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Ansatte

Sokneprest
Gunnar Lindtveit                                 
tlf: 37170253 / 91198721
e-post: gunnar.lindtveit@vegarshei.kommune.no

Kirkeverge/dagligleder og trosopplærer
Maria Nese Taxerås                                               
tlf: 37170263 / 90161892
e-post: maria.nese.taxeras@vegarshei.kommune.no

Kirkegårdsarbeider og kirketjener
Odd Rugnes  
tlf: 48279061                                        

Vegårshei menighetsråd

Leder: Ingeborg Karine D. Haugenes      91852247
Nestleder: Torvild Selås                           90507330                      
Kjetil Myren                                             95920834
Jorunn Myre                                             90877081
Hilde Torjussen Øverland                        91703559
Jakob Einar Olimstad                               91683437

Trond Lunder                                           41854574
Knut Nærdal

Kom.repr: Simen Hommelsgård               46687581                                     

   

Kontakt oss

Menighetskontoret, kommunehuset
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

Tlf: 37170263 / 90161892

e-post:
kirkekontoret@vegarshei.kommune.no

www.vegarshei.kirken.no
Kontortid: Mandag - torsdag 8.00 - 15.00

      Dette skjer

Desember
11.12  Julesanggudstjeneste kl.11.00
13.12  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19
20.12  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19
24.12  Julegudstjeneste kl.15.00
25.12  Høytidsgudstjeneste kl.12.00

Januar
01.01  Gudstjensete kl.11.00
08.01  Gudstjeneste kl.11.00
10.01  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19
12.01  Småbarnstreff kl.10 på Forsamlingshuset
13.01  Konsert i kirka, innsamling til nytt orgel
17.01  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19
19.01  Småbarnstreff kl.10 på Forsamlingshuset
22.01  Gudstjeneste med nattverd kl.11.00. 
24.01  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19
26.01  Småbarnstreff kl.10 på Forsamlingshuset
31.01  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19

Februar
02.02  Småbarnstreff kl.10 på Forsamlingshuset
05.02  Gudstjeneste med nattverd kl.11.00
07.02  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19
09.02  Småbarnstreff kl.10 på Forsamlingshuset
12.02  Gudstjeneste kl.11.00
14.02  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19
16.02  Småbarnstreff kl.10 på Forsamlingshuset
19.02  Gudstjeneste med nattverd kl.11.00
21.02  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19
23.02  Småbarnstreff kl.10 på Forsamlingshuset
28.02  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19

Mars
05.03  Fastelvansgudstjeneste kl.11.00 
07.03  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19
12.03  Gudstjeneste kl.11.00 
14.03  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19
19.03 Familiegudstjeneste kl.11.00. Menighetsmøte. 
21.03  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19
28.03  Vaffeltreff kantina i Hallen kl.17-19



Rammene rundt årets julefeiring er annerledes enn på 
svært mange år. Krigen i Ukraina truer freden i
hele vår region. Vi opplever økende fattigdom og stadig 
flere som sliter økonomisk med å få endene til å møtes. 
Klimakrisen setter også sine spor. Kan vi også i år synge 
«Deilig er jorden» med dette bakteppet? Det virker 
vanskeligere hvis vi ser rundt oss. Alt er ikke så deilig 
som det var.

Denne salmen ble skrevet bare noen få uker etter at det 
hadde funnet sted et stort slag i vårt naboland Danmark 
i 1850. Syttitusen soldater deltok, og mange døde. 
Salmen kom først ut med tittelen «Pilegrimssang». Den 
er en trassig protest, mer enn en beskrivelse av virkelig-
heten vi lever i. Det siste verset slutter med «Fred over 
jorden, menneske fryd deg! Oss er en evig Frelser født!»

Vi feirer jul fordi vi tror at det skjedde noe som fikk 
konsekvenser for vår urolige verden da Jesus ble født. 
Gud kom til jorden, og det endret vår situasjon.

I år er det åtti år siden slaget om Stalingrad. Et av de 
største og mest avgjørende slagene under 2.
verdenskrig, fant sted. Kurt Reuber var lege og tjenes-
tegjorde i den 16. panserdivisjonen på tysk side. Han 
var også en begavet amatørkunstner. Like før jul i 1942 
omgjorde han bunkeren sin på steppene nordvest for 
Stalingrad til et atelier, og begynte å tegne på baksiden 
av et erobret russisk kart – det eneste papirstykket han 
fant. Da tegningen var ferdig, hengte Reuber den opp 
i bunkeren. Bildet viser en mor (madonna) som holder 
sitt nyfødte barn tett inntil sitt bryst. Bildet ble et alter 
for soldatene. De strømmet til, og de fikk en jul de aldri 
glemte.

På dette bildet står det også tre ord som beskriver julens 
innhold: Licht (Lys), Leben (Liv), Liebe (Kjærlighet). 
Tre ord som beskriver han vi feirer i julen. Jesus er ver-
dens lys. Et annerledes lys som gjør at vi ikke trenger 
å vandre i stummende mørke selv om jorden ikke er så 
deilig som den var fordi Jesus har lovet å gå med oss. 
Om det lyset står det også: «Lyset skinner i mørket, og 
mørket har ikke overvunnet det. (Joh. 1,5)»

Julen handler også om Guds store kjærlighet. Jesus er 
kjærlighet. Vist for alle når han gir sitt liv for sine 
venner. Kjærlighet er verdens sterkeste kraft. Vi sier når 
vi feirer nattverd: «Deg være ære for kjærligheten som 
er sterke enn døden.»

«Jeg er Livet», sier Jesus. Aller tydeligst bevist når han 
står opp fra de døde. Livet seirer til slutt. Det er ikke 
dødskreftene som får det siste ordet likevel. Ved Jesu 
oppstandelse har vi fått et levende håp.

På grunn av noe som skjedde i vår historie for litt over 
to tusen år siden, kan vi på tross av det vi opplever rundt 
oss av krevende kriser likevel synge «Deilig er jorden. 
Menneske fryd deg. Oss er en evig frelser født!»

En velsignet jul!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Deilig er jorden?



Bak f. v:         Grunde Jørgen Hommelsgård, Svein Kjell Bråten, John Georg Songedal, Svein Tore Nerdalen, Kjell 
                        Løvdal, Jacob Olimstad
Midten f. v:   Jens Arild Kroken, Jonny (Karlsen) Gabrielsen, Per Torbjørn Skeimo, Tora Taxerås, Astrid Hegland,          
                       Stian Reidar Moe. 
Fremme f.v:  Bjørg Heidi (Sines) Danielsen, Sally Anita (Ordahl) Straum, prest Terje Raddum, Siri Aslaksen, 
                       Aud Vigdis Vang

Bak f. v: Bjørg Heidi Danielsen, John Georg Songedal, 
Jens Arild Kroken, Sally Anita Straum
Fremme f v: Eva Thommassen, Siri Aslaksen, Aud Vigdis 
Vang

Konfirmanter Vegårshei kirke 1972

Gullkonfirmantene var samlet til gudstjeneste i 
Vegårshei kirke søndag 2. oktober, etterfulgt av samling 
med kirkekaffe på Høgtun. 

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

Mariell Oland Grov
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

Konfirmanter 2023



Dåpsbarn

Slekters gang         
Døpt

09.10 
Nate Fredrick Maylam Lervik

23.10
Frida Straum Engestøl
Tiril Ausel Rullandsdal
Jakob Skori Taxerås

Død

24.11 Thore Mo 

Jakob Skori Taxerås 
sammen med foreldrene 
Anders Wik Taxerås og 

Åste Havnen Skori

Tiril Ausel Rullandsdal 
sammen med foreldrene 
Sindre Avreid Rullands-

dal og Ellen Ausel 

Frida Straum Engestøl 
sammen med foreldrene 

Daniel Straum og 
Anne Berit Engestøl

Nate Fredrick Maylam 
Lervik 
sammen med foreldrene 
Joachim Lervik og 
Kelly Maylam Lervik 

DEN NORSKE KIRKE
Vegårshei menighet

Velkommen til dåp!

Alle kan bli døpt, en kan døpes når som helst i livet. Det vanligste
i Den norske kirke er at barna døpes innen de er ett år. Noen
døpes i forbindelse med konfirmasjon, og også voksne blir døpt i
Den norske kirke.
Gå inn på vegarshei.kirken.no for å bestille din dåp.



Kari Sveigane 

Anne Synnøve Ufsvatn 

John Peder Madsen 

Inge Langand 

Tjøstolv Alfsen 

Alfhild Martinsen 

Tore Solberg 

Tordis Bråten 

Astrid Iversen 

Aslaug Olinda Smeland 

Nils Mo 

Anne-Grethe Holkestad Værland

Vi minnes

På gudstjeneste på allehelgensdag ble de som har gått bort det siste året 
minnet. Vi minnes også andre vi savner. 



En jul å

glede seg til

Mange familier går en tøff tid i møte. 
Din støtte kan gi barn som «Ida» en tryggere jul.

VIPPS en gave til 13130
Gi på konto 3201 52 74165

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

Dersom du er opptatt av gudstjenester,  
musikk, misjon eller barne- og ungdomsarbeid, 
still til menighetsrådsvalg.

Vil du ha et annet godt råd? Dersom  
du er opptatt av miljø og rettferdighet,  
jus eller økonomiforvaltning,  
still til menighetsrådsvalg.

Uansett hva du mener er et godt  
menighetsråd, bli med og bestem  
hva som skal skje i kirken der du bor.  
Still til valg.

 
kirkevalget.no



Takrenner monteres rundt kirkebygget
Da kirka ble malt i sommer, så man tydelig at veggen 
og malingen var dårligere på de sidene som ikke 
hadde takrenner. Fellesrådet søkte derfor kommunen 
om investeringsmidler til å montere opp takrenner der 
det manglet. I uke 43 ble takrenner montert opp av 
Vegard fra Agder Blikkenslager Service AS. Summen 
for nye takrenner og montering kom på ca. 70 000 kr. 
Foto: Maria Nese Taxerås

Kirkebygg og kirkegård

Trær ved inngangsport
22.desember 2018 knakk en stor gren av et av trærne 
ved inngangsporten til Vegårshei kirke. Dette skjedde 
midt mellom en barnehagegudstjeneste og en skole-
gudstjeneste, og bare flaks gjorde at ingen barn var i 
nærheten da dette skjedde. Grenen falt ned på bilene 
til presten og organisten, og påførte mindre skader på 
begge bilene. På grunn av tilstanden til trærne og faren 
dette utgjorde for mennesker, ble trærne beskåret 
kraftig så snart det lot seg gjøre. Det var stor enighet om 
at man ikke kunne vente på svar på søknader for å felle 
hele trærne slik prosessen skal gjøres på kirkegården på 
Vegårshei. Av sikkerhetsmessige årsaker ble ingen av 
grenene bevart, til tross for at man visste at dette kom til 
å gå hardt utover trærne. I dag er de gjenstående 
stammene begynt å råtne. 
Fellesrådet har nå fått godkjent søknaden om å felle 
disse trærne, og arbeidet vil bli utført til så snart det lar 
seg gjøre. 
Øverste bilde fra høsten 2018
Nederste bilde 14. sept 2022 
Foto: Maria Nese Taxerås 

Stallane i dårlig forfatning 
I sommer var det planlagt at Stallane, det røde bygget 
som ligger ved kirka, skulle males. Det ble da oppdaget 
at bygget har en del råteskader. En befaring viser at taket 
må byttes ut og at hele veggen ut mot parkeringsplassen 
må skiftes. Her er det mye råteskader både i kledning og 
reisverk. Renovering av bygget anslås å komme på
omtrent 400 000 kr. 
Fellesrådet må nå søke kommunen om investeringsmidler 
til å kunne sette denne bygningen i stand igjen. 



Mange var spente og klar for å spille bingo for første 
gang da menigheten arrangerte bingo på Høgtun lørdag 
19.november. Det var et arrangement som passet for 
hele familien og aldersspennet på de som var med var 
mellom 0 – 90 år. 

Torvild Selås og Maria Nese Taxerås snurra bingohjulet 
og leste opp tall, og for mange av de yngste ble det litt 
jubel hver gang et tall kunne krysses av på brettet. 

Premiebordet inneholdt mange ulike premier. De fleste 
av disse gitt av næringslivet på Vegårshei. Her var det 
premier fra Esso, Kiwi, Myra hårstudio, Myra manufak-
tur, Cut by Hanne Hvidsten, Lettere føtter, Rema 1000 
Tvedestrand, Vegårshei motorsenter, Agder sparebank 
og Mølla Vekst. 

Spenningen var stor da det bare gjenstod én premie; 
nemlig en diger kosebamse. Den var det mange som 
hadde håpet på å vinne! Det ble ropt BINGO, og et lite 
sukk gikk gjennom salen. 
Den flotte bamsen ble vunnet av Filip. 

Takk for at så mange var med på en gøy kveld, 
hvor det ble samlet inn litt over 9000 kr til nytt orgel i 
Vegårshei kirke. 

Foto: Hilde T. Øverland og Heidi E. Strand

Orgelbingo

En bygd og en kirke uten orgel er ganske håpløst under 
seremonier som begravelse og vielse. Orgelet fyller 
rommet på en måte som ikke piano eller andre instru-
menter kan, og menighetsrådet har nå startet arbeidet 
med innkjøp av nytt orgel. Orgelet som i dag står i 
Vegårshei kirke er ikke lenger hensiktsmessig å repare-
re, og vil i løpet av kort tid bli nærmest umulig å spille 
på. En innsamlingsaksjon er startet, og så langt har vi 
rundet 360 000 kr i innsamlede midler. Vi kan begynne 
prosessen med nytt orgel når vi runder en egenandel på 
500 000 kr. 
Av disse er 100 000 kr gitt av Sparebanken Sør, 30 000 
av Guds Menighet, 100 000 av en anonym giver, 24 000 
kr ble gitt i forbindelse med begravelsen til 
Anne-Grethe Holkestad Værland, og de resterende av 
enkeltpersoner som har gitt en gave. 
Vi takker veldig for alle gavene som er gitt, og håper det 
enda er noen som kan tenke seg å gi. Vi ønsker virkelig 
å få på plass et nytt orgel, og jo fortere dess bedre. 

Vegårshei trenger nytt orgel                    Tur til Dyreparken
Vegårshei menighet mottok i høst 27 000 kr fra 

Kirkerådet til aktivisering av ukrainske flyktninger. 
Disse midlene har blitt benyttet til å arrangere tur til 

Arendal, egen gudstjenestesamling i kirka, tur til Grim-
stad og lørdag 26.november var en stor gjeng på tur til 
Dyreparken i Kristiansand. Det planlegges også noen 

ulike aktiviteter nå før jul. 
Mange i menigheten har stilt opp som sjåfører til de 

ulike aktivitetene, og har fått muligheten til å bli bedre 
kjent med de nye vegårsheiingene. 



V e g å r s h e i  K i r k e
2 1 .  d e s e m b e r  k l .  1 9 : 3 0

 
 

Billetter: ticketmaster.no

J u l e t u r n é  2 0 2 2

Takk for meg
Det har gått et år siden jeg begynte som vikarprest på Vegårshei. I oppstarten i november var det fortsatt coronatid. 
Det var påmelding til gudstjenester, og gudstjenester som måtte avlyses, som barnehage- og skolegudstjeneste før 
jul. Munnbind og antibac hørte til dagens orden, og avstand i kirkebenkene. En utfordrende tid for oss alle. Men, 
så lysnet det på nyåret- etter hvert. Litt etter litt ble de ordinære ordningene som de pleide å være.

Krigen i Ukraina førte, og fører, flyktninger også til Vegårshei. Det har vært sterkt å møtes både på Mauråsen og i 
kirka. Viktig at vi som kirke er der for flyktninger i  deres mest krevende livssituasjon.

Takk for den gode kontakten med Guds menighet, på ulikt vis.

Jeg er veldig takknemlig for det fine samarbeidet med alle 
ansatte, menighetsråd og alle frivillige medarbeidere.

Forutsetningen for å være i et lengre vikariat, er gode råd, 
oppmuntring og forbønn fra Sølvi, kona mi. Hun er alltid 
med på gudstjenestene. Det har blitt noen kaffekopper søndag 
morgen i bilen fra Grimstad til Vegårshei kirke.

Til alle, takk for oss! Gud velsigne Vegårshei menighet.

Sølvi og Christopher Woie.

Ingrid Nærestad 80 år

Ingrid fylte 80 år 22.november og fikk i den forbindelse en blomst 
levert av menighetsrådet. 

Hun takker så mye for buketten og for besøket.

Vi gratulerer så mye!



Odd Rugnes skal bli pensjonist i mars 2023 og da han 
har gjort ein svært god jobb gjennom 42 år, ønsker 
Menighetsbladet å stille han noen spørsmål. Det er 
mange som har vore svært nøgde med den nøyaktige og 
samvittighetsfulle jobben han har utført i kjørka og på 
gravplassane og for den viktige 
personen han har vore i ulike møte med menneske i 
ulike situasjonar.
Odd tar imot meg på sitt enkle, men varme kontor i 
Stallane, i rommet nærast kjørka. Det er ein ganske 
kald haustmandag i oktober 2022 og yr i lufta, så det 
er kjekt å komme innomhus. Her har Odd slått opp på 
veggen offisielle flaggdagar, avisutklipp og bilde av 
ein hare. Dette kan vere tre teikn på Odd; nøyaktig og 
respektfull, interessert i kva som skjer og interessert i 
jakt.
Odd begynte 1.9.1980 i jobben som graver og kjør-
ketjener i Vegårshei kjørke. På den tida var det Olav 
Tobiassen som var kjørkeverge i frivillig verv og Halv-
or Dalene som var kapellan i Vegårshei. Odd overtok 
etter Gunnar Straum som hadde denne jobben før.
-Blei du headhunta eller søkte du deg hit?
Odd fortel at det var fetteren, Olav Rugnes, som 
tok kontakt og sa at han måtte søke på jobben som 
«gravar». Det var ein søkar til og det kom spørsmål frå 
menighetsrådet om Odd skulle avtjene militæret før han 
kunne tilsettast. Odd var fritatt frå militæret og fekk 
difor jobben.
Odd har trivast godt i denne jobben. Det har passa 
godt for han å jobbe ute, både med hensyn til Bechte-
rew-sjukdommen han har og interessen for det med å 
holde det fint rundt seg. Dessuten liker han, som mange 
veit, å prate med folk og han har hatt høve til det gjen-
nom arbeidet som kjørketjenar. Det har og sjølvsagt 
vore tøffe tider og turnusarbeidet trekker noe ned. Men 
turnus og helgearbeid er det i mange yrker, konkluderer 
Odd med.
-Korleis var opplæringa du fekk i eit yrke der det ikkje 
er så mange å spørre?
Det var ei enkel opplæring, fortel Odd. Det var å sjå 
på ei oppgraving, ei gjengraving og deretter delta i ei 
gudstjeneste. Det øvrige måtte han «ta se te». Noe av 
dert han måtte finne ut av var å kjenne til fastmerker og 
sette opp brøytestikk i dei. Dette er oppmålte 
posisjonar der det er satt ned betongelement på kjør-
kegården slik at han kan måle seg fram med måleband 
til den nøyaktige posisjonen for der han skal grave. Ei 
grav skal vere 120 cm brei og med midtpunkt i midten 
av steinen der det er gravstøtte. Lengda på grava skal 
vere 220 cm. 

Odd meiner at både oppgraving, stempling, så ikkje 
jord detter ned i grava igjen, og gjengraving skal gjørast 
nøyaktig og med respekt. Han forklarer det slik at dei 
pårørande skal kunne stå og sjå på arbeidet mens det 
blir gjort. Sjølv om det i det faktiske ikkje skjer. Men 
respekt for arbeidet og dei pårørande har vore svært vik-
tig for Odd i alt han har gjort.

Sjølv om Odd har sitt kontor ved kjørka og kjørkegår-
den der, har han også ansvar for kjørkegården på Espe-
land kjørkegård og for oppgraving og gjengraving på 
Raudsandmoen kjørkegård. På Raudsandmoen har han 
hatt god hjelp av dei som sokner til gravplassen der med 
å fjerne og slette haugar etter graving. Grunnen til det 
er for å unngå å uroe revevalpar i revegårdane i nabola-
get. Det Odd fortalte om fastmerke på kjørkegården ved 
kjørka, gjeld ikkje på Raudsandmoen. Der er det ikkje 
særlig fastmerker og det er rikelig med plass.
På Espeland kjørkegård har Odd eit klokketårn han kan 
stå i og ringe. Han opplyser at når han står i tårnet, kan 
han høre når bilkortesja kjører forbi gårdane på Espe-
land. Då har han litt tid til å førebu ringinga. Den skal 
begynne når dei som ber kista, tar tak i kista bak bårebi-
len.
I det heile er Odd opptatt av å vere ute i god tid og vise 
respekt for andre i alt han gjer. Alt kl 0830 startar han 
arbeidsdagen dersom det er søndagsgudstjeneste kl 
1100. Arbeidsdagen er ferdig kl 1230. Arbeidet han da 
kan ha gjort, er alt frå strøing av sand til varming av 
dåpsvann til kroppstemperatur. Odd fortel at han i den 
første tida òg hjalp presten med å feste kragen i nakken. 
-Kva for råd kan du gi til menighetsråd, kjørkeverge og 
kommune om bygg og installasjonar?
Odd er ærleg på at han gjerne skulle hatt eit 
reiskapshus der minigraver, rider (plentraktor) og anna 
kunne vore tatt inn under tak. 

Respekt for andre i livets ulike fasar
av Torvild Selås

Foto: Mathilde Moland 



Spesielt meiner han at det er uøkonomisk og lite lurt at 
minigraveren står ute heile året. Når det gjelder Stalla-
ne, som han sjølv har kontor og eit mindre lager i, ten-
ker han at det kunne stå som eit ekstra bygg i tillegg til 
eit reiskapshus, men at det òg måtte haldast vedlike. Det 
er eit «kleint bygg», meiner Odd. Til sin etterkommar 
har han eit råd: Følg instruksjonane frå kjørkeverge!
-Har du hatt noen spesielle minner/opplevingar?
Det har vore fleire gode enkeltsamtalar som har vore 
veldig fine med folk som Odd har møtt gjennom sitt 
arbeid i og ved kjørka. Men meir konkret enn det ønsker 
han ikkje vere, av omsyn til taushetsplikt og respekt for 
andre.

-På kva for måte har du komme deg gjennom tøffe opp-
levingar på arbeidet?
Den psykoterapeutiske metoden til Odd har vore å tenke 
at arbeidsdagen er frå 7 til 15, og ikkje tenke jobb hei-
me. Det har ikkje vore nødvendig med psykolog for å 
komme gjennom vonde opplevingar, og Odd prøver å la 
vere at for eksempel gravferder går inn på han. Samtidig 
som han har prøvd å lære seg å lytte til familiar som er 
i sorg. Han har nok savna kollegaer til tider, men prøver 
å starte dagen sammen med dei ansatte i teknisk sektor 
i Vegårshei kommune. Odd meiner at det kunne vere 
fornuftig om hans jobb blei slått sammen med teknisk 
sektor i kommunen. I tillegg samlast Odd sine kollegaer 
i prostiet første mandag i desember kvart år. Det blir eit 
mini julebord der både tidligare og nåverande ansatte 
møter. Samlingsplass går på omgang i dei ulike kommu-
nane.
Det har og vore sosiale møteplassar på stiftsdagar. Men 
tema der har mest vore på «utedelen» av jobben og min-
dre fokus på feks psykiske påkjenningar i arbeidet. 
Odd meiner han har holdt helsa i sjakk med variert ar-
beid. I 20 år grov han graver for hand. Han fekk «møy-
ka seg» som han sa. Minigraver fekk han først i år 2000. 

Han kunne ikkje arbeidd på kontor. Han meiner det 
ikkje var lett å la det gro igjen når han har prøvd å holde 
anlegget i orden, og han trur folk har vore fornøgd med 
det han har gjort.

At Odd har likt å holde seg i aktivitet, er noe fleire hugs-
ar frå skuledagane og friminutta på fotballbanen. Odd 
var kjent for å vere raskt ute på banen sammen med Nils 
Andrew Myhre frå samme klasse og andre elevar. Odd 
fortalde om stor fotballiver og harde taklingar frå den 
lille grusbanen (der SFO nå ligg, der det var henteplass 
for skulebussane). Odd har framleis stor glede av å
følgje med på sine to favorittlag Lillestrøm og Leeds, 
og han har framleis eit ønske om å komme til statua av 
Tom Lund eller Billy Bremner. 
Under «photoshooten» med Odd er han med på å 
strekke armane i veret. Om dette er for å feire eit langt 
arbeidsliv som snart er over, gleden over å overlate eit 
flott uteanlegg på alle kjørkegårdane, gleden over at 
Leeds er tilbake i Premier League, eller alt dette, blir 
opp til lesaren å vurdere.

Pensjonistlivet i mars 2023 gleder Odd seg til. På spørs-
mål om kva han vil gjere, er han litt tilbakehalden om 
detaljar, men seier at det blir å gjøre nyttige ting, jakte 
og reise. Han vil òg prioritere familien med kone, fire 
barn og seks barnebarn, hovedsakelig i Agder, men òg 
Bærum.
Odd vil avslutningsvis seie at uansett kjørkesamfunn så 
er det hans meining at det er meir høgtidleg med grav-
ferder og bryllaup i kjørka. Kjørka er eit flott bygg i ei 
kvar bygd og plassert på strategiske plassar.
Menighetsbladet takker han for eit svært flott arbeid 
over mange år. Dei tre kjørkegardane står nå svært fine, 
og det er mykje takka Odd sin gode innsats med nøyak-
tig og innsatsfylt arbeid over mange år. 
Til lykke som pensjonist!

Foto: Torvild Selås

Foto: Mathilde Moland 



Utdeling av 4-års bok

Trosopplærer Maria Nese Taxerås sammen med 
4-åringene Theodora, Peder, Sindre, Knut og Oskar. 
Aksel fikk også bok, men kunne ikke være med på 
gudstjenesten. 

23.oktober hadde 4-åringene hadde samling i kirka 
før gudstjenesten, hvor de fikk høre fortellingen om 
den forsvunnede sauen, leke gjemsel og utforske 
kirkerommet. 

Foto: Torbjørg Loftesnes Bjørkholt 

Lys våken

For første gang i historien ble Maskorama vist på 
storskjerm i Vegårshei kirke! Til tross for at det på 
lørdagskveld var både Maskorama og finale i Skal vi 
danse, var ti flotte 11-åringer med på Lys våken lørdag 
12. – søndag 13.november. Så da skulle det bare mangle 
at vi fikk tid til å se hvem som sjulte seg bak masken før 
det var på tide å legge seg. 
De fikk lære om menighetens misjonsprosjekt, danse 
Blime-dansen, spise taco, leke boksen går i mørket og 
sove i kirken. 
Lys våken handler ikke om at vi skal være våken hele 
natten, men av vi skal være våkne for de som er rundt 
oss og være våken for Gud. 
Etter noen timer søvn på gulvet i kirkerommet og litt 
frokost, var det klart for gudstjeneste. Da danset alle 
11-åringene Blime-dansen til full musikk, og guds-
tjenesten ble fylt med sang av VeBaGo. 
Under kirkekaffen solgte 11-åringene ting de hadde 
laget kvelden før, til inntekt for misjonsprosjektet. 
930 kr kom inn og vil bli sendt til Etiopia. 

Trosopplæring
Du verden! 
Sammen med en gjeng fra Risør, Søndeled, Tvedestrand og Åmli, fikk 12-åringene fra menigheten en ekstra 
spesiell kveld i Den lille dyrehage 21. september. Her var det omvisning, mulighet for å holde slanger, grilling av 
pølser, natursti og litt undervisning. Den lille dyrehagen var åpent kun for denne gjengen, så har var det gode 
muligheter til å å oppleve alt og boltre seg litt ekstra. 
Trosopplærere fra de ulike menighetene planlagte og gjennomførte opplegget.  

Foto: Gerd Kallevig 
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Velkommen 
til kirke

DESEMBER

11.12  Julesanggudstjeneste kl.11.00.
                 Jes 35,1–10, 1 Kor 3,18–23, Matt 11,2–11
24.12  Familiegudstjenste julaften kl.15.00
                 Jes 9,1a.2.6–7, 1 Joh 1,1–4, Luk 2,1–20
25.12  Høytidsgudstjeneste kl.12.00. Nattverd.
                 Ordsp 8,1–2.22–31, Hebr 1,1–6, Joh 1,1–14            
 

JANUAR

01.01  Gudstjeneste kl.12.00. Nattverd. 
                  4 Mos 6,22–27, Fil 2,5–11, Luk 2,21
08.01  Gudstjeneste kl.11.00
                  Jes 60,1–6, Ef 3,1–7, Matt 2,1–12
22.01  Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd.
                  1 Mos 1,26–31, Åp 21,1–6, Joh 2,1–11 

FEBRUAR

05.02  Familiegudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. 
                 Jes 55,8–13, Hebr 4,12–13, Luk 8,4–15
12.02  Gudstjeneste kl.11.00.
                 5 Mos 18,15–18, Åp 1,9–18, Matt 17,1–9
19.02  Gudstjeneste kl.11.00. Nattverd.
                  Høys 8,6–7, 1 Kor 13,1–7, Joh 17,20–26

MARS

05.03  Fastelavnsgudstjeneste kl.11.00. Nattverd.
                   1 Mos 32,24–30, Jak 1,2–8, Matt 15,21–28
12.03  Gudstjeneste kl.11.00.
                   1 Sam 18,6–14, Ef 5,1–2.8–11, Luk 11,14–28
19.03  Familiegudstjeneste kl.11.00. Tårnagenter. 6-års bok. 
           Nattverd. Menighetsmøte i kirken etter gudstjenesten. 
                     1 Mos 22,1–14, Hebr 4,14–16, Joh 11,45–53


