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2. årgang

Christine synes instrumenter er
veldig spenende.
Aksel og Kristian blir blir bedre kjent med hverandre

Babysang på besøk på dagsenteret
Torsdag 14. februar møttes de yngste og de
eldste til en koselig sangstund på dagsenteret.
Det ble en hyggelig samling for alle, med sang,
lek, prat og vafler.
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Send gjerne inn forslag og bidrag til innhold i menighetsbladet. Dette er et blad for hele menigheten, og vi
ønsker å få med mest mulig av det som skjer.

Vegårshei menighetsråd
Leder
Per Fossing

48995611

Nestleder
Lars Marius Dalane

92016346

Medlemmer
Gro Langan Bjorvatten
May-Lill R. Myre
Kay Fjell
Kåre Urfjell Gisletveit

97751265
92016346
91105051
91171486

1.varamedlem
Irene Colbjørnsen

92692756

Kommunerepresentant
Per Arnt Nes

92602706

Sokneprest
Gunnar Lindtveit
Kirkeverge/ daglig leder
Maria Nese Taxerås

91198721
37170253
90161892
37170263

Lydanlegg og projektorvisning i kirken
Det er gledelig utvikling i prosjektet med lyd og bilde i
Vegårshei kirke! Biskopen har godkjent planene våre, og
kommunen har lagt inn til sammen tre hundre tusen i investeringsbudsjettet over tre år. Vi har spart litt penger
til dette fra før, men vil også trenge noe givermidler for
å komme i mål. Det kommer vi tilbake til om ikke lenge.
Det ble også noen justeringer på planene etter at biskopen hadde sagt sitt, derfor vil menighetsrådet behandle
saken på ny i mars i forhold til et oppjustert tilbud vi har
mottatt. Det ligger an til en endelig prislapp på mellom
5 og 6 hundre tusen.
Mye penger for lyd og projektorvisning?
Men det er verdt det.
Komiteen som jobber med dette var på befaring i Grimstad kirke i januar, og fikk demonstrert hvor god lyd det
blir med maken anlegg til det vi planlegger. Og jammen
meg, altså; hvor hen jeg satte meg i kirkesalen var lyden
like god, som om den kom fra en usynlig kilde rett foran
meg!
Enkel betjening var det også; med ferdiginnstilling for
de ulike anledninger var det bare å skru PÅ, så var vi i
gang. Samtidig som miksemulighetene var mangfoldige
om det skulle trengs.

Din plass i fellesskapet
Deltar du med noe i menigheten? Vel, akkurat nå leser
du dette, så det gjør du jo! Og så har vi jo de store anledninger i livet… Men ellers, sånn til daglig?
Vi ønsker å engasjere flere av dere. Vi er sikre på at
mange ville føle stor glede og mye mening ved å delta
med et eller annet, smått eller stort. Det er jo mye gøyere å delta på noe når du har en oppgave, ikke sant?
Dette gjelder alle aldersgrupper, ingen er for gammel,
ingen for ung.
Akkurat nå tenker jeg aller mest på dere litt yngre voksne. Jeg ønsker å skape et treffpunkt for dere, gjerne en
søndags kveld nå og da. Sosialt, sittende rundt bord og
med et aktuelt tema, og musikk. Og nattverd og til slutt
et enkelt måltid mat og fri prat.

Dersom du/dere kunne tenke dere å være med på noe
sånt, enten bare delta eller også bidra med noe; alt fra om
du liker å spille, synge, trylle eller bake boller, hører jeg
gjerne fra dere!
Det GODE ved å delta i en menighet? Vel, alt vi er og
gjør er basert på NÅDE og KJÆRLIGET. Her selges og
kjøpes ikke, her utnyttes ikke, her konkurreres ikke. Det
blir som jeg pugget med konfirmantene i ettermiddag:
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av
hele din sjel, av all din kraft og all din forstand, og din
neste som deg selv.
Ikke at menighetslivet er alene om dette; alle gode miljøer i kultur, idrett og ulike interessegrupper, ja alle gode
fellesskap bærer i seg kjernen av disse verdiene.
I menigheten er kjærligheten målet og meningen med alt.
Vi trenger hverandre, rett og slett.
Mvh
Gunnar Lindtveit, sogneprest.

Det er en brist i alle ting
av Kjell Wedø
Den som jakter på det perfekte i eget eller andres liv vil før eller senere bli skuffet. Det er en illusjon å tro
at plettfrihet og fullkommenhet fins noe sted annet enn i glansbildeverden. Og det er jo forhåpentligvis ikke
der vi befinner oss.

I Leonard Cohens vakre sang «Anthem»
får vi en påminnelse om dette. Og han
trekker bildet ganske langt:

There is a crack i everything
That’s how the light gets in.
(Det er en brist i alle ting.
Det er slik lyset kommer inn).

Cohen var selv et sårbart menneske som hadde kjent på skuffelser og brist i eget liv og sviket fra andre. Da nederlaget sved som verst gikk han inn i refleksjon og ettertenksomhet, og kom styrket ut av det. Med større klarhet og lys
over tilværelsen og livet. Derfor kunne han også synge som han gjorde.
- Anger stråler renere enn uskyld, skrev en dansk forfatter en gang. Det er det mye sant i. Den som angrer, har kjent
på egne brist i livet.
For det er ikke uskylden og plettfriheten som gjelder, men angeren, viljen og behovet for tilgivelse som gjør den
store forskjellen i livet. Den gode anger forløser og setter fri når Kristus får bringe oss lyset.
Jesus har lært oss mye om nåde og tilgivelse. Ingen av dem som holdt seg til ham, var plettfrie mennesker. Ingen av
de andre heller. Men mange av dem han stanset opp hos, sårbare og hudløse mennesker, fikk i tilgivelsen møte den
nye tilblivelsen. Og der livet fikk en ny begynnelse.
Kristus kaller ikke mennesker som tror de er perfekte, men folk som er ærlige og ekte. Dem møter han med nådens
ord: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all
urett (1.Joh.1,9).
Vi har sett mennesker reise seg opp etter dype fall, og med løftet hode kunne gå livsveien videre til endes, uten
skamfølelse eller mindreverd. Og med mer varme, lys og forståelse for andres smerte og sårbarhet.
- Tilværelsen har lyset til mål, sier sørlandsdikteren Gabriel Scott et sted. Det må vi ikke miste av syne når noe har
gått i stå. Om fasaden slår sprekker og perfektheten brister.
Det er slik lyset kommer inn - Guds lys i våre liv!

Rana

fiskeakvarium som ble benyttet til forskning. Siden jeg
og mannen min drev med fiskeoppdrett i Irak, kjente jeg
litt til dette fra før. Da jeg sluttet, fikk jeg et sertifikat
med på min CV. Jeg trivdes godt i Asker, der jeg ble
godt kjent og fikk mange venner.
Hvordan oppleves det for deg, som muslim, å være i
kirke?
Det er veldig personavhengig. Min beste venninne er
kristen og er fra Eritrea. Jeg respekterer alle religioner.
Jeg liker å se og høre mens jeg sitter i kirka. Det er fint å
oppleve fellesskapet. Jeg forstår også litt av det som blir
sagt. Jeg liker godt sangen.

Du er en av våre nyinnflytta her på Vegårshei, en som
jeg (Ingeborg Karine) har vært heldig å bli litt kjent med
og blant annet få følge med til kirka flere ganger.
Hvordan havnet du her på Vegårshei?
Jeg er fra Irak og kom til Vegårshei 4.september 2017.
Jeg kom til Norge 17.november 2015.
Vi ble angrepet av IS i Irak, alt vi eide ble tatt, to av
mine brødre ble drept, og vi måtte flykte. Vi kom sommeren 2015 i båt fra Tyrkia, til ei øy utenfor Hellas.
Etter fire dager på øya, gikk vi videre med et stort skip
til Aten. Derifra reiste vi nordover i Europa. Vi gikk
dag og natt, og noen strekninger kjørte vi buss, tok og
satt på med forskjellige. Vi kom med tog fra Sverige
til Norge, og ble plassert på et mottak i Rena. Der var
vi 4 måneder, og etter det ble vi flyttet til nytt mottak i
Asker.
Vi var der nesten 2 år, men vi benyttet tiden til å bli
kjent med folk fra mange land, og vi studerte norsk i to
måneder. Der ble jeg og noen andre damer invitert til å
ha språkpraksis i kirka. I kirka lærte jeg å lage vafler,
og jeg hjalp til med kirkekaffe og vafler. Det var veldig
hyggelig.
Mens jeg bodde på mottaket, ble jeg også kontaktet av
Universitetet i Oslo, hvor jeg hjalp til med

Det virker som du kommer fra en sammenheng med
åpenhet og frihet i forhold til religionsutøvelse. Opplever du å bli godt tatt imot av de de norske i kirka
her?
Jeg opplever å bli møtt med respekt for den er, og folk
er veldig hyggelige.
Hva mer skulle du ønske menigheten kunne gjort for
og med nye flyktninger på Vegårshei?
Jeg ville tenke det kunne være en god ide å gjøre noe
lignende til det de gjorde i Asker, kanskje lage aktivitetskvelder for kvinner og for familier. Vi kunne ha kurs
eller fester med mat og tid til å snakke sammen.
Det er alltid så hyggelig å møte deg og ditt gode smil
og vennlighet. Hvor henter du energien fra?
Det er vanskelig å svare på, men jeg liker å være
sammen med folk, og jeg ønsker å lære norsk fort og
komme i gang med nye studier. Jeg har en veldig dyktig og omsorgsfull lærer i Risør. Hun bryr seg om hele
mennesket, og det er viktig.
Hva driver du med ellers til hverdags?
Jeg gjør mye lekser. Norsk er vanskelig, men det går
stadig litt bedre.
Vi takker for intervjuet og ønsker Rana et godt liv med
mange venner og trivelige aktiviteter på Vegårshei og
fortsatt hjertelig velkommen i ulike sammenhenger i
menigheten.
av Ingeborg Karine Haugenes

feirer 20-års jubileum
Den 8.- 10. mars blir det mye liv i Vegårsheihallen,
når Firestarter arrangeres for 20. gang. Da fylles
hallen med ungdommer, frivillige, lovsang, musikk og
liv, alt med fokus på Jesus. Festivalen ønsker nemlig
å sette ungdom i brann for Jesus ved å gi ungdommer
på Vegårshei, og ellers på Sørlandet, en innholdsrik
festivalhelg.
Ungdomsfestivalen Firestarter blir i år arrangert av menighetene på Vegårshei for 20. gang, og drar ungdommer
fra ulike steder på hele Sørlandet. Firestarter drømmer
om å bygge en kultur rundt seg basert på det Gud gjør i
mennesker gjennom Firestarter. Håpet er at deltakelse på
en slik festival skal tenne en brann i ungdommene, og at
dette skal føre til en blomstring i de lokale kristne ungdomsgruppene. Firestarter ønsker å
oppmuntre og utfordre unge
mennesker til å elske Jesus, finne sin
identitet som hans sønner og døtre,
og å være en del av kirka.
Firestarter blir arrangert hvert år
den andre helga i mars i
Vegårsheihallen. Her rigges det
opp med stor scene, mye lys og
knallbra lyd. I andre enden av
hallen rigges det til kafè hvor man kan få kjøpt alt fra
kaffe til nachos-tallerken. Alt blir tilrettelagt med tanke
på at det er en ungdomsfestival, og det som ungdommen
verdsetter blir derfor i fokus. Planlegging og gjennomføring av festivalen gjøres på frivillig basis og fungerer som
et samarbeid mellom Vegårshei Normisjon, Guds menighet og Vegårshei menighet. Det blir leid inn artister,
band og talere, noe som gjør at festivalen også passer for
ungdommer utenfor Vegårshei .
På årets festival kommer lovsangbandet fra Impuls i
Stavanger. De er vant til å lede store forsamlinger med
ungdom i lovsang, og skal lede en egen lovsangskonsert
på fredagen. Teamet består av et fullt band som varierer
mellom norske og engelske lovsanger og salmer, og som
mesterer både rolige låter og sanger med litt med trøkk i.
Impulsbandet vil også lede lovsangen fra scenen på alle
møtene hele helga.
På lørdagen kan festivaldeltakerne velge mellom mange
ulike seminarer, før det er klart for møte, fyrverkeri og
konsert med Walking Sign på kvelden. Walking Sign har
blant annet toppet lista over mest populære sang på NRK
P3, og har spilt et hundretalls konserter. Mange av låtene
deres har havnet på hitlistene i både Europa og Asia.

Kjetil Myren sitter med hovedansvaret for årets festival,
og han mener at Firestarter er en helg utenom det vanlige:
”Denne helga er et godt supplement til det vanlige ungdosmarbeidet. På festivalen får ungdommen på Vegårshei
mulighet til å møte mange andre ungdommer, og de kan
bli kjent og samles til et fellesskap,” sier han. Han håper at
ungdommene kan få et sterkt møte med Gud henne helga.
Myren understreker at vi egentlig ikke vet hvor heldige vi
er som har en så stor festival på Vegårshei. Det er ikke så
mange andre kristne arrangementer på Sørlandet som er
så store, og det tror han at vegårsheiinger har glemt litt.
Myren forklarer at en måte man kan være med å bidra
til festivalen på er først og fremst å bli bevisst på menighetense tilknytning til festivalen. Firestarter
blir drevet som et samarbeid
mellom Vegårshei Normisjon,
Guds menighet og Vegårshei
menighet, og det er viktig at alle
menighetene engasjerer seg i
dette samarbeidet.
Det er mange voksne som er med
som frivillige, og det ser ut som
om de virkelig koser seg med de
oppgavene de har. Det er en positiv
ting å ta del i, og man tar del i et større fellesskap. Dersom
du kan tenke deg å være med å hjelpe til på årets festival
kan du kontakte Kjetil ( tlf: 95920834). Alle kan være med
å spre ordet til ungdommer de kjenner, og oppfordre dem
til å delta på festivalen.
Et viktig bidrag til festivalen er å hjelpe til nedrigging. Det
er mye som skal rigges ned igjen etter en slik festival, og
de som har stått på hele helga begynner å bli veldig slitne.
Bli gjerne igjen etter gudstjenesten og tilby din hjelp. Det
settes garantert stor pris på.
Til slutt ønsker Myren å komme med en oppfordring til
alle vegårsheiinger: ”Kom på gudstjenesten på søndag! Få
med deg avslutningen på festivalen, og få en smakebit på
det som har skjedd gjennom helga.”

Nytt fra
menighetsrådet
Kirkegårdutvidelsen

Kirkevalget 2019

Representanter fra menighetsrådet er blitt holdt løpende
orientert om de foreslåtte endringer, og har kommet med
noen innspill. I møte 15.1.19 vedtok menighetsrådet enstemmig foreslåtte endringer, og forslaget er nå godkjent
av Biskopen i Agder og Telemark.

Valget skjer samtidig med kommunevalget, og foregår
omtrent på samme måte. En liste med navn blir fremstilt, og alle medlemmer i Den norske kirke kan stemme.
Man kan da forandre på rekkefølgen på listene, dersom
man ønsker å stemme noen opp.

Menighetsrådet er spesielt glad for at forslaget bl.a.
inneholder en god løsning for garasje- og velferdsrom for
ansatte,en løsning som også muliggjør en seinere utbygging av toaletter for publikum.

De som blir stemt inn i menighetsrådete får som oppgave å avgjøre og jobbe med saker i menigheten, med
kirkebygget og gravplassen. De vil møtes en gang i
måneden til menighetsrådsmøter, og det forventes at
rådsmedlemmende tar ansvar for enkelte arbeidsområder
i menigheten.

Vegårshei kommunestyre påla i sitt budsjettmøte i
desember administrasjonen å søke å redusere investeringskostnadene til den pågående utbygging av gravplassen ved Vegårshei kirke. Konsulentfirmaet Asplan Viak
og teknisk etat har gjennomgått planene og funnet fram
til en mulig reduksjon på investeringskostnadene på ca. 2
mill kroner. Dette har kunnet skje vesentlig med bruk av
andre materialer og andre løsninger på gjerder etc. uten at
gravplassens utforming er blitt vesentlig endret.

Menighetsrådet har fått flere henvendelser om gravplassen vil inneholde minnelund,og det kan bekreftes at det
er satt av plass både til en navnet minnelund og en anonym minnelund.

Til høsten er det kirkevalg, og det skal velges nytt menighetsråd i også i Vegårshei menighet. I disse dager vil
en nominasjonskomite sende ut brev i posten til personer de ser på som aktuelle kandidater til å stå på listene
til valget. Dersom du er blant dem som mottar et slikt
brev i posten, betyr dette at komiteen ser på deg som
en velegnet person til å sitte i menighetsrådet. En stund
etter vil komiteen ringe til alle som har mottatt et slikt
brev for å høre om de er villige til å så på valglistene.

Slekters gang

Trærne ved kirkens inngangsport

22. desember, etter et større snøfall, knakk store greiner på de to trærne ved inngangsporten til kirka. Dette
skjedde i tidsrommet hvor det skulle holdes skole ,- og
barnehagegudstjenester. Menighetsrådet har derfor
vedtatt å beskjære disse to trærne ytterligere for å ivareta
publikums og ansattes sikkerhet. En håper å få dette gjort
i løpet av denne vinteren.

Lyd og bilde i Vegårshei kirke

I julenummeret av menighetsbladet hadde sokneprest
Gunnar Lindtveit noen betraktninger om ovennevnte
tema. Bispedømmerådet har nå godkjent en løsning for
dette, med visse føringer på utforming og utseende. Når
endelig detaljløsning foreligger vil menighetsrådet måtte
se på finansieringsspørsmålet. I den sammenheng vil en
forberede menigheten på at det da kan bli aktuelt også å
be om en ”giverdugnad” for denne investeringen.
Med hilsen Per Fossing

Død
07.12
09.01

Jan Ivar Edvardsen
Grethe Karin Songedal

Døpt
13.01 Theodora Mathilde Samuelsen Fredriksen
17.02 Peder Andreas Eriksen Lindtveit

Theodora Mathilde
Samulesen Fredriksen
sammen med foreldrene
John Rune Samuelsen
og Nathalie Fredriksen.

NattCafe
Fredag 25.januar 2019 var det duket for årets første
NattCafe «Kick Off». Det var FredagsTaco til alle, lek og
underholdning fra ungdomsstyret. I tillegg til dette hadde
vi besøk av ungdomskoret ” Respons”, som sang for oss,
og av Svein Løvdal som holdt andakt. Det ble en kjempefin kveld, hvor vi hadde det veldig moro sammen.

Med seks engasjerte ledere og et engasjert ungdomsstyre
på plass gleder vi oss til fortsettelsen. I tillegg ønsker jeg
å nevne «konfirmanthjelperne». Hver NattCafe er det 3-4
konfirmanter som har fått ansvar for å være «konfirmanthjelpere» under NattCafe, det vil si at de har ulike oppgaver under NattCafe fra å rigge, rydde, lage mat, kiosk
til teknikk. Det er til stor hjelp og meningsfullt. Mange
setter pris på å ha konkrete oppgaver og arbeidsområder
på disse ungdomskveldene, og det gjør at det blir et ekstra godt fellesskap hvor alle føler seg sett og verdifulle.

Alle som er i målgruppen er hjertelig velkommen til å
bli med på NattCafe! Neste samling finner sted fredag
29.mars kl. 20.00 på Høgtun.
Den siste fredag i måneden arrangeres som regel NattCafe på Høgtun bedehus. Tilbudet er for alle som går i
8.klasse og oppover, og skal være et trygt og godt sted
å komme til. Kveldene fylles med mat, lek, spill, kiosk,
musikk, andakt, bønn og fine ungdommer. Vi har hatt
mange fine NattCafer i høst hvor det «å være endel av
et større fellesskap» og å «bli kjent» har vært noen av
målene.

Til slutt: Jeg er utrolig takknemlig for alle som er med
og bidrar for bygdas ungdommer i bønn og handlinger
(tjenester). Stor TAKK!”
-Hilsen ungdomsarbeider Lene Wadseth Myren -

Program Normisjon våren 2019
Torsdag 14. mars

Kjell Wedø - Salig Blanding

Torsdag 28.mars

Arne Inge Vålandsmyr
Tema: Sannheten om mennesket

Torsdag 11. april

Ingebjørg Berstad Torp og Stein Jonassen
Sangkveld

Torsdag 25. april

Hilde og Alf Halvorsen - nattverd

kl. 18.00 - 20.00
Det blir kaffe, lek og sang og
gudstjeneste.
Husk å ta med en gevinst og
penger til loddsalget
for sykehuset i Nepal!

Lørdag 4. mai

Markedsdag
Johannes Vålandsmyr - VeBaGo

Søndag 12. mai

Hesnes Brothers - konsert

Torsdag 23. mai

Øyvind Barland - Eilef og Kjetil

Gunnar Lindtveit
91198721		
Gerd Olaug L. Madsen
90528680

Lørdag 20 juli

Slåttegraut på Simonstad

Program for Simen
våren 2019
Tvedestrand - onsdag 6. mars
Åmli kirke - onsdag 3. april
Vegårshei - onsdag 15. mai

Mars
10.03 kl. 12.00 Hallen. Felles gudstjeneste «Firestarter» Nattverd.
2 Sam 12,1–10, Hebr 5,7–9, Matt 26,36–45
17.03 kl. 11.00 Gudstjeneste. Årsmøte i kirken etter gudstjenesten. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole.
Jes 55,1–7, 2 Kor 6,1–10, Luk 13,22–30
24.03 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
1 Sam 1,21–28, Apg 16,12–15, Luk 1,39–45
31.03 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Sak 3,1–5, 2 Kor 12,7–10, Luk 22,28–34
April
07.04 kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Diplom til 6-åringene. Offer til Bibelskolen i Grimstad.
5 Mos 8,2–3, 1 Kor 10,16–17, Joh 6,24–36
14.04 kl. 11.00 Palmesøndag. Familiegudstjeneste. Tårnagentene. Offer til menighetsarbeidet.
Sak 9,9–10, Fil 2,5–11, Joh 12,1–13
18.04 kl. 18.00 Skjærtorsdagsgudstjeneste. Nattverd. Offer til sjømannskirken.
Salme 116,1–14, 1 Kor 11,23–26, Joh 13,1–17
19.04 kl. 11.00 Langfredag. Pasjonsgudstjeneste. Offer til Det norske Bibelselskap.
Matt 26,30–27,50
21.04 kl. 11.00 1. påskedag. Høytidsgudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.
2 Mos 15,1–3, Kol 2,12–15, Joh 20,1–10
22.04 kl. 12.00 2. påskedag. Taxerås. Familiegudstjeneste.
Jer 31,9–13, 2 Kor 5,14–19, Joh 20,11–18
28.04 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Jes 45,5–8 eller Apg 1,1–5, 1 Pet 1,3–9, Joh 20,24–31
Mai
01.05 kl. 11.00 Gudstjeneste. Offer til Kristne arbeidere.
2 Mos 2,23–25;3,7–10, Jak 5,1–6, Matt 20,25–28
05.05 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Salme 23,1–6 eller Apg 5,27–42, 1 Pet 5,1–4, Mark 6,30–44
12.05 kl.11.00 Gudstjeneste med nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole.
Jes 40,26–31 eller Apg 8,26–39, 2 Kor 4,14–18, Joh 14,1–11
17.05 kl.11.00 Familiegudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.
5 Mos 8,11–14, 1 Kor 4,7, Luk 17,11–19
19.05 Se gudstjeneste i andre kirke i prostiet.
1 Kong 8,12–13.27–30 eller Apg 11,1–18, Ef 2,17–22, Joh 17,6–11
26.05 kl. 11.00 Gudstjeneste. Konfirmantene deltar. Offer til trosopplæring.
1 Kong 3,5–14 eller Apg 12,1–17, Ef 3,14–21, Matt 6,7–13
30.05 kl.12.00 Fjellmesse. Kristi himmelfartsdag. Hovdefjell.
1 Sam 2,1–9 eller Apg 1,1–11, Ef 1,17–23, Joh 17,1–5
Juni
01.06 kl. 12.00 LØRDAG Konfirmasjonsgudstjeneste.
02.06 kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
1 Kong 19,3b–13 eller Apg 24,10–21, 1 Joh 5,6–12, Joh 16,12–15
09.06 kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Pinse. Nattverd.
1 Mos 11,1–9, Apg 2,1–11 eller Rom 5,1–5, Joh 14,23–29
30.06 kl.11.00 Gudstjeneste.
1 Sam 1,9–18, 1 Joh 3,1–3, Mark 10,13–16

