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5. årgang

Konfirmantene bl presentert
på gudstjeneste 4. september.
Her samme med prestene
Jarle Bryne og Christopher
Woie.

Dette skjer i menigheten

Ansatte

September
27.sept Vaffeltreff Vegårsheihallen kl.17.00
29.sept Småbarnstreff kl.10.00
30.sept Nattcafé kl.20.00

Vikar sokneprest
Christopher Woie
tlf: 90551870
e-post: chrwoie@gmail.com
Kirkeverge/dagligleder og trosopplærer
Maria Nese Taxerås
tlf: 90161892
e-post: maria.nese.taxeras@vegarshei.kommune.no
Kirkegårdsarbeider og kirketjener
Odd Rugnes
tlf: 48279061

Vegårshei menighetsråd
Leder: Ingeborg Karine D. Haugenes
Nestleder: Torvild Selås
Kjetil Myren
Jorunn Myre
Hilde Torjussen Øverland
Jakob Einar Olimstad

91852247
90507330
95920834
90877081
91703559
91683437

Trond Lunder
Knut Nærdal

41854574

Kom.repr: Simen Hommelsgård

46687581

Kontakt oss
Menighetskontoret, kommunehuset
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
Tlf: 90161892
e-post:
kirkekontoret@vegarshei.kommune.no
www.vegarshei.kirken.no
Kontortid: Mandag - torsdag 8.00 - 15.00

Oktober
2. okt Gudstjeneste kl. 11.00
4. okt Vaffeltreff Vegårsheihallen kl.17.00
5. okt SIMEN i Gjerstad kl.18.00
9.okt Gudstjenste kl. 11.00
11.okt Vaffeltreff Vegårsheihallen kl.17.00
13. okt Småbarnstreff kl.10.00
16.okt Gudstjeneste kl.11.00
18.okt Vaffeltreff Vegårsheihallen kl.17.00
20. okt Småbarnstreff kl.10.00
23. okt Gudstjeneste kl.11.00
25. okt Vaffeltreff Vegårsheihallen kl.17.00
27. okt Småbarnstreff kl.10.00
28.okt Nattcafé kl.20.00
November
1.nov Vaffeltreff Vegårsheihallen kl.17.00
3.nov Småbarnstreff kl.10.00
6.nov Kveldsgudstjenste allehelgen kl.18.00
8.nov Vaffeltreff Vegårsheihallen kl.17.00
9. nov SIMEN i Tvedestrand kl.18.00
10.nov Småbarnstreff kl.10.00
13.nov Gudstjeneste Lys våken kl.11.00
15.nov Vaffeltreff Vegårsheihallen kl.17.00
17.nov Småbarnstreff kl.10.00
22.nov Vaffeltreff Vegårsheihallen kl.17.00
24. nov Småbarnstreff kl.10.00
25. nov Nattcafé kl.20.00
27. nov Lysmesse kl.18.00
Desember
1. des Småbarnstreff kl.10.00
04. des Gudstjenetse kl. 11.00
04. des Konsert Vegår Vocale
6.des Vaffeltreff Vegårsheihallen kl.17.00
11.des Julesanggudstjeneste kl.11.00
13.des Vaffeltreff Vegårsheihallen kl.17.00
20.des Vaffeltreff Vegårsheihallen kl.17.00
21.des Konsert Erlend Gunstveit

TAKK !
Har dere sett skuta som henger i Vegårshei kirke? Det
kan virke som den har hengt der alltid fordi den passer
så godt inn! En takknemlig søskenflokk gav den i forbindelse med 200 årsjubileet for kirka i 2010.

Kirkeskipet minner oss også om at vi «en seiler på livets
hav»…Det er både storm og stille, men vi er på vei
sammen og får leve livet som en gave de årene vi får.
Takknemlighet er en livsinnstilling!
Det er ikke lett å takke når livet er tøft og motgang
møter oss. Vi må «kjempe for det vi har kjært», som det
står i en salme. Hvordan vi møter livet har mye å si for
vår livskvalitet! Gud har lovet at han alltid vil være med
oss! Vi får være Guds barn om vi er spedbarn, ungdom,
voksen eller i livets siste fase! Vi forstår ikke alt, men
som barn får vi «krype opp i fanget» til Gud og hente
trøst!

Brødrene Spilling ble født på 1920-tallet. Tre av fire
gutter ble blinde! Det ble en uvisshet og bekymring for
foreldrene. I tillit og tro gav de guttene en trygg barndom. Kirka var et hjem der de kunne bruke sine evner
og finne trøst når livet var tøft!
Deres liv er en inspirasjon for oss i familien og mange
som møtte de. Livsglede og takk til Gud preget hele
livet. Den siste broren, Tor, døde nå i høst, nærmere
100 år gammel!
Vegårshei kirke er en votiv (takkegave)-kirke eller
love-kirke. Folk som hadde ropt til Gud i sin nød ville
takke ved å gi en gave til kirka! De opplevde Guds omsorg og fikk nytt mot til å leve det livet de hadde fått!
«Soli Deo Gloria» ser vi skrevet i mange kirker. Gud
alene skal ha æren (og takken)!

Vi er velkommen inn i Guds kjærlighet med vårt liv
hver dag og alle dager!
En god rytme i livet er å komme til kirka og få ny kraft!
Vi får takke Gud for livet og bli utfordret til å gå ut i
hverdagen og være Guds kjærlighet for de vi møter. Vi
har alle våre feil, men på tross av det får vi tro at «så
høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn for at hver
den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv».
Du er elsket av Gud!!
Må Gud velsigne ditt liv videre!
Annette Tronsen Spilling

Misjonsprosjekt
Vegårshei menighet har en misjonsprosjektavtale med NMS, og støtter
gjennom denne avtalen støtter menigheten NMS sitt arbeid i Etiopia.
Gjennom sitt arbeid fokuserer NMS på å løfte opp marginaliserte
grupper ved å gi tilgang til utdanning og buligjet til å lese Bibelen på
eget morsmål. Det jobbes mye for kvinners rettigheter, styrke
ungdommers selvbilde og oversettelse av Bibelen.
Oddvar Glidje fra NMS var på gudstjeneste i Vegårshei kirke søndag
11.september. Han overrakk da en ny misjonsavtale til menigheten
gjennom Torvild Selås.
Det er spennende at en menighet på Vegårshei kan være med å gjøre en
forskjell i Etiopia.

Min salme
av Signe Lauvland Pedersen

Signe er født og oppvokst i Myre, før Austre Moland, nå Arendal kommune. Hun kom til Vegårshei i 1975, og var
lærer på Vegårshei skule fra 1978 til 2012.
Sang og musikk har alltid vært viktig i livet mitt. Mine foreldre sang mye med oss barna. Jeg gikk på
søndagsskole og Yngres, og lærte sanger der. Jeg har også minner om at det voksne musikklaget i
hjembygda mi sang og spilte gitar i stua hjemme. Dette var vel øvelse, og mulig det var om vinteren, og greit å
slippe fyring i vedovnen på bedehuset. Slik lærte vi barna også mange av disse
musikklags-sangene, og sang dem.
De fleste i min generasjon har også lært mange salmer på skolen, og gjennom konfirmantundervisning. Selv om jeg
verdsetter mange av de gamle salmene, finner vi en stor salmeskatt i nyere salmer. Så det er godt at salmeboka også
blir revidert, og tilført nytt innhold.
At det er vanskelig å velge «min salme», opplever vel mange, men jeg har stoppet ved: «Kristus er verdens lys».
Detter er nr. 101 i norsk salmebok. Forfatter: Fred Pratt Green (1968), og oversatt av Per Lønning i 1972.
Grunnen til at jeg velger akkurat denne salmen:
I 1980 ble barnelaget Korvett starta opp i regi av Normisjon, som da het Indremisjonen, her på Vegårshei. Vi hadde
som oftest samlingene våre i kjelleren på Høgtun bedehus. Barn fra 2. - 5.kl. var invitert til å bli med i barnelaget.
Åpningen av samlingene var stort sett den samme:
Ett av barna tente et stort lys, Kristuslyset, mens alle sang verset:

Kristus er verdens lys – Han og ingen annen,
født i vårt mørke, født som en av våre.
Når Han er nær oss, er vår Far å finne.
Ære være Gud!
Det er fire vers i salmen, men vi sang som regel bare
første verset. En enkel salme, men så sentral og god
å synge med i. Kanskje noen av dere som var med i
korvettlaget også vil huske tenningen av Kristuslyset,
mens vi sang: «Kristus er verdens lys», og at dette er
et godt minne for dere. Det er et fint minne for meg.
Nå er det svært mange kirker som har lysglober. Vi
kan tenne våre små lys på Kristuslyset. Det kan
minne oss om Han som ser oss, og vil leve sammen
med oss hver dag.
Lyset vi trenger fins, - og det har et navn: Jesus.

Sara Angelica Spilling
og Jostein Myren giftet
seg i Vegårshei kirke 20.
august.

Ingrid Skaaland fylte 80 år 30.juli
Jeg en tur opp til Ingrid og Birger, bare stakk innom, og traff dem ute en dag
i juli. Det var et veldig trivelig besøk i den velstelte hagen, der de bor med
nydelig utsikt over Ljøstadvann.
De viste meg rundt mens vi mimret om felles kjente fra tidligere dager. Det
var veldig koselig å treffe så blide mennesker, som uten forvarsel tok i mot
meg som plutselig stod på tunet.
Det er veldig tydelig at her bor det veldig flittige mennesker, som vet å ta
vare på alt rundt seg. I hagen gror det vakre blomster, trær og planter.
Vi gratulerer, og håper at dere hadde ei veldig koselig feiring, og ønsker dere
gode dager videre!
Jorunn Myre

Dåpsbarn
Slekters gang
Døpt
26.06.22
Ella Værland Garpestad
31.07.22
Mathilde Haugenes Riddervold
Vigsel
20.08.22 Sara Angelica Spilling
& Jostein Myren
Annette Solheim Sletten
sammen med foreldrene
Lars Kristian Solheim
og Oda Sletta. Døpt
23.01.2022.
(bildet kom desverre ikke med
tidligere blad)

Mathilde Haugenes
Riddervold
sammen med foreldrene
Sophie Mathilde
Riddervold og
Ingemar Haugenes.
Døpt 31.07.2022

Død
02.07.22
Tordis Bråten
07.09. 22
Anne-Grethe Holkestad Værland

Vi søker DEG som har lyst til å lage «ein dugelig gild orgelbasar»
Er dere en gjeng som – enten privatpersoner eller forening - kan arrangere en orgelbasar? Dersom du
som enkeltperson vil være med, så ta kontakt, så samler vi dere som er interessert. Du trenger ikke være
ivrig kirkegjenger eller glad i orgelmusikk, det vi trenger er noen basarglade folk.
Det å skaffe gevinster er gjerne greit her på Vegårshei hvor
mange lager fine ting. Eller har annet å avse til et gavebord,
og få med folk til å gjøre praktiske oppgaver med servering
og lotteri. Dere står fritt til å velge dato, men vi ser for oss
en stor orgelbasar i Vegårsheihallen i januar eller februar
2023. Inntekter går til nytt orgel i Vegårshei kirke, og vi ser
for oss en kveld som kan samle mange fra nær og fjern.
Ta kontakt med Jorunn Myre (90877081) eller
menighetskontoret hvis du vil og kan bidra med noe.
Ikke vær beskjeden, vi trenger alle hender vi kan få tak i.
Arrangementer i forbindelse med innsamling til nytt orgel
Det er ikke lett å samle inn penger, og vi har derfor ikke klart å skaffe en innsamlingskomite. Inntil videre forsøker menighetsråd og stab å sette i gang så mye vi klarer til inntekt for nytt orgel.
Det vil bli arrangert konserter, og foreløpig er det planlagt en stor konsert på høsten og en på våren i
Vegårshei kirke. Da vil vi spør folk som bor eller har tilknytning til Vegårshei om å være med på den store
dugnaden. Kan du tenke deg å bidra musikalsk, eller gjøre praktisk arbeid som selge billetter m.m., så kontakt med
Jorunn Myre. Vi ønsker stor variasjon, og det kan være du har et instrument hjemme som du må ta fram igjen?
Har du lyst til å bidra ved å lage et arrangement?
Forslag til arrangement og innsamlingsmetoder:
Gjestebud, hjemmekonsert, tur, lage quiz for venner og kjente,
middag rundt bålpanna.
Løp for orgel – betale for startnummer, eller få folk til
å sponse deg pr kilometer/runder.
Filmkveld («suppe og slides»). Endelig kan du ta deg
tid til å se på bilder som du har tatt, men bare glemt og
gjemt. Be naboer og venner, finn fram dine bilder.
Ekstra moro hvis en kan mimre litt med gamle bilder.
Lysbilder er nesten glemt nå – men i beste retro-stil kan
du ha «heime-kino». Kan du tenke deg å ta inngangspenger,
med litt servering inkludert, og være med på orgel-dugnaden,
sier vi takk.
Gi en gave til nytt orgel ved å vippse
til 615 215 eller sett inn på konto
2938.11.02708 merkes med "Nytt orgel"

Innsamlingskonsert til nytt orgel

Menighetsbladet for 70 år siden (1952)

Hold av datoen fredag 21. oktober. Da blir det nemlig
en storstilt konsert i Vegårshei kirke til inntekt for nytt
orgel.

•

Jorunn Myre får med seg mange dyktige musikere
innenfor ulike musikksjangre, og er klar for å lage en
flott konsertopplevelse for alle denne kvelden.
Følg med for klokkeslett og hvem som spiller på
konserten!

•
•
•
•
•
•

Til jul 1951 fikk kirken en ny messehagl, gitt som
gave av anonym giver. Den var sydd på husfliden i
Oslo.
I 1951 var det 17 døpte, 19 konfirmerte, 7 kirkelge
vielser og 2 borgerlige. Det var 10 registrerte dødsfall.
Offer og kollekt utgjorde i 1951 samlet kr. 2271,89.
Vegårsheis første flyktning,Anton Pleli, ble bosatt på
Gamleheimen.
Kommunestyret valgte Olav T. Colbjørnsen som
kirkeverge for 1952-55.
Menighetsrådet startet arbeidet med å få reist en
prestebolig på Moland.
Fra kretsene blei det samlet inn penger til anskaffelse av ny alterduk. Av overskytende beløp ble det
kjøpt inn 30 salmebøker. Samme år fikk kirken fire
blomstervaser i gave fra kretsene.

Aktiviteter for flyktninger fra Ukraina
Menighetsrådet vil oppfordre alle i bygda til å være med å inkludere
flyktningene fra Ukraina. Dette kan være enkle ting som å invitere noen
hjem på middag, gå en tur, grille pølser, tilby kjøring til ulike steder.
Flyktningene, som bor på Mauråsen, har ikke lov til å ha husdyr. Mange
av dem savner kjæledyrene sine, da spesielt hunder. Mange vil nok sette
pris på om du tok lufteturen med hunden din innom der så de får hilse
på.
Menighetsrådet har søkt om ekstra midler for å inkudere og aktivisere
flyktningene fra Ukraina. Dersom denne søknaden blir godkjent vil man
kunne få tilbakebetalt for kjøring, matinnkjøp og lignende.
Ønsker du å bli kjent med dem som bor på Mauråsen og ta med med på
en aktivitet? Ta kontakt med Maria på menighetskontoret (90161892
eller kirkekontoret@vegarshei.kommune.no)

Konfirmanter 2023
Amelia Myre Dale
Andrea Jensen Loftskjær
Anna Helene Nødtvedt Sletten
Emil Andrè D. Holm Pedersen
Georg Standal Flaten
Ida Løvdal
Ingrid Vegerstøl
Lars Bakken Jr.
Lucas Kile

Luckas Martinius Grasåsen
Mathias Nes-Karlsen
Ole Martin Heen Espeland
Olve Myre
Serine Askland Moland
Thomas C. Kristensen Rugnes
Tomine Maylam Pedersen
Torjus Noraberg Vegerstøl
Vegard Setekleiv Lofstad

Konfirmantleir til Kvitsund
Torsdag 5. august kjørte vi til Broklandsheia, der møtte
vi alle de andre som skulle på leir, det var konfirmanter
fra Vegårshei, Søndeled, Risør og en fra Åmli. Jeg og
mine venninner satt på risørbussen fordi det var så fullt
på Søndeled/Vegårshei-bussen. Det var ganske stille på
bussen på veien opp, vi var spente og lurte på hvordan
det ville bli på leir.
Da vi var framme samlet vi oss sammen i en stor ring,
alle fikk et lite skilt med navnet sitt på som vi måtte gå
med hele tiden. Albert Martin Walla (sokneprest i Risør) ønsket oss velkommen og presenterte de andre
lederne og ungdomslederne. Han orienterte også om
hvor vi skulle bo og spise og hvor de forskjellige
aktivitetene skulle foregå.
Alle gikk til sine rom, og vi som bodde på «Gamla»
måtte bære bagasjen vår opp mange tunge trapper.
Ganske raskt etterpå var det mat i kantina, etter vi spiste
fortalte lederne om hva vi skulle gjøre de forskjellige
dagene.
Første kvelden hadde vi spillekveld, vi vegårsheiingene
var gode i assosiasjonsleken, skoleken, og henteleken.

På leiren hadde vi en stor volleyballturnering, vi slo alle
de andre lagene med god margin. Til og med lederlaget
som Torvild (Selås) var med å spille på. Ellers hadde vi
natursti og mange andre konkurranser.

En av dagene skulle vi padle i kano, da ble det plutselig
litt drama, tre ungdommer kjørte sikk sakk mellom
kanoene våre med en båt de hadde stjålet fra en av
lærerne på Kvitsund. Ungdommene truet noen av konfirmantene med en gaffel. Lederne grep inn, og alle
konfirmantene måtte bli inne på rommet sitt. Til slutt
ble politiet tilkalt, og ungdommene ble kjørt langt vekk.
Noen av konfirmantene ble redde, men for de fleste gikk
det greit. Heldigvis ødela ikke dette turen.

På tirsdagen reiste vi hjem igjen, alle var ganske slitne.
Neste morgen hadde vi litt undervisning, vi ble delt i de
Noen sovnet til og med, men de fleste satt bare og
forskjellige menighetene bortsett fra Åmli, han ble med
skravla om leiren.
oss. Det var forskjellige ledere som hadde undervisning
med oss.
av konfirmant Serine Askland Moland
								

Vaffeltreff
Hver tirsdag kl.17.00 - 19.00 er det Vaffeltreff i kantina i Vegårsheihallen.
Dette er et gratis arrangement som er åpent for alle, både store og små.
Her kan du komme innom å få vaffel og kaffe, i tillegg til å slå av en prat
med kjente og ukjente. Vaffletreffet blir drevet av frivillige i regi av diakoniutvalget i menigheten.
Hver tirsdag vil det være mulig å høre en liten "tankestrek" eller et
musikalsk innslag.
Støtt gjerne Vaffeltreff ved å vippse
noen kroner til 505 848 "Vaffeltreff"

Nattcafè
Nattcafè er et samlingspunkt for ungdommer fra 8.klasse og
oppover. I høst blir det samling fredag 30. september, fredag 28.
oktober og fredag 25. november på Høgtun kl.20.00.
Det blir det salg av mat, kiosk, andakt, bordtennis og mye mer.

Småbarnstreff
Det blir Småbarnstreff hver torsdag kl. 10.00 - 11.30 på Forsamlingshuset.
Her samles vi for en liten sangstund på gulvet, hvor vi synger sanger og
gjør bevegelser sammen. Etter sangstunden er det lek på gulvet og prating,
og god tid for alle å bli kjent med hverandre.
Småbarnstreff er et gratis arrangement i regi av Vegråshei menighet og
Guds menighet, og er åpent for alle som er hjemme med små barn. Vi har
ingen øvre aldersgrense, men sangene vil først og fremst være rettet til
barn under 1 år.
Kontaktperson er Maria Nese Taxerås tlf. 90161892.

Ledige stillinger
Vegårshei menighet har for tiden ledig stilling som ungdomsarbeider i
menigheten. Den faste stillingen er 15%, men vi kan nå i høst tilby en
midlertidig prosjektstilling på 40%. Arbeidet går i hovedsak ut på å
arrangere ungdomskvelder.
Vegårshei kirkelige fellesråd har ledig en 30% stilling som kirkemusiker/
organist. Arbeidet innebærer spilling på gudstjenester tre søndager i
måneden, helligdager, samt spilling ved begravelser i Vegårshei kirke.
Dersom en av disse stillingen høres spennende ut, må du ikke nøle med å
ta kontakt med kirkeverge Maria på tlf. 90161892 eller
kirkekontoret@vegarshei.kommune.no.
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Kvalitet til
riktig pris!
Tlf. 975 00 292
975 67 308
www.vegsol.no

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

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

BAKEROVNEROGMAT.COM

Vedfyrte bakerovner
Eltemaskiner - Pizzamel
Baksteutstyr - Pizzaovner
Mat- og bakekurs

Aud Vegerstøl AS
mob: 905 19 375 e-post: aud-toru@online.no

Velkommen
til kirke
SEPTEMBER
04.09 Gudstjeneste kl.11.00. Presentasjon av nytt konfirmantkull.
2 Mos 18,13–24, Apg 6,1–7, Joh 15,13–17
11.09 Misjonsgudstjeneste kl.11:00. Nattverd.
Besøk fra Misjonsselskapet v/ Oddvar Glidje.
Jer 9,23–24, Fil 3,7–14, Matt 19,27–30
18.09 Familiegudstjeneste kl.11:00. Nattverd.
Rut 1,7–11.16–19a, 1 Kor 13,7–13, Joh 15,9–12
25.09 Se andre gudstjenester i prostiet
Ordsp 9,1–5, 1 Kor 1,18–25, Matt 11,16–19
OKTOBER
02.10 Gudstjeneste kl.11:00. Gullkonfirmanter, kirkekaffe på Høgtun.
Esek 37,1–5.10–14, Fil 1,20–26, Mark 5,35–43
09.10 Gudstjeneste kl.11:00. Nattverd. Dåp.
Salme 38,10–16, 1 Joh 4,11–16, Mark 1,40–45
16.10 Gudstjeneste kl.11:00. Besøk fra Sjømannskirken.
1 Sam 3,1–11, 1 Kor 9,19–23, Luk 9,57–62
23.10 Familiegudstjeneste kl.11:00. Høsttakkefest. 4-års bok. Dåp.
Rut 2,8–11, Ef 6,1–4, Matt 18,1–11
30.10 Se andre gudstjenester i prostiet
Mika 7,18–19, 2 Kor 13,5–8, Luk 15,11–32
NOVEMBER
06.11 Kveldsgudstjeneste Allehelgensdag kl.18:00
Jes 60,18–22, Hebr 11,11-16.39–40, Luk 6,20–23
13.11 Familiegudstjeneste kl.11:00. «Lys våken» Vebago synger.
Jes 51,11–16, 1 Tess 4,13–18, Matt 24,35–44
20.11 Se andre gudstjenester i prostiet
5 Mos 30,15–20, 1 Kor 15,22–28, Joh 9,39–41
27.11 Lysmesse kl.18:00. Konfirmanter deltar. 1. søndag i advent.
Salme 24,1–10, Rom 13,11–12, Matt 21,1–11

Linnea Trondsen sang på
gudstjeneste 21. august

Overrekkelse av "Maria og
Jesusbarnet" solg på akusjon til
inntekt for nytt orgel. 30 000 kr
kom in til nytt orgel. Takk til
Ingeborg Karine og Per Reidar
for å ha gitt kunstverket til
auksjonen.

DESEMBER
04.12 Gudstjeneste kl.11.00. Nattverd.
Salme 33,18–22, Hebr 6,13–19a, Joh 14,1–4
11.12 Julesanggudstjeneste kl.11.00.
Jes 35,1–10, 1 Kor 3,18–23, Matt 11,2–11

Flittig dugnadsgjeng som luker
ugress på den nye delen av
gravplassen.

