gjerstad.
24. Gjerstad kirke kl. 15: Familiegudstjeneste. Hofsli.
24. Vegårshei kirke kl. 15: Familiegudstjeneste. Øvensen. Levende julekrybbe.
25. Gjerstad kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste. Hofsli. Nattverd.
25. Vegårshei kirke kl. 12: Høytidsgudstjeneste. Øvensen. Nattverd.
28. Gjerstad: Ikke gudstjeneste.
28. Vegårshei: Ikke gudstjeneste.

Januar
01. Gjerstad kirke kl. 11: Gudstjeneste. Hofsli.
01. Vegårshei kirke kl. 18: Høytidsgudstjeneste. Øvensen.
04. Gjerstad: Felles med Vegårshei.
04. Vegårshei
       Høgtun kl. 16: Hellige 3 konger. Familiegudstjeneste og fest. Øvensen.
11. Gjerstad kirke kl. 11: Gudstjeneste. Øvensen.
11. Vegårshei kirke kl. 11 Gudstjeneste. Hofsli.
18. Gjerstad kirke kl. 11: Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd.
18. Vegårshei
       Forsamlingshus kl. 11: Felles kristen bønneuke. Nattverd.
25. Gjerstad kirke kl. 11: Gudstjeneste. Hofsli.
25. Vegårshei: Felles med Gjerstad.

Februar
01. Gjerstad: Felles med Vegårshei.
01. Vegårshei kirke kl. 11: Gudstjeneste. Øvensen.
08. Gjerstad kl. 11: Fellesgudstjeneste på Betel.
08. Vegårshei kirke kl. 11: Familiegudstjeneste. Øvensen.
15. Gjerstad kirke kl. 17: Karnevalsgudstjeneste. Hofsli.
15. Vegårshei kirke kl. 11: Gudstjeneste. Besøk av sjømannskirken v/S. Tverrli.
18. Vegårshei kirke kl. 19: Gudstjeneste. Askeonsdag. Øvensen.
22. Gjerstad kirke kl. 11: Gudstjeneste. Hofsli.
22. Vegårshei: Gudstjeneste felles med Gjerstad.

 

Kirkeskyss
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