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Loven
I forrige menighetsblad skrev jeg heftig og begeistret
om friheten vi har som kristne.
Nå vil jeg følge opp med et stykke om Loven. For kristen tro består av både Loven og Evangeliet. Begge to.
På en gang. Det er som med god barneoppdragelse: Der
må være kjærlighet. Og der må være grensesetting. Det
er ikke vanskeligere enn det. Gud elsker deg, og bevarer
deg fra det onde. To sider av samme sak.
Hva er loven? Mye rart, egentlig. Vi har naturlovene.
Som tyngdekraften, ting har det med å falle nedover. Så
har vi Norges lover. Bryter du dem, risikerer du straff.
Der finnes nye lover, som menneskerettighetserklæringen. Den angir utgangspunkt og retning for alle lover
som lages i vår tid. Så har vi gamle lover, som lovene
i Bibelen. Mest kjent er vel de ti bud; som at «Du skal
ikke stjele». Da Jesus ble født var lovene blitt veldig
detaljerte, og det var strenge straffer for å bryte dem. Så
Jesus forenklet dem, og la vekt på det viktigste, som i
Den gylne regel: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot
dere, det skal også dere gjøre mot dem.» Han lærte oss
også det dobbelte kjærlighetsbud som byr oss å elske
Gud og medmennesker som oss selv.

I årene etter Jesus ble det snart stridigheter mellom de
kristne; de med jødisk bakgrunn ville beholde alle de
gamle lovene, mens de «hedning-kristne», altså de som
ikke var jøder, de mente at kristne ikke trengte å følge
jødenes lovverk. Dette ble til og med vedtatt samstemmig av apostlene i et møte i Jerusalem i år 49. (Apostelgjerningene 15)
Etter dette kalles jødelovene «Den gamle pakt» (pakt er
det samme som avtale). Vi kristne, derimot, lever i «Den
nye pakt». En ny avtale med Gud, altså! Paulus skriver
i brevet til Romerne: «Men nå er Guds rettferdighet
åpenbart uavhengig av loven… den gis ved troen på
Jesus Kristus til alle som tror.» Evangeliet altså! Nåden
og friheten jeg skrev om i forrige nummer.
Hvor blir det da av loven for de kristne, slik den er oppsummert av Jesus? «Ikke noe menneske blir rettferdig

for Gud på grunn av gjerningene som loven krever»
hevder Paulus. Hva er det da loven gjør med oss? Jo,
«ved loven lærer vi synden å kjenne» skriver Paulus;
«for at hele verden skal stå skyldig for Gud.» Dette
kalles i teologien
for lovens andre bruk; loven dømmer oss som lovbrytere overfor Gud. Loven viser oss at ingen klarer å leve et
liv i bare godhet. Ikke en eneste av oss. Nei, vi er fortapt
dersom ikke Guds hjelper oss. På denne måten hjelper
loven oss å skjønne at vi har behov for hjelp utenfra,
den hjelper oss til ta imot evangeliet som en helt
UFORTJENT gave!

Det var lovens andre bruk. Du lurer nå kanskje på hva
lovens første bruk er i teologien? Det er den sivilrettslige. Kristne mennesker forpliktes på samfunnets lover
og regler på lik linje med alle andre, rett og slett. Jesus
hevdet også dette. Romerloven kunne tvinge en vanlig
borger å bære soldatens oppakning en mils vei. Jesus
sa at dersom dette kreves av deg, så gå to! Overoppfyllelse; har du noe å gi til samfunnet så vær raus. Gi mer
enn du forventer tilbake. Det nye testamentet er fullt av
oppfordringer til et liv i kjærlighet og gavmildhet. «Gud
elsker en glad giver» skriver Paulus til korinterne. Og
Peter skriver: «Dere skal underordne dere under enhver
myndighet blant menneskene … Dere er frie. Bruk bare
ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde, men til
å tjene Gud. Vis alle ære, elsk søskenfellesskapet, frykt
Gud, gi keiseren ære!»
Vi kristne lever altså i denne spenningen mellom to
poler: Loven dømmer meg. Men ved troen på evangeliet om Jesus blir jeg frelst og fri av Guds nåde. Alt får
jeg gratis av Ham. Deretter formaner han meg til et nytt
liv under Guds lov; i kjærlig tjeneste for alle. Men akk;
snart mislykkes jeg i dette, og da blir jeg på ny dømt
av loven. Men når jeg bekjenner mine synder i troen på
Jesus Kristus får jeg på ny tilgivelse. Så kalles jeg på ny
til et liv i godhet.
Forvirret? Det er ikke meningen at troen min ikke skal
falle ned på den ene eller andre siden, men alltid være i
bevegelse mellom disse to polene. Dette kalte de gamle
«den daglige omvendelse»; hver dag får jeg ny kompasskurs i spenningen mellom Lov og Evangelium. Hver
dag mottar jeg Guds kjærlighet, og hver dag byr han
meg å elske tilbake.
av Gunnar Lindtveit

Løfter om kjærlighet!
av biskop Stein Reinertsen
En håndverker var kjent for ikke å komme når han
hadde lovet. Hans begrunnelse var: «Man kan ikke både
love og holde på én gang.» Vi har vel alle gjort våre
egne erfaringer både i forhold til de løfter vi selv har
gitt, og de som andre har gitt til oss. Det er ikke alltid
samsvar mellom ord og handling.
Rudolf Nilsen skriver i et av sine dikt: ”Intet er mer som
skrift i sand enn løfter om kjærlighet.» Det du skriver i
sand, blir ikke stående. Vind og bølger hvisker skriften
ut. Det blir glemt for alltid. Skal løfter ha en verdi, må
de oppfylles. Løfter om kjærlighet må gi seg praktisk utslag i handlinger som viser at du er glad i et menneske.

Når keiser Augustus befaler at alle skal skrive seg inn i
manntall, skriver samtidig Gud seg inn i vår historie ved
at Jesus blir født som et barn. Juleevangeliet begynner
slik på latin: Factum est - fakta er. En har sagt at julenatt
fikk Gud adresse på jorden.
«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå
til verden,» skriver Johannes. Ordet fotografere kommer
fra gresk og betyr direkte oversatt «å skrive med

lys». Når Jesus skriver seg inn i vår verden, tegner han
et bilde av hvordan Gud er, med ord og ikke minst i
konkret handling.

Guds løfter om kjærlighet blir synlig når han blir en av
oss. Guds løfter om kjærlighet får sitt aller tydeligste
tegn når Jesus gir sitt liv for vår skyld. Så høyt er vi
elsket av Gud.
Gud ønsker å skrive seg enda lenger inn enn i vår historie. I Østkirken sier de: «Kristus ble det vi er, for at vi
skal bli det Han er.» Han ønsker å skrive seg inn i våre
liv. Det er det som kalles å tro. Troen er en relasjon til
Jesus. Johannes skriver i sitt juleevangelium: «Men alle
som tok imot han, gav han rett til å bli Guds barn, de
som tror på hans navn.» Julen forteller oss at Gud ikke
skriver sine løfter om kjærlighet i sand, men i handling.
Med ønske om en velsignet julehøytid!
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Gud gir vekst

- en hilsen fra ny menighetsrådsleder

Vel møtt til videre godt samarbeid i menighetsråd og
fellesråd!
Det er med ærbødighet jeg tar fatt på nytt arbeid i Vegårshei menighet. Jeg skriver dette fra Spania, siden jeg
tjenestegjør som vinterassistent i Sjømannskirken for tiden. Da jeg svarte ja til å være leder dette første året av
valgperioden, var det i forståelse om jeg har denne tjenesten i Sjømannskirken. Vi har heldigvis funksjonelle
nettforbindelser nå for tiden, så vi beholder kontakt på
tvers av landegrenser. I tillegg er vararepresentantene
dedikerte til arbeidet og stiller villig opp slik det trengs.
Ja, vi er til sammen et flott arbeidslag. Vi utgjør en
representativ bredde av menigheten både i alder, kjønn
og fra varierte erfaringsfelt, og vi har sånn sett et ideelt
utgangspunkt for et godt lagspill.
Her i Albir hvor jeg nå arbeider, kommer det stadig nye
frivillige til kirken som har lyst til å være med litt på
sin måte enkelte ganger eller på ei arbeidsliste for en
periode.
I min dagdrøm ser jeg også i Vegårshei et flott potensiale i økt samarbeid med medlemmer og med frivillige,
og at vi sammen som kirke videre kan legge til rette for

gode møteplasser oss imellom, små eller store, og på
ulike vis skape grobunn i Guds hage for at små «frø»
kan bli sådd og få spire til videre vekst i Guds rike her
på Vegårshei.
I 1.kor 3,6- 7 skriver Paulus om betydning av dette lagarbeidet og konkluderer med at om vi planter og vanner,
så er det Gud som gir vekst. Og denne veksten kan vi
alle være sammen om i bønn. Sammen med de ansatte
og hele menighetsrådet ønsker jeg å bidra til fortsatt god
ledelse og til vekst mot kirkens mål på de ulike arbeidsfelt. Vi i styret er alle nye i år, og derfor er det ekstra
flott at vi får solid hjelp av kjente og dyktige ansatte
samt at vi har tilsagn om å kunne kontakte avgått leder
og medlemmer som sitter med erfaringer til hjelp for
god kontinuitet. Takk for tilliten!
Hilsen
Ingeborg Karine Dale Haugenes

SIMEN
SIMEN står for «Sammen i menigheten» og er
åpent for alle. Vi samles omtrent en gang i måneden rundt om i prostiet vårt, som regel er vi
i kirken. Deltakerne er fra Vegårshei, Gjerstad,
Åmli og Tvedestrand.
I november var vi samlet i Gjerstad kirke, hvor
vi tok disse bildene. Vi koser oss med sang og
god mat, leker og underholdning. Og så har vi et
super spennende lotteri hvor vi samler inn penger
til menighetens misjonsprosjekt for et sykehus i
Nepal. Her er det garantert at alle vinner! SIMEN
avsluttes med en forenklet gudstjeneste og varer
fra 6 til 8 om kvelden.
Kjenner du noen som har lyst til å delta på Simen
må du gjerne kontakte presten eller menighetskontoret ditt for mer informasjon.

Program for SIMEN våren 2020
Vegårshei, Høgtun - onsdag 5. februar kl. 18.00-20.00
Åmli kyrkje - onsdag 4. mars kl. 18.00-20.00
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
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En hilsen til Vegårshei

Jeg har fått en hyggelig anmodning om å sende en
liten hilsen til dere alle på Vegårshei ettersom jeg nå er
blitt pensjonist og har flyttet til Arendal, som er byen
vår. Her har vi fått oss hus og stortrives.
Det gikk jo litt stille for seg da Gjerstad og Vegårshei
sokn avsluttet det lange
samarbeidet for noen år siden.
Jeg gikk da over til å samarbeide
med Søndeled og Risør, mens
Vegårshei og Åmli innledet sitt
samarbeid når det gjaldt
prestetjenesten.

begynne, så byrået ringte meg. Jeg kom da så fort jeg
kunne. Jeg vet ikke om dere fikk vite årsaken, nemlig
at jeg aldri fikk vite at det opprinnelige klokkeslettet
var blitt framskutt. Leit at dere måtte vente så lenge,
men nå vet dere i hvert fall årsaken.
Ved en annen begravelse kom
det regnvær, og jeg spurte Odd om
det kunne være en gjenglemt paraply
i sakristiet. Det var det, og jeg tenkte
det var lurt å se om det var noen tekst
på paraplyen siden jeg skulle gå foran
kista til grava, som vanlig. Og heldig
vis at jeg sjekket paraplyen, for på den
stod det: «The Body Shop.» Odd fant
en annen paraply i full fart. Takk, Odd!

Jeg vil derfor takke alle dere som
jeg møtte i ulike sammenhenger for
at dere tok så godt imot meg ved
Så går det mot en jul uten forberedelser
alle anledninger, og for alt det
og gjennomføring av gudstjenester. Det
gode samarbeidet jeg opplevde
blir rart etter så mange år. Heldigvis
ved kirkelige tjenester. Jeg tar med
Prost Ragnhild Floberg sammen med
går kirkelivet sin gang likevel med jule
meg minner om svært gode år fra
Olav Hofsli og kona Anna etter
avskjedsgudstjeneste i Gjerstad.
evangeliet som det sentrale midt opp i
tjenesten i Vegårshei.
Foto: Harmen Boiten
alt det andre som allerede er i full gang.
Siden første september har jeg så
Hos
oss
blir
det
i år bare pynting, litt ekstra innkjøp,
vært pensjonist, en høyst uvant tilværelse, men det har
litt presanger, kirkegang og familieselskap. Anne og
vært såpass travelt med utflytting og innflytting at jeg
jeg gleder oss til å sitte sammen på julegudstjeneste i
har ikke brukt noe tid til å se så mye tilbake ennå. Jeg
Barbu kirke
vil likevel fortelle dere om et par tilfeller.
Så ønsker jeg dere alle en god og velsignet julehøytid
Før en begravelse ble alle sittende å vente på gjerstadog alt godt for det nye året som ligger foran.
presten som ikke kom da begravelsen skulle
Med hilsen Olav Hofsli

To misjonsforeninger med plass til mange flere!
Vi har idag to NMS (Det Norske Misjonsselskap) foreninger i Vegårshei menighet.
Det er Misjonsringen med ca.10 medlemmer og lederer Ingebjørg Torstveit. Så er det
NMS gruppa som har ca.17 medlemmer og leder er Sigrunn D. Olimstad.
Neste møte:
Mandag 13.
januar kl.19.00
for begge
foreningene.

Begge foreningene har møte en gang i måneden.
Neste møte blir på Høgtun for NMS gruppa,
og Misjonsringen møtes hjemme hos
Åse Værland Breiung.

Det er plass til flere i foreningene våre, og har du lyst til å være med så hjertelig velkommen! Møt opp til neste forening eller ta kontakt med lederen for gruppa.
Vi har det veldig trivelig, og er med på å sette misjon i fokus - et veldig viktig arbeid i
menigheten vår! Andakt, bevertning, håndarbeid (for de som har lyst) og veldig sosi- NMS gruppa juni 2018
Foto: Maria N. Taxerås
alt! Og det viktigste av alt er jo å gi en gave til misjonen og
Ved spørsmål, ta kontakt med:
at vi fortsatt er med og opprettholder misjonsengasjement i
Vegårshei menighet.
Sigrunn D. Olimstad tlf: 95777276
Ingebjørg Torstveit tlf: 482 09 455
av Liv B. Fossing

Fra lørdag 16. november til søndag 17. november overnatta en gjeng jenter på 11-og 12 år i kirka. De var med
på et trosopplæringstiltak som heter Lys våken. Sammen
med trosopplærer Maria og prest Gunnar fikk de være
med å planlegg gudstjenesten til søndagen, hvor de blant
annet deltok med dans, drama og tekstlesning.
Noen foreldre stilte opp for å lage taco på Høgtun, og alle
var med på å gå en natursti ute i mørket helt uten lys. På
kvelden var det tid for ulike spill, mørkegjemsel og sanglek. Da klokka tikka over midnatt var det på tide å krype
ned i soveposene. For Lys våken betyr nemlig ikke at man
skal være våken hele natta! Det ble litt ulik søvnklalitet på
deltakerne, men alle som i det minste litt i løpet av natta.
Med foreldre som nattevakt og frokost servert, var alle klar
til gudstjeneste på søndagen. Det ble en gudstjeneste litt
utenom det vanlige, hvor blant annet hele menigheten var
med å danse Bli-Med dansen til slutt.

Tekst og bilder: Maria Nese Taxerås

Konfirmanter 2020

Adina Solvang Stebekk
Angel Sebastian Cordoba Rundholt
Anna Aas
Anskar Hommelsgård
Dina Marlèn Mo Tjøgersen
Edgar Harutyunyan Khachatryan
Eskil Fjell
Helene Andreassen
Kristine Lindtveit Rasmussen
Marit Myren
Oda Espeland Baarøy
Tor Myhre
Trym Norabeg Vegerstøl

August
Olai
Seland

Foreldre
Marit Olsen
og Geir Olav
Seland

Slekters gang
Død
24.09 Sigrid Madsen
23.10 Janna Vaaje
12.11 Othilie Marie G. Andreassen

Døpt
15.09 August Olai Seland
06.10 Emilie Sandnes Solvang

Vi minnes
Kirsten Johanne Sveigane
Svanhild Simonstad
Kåre Larsen Vestervik
Gunhild Aas
Astrid Gerd Aasheim
Hans Arnt Bjørkholt
Tove Assa Gautland
Jan Ivar Edvardsen
Grethe Karin Songedal
Egil Johan Flaten
Astri Elise Reine
Anne Langan
Borgny Myre
Johan Åsheim
Ruth Mo
Arnfinn Smeland
Brit Lisbeth Sølter
Reidun Nygård
Ruth Songedal
Amalie Smeland Skuggevik
Oliv Synnøve Selåsdal
Halvor Haugenes
Gyda Amalie Bråten
Sigrid Madsen
Elin May Setekleiv
Janna Vaaje
Karl Erik Twedt

Salme 36 Her kommer dine arme små

Tekst:: Hans Adolph Brorson 1732. Oversettelse: Elias Blix 1881

Her kommer dine arme små,
o Jesus, i din stall å gå,
opplys enhver i sjel og sinn
å finne veien til deg inn!
Vi løper deg med sang imot
og kysser støvet for din fot,
å salig stund, å søte natt
da du ble født, vår sjeleskatt!
Velkommen fra din himmelsal
til denne verdens tåredal,
hvor man deg intet annet bød
enn stall og krybbe, kors og død!
Men, Jesus, hvordan går det til
at dog så få betenke vil
den store, store kjærlighet
som drog deg til vår jammer ned.
Å, drag oss ganske til deg hen,
du store, milde sjelevenn,
så vi i troen favner deg
og følger på din himmelvei!
La verden ei med all sin makt
oss vende bort fra dåpens pakt,
men gi at all vår lengsel må
til deg, til deg alene stå!
Så skal det skje at vi engang
blant alle helgners frydesang
i himlens glade paradis
skal prise deg på englevis.
Her står vi nå i flokk og rad
om deg, vårt skjønne hjerteblad.
Å, hjelp at vi og alle må
i himlen for din trone stå!

God jul fra
Costa Blanca!
Foto: privat

Når jeg er her i tjeneste for Sjømannskirken norsk kirke
i utlandet, tenker jeg ofte på den lille klubben mamma
var med i hjemme i Gjerstad på 50-70-tallet. «Ulken»,
kalte de den lokale sjømannsmisjonsforeningen damene
i øvre Gjerstad trofast var med i år etter år. Og som regel
fikk vi storfint besøk på den årlige basaren da noen fra
regionen eller hjemkommet fra tjenesten ute deltok og
kanskje viste film fra arbeidet på sjøen og i havnene der
de kontaktet kirken og fikk post og aviser samt mulighet for diverse hjelp. Mye har forandret seg i forhold til
nordmenns utenlandsferdsel, men mange steder i verden
oppholder det seg kolonier av nordmenn i lenger perioder, og arbeidet som startet for nordmenn i utlandet har
stadig stor aktualitet. Så er det fortsatt de små foreningene, «ulkene», hjemme som bærer mye av det økonomiske ansvaret som muliggjør Sjømannskirkens nærvær
blant nordmenn ute den dag i dag. Så takk for din støtte
til et viktig arbeid. Vi har også i høst gjort tjeneste som
vinterassistenter på Costa Blanca; nå halvannen times
kjøretur lenger nord enn i fjor da vi var i Torrevieja. Vi
befinner oss nå i Albir, ca 5 km nord for Benidorm. Vi
tjenestegjør hovedsakelig her ved kirkesenteret i Albir,
ca 1-2 min gange fra leiligheten vi er innlosjert i, men vi
har også jevnlig oppgaver i Minnekirken ved Solgården i
Villajoyosa et par mil herfra.
Det er kanskje rundt 16 tusen nordmenn i området, og
Sjømannskirkens arbeid er høyt verdsatt. Vi har i høysesongen i høst opplevd at kapasiteten til tider sprenges så
ikke alle får plass inne ved bordene på tirsdagskveldene i
kirkesenteret, eller at noen på «Fest på kjerka» onsdager
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i den store Minnekirka ikke får bord eller servise og må
benke seg rundt scenekanten med kaffen i pappkopp.
Begeistringen og varmen er likevel på plass, alle 170 får
vaffel og kaffe etter hvert, og ingen syter eller klager. Det
virker som de kjenner seg «hjemme» og i trivelig lag. En
frivillig medhjelper sa det jeg synes å merke på kroppsspråket til de mange som kommer: «Her er det godt å
være», eller som en annen har sagt flere ganger: «Jeg
trenger å komme hit jevnlig for å ha det godt». Og det
er kanskje vår viktigste «belønning» ved å arbeide her;
de mange små menneskemøtene og tilbakemeldinger
gjennom smil og gode ord på det å få bety noe godt for
nordmenn hjemmefra. Sjømannskirkens mål er at nordmenn i utlandet kan ha et godt «hjem» i kirka, dører
som er åpne for alle og evangeliet som skinner gjennom
virksomheten i alle våre foretak.

Foto: privat

Virksomheten her er stor, og tilpasset for alle, skulle jeg
tro. Kirkesenteret er åpent for kaffe, vaffel og samtale
alle dager unntatt mandag og søndag. Søndag er det
alltid gudstjeneste i den store Minnekirka ved Solgården,
Villajoyosa med 2-300 besøkende, og noen søndager
har vi i tillegg familiegudstjeneste på kirkesenteret med
nærmere 100 personer. Barne- og ungdomsarbeidet har
vokst den siste tiden, og der er mange tilbud for ulike
aldersgrupper. På onsdagskvelder har de i år diverse barne- og ungdomsarbeid samtidig på kirkesenteret, og på
disse «superonsdagene» lager kjøkkensjefen middag til
alle, så både barn og voksne kan få middag til en rimelig
pris. Det kommer da ofte over hundre til middag! Vi er 2
vinterassistentpar og har annenhver helg hatt gleden av å
lage kirkekaffe og kake til Minnekirka, og Per Reidar har
faktisk vært kirketjener. Synes du det høres surrealistisk
ut at han ringer med kirkeklokkene og at jeg lager kaffe
og kake til hundrevis? Det er sunt å strekke seg mot nye,
gode oppgaver som pensjonist, har jeg hørt, og det er en
glede for oss begge å stå i denne tjenesten.

Vi har også frivillige fra området å samarbeide med,
og det kommer stadig nye frivillige som har lyst til å
gjøre en innsats ved vaffeljernet eller ved oppvaskmaskina, for eksempel. Så får vi vinterassistenter større
anledning for å samtale med besøkende. Ikke sjelden
leder samtalene inn på dypere plan, gjerne til gjensidig
vekst. Og ofte får vi, på ulik vis, tilbakemelding om at
noe av såkornet «falt i god jord» og ble til åndelig vekst
og hjelp på livsveien.
Etter storstilt julemarked over to dager, går tida raskt
mot gedigen julefeiring her: Vi skal dekke på til 100 i
kirkesenteret, og eventuelle etterpåmeldinger blir aldri
avvist, for ingen skal behøve å være alene. Det blir stor
julemiddag og fest på julaften, og 1.juledag forberedes
kirkekaffe til 100 i minnekirka. Det såpass mange færre
enn i høysesongen på høsten, siden mange er i Norge
i jula, og svært mange velger heller å gå på den store
julaften-gudstjenesten i Minnekirka kl 14 eller den neste kl 16. Vi reiser hjem til Norge 2. juledag og samles
med vår familie hjemme på Sagatoppen 3.juledag. Så
godt at Gud møtte menneskets behov og kom til oss
som et nyfødt barn, tenker jeg. Ansvaret ble betrodd
enkle, vanlige mennesker. Og de tok imot ham, slik de
kunne. Slik tenker jeg vi også kan ta imot jula og julas
budskap, på vår enkle måte; uten stress, men i takknemlighet. Maria og Josef sin glede ble raskt delt med
de som var rundt, og gjeterne stakk innom. Kanskje vi
også kan invitere noen innom til julefeiring, i all enkelhet og i felles glede. God jul til deg der du skal feire jul
i år!
Hilsen Ingeborg Karine Dale Haugenes
Tusen takk!
I forbindelse med gravferden til Janna Vaaje ble det
gitt en gave på 14.250 kr til menigheten.
Gaven blir satt stor pris på og vil bli brukt til prosjekter som familien selv har kommet med ønsker om.

Gullkonfirmanter

i Vegårshei kirke 2019

Bak f. v: Aud Fjeldstad Hverven, Jan Thomassen, sokneprest Gunnar
Lindtveit
Fremme f. v: Gunvor Aslaksen Ruud, Kari Bjorvatten Salvesen, Olaug
Værland, Torfinn Fagerli

Skattefradrag gaver
I 2019 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for
pengegaver for inntil 50 000 kr. Minimumsbeløpet er
500 kr. Det stilles ikke krav til faste innbetalinger, slik at
ordningen kan omfatte både givertjeneste og enkeltgaver.
Menighetskontoret vil rapportere inn gavene. Anonyme
gaver gir ikke rett til skattefritak.Tusen takk for de gavene
som blir gitt til menigheten.
Strategisamling
21. januar 2020 skal menighetsrådet ha en strategisamling. Da legger de en plan for hva de ønsker skal skje i
menigheten de neste fire årene. I den forbindelse ønsker
menighetsrådet innspill. Dersom du har noen ideer eller
ønsker for menigheten, ta kontakt med kirkevergen eller
presten.

Hva skjer ?
Program Normisjon 2020
Torsdag 16. januar
Roald Arnesen - Norea radio
Søndag 26.januar		
Gudstjeneste
Arne Inge Vålandsmyr
Torsdag 30.januar		
Kari Garthus med Team 1
Torsdag 13.februar
Årsmøte
Torsdag 27.februar		
Bergprekenen
Tove Rustan Skaar
Torsdag 05.mars
Gruppe
Torsdag 12.mars		
Bergprekenen		
Torsdag 19.mars
Gruppe
Torsdag 26.mars		
Bergprekenen		

VELKOMMEN TIL TEMAGRUPPER
Som en del av programmet til Vegårshei Normisjon i
vinter, vil vi gå gjennom «Bergprekenen» som er gjengitt i Matteus evangeliet. I denne talen er det Jesus selv
som underviser. Og her er det mye visdom å hente også
for mennesker i dag. Vi har fått Tove Rustan Skaar til
å lede oss gjennom talen. Hun har tidligere vært lærer
på bibelskolen i Staffeldtsgate i Oslo og har skrevet
flere bøker. Nå er hun pensjonist og bor i Lillesand. Det
blir tre undervisningskvelder fra slutten av februar og
frem til påske. I ukene mellom undervisningskveldene
håper vi flere kunne tenke seg å delta i samtalegrupper
der vi har «Bergprekenen» som tema. Ta gjerne kontakt
med leder i Vegårshei Normisjon, Eilef Vierli, på tlf
41213107, dersom du har lyst til å delta i gruppe.

Julekonsert med Mamas Garden og Adam Gryting
i Vegårshei Kyrkje den 20. desember kl. 19.30.
Billett pris kr. 250,- Barn under 12 år kr. 150,-

Mamas Garden
Søsknene Ingvild, Håvard og Dag Arnold Gryting i Mamas Garden er bosatt i Drammen og Tønsberg, men har
røtter både i Finnmark, Hallingdal og Aust Agder.
Mamas Garden er godt etablert både lokalt og nasjonalt, og kan i forbindelse med sine to plater og flere singelutgivelser vise til en omfattende konsert- og turnévirksomhet, og svært fine tilbakemeldinger fra presse og
publikum. Trioen plasserer musikken sin i sjangeren visepop. Iørefallende melodier og vokalarrangement, men
også tekster som belyser mellommenneskelige, dypere tema, står høyt i kurs hos søsknene og forplanter seg i
en egen formidlingsnerve på trioens liveopptredener.
8. november i år kom en ny singel fra søskengruppa.
Denne gangen har de gitt svenske Staffan Hellstrand
sin vakre julesang ”Engel” en ny, nordnorsk språkdrakt.
Det handler om håp og kontrastene mellom det
åpenbart vakre i juletida og det som er mindre vakkert,
som utenforskap og ensomhet. Ikke helt ulikt fra
budskapet i flere av gruppens tidligere utgitte julesanger, altså.
Ingvild, Håvard og Dag Arnold ser frem til å besøke
Vegårshei denne jula, og på mange måter føles det som
å være ”hjemme”. Familien har fulle minnebøker både
fra Gjerstad og Vegårshei, hvor de har tilbrakt mangfoldige
somre hos besteforeldre, tante, onkel og søskenbarn.
I sommer sang de for fullt hus under årets Slåttegraut,
og de har tidligere besøkt Simonstad gård og Gjerstad kirke.
I år har de hentet inn litt familiær forsterkning til deres lille juleturne i form av Håvard’ yngste sønn, Adam.
Adam er en fremadstormende, ung mann med store ambisjoner og et imponerende musikalsk talent. Kanskje
du har sett han i sesongens Norske Talenter på TV2? Der har han kvalifisert seg til en finaleplass- og sikter
med stø kurs mot stjernene! Kom og hold gjengen med selskap!
av Dag Arnold Gryting

Økumenisk kveldsbønn
i Vegårshei kirke
Økumenisk kveldsbønn en en samling med tidebønn som blir holdt
omtrent hver tredje uke. 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.
Samlingene varer rundt tre kvarter.
Velkommen!

Onsdag 22. januar kl.
18.00
Tirsdag 11. februar
kl.20.15
Tirsdag 3. mars kl. 20.15
Tirsdag 24. mars kl. 20.15
Onsdag 15. april kl. 18.00

Desember
08.12 Lysmesse kl. 18.00. Konfirmantene deltar. Offer til menighetens misjonsprosjekt
Salme 33,18–22, Hebr 6,13–19a, Joh 14,1–4
15.12 Julesang-gudstjeneste kl. 11.00. Offer til menighetsarbeidet.
Jes 35,1–10, 1 Kor 3,18–23, Matt 11,2–11
22.12 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
Rut 4,13–17, Rom 15,8–13, Luk 1,46–55
24.12 Familiegudstjeneste kl. 15.00. Offer til Kirkens Nødhjelp.
Jes 9,1a.2.6–7, 1 Joh 1,1–4, Luk 2,1–2
25.12 Høytidsgudstjeneste kl. 12.00. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon.
Ordsp 8,1– 2.22–31, Hebr 1,1–6, Joh 1,1–14
26.12 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
Jer 31,15–17, Apg 7,52–60, Matt 2,16–23
29.12 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
Salme 1,1–6, 1 Tim 3,16, Matt 2,13–15
Januar
01.01 Høytidsgudstjeneste kl. 12.00.
4 Mos 6,22–27, Fil 2,5–11, Luk 2,21
05.01 Familiegudstjeneste på Høgtun kl. 16.00. Hellige 3 kongers- og juletrefest.
Jes 60,1–6, Ef 3,1–7, Matt 2,1–12
12.01 Gudstjeneste kl.11.00. Dåp
Jes 42,1–6, Apg 18,24–19,7, Matt 3,13–17
19.01 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
1 Mos 1,26–31, Åp 21,1–6, Joh 2,1–11
26.01 Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd.
Salme 146,1–10, Rom 16,25–27, Luk 18,35–43
Februar
02.02 Felles familiegudstjeneste kl. 12.00 i Vegårsheihallen. 24-timers festival.
1 Mos 15,1–6, Rom 4,1–8, Mark 2,1–12
09.02 Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd.
Jes 55,8–13, Hebr 4,12–13, Luk 8,4–15
16.02 Gudstjeneste kl. 11.00. Diakoniens dag. Nattverd.
5 Mos 18,15–18, Åp 1,9–18, Matt 17,1–9
23.02 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
Høys 8,6–7, 1 Kor 13,1–7, Joh 17,20–26
Mars
01.03 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Fastelavnsfest. 10-åringene.
1 Mos 2,8–9; 3,1–8, Jak 1,12–16, Matt 4,1–11
08.03 Gudstjeneste kl. 11.00. 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

