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Slekt skal følge slekters gang -

GJERSTAD
13.08. Lykke Lysne Magnetun
10.09. Jakob Aasbø Lystad
17.09. Lilly Vanessa Green-Flåt
20.10. Andrea Elvira Nygard
19.11. Linus Høiaas-Mo
VEGÅRSHEI
09.07. Dennis Støle-Flater

VEGÅRSHEI
17.06. Katrin Osk Lima Kolbrunardottir og Jørgen Olai Olsen

GJERSTAD
14.06. Kjell Magnar Skogvang
14.06. Aud Ragna Risberg
18.07. Edith Hilborg Heiland
07.09. Finn Valle
18.09. Anders Lille-Østerholt
21.09. Jorunn Mykland
02.10. Inger Berit Brendalsmo
22.10. Helfrid Johanne Støa
23.10. Ingeborg Ausland
31.10. Ruth Rønningen Jensen
16.11. Øystein Torfinn Kristiansen
VEGÅRSHEI
24.07. Ester Halvorsen
31.07. Inger Birgit Lunde Simonstad
01.08. Åse Marie Finsrud
02.08. Haldis Songedal
25.09. Kittil Aage Olimstad
26.09. Arnfinn Georg Aabak
01.10. Kjersti Marit Bråten

MENIGHET
SBLADET Gjerstad og Vegårshei
MENIGHETSBLADET
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 - 47 47 61 46
E.post, redaktør:
evie.katrin.lonne@gjerstad.kommune.no

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
Jørgen Flaten
905 23 586
Kirketjener Olav Rønningen
901 69 147
Kirkeverge Torgeir Øverland
456 33 400
Formann fellesrådet Einar Rundholt 905 10 443
Menighetssekretær/trosopplæringskoordinator
Evie Katrin Lønne
913 36 342
Delt klokkertjeneste
Vegårshei sokn
Menighetskontoret, Kommunehuset,
Molandsveien 11, 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
Leder menighetsrådet Per Fossing
Kantor Inger G. Tallaksen
Kirketjener Odd Rugnes
Kirkeverge Mathilde Moland
Trosopplærer Maria N. Taxerås
Delt klokkertjeneste

PROSTIDIAKON
Per Emanuelsen
Tlf: 977 19 173
E.post: pe-em@online.no
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Side 3

BISKOPENS JULEANDAKT:

«Husk nåderike
Jesus,
jeg er din
reises årsak»

Disippelen Johannes beskriver julens mysterium med disse ordene: «Det sanne
lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.» Vi kaller julens store
hendelse for inkarnasjonen, at Gud ble menneske, født som en av oss i en stall.
Dette er større enn tanken vår kan fatte.
Kirkefader Tertullian sier derfor om dette
ufattelige som vi nå skal feire at «dette er så
utrolig at det må være sant.»
Hva var det som «det sanne lys» viste? Ordet
fotografere er sammensatt av de to greske
ordene «lys» og «skrive». Direkte oversatt
betyr det «å skrive med lys». Jesus fotograferer Gud. Han tegner et sant bilde av hvordan
Gud er. Det som ikke var mulig tidligere, å se
Gud, ble nå mulig. Jesus sier om seg selv:
«Den som har sett meg, har sett Far.»
Johannes skriver derfor i sitt evangelium og i
sine brev om det han har sett og hørt. Han så
hvordan Jesus møtte mennesker med verdighet. Hvordan han førte de som var utenfor
fellesskapet inn i fellesskapet. De som kom
med skyld, ble tilgitt og satt fri. De som
manglet håp, fikk håpet tilbake. De som
manglet mening, gav han mening med livet.
Det var det de kunne se med egne øyne. De
så at Guds navn er barmhjertighet.
En kvinne ble en gang spurt: «Hva var det
som kjennetegnet Jesus?»
Hun svarte: «Han snudde aldri ansiktet sitt
bort fra noe menneske.»

Julens budskap gir oss bilde av Gud, men det
sier også noe mer. I Mozarts Requiem synger
koret «Husk nåderike Jesus (pie Jesu), jeg er
din reises årsak.» Det var altså menneskenes
frelse som var grunnen til at Han som var i
begynnelsen hos Gud, la ut på reisen ned til
oss her på jorden. Til hyrdene på Betlehemsmarken sier engelen derfor: «I dag er det født
dere en frelser i Davids by. Han er Messias,
Herren.» Jesus kom ikke bare for å gi oss et
bilde av Gud. Han kom for å frelse.
I dette året har vi markert at det er fem hundre år siden reformasjonen startet. Et av
reformasjonens kjerneord er ordene «troen
alene». Det er ved troen på Jesus at Gud tilbyr oss sin frelse. Ikke ved vår egen innsats.
Jesus utfordrer oss til å respondere på at han
kom til jorden. Sagt med Johannes sin versjon av juleevangeliet:
Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.
Med ønske om en velsignet julehøytid.
Stein Reinertsen, Biskop i Agder og Telemark
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Tidslinjen – den st
or
or
stor
oree ffor
orttellingen

Velkommen til
babysang på
Vegårshei
Vi samles annenhver torsdag
i partallsuker kl 10.30 - 13.00,
og bytter på å møtes på Høgtun bedehus eller på
Forsamlingshuset. Babysang
gir barn og foreldre en mulighet til å være sammen og
bli kjent med andre barn og
småbarnsforeldre.
Her lærer vi enkle barnesanger med kristent innhold,
samt kjente og nye barnesanger og regler.
Musikk er viktig for barnets
motoriske, emosjonelle og
sosiale utvikling. På babysang får barnet mulighet til å
uttrykke og utfolde seg musikalsk. Målet er å skape en
felles opplevelse gjennom å
leke, synge og utforske
sammen med barnet sitt.
For mer info se facebook-sida
«Babysang Vegårshei» eller
ta kontakt med Maria Nese
Taxerås på tlf: 90161892.

Hva?

En historie fra bibelen, en fristelse,
utfordring eller aktualisering og en
aktivitet. Slik ser i hovedtrekk en
samling ut på en korvettsamling på
Vegårshei.
Vegårshei Korvettlag, drevet av
Normisjon, har vært et fast samlingsted for 2. – 5. klassinger på Vegårshei i lange tider. Nå har Normisjon
og Vegårshei menighet inngått et
samarbeid om disse samlingene, og
opplegget som gjennomføres har
med dette også forandret seg litt.

På 24 Hou
urs er vi sam
mmen i ett d
døgn, og du får oppleve
e massevis a
av aktivitete
er

(sumobrryting, borre
elåsvegg, ho
oppeslott, gigaball, bas
sket bungee
e), husband,, nye venne
er, dans,
nattkino, stage, Jes
sus og mye,, mye mer!

Hvor?
? Festivalenn finner stedd i Vegårsheeihallen på Vegårshei
V
o
og varer fra lørdag kl 12
2 til
søndag kl 12. Regis
strering lørd
dag kl 11.00
0 - 11.30. Fo
oreldre, søs
sken og and
dre er velkom
mne til
avslutnin
ngsgudstjen
nesten i Veg
gårsheihalle
en søndag k
kl 11.00.

Pris? Festivalen koster 350
0,- kr pr.

deltaker.. Dette inklu
uderer

deltakels
se, mat og o
overnatting, t-skjorte og
g

vannflas
ske.

Påme
elding?

skjer ved
d innmelding
g og

P
Påmelding til festivalen

betaling på checkin
n.no, innen 1
15. januar

Hvorda
an?
Vegårsh
hei,

Ta me
ed!

2018.

Hver samling omhandler nå en
fortelling fra bibelen, men i stedet for
å ta en tilfeldig fortelling hver gang
får barna høre utvalgte bibelfortellinger i kronologisk rekkefølge.
Gjennom en lang tidslinje med bilder av ulike hendelser i bibelen, lærer barna å se sammenhengen mellom enkelthistoriene og plassere
dem i en sammenhengende kontekst.
Første samling i høst handlet om
«Skapelsen» og «Mennesket i hagen». På samme måte som Eva ble
fristet av slangen til å spise av eplet,
fikk barna også kjenne på fristelse. En
skål med sjokolade ble nemlig satt
frem, men ingen fikk lov til å spise av
denne. I stedet skulle denne skåla stå
urørt på bordet hele samlingen.
Dette taklet barna veldig bra, selv
om det for mange opplevdes som
veldig urettferdig.
I løpet av disse samlingene blir
det også lagt vekt på sang og ulike
aktiviteter. Til nå har fargelegging og
akrylmaling
været
hovedaktivitetene, noe som har resultert i
mange flotte kunstverk.
Tidslinjen som blir brukt er utgitt
av Verbum forlag, og henger nå i kjelleren på Høgtun bedehus samt i Vegårshei kirke. Her kan både voksne
og barn se hele bibelen i en sammenhengende linje, og lettere forstå
sammenhengen mellom alle de
ulike fortellingene vi hører fra bibelen.

Går in
nn på Check
kin.no, lag d
deg en bruke
er, deretter s
søker du ette
er 24 festivall
klikke
er inn på arra
angementet og trykker v
videre inn på
å start påmellding.
Innesk
ko, sovepose
e, liggeunde
erlag, bibel, k
klesskift, nattt-tøy, lomme
epenger til kiosken
k
og

toalettsa
aker. Mat er inkludert i de
eltakeravgiftten.
Har du s
spørsmål kan
n du kontaktte Per Lange
emyr: per.lan
ngemyr@tra
aftec.no ellerr 481 50 100
0.
Mer info om 24 Hourrs festivalen; se www.24
4festival.no.
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Luther og reformasjonen i Norge
Tirsdag 24. oktober arrangerte Vegårshei Menighetsråd og Vegårshei Folkeakademi en kveld viet reformasjonen i Norge og Martin Luthers teologi og
salmer i Vegårshei kirke.
Menighetsrådsleder, Per Fossing, ønsket forsamlingen velkommen og ledet
kvelden. Sokneprest Gunnar Lindtveit hadde utfordret elevene i 9. klasse til
å skrive egne teser. 12 av disse ble spikret opp på ei «gammel» dør som var
blitt laget til anledningen. Innholdet i tesene til 9.-klassingene viser tydelig
hva ungdommen er opptatt av i dag. Som takk for «jobben» fikk 9. klasse en
sjekk på kr. 3.000,- til klassekassa.
Sokneprest Gunnar Lindtveit orienterte om hovedlinjene i Luthers teologi
og Johannes Torstveit holdt et foredrag om «Reformasjonen og Norge».
Mellom innslagene ble det sunget salmer som Luther har skrevet og satt
melodi til. Kantor Andrea Maini akkompagnerte på orgelet. Han spilte i
tillegg: Toccata del Sesto Tono’ av Annibale Padovano (Venezia, 1500-tallet)
og Balletto del Granduca , Firenze, melodi fra 1500-tallet i en utgave av
Jan Pieterszoon Sweelinck, Amsterdam (tidlig 1600-tallet) – aldeles nydelig.
M. Moland

Menighetsfest på Høgtun 15.9.2017
60 opplagte mennesker hadde satt
hverandre stevne på Høgtun 15de
september til fest. Menighetsrådet

hadde lagt opp til et flott program
og et fantastisk koldtbord. Bordene
var fint pyntet av rådets «tilstelningskomite». Aftenens trekkplaster kan vi
vel si var Øystein Straum, som er en
morsom «standup» komiker og som
får latterdøra på vid vegg.
Ellers overrasket prest Gunnar
med «urfremførelse» av et selvkomponert stykke på piano. Presten vår
spiller på mange strenger!
Quiz var det også lagt opp til for
forsamlingen. Så fikk vi brukt hjernecellene våre.

VEGÅRSHEI NORMISJON

Festen blei leda av menighetsrådets leder, Per Fossing. Han ga oss
også en grei oversikt over arbeidet
menigheten sto for overfor barnunge og voksne, og hvilke utfordringer en har framfor seg. Bl.a. skiller
Gjerstad og Vegårshei lag fra 2018
når det gjelder å utgi menighetsblad. Jeg tror alle var enige om at
slike samlinger kunne Vegårshei menighet ha oftere!
Spesielt denne gang, var det for
å gi en ekstra takk til alle frivillige,
som både bidrar med dugnadsarbeid og økonomisk støtte til menigheten vår!
Liv B. Fossing

Program vinter/vår 2018
18.01 kkll 19.00
28.01 kkll 18.00
01.02 kkll 19.00
15.02 kkll 19.00
01.03 kkll 19.00
09.03 - 11.03
15.03 kkll 19.00
12.04 kkll 19.00
L 21.04
26.04 kkll 19.00
S 06.05 kkll ???
24.05 kkll 19.00

Bønneuke - Inge Flaat
Konsert Sveinung Hølmebakk
Møte. Besøk av Torstein Gundersen
Årsmøte Egil Landsverk
Johannes Vålandsmyr
Firestarter
Arne Inge Vålandsmyr
Hilde og Alf Halvorsen
Markedsdag
Svein Løvdal
Familiesamling Ole Jakob Pedersen Sangskolen ???
Tonje Teistedal og Hilde Frivold
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Gullkonfirmantene i Gjerstad, 11. juni

1.r.f.v
2.r.f.v
3.r.f.v
4.r.f.v

Anne Hilde Valle, Jorunn Nærdal, sokneprest Olav Hofsli, Torbjørg Valle, Gunvor Landsverk
Anne Turid Apland, Paul Jakob Aasbø, Ingebrigt Sørbø, Bodil Fiskebekk
Kjell Arnt Sandåker, Einar Salte, Rino Haugen, Else Uyar
Per Vegerstøl, Kristen Øybekk, Anders J. Lia, Jon Rundholt

Gullkonfirmantene på Vegårshei, 8. oktober

1. r. fra v.:
Andreas Woie,
Unni Øyrås Langnes,
Sissel Songedal Sørlie,
Aud Ingebjørg Bolstad Buzzi
Kristin Selås.
2. r. fra v.:
Unni Simonstad,
John Peder Madsen,
Audun Olimstad.
6

Nr.3-2017.p65

6

05.12.2017, 13:17

Konfirmantene i Gjerstad, 28. mai

Foran fra v. Ida Vindfjell, Sandra Nilsen, Frida Aasbø Svendsen, sokneprest Olav Hofsli, Live Mæsel Fløystad, Dina
Berntsen, Amalie Olsen
Midten fra v. Naod Fasil Yhdego, Jonathan Libekk Haugen, Christian Kåsa, Cecilie Wasler Fone, Mari Fone, Tomas
Eriksen Vika, Adrian Bæckensten
Bak fra v. Magnus Sørbø, Trygve Berger Ausland, Magnus Svendsen Flåta, Thomas Lønne Stiansen

Konfirmantene på Vegårshei, 4. juni

v
Bak fra v.: Åsmund Aas, Ola Kristen Selås, Even Værland, Jan-Inge Kristensen, Johannes Værland,
OlaugAne
Hommelsgård
Midten fra v.: Thomas Munch-Olsen, Anette Alfsen, Alise Fossing Stebekk, Maria Eimhjellen Langan,
Taxerås Sørensen
Foran fra v.: Malinn Ramleth Knudsen, Malin Askeland Øyrås, Gunnar Lindtveit, Caroline Oland, Sofia Johanne
Mudenia Ellefsen.
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Gjerstad og Vegårshei M
Av Jan Olav Olsen
Dette er siste nummer av
Gjerstad og Vegårshei
Menighetsblad. Helt siden
høsten 1948 har bladet jevnt
og trutt kommet til husstandene i kommunene våre,
samt til mange utenbygds
abonnenter. Fra nå av vil de to
menighetene gi ut sine egne
blader. Samarbeidet på
prestenivå er avsluttet, nå avsluttes det også på
menighetsbladnivå.
Det var sokneprest Glette
som tok initiativet til å utgi
menighetsblad. Sokneprest
Helle hadde begynt å utgi
blad i Søndeled, og det viste
seg raskt at dette var en god
idé. Informasjon og forkynnelse kom ut til alle. Allerede
fra første nummer var det en
suksess også i Gjerstad.
Gjennom posten kom bladet ut til alle. I tillegg til informasjon om kommende gudstjenester, kunne en lese om
andre arrangementer, få oppbyggelig stoff og referat fra
arrangementer som hadde
vært. Her var også lister over
døpte, vigde og døde. Bladet
ble «uunnværlig» skulle en
følge med i hva som skjedde i
bygda. Kirkebakken fikk en
god avløser.
Det var forbundet med
store utgifter å utgi bladet. De
absolutt største utgiftene var
trykking og porto. Det var prestene som redigerte bladet, så
det var ingen lønnsutgifter.
Men det tok mye tid, stoff
måtte skrives og samles inn,

redigeres, fraktes/sendes til
trykkeriet, korrektur skulle leses og så videre. Heldigvis var
folk, allerede fra første nummer, flinke til å sende inn stoff.
Mange fant derfor stoff i bladet som direkte angikk dem.
I hvert nummer var det en
liten andakt. Ofte ble den
skrevet av en av prestene, soknepresten i Gjerstad eller kapellanen på Vegårshei, men
etter hvert kom også andre
andaktsskrivere med, både
lokale og andre som på en eller annen måte hadde tilknytning til bygdene. Det ble lagt
vekt på at stoffet skulle være
så lokalt som mulig, men det
var også tilgang på sentralt
stoff etter hvert, fra bladet og
tidsskrifter. Senere ble Kristelig Pressekontor etablert. Det
kom mye stoff derfra, i tillegg
til skriv og informasjon fra
kristelig organisasjoner. Men
det var vel nærmest «i nøden»
at stoff ble brukt derfra.
Giverviljen viste seg å være
stor og bladets økonomi har
vært stabil og til tider god. I de
senere år har giverviljen avtatt noe, uten at det har vært
krise. Det trykte ord er ikke
lenger eneste, og kanskje heller ikke, viktigste informasjonskilde. Antall utgivelser pr.
år har måttet bli redusert fra
8 nummer i året til nå 4. I tillegg til gaver har det vært viktig å ha stabile annonsører.
Dette har vært en god inntekt
gjennom alle år.
Det var prestene som redi-

gerte bladet, skrev mesteparten og stod for mye av det
praktiske arbeidet. Etter hvert
tok dette for mye tid, og det
ble vanskelig å prioritere
dette arbeidet i alt det andre
som prestene måtte gjøre.
Dette førte bl.a. til at bladet
kom ut svært uregelmessig
og de som ville bekjentgjøre
sine arrangementer, sluttet
med det for de kunne ikke
vite når bladet kom ut. I
mange år på slutten av 70-tallet ble det arbeidet med å etablere et ungdomskor i menighetene våre, og i 1981 sa kapellan Halvor Dalene seg villig til å stille seg i spissen for
dette. Forutsetningen var at
andre enn prestene skulle ta
over arbeidet med menighetsbladet. Siden da har ikke prestene vært direkte involvert i
menighetsbladarbeidet, men
har selvsagt vært viktige medarbeidere for å få stoff. Undertegnede tok over ansvaret i
1981 og satt med det fram til
1995. Siden har flere både fra
Gjerstad og Vegårshei hatt
denne morsomme og spennende oppgaven.
Gjennom stoffutvalget har
det vært forsøkt å favne alle.
Fra 80-årene ble det brukt
godt med plass til stoff for
barn. «Lurifaks»-sida ble innført. Denne ble populær og
mange sendte inn svar og
noen fikk premie. En populær
side var også lista med navn
på giverne. Denne tok etter
hvert svært mye plass, men da
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gårshei M
enighetsblad
Menighetsblad

v Jan Olav Olsen
den ble kuttet ut førte det til
mange protester. Noen sa at
det var «ikke vits å gi når en
ikke kunne finne navnet sitt i
bladet». Navnelista ble likevel
borte og nå er det vel ingen
som savner den.
Det tekniske har jo endret
seg på nærmest revolusjonær
måte. I «min tid» som redaktør ble alt satt opp manuelt
med bruk av skrivemaskin,
saks og limband. Stoffet ble
kjørt til trykkeriet i Tvedestrand og hentet for korrekturlesing og så brakt tilbake.
Det gikk en del tid når det
skulle ut 8 nummer i året. Digital teknologi har gjort dette
lettere, kanskje til og med
mye lettere. Å sende bladet ut
med posten ble etter hvert
kostbart, og de senere årene
har frivillige kjørt bladet ut til
alle postkasser. Dette har vært
effektivt og kostnadsbesparende (og i tillegg en
hyggelig jobb for de frivillige).
Utenbygds får fremdeles bladet i posten, men det er innført en obligatorisk abonnementsavgift.
Det er mye godt lokalhistorisk stoff i menighetsbladene. De mange kvinneforeningene var flinke til å
sende inn årsmeldinger. Her
kan inn lese om stor aktivitet.
Store jubileer ble omskrevet.
110-års jubileet til Gjerstad
misjonskvinneforening i 1982
er behørig omtalt. Det samme
er 50-årsjubileet for Sunde Indremisjon (eller Sunde Kriste-

lige Ungdomsforening som
var det opprinnelige navnet).
I 1982 kan en les flere artikler
om innsamlingsaksjonen for å
bygge et menighetshus i
Gjerstad. Mange lovet penger,
men noe nytt bygg ble det aldri. Mange vil kanskje si heldigvis, for renter og avgifter
hadde blitt en stor belastning
for menigheten. Jubileet til
Fiane indremisjon i 1984 er
viet stor plass, bl.a. er en fin
prolog skrevet av Bjørg
Tellefsdal gjengitt. Dette bare
som eksempler.
I perioder ble det etterlyst
mer stoff fra Vegårshei. Og i
perioder var det nok overvekt
av Gjerstad-stoff. Detv skyldtes aldri uvilje til å ta inn stoff
fra Vegårshei, men det kom
for lite. Etter hver påminning
ble det bedre, og når en blar
gjennom årganger av bladene er det ikke veldig påfallende.
En styrke for bladet var
mange bilder. Det var alltid
bilder fra arrangementer som
ble omtalt. Bilder av gullkonfirmanter og konfirmanter var obligatorisk hvert år.
I 1991 ble det avholdt en
konkurranse for menighetsbladet. Uten aktiv påmelding
deltok også vårt blad der. . Vi
vant ikke, men fikk bl.a følgende kommentar fra juryen:
Et menighetsblad er et uunnværlig redskap i menighetsarbeidet ved å tjene som kontakt- og informasjonsorgan
for alle hjem i distriktet.

Denne oppgaven ivaretar
Gjerstad og Vegårshei
Menighetsblad på en tiltalende måte i tradisjonell
menighetsbladstil. Kunngjøringer og meldinger er oversiktlige og fyldige, menighetsaktuelt presenteres informativt, og bladet har syn for å få
med barnas og ungdommens
anliggende i stoffvalget.
Dette er en god attest!
Det ble også gitt plass til
stoff om andre menigheter i
bygdene, vi kan bl.a. lese informasjon om Gjerstad Frikirke og flere bilder fr en
pastorinnsettelse i Gjerstad
Frikirke
Mange frivillige har bidradd til et levedyktig
menighetsblad, som heldigvis
skal leve videre som 2 blader.
Det er god grunn til å takke
alle som har arbeidet med
bladet i disse årene, redaktører, kasserere og ekspeditører,
men også alle som har levert
stoff til bladet. Ikke minst er
det grunn til å takke giverne,
og det er å håpe at giverne
også vil gi til de nye bladene
som nå kommer.
Det er ikke sikkert sokneprest Glette trodde at bladet
ville leve i nesten 70 år, men
han hadde nok håp et langt
og godt liv for Gjerstad og
Vegårshei Menighetsblad. Nå
er det bare å ønske de to nye
bladene, arvingene, lykke til
og håpe at de vil bli til like stor
velsignelse som det gamle
bladet ble.
9
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Kjære alle lesere av Gjerstad og Vegårshei menighetsblad!
Jeg har hatt gleden aav
v å vær
e rredaktør
edaktør ffor
or Gjerstad og Vegårshei menighetsblad siden
være
april 2009. Nå er tiden inne ffor
or å takk
e ffor
or samarbeidet
iller
takke
samarbeidet,, da Gjerstad og Vegårshei nå sk
skiller
lag
et er vvemodig
emodig ett
er alle disse år
ene
e alle ffor
or alt godt samarbeid
lag.. D
Det
etter
årene
ene.. Tusen takk til der
dere
gjennom år
ene som rredaktør
edaktør
årene
edaktør,, gleden har vær
værtt på min side
side..
Varme hilsner fr
a rredaktør
edaktør
vie K
fra
edaktør,, EEvie
Katrin
atrin Lønne

Takk frå kkasser
asser
ar
en
asserar
aren
I 2006 blei eg spurd av Rosemarie
Sletten om å bli kasserar for Gjerstad og Vegårshei Menighetsblad. Etter å ha tenkt meg om
svara eg ja til det. Eg overtok då
etter Vesla Skaali som hadde hatt
jobben i mange år. Eg besøkte
Vesla og fekk overlevert
rekneskapsbok og bilag, litt
pengar og andre ting. Eg fekk òg
grei forklaring på korleis rekneskapet blei førd. Vesla var vant
med bokføring og rask til å rekne,
og hadde ført alt manuelt i
rubrikkhefte. Det passa ikkje for
meg, så eg laga meg eit enkelt
rekneark i Excel. Då slapp eg den
manuelle rekninga, og ingen
trong å undre seg over handskrifta mi.
Økonomien til menighetsbladet var oversiktleg. Inntekter
var gåver frå lesarane, og annonseinntekter. Utgiftene var i
hovudsak trykking og utsending
av blada. Bladet hadde ein god
økonomi og ein romsleg driftskapital. Slik har det stort sett halde
fram, sjølv om økonomien har
blitt strammare med åra. Dei siste
åra har det i tillegg vore utgifter
til redaktørløn. Så langt eg veit
har aldri bladet tronge å gå til

sine eigarar, altså menighetsråda,
og bede om tilskot til drifta.
Gåver frå lesarane har heile
tida vore hovedinntekta til bladet. I tidlegare tider blei folk takka
i bladet med namn og beløp. Då
eg overtok som kasserar var det
bare namna som stod der, men
det blei snart kutta ut. Folk gav
ikkje gåver for å få namnet i bladet, og det blei like mykje i gåver
som før. Når giroen var sendt ut
var det spanande å sjå og bokføre det som kom. Den første tida
kom giroane i posten, seinare blei
det nettbank. Kven som gav eller
ikkje gav, og storleiken på gåvene
gav nokre overraskingar, men det
får bli verande mellom gjevaren,
Vårherre og meg.
Annonser har òg vore viktige
for bladet. Ein god del annonsørar
har vore med heile tida, medan
andre har falle bort og nye har
kome til. Annonsane blei fakturerte etterskotsvis i januar. Dei
siste åra har det blitt meir arbeid
med å få inn pengane frå nokre
av annonsørane.
Trykkinga har heile tida vore
gjort i Tvedestrand Boktrykkeri.
Dei har gjort ein grei jobb, og det
har vore praktisk med eit trykkeri

i nærleiken.
Bladet har blitt distribuert av
posten til alle husstandar i Vegårshei og Gjerstad. Det var ein
enkel måte, og ein var sikre på at
alle fekk. Men ettersom portoen
auka måtte ein se etter andre
måtar. Dei siste åra har det vore
frivillige folk som har køyrd ut
blada i dei to bygdene. Det har
spart bladet for store kostnader.
Gjerstad og Vegårshei
Menighetsblad har òg utanbygds lesarar. Dei som har ønska
det har fått bladet tilsendt. Det
blei mange å sende til, og då
portoen auka blei det dyrt. For
nokre år sidan blei det innført ei
abonnementsordning, der dei
som ønska bladet måtte betale
for det. Etter det har bladet blitt
sendt til om lag 50 utanbygds
lesarar.
Men no er det slutt! Det som
ein gong var eit prestegjeld med
felles prestar og nært samarbeid
er no to sjølvstendige sokn. Eg
vil takke alle eg har hatt kontakt
med i den tida eg har vore
kasserar. Mange har gjort sitt til
at bladet har kunne kome ut.
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Kår
e Dalane
Kåre

Om det siste menighetsbladet som Gjerstad og Vegårshei skal gje ut
sammen, og om å lage eige menighetsblad for Vegårshei
Eg sidder her og ska prøve å skrive nåe i kveld,
eg ska på ein måte få sagt et slags farvell
te samarbeie’ med Gjerstad om vårt felles menighetsbla’.
Eg kan ‘kje sei at eg kjenner meg heilt gla.
Menighetsbla’e har me te nå laga sammen,
og alt har gått greit, det trur eg jammen.
Men nå ‘kje prestesamarbei’e heller som før,
Så då må me bare gyve på med godt humør.
Eg ve skrive på min dialekt, slik eg gjør mest,
for då får eg fram meininga mi best.
Eg har bestemt meg for å glømme all historikk,
og detta e jo ingen stor dramatikk.
Vår oppgåve blir å lage vårt eige menighetsbla’, det ska me gjør,
då må me først og fremst finne ein skrivefør redaktør.
Kasserar det må me jo au få, men det ska nok gå.
Me gruer oss nok litt, men håper detta ska gå knirkefritt.
Kansi me au ve satse på litt humor i bla’e,
for viss me kan le litt eingong i blant, kan me ‘kje bære ha det.
Då blir me i godt humør, og får jagd sorgene på dør.
Så klart kan me då bli fylt av glede, og alle kan se det.
Frå oss alle på Vegårshei ve me nå takke varmt for samarbei’e,
me ve bukke, neie og i alvor seie:
La ikkje nåen a oss glømme evighetsperspektive’,
for det e det aller viktigaste i live’.
Me ve så gjønne bevare Gudstrua,
og gå på den gode himmelbrua,
som fører oss inn i nåden som Jesus har gitt.
Då kan me leve trygt og evig tegitt.
O. Hommelsgård

Fra menighetstur på Vegårshei…
13
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Allehelgensgudstjeneste søndag 05. november 2017
Minnet i Vegårshei kirke

Minnet i Gjerstad kirke

Astrid Lindtveit
Aud Fredriksen
Matteo Stebekk Holte
Bjørg Ragnhild Loftesnes
Borgny Kvisli
Arthur Rugnes
Ingeborg Vormevik
Randi Elisabeth Selås
Peter Selås
Aslaug Synnøve Fjeldstad
Nocola Krunic
Ester Halvorsen
Inger Birgit Lunde Simonstad
Øystein Eltervåg
Åse Marie Finsrud
Haldis Songedal
Ida Stormyr
Kittil Aage Olimstad
Arnfinn Georg Aabak
Kjersti Marit Bråten

Mildred Fone
Nils Gunnar Fianbakken
Sigrid Gudny Aasbø
Gunvor Dalane
Gerd Kveim
Else Karine Solheim
Nils Olav Grimdalen
Ingolf Karsten Flåt
Oline Bakken
Gjertrud Sandåker
Bjørn Gunnar Aasbø
Tordis Rike
Ingeborg Olava Sundsli
Aud Lillian Skogvang Myrland
Kari Kjellfrid Birkedal
Knut Anders Kals
Kari Ausland
Olav Emil Kveim
Anne Marie Haugen Ausland
Gerd Mary Hvål Ausland
Aud Ragna Risberg
Kjell Magnar Skogvang
Edith Hilborg Heiland
Finn Valle
Anders Lille-Østerholt
Jorunn Mykland
Inger Berit Brendalsmo
Ingeborg Ausland
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Fargelegg!

Jesus ble født i en
stall i Betlehem.

En mann
søkte jobb på sirkus.
– Hva er det du kan, da?
spurte sirkusdirektøren.
– Jeg kan etterligne fugler?
– Det kan jo alle, vi har
ikke bruk for deg!
– Nei vel! sa mannen
RJÁ¡\VLQYHL

Finn 8 navn fra julefortellingen!
Å personer og steder fra julefortellingen er gjemt
Åtte
i rutenettet under. Navnene står bortover og nedover.

Vitser
Du vet du er blitt
voksen når du har
sluttet å vokse i begge
ender, og bare vokser
på midten.
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Vi anbefaler
barnebladet BARNAS!
Denne siden
er hentet
fra bladet.

er Esau
møter Esau
Jakob lur
Jakob Mennesker
igjenpå kroken?
side 2

Bestill

side 2
Frida er sulten
side 2
Martin Dragedreper
Krabber i aksjon,2
side 8
Skummel side
nykommer!
side 2
WWJD
side 8 troside 8

TårnagenModig
Matteus 25,40

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

13

m
side 2
12
båret fra
t Supersetning
Jesus blir
i temple
Martin Dragedreper

Supersetning

2015
Maximillian til unnsetning!

abonnement
på sondagsskolen.no
eller 22 08 71 00
24.-31. januar
uar

2015
Lukas 10,27
Gud av hele
21.–28.
dinffebruar
Herren
av
Salme 9,3
«Du skal elske og av all din kraft og
Han svarte:
sjel
av hele din
selv.»
Jeg vil glede og fryde
ditt hjerte og og din neste som deg
meg i deg.
Jeg vil lovsynge ditt
all din forstand,
navn, du Høyeste.
Salme
SSalm
l
37,5

Sup
Supersetn
per
ing

Legg din ve
vei i Herrens
hånd!
1.-8. novem
november
ember
Stol på ham
ham, så griper han
inn.

etning
SSupers
Sup
Salme 9,3

10.-17. januar
10.-17

Tegninger: Trevor Keen

Mannen som varopp
vekker
Jesusblind
født
sønn
enkens
Tilbake til
Slottsøya

Pianisten Martin.
Supersetning
tene
18.-25. oktobe
oktober

4.-11. oktober

Finn 5 feil

Et barn
er født i
Betlehem

Sukai
sier fra!
side 8

Peters
fiskefangst

Supersetning
Johannes 14,6

side 8

2 1

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og2016
livet. 2016
Ingen kommer til Far uten ved meg.»
meg i deg.
yde me
ryde
ryd
de ogg ffryde
de
ed
glede
v gle
Jeg vil
n
nav
navn, du Høyeste.
ittt navn
ditt
v nge d
vsynge
vsyn
lovsynge
Jeg vill lov

4. – 18.
desemb

er

Superse
Johannes

4

2016

14

2015

Engelen fortalte gjeterne at frelseren var født.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Ekstra

bibelteg
neserie!

tning

3,16

For så høyt
Sønn, den har Gud elsket
vverden at
enbårne,
han
ham, ikke
for
skal gå fortap at hver den som ga sin
tror på
t, men ha
evig liv.
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Fiane bedehus vinter / vår 2018

Skattefritak for gaver
til Gjerstad og
Vegårshei menigheter

Onsdag 17. januar kl. 19.00:
Simonstadkoret har programmet for hele kvelden.
Onsdag 21. februar kl. 19.00:
“Evangelieteamet” Fra Arendal. Bjarne Kleivane.
Søndag 11. mars kl. 17.00:
Flekkerøyguttene
Tirsdag 10. april kl.19.00:
Megakoret fra Kragerø bedehus.
Kvinneforeningen har sine møter 1. mandag i måneden.
Yngres tirsdagskveldene.
Ungdomsklubben fredagskveldene.

HELLIGE TRE KONGER
Fest på Søndeled Menighetshus
søndag 7. januar 2018 klokken 18.00.
Tale av biskop Stein Reinertsen.
Sang av Mannsgruppa.
Orientering om NMS´s virksomhet.
Kveldsmat og misjonsoffer.

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
2017 er kr. 30.000,-. Det stilles ikke
krav om faste innbetalinger, slik at
ordningen kan omfatte både organisert givertjeneste og enkeltgaver.
For Gjerstad og Vegårshei vil
menighetskontoret innrapportere
gavene til Kirkerådet som igjen vil gi
opplysningene videre til Skattedirektoratet. For å få skattefritak, må
giver oppgi fødselsnummer, navn og
adresse. Anonyme gaver gir ikke rett
Kirk
ev
er
gene
til skattefritak.
irkev
ever
ergene

Frist for stoff til neste menighetsblad
10. februar 2018
Stoff til blad Vegårshei sendes til:
Mathilde.Moland@vegarshei.kommune.no
Stoff til blad Gjerstad sendes til:
Torgeir.Overland@gjerstad.kommune.no

VELKOMMEN
Områdeutvalget i NMS.

KONSERT MED SVEINUNG HØLMEBAKK
«HUSET» SØNDAG 28. JANUAR KL 18.00
Det er snart to år siden Sveinung Hølmebakk besøkte
Vegårshei sist. Vi husker en kveld med flott sang og musikk og et budskap som fikk fram både tårer og gapskratt.
Hølmebakk er kanskje mest kjent som en del av trioen
Nordic Tenors. De turnerer landet rundt og har flere ganger vist seg på TV-skjermen. Sveinung har i tillegg sine
solo turneer. Han lager mye av stoffet sitt selv. Han har
en fantastisk evne til å få sine tilhørere med seg når han
formidler tanker om liv og tro med alvor og skjemt. Konserten vil foregå på «Huset» til Guds Menighet søndag
28. januar kl 18.00. Det blir et felles arrangement som
Guds Menighet, Vegårshei Normisjon og Vegårshei Menighet står bak. Kanskje du gikk glipp av konserten med
Sveinung forrige gang han var her. Det må du ikke gjøre
E. Vierli
denne gang!

Korøvelse
18:00 - 20:00
Holt kirke
Sosialt
20.00
Holt prestegård

UNGDOMSKORET RESPONS
Annenhver fredag
Neste øvelser: 24.nov, 8. des, 19. jan, 2. feb
Alle fra 7 klasse og oppover er hjertelig velkommne
uavhengig av tro og hvor du bor. Vi synger mye variert fra alle
sjangre. Vi gleder oss til å se deg enten du vil synge eller spille i
bandet. Kontakt gjerne Marit Lilleødegård 48 20 77 25
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Førjulshilsen
Førjulshilsen fra
fra
prostidiakonen
prostidiakonen

AvAP
Emanuelsen
Per
verP
er
Emanuelsen
Per

Så er det plutselig snart bare et halvt år igjen av prøveprosjektperioden med
prostidiakon i Aust Nedenes prosti. Og trivselen i tjenesten er like høy i dag som
da jeg begynte 1. februar 2014. Det er trivelig å være diakon i Gjerstad og på
Vegårshei. Menighetsbladet, Tvedestrandsposten og nettavisen I Risør har hjulpet
til med å gjøre meg synlig, og dermed litt lettere tilgjengelig. I tillegg er folk flinke
til å ta kontakt. Det var fint å få være med på 40 årsjubileet på Vegårshei Bo- og
Omsorgssenter i oktober, samt på et personalmøte i november hvor jeg sa noe om
«Hvordan ta vare på seg selv og hverandre». Så var det også fint å få være tilstede
på Allehelgensgudstjenesten i Vegårshei kirke, og å få dele noen tanker på Høgtun
etterpå.
Så må jeg gratulere Gjerstad menighet med å ha fått sin egen plan for diakoni. Det
er et viktig arbeid som gjøres av diakoniutvalget i menigheten. Det var fint å være
med på diakoniens dag i Gjerstad kirke 8. oktober. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet,
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Så har jeg i disse snart 4 årene som diakon starta opp til sammen 7 ulike sorggrupper i prostiet. Flere av disse har hatt deltakere fra både Gjerstad og Vegårshei.
4 av disse samtalegruppene har avslutta, mens 3 fortsetter inn i 2018.
Jeg har i 2015 og 2016 arrangert en inspirasjonsdag for hele prostiet i Lindland
skogskapell, på Skuggestøl i Songe. I 2018 blir datoen lørdag 2. juni fra kl. 10-14.
Diakoniens dag på Vegårshei blir søndag 4. mars.
Det arbeides med å få stillingen permanent fra 1. august 2018. I den forbindelse
var det et ekstraordinært årsmøte i Søndeled 28. november, der representanter fra
alle menighetsråd i prostiet møtte.
Skulle du ønske kontakt med diakonen, så er jeg lett å finne på 977 19 173. Så har
jeg lyst til å takke alle som gjør en innsats for sine medmennesker i Gjerstad og på
Vegårshei, og samtidig ønske alle bladets lesere ei god jul. Må jula og det nye året
komme til deg med trygghet, gode tanker, glede og håp.
Med vennlig hilsen
Per Emanuelsen
1.r. f.v.:
2.r. f.v.:
3.r. f.v.:
4 r. f.v.:

Karina Lillemo, Madelen Oland Grov, Gunnar Lindtveit, Siv Bernhardson Værland, Iselinn Ramleth Knudsen.
Andrea Bjorvatten, Benedikte Sundsdal, Anne Cathrine Samuelsen Lauve, Julie Christensen.
Anders Vindholmen Nilsen, Marius Løvdal, Jarle Nylund Songedal, Didrik Gundersen, Anders Vestøl.
Rune Smeland, Stian Stebekk, Ørjan Mortensen Myre, Kjetil Smeland Skuggevik.
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GJERSTAD

09.00 – 21.00 (09.00 – 20.00)
Tlf. 37 15 71 92

Tlf. 37 15 87 00
www.gryting.info

Alt i trykksaker
E «lÏÚ ¨¨ ¬×~Í±» ¬

E¨···Õô×ÝÓ·ô·

Bøker
Blader
Brosjyrer
Reklameaviser
Kontortrykksaker

Hovedgaten 26, 4900 Tvedestrand
Tlf. 37 19 68 68
gabriele@atlgrafisk.no

Tlf. 37 11 99 00

Lars Mesel
Egddalen – 4980 Gjerstad

Tlf: 37 15 84 48
Adr: Brokelandsheia, 4993 Sundebru

DEKK – FELGER – SMÅMASKINER
For tilbud og timebestilling, ring:

971 92 196

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
Svein Røed 97y 05 43 06 • Bjørn Ivar Dalen 97 05 43 07
Henry Sæthra 98 80 97 43 • John Robert Solberg 92 04 43 26
www.gjerstadhus.no
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Lars
Langmyr
Vakttelefon
Tlf
05
3737
1515535305

Tlf : 901 70 100 • www.lindalhus.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad
www.hellerdals.no

Epost: administrasjon@lindalgruppen.no

BROKELANDSHEIA
BLOMSTER & GARN

Sorgbinderi, dekorasjoner, buketter, m.m.
GJERSTAD PRODUCTS AS • Tlf. 37 11 91 00 • SUNDEBRU

Pt-garn fra Rauma, Sandnes-garn, m.m.

Telefon 37 15 85 00

AS
Åpent man – fre 9-16 • Tlf: 37 15 80 85

Online timebestilling på www.salongtrix.no

GRAVMONUMENTER
Alle typer stein
Navnetilføyelser, oppussing
og omsliping

Vegårshei Bensin
Heiveien 871, 4985 Vegårshei - Tlf 371 69 371

www.facebook.com/essovegarshei

Kontaktpersoner:
p
Vegårshei:
Odd Rugnes
95 03 82 04
Gjerstad:
Olav Rønningen 90 16 91 47

Tømr
er
ømrer

Asbjør
n Knuten
Asbjørn
Tlf: 41 68 70 47
Nybygg
Tilbygg
Restaur
ering
Restaurering

EVJE STEININDUSTRI
Tlf. 37 93 00 86 Fax 37 93 01 07

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

www.faersnes.no
E-post: postfaersnes.no
Tlf.: 975 08 765
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Vegårshei - desember, januar, februar og mars
Desember
17.12
Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet
24.12 kl.15.00
Familiegudstjeneste. Lindtveit. Offer til Kirkens Nødhjelp.
25.12 kl.12.00
Høytidsgudstjeneste. Lindtveit. Nattverd. Offer til prostidiakonsamarbeidet.
31.12
Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet
Januar 2018
01.01 kl.12.00
07.01 kl.16.00
15.01 kl.11.00
21.01
28.01
28.01

Høytidsgudstjeneste. Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.
Høgtun. Familiegudstjeneste. Lindtveit. Hellige 3 kongers- og juletrefest. Offer til trosopplæring.
Gudstjeneste. Lindtveit. Nattverd. Offer
Felles gudstjeneste på Vegårshei Forsamlingshus 11.00: Felles bønneuke.
Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
«Huset» konsert med Sveinung Hølmebakk kl. 1800.

Februar
04.02
11.02 kl.11.00
18.02 kl. 11.00
25.02

Felles gudstjeneste i «Vegårsheihallen» kl. 11.00. 24 hours.
Familiegudstjeneste. Lindtveit. 10-åringene deltar. Offer
Gudstjeneste. Lindtveit. Nattverd. Offer.
Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.

Mars
04.03 kl.11.00
11.03 kl.12.00
18.03
25.03 kl.11.00
29.03 kl.18.00
30.03 kl.11.00

Diakoniens dag. Gudstjeneste. Gunnar Lindtveit og Per Emanuelsen. Nattverd. Offer til prostidiakonsamarbeidet.
Vegårsheihallen. Gudstjeneste. Avslutning «Firestarter». Nattverd.
Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Palmesøndag. Familiegudstjeneste. Offer.
Skjærtorsdagsgudstjeneste. Lindtveit. Nattverd.
Langfredag. Pasjonsgudstjeneste. Lindtveit.

Gjerstad - desember, januar, februar og mars
Desember
17.12. kl. 11.00
Familiegudstjeneste på Vestøl gamle skole. Hofsli/Nilsen. Ingen offer
24.12. kl. 15.00
Familiegudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Skolekorpset og JIPPI deltar. Gjerstadkoret. Offer til Kirkens Nødhjelp
25. 12. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet
Januar 2018
01.01. kl. 11.00
14.01. kl. 11.00
21.01. kl. 11.00
28.01. kl. 11.00

Gudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet
Gudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Offer til Misjonsprosjektet
Gudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Offer til Menighetsarbeidet
Gudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet

Februar
11.02. kl. 17.00
18.02. kl. 11.00
25.02. kl. 11.00

Karnevalsgudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Offer til trosopplæring
Gudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet
Gudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Offer til menighetsarbeidet

Mars
11.03. kl. 11.00
18.03. kl. 11.00
25.03. kl. 11.00
29.03. kl. 12.00
29.03. kl. 18.00
30.03. kl. 11.00
01.04.kl. 11.00

Gudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet
Familiegudstjeneste på Fjelltun, Gautefall. Hofsli/Nilsen. Ingen offer
Familiegudstjeneste. Hofsli/Nilsen. (Palmesøndag) Offer Menighetsarbeidet
Sportsandakt på Kleivann. Hofsli. Ingen offer
Nattverdsgudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Ingen offer
Pasjonsgudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Ingen offer
Høytidsgudstjeneste. Hofsli/Nilsen. Offer til misjonsprosjektet.

www.vegarshei.kirken.no

VELKOMMEN TIL KIRKE

www.gjerstad.kirken.no

Evnt. returadresse:
Menighetskontoret,
Gjerstadveien 1335,
4980 Gjerstad

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.
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