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Slekt skal følge slekters gang -

GJERSTAD
26.02. Thomas Sandåker Egestad
26.02. Annabelle Møller Antonsen
26.02. Oliver Møller Antonsen
26.02. Eskil Mykland Valle
26.02. Emma Serine Haugen
06.04. Elvine Maria Malmstrøm
11.05. Simen Nilsen
11.05. Sandra Eline Nilsen
14.05. Jamillah Maria Jafari-Høgbråt

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

VEGÅRSHEI
23.04. Philip Wedø
25.05. Johannes Stebekk Moe

Gjerstad menighet
Arne Gryting
907 34 496
Kirketjener Olav Rønningen
901 69 147
Kirkeverge Torgeir Øverland
456 33 400
Menighetssekretær/trosopplæringskoordinator
Evie Katrin Lønne
913 36 342
Delt klokkertjeneste

GJERSTAD
01.02. Bjørn Gunnar Aasbø, bisatt fra Frydendal kirke
15.02. Aud Lillian Skogvang Myrland
16.03. Kari Kjellfrid Birkedal
24.03. Knut Anders Kals
12.04. Kari Ausland
06.05. Olav Emil Kveim
18.05. Anne Marie Haugen Ausland
23.05. Gerd Mary Hvål Mikalsen
VEGÅRSHEI
11.04. Randi Elisabeth Selås
20.04. Peter Selås
24.05. Aslaug Synnøve Fjeldstad
30.05. Nicola Krunic

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

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

Vegårshei menighet
Leder menighetsrådet Per Fossing
Kantor Inger G. Tallaksen
Kirketjener Odd Rugnes
Kirkeverge Mathilde Moland
Trosopplærer Maria N. Taxerås
Delt klokkertjeneste

48 99 56 11
97 97 24 69
95 03 82 04
91 66 83 71
90 16 18 92

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

andakt

Av Ellen

«Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer,
for livet går ut fra det» Ordsp. 4,23.
Hvert døgn slår hjertet over 86 000 ganger. I løpet av dette ene døgnet har hjertet pumpet ut 7000 liter blod, fylt med oksygen og næring, og holdt liv i kroppens
100 000 000 000 000 celler. Det er helt utrolige tall! Det er bare å slå fast at for menneskekroppen er hjertet et uunnværlig og livsviktig organ.
Også åndelig og sjelelig er hjertet livsviktig, hjertet er et rikt og uutgrunnelig symbol for
alt det gode som fyller oss med liv og glede. I vår kultur forbinder vi kanskje hjertet først
og fremst med romantikk og kjærlighet. Vi sender et hjerte til en vi er glad og bryr oss
om. Eller skribler ned tusen hjerter på notatblokka når forelskelsen herjer som mest, og
drømmene tar oss til skyene. Jeg liker hjerter som sender slike beskjeder. Jeg liker også å
tenke på hjertet som et hellig kammer hvor jeg oppbevarer alt det som betyr aller mest
for meg. Når skattene mine ligger i hjertet mitt, så har jeg dem både nært meg og de
alltid tilgjengelige.
Jeg ser også for meg hjertet som en stor blank tavle. Etter hvert som dagene og årene går
vil stadig nye inskripsjoner av varig betydning føyes til og dermed bli uutslettelige. I så
måte er minnet og hukommelsen plassert i menneskets hjerte, sammen med alle våre
innerste hemmeligheter. I hjertet har vi et indre hemmelig sted for følelser, refleksjon,
drømmer, lengsler, håp og tro.
Tålmodigheten min er ikke alltid så stor når jeg skal lære ting utenat. Det meste har vi
også tilgjengelig på internett. Men det er annerledes med det jeg kan utenat, enten det er
kunnskap, sanger, bønner eller bibelvers. Derfor liker jeg så godt det engelske uttrykket
«to learn by heart». Det handler ikke bare om å lære seg noe utenat, men også la det bli
en del av meg, la det leve i meg, forandre meg og være noe jeg kan hente fram når som
helst og hvor som helst til egen og andres glede. Til slutt en kjent salme av Thomas
Kingo som mange en generasjon eller to over meg har «learned by heart»:
Skriv deg Jesus på mitt hjerte,
du min konge og min Gud,
at ei lyst, ei heller smerte,
deg formår å slette ut!
Denne innskrift på meg sett:
Jesus i fra Nasaret, den korsfestede,
min ære og min salighet skal være.
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Skjær
Skjærttorsdag
orsdag,, Gjerstad

25 friluftsfolk trosset et litt surt
vær og møtte til det tradisjonelle
skjærtorsdags-arrangementet
ved Kleivvann i Gjerstad. Olav
Smestad sørget for stort tekke av

presenning og sokneprest Olav
Hofsli kunne dermed ringe inn
til sportsandakt. Havrefjell Turlag, Gjerstad idrettslag og Gjerstad menighet sto som vanlig

for arrangementet.
Tone Ellingsen ønsket velkommen og Olav Hofsli holdt andakt. Han fortalte om skolebarns
til tider livate opplevelser av en
påskevandring i Gjerstad kirke og
om nattverden, som er åpen for
alle. «Det er viktig å vite at man
ikke trenger å føle at man har fortjent en nattverd», sa Hofsli. Sigmund Såmundsen trakterte
trekkspill til salmene. Olav Smestad hadde fyrt opp grillen og
den ble flittig brukt. Turlaget serverte selvbyggersett av grillspyd
og pinnebrød-deig, noe som falt
i smak. Til slutt tok Ole Jakob Bråten med seg en liten gjeng opp
til Løkjefjell, et flott utsiktspunkt
ca. to kilometer unna.

Konsert i Gjerstad kirke onsdag 24. mai
Gjerstad kirke var langt fra full da
menigheten arrangerte konsert
denne onsdagen i mai. Vi får
skylde på været, det var nemlig
flott vårvær som nok gjorde at
folk holdt seg hjemme.
Organisten vår, Knut Magnar
Nilsen åpnet konserten med en
gospellåt, «To God be the glory».
Flott åpning som satte standarden på resten av kvelden.
Jippi, Gjerstads eget barnekor,
fikk æren av å fortsette konserten.
De hadde også avslutning for
sommeren denne kvelden. De
sang utrolig bra, under solid ledelse av Marit Lohne Presthagen.
Dette var dessuten siste opptreden sammen med Jippi for Marit.
Olav Hofsli og Tone Gryting
hadde hver sin avskjedstale til ho.
Heldigvis så har Jippi fått tak i
Jorunn Øybekk som dirigerer
koret fra høsten av.
Neste aktør ut var salig
Blanding fra Songe. 9 unge menn

fra Songe og 1 ung mann fra Gjerstad danner dette mannskoret
som synger mye variert. Også
denne kvelden fikk vi oppleve
mye variert kost med god kvalitet.
Hildegunn Myre Dale fra Vegårshei stilte sporty opp som
neste artist. Ho skulle hatt med
seg 2 til som danner Trio Dapen.
Dessverre ble 2 musikere forhindret til komme, men publikum
fikk oppleve 4 sanger med godt

innhold og en god sangstemme.
Tilslutt i programmet var det
duket for KorGildt fra Akland, 5
sangere som sier de syns det er
Gildt å synge sammen. Det merket vi som satt å hørte på!
Takk til alle som bidro til en
flott kveld, ikke minst en stor takk
til Arne Gryting som ledet kvelden og Steinar Aasbø som ordnet alt av lyd.
Tor
geir Øv
erland
orgeir
Øverland

Fullt bedehus ville hør
e
høre
Har
dang og M
annsgruppa
Mannsgruppa
Hardang
Radiopastor Johnn Hardang fra P7 holdt en klar og
evangelisk tale på Fiane bedehus onsdag kveld. Han
minte sterkt om å spørre etter de gamle stiene - Guds
vei gjennom livet.
Med tolvstrengers gitar,
sanger og åndelige viser
bandt han kveldens budskap sammen på en fin måte. Han fortalte også om arbeidet
som den kristne riksradioen P7 gjør for å dele Guds Ord til befolkningen. Kollekten til dette arbeidet innbragte hele 8300
kroner.
Mannsgruppa fra Gjerstad og Kragerø deltok med vakker sang
under Tormod Sødal og Oddvar Halvorsens ledelse på trompet og piano.
Eurospar på Brokelandsheia hadde sponset smørbrød og kaffe
til den store forsamlingen som fylte bedehuset til siste plass.
Kvinneforeningen hadde bakt nydelige kaker, og Kjell Wedø
var kveldens møteleder.
Og som sagt var bedehuset fullsatt av bygdefolk og tilreisende.
Dette møtet var det siste møte før sommeren.

- Onsdag 6. september:
Samlingsfest,
v/Gunnar Prestegård
og Frikstad Musikkor
- Fredag 27. oktober:
Sangkveld,
v/Halvard Myhren,
andakt og diktlesning.
Sang ved
Mannsgruppa.
- Onsdag 22. november:
Julekonsert v/Porsgrunn Frikirkes kor.
- Onsdag 6. desember:
«Julen i ord og toner»
Anna Asdal & Co fra
Bamble. Kjell Wedø har
andakt.
Fiane kvinneforening har
sine møter 1. mandag i
måneden og Yngres har
sine samlinger på bedehuset på tirsdager.

Som vanlig god servering Fiane bedehus
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Babysang

Det har vært innbrudd i kirken. Alt sølvet er borte.
Dåpsfat, alterlysestaker,
nattverdskalk og beger, ja til
om med alterbibelen er
borte. Og det værste av alt;
Gunnar prest finner ikke
prestekjolen sin. KRISE! Det
blir jo ingen gudstjeneste
på søndag uten dette. Politiet står uten spor, så hva
gjør vi? Jo, vi bruker Tårnagentene våre. En gjeng
med 8-åringer ble innkalt
for å løse saken. Etter å ha
fått nøye opplæring av politiet i ulike etterforskningsteknikker, satte agentene i
gang og lette etter spor og
ledetråder. Først ble alterbibelen gjenfunnet, deretter lysestakene, dåpsfatet,
kalken og begeret. Da gjenstod det bare å finne prestekjolen. De dyktige agentene
måtte faktisk klatre helt opp
i klokketårnet for å finne
den. Med alle skattene tilbake der de hørte til, måtte
det hele feires med pizza,
brus og påskeeggjakt. Så
takket være et knippe dyktige Tårnagenter ble det
gudstjeneste også den søndagen. Der viste Tårnagentene frem et dramastykke om da Jesus sto opp
fra grava, og delte sammen
med andre barn ut påskeliljer til alle som var til stede
på gudstjenesten.

Annenhver torsdag (partallsuker) møtes en flott
gjeng til babysang. Dette tilbudet er et samarbeid
mellom Vegårshei menighet og Guds menighet, og
holdes annenhver gang på Forsamlingshuset og på
Høgtun bedehus. Vi møtes 10.30, prater og har det
sosialt sammen. Så synger vi litt forskjellige sanger,
lærer kanskje noen nye og har med litt ulike bevegelser. Ofte spiser vi lunsj sammen som vi har tatt med
oss, og koser oss i hverandres selskap. Alle som vil
være med er hjertelig velkommen. Se facebookgruppa «Babysang Vegårshei» for mer info.
På våren, når et konfirmasjonsår
går mot slutten, setter konfirmantene tradisjonen tro, kursen
mot Norges Hus og Gøteborg. I
år, som i fjor, var vi så heldige å få
med oss Jens Myre for bussjåfør,
noe som gjorde kjøreturen til en
lek for oss som satt på. Vi reiste
fra snøværet og vinterstemning
på Vegårshei, og håpet på litt mer
vårlig stemning i Gøteborg. På
ferja fra Sandefjord til Strømstad
hadde vi bestilt buffet, så alle fikk
spise seg virkelig god og mette.
Her var det ingen foreldre som
bestemte hva som skulle på tallerken, så da ble det dessert før
middag for noen av ungdommene. Etter en del timer på reis
fikk vi losjert oss inn på Norges
Hus, og fikk i oss kveldsmat før
det ble filmkveld på storskjerm.
Lørdagen startet med gudstjeneste verksted og bibelundervisning, før det var klart for
helgas høydepunkt; nemlig Liseberg. Her ble det hyl, latter og tårer i karuseller og berg-og-dalbaner, og en del fikk seg en god
støkk når de var innom
spøkelseshuset. Jentene fikk
også tid til en liten bytur med
shopping, mens de fleste av guttene valgte å fortsette spenningen i Liseberg. Dagen ble avsluttet med taco-kveld, leker og en
fin bønnesamling. Alle konfirmantene oppførte seg så godt
som eksemplarisk, men man kan

kanskje ikke si det samme om alle
lederne. Noen av de voksne snek
seg nemlig ut sent på kvelden, og
fikk skremt noen av konfirmantene godt!
På søndagen var det pakking,
rydding og selvfølgelig en gudstjeneste, før bussturen hjemover
startet. Og med stopp på et kjøpesenter og buffet på ferja, var vi
hjemme på et blunk.
Tusen takk for en utrolig flott tur!
Dere er en fin gjeng.
Maria Nese Tax
erås
axerås
erås,,
tr
osopplær
er
trosopplær
osopplærer

Vedsalg
Ca 150 sekker med
bjørkeved skal selges.
Veden ligger ved Gjerstad kirke
og koster kr. 60,- pr sekk.
60 liters sekker.
Kontakt oss for evt. transport.

Gamle gr
avminner
gra
Gjenbruk av gravminner er det
fler og fler som er interessert i.
Det er mange flotte gamle
gravstøtter som kan kjøpes
for kr. 500,-.
Vi formidler kontakten videre
til sliping navning osv.
Kontakt kirketjener
Olav Rønningen
tlf. 90169147 evt.
kirkeverge
Torgeir Øverland
tlf. 45633400

Er det gøy å synge med til kjente låter?
Rykker det litt i foten når du hører en kul
rytme? Da har vi løsningen for deg! Vi skal
nemlig starte opp ungdomskor. Oppstart
vil være høsten 2017, med øvelse annenhver fredag i Holt Kirke.
Så hvis du går i 8 klasse eller eldre, så søker vi deg. Det eneste kravet vi har er at
du vil komme å ha det gøy sammen med
oss! Enten du kan synge eller ikke, kristen
eller ikke, sunget i kor før eller ikke. Dette
er med andre ord et kor for alle, uansett
hvilken tro du har eller hvor du bor.
Men hva skal koret hete? Dette trenger vi
din hjelp til. Har du et navneforslag send
det til: maritlilleo@gmail.com. Vinnerforslaget får en liten oppmerksomhet.
Hilsen Marit Lilleødegård
482 07 725

Kirkeskole
Tenk å få lov til å begynne på
skolen før du egentlig er gammel nok! Høres ikke det spennende ut? Dette fikk en gjeng
med 6-åringer (de som fyller i
løpet av året) lov til å være med
på. Tre onsdager møttes alle på
Høgtun bedehus til kirkeskole.
Dette er en «miniskole» hvor
man lærer om Gud, Jesus og
Den Hellige Ånd, og selvfølgelig leker og har det litt gøy også.
Utgangspunktet til kirkeskolen
ble tatt fra boka «Fest på slottet» som alle deltakerne fikk utdelt ved endt skolegang på
kirkeskolen. Dette er en flott illustrert bok som handler om at
alle er prinser og prinsesser i
Guds rike, og at kirken er Jesus
sitt slott på jorda. Alle fulgte
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Synes du musikk
er gøy?

spent med på fortellingen i
boka, men slutten fikk de ikke
vite. Den måtte de nemlig lese
sammen med en voksen når de
kom hjem. Derfor var det
v
mange spente ansikt på gudstjenesten når boka skulle deles
ut. I tillegg til boka fikk alle som

deltok også hver sin diplom
som bevis på at de hadde deltatt. Den flotte gjengen med 6åringer var også forsangere på
noen sanger under gudstjenesten, og lærte resten av menigheten bevegelse til sangene.
Olaug Hommelsgård
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Okhaldhungakveld
på Høgtun

Velkommen til Høgtun høsten 2017
Torsdag 11. mai inviterte misjonsutvalget i Vegårshei kirke til informasjonsmøte om menighetens
misjonsprosjekt: Sykehuset i
Okhaldhunga, Nepal.
Friluftslinja ved Bibelskolen i
Grimstad hadde nylig avlagt et
besøk i Okhaldhunga. 3 elever,
1 stipendiat og en lærer som
hadde vært med på turen, besøkte oss denne kvelden.
Sokneprest Gunnar Lindtveit
ønsket de besøkende og forsamlingen velkommen og åpnet
med teksten fra Johannes 15 om
vintreet.
Ellers var kvelden overlatt til
gjestene fra BIG. Det første de
utfordret forsamlingen på 30 var
å synge på nepalesisk. Ellers bidrog de med andakt, sang og
musikk og ferske bilder med
opplysende kommentarer.
De tok oss med på en tur
gjennom sykehusbygningene:
Poliklinikk, tuberkulosesenter, fødeavdeling, sengeposter, kuvøser
(rugekasser), akuttmottak, vaskeriet legekontorer, administrasjons- og sosialkontoret m.m.
Mange kvinner dør i barsel.
De har ofte flere dagers gange for
å komme fram til sykehuset. De
har da slektninger med seg som
lærer å lage næringsrik mat på
sykehuset.
Vi ble også tatt med på tur i
det storslåtte og brutale landskapet. Sårene etter jordskjervet for
et par år siden, er enda tydelige.
Mange er enda husløse.
Sitat fra kvelden: «Nepal er et
nydelig land med et nydelig folk»
Det ble samlet inn kr. 4.520,til sykehuset denne kvelden.

24/8
31/8
14/9
28/9
12/10
26/10
3/11
12/11
16/11
30/11
14/12

Oddvar Søvik «Bønn framfor alt»
Glasang
Disippelskole Inge Flaat
Disippel-«Følg meg»
Kjell Wedø
Disippelskole Alf Halvorsen
Disippel- en hverdagsmisjonær
Halvard Myhren
Salig blanding
Disippelskole Marianne Skeie Fjell Disippel- på hjemmebane
Høgtunbasar
Tore Thomassen
«Martin L og Tore T»
Knut Bjørn Skyttemyr Tonje Teistedal og Hilde Frivold
Disippelskole Kurt Hjemdal
Disippel- i vår verden
Adventsmøte
Kor Gildt

Sportsgudstjeneste på
Takserås skole-påsken 2017
I år var 2. påskedag 17de april,
og alle tenkte vi vel at da blir det
fint og varmt med aktiviteter ute,
men den gang ei! Vinteren slo til
igjen med skikkelig snøvær!
Likevel var vi over 40 stk. som
hadde funnet veien til Takserås
denne 2. påskedag. det er jo et
felles arrangement mellom Vegårshei og Gjerstad menigheter.
Og i år var det Olav Hofsli som
var prediker og hadde med seg
organist Knut Magnar Nilsen på
El-orgel.
Det er et fint arrangement
for store og små, med langbord
dekket for kirkekaffe -og riktig
påskepyntet, og har noen lyst til
å gå natursti etterpå har du sjansen til det.
Hofsli tok i sin andakt utgangspunkt i tryggheten vi skal
føle ved å være døpt og å tilhøre
Gud. Han la innover oss hele
misjonsbefalingen:

"Meg er gitt all makt i himmel
og på jord-gå derfor ut og gjør
alle folk til disipler idet dere døper dem i Faderens, Sønnens og
Den hellige ånds navn, og lærer
dem å holde alt jeg har befalt
dere. Og se jeg er med dere alle
dager inntil verdens ende".
Viktige ting å bli minnet om
i en tid hvor det skjer mye dramatiske ting i verden rundt oss.
De kjente påskesangene ble
sunget enda engang slik det har
vært gjort i mange år 2.påskedag på Takserås skole.
Dette er en fin tradisjon! Takk
til styret for kretsen som stiller
opp og koker kaffe og serverer
brus til nista vår, og ikke minst
fyrer i ovnen på en litt hustrig
2.påskedag!
En stor takk fra alle som var
der-det var en fin samling!
Liv B. Fossing

Slåttegraut

Ein fin søndag, 7. mai

Vegårshei Normisjon
inviterer også i år til
«slåttegraut». Dagen er
lørdag 22. juli.
Denne gangen skal vi
få komme til Kari og Ole
Nes på Nes. Dersom været blir dårlig har vi
«Vegårsheihallen» i
reserve.
Vi får besøk av Hans
Inge Fagervik som har
vært med oss på slåttegraut og andre arrangementer tidligere. Han er
godt kjent for sine livsnære sanger og for sitt
engasjement i Maritastiftelsen. Vi gleder oss til
å høre han formidle liv
og tro gjennom ord og
toner.
Vi ser fram til en
hyggelig ettermiddag
med aktiviteter, utlodninger og basar. På
menyen står pølser og
brus, kaffe og kaker og,
selvfølgelig, grøt.
Håper vi ser deg på
Nes.

Etter ei fin gudsteneste der
fokus var glede og takksemd
for evangeliet, fekk alle som
ville og kunne, tilbod om tur
til Stormyrlia. Der ville Per
Reidar og Ingeborg Karine
Haugenes ta i mot.
Kay Fjell hadde opplegget
for turen. Dei med dårlige
bein, kunne kjøre bil. Andre
som hadde gode klede og
godt skotøy, og sjølvsagt lyst
til å gå, fekk høve til det. Denne
gåturen blei då ca. 1/3 av
skulevegen for dei som budde
i Stormyrlia frå midt på 1920
talet. Per Reidar Haugenes
som vaks opp i Stormyrlia,
begynte på skulen på Tangen
skule, Ubergsmoen. Då gjekk
han saman med dei tri eldste
ungane til Inger og Knut
Aslaksen. Til Tangen sykla dei
for det meste, men kunne og
bruke buss att og fram.
Denne ettermiddagen,
kom det ca. 35 menneske,
blant dei ein del ungar. Det var
ganske kaldt, så alle blei etter
kvart bedne inn. Der hadde
Ingeborg Karine bakt sitronkake og tok ut av omnen
varme, herlige wienerbrød.

Friluftsgudstjeneste på Hovdefjell Kristi himmelfartsdag
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Alle fekk dette med nytrakta
kaffi til. Ein del åt og niste.
Ute hadde Per Reidar fortalt om plassen langt tilbake i
tid. Blant anna hadde Halvor
Rotkleivdalen (han som fann
sølvet i Ettedalen), eigd tømra
som seinare blei tømra i
Stormyrlihuset. Hans Terjesen
Brattli, bestefar til Trygve
Brattli, hadde eigd Stormyrlia
frå 1889 til 1903. Stormyrlia
hadde mange eigarar. Bestefar
til Per Reidar, Rasmus Haugenes, som budde i Stormyrlia,
hadde hatt Vegårshei trygdekasse i bestestua, der han og
hadde ein gammal far å ta
vare på. Dit kom folk som
skulle få ordna saker på
trygdekassa.
Denne ettermiddagen
kunne dei frammøtte gå
natursti rundt i tunet og litt
moro og for ungane.
Presten vår Gunnar og
kona
Elin
gjekk
frå
Gjerslikjenna til Stormyrlia
saman med mange. Noen
gjekk og opp til «Knollen». Alt
i alt, ein skikkelig trivelig
søndag.
Olaug Hommelsgård
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GJERSTAD

www.faersnes.no - E-post: postfaersnes.no
Tlf.: 975 08 765

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

E «lÏÚ ¨¨ ¬×~Í±» ¬

E¨···Õô×ÝÓ·ô·

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

Begravelsesbyråkjeden Jølstad
www.hellerdals.no

Epost: administrasjon@lindalgruppen.no

Alt i trykksaker
Bøker
Blader
Brosjyrer
Reklameaviser
Kontortrykksaker

Lars
Langmyr
Vakttelefon
Tlf
05
3737
1515535305

Tlf : 901 70 100 • www.lindalhus.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

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

Online timebestilling på www.salongtrix.no

GRAVMONUMENTER
Alle typer stein
Navnetilføyelser, oppussing
og omsliping

AS
Tlf. 37 11 99 00

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

www.facebook.com/essovegarshei

Tlf. 37 15 87 00
www.gryting.info

Lars Mesel

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå

Egddalen – 4980 Gjerstad

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

Tømr
er
ømrer
Tlf: 37 15 84 48
Adr: Brokelandsheia, 4993 Sundebru

Kontaktpersoner:
p

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

DEKK – FELGER – SMÅMASKINER

Fersk steinovnsbakt gjærbakst
hver fredag, kl 1100 – 1700.

For tilbud og timebestilling, ring:

971 92 196

Grethe Dalen,
Trydalsveien 40
4980 Gjerstad

Tlf. 915 52 003
- HELE SØRLANDET -

Tlf: 97054308
E.post: grethe@gjerstadbakeren.no
Hjemmeside: www.gjerstadbakeren.no
Facebook: Gjerstadbakeren

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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Vegårshei - juni, juli, august og september
Juni
11.06.
Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet
18.06. kl. 11.00
Gudstjeneste. Lindtveit. Nattverd. Stiftelsen Skjærgårdsgospel.
25.06.
Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
Juli
02.07.
09.07.
16.07.
23.07. kl. 11.00
30.07.

Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet
Gudstjeneste. Lindtveit. Dåp. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet
Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet
Gudstjeneste. Vikar. Nynorsk liturgi. Offer til menighetsarbeidet.
Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet

August
06.08.
13.08. kl. 11.00
20.08
27.08. kl. 11.00

Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet
Gudstjeneste. Vikar. Nynorsk liturgi. Offer til Det norske Bibelselskap.
Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet
Temagudstjeneste. Lindtveit. Lutherjubileum. Tema: Nåden alene. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Sept
ember
eptember
03.09. kl. 11.00
10.09. kl. 11.00
17.09. kl. 11.00
24.09

Familiegudstjeneste. Lindtveit. 4-åringene. Offer til menighetens misjonsprosjekt.
Gudstjeneste. Lindtveit. Presentasjon av konfirmantene. Offer til «Firestarter»
Temagudstjeneste. Lindtveit. Lutherjubileum. Tema: Skaperverket. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet

Gjerstad - juli, august, september og oktober
Juli
02.07. kl. 11.00
Gudstjeneste. Hofsli. Takkoffer til menighetsarbeidet. Mark 10,17-27
09.07. kl. 11.00
Gudstjeneste. Hofsli. Takkoffer til misjonsprosjektet. Jer 23,16-24
30.07. kl. 11.00
Gudstjeneste. Øybekk. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Matt 6,19-24
August
06.08. kl. 10.00
13.08. kl. 12.00
27.08. kl. 11.00

Fellesgudstjeneste i Risør kirke. Jazzgudstjeneste hvor Gjerstad er invitert. Matt 11,28-30
Gudstjeneste. Walla. Takkoffer til menighetsarbeidet. Luk 5,27-32
Gudstjeneste. Vikar. Nattverd. Takkoffer til misjonsprosjektet. Ef 2,1-10

Sept
ember
eptember
10.09. kl. 11.00
17.09. kl. 11.00
24.09. kl. 11.00

Familiegudstjeneste. Hofsli. Utdeling av bok til 4-åringer. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet.Matt 20,1-16
Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd. Takkoffer til misjonsprosjektet. Matt 7,24-28
Gudstjeneste. Hofsli. Presentasjon av konfirmantene. Takkoffer til trosopplæring. Mark 7,31-37

Okt
ober
Oktober
08.10. kl. 11.00
15.10. kl. 11.00
22.10. kl. 11.00
29.10. kl. 11.00

Gudstjeneste. Emanuelsen og Hofsli. Diakoniens dag. Takkoffer til Diakoniarbeidet.Matt 8,14-17
Gudstjeneste. Hofsli. Høsttakkefest. Takkoffer til søndagsskolen. Luk 20,45-21,4
Fellesgudstjeneste i Frikirken. Joh 11,1-5
Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd. Feiring av reformasjonsjubileet. Takkoffer til misjonsprosjektet.Luk 13,22-30

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.
Menighetsrådet
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