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Send inn ditt bidrag
I menighetsbladet vil vi veldig gjerne ha med
alt som skjer i menigheten vår, og vi setter
derfor stor pris på om dere lesere sender inn
bilder og tekster fra ulike aktiviteter og samlin
ger. På denne måten får vi fanget opp alt som
skjer, noe som er inkluderende og binder oss tet
tere sammen som en menighet. Forslag og ideer
taes også imot med stor takk!
Stoff sendes til redaktør:
Maria.Nese.Taxeras@vegarshei.kommune.no
evt ta kontakt med Maria på tlf: 90161892

Kjære alle sammen: Gratulerer med vårt eget, nye
menighetsblad for Den norske kirke på Vegårshei!
Samarbeid med andre er bra, enda bedre er det å
fokusere på vår egen menighet og bygd. Det gir oss
anledning til å bli bedre kjent med hverandre og alt
det gode som skjer her.
Det moderne samfunnet er mer flyktig enn før. Alle
kjenner ikke alle lenger. Selv i din gate eller vei er
det fort at noen drar eller flytter til. Nylig var jeg
så heldig å få være sammen med flere familier som
nettopp er kommet til landet vårt og bygda vår.
Hvordan klarer vi å ta imot dem? Ja, hvordan klarer
vi rotnorske å ta imot hverandre?
I bibelen brukes ordet «ekklesia», «de som er kalt
sammen» om både kirkebygget og menigheten.
Så når våre kirkeklokker kaller sammen til gudstjeneste, er det like mye et symbol som en fysisk
påminnelse. Et symbol på at vi kalles til fellesskap.
Til å bry oss om hverandre. Og til samvær med Han
som bryr seg om oss.
Det finnes mange ideer om Gud og det hellige. Det
spesielle med Jesus er at han gir oss en personlig og
kjærlig Gud. En som gir seg selv for de andre. Og
dermed blir «det hellige» ikke noe perfekt, fjernt
ideal, men tvert om personlig nærhet, full av
ulikheter og særtrekk.

Som kristen menighet er vi kalt til å være hellige
på denne måten; leke sammen som ulike barn med
samme Far.
Jeg håper at du vil være med å bygge menighet og
bygd på denne måten; med en grunnleggende kjærlighet og respekt som tåler andres ulikhet, forskjellige meninger, gjerne kritikk for den saks skyld,
allslags politiske syn, hudfarger, kjønn,
personligheter og hva ellers som gjør oss ulike.
Så vil vi i redaksjonen også prøve å favne dette
spennet i menighetsbladet over tid; fra vugge til
grav. Det er denne spenningen jeg lever i selv som
prest også; mellom den ene, sanne Gud fra evighet til
evighet på den ene siden og livets mangfoldighet på
den andre.
Forresten mente jeg ikke med innledningen å si at vi
skal være oss selv nok her i Vegårshei menighet av
Den norske kirke. «En menighet uten misjon er som
et hus uten vindu» har noen sagt. Dette gjelder både
i forhold til ulike foreninger, lag og nabomenigheter
og i forhold til kommunale og private institusjoner.
Det har vært fint å komme til Vegårshei som ny prest
og oppleve hvor mye godt samarbeid det er her!
Mvh
Gunnar Lindtveit, Sogneprest

Kjære leser
Nå holder du første utgave av Vegårshei Menighetsblad i hendene. Etter å ha hatt felles blad med
Gjerstad i mange år, er dette nå et menighetsblad kun for Vegårshei menighet. Vi håper du er fornøyd med denne utgaven som redaktør, Maria Nese Taxerås, og resten av redaksjonskomiteen har
arbeidet seg fram til.
Et menighetsblad koster penger å trykke, og vi er helt avhengige av støtte fra mottakerne av dette
bladet for å kunne fortsette med faste utgivelser. Det er derfor lagt med en giroblankett som kan
benyttes til å støtte arbeidet med å utgi menighetsbladet.
Gaver til menighetsbladet kan gis på kontonummer: 2938.20.05544 eller på Vipps: 505848
av Per Fossing, leder av menighetsrådet

Via Dolorosa
Det er snart tid for påske! Og med påsken står selveste
Våren for døren og banker. Etter en skikkelig snøvinter
venter vi jo på det, ikke sant? Det skal sprette og spire og
gro så det er en fryd – som om naturen selv roper «Jesus
er oppstått! Hurra! Hurra! Døden oppslukt er til seier!
Jesus vant og jeg har vunnet!»
Påskens glade seiersrop er det beste jeg vet. Det gir meg
mening med livet, tro på seier over mørke og kulde, håp
om evig glede uten smerte eller ondskap.
Det minner meg om en annen snøvinter her på Vegårshei
for noen år siden, da jeg bodde i Kristiansand. Midt i
oktober fikk jeg smerter som fra brennmaneter i hånd- og
fotflater. En følelse av solbrenthet over hele kroppen. Og
en rekke andre plager. Det kom som kastet over meg, alt
sammen.
Siden jeg er multi-allergiker fra før, så er jeg vant med
å bytte miljø for å se om det hjelper – for å spore opp
det som kroppen min reagerer på. Nå dro jeg til ei luftig
laftet tømmerkoie i de dype skoger her på Heia. To kilometer fra strøm, siden mine plager stemte veldig overens
med de problemer strømallergikere rapporterer.
Snøen kom fort der oppe, allerede 31. oktober det året.
Og den ble liggende. Jeg trengte ved, masse ved. For selv
om smertene forsvant etter bare ei uke i skauen, kom de
tilbake bare jeg satte meg inn i en bil. Så her måtte jeg
visst bli en stund!
Jeg bar veden inn selv. Nøyaktig 800 meter i ulendt
terreng. Hver eneste lille kubbe og flis for kalde vintermåneder.
Så var det en dag da jeg gikk og gråt og sleit med denne
veden.

”Via Dolorosa” sa det plutselig inni meg.
”Smertens vei” – den veien Jesus bar sin ”ved” korstreet han skulle spikres på. Helt fra byen og opp til
Golgata. Via Dolorosa.
OK. Hvis Kongenes Konge og Guds Sønn kunne tåle
kortreets smerte og ydmykelse for å gi meg oppstandelsens håp, så kan vel jeg også? - Bære mine smerter mens
jeg fortsetter å være prest, fortsetter å fortelle andre om
Jesus Kristi oppstandelse fra de døde?
Så knelte jeg der i skogen mens den døende novembersola brøt gjennom skydekket. Der takket jeg min skaper
for livet og for smerten, men også for troen og håpet og
gleden midt opp i alt sammen. Deretter reiste jeg meg
opp og tok mine første skritt på Via Dolorosa.
Det gir meg fortsatt en viss smerte å skrive disse ordene.
PC, mobil, tastatur, skjerm og mus; alle digitale apparater er mine brennmaneter. Men dette skriver jeg for at
du skal komme til tro på Jesus, og for at du ved troen på
Ham skal vinne det evige liv. Kjære deg.
Du har også din egen Via Dolorosa. Gud vet. Men også
til deg ønsker han å gi håpet og gleden. Midt i denne
smertens åker sår han noe nytt, det spirer evig liv av
døde. Hurra!
Jesus sier:
”Fred etterlater jeg dere,
min fred gir jeg dere,
ikke den fred som verden gir.
La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet!”
Johannes 14,27
Påskehilsen fra Gunnar Lindtveit

Samtale med Lene Nylund Songedal (14)

hver gang. Men jeg kunne gjerne tenkt meg flere
turer i løpet av konfirmasjonstiden.
Lene går i 9. klasse på
Jeg ønsker også et litt «friere» opplegg, og skulle
Vegårshei ungdomsskole,
ønske menigheten vår kunne ha en mer fri form
og skal konfirmere seg nå
med litt ungdommelig spøk inniblant alvor.
i vår.
- Er det noen gaver du ser at du har og vil
bruke for å fortelle om Jesus til andre?
Jeg har vært med i lovsangsteamet på Huset, og
føler jeg bør synge for Gud og Jesus. Jeg har hørt
at andre sier jeg er et «forbilde» for andre ung- Du bestemte deg for å bli konfirmert i kirka? dommer når jeg synger, og det tar jeg som et tegn
Ja, pappa, mamma og min bror hører til i denne
fra Gud om at jeg skal synge.
kirka, og jeg ble døpt her. Derfor ble det naturlig. - Har du et bibelvers som betyr ekstra mye
Det har alltid vært en selvfølge for meg at det
for deg?
skulle være en kristen konfirmasjon. I min skole- Ja, Job 35,14:
klasse ble jeg kjent med andre kristne, og det ble
«Selv når du sier at du ikke ser ham, så ser han
etter hvert naturlig for meg å bli kristen. Det har
din sak, bare vent på Ham»
vært lett og naturlig sammen med mine venner,
så det er veldig deilig. Det er også fint for meg at
Jeg var på «Firestarter» i 2016 og var innom
vi ungdommer kan gå i begge menighetene. Jeg
«bønnerommet». Der snakket jeg med en dame,
trives også med ungdomsarrangementer på Huog hun ba for meg. Senere ga hun meg et kort,
set.
- Hvordan er du fornøyd med konfirmasjons- der dette bibelverset stod. Hver kveld leser jeg
dette verset og blir minnet på innholdet.
opplegget?
Jeg ser der er forskjell fra Huset og i Kirka. Jeg
synes det kan være ting her i kirka som kan være Vi takker for et åpenhjertig intervju med et fint
vanskelig. Personlig synes jeg det er interessant å vitnesbyrd.
Av Ingeborg Karine Haugenes
høre og lære av bibelfortellingene vi har, og vi
lærer også av å si trosbekjennelsen og bønner
Konfirmanter 2018

Bak fra v: Denis B. Ntwali, Eivind Myren, Eirik
Ølfernes Aas, Jon Sines, Anniken Gjørup Johnsen
Fremme fra v: Vemund Fjell,
Daniel Alexander Lunder, Lene Nylund Songedal,
Linn Stebekk, Eline Christensen, Maria Vaaje
Ikke tilstede:
Anne Helene Vaaje, Svein Mo Bråten, Ida Marie
Samuelsen Lauve

Intervju med avtroppende kirkeverge Mathilde Moland
Du slutter nå som kirkeverge etter mange år. Hvor lenge har du hatt denne stillingen?
-Jeg begynte i januar `96 i en 30 % stilling som menighetssekretær/kirkeverge. Den stillingen hadde jeg et år
før det kom ny kirkelov i 97. Da skulle det være kirkevergestilling i minimum 50 % i alle kommuner, og jeg
ble da tilbudt stillingen kirkeverge/daglig leder i 50 %.
Det takket jeg ja til.

ble 200 års jubileet feiret med mange arrangementer.
Gudstjenesten 22. august 2010, er en av de flotteste gudstjenester jeg har opplevd i Vegårshei kirke. Ikke minst
husker jeg hvor fint Elin Ann Øvensen sang; «Fordi han
kom og var som morgenrøden».
Jeg var også redaktør av menighetsbladet i noen år, og
jeg har fortsatt ansvar for faste spalter til bladet som
«slekters gang», gudstjenestelista m.m.

I stillingsbeskrivelsen i utlysningsteksten til den som tar
over ser vi at du har hatt en stilling med stort ansvarsområde og mange ulike arbeidsoppgaver. Kirkevergen
er blitt kalt «kirkens rådmann». Det er kirkelig leder du
har vært. Hvordan og på hvilken måte har kirkevergens
lederrolle i Den norske kirke utviklet seg gjennom de
siste 20 årene?
-En får stadig flere oppgaver som en må sette seg inn i.
Har du opplevd jobben først og fremst som en intern
administrativ stilling eller en mer utadvendt stilling?
-Jeg føler absolutt den har vært utadvendt. En møter folk
i forhold til kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon,
vielser og begravelser. Det har for meg vært svært hyggelig. Det gildeste er å få melding om dåp, da følger som
regel en lett og hyggelig samtale. Det samme gjelder når
folk ønsker å gifte seg i kirka. Som daglig leder må man
utføre svært mange ulike oppgaver, så man kan ikke bli
like god på alt.
Hvordan har arbeidsfeltet utviklet seg gjennom disse
årene i forhold til omfang og arbeidsmåter?
-Da jeg begynte, skrev jeg på elektrisk skrivemaskin
med rettetast. Jeg hadde ikke tatt i ei datamaskin før jeg
arvet en på slutten av 90-tallet. Det ble mye nytt å sette
seg inn i. Fram til `97 var kirkeverge en kommunal
stilling. Fra 1997 har de fleste ansatte, utenom prestene,
hatt kirkelig fellesråd som arbeidsgiver.
Hvilken /hvilke av arbeidsoppgavene setter du personlig
mest pris på?
-Jeg trives, som sagt, i møte med «publikum». Det er
ellers både interessant og viktig å holde orden på arbeidet
med kirkegårdene i forhold til festeavgifter og hvem som
er fester. Jeg har nå fått registrert de fleste gravene i et
dataprogram som heter «Gravlund». Registreringen gir
en grei oversikt over hvem som har vært lagt i de ulike
gravene gjennom tidene. Jeg skulle ønske jeg kunne fått
ajourført denne registreringen, men jeg ser det blir umulig å få det helt ferdig før jeg slutter.
I løpet av nesten 22 år, har det skjedd mye i menigheten:
6 kirkevalg og 2 bispevisitaser. I 2008 ble boka om Vegårshei kirke, Vegårshei kjørke 200 år, gitt ut og i 2010

Mathilde Moland pensjonerer seg
etter nær 22 år som kirkeverge

Hvordan har en vanlig arbeidsdag sett ut for deg?
Det innebærer å svare og følge opp det som er kommet
inn via e-post og vanlig post. Så kan det være føring av
protokoller i forbindelse med kirkelige handlinger,
utsending av regning ved festing av graver, nye graver og
betaling av regninger via nettbank. Ved månedens slutt
skal alle inn og utbetalinger kontrolleres i forhold til kontoutskrift, før mappa leveres til kommunekassa. Regnskapet hadde over 700 bilag i 2017.
Hver tirsdag når det er gudstjeneste påfølgende søndag,
sender jeg annonser til Agderposten og Tvedestrandsposten. Jeg deltar på AU-møter (arbeidsutvalgsmøter) før
hvert menighetsrådsmøte. Rådsmøte er det hver måned
unntatt i juli. Jeg skriver innkalling og referat etter møtene, og følger opp saker derfra med brev eller telefoner.
I forbindelse med begravelser tar jeg ut grav sammen
med graveren.
Hva har arbeidsplassen hatt å bety for deg som positiv
inspirator i hverdagen kollegialt og i forhold til møte
med ulike mennesker?
-Det har vært en veldig god arbeidsplass. Staben er liten,
derfor er det ekstra positivt at kontoret befinner seg på
kommunehuset. Jeg har fått mye god hjelp av de ansatte
der, ikke minst innen data. En har også mye kontakt med
kommunekassa i forhold til regnskap, bilag og lønninger,
og de ansatte på teknisk i forhold til ulike praktiske oppgaver. Det har også vært svært morsomt å høre de mange
gode historiene som blir servert i matpausen.

Hva fikk deg til å bli interessert i stillingen som kirkeverge?
Det var daværende kapellan Just Salvesen som foreslo
at jeg skulle søke på stillingen. Senere har stillingen blitt
utvidet flere ganger. Siden 2008 har den vært 75 %
Hva har du gjort yrkesmessig før du begynte som kirkeverge på Vegårshei?
-Jeg seilte som telegrafist. Her på «Heia» jobbet jeg
i posten fra 1985 til posten ble lagt ned i 2001, både i
skranken og som vikarierende landpostbud.
Hvordan ser du på Den norske kirke i dag?
-Kirka har store utfordringer; både med å få med unge
familier og på det økonomiske plan.
Forholdet mellom ansatte og frivillige i kirken, hva
tenker du om det? Du er ofte å se på gudstjenester og i
kirkelige tilstellinger. Er det, slik du ser det, naturlig at
ansatte også i tillegg gjør frivillig arbeid i kirken?
- Jeg har hatt anledning til å delta i frivillig arbeid. Det
kan være en balansegang mellom å være frivillig og være
på jobb. Andre ansatte må vurdere selv hvordan de vil
løse dette.
Hvilke planer har du framover som pensjonist?
- Jeg ønsker å tilbringe mer tid i Flekkefjord der jeg
både har familie og venner. Barnebarna koser seg i huset
mitt der og er blitt noen resere til å fiske, fange krabber
og reker. Ellers så har jeg hus og hage her som er blitt
forsømt de siste årene. I månedsskiftet juni/ juli skal jeg
en tur til London sammen med døtrene mine, noe jeg ser
veldig fram til.
Vi takker for intervjuet og ønsker Mathilde en velfortjent, lang og god pensjonisttilværelse.
Av Ingeborg Karine Haugenes
NYTT FRA FELLESRÅDET/MENIGHETSRÅDET
a)Kirkegården.
Ferdigstillelse av kirkegårdsutvidelsen har trukket noe ut
i tid,men etter et et møte med kommunens politiske og
administrative ledelse er den lovet ferdig i løpet av 2018.
b)Festeavgiften for graver.
I sitt budsjettvedtak for 2018 vedtok kommunestyret å
øke den årlige festeavgiften for graver med kr. 100,- pr. år
fra kr.300,- til kr.400,-.
c)Investeringsbudsjettet
I inneværende år har kommunestyret vedtatt at det kan
gås til innkjøp av en ny minigraver.
d)Driftsbudsjettet
Kommunestyrets driftsramme til Fellesrådet er vedtatt å
være det samme som i 2017.Det vil si at det ikke er lagt
inn
noe beløp til dekking av lønns- og prisstigning. Rammen
skal dekke driftsutgiftene til administrasjon, kirkebygg,

Program Normisjon våren 2018
15.03 Torsdagsmøte kl 19.00
Arne Inge Vålandsmyr, Songe musikklag
22.03 Temakveld kl 19.00
”Kunsten å leve” ved Per Emmanuelsen
12.04 Torsdagsmøte kl 19.00
Hilde og Alf Halvorsen
Lørdag 21.04
Markedsdag
26.04 Torsdagsmøte kl 19.00
Svein Løvdal, Sigrunn D Olimstad
Søndag 06.05 kl ?
Familiesamling, Ole Jakob Pedersen, Sangskolen
24.05 Torsdagsmøte kl 19.00
Tonje Teistedal og Hilde Frivold

Slekters gang
Døpt

14.01.2018 Olav Nordås Ettestøl, Arendal

Død

14.01.2018 Berte Olimstad, Mandal
19.02.2018 Astrid Kristine Sletten
tjenester og gravplassforvaltning. Med bakgrunn i
vedtaket har Fellesrådet vedtattå iverksette følgende
utgiftsreduserende tiltak:
- Stans av årlig tilskudd til Vegårshei Frivillighetssentral
- Slå av flombelysning på kirka
- Redusere antall timer tilvikarbruk på kirkegård på
sommeren
-Flere gudstjenester på Høgtun om vinteren. Redusere
strømforbruk i kirka og andre bygg maksimalt
- Ingen innkjøp av nye maskiner
PS: Flombelysningen er slått på igjen takket være en øremerket privat gave.
Per Fossing,
leder av menighetsrådet

Hva gjør egentlig menighetsrådet?
Har du hørt om menighetsrådet, og vet du hva
de gjør? Hvis du ikke vet det, vil den følgende
teksten gi deg svar på noe av det du lurer på.

Sokn og menighetsråd

Den grunnleggende enhet i Den norske kirke
er soknet. I Vegårshei er soknet samsvarende i
geografisk utstrekning med Vegårshei kommune.
I andre kommuner, f.eks. Risør og Tvedestrand,
er det flere sokn.

Økonomi

Det er kommunen som har det økonomiske ansvaret for drift og forvaltning av kirkebygget og
kirkegårdene. I Kirkelovens §15 er dette definert
slik:

”Kommunen utreder følgende utgifter:
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av
kirker
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser
c) utgifter for stillinger for kirketjener, klokker og
Kirkelovens §5 sier at ”I hvert sokn skal det være organist/kantor og til daglig leder
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd,
et menighetsråd”.
herunder utgifter til administrasjon og kontorMenighetsrådet består av soknepresten og et visst hold.
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konantall valgte medlemmer - i Vegårshei er detfirmasjonsopplæring.
te seks personer. Disse velges for fire år og har
f) utgifter til kontorhold for prestene.”
varighet fra 1.11 valgåret til 1.11 - fire år etter.
I tillegg velger kommunestyret en representant
Staten bidrar også med eget tilskudd gjennom
som tiltrer rådet i visse saker. Rådet velger selv
bispedømmet til opprettelse av stilling som
sin leder og nestleder.
trosopplærer, men ikke tilstrekkelig til f.eks. å
dekke den 40% stillingen som er opprettet i VeMenighetsrådets oppgaver
gårshei menighet.
Oppgavene er definert i Kirkelovens §9:
”Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet
De oppgaver som menigheten har utover dethenvendt på alt som kan gjøres for å vekke og
te, eksempelvis søndagsskole/barnearbeid,
nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds
ungdomsarbeid, menighetsblad, diakoni, kirkeord kan bli rikelig forkynt, syke og døende bemusikk, annet kirkelig kulturarbeid, SIMEN og
tjent med det, døpte gis trosopplæring, barn og
misjonsarbeid, dekkes ved ofringer og bidrag fra
unge samlet om gode formål og legemlig og
menighetens medlemmer.
åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og
Mye av arbeidet, spesielt rettet mot ungdom, utdiakoni innarbeides og utvikles i soknet”
føres i samarbeid med Normisjon, samt at lederarbeid for de forskjellige aktiviteter, i stor grad
Kirker - Gravplasser
utføres på dugnad.
I og med at det bare er et sokn i Vegårshei har
også menighetsrådet ansvar for drift av
Vi håper denne korte oversikten har gitt en viss
kirkegårdene og kirken i kommunen. I kommuinformasjon om mangfoldet som et valgt menigner med flere sokn er det fellesrådet, et samarhetsråd og kirkens ansatte jobber med.
beidsorgan mellom menighetsrådene, som har
ansvaret for dette.
Per Fossing, leder av menighetsrådet.

Et døgn med hoppeslott og Jesus

Lørdag 3. - søndag 4. februar var 200 unge i 5.- 7. klasse samlet et helt døgn i Vegårsheihallen. Dette
var et døgn fylt med hoppeslott, lek, moro, gode venner, godteri, sang, dans og Jesus.
24 hours festivalen er en omreisende festival i regi av Stiftelsen Skjærgårdsgospel, som arrangeres i
samarbeid med lokale menigheter. Festivalen i Vegårsheihallen er et samarbeid mellom Guds
Menighet og Vegårshei menighet, og hadde deltakere fra Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand, Åmli,
Risør, Arendal og Kristiansand.
I løpet av helga fikk de 200 deltakerne muligheten til å hoppe og leke mye i ulike hoppeslott, de fikk
undervisning, sangopplevelser og konkurranser fra 24-teamet på scenen, se film fra soveposene og
ikke minst sove i Hallen.
Festivalen ble avsluttet med en siste samling rundt scenen, også kalt ”stage”, som foreldre, søsken og
resten av menighetene var velkommen til å delta på. Her ble helga oppsummert gjennom en flott film
som var blitt laga i løpet av lørdagen, og familiene fikk muligheten til å høre og se litt av det som
hadde foregått i Hallen de siste 24 timene.
Det hele ble et veldig vellykket arrangement,
og det var en gjeng med ganske trøtte unger
som reiste hjemover etter et døgn i
Vegårsheihallen. 24-festivalen kommer
selvfølgelig tilbake til neste år, så alle som
da går i 5.- 7.klasse kan allerede begynne å
glede seg.
av Maria Nese Taxerås

Bilder: Leif H. Dalen

Fastelavnsfeiring på Høgtun

Drama av 10-åringene: Ingrid, Serine, Sigrid og Amelia

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

www.facebook.com/essovegarshei

MYRA MANUFAKTUR
KLÆR - INTERIØR - GARN

SIDEN 1961

TLF: 37 16 92 23

MOLANDSVEIEN 9
4985 VEGÅRSHEI

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS

Tlf. 915 52 003
- HELE SØRLANDET Be gjerne om forhåndspris

Digitaliseringshuset

Del minnene med barn og barnebarn

Besøk oss i Engene Næringsgård på Ubergsmoen (Ymebygget) eller på FaceBook.
Da kan vi diskutere hvilke muligheter vi har til å digitalisere minnene dine!
Kontakt Geir Ommundsen
900 38 855
post@digitaliseringshuset.no

Vi er villig til å gå langt for
våre kunder...
ALT du trenger i ett hus
offsett
digitaltrykk
kampanjemateriell
bilder på lerret

design
skilt
bøker
reklameaviser

storformat

roll-up

Tlf. 37 19 68 68 | post@atlgrafisk.no | www.atlgrafisk.no

4985 Vegårshei

Vedfyrte bakerovner
Kjenn smaken av en ekte italiensk pizza
- stekt direkte på stein! Kjøtt, fisk og
bakevarer stekt i vedfyrt bakerovn
smaker kjempegodt!

Kurs i fyring og
matlaging i vedfyrt
bakerovn.
Transportable ovner,
store ovner og byggesett

Aud Vegerstøl A/S
Vegårshei
Tlf: 905 19 375

www.vegar-ferie.com

www.skikkeligrorlegger.no • www.vrs.vvseksperten.no

Mars
11.03 Gudstjeneste kl. 12.00. Vegårsheihallen. Avslutning «Firestarter». Nattverd.
18.03 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Jer 33,14–17 Ef 1,3–6 Luk 1,46–55
20.03 Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Konfirmanter går dør til dør med bøsse fra kl 17.00 - 20.00
25.03 Palmesøndag. Familiegudstjeneste kl. 11.00. Lindtveit. Offer.
Jer 33,14–17 Ef 1,3–6 Luk 1,46–55
29.03 Skjærtorsdagsgudstjeneste kl. 18.00. Lindtveit. Nattverd .
Jer 31,31–34 Hebr 10,19–25 Luk 22,14–23
30.03 Langfredag. Pasjonsgudstjeneste kl. 11.00. Lindtveit.
Joh 18,1–19,42
April
01.04 Påskedag. Høytidsgudstjeneste. kl. 11.00. Lindtveit. Dåp. Offer.
Jes 52,7–10 Rom 14,7–9 Matt 28,1–10
02.04 2. påskedag. Familiegudstjeneste. kl. 12.00 Takserås. Lindtveit. Offer til grendehuset.
1 Mos 45,1–15 1 Pet 1,18–23 Luk 24,36–45
08.04 Familiegudstjeneste kl. 11.00. . Lindtveit. 6-åringene. Nattverd. Offer.
Jer 31,1–6 eller Apg 1,1–5 1 Joh 5,1–5 Joh 21,15–19
15.04 Familiegudstjeneste. kl. 11.00. Lindtveit. Tårnagentene. 8-åringene. Offer.
Esek 34,23–3 eller Apg 3,12–21 Hebr 13,20–21 Joh 10,1–10
22.04 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Jes 43,16–21 eller Apg 9,1–19 Åp 2,1–7 Joh 13,30–35
29.04 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
1 Kong 17,8–16 eller Apg 2,42–47 Rom 12,1–3 Luk 13,18–21
Mai
01.05 Gudstjeneste kl.11.00. Gunnar Lindtveit. Offer til menigheten i Allazi.
Amos 8,4–7 Jak 2,1–9 Luk 14,12–14
06.05 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Dan 9,17–19 eller Apg 4,23–31 3 Joh 11 Matt 7,7–12
10.05 Fjellmesse på Hovedfjell kl. 12.00. Presten i Åmli.
Dan 7,13–14 eller Apg 1,1–11 Rom 10,6–10 Luk 24,46–53
13.05 Avskjedsgudstjeneste for Per Emanuelsen i Tvedestrand kirke kl 11.00.
17.05 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Offer til barne- og ungdomsarbeidet.
1 Krøn 29,10–14 1 Tim 2,1–4 Matt 22,17–22
20.05 1. pinsedag. Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer.
1 Mos 1,1–5 Apg 2,1–11 eller 1 Kor 12,12–13 Joh 14,15–21
27.05 Samtalegudstjeneste kl. 18.00. Gunnar Lindtveit. Offer
1 Mos 18,1–8 Rom 11,33–36 Luk 10,21–24
Juni:
03.06 Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11.00. Gunnar Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.
Salme 67,2–6 Gal 3,23–29 Joh 3,26–30
10.06 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Sangskolen. Nattverd. Offer til «Sangskolen».
Kirkekaffe på Høgtun. Avskjed og velkomst.
Jes 50,4–5 Rom 8,28–30 Joh 1,35–51
17.06 Gudstjeneste kl 11.00. Prest fra Åmli. Nattverd. Offer
Jos 24,19–24 Ef 2,1–10 Matt 16,24–27
24.06 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Mal 4,5–6 Apg 13,16–26 Matt 11,7–14

