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For der imellom kommer faste

Jula varer ikkje heilt til påske. Det kommer ei fastetid 40 dagar før påske. Ei tid for å rette fokus mot påska og
det som skjedde med Jesus i Jerusalem.
Fastetid – ein parentes i vår tradisjon og tru – eller ein
viktig periode i året? Faste – ei katolsk tvangstrøye som
vi har lagt av oss i vår lutherske arv?
Vi skal vere glad for at vi er frelst av bare nåde, ved trua
på Jesus Kristus. Nåden aleine og trua aleine er slagord
som blei hamra inn ved reformasjonen. Vi skal sleppe
ein heil del tilleggskrav, som avlatshandel, botsøvingar,
faste. Men kanskje vi har mista noe på vegen her, i iveren atter å blankpusse dei lutherske prinsippa. Noe som
kan hjelpe oss til innsikt og forståing av det Jesus har
gjort for oss. Å ta fastetida litt meir på alvor kan sette
ting i perspektiv.
Faste – å avstå frå mat, eller visse typar mat, er den
tradisjonelle måten å praktisere dette på. Karneval betyr
for eksempel «farvel til kjøtt». Karnevals- tida er gjerne
noen festdagar rundt fastelavn, før fastetida startar på
aske- onsdag, i år 26.februar. Men vi kan også tenke oss
andre måtar å «faste» på.
Skjerm-faste – bruke litt mindre tid på mobil, TV, PC,

nettbrett, sosiale media. Drikke-faste – avgrense litt
inntaket av kaffi, brus, øl, vin, - drikke meir vatn. Godte-faste – sette sjokoladen eller andre godsaker litt på
vent, på kvardagar. Penge-faste – bruke mindre pengar
så vi kan gi til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Lese-faste – lese frå ei bok som hjelper meg å reflektere over
påskeevangeliet. Bøne-faste – bruke litt meir tid til bøn,
meditasjon og ettertanke kvar dag. Tids-faste – tenke
gjennom tidsbruken min, kanskje eg får tid til overs…
Hjelpe-faste – ha fokus på andre menneske som trenger
ei hjelpande hand.
Dette er bare enkelte idear til praktiske grep for å fornye
fastetida i livet vårt. Ikkje for å prestere, oppnå Guds
nåde eller få til det perfekte liv. Kanskje heller for å
kjenne på kroppen det å savne noe, glede seg til noe,
senke pulsen, finne ein balanse i livet, førebu seg til den
største høgtida i vår kristne kyrkje.
Er ikkje livet meir enn maten og kroppen meir enn
kleda?
Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det
andre i tillegg. Matt. 6
Helsing Helge Spilling, sokneprest i Fjære

En helg med hoppeslott og Jesus
Fra fredag 31. januar til søndag 2. februar var det fullt liv
i Vegårsheihallen med godt over 300 mennesker i sving.
Først ut var ungdommene på Nattcafè som fikk slå seg
løs og hoppe fra seg. I forbindelse med 24-festivalen,
som blir arrangert hvert år på Vegråshei gjennom Skjærgårds Live Vegårshei, fikk også ungdommene prøve seg i
hoppeslottene som hører til festivalen.
Nattcafè inviterte først til korseminar sammen med
ungdomskoret Respons fra Holt. Her fikk sangglade
ungdommer muligheten til å delta i kor for en dag, samt
å opptre for andre senere på kvelden.
Kveldens høydepunkt var selfølgelig muligheten til å få
hoppe, konkurrere og leke i alle de ulike hoppeslottene
som var satt opp i Vegårsheihallen i anledning helga.
Her kunne de boltre seg med alt fra oppblåsbar fotballbane, boksering, basketblink, sumobryting til ballstafett.

24-festivalen er en festival for alle som går i 5.- 7.-klasse,
og har i de siste årene invitert barn fra Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli og Arendal (Nesheim
skole). I år var det 200 påmeldte barn på festivalen, og
køen stod langt ut døra da klokka begynte å nærme seg
12 lørdags formiddag. 24-festivalen består av mye hopping og herjing i hoppeslott, men også av mange samlinger spredt utover festivalen. Samlingene ble holdt av en
flott gjeng fra 24-festivalen som ledet gjengen gjennom
fortellinger, bibelvers og bønner. I tillegg hadde vi med
et band fra Guds menighet, sammensatt for anlednignen, som lærte både lovanger og bevegelser til deltakerne.

Festivalen ble avsluttet med en felles gudstjeneste, hvor
det også var åpent for besøkene å prøve hoppeslottene.
Det var en trøtt, men fornøyd gjeng med 5.- 7. klassinger
som pakka sakene sine og dro hjem søndags formiddag.
Innimellom all hoppingen var det også tid til en liten
møtedel med sang fra de som hadde hatt korseminar
tidligere på dagen og en andakt. Sjømannsprest Annette
Trondsen Spilling hadde andakt fra scenen hvor hun
fokuserte hvor verdifulle hver enkelt av oss er.

En stor takk til alle som stilte opp frivillig som vakter
gjennom helga. Uten dere hadde det ikke vært mulig å
arrangere en slik festival. Det trengs folk til å stå vakt
ved hoppeslottene, til å lage mat, til å sørge for renhold
underveis, nattevakter og ikke minst til nedrigg.

- Ungdommen gir meg energi!
Kjetil Myren (37)

Når jeg møter deg, treffer jeg alltid en kar med lun
humor, et varmt hjerte og et brennende engasjement.
Kan du fortelle litt om drivkraften for ditt sterke
ungdomsengasjement?
Humor er viktig for meg, men de som kjenner meg godt
kan også ha sett en annen side av meg. Jeg kan bli engasjert, men til tider også trøtt, sur og lei. Dette har kommet enda mer med årene, men det er jo tullete å være på
dårlig humør, det er bedre å være glad.
Som barn blir man ofte formet av foreldre, men som
ungdom begynner man å ta valg selv. Da er det fint å
lede, tilrettelegge for ungdommen. En annen ting er jo
at man blir glad av å være med gøye og fine ungdom.
Det gir my energi, noe som kommer godt med når alderen kommer snikende. De som kjenner meg, kjenner
meg nok ikke som noen svovel predikant, men at jeg er
den jeg er, og håper det kan være nok.
Hva er ditt faste møtepunkt med ungdommene på
Vegråshei?
Siste fredagen i måneden er det Nattcafé, da samler vi
alt fra 20 - 50 ungdommer på Høgtun. En typisk kveld
er felles mat, andakt, sang konkurranser og masse leik
og moro. Det er stas det! Være der sammen med ungdommen er stas, være med å leike og henge snakke med
de er fint.
Hva er «Firestarter»?
Nå er det snart Firestarter, det gleder jeg meg veldig
til. I år blir det litt annerledes helg i forhold til tidligere
år, for vi har flyttet arrangementet fra Vegårsheihallen
til Forsamlingshuset. I tillegg er festivalen krympet litt
inn og vil nå være fra lørdag til søndag. Dette betyr på
ingen måte at det blir en mindre og kleinere helg. Vi har
et fantastisk opplegg på lørdagen!
På Firestarter kommer det hovedsakelig folk fra Telemark og Agder, noen kommer også fra steder lengre
unna. Det viktigste for oss er at dette en festival for
Vegårshei. For meg er ikke antallet så viktig, men at de
som kommer får en fin festival og at de kan ha fått med
seg noe. Firestarter = brannstarter. Vi ønsker å sette folk
i brann!

«Firestarter» høres ut som en gnist som tennes. Er
det mange som tar sin beslutning om et kristent
veivalg på en slik samling?
Vi inviterer ungdom til å ta imot Jesus på festivalen og
vi har ofte god respons på det. Det er ofte lett å være
kristen på festival, men når hverdagen kommer er ballasten og læren den helga viktig. For meg er det alltid
flott å høre om noen har tatt et bevisst valg den helga,
men jeg tror også på en langsiktig virkning. Dette er
erfaringer som henger igjen når ungdommer skal videre
for å studere, og at de da tar mer bevisste miljøvalg.

Hvordan er oppfølgingen for ungdommene etter
«Firestarter»?
I etterkant av Firestarter tar vi kontakt med menigheter som har besøkt oss, dette for at de kan følge opp
ungdommene som har vært hos oss. Dette er selvsagt
avklart med hver enkelt ungdom under helga at vi tar
kontakt.
Vi på Vegårshei har i etterkant av festivalen hatt en
samling for de som ønsker det. Ungdommene blir
tilbudt muligheten å være med i bibelgrupper, og ellers
så er det jo de vante arrangementene som ÅpentHus og
Nattcafé. Firestarter skal stå i utvikling fremover, dette
er et høyt ønske i styret. Vi har absolutt noen spennende
tanker om årene foran oss. Hva, kan jeg ikke helt røpe
enda, men veldig spennende!
Du har tidligere vært ansatt som ungdomsarbeider
på Heia, du er nå frivillig medarbeider, medlem av
menighetsrådet, gift med ansatt ungdomsarbeider,
og dere skal snart bli foreldre. Hva tenker du om
tiden fremover?
Ja, Lene og jeg går en spennende tid i møte, blir spennende å bli kjent med den lille i magen. Har hørt at vi
får veldig mye ekstra tid når vi blir foreldre, eller var
det motsatt tru. Vi må nok begge to omorganisere litt i
våre liv og prøve å prioritere de viktige tingene. Hva det
er blir spennende å finne ut. Alt avhenger av hvordan
ungen er, har bestilt en rolig unge så får vi se. Likner
den på sine foreldre blir det nok en stille beskjeden og
rolig unge!
av Ingeborg Karine Dale Haukenes

Oppgradering av søndagsskolerommet
Søndagsskolerommet ligger i ”Stallane”, det røde bygget ved parkeringsplassen til kirka. Her har søndagsskolen alle samlingene sine, og rommet har nå behov for en
liten oppgradering. Rommet er ikke så veldig stort, men
med litt oppgraderinger ser vi for oss at dette kan bli
et funksjonelt rom videre for søndagsskolen. En del av
det som er ønskelig å gjøre i rommet koster selvfølgelig
penger, men noe kan også gjøres gratis med hjelp fra
frivillige.
Ønskene for rommet er følgende:
• Få ut alle møbler i rommet
• Male veggene
• Nye gardiner (to vindu)
• Innkjøp / bygging av nytt hyllesystem på endevegg
• Innkjøp av nye møbler til barna
• Innkjøp / bygging av sofa/benk til forelde bakerst i
lokalet
• Innkjøp av flatskjerm, med bevegelig veggfeste
• Vurdere muligheter for nettilkobling

For å få dette til er vi avhengige av at noen kan tenke
seg å stille på dugnad, og at noen kan bidra med en gave
til arbeidet.
Vi trenger noen til å vaske ned og male rommet, noe
til å sy gardiner eller gi bort noen fine gardiner de ikke
lengre bruker, og vi trenger noen til å bygge en benk
og eventuelt en hylle. Kan du tenke deg å være med å
bidra med noe av dette? Ta kontakt med Maria på tlf:
90161892. Vi ser for oss at dette arbeidet gjøres i løpet
av april.
Dersom du ønsker å gi en pengegave kan disse settes inn
på konto 2938.20.05544 og merkes med "Gave søndagsskolen".
Vi håper at en slik oppgradering av rommet vil gjøre at
enda flere har lyst til å komme på søndagsskolen!
Menighetsrådet

Slik ser
rommet ut i
dag
Foto: Maria
Taxerås

Tårnagent
4. og 5. april er det klart for Tårnagent-helg. Da vil
alle tilhørende 8-åringer i menigheten få invitasjon til
å være med på en spennende helg i Vegårshei kirke.
Tårnagent er et arrangement som blir arrangert i kirker
rundt om i hele landet, og som for mange er en ny og
spennende opplevelse.
8-åringene blir på lørdagen invitert med på å løse mysterier og gåter i kirkerommet, og må jobbe sammen for
løse disse. Når gåtene er løst og alle offisielt kan kalle
seg Tårnagenter, starter forberedelsene til søndagens
gudstjeneste. 8-åringene skal nemlig delta i stor grad på
gudstjenesten, noe som gjør det ekstra spennende for
resten av familien å komme på gudstjenesten på søndagen.
8-åringene vil få en invitasjon i posten i forkant, og må
melde seg på for å være med.
Hele familien er velkommen på
gudstjeneste i Vegårshei kirke
søndag 5. april kl. 11.00.

Kirkeskole
Kirkeskole er samlinger for de som fyller 6 år i år, og
begynner på skolen til høsten. Det blir sent ut invitasjoner i posten. På kirkeskole skal de gjennom tre samlinger få lære om skapelsen, påske og pinse. Dette gjør
vi gjennom å lese i boka "Fest på slottet", flanellograf,
lek og sanger, samtidig som vi blir kjent med hveandre.
Samlingene finner sted på Høgtun,
og avsluttes med at 6-åringen får
utdelt boka "Fest på slottet" på
gudstjeneste i Vegårshei kirke
5. april kl. 11.00.
Kirkeskole og Tårnagent er en del av trosopplæringstilbudet i Vegårshei menighet. Dette er et tilbud til alle
tilhørende hvor man får muligheten til å lære mer om
Jesus, bibelen og kirka gjennom å delta på ulike arrangementer og gudstjenester. Det er trosopplærer Maria
Nese Taxerås og sokneprest Gunnar Lindtveit som står
for disse samlingene.
av Maria Nese Taxerås

Nytt misjonsprosjekt:
NMS sitt arbeid i Etiopia
Menigheten har de siste årene hatt Normisjon sitt
prosjekt med sykehuset i Okhaldunga, Nepal, som sitt
misjonsprosjekt. I år er det bestemt at menigheten skal
samarbeide med de to NMS kvinneforeningen på Vegårshei om misjonsprosjeket. Det nye misjonsprosjektet
blir nå NMS sitt arbeid i Etiopia.
NMS har siden starten i 1970 samarbeidet med den
lutherske Mekane Yesus kirken. Hovedfokus er rettet mot kvinner, ungdom og minoritetsgrupper. Det er
store forskjeller i Etiopia - mellom fattig og rik, menn
og kvinner, ung og gammel, og ikke minst mellom de
forskjellige folkegruppene. Vold mot kvinner er langt
på vei akseptert i samfunnet, mange etniske grupper
har ikke fått del i den økonomiske utviklingen, og unge
mennesker har dårlige fremtidsutsikter. NMS jobber
for å bedre kvinners stilling i kirke og samfunn ved å
gi øremerkede stipend. De bekjemper vold mot kvinner, inkl. skadelige og tradisjonelle praksiser. Spare- og
lånegrupper bygger selvtillit og viser lokalsamfunnet
at kvinner kan forvalte penger på egen hånd. Gjennom
språk- og musikkarbeid bidrar de til at urfolksgruppene
mao, komo, gumuz og andre blir stolte av eget språk
og egen kultur. Bibeloversettelse til morsmålet gjør sitt
til at evangeliet blir kjent. Ungdomsarbeidet bidrar til
bygging av et demokratisk samfunn med like rettigheter for alle. Rikdommen er ulikt fordelt i landet. Det er
stor fattigdom og enormt press på miljøet. NMS støtter
arbeid for større matvaresikkerhet gjennom moderne og
miljøvennlige dyrkingsmetoder.

Påskesamling 13. mars på Høgtun

NMS-foreningene på Vegårshei inviterer til Påskesamling/basar på Høgtun fredag 13.mars kl.18.30. I
år er vi så heldige å få besøk av barnekoret JIPPI fra
Gjerstad! Og det blir andakt ved Anette Spilling.
Det blir basar med mange fine gevinster og selvfølgelig sjokoladetombola. Alle inntekter går til det norske
misjonselskap!
Velkommen til en koselig kveld for hele familien!

Om Etiopia
Etiopia er et fjelland ved Afrikas Horn. Landet er tre
ganger større enn Norge, har nesten 100 millioner innbyggere, over 80 forskjellige språk og folkegrupper –
og et kulturelt mangfold som få andre land kan vise til.
Etiopia har aldri vært kolonisert og har en meget rik og
unik historie. De fleste etiopiere er kristne og tilhører
den ortodokse kirke. Landet har en sterkt voksende
økonomi, men også store sosiale problem og politiske spenninger. Befolkning: ca. 100 mill. Hovedstad:
Addis Abeba

Kvinner får økonomisk veildening, og tørr nå åpne egne bankkontoer. Det er vanlig for kvinner å gjemme unna penger på
forskjellige steder i hjemmet, og mange kvinner har ingenting
de skulle ha sagt i forhold til økonomi i hjemmet. Mannen
bestemmer ofte alt.

Gjennom dette misjonsprosjektet vil Vegårshei menighet være med på å bekjempe urettferdighet, utrydde
fattigdom og dele troen på Jesus. Sammen kan vi jobbe
for å styrke de svake gruppene og gi muligheter til de
unge.
Tusen takk!
Tusen takk for gaven på 100 000,- Vegårshei menighet
fikk av Guds menighet rett før jul. Dette er en gave
som blir satt stor pris på!

Slekters gang
Død
10.12 Odd Inge Ormshammer
30.12 Per Arild Vegerstøl
27.01 Kari Olava Bjorvatten

Tusen takk!
I forbindelse med gravferden til Kari Olava Bjorvatten
mottok Vegårshei menighet kr. 4650,-. Tusen takk for
gava!

Døpt
12.01 Leo Mo Langnes

Givertjeneste
Vegårshei menighet er en levende menighet med aktive deltakere i alle aldersgrupper. Vi har gudstjenester,
søndagsskole, kor og musikk, møteplasser for barn,
ungdom og eldre, møter med mennesker i glede og sorg,
og mye mer, men vi ønsker stadig å nå ut til flere! Her
kan alle bidra – gjennom forbønn, frivillighet og/eller
økonomisk støtte.
Vi håper at mange vil bidra til å opprettholde og styrke
det gode arbeidet i menigheten gjennom å bli med som
fast giver. Givertjeneste handler dypest sett ikke om
økonomi, men om hva slags menighet vi ønsker å være,
og hvilken livsholdning vi ønsker skal prege oss. Derfor er givertjenesten mer enn penger. Det er en måte å
gi vekst ved å så, og en måte å gi tilbake til Gud på – i
takknemlighet for alt vi har fått, og vi inviterer deg til å
bli med i dette viktige arbeidet.

Søndagsskolen: Det er ønskelig å fornye en del av invetaret i søndagsskolerommet. Dette for å gjøre rommet
mer brukervennlig og innbydende, og for å få flere til å
komme på søndagsskolen.
Arrangementer/fester:Vi ønsker å være et naturlig samlingssted for mennesker i bygda, og drømmer om å
arrangere ulike turer, gruppesamlinger og arrnagementer.
Hvorfor bli fast giver?
Regelmessig givertjeneste har mange fordeler. Det gir
både giveren og menigheten en forutsigbarhet som gjør
det mulig å planlegge fremover i tid. Det er også svært
kostnadsbesparende for menigheten å ha faste avtaler
som ikke krever videre oppfølging eller mye administrasjon. Vi tror også at en bevisstgjøring rundt å støtte opp
om sin lokale menighet økonomisk skaper tilhørighet for
den enkelte. Det er stort å være med i fellesskapet som
bidrar økonomisk til at arbeidet kan fortsette slik det er i
dag.
Ønsker du å gi en enkeltgave til menigheten?
Det går også fint å gi en gave ved innbetaling til
Vegårshei menighets konto 2938.20.05544 eller via
Vipps til Vegårshei menighet nr. 505848.

Hva går pengene til?
Barne– og ungdomsarbeid: Det er mye godt barne- og
ungdomsarbeid i vår menighet. En del finansieres av
midler fra bispedømmet, men vi trenger faste midler til
å finansiere stilling til trosopplærer og ungdomsarbeider.
Vi ønsker stadig å gjøre mer for barn og unge.

Registrer deg som fast giver med AvtaleGiro
Med AvtaleGiro ordner banken din faste gave til oss for
deg. Det er enkelt å inngå avtalen, du kan enkelt kontrollere at rett beløp er overført til rett tid på kontoen din, og
den er enkel å avslutte.
Alle enkeltgaver eller faste giverbeløp som overstiger
500 kroner i løpet av året, gir rett til skattefradrag. Maksimalt fradragsbeløp er pr i dag 50.000 kroner pr. person
pr år.

Diakoni: Vi ønsker å være et sted hvor mennesker kan
møtes, og hvor alle kan få muligheten til å bli sett. Vi
ønsker å opprettholde ordningen med blomstekontakter
som besøker de pårørende.
Kirkemusikk: Iblant leier vi inn solister som setter
ekstra preg på gudstjenestene. Disse stiller ofte opp
frivillig, men vi ønsker også å ha muligheten til å leie
inn flere. I tillegg ønsker vi midler til å kunne investere
i et nytt piano, og i fremtiden også et nytt orgel. Menighetsrådet ønsker også å sørge for at det nye lydanlegget
kommer til sin fulle rett, og da er det diverse innkjøp av
mikrofoner og monitorer som gjenstår.

Takk for ditt engasjement!
Sammen skal vi bygge menigheten videre!
Hilsen menighetsrådet

Hva skjer ?
Program Normisjon 2020
Torsdag 12.mars
Bergprekenen

Lørdag 25. april
Markedsdag

Torsdag 19.mars
Gruppe

Søndag 26. april
Gudstjeneste
Arne Inge

Torsdag 26. mars
Bergprekenen
Torsdag 2. april
Gruppe
Torsdag 16. april
Øyvind Benestad
Tema: Kjønnsidentitet

Torsdag 7. mai
Svein Flaten
Salig Blanding
Torsdag 28.mai
Misjonskveld
Familien Amlie Øy

Program for SIMEN våren 2020
Gjerstad kirke - onsdag 1. april kl. 18.00-20.00
Tvedestrand kirke - onsdag 29. april kl. 18.00-20.00
Vegårshei, Høgtun - onsdag 10. Juni kl. 18.00-20.00

Yngres

Alle fra 6.- klasse og oppover er velkommen på
Yngres 17. mars, 21. april og 19. mai kl 19.00 - 20.30
på Høgtun. Andakt, sang, aktiviteter, film, spill, lek,
konkurranser.

Markedsdag
på Høgtun
Lørdag 25. april arrangerer Vegårshei Normisjon
igjen Markedsdag på Høgtun. Gjennomføringen av
dagen er en skikkelig dugnadsinnsats. Over 80 mennesker står på lister over oppgaver som skal fylles. Det skal
lages suppe og kaker. Noen skal koke kaffe. Andre skal
organisere parkering. Til basarer og tombolaer skal det
kjøpes gevinster. Lopper og gjenstander til auksjonen
skal tas imot og sorteres. All ære og takk til de som gjør
en innsats denne dagen og dager i forkant. Markedsdagen gir godt utbytte både som en sosial samling, som
påfyll for vår kristne tro og et godt bidrag til økonomien
i Vegårshei Normisjon.
Dere som har gjenstander dere vil gi til loppemarkedet
eller til auksjonen, kan kontakte en av disse på telefon: Kay Fjell (91105051), Knut Nærdal (41367728),
Jakob Einar Olimstad (91683437), Lars Simonstad
(91758079).
Gjenstandene må være hele og i orden. Vi ønsker ikke
klær. Påska kan jo være en fin tid for sortering på loft og
i garasjer.
Markedsdagen åpner kl 11. Ca kl 13.30 er det samling
der vi får sang av barnekoret VeBaGo og andakt av Ole
Jakob Pedersen. Deretter avsluttes Markedsdagen med
auksjon.
Sett av datoen og bli med oss på en hyggelig dag på
Høgtun.
av
Eilef Vierli

Lørdag 7. mars er det igjen klart for ungdomsfestivalen Firestarter her på Vegårshei. Dette er en festival for
ungdom som er fylt med seminarer, musikk, lovsang,
aktiveteter og fellesskap. I år går festivalen over to dager,
fra lørdag 7. mars til søndag 8. mars, og finner sted på
Forsamligshuset. Dørene åpnes lørdag kl. 15.00 med
billettsalg og åpen kafè. Klokka 16.00 starter seminaret
"Guds påfyll" med Halvor Lindal. Dette er et seminar
som passer like godt for godt voksne som for ungdom,
så her anbefales det at du stikker innom. Når klokka blir
18.00 braker det løs fra scenen med blant annet tale fra
Thomas Toft. Deretter går det slag i slag med lovsangskonsert kl. 21.00 med Impuls-bandet, fyrverkeri kl.
22.30 og QuizShow kl. 23.00.
Firestarter kafeèn er kjent for stort matutvalg og mange fristende retter, så har kan du fint sitte langt utover
kvelden.

Søndag kl. 12.00 er det fellesgudstjeneste for alle på Vegårshei, kafeèn er åpen fra kl. 11.00.
Pris lørdag er 200 kr per person, og det er gratis inngang
på søndagen.

Økumenisk kveldsbønn
i Vegårshei kirke

Menighetstur til
nye Porsgrunn kirke

Økumenisk kveldsbønn en en samling med tidebønn.
Samlingene består av sanger, stillhet, tekstlesing, foreskrevne bønner og bønnevandring med nattverd.
Med ”økumenisk” menes felleskirkelig, da både i form,
ledelse og deltakelse. Samlingene bygger på kveldsbønnliturgier med lange tradisjoner og ledes av Annette
T. Spilling, Arne Lindtveit og Gunnar Lindtveit.

Menighetsrådet ønsker å invitere alle i menigheten
med på tur til nye Porsgrunn kirke søndag 29. mars.
Vi samkjører i personbiler og deltar på gudstjeneste i
Porsgrunn. I etterkant av gudstjenesten får vi kanskje en
omvisning i kirkebygget. Dersom det en ønskelig spiser
vi middag sammen på vei hjemover.

Tirsdag 24. mars kl. 20.15
Onsdag 15.april kl. 18.00
Tirsdag 5. mai kl. 20.15
Torsdag 2. juni kl 20.15
Samlingene varer rundt tre kvarter.
Velkommen!

Håper mange ønsker å være med på en slik tur! Ønsker
du å være med? Ta kontakt med Ingeborg Karine på tlf:
91852247

Gamle Songevei 299, 4909 Songe. Tlf. 37 15 53 05 http://hellerdals.no

Mars
08.03 Felles gudstjeneste «Firestarter» kl. 12.00 på Forsamlingshuset. Nattverd.
1 Mos 32,24–30, Jak 1,2–8, Matt 15,21–28
15.03 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
1 Sam 18,6–14, Ef 5,1–2.8–11, Luk 11,14–28
22.03 Gudstjeneste kl. 11.00. Årsmøte i kirken etter gudstjenesten. Søndagsskole.
Jes 7,10–14, Gal 4,4–7, Luk 1,26–38
29.03 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. Menighetstur til nye Porsgrunn kirke.
1 Mos 22,1–14, Hebr 4,14–16, Joh 11,45–53
April
05.04 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Palmesøndag. Tårnagentene og 6-åringer.
2 Mos 12,21–28, Ef 2,12–18, Joh 12,12–24
09.04 Skjærtorsdagsgudstjeneste kl. 18.00. Nattverd.
2 Mos 12,1.3– 8.11–14, 1 Kor 5,6b–8, Matt 26,17–30
10.04 Pasjonsgudstjeneste kl. 11.00. Langfredag.
Mark 14,26– 15,37
12.04 Høytidsgudstjeneste kl. 11.00. 1. påskedag.
Salme 118,14– 24, 1 Kor 15,1–11, Luk 24,1–9
13.04 Familiegudstjeneste kl. 12.00. Skolehuset på Takserås. 2. påskedag.
Jona 2,1–11, Apg 13,32–35, Luk 24,13–35
19.04 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Nattverd.
Jes 43,10–13 eller Apg 1,1–5, 1 Kor 15,12–21, Joh 21,1–14
26.04 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Esek 34,11–16 eller Apg 2,36– 41, 1 Pet 2,20–25, Joh 10,11–18
Mai
01.05 Gudstjeneste kl. 11.00. (vikarprest)
Jes 58,6–10, 1 Joh 4,16–21, Luk 6,31–36
03.05 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Jes 54,7–10 eller Apg 9,36– 43, Fil 3,12–14, Joh 16,16–22
10.05 Samtalegudstjeneste kl.11.00. Nattverd. Søndagsskole.
Hos 14,5–9 eller Apg 4,32– 35, Rom 11,13–20, Joh 15,1–8
17.05 Familiegudstjeneste kl.11.00. (vikarprest)
Salme 127,1–3, Apg 17,22–25 og/eller 26–31, Luk 1,50–53
21.05 Fjellmesse kl.12.00 på Hovdefjell v/ Jens Linde. Kristi himmelfartsdag.
Salme 110,1–3 eller Apg 1,1– 11, Ef 4,7–10, Mark 16,19–20
24.05 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Hag 2,3–9 eller Apg 1,12– 14, 1 Pet 4,7–11, Joh 15,26–2
30.05 LØRDAG Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 12.00. Pinseaften.
2 Mos 24,3–11, Ef 2,17–22, Joh 7,37–39
31.05 Høytidsgudstjeneste kl. 11.00 med konfirmasjon. Pinse. Nattverd
1 Mos 2,4–9, Apg 2,1–11 eller Rom 8,9– 11, Joh 20,19–23
Juni
07.06

Gudstjeneste kl. 11.00.
5 Mos 6,4–9, 1 Pet 2,4–10, Matt 28,16–20

14.06 Gudstjeneste kl. 11.00
2 Mos 14,15–22, Tit 3,4–7, Matt 3,11–12
28.06 Gudstjeneste kl.11.00. Nattverd
1 Mos 25,27–34, 1 Kor 9,24–27, Mark 10,17–27

