Nr.2

Sommeren 2018

1. årgang

Konfirmanter 2017/18
Bak f. v: Denis B. Ntwali , Eirik Ølfernes Aas, Daniel Alexander Lunder, Jon Sines, Eivind Myren
Midten
v: Anne
Helene
Vaaje,
Mo Bråten,
Vemund Fjell, 8. april
6-åringene
fikkfrautdelt
boka
”Fest
påSvein
slottet”
på gudstjenesten
Ida Marie
Samuelsen
Lauve,på
Anniken
Gjørup Johnsen
etter
å ha deltatt
Kirkeskole
Fremme fra v: Linn Stebekk, Lene Nylund Songedal, sokneprest Gunnar Lindtveit,
Eline Christensen, Maria Vaaje

Ansatte i
Vegårshei menighet
Sokneprest
Gunnar Lindtveit
91198721 / 37170253

Kirkeverge / trosopplærer
Maria Nese Taxerås
90161892/ 37170263

Kirketjener/graver
Odd Rugnes
95038204
Kirketjener vikar
Knut Kvisli
97726244

Kantor
Inger G. T. Hansen
97972469
Kontakt oss
Menighetskontoret, kommunehuset
4985 Vegårshei
Tlf: 37170263
e-post:
kirkekontoret@vegarshei.kommune.no
www.vegarshei.kirken.no

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
Send inn ditt bidrag

91198721
37170253
90161892
37170263

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
samlinger. På denne måten får vi fanget opp alt
som skjer, noe som er inkluderende og binder oss
tettere sammen som en menighet. Forslag og
ideer til blad og innhold taes også imot med stor takk!
Stoff sendes til redaktør:
Maria.Nese.Taxeras@vegarshei.kommune.no
eller ta kontakt med Maria på tlf: 90161892

Tidslinjen

Jeg vet ikke om du har lagt merke til at vi har hengt opp en tegneserie i kirken!?
Den strekker seg over nesten hele langveggen. Her kan du se mange av de viktigste hendelsene i bibelen på rekke og
rad fra skapelsen til Jesus, og fra Jesus til den nye himmel og den nye jord en gang i framtiden.
Vi bruker en maken tidslinje på Korvetten i kjelleren på Høgtun. Her kommer alle som vil fra skolens 2. til 5. trinn
annenhver onsdag og deltar på undervisning og aktiviteter knyttet til de ulike fortellingene på tidslinjen. Akkurat nå
er vi kommet til Moses og den første påsken med utgangen fra Egypt der kanskje 600 000 av Abrahams ætt flyktet ut
i ørkenen under svært dramatiske omstendigheter.

Vi har det virkelig gøy sammen på dette viset. Jeg håper flere foreldre – eller kanskje også besteforeldre? – vil følge
barna til Høgtun for å være med. Du er herved utfordret!
Som prest synes jeg dessuten det er gøy å bli bedre kjent med barna ved disse regelmessige samlingene, i stedet for å
bare møte dem et par ganger i året.
Og så er det veldig gøy å leke seg gjennom bibelfortellingen «på langs». Bibelen er jo en familiehistorie og veldig lett
å lære sammenhengen i når en bruker litt tid på det. Og jeg tror alle ville finne bibelen mer givende om de lærte den
som en sammenhengende familiehistorie – heller enn som usammenhengende bruddstykker her og der.
Forresten; hvis dette ga deg lyst til å få sammenhengen i bibelhistorien på langs på under 90 minutter ledsaget av
barnebibelbilder, så skal jeg servere det på Høgtun for voksne 11. oktober.
Sommerhilsen fra Gunnar prest

Konfirmanttur til Gøteborg

Tradisjoen tro gikk årets konfirmanttur til Norges Hus i Gøteborg sammen med konfirmantene i Guds Menighet. En
god gjeng på 38 personer tilsammen busset til båten i Sandefjord, og satte kursen mot nabolandet. På båten kunne alle
nyte deilig buffet, og shoppingen kom raskt i gang. Vel fremme i Gøteborg var det tid for byvandring med ulike oppgaver som måtte løses. ”Finn Stora Teatern” og ”Ta bilde med en svenske” var noen av oppgavene. Da alle lagene var
i mål, ble det filmkveld på Norges Hus. Mange måtte ta til tårne under den sterke og rørende filmen; ”The Shack”.
Lørdag var det bibeltime og gudstjenesteverksted, før det bar avgårde til fart og spenning
i Liseberg. Etter mange timer i berg-og-dalbaner
og karuseller, og shopping i sentrum for de som
ville det, var det godt å kunne roe ned på
kvelden med en tacokveld, noen leker og
avslutte det hele med en rolig bønnekveld.
Søndag fikk alle konfirmanten bidra på gudstjenesten med innøvde dramastykker, før vi
pakka oss inn i bussen og satte kursen hjem.
Med et shoppingstopp og god underholdning på
bussen, gikk turen hjem unna i en fei. Takk for
en fantastisk fin tur!
av Maria Nese Taxerås

De beste medvandrere
Det er viktig å sørge for godt reisefølge når man skal ut på tur. Livet er en spennende og til tider
krevende reise med ulik lengde og ulike mål. Jeg er glad i å reise til alle årstider. Det å reise i
kirkeåret er også en fasinerende og inspirerende reise. Det begynner med 1. søndag i advent, og
avslutter med det som før hette domssøndag, men som nå heter Kristi Konge dag.
Så har vi nettopp begynt på den vakreste tida på året, sommer med nytt liv i skog og mark, blomster
i all sin prakt, bær, frukt og grønt. De første tomater er allerede høstet, og mange av kaktusene er
kommet ut av vinterdvalen, og står nå i blomst.
I kirkeåret har vi nylig feira Treenighetssøndag. Det innebærer at et halvt år ligger foran oss der det
skal fokuseres på at alle tre personer i Gud, både Faderen, Sønnen og Ånden skal virke sammen i
oss. De vil alle 3 gå med oss i hverdagen for å gi oss trygghet, glede og styrke. De vil på hver sitt vis
gi oss verdier som gjør at vi blir ivaretatt uansett hva som skjer med oss. Tenke seg til å ha 3 medvandrere eller reisekamerater som har nettopp et slikt fokus. Å vise oss vei, og gi oss den styrke og
kraft som vi trenger til. Derfor er jeg så glad i nettopp treeningetstida. Den liturgiske fargen er for
det meste grønn heilt fram til advent. Grønt symboliserer vekst og liv. Og for at det skal skje så må
vi sørge for tilførsel av næring. Og heldigvis så har vi kilder å øse av som garantert aldri går tomme.
Guds ord, bønnen, nattverden og fellesskapet er tilgjengelige kilder som står og venter på å bli brukt.
I tillegg har vi alle disse flotte andaktsbøkene, med de to bøkene til Wisløff «Hvil eder litt» og
«Stille stunder på veien hjem», som de norske «bestselgere»
Så blir det naturlig å benytte denne anledningen til å si takk for meg. Takk for de 4 ½ år jeg fikk være
prostidiakon også på Vegårshei. Det er så lett og enkelt å komme til på Heia. Mye gjestfrihet og
raushet. Mange er de hus jeg har fått overnatte i når jeg kommer, gjerne seint om kvelden, og skal
videre tidlig neste morgen. Mange gode samtalepartnere, samarbeidspartnere og medvandrere.
Mange trofaste forbedere. Hjertelig takk til dere alle sammen. Så håper jeg dere vil ta like godt imot
den neste prostidiakonen som dere tok imot meg.

Takknemlig hilsen
Per Emanuelsen

Trond Lunder ringer raskt tilbake etter at jeg har Tekstene får ny aktualitet til vår verden i dag og
sendt ham en SMS-forespørsel; hvor jeg ber om det som skjer rundt oss. Dermed blir innholdet
en samtale ifm konfirmasjonstiden som sønnen
lettere å forstå og forholde seg til.
nå har gjennomført, og umiddelbart kommer han
med en åpenhjertelig tilbakemelding på spørsmål
angående opplegget. Selv om jeg ikke har fått
ferdig formulert mine spørsmål, går samtalen
lett.
-Jeg har møtt deg i kirka flere ganger i løpet
av konfirmasjonstiden til din sønn, og vi har
utvekslet noen ord i den anledning. Hva tenker du om konfirmasjonstiden og opplegget
sønnen din har vært med på?
- Jeg synes det har vært en fin og trivelig tid, med
et flott opplegg. I min tid hadde vi også et fast
opplegg med visse obligatoriske ting vi måtte
være med på. Men dagens konfirmasjonsforberedelser virker veldig godt tilrettelagt, helhetlig og
gjennomtenkt i forhold til dagens ungdommer.
Jeg har absolutt inntrykk av at Daniel Alexander også har opplevd dette som en fin tid. Han,
i likhet mange andre, gledet seg nok ekstra til
konfirmantturen til Gøteborg.
- Tror du opplegget kan sette spor til hjelp
senere i livet?
- Ja, opplegget er omfattende med mange timer
undervisning og åtte obligatoriske gudstjenester,
og til sammen gir det et godt fundament for
konfirmantene. De får et godt grunnlag til å ta et
bevisst valg om det å bli konfirmert.
Det har vært flott å oppleve hvordan presten vår
møter menigheten og de unge med aktualisering
av bibeltekstene mot vår hverdag og vår tid. Jeg
synes han anskueliggjør tekstene på en god og
jordnær måte ved å trekke sammenligninger til
hverdagen slik at de unge kjenner seg igjen.

Sangen har også vært god og variert, synes jeg. I
tillegg til gode salmer fra salmeboka har jeg opplevd at det har vært et utvidet repertoar av sanger
som ungdommen kan trives med og kjenne seg
igjen i. Det har også vært flott solosang og sang
av ulike grupper; en god variasjon.
Daniel Alexander likte godt Firestarter og festivalen 24 Hours som han vært med på noen
ganger. Ut fra det som har vært, vil jeg tro at
han i fremtiden også vil ønske å delta på kristne
ungdomsarrangement.
Siden jeg har forklart at samtalen er tenkt for
menighetsbladet, legger Trond til at han synes
det er positivt at Vegårshei har fått sitt eget menighetsblad. I tillegg til elektronisk informasjon
er det greit å ha tilgjengelig et blad hvor man
blant annet raskt kan finne en oversikt over hvor
og når det er gudstjenester.
Vi takker for en hyggelig samtale og ønsker lykke til med konfirmasjonsdagen som skal feires
med fest hjemme; noe alle gleder seg til.
av Ingeborg Karine Dale Haugenes

Ny kirkeverge:
Maria Nese Taxerås

Du skal både jobbe internt administrativt og i tillegg
utadvendt mot folk i forhold til kirkelige handlinger.
Hvilke oppgaver gleder du deg mest til i den nye jobben? Det er vanskelig å svare på. Først må jeg nesten få
Du har nettopp starta nå fra 1. mai som kirkeverge
en god oversikt over oppgavene som ligger i stillingen.
etter at Mathilde Moland har hatt stillingen i mange
Jeg er glad i å møte og snakke med mennesker, så det blir
år. Hvordan har starten vært for deg? Starten har gått
greit, men det er utrolig mye å sette seg inn i. Jeg må bare nok møtet med andre som blir min favoritt. Det er mye
å sette seg inn i og jeg føler at jeg har «store sko» å fylle
lære meg ulike oppgaver litt etter litt, og så håper jeg
etter Mathilde Moland.
kollegaer og menighetsrådet har litt tålmodighet med
meg. Er ikke alltid like lett å være ny i en jobb når man
ikke helt har oversikten over alle oppgavene man har.
Menighetsrådets
leder,
Per Fossing,
Hvordan kom du på å søke, og hva er motivasjonen
leser opp
for å starte i en slik stilling? Jeg har jo lenge visst at
insettelsesbrevet
Mathilde skulle pensjonere seg, så tanken har ligget der
for ny kirkeverge
en stund. Det har modnet fram et ønske i meg å søke, og
Maria Nese
jeg har tenkt litt fram og tilbake på om jeg ville kunne
Taxerås på gudsutføre denne jobben på en god måte. Jeg har underveis
tjenesten 17.mai
fått oppmuntringer til å søke. Det er godt å vite at der er
folk som har tro på at jeg skal kunne gjøre en god jobb,
og det tror jeg nå jeg skal kunne gjøre.

Du har nå overtatt som kirkelig leder her i bygda.
Hva tenker du om det? Det høres veldig stort og seriøst
ut. Jeg føler meg liten på en måte i forhold til å sitte i en
slik stilling, men jeg håper jeg skal få til et godt samarbeid, og at jeg derfor ikke skal føle at jeg sitter alene. Det
er en spennende og stor oppgave å skulle ta vare på en
gammel kirke med mye historie og lange tradisjoner her
på Vegårshei. Det er et stort forvaltningsansvar både i
forhold til å ta vare på det gamle, verdifulle bygget og i
forhold til at medlemmene skal føle seg ivaretatt og få de
tjenestene de behøver.

Er det noen satsingsområder du vil framheve som
ekstra spennende eller ekstra krevende framover
slik du ser det? Nå holder vi på med dette med «lyd og
bilde» i kirka; det er både spennende, fremtidsretta og
nødvendig. Dette vil si at vi har et stort ønske om å få et
bedre lydanlegg med høyttalere og miksepult, samt prosjektorer og lerret. På denne måten ønsker vi å gjøre kirkerommet og gudstjenesten mer anvendelig og tilrettelagt
for alle. Dette er en omfattende og ganske dyr prosess på
grunn av at kirkerommet er så gammelt, men vi håper jo
selvfølgelig at vi skal kunne få det til

Du har jobbet som trosopplærer i menigheten i litt
over to år, hva skjer med stillingen nå som du er kirkeverge? Jeg skal fortsette som trosopplærer i en 25%
stilling, men jeg avslutter i min rolle som ungdomsarbeider. Vi jobber med å ansette en egen ungdomsarbeider
i en 15% stilling som vil ha fokus på ungdommen fra
konfirmantalder og oppover. Så folk kommer til å se meg
som før i menigheten med tanke på arbeidet med trosopplæring og arbeidet med barn.

Er du i denne jobben del av noe nettverk i forhold til
andre kirkeledere eller veiledertjenester om du kjenner behov for det? Det er et nettverk for alle kirkevergene i prostiet der en samles noen ganger i året for å snakke
om utfordringer og for å gi hverandre tips og støtte i
ulike saker. I tillegg er jeg med på FB-gruppe med alle
kirkeverger i Norge, og der kan en spørre og få hjelp av
hverandre. Jeg har vært på grunnkurs for kirkeverger nå i
vår og skal på andre delen av dette grunnkurset til høsten. Der får man kontakt med andre kirkeverger fra hele
landet, og knytter et verdifullt nettverk. Det er nyttig, for
en sitter jo litt alene i jobben sin i hver sin kommune.

Hvilken utdanning og erfaringsbakgrunn har du som
du tenker kan komme deg til hjelp i den nye jobben?
Jeg har en bachelorgrad i religion, etikk og kultur, så det
blir spennende å se om det kommer direkte til hjelp i
jobben. I tillegg har jeg en bachelorgrad i journalistikk.
Mye av det jeg lærte gjennom skolegang og praksis der
vil nok hjelpe meg i møte med mennesker, og i sekretærdelen av jobben samt i forhold til arbeid med økonomi
og dataprogrammer. Heldigvis har jeg jo allerede relativt
god kontakt med folk i menigheten og i bygda i gjennom
den jobben jeg har hatt i menigheten som trosopplærer.

Hvilke endringer ønsker du skal være synlige etter
din tid som kirkeverge / menighetsleder?
Jeg håper å få til litt modernisering i den grad det er mulig i et verneverdig bygg. Jeg ønsker at kirka og menigheten skal være et tjenlig og naturlig møtested der
ungdommen skal trives og ha lyst til å være. Jeg ønsker
det også skal være en sosial samlingsplass
Av Ingeborg Karine Dale Haugenes

Markedsdag på Høgtun lørdag 21. april 2018
Dager og kvelder blir det jobbet hardt for å klargjøre marknaden. Lopper og objekter til auksjonen skal sorteres og
stilles ut. Et møysommelig arbeid som de frivillige utfører på en profesjonell måte. Mange har vært med siden den
første markedsdagen i 1997.
Lørdagen opprant med strålende sol, kunne en av de første varme vårdagene holde folk borte fra marknaden?
Nei, folk strømmet til.
Hjemmelaget ertesuppe og hjemmelaget flatbrød, gikk unna. Pølser, brus, kaffe og kaker likeså.
Basaren hadde mange flotte gevinster. Salget av gjennomganger var det ikke noe å si på. I kjelleren var utvalget av
lopper enormt. Bøker, elektriske artikler, kjøkkenredskaper, pynteting, leker osv. osv.
Tidligere sokneprest Elin Ann Øvensen holdt andakt
og barnekoret VeBaGo sang.
Deretter var det tid for auksjon. Over hundre gjenstander
skulle under hammeren. Mangfoldet var stort, alt fra fine
brikker, duker, vevde oppheng, glass, serviser, verktøy og
møbler i forskjellige størrelser. Det ble noen morsomme
budrunder, men prisene nådde ikke opp i de store høyder.
Netto inntekt for årets marknad ble ca. 90.000,-. Ca. kr.
20.000,- mer enn for 2017.
av Mathilde Moland
NYTT FRA FELLESRÅDET/MENIGHETSRÅDET
Skifte av kirkeverge/daglig leder
Vegårshei menighet og menighetsråd vil takke Mathilde
Moland for de 21 1/2 år hun har vært kirkeverge og
daglig leder i Vegårshei sokn. Da hun sluttet, var
stillingen på 75%. I forrige menighetsblad var det et fint
intervju med henne. Hun etterlater seg et veldrevet
kontor, en velholdt kirke og pene kirkegårder både på
Moland og på Espeland. Menighetslivet har også hatt
gode vilkår i Mathildes tid.
Etter en vanlig utlysing med påfølgende intervjuer, har
menighetsrådet ansatt Maria Nese Taxerås som ny
kirkeverge/daglig leder, også i 75% stilling. Hun har
tiltrådt i mai. Maria har også vært trosopplærer i
menigheten noen år, og vil fortsette som det i 25% stilling.
Maria har etterhvert fått god kontakt både med mange
unge familier og ungdommen i bygda. Menighetsrådet
er derfor trygg på at hun vil virke svært positivt i soknets
mer formelle arbeidsoppgaver og i samhandlingen med
og utviklingen av menighetslivet. Menighetsrådet ønsker
henne velkommen i arbeidet.
Per Fossing,
leder menighetsrådet

Slekters gang
Døpt

01.04.2018 Aksel Hugstmyr-Engebrethsen
23.05.2018 Liam Clayburn Marthinsen

Død
09.03.2018
13.03.2018
16.03.2018
30.03.2018
02.04.2018
06.04.2018
16.04.2018

Astrid Kristine Selåsvassenden
Arne Vestli
begravet Grefsen kapell, Oslo
Tjøstolv Espeland
Gunnar Bjelkåsen
Solveig Marit Strømø
Oskar Nærdal
Arvid Rønningen

Søndagsskolen
Vi gleder oss til å komme i gang og håper å se dere
utover høsten. Det ser ut som det blir søndagsskole og
familiegudstjenester på disse datoene
26.08
02.09
09.09
16.09
07.10
14.10
28.10
11.11
18.11
02.12
09.12
16.12
24.12

Fam.gudstjeneste ved søndagsskolen
Søndagsskole
Søndagsskole
Familiegudstjeneste. Høsttakkefest
Søndagsskole
Søndagsskole
Fellesgudstjeneste
Søndagskole
Søndagsskole
Familiegudstjeneste. Lys våken
Lysmesse kl 18.00
Familiegudstjeneste på Bygdetunet
Familiegudstjeneste Julaften

Søndagsskolen starter kl 11.15 og varer til kl 12.00. De
som vil kan møte i kirken kl 11.00 og komme ut i «stallene» kl 11.15.
Hilsen Søndagsskolen i Vegårshei menighet
Gro Anita Sundsdal , Gro Anita Nærestad, Gro Langan
Bjorvatten og Eilef Vierli

Avskjedsgudstjeneste for prostidiakon
Per Emanuelsen
13. mai var det gudstjeneste i Tvedestrand kirke i anledning Per Emanuelsens avskjed som prostidiakon i AustNedenes prosti etter fire og et halvt års tjeneste. Flere fra
Vegårshei menighet hadde også tatt turen til Tvedestrand
denne søndagen.

Per holdt en fin tale over Joh. 3.16.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe hvor han ble takket
både fra samarbeidsstyret v/leder Torleif Haugland og
overrakt blomster og gave, videre takk fra diakonikonsulent Erling Jacobsen fra bispedømmekontoret.
Han fikk også overrakt Andreaskorset fra diakoniforbundet ved prostidiakon Eilev Erikstein fra Vest Telemark
prosti, samt gaver og hilsener fra menighetene i prostiet.
Per har gjort en flott jobb og vil bli savnet av mange!
av Liv B. Fossing

EN OPPGAVE FOR DEG?
I Vegårshei menighet har vi et tilbud til barna om å delta
på søndagsskolen. Vi har et flott opplegg med sanger,
tekster som formidles på forskjellige måter, aktiviteter og
andre innslag. En trofast gjeng møter opp. Og vi ønsker
mange flere velkommen til samlingene våre som skjer på
søndager med vanlig gudstjeneste. Vi bor på et sted der
vi som regel trenger transport med bil for å komme dit vi
skal. Det gjelder også når barna skal til søndagsskolen.

Og barna trenger noen voksne som har et engasjement og
tar et initiativ for å bringe dem til søndagsskolen. Er du
mor eller far, bestemor eller bestefar, oldemor eller oldefar eller nabo til barn som er i søndagskolealder? Kanskje din oppgave kan være å tilby barna skyss til kirken
på søndag formiddag. Det kan bety en forskjell i barnas
liv. Du finner datoene for høstens søndagsskoler i dette
menighetsbladet. Lykke til!
Kristi Himmelfartsdag - friluftsgudstjeneste.
Hovdefjell 10 mai. Usikkert vær, men det ble pent. Samarbeid med Åmli menighet. I år var det vikarprest Christoffer Woie som forrettet,
og organist Salve Kallevig
spilte både trekkspill og
gitar ettersom det passet.
Mange hadde funnet veien
opp til Hovdefjell denne
dagen, og vi som var der var
også heiagjeng for
bakkeløpet som startet etter gudstjenesten!
Takk til familien Gisletveit som tilrettelegger for oss. I år
hadde de til og med laget nytt steinalter!
Og takk til Vegårshei I-L. som stiller med lydanlegg!
NORMISJON PROGRAM HØSTEN 2018
30.08 Kjell Wedø - Kor Gildt
13.09 Alf Halvorsen - Glasang - Misjon
27.09 Ellen Raen - Israelsmisjonen «For jøde
først»
11.10 Gunnar Lindtveit - Bibelhistorien
25.10 Arvid Hunemo - Bønneuke			
F 2.11 Høgtunbasar
08.11 Inge Flaat		
S 25.11Ole J Pedersen - Familiekveld
6.12 Kjetil Haga - Adventsmøte
F 14.12Garness, julekonsert

Kirkeskole

Tårnagent

På kirkeskole er det selvfølgelig også tid for litt lek og
moro, og fokus på å bli litt kjent med hverandre. Gjennom ulike leker, oppgaver og sanger har 6-åringen blitt
bedre kjent både med hverandre, trosopplærer og kirka.

Tidligere på dagen hadde en del av kirkeskattene forsvunnet. Lysestakene på alteret, dåpsfatet, prestekjolen,
nattverds kalk og disk, ja til og med alterbibelen var forsvunnet. 8-åringene måtte derfor tre inn i agentrollen for
å forsøke å finne skattene. Gjennom ulike oppgaver som
rebuser, puslespill, labyrinter og parpirflykasting, fant
agenten igjen kirkeskattene én etter én. Den siste skatten,
nemlig prestekjolen, lå gjemt helt oppe i klokketårnet i
kirka. Selv om det var litt høyt opp og litt skumle trapper,
så var det veldig spennende å komme opp der. Ekstra stas
var det når 8-åringen fikk vite at det ikke er hvem som
helst som får lov til å gå opp der.

I løpet av tre samlinger har en gjeng med spente 6-åringer fått føle litt hvordan det er å sitte på skolebenken
gjennom å delta på kirkeskole. I løpet av tre samlinger
har de fått høre om skapelsen, påske og pinse, samtidig
som de har fått lære om dåpen og nattverd. Gjennom å
lese fra en bok som heter «Fest på slottet» har 6-åringene
fått høre ulike fortellinger om Jesus og fått lære hvor verdifulle de er i Guds rike. I boka leste de om hvordan alle
er ekte prinser og prinsesser i Guds rike, og at kirkene er
slottene til Jesus.

Kirkeskole ble avsluttet med en gudstjeneste der alle
6-åringene som var med på kirkeskole fikk utdelt hver sin
bok, som de kan lese sammen med hele familien.

Fra v: Philippa Moland, Gjertrud E. Flaten, Isak E.
Baarøy, Nicolai B. Watts og Ravn Matheo Øya

En spent gjeng med 8-åringer kom til kirka
lørdag 14.april, for de hadde nemlig blitt
invitert til å være Tårnagenter. Noen visste litt hva det
gikk ut på fordi de hadde hørt det fra eldre søsken, mens
andre var veldig spente på å finne ut av hva dette dreide
seg om.

Papirflykonkurranse fra orgelgalleriet
På gudstjenesten dagen etter fikk Tårnagentene vist frem
et dramastykke som de hadde øvd inn, hvor de dramatiserte det store påskemysteriet der Jesus hadde stått opp
fra grava. Det ble en veldig fin gudstjeneste med mange
barn i inngangsprosesjon med påskeliljer, barnedåp, dramastykke og sanginnslag fra Sangskolen. Tårnagenthelgen ble avsluttet med en god kirkekaffe på
kirketrappa.
Denne gjengen hadde til og med hørt rykter om at de en
gang skal bli invirtert til å overnatte i kirka, så de har
allerede begynt å glede seg til neste invitasjon kommer.
av Maria Nese Taxerås
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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

Juni
10.06 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Dåp. Sangskolen. Offer til «Sangskolen».
Kirkekaffe på Høgtun. Avskjed og velkomst.
Jes 50,4–5 Rom 8,28–30 Joh 1,35–51
17.06 Gudstjeneste. Prest fra Åmli. Dåp. Nattverd. Offer til Sjømannskirken. Kirkekaffe.
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
Juli
01.07 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Jer 1,4–10 Apg 20,24–32 Matt 16,13–20
08.07 Gudstjeneste kl. 11.00. Prest fra Åmli. Nattverd. Offer til Det Norske Bibelselskap. Kirkekaffe.
Ordsp 30,7–9 1 Tim 6,17–19 Luk 19,1–10
15.07 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
2 Mos 36,2–7 2 Kor 8,9–15 Mark 12,37b–44
22.07 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer til Stiftelsen Skjærgårdsgospel. Kirkekaffe.
Salme 145,9–16 1 Kor 4,3–5 Joh 8,2–11
29.07 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
1 Mos 50,14–21 2 Kor 13,11–13 Matt 18,21–35
August
05.08 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer til prostidiakonstilling. Kirkekaffe.
2 Mos 20,1–17 Gal 5,1–6 Mark 2,23–28
12.08 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Jes 49,13–16 2 Kor 9,1–8 Luk 8,1–3
19.08 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
2 Krøn 1,7–12 Ef 4,11–16 Luk 12,41–48
26.08 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. 4-åringene og søndagsskolen. Offer til søndagsskolen. Kirkekaffe.
5 Mos 8,7.11–18 1 Kor 3,4–11 Luk 17,7–10
September
02.09 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt. Kirkekaffe.
2 Mos 19,1–6 Fil 4,10–14 Luk 10,38–42
09.09 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Presentasjon av konfirmantene. Offer Vegårshei menighetsblad.
Salme 13,2–6 1 Pet 4,12–19 Matt 5,10–12
16.09 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
1 Kong 17,17–24 1 Kor 15,35–45 Luk 7,11–17
23.09 Gudstjeneste kl. 11.00. Høsttakkefest. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer til trosopplæring/ungdomsarbeider
1 Kong 8,41–43 Rom 15,25–33 Matt 8,5–13
30.09 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
5 Mos 30,11–15 Rom 2,13–16 Joh 7,14–17

