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Konfirmanter i Vegråshei kirke 2019
Bak fra v:  Ole-Martin Mudenia Ellefsen, Magnus Christopher Kristensen Rugnes, Bjørn Axel Mo Tjøgersen, 

Magnus Aanonsen Strand, Torjus Kristensen. 
Midten fra v: Serine Songedal, Julia Nes-Hagane, Elise Felle Mo, Georg Lillemo, Henriette Lauve, Malin Raabu Lauve, Emma Zahirovic, 

Kenneth Zahirovic.
Fremme fra v: Ida Smeland Nygårdseter, Emma Flaten Rugnes, sokneprest Gunnar Lindtveit, Emma Vaksdal Pedersen, Thea Taxerås Sørensen. 

Ikke tilstede: Amalie Smeland Skuggevik 

Foto: Dag Skorstøl



Vegårshei menighetsråd

Leder
Per Fossing                                    48995611    

Nestleder
Lars Marius Dalane                       92016346                         

Medlemmer
Gro Langan Bjorvatten                  97751265  
May-Lill Remme                           92016346
Kay Fjell                                        91105051    
Kåre Urfjell Gisletveit                   91171486   

1.varamedlem 
Irene Colbjørnsen                          92692756

Kommunerepresentant
Per Arnt Nes                                  92602706    

Sokneprest
Gunnar Lindtveit                           91198721 
                                                       37170253
Kirkeverge/ daglig leder  
Maria Nese Taxerås                       90161892
                                                       37170263   

Ansatte i
 Vegårshei menighet

                            
                               Sokneprest
                            Gunnar Lindtveit                                               
                            91198721 / 37170253

                      
                            Kirkeverge / trosopplærer
                            Maria Nese Taxerås
                            90161892 / 37170263

                       

                            Kirkegårsdarbeider / kirketjener
                            Odd Rugnes                                    
                            48279061

                            Kirketjener vikar
                            Knut Kvisli                                      
                            97726244

                   
                      
                            Organist
                            Inger G. T. Hansen                                           
                            97972469

                      
Ungdomsarbeider
Lene Wadseth Myren
90781676

Prostidiakon
                            Svein Schøgren
                            41240918
                            
                              

Kontakt oss

Menighetskontoret, kommunehuset
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
Tlf: 37170263

e-post:
kirkekontoret@vegarshei.kommune.no

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

Send gjerne inn forslag og bidrag til innhold i menig-
hetsbladet. Dette er et blad for hele menigheten, og vi 

ønsker å få med mest mulig av det som skjer. 



Liste til menighetsrådsvalget 2019

1. Trond Lunder
2. Ingeborg Karine Dale Haugenes
3. Kjetil Myren
4. Torvild Selås
5. Odd Arild Dalen
6. Hilde Torjussen Øverland
7. Hanne Brattekleiv
8. Jakob Einar Olimstad
9. Åse Britt Lauve
10. Knut Nærdal
11. Jorunn Myre

Kirkevalget blir avholdt på samme tid som
kommunevalget, mandag 9. september, og 
det vil bli mulighet for å stemme i samme 
lokaler. På valgdagen vil det være mulig å stemme i 
Vegårsheihallen og på Tangen grendehus fra kl. 08.00 - 
20.00. Forhåndsstemming vil være mulig på menighets-
kontoret på kommunehuset mandag - torsdag kl. 08.00 
- 15.00 i perioden 10. august - 6. september (med noen 
unntak). 

I tillegg til å kunne stemme på valgdagen mandag 9. 
september, vil det også bli mulig å stemme etter guds-
tjenesten i Vegårshei kirke søndag 8. september.

Kirkevalget består av valg til menighetsråd og 
bispedømmeråd/ Kirkemøtet. 

Husk at hver stemme teller, og at du velger hvem som 
skal ta avgjørelsene i menigheten de neste fire årene. 

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet. Rådet 
har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette kan 
gjelde formen på gudstjenestene, arbeid blant barn og 
unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet.

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i 
kirken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for 
prester og enkelte andre ansatte i kirken. Medlemme-
ne i bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet som 
er Den norske kirkes øverste representative organ.

Prestens spalte

Lyd og bilde i kirken
Finansieringen av nytt anlegg for lydanlegg og projektor-
visning i kirken er nå i orden, og dette vil etter planen bli 
bygget til høsten. Dette er vi kjempeglade for! 

Valg på menighetsråd
Så er det valg på nytt menighetsråd i 
september, og vi er takknemlige for alle 
de flotte kvinner og menn som ha sagt ja 
til å stå på valg til dette viktige arbeidet. 
Så spennende! 

Nå håper vi at alle dere som er våre
medlemmer tar turen innom kirkevalget også, når dere er 
i valglokalet eller kommer for å forhåndsstemme, og at 
dere stemmer på de dere helst vil ha som ledere de neste 
4 årene. 

Menighetsfest
Så er alle velkommen til menighetsfest fredag den 13. 
september. Vi ønsker først og fremst å ha en gild kveld 
sammen. De som har en spesiell tjeneste vil bli tilskrevet 
med innbydelse (alle vi kan komme på, det er lett å 
             glemme noen vet jeg av lang erfaring), men jeg 
             vil understreke at festen er for alle som ønsker å 
             komme; vil ønsker å være sammen med alle som   
             har lyst!

Økumenisk kveldsbønn
Vi tenker å lage et nytt
månedlig arrangement i 
kirken til høsten. På uke-
kvelder. Et ganske enkelt 
programark med fellesbønn, 
sang og bønnevandring.  

Med hilsen fra sokneprest
Gunnar Lindtveit 



Hvem har skapt alle blomstene?  
1. mai hadde jeg gleden av å forrette gudstjeneste i 
Vegårshei kirke. Lille Sofia ble døpt, og barna til stede 
kom fram i koret til quiz og sang. 

                                                                                                   
                                            ”Hvem har skapt alle             
                                             blomstene?”, spurte jeg.         
                                             Svar fra en av de små: ”Gud 
                                             i himmelen”.

Også denne våren har skaperverkets sprengstoff vist tan-
kene våre hen til Skaperen. Utrolig hva vi igjen har vært 
vitne til. Vi kan ikke leve uberørt - her opp i det kalde 
Nord! Skaperverket - men det er jo sårbart. Snakker vi 
om Moder Jord? Og så er det nettopp ungdommen som 
tar grep, slik konfirmantene på galleriet viste i guds-
tjenesten. Quiz fra presten: Hvilken svensk ungdom er 
blitt verdensberømt i kampen for klima? De visste svar! 
Det begynner hjemme, i vår husholdning. Også i som-
mer - med turer i skog og mark og på vann og sjø.   
Skaperverket - vi er solidarisk sammen om å dyrke og ta 
vare på Moder Jord. Og det begynner hjemme.

La hjerteisen briste
Erfaringen viser at sommeren kan være en tung tid for 
mange. Ensomheten kan for noen bli tyngre, de som 
ofte kommer innom drar på ferie. Den tomme plassen i 
hjemmet etter ham eller henne, blir enda tommere. Så 
mye vi gjorde sammen. Og så er det en kjensgjerning at 
ferie og ferieturer kan sette samholdet i familien på prø-
ve. Kommer tett på hverandre. Enda tettere, enda lengre. 

Salmedikterens bønn skal være 
vår sommerbønn: Hjerteisen 
skal bli borte og hjertevarmen 
komme inn. Livet er for kort til
at gode sommeruker skal føre 
kjølig nordavind inn i samliv og 
søskenflokk. La småting være 
småting, la ikke en bagatell bli

en hovedsak! Sommer- med tid til å vise enda mer av 
kjærlighet og omsorg. Til å se hverandre. Legge bort 
duppeditter, holde hender i stedet.

Mett oss med ditt ord
Sommermat, grillmat, noe lett i sommervarmen. De 
gode oppskriftene florerer i media. Salmedikteren tar 
også med utfordringen: hjelp oss å dele med andre det 
vi har. Også det begynner hjemme. Ingen ting gjør så 
godt som når en som er ensom, i sorg, alene, får uven-
tet besøk av en god nabo med ferskt bakverk! 
Og så det større perspektiv: Del ditt brød med sulten 
bror. Er viljen der, finnes det veier til å dele av vår rik-
dom. ”Jeg var sulten, og dere gav meg mat”, sier Jesus.                                                                    

Sommertid, ferietid. Men det behøver ikke å bety tid 
for åndelig slankekost! Gudstjenester, møter, konser-
ter, kristen litteratur, bibelen, salmebok. Kildene til 
sikringskost er helt nære. Den gode samtalen. Bøn-
nen- samtalen med vår himmelske Far. Ikke nødven-
digvis med de mange og riktige ordene, men et ordløst 
hjertesukk, bønneomsorg for de som er nær deg, en 
takk. Omgitt av sommerens prakt i skaperverket, som 
en nådehilsen fra Vår Herre, et nådens lys. Visst kan 
derfor sommeren være tid for påfyll av Guds Ord på 
mange måter. Og sannelig kan det forløse en takk - slik 
det skjedde for salmedikteren:

« Min sjel, opphøy Guds ære med lov og 
gledesang!» 

   
av 

    Christopher Woie                                                                                                                           

ANDAKT
Den blomstertid nå kommer 

Norsk Salmebok nr. 841



Bli kjent med to av årets 
konfirmanter

Gåtur til Sjømannsheia

Søndag 28. april arrangerte menighetsrådet en gåtur til Sjømannsheia. Det var litt 
regn i lufta fra starten, men vi var en gjeng på 16 stykker som møtte opp til tur. 
Vi gikk en turløype på ca. 3 km. På toppen av Sjømannsheia, som er omtrent 275 
m.o.h., hadde vi matpause med medbrakt niste. Der er en postkasse med en gjeste-
bok, og alle fikk skrevet navnet i boka. Lars Simonstad hadde en liten orientering om 
området rundt. Etterhvert gikk vi videre på rundløypa, med natursti underveis. Ved 
Røynfjellmyra, en gammel husmannsplass, hadde vi en stopp. Der fortalte Grunde 
Bjorvatten og Lars Simonstad litt om plassen. Det er fortsatt  mange murer der etter 
flere bygninger. Vi hadde en flott tur sammen, og været ble bare bedre og bedre. 
Håper flere vil være med oss på tur neste gang. Det er sosialt å gå på tur sammen!  

av Gro Langan Bjorvatten 

Hvem er du?
Magnus: Jeg er Magnus fra Vegårshei. Jeg er 14 år, født 
i Arendal, bodd i Risør og flyttet til Vegårshei da jeg 
startet i 1.kl.

Elise: Jeg er Elise, heil Vegårsheiing

Hvilke interesser har du? 
M: Jeg liker å spille fotball være med venner, spille data 
og jakte. Jakte når det er jaktsesong og spille fotball når 
det er fotballsesong.

E: Jeg liker å spille håndball og være sosial med venner.

Hvordan har konfirmanttiden vært? 
M: Den har vært veldig grei. Jeg har lært mye nytt, 
mange historier i kristendommen. 

E: Det har vært veldig bra. Jeg har lært om Gud, Jesus 
og alt det der.

Hvor er du om 10 år?
M: Da sitter jeg i politibilen og skal fange kjeltringer. 
Selvfølgelig bor jeg på Vegårshei. 

E: Da har jeg et stort hus med en flott mann, tre hun-
der og to katter. Jeg jobber i barnehage. Ønsker veldig 
å jobbe med barn. Jeg bor ved vannet på Heia og har 
nydelig utsikt.

Hva husker du best fra konfirmanttiden? 
M: Det tror jeg kanskje må være øvingen og fremførin-
gen av lysmessedansen. Fordi det egentlig var litt sånn 
ut av komfortsonen min, men egentlig var det ganske 
fint.

E: Jeg vil trekke frem undervisningen med Gunnar og 
fellesskapet oss konfirmanter i mellom.

Hva ønsker du å ta med deg videre? 

M: Alt jeg har lært og 
nye bibelfortellinger

E: Min kristne tro

Hvem er ditt forbilde og hvorfor? 
M: Det er stefaren min. Dersom jeg trenger hjelp eller 
noen å prate med så er han der, han stiller opp, er mor-
som, og vi deler mange felles interesser.

E: Det er søsteren min May Linn. Hun er alltid så glad 
og ikke for voksen. Hun har på en måte en barneglede 
selv om hun er voksen, hun har alltid noe å finne på, 
omtenksom, gøyal og positiv og jeg kan alltid snakke 
med henne.

av Lene Wadseth Myren 

Magnus
Aanonsen 
Strand

Elise 
Felle 
Mo



Lyd- og bildeanlegg
Da er nytt lydanlegg, samt prosjektorer og lerreter 
bestilt inn, og arbeidet muligens i gang! 
Dette er en stor og viktig investering for Vegårshei 
menighet. Dette gir oss større spillerom i guds-
tjenester, trosopplæringstiltak og på musikkfronten 
i menighetsarbeidet. Med det nye anlegget får vi 
mye bedre og kraftigere lyd, som i større grad pas-
ser til sang og musikk. Anlegget vil enkelt kunne 
styres fra et panel, slik at det kan bli tilpasset til de 
ulike begivenhetene det blir brukt til. Når lerreter 
og projektorer kommer på plass kan også mer vises 
på skjerm, og det blir enklere for alle å delta i guds-
tjenester og lignende. 

I tillegg til å gi et løft til de vanlige gudstjenestene 
og samlingen, vil dette også gi stor muligheter for 
gode musikkopplevelser og konserter. Vi har en 
flott kirke som vi ønsker at skal være et naturlig 
samlingspunkt i bygda, og da er det viktig at byg-
get kan brukes til flere ting enn bare gudstjenester. 
Anlegget vil gi bedre forutsetninger for solo-sang, 
korsang og spilling på ulike instrumenter. 

PA-systemer skal levere og installere utstyret, og 
har gitt oss en pris på ca. 520 000,-. Det er mye 
penger, men vi tror virkelig at det er vel verdt det. 
Kommunen har satt av 300 000,- på årets investe-
ringsbudsjett til dette prosjektet, i tillegg har menig-
heten 80 000,- stående på ubrukt investeringsbud-
sjett fra i fjor.
 

Bildet viser en 
enkel oversikt 
over hvordan 
høyttalere, lerret 
og projektorer vil 
bli plassert. 

Menigheten har mottatt 12.900,- i gaver fra enkeltperso-
ner, 2500,- i gaver fra næringslivet og en gave på 5000,- 
fra Østre Agder sparebank. I tillegg har menigheten satt 
av 50 000,- som vil bli brukt til dette prosjektet.

Gjennom momskompensasjon vil vi få igjen omtrent 
100 000.-, noe som vil si at anlegget er finansiert. Det er 
ikke inkludert flere microfoner, stativ og lignende i dette 
tilbudet, så pengene som eventuelt kommer inn utover 
dette beløpet, vil gå til innkjøp av supplerende utstyr. 

Vi har troen på at dette er noe som flere ønsker å ha i 
Vegårshei kirke, og håper flere er med å gi økonomisk 
støtte til et lydanlegg som alle vil få stor glede av.

Når anlegget er på plass trenger vi personer som er 
interessert i å lære seg litt enkel teknikk til å styre lyd 
og visning på skjerm. Dette er flotte oppgaver for unge 
som har interesse for lyd og teknikk. Ta gjerne kontakt 
dersom dette høres spennende ut! 

av Maria Nese Taxerås

Du kan gi din gave på konto: 2938.20.05544 merk inn-
betalingen med ”Lydanlegg”. Du kan også gi på VIPPS 
505 848, det samme gjelder for merking der. 
Tusen takk for den gaven du ønsker å gi! 



      Slekters gang          
Død

24.03   Astri Elise Reine
04.04   Anne Langan
18.04   Ruth Mo
10.05   Arnfinn Smeland

Døpt

03.03   Nick Darren Maylam Lervik
17.03   Sindre Eidet Straum
01.05   Sofia Ordahl Torgersen
30.05   Mikkel Borgland Skogby 

Sofia Ordahl Torgersen 
med foreldrene Julie Ordahl 
og Steinar Torgersen. 
Lillebror Mathias. 

Peder Andreas Eriksen Lindtveit 
med foreldrene Rita Fossing 
Lindtveit og Bjørn Willy Eriksen. 

I minst førti år har menighetene i Gjerstad og Vegårshei 
holdt gudstjeneste 2. påskedag på Takserås skole. Tak-
serås ligger naturskjønt til i Vegårshei, like ved grensa til 
Gjerstad. Vakre gårder omkranser den gamle skolen som 
for lengst er blitt kretslokale. 

Så sant været tillater det holdes arrangementet i friluft 
med påfølgende kaffekos og natursti. I år slo dette til for 
fullt. Det er folket i kretsen som sørger for det praktiske 
ved arrangementet etter selve gudstjenesten.

Sokneprest Olav Hofsli i Gjerstad holdt en tankevek-
kende preken. Han talte om Jesus som brobygger og 
symboliserte dette ved hjelp av to villige ungdommer (se 
bilde) som bisto presten under prekenen. Organist Knut 
Magnar Nilsen sørget for fint tonefølge til salmene. 

En flott og stemningsfull gudstjeneste som nok en gang 
samlet mye folk i alle aldre i det vakre 2.påskedags-væ-
ret.

Sett av fredag 13. september fra kl. 19.00 og ut-
over. Da er nemlig alle invitert til menighetsfest på 
Høgtun.

Vi ønsker å ha en koselig kveld sammen, hvor fokuset 
er fellesskapet i menigheten. Alle som har ulike frivil-
lige oppgaver i menigheten eller som er givere vil få 
en spesiell invitasjon i posten, men alle i menigheten 
er hjertelig velkommen. Festen er for alle! Vi ønsker å 
samle så mange som mulig denne kvelden. 

Det blir matservering, kake og kaffe. Det sosiale sam-
været vil være i fokus, men det vil i tillegg bli litt under-
holdning, musikk og sang. Dette er en kveld som passer 
for alle, og dersom man ønsker å være med må man 
melde seg på. Mer informasjon rundt festen og påmel-
ding kommer senere, men sett av kvelden allerede nå. 

Tekst: Maria Nese Taxerås

Nick Darren Maylam Lervik 
med foreldrene Kelly og 
Joachim Lervik.

Sindre Eidet Straum
med foreldrene Astrid Ei-
det og Henning Straum.

Gjerstad og Vegårshei 
med fin påsketradisjon

Velkommen til 
menighetsfest



Program NormisjoN høsteN 2019 

                                           Lørdag 20 juli         
                                  Slåttegraut på Simonstad
 
                                             Torsdag 22.aug         
                          Familiesamling i det fri -  Ole J. Pedersen

                                           Torsdag 29. aug  
                                           ”Derfor tror jeg”
                                            Oddvar Sørvik

                                           Søndag 08.sept              
                                    ”Bilder fra bedehusland”                        
                            Erlend Berge   -   Tonje T og Hilde F

                                          Torsdag 12.sept  
                                                  
                                          Torsdag 19.sept  
                                                    
                                          Søndag 22.sept  
                                        Kveldsgudstjeneste 

Slåttegraut i 50 år
Sommeren 1969 arrangerte Vegårshei Indremisjon sin 
«slåttegraut» for første gang. Stedet var gården Simon-
stad. Taleren den gang var John Olav Larsen som ble 
hentet opp fra Justøy Bibelcamping. Siden den gang 
har det vært slåttegraut hvert år, med noen få unntak. 
Og mange fine opplevelser har det blitt. 
Vi har fått låne flere flotte gårdstun i bygda hos velvil-
lige vertskap. Sangere og talere har hatt høy kvalitet 
og formidlet et godt budskap på en god måte. Dug-
nadsinnsatsen må framheves. Uten den hadde vi ikke 
kunnet gjennomføre slåttegrauten alle disse årene.

Gården Simonstad er det stedet vi har hatt flest graut-
fester. Og i år er vi tilbake der igjen. Et nydelig sted 
med et tun som egner seg til et slikt arrangement.
Og vi ser virkelig fram til å ta imot årets sangere og 
taler.

       Mamas Garden

Mamas Garden består av søsknene Ingvild, Dag 
Arnold og Håvard Gryting. De har etablert seg i sine 
lokalmiljøer og nasjonalt med sin sang og musikk i 
sjangeren visepop. De har produsert flere plater, og 
enda en utgivelse planlegges.

Tekster med innhold og mening står høyt i kurs hos 
søsknene, og de får ofte tilbakemelding på den gode 
nerven og tilstedeværelsen i sine liveopptredener. 
Simonstad er ikke et fremmed sted for søsknene. 

De gir uttrykk for gode barndomsminner fra sommer-
ferier hos tante og onkel på gården. Nå ser de fram til å 
gi gjestene på slåttegrauten en god opplevelse for ører, 
hjerte og ånd.

Formidlingsevne har også årets
taler. Per Arne Dahl er kjent 
for flere av oss. Gjennom sine
bøker og sine artikler i Aften-
posten og andre aviser har han 
satt ord på tro og liv på en 
måte vi kjenner oss igjen i. 
Som prest, bl.a. på Stortinget,
og som biskop har han også 
satt sine spor. 

Vi har prøvd å få tak i han til slåttegrauten flere ganger 
tidligere. Til 50 –års jubileet lyktes det. Vi gleder oss.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til en flott 
ettermiddag på Simonstad lørdag 20.juli.

Hilsen
Vegårshei Normisjon



Program NormisjoN høsteN 2019 

                                           Lørdag 20 juli         
                                  Slåttegraut på Simonstad
 
                                             Torsdag 22.aug         
                          Familiesamling i det fri -  Ole J. Pedersen

                                           Torsdag 29. aug  
                                           ”Derfor tror jeg”
                                            Oddvar Sørvik

                                           Søndag 08.sept              
                                    ”Bilder fra bedehusland”                        
                            Erlend Berge   -   Tonje T og Hilde F

                                          Torsdag 12.sept  
                                                  
                                          Torsdag 19.sept  
                                                    
                                          Søndag 22.sept  
                                        Kveldsgudstjeneste 

Kr. 31 418,- 
er beløpet som ble samlet inn under årets 
Fasteaksjon på Vegårshei. 28 konfirmanter 
gikk fra dør til dør med bøsser, noe som 
resutlerete i at det ble gitt 14,15 kr per 
innbygger i kontanter eller på vipps. 
Tusen takk for støtten! Dette bidraget gjør 
at Kirkens Nødhjelp kan hjelpe mange 
med å få tilgang på rent vann. 

Tusen takk!

I forbindelse med begravelsen til Astri Elise Reine ble det gitt 
en gave på 8.900 kr til menigheten. 

I forbindelse med begravelsen til Anne Langan ble det gitt en 
gave på 4.800 kr til menigheten. 

Gavene blir satt veldig stor pris på og vil bli brukt til prosjek-
ter som familiene selv har kommet med ønsker om. 

Konfirmanttur 
til Gøteborg

Nytt fra 
menighetsrådet

Valg av nytt menighetsråd  
Menighetsrådet har godkjent den lista som nominasjons-
komiteen har foreslått. Lista er god både med hensyn til 
kjønnsbalanse, aldersspredning og geografisk dekning.
Rådet takker nominsjonskomiteen: Trond Lunner, Åse 
Lauve, Sten Åge Nygårdseter og Åse Gunn Brattekleiv 
for godt utført arbeid.
 
Utvidelse av gravplassen på Moland
Nå ser en konturene av hvordan utvidelsen vil ta seg ut 
når den blir ferdig. Etter undertegnedes oppfatning vil 
resultatet bli til noe vi som innbyggere kan være stolte 
av. Etter de opplysninger som nå foreligger vil utvidel-
sen være ferdig i oktober. Det er nødvendig med fer-
digstillelse i år, siden det nå ikke er ledige graver på det 
nyeste feltet sør for kirken.
 
Beredskapstiltak rettet mot verneverdige kirker
Vegårshei kirke er i Agder sammen med Tromøy kirke 
og Mykland kirke tatt ut til en utarbeidelse av ”Hvordan 
samhandling mellom regional og nasjonal kompetan-
se i en krisesituasjon kan utnyttes”. Hovedmålet er å 
tilrettelegge for effektiv og smidig beredskap dersom en 
krisesituasjon skulle oppstå. KA (Kirkens arbeidsgiver-
organisasjon) og NIKU (Norsk institutt for kulturminne-
forskning) vil stå for arbeidet  sammen med lokale be-
redskapsorganer, bl.a. Østre Agder Brannvesen. Arbeidet 
vil starte opp sommeren 2019. 
 
Ststistikk fra årsmeldingen 2018: 
døpte: 4                                     gravferder: 17
konfirmerte:14                          innmeldinger: 0
vielser: 3                                   utmeldinger: 5

Til slutt vil Vegårshei menighetsråd gratulere Guds me-
nighet med fint nytt tilbygg, og ellers ønske alle lesere 
av Vegårshei menighetsblad en riktig god sommer.
 
Per Fossing 

Fredag 3. mai reiste Vegårsheikonfirmantene på tur til 
Gøteborg. Konfirmanter fra kirka og Guds menighet 
gledet seg stort til «konfleir» til Sverige. Vi ankom Nor-
ges Hus fredag kveld, her rigget vi oss på plass etter-
fulgt av kveldsmat og kveldssamling med «kino». 
Etter noen timers søvn på øyet var det plutselig lørdag. 
Dagen ble startet med en god frokost, dramaverksted 
og bibeltime med Svein Flaten. Etterpå reiste en meget 
gira gjeng til fornøyelsesparken Liseberg. Adrenalin og 
høydeskrekk ble for noen satt på prøve, vi hadde det 
fantastisk gøy. Lørdagskveld hygget vi oss sammen på 
Norges Hus, her hadde vi lørdagstaco, underholdning, 
lek og en fin rolig kveldssamling med bønnevandring. 

Søndagsmorgen var det enda en god frokost før vi pak-
ket og ryddet. Kl.11.00 var det gudstjeneste på Norges 
Hus. Vegårsheikonfirmantene hadde gudstjenesten 
sammen med Gunnar. Under gudstjenesten fremførte 
konfirmantene fem ulike dramastykker fra bibelen. 

Da den var over ventet bussen på oss og vi satte kursen 
hjemover til Norge og Vegårshei. Underveis ble det tid 
til et lite stopp med «grensehandel» før ferja seilte oss 
over fra Strømstad til Sandefjord, og bussen kjørte oss 
trygt hjem til Vegårshei. 

Tusen takk for en innholdsrik og fin helg, og takk til 
alle ledere som var med.
av Lene Wadseth Myren 







Juni
09.06 kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/ Gunnar Lindtveit. Pinse. Nattverd. Offer til prostidiakonstillingen.
                           1 Mos 11,1–9, Apg 2,1–11, Rom 5,1–5, Joh 14,23–29
16.06   Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
                           Jes 6,1–8, Apg 17,22–34, Luk 24,45–48
23.06   Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
                           Esek 36,25–29a, Rom 6,3–8, Joh 3,1–13
30.06   kl.11.00 Gudstjeneste v/ Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 
                           1 Sam 1,9–18, 1 Joh 3,1–3, Mark 10,13–16

Juli 
07.07 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
                         Salme 22,8–12, 1 Tess 2,5–13, Matt 9,35–38
14.07 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
                          Jer 6,16–19, Gal 1,6–9, Matt 18,12–18
21.07 kl. 11.00 Gudstjeneste v/  Jens Linde sokneprest i Åmli. Nattverd. Offer til Stiftelsen Skjærgårds.
                         Jes 66,18–19, Apg 9,1–19, Mark 3,13–19
28.07 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
                         Salme 8,2–10, 1 Kor 1,26–31, Mark 5,25–34

August
04.08 kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Jens Linde. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
                        Jos 22,1–6, Fil 1,9–11, Mark 12,28–34
11.08 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
                       1 Mos 4,8–15, Rom 14,10–13, Luk 6,36–42
18.08 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
                       1 Mos 33,1–11, Ef 4,29–32, Mark 11,25–26
25.08 kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/ Gunnar Lindtveit. 4-åringene og søndagsskolen. Offer til søndagsskolen.
                       1 Mos 21,9–13, Rom 8,1–4.14–18, Joh 8,31–36

September
01.09 kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt.
                       4 Mos 13,17–27, Rom 1,16–17, Joh 4,27–30.39–43
08.09 kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Gunnar Lindtveit. Presentasjon av konfirmantene. Offer til menighetsbladet.
                       2 Mos 18,13–24, Apg 6,1–7, Joh 15,13–17
15.09 kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/ Gunnar Lindtveit. Høsttakkefest. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 
                       Jer 9,23–24, Fil 3,7–14, Matt 19,27–30

Til venstre: 
”Jona og hvalen”
laget av deltaker-
ne på Korvett mai 
2019. 

Til høyre: 
”Påske”
laget på Korvett 
april 2019.


