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Vegårshei menighetsråd
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Per Fossing                                    48995611    

Nestleder
Lars Marius Dalane                       92016346                         

Medlemmer
Gro Langan Bjorvatten                  97751265  
May-Lill R. Myre                          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

                       

                            Kirketjener/graver
                            Odd Rugnes                                    
                            95038204

                            Kirketjener vikar
                            Knut Kvisli                                      
                            97726244

                   
                      
                            Kantor
                            Inger G. T. Hansen                                           
                            97972469

                      
Ungdomsarbeider
Lene Wadseth Myren
90781676

 Send inn ditt bidrag

 I menighetsbladet vil vi veldig gjerne ha med    
 alt som skjer i menigheten vår, og vi setter 
 derfor stor pris på om dere lesere sender inn
 bilder og tekster fra ulike aktiviteter og 
 samlinger. På denne måten får vi fanget opp alt   
 som skjer, noe som er inkluderende og binder oss  
 tettere sammen som en menighet. Forslag og  
 ideer til blad og innhold taes også imot med stor takk!

 Stoff sendes til redaktør: 
 Maria.Nese.Taxeras@vegarshei.kommune.no
 eller ta kontakt med Maria på tlf: 90161892

Kontakt oss

Menighetskontoret, kommunehuset
4985 Vegårshei
Tlf: 37170263

e-post:
kirkekontoret@vegarshei.kommune.no

www.vegarshei.kirken.no

Gud så på alt det 

han hadde gjort, og 

se, det var svært 

godt!



Velkommen til SIMEN
«Sammen i menigheten» inneholder sang, måltid, leker, 
enkel utlodning til inntekt for misjonsprosjektet vårt i 
Nepal og en enkel gudstjeneste. Den passer for alle aldre 
og alle slags mennesker, også voksne med ulike funk-
sjonsnedsettelser.
Simen finner sted på Høgtun to ganger i semesteret i 
tillegg til at vi besøker kirkene i Gjerstad, Tvedestrand og 
Åmli en gang eller to i året. Vi har vanligvis pleid å være 
mellom 10 og 20, men vi har plass til mange flere, så der-
som du tenker at dette ville være fint å oppleve sammen 
med noen du kjenner, kom og se! Vi som er faste på 
Simen synes det er veldig meningsfullt og har mye gøy 
sammen.
Dersom du kjenner andre som du tenker kunne ha glede 
av dette tilbudet i området vårt, må du gjerne tipse oss, så 
tar vi kontakt om ønskelig.
Alle samlingene er onsdager kl. 18.00 - 20.00 
Datoene for høsten er:
19. September på Høgtun 
17. Oktober i Gjerstad, kontaktsenteret like ved kirken.
14. November i Åmli kirke
12. Desember på Høgtun.

Hilsen Gunnar Lindtveit
Prostiansvarlig prest for Simen   

Hei, her får du en utfordring - vær så snill å ikke la den gå fra deg før du har tenkt deg litt om:
Flere av våre innvandrere som er kommet som flyktninger den siste tiden har for liten kontakt med lokalbefolkningen 
her på Vegårshei. Men de ønsker så gjerne å bli bedre kjent med oss!
Menigheten har fått forespørsel fra fire kvinner og et ektepar som svært gjerne lar seg invitere på kaffe og prat eller 
en fottur eller annen aktivitet.  
Ring til meg eller Maria, så formidler vi kontakten.

Siden er det selvfølgelig kjempebra om dere treffes om igjen, men ved å svare sier du kun ja til ett treff. Så må resten 
eventuelt komme naturlig.

Jeg vet det krever litt mot å svare på dette, men hvorfor ikke være litt modig en gang 
innimellom? Tenk på hvor godt det hadde vært for deg om noen andre hadde gjort 
dette for deg om du var flyktning.

Ring Gunnar på 91198721 eller Maria på 90161892.

Hilsen
Gunnar Lindtveit

”Hjem til Jul”, 
en julekonsert
Mads Belden tar med 
seg Julie Borgedal Moen 
og synger julen inn i 

Vegårshei kirke 
onsdag den 
12. desember 

Info om billettpriser 
og tidspunkt kommer. 



Kjære vegårsheiinger!

Det finnes noen mennesker som jeg synes det er vanske-
lig å forholde seg til. Vanskelig å omgås. Det er men-
nesker som mangler raushet! Mennesker som aldri gjør 
noen feil – i egne øyne. Slike mennesker finnes. Det at 
de mener at de aldri gjør noen feil – det er jo feil! For det 
finnes ingen perfekte mennesker. Jeg ville kalle de for 
nådeløse mennesker.

Som guttunge trengte jeg nåde. Jeg ble jo tatt på fersk 
gjerning mang en gang! Som tenåring trengte jeg nåde. 
Som voksen mann har jeg trengt nåde. Som en eldre 
mann trenger jeg det fortsatt! Når jeg en gang skal stå for 
Gud med mitt liv, så vil jeg uten tvil trenge hans nåde!

Hva er nåde for noe? Det er å få det som jeg ikke 
fortjener. Få noe som jeg ikke kan betale – verken med 
penger eller prestasjoner. Nåde er en ufortjent gave. Ikke 
noen pokal for et glimrende liv. En dansk forfatter sier 
det slik: Nåde er – når du har tapt alt, å få alt tilbake!

I Bibelen er nåde et hovedord. I sitt brev til den kristne 
menigheten i Efesus sier apostelen Paulus: 
    
«AV NÅDE ER DERE FRELST» (2,8).

Dette forteller meg: Frelst kan ingen bli uten nåde! Uten 
Guds nåde! Det gode er at denne nåde finnes! Den er 
tilgjengelig. Det er mulig å få den!

Tenk om Gud hadde vært nådeløs! Tenk om Han hadde 
manglet raushet! Men det gjør han ikke! 

Det som Gud trengte for å kunne gi oss mennesker sin 
nåde har han allerede fått. Gjennom Jesu kors og hans 
fullbrakte frelsesverk. Nåden er allerede betalt av Jesus! 
Derfor er den gratis for oss. Men for Jesus var den dy-
rebar. Den kostet ham korset og livet! Til korset var han 
villig til å gå – og livet var han villig til å gi!

Hvordan kan vi få Guds nåde? Ved å be ham om den!  
Ved å be ham om tilgivelsen! 

Bibelen viser oss en rekke mennesker som begår små og 
store feil. Mennesker som har «kjørt sine liv i grøfta». 
Som «ligger nede». Som har «falt». Men som blir løftet 
opp igjen  – som får et nytt liv og ei ny framtid. Ved å 
innse sine feil – ved å be Gud om nåde – og motta Hans 
tilgivelse.  Nådens budskap er det beste budskapet til oss 
alle!

Den amerikanske forfatteren Philip Yancey forteller at 
han i sin ungdom forlot kirken – fordi han mente å finne 
så lite nåde der. Men i voksen alder vendte han tilbake til 
den kristne kirke - fordi han ikke fant nåden noen andre 
steder. 

Guds nåde – det er en av Bibelens «røde tråder». Det er 
selve evangeliet! Det er den «åpne himmeldøra»!

Med hilsen Tor Svein Langås

 

              Å få alt tilbake når alt er tapt



Olaug E. Hommelsgård har tatt ein prat med 
Torjus Vierli

Kva tenker du om at vi ikkje har menighetsblad sa-
man med Gjersatd lenger? 
Vel, eg synest det er naturleg no som vi har vår eigen 
sokneprest òg.

Du skreiv vel i menighetsbladet i mange år, stemmer 
ikkje det?
Jo, eg var faktisk redaktør for bladet ganske lenge. Eg 
ordna med alt, og tok det med til Tvedestrandsposten slik 
at dei trykka det opp for oss.

Har du nokre spesielle minner om kva du fokuserte 
på og kva du sjølv skreiv om?
Eg hugsar at eg i det første bladet tok inn eit dikt av 
Haldis Reigstad. Då fekk eg skryt frå ein svært kritisk 
vegårsheiing. Det var gildt.

Den tida då du og kona di, Aslaug, gjekk fast i kjørka 
på gudstjenestene, kva gledde du deg mest over då?
Då meiner eg at kjørka var slik alle stader, som vi som er 
gamle no, kunne ynskje at ho framleis var. Då var liturgi-
en innøvd så vi kunne vera med i større grad enn no.

Kan du hugse nokre av prestane frå den tida? Ja, Just 
Salvesen hugsar eg i alle fall, og Bjørn Lian, Halvor 
Dalane og Ruth Ugland. Ruth var vel kanskje berre fast 
vikar.

Men no må eg ikkje gløyme å nemne solosongen din, 
somme gonger framme i kjørka og andre gonger 
saman med organisten frå galleriet, saknar du det?
Ja, eg må nok tilstå at eg synest det var veldig gildt.

Kva tenkjer du om at Eilef, son din, har tatt over 
synginga og ikkje minst har arva songstemmen din?
Då svarer eg at et føler berre glede, og må sei med ein 
gong at han er mykje betre enn eg til å syngje.

Til sist vil eg sitere det bibelordet eg fekk av Jørn Alfsen 
til konfirmasjonen min. Det står i Salme 23, siste vers: 

«Bare godt og miskunnhet skal etterjage meg alle mine 
livsdager, og eg skal bo i Herrens hus gjennom lange 
tider» 

Sangskolen
Er du glad i å synge sammen med andre, og går i 1.klasse 
eller oppover? Da er Sangskolen noe for deg. 

Sangskolen er en sanggruppe/kor som øver tirsdager rett 
etter skolen (ca 14.50) på Høgtun. Vi øver kristne sanger 
og salmer, og synger av og til på forskjellige 
gudstjenester.

For spørsmål; kontakt 
Inger G. T. Hansen 
på tlf: 97972469

Konfirmanter 2019
Ole-Martin M. Ellefsen, Georg Lillemo, Henriette Lauve, 
Magnus A. Strand, Serine Songedal, Amalie S. Skug-
gevik, Elise Felle Mo, Ida S. Nygårdseter, Magnus C. 
K. Rugnes, Thea T. Sørensen, Torjus Kristensen, Julia 
Nes–Hagane, Bjørn A. Mo Tjøgersen, Emma F. Rugnes, 
Emma V. Pedersen, Ella M. B. Værland, Malin R. Lauve, 
Daniel Hagane
Våren 2019 blir det konfirmasjonsgudstjenester 
både lørdag 1. juni og søndag 2. juni.



Brenner for ungdommen 
på Vegårshei

Lene Wadseth Myren er ansatt som ungdomsarbeider i 
menigheten i en 15% stilling fra 1. september. Lene er 
oppvokst på Tveit i Kristiansand, gift med vegårsheiin-
gen Kjetil Myren og har nylig flyttet til Vegårshei. Hun er 
danser og dansepedagog, og er utdannet gjennom Norges 
dansehøgskole. I tillegg har hun tatt utdanning innenfor 
kultur og ledelse, samt videreutdanning i New York. De 
siste årene har hun jobbet 1 år på Sagavoll folkehøgskole, 
og de siste 7 som lærer på Seljord folkehøgskole.

Hva fikk deg til å søke på stillingen som ungdomsar-
beider? 
”Jeg brenner for ungdom, og synes det er utrolig gøy å 
være sammen med ungdommer. De er en veldig viktig 
aldersgruppe, og jeg ønsker å være et godt forbilde for 
dem. Jeg engasjerer meg for at de skal ha et godt og trygt 
sted å være, og være omgitt av gode verdier” 

Hva gleder du deg til som ungdomsarbeider? 
”Jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang, møte ung-
dommen og bli kjent med dem. Det blir spennende å sette 
seg inn i ungdomskulturen her på Vegårshei og se hvilke 
aktiviteter de liker.”

Tusenvis av barn i Norge opplever at det knyter seg i magen hver dag. 

Vil du hjelpe familier som sliter med 
alkohol- og rusproblemer?

Send VIPPS til 13130 (valgfritt beløp)

Send SMS ”BK VENN” til 2210 (kr 100)

Det er ingen selvfølge at 
noen ordner bursdagsgave

Er det noe du gruer deg til? 
Ikke akkurat gruer meg, men jeg tenker det er en del 
utfordringer med denne type jobb. For det første vet man 
jo aldri om noen kommer på det man arrangerer. Det er 
jo litt skummelt i seg selv. For det andre på er det alltid 
en utfordring å stå alene i en så stor og viktig oppgave. 
Så jeg tar veldig gjerne imot hjelp, og vi har alltid behov 
for flere medhjelpere. Så dersom noen har lyst til å være 
med og bidra fast, eller bare er villige til å bake en kake 
for eksempel, så settes det ufattelig stor pris på. Bare ta 
kontakt med meg! 

Hvordan er det å være ny på Vegårshei, og hva tenker 
du om å bo her? 
”Det er jo ganske skummelt, men samtidig veldig spen-
nende. Jeg kjenner jo en del folk her på grunn av familie 
og har mange bekjente, men jeg er en person som trenger 
å ha folk rundt meg, så det blir bra å bli kjent med flere. 
Til nå har jeg følt meg veldig velkommen i bygda. Det 
hjelper jo selvfølgelig på at jeg er gift med en vegårshei-
ing da! Jeg ser frem til å bli kjent med og sette meg inn 
i kulturen her i bygda, og synes det er veldig hyggelig å 
kunne hilse på kjentfolk når jeg handler på butikken.

Har du et bibelvers du vil dele? 

”Dette verset mener jeg bare blir mer og mer viktig. Vi er 
alt for opptatt av oss selv og å lage vårt eget perfekte liv, 
at vi glemmer de rundt oss. Vi må se mer utenfor oss selv, 
og gjøre det lille ekstra for noen andre. Dette kan gi oss 
mer enn det vi tenker. Vi må se hverandre og inkludere 
hverandre. Dette er noe jeg forsøker å leve opp til i min 
hverdag.” 
av Maria N. Taxerås



Slekters gang
Døpt

10.06.2018 Knut Ambrosius Bjørkholt
17.06.2018 Jørgen Øverdal Selaasdal 
28.07.2018 Herjus Lia (Rikshospitalet)

Vigslet

21.07.2018 Irene Lindqvist & Rolf Inge Nordahl
11.08.2018 Wenche Askland & Leif Mo

Død

01.06.2018 Kari Aud Bråten
21.06.2018 Bjørg Oddveig Hagane
12.07.2018 Torhild Knutsen
28.07.2018 Espen Thorvaldsen
05.08.2018 Roald Thorsen 
29.08.2018 Kjersti Lia

                                                   Gullkonfirmanter
                                                                            Konfirmert 30.06.1968

 Første rekke: Elna (Smeland) Gjennestad, Helga (Aslaksen) Syvertsen, Gunnar Woie, Gunny Finsrud og Anne Turid (Sletten) Dahle.
 Andre rekke: Liv Hiim Bakken, Reidar Arild Sines, Johan Werner Karlsen, John Bråten, John Kristian Stormyr, Torstein Spilling og Tone    
 Barbro Loftesnes.
 Tredje rekke: Halvor Reidar Leiulvstad, Olav K. Vaaje, Lars Kristensen, Karl Jørgen Songedal og Tjøstolv Songedal Mjåvatn.

30. juni i 1968 stod denne gjengen konfirmanter i Vegårshei kirke. 50 år senere er de invitert tilbake til kirka som 
gullkonfirmanter. Søndag 14. oktober blir der gudstjeneste i Vegårshei kirke etterfulgt av kirkekaffe for hele menig-
heten på Høgtun bedehus. Her vil alle få anledning til å slå av en prat med gullkonfirmantene, før de fortsetter 
samlingen for seg selv. Det vil da være muligheter for dem å mimre om konfirmasjonstiden og årene som har gått. 

Søndagsskolen på gudstjeneste 26.august

 Stand på Vegårsheidagene
 Vegårshei menighet sto på stand   
 under Vegårsheidagene. Mange  
 var innom for å få seg litt kake og  
 kaffe i regnværet, og mange deltok 
 på quiz og tippekonkurranse. 
 Torstein Spilling, Andreas Nærstad   
 og Andrea Bjorvatten ble de 
 heldige vinnerne. 

Tørt og koselig 
med telt og tepper 
i regnværet.. 



NORMISJON PROGRAM HØSTEN 2018

27.09 Ellen Raen - Israelsmisjonen «For jøde først»
11.10  Gunnar Lindtveit - Bibelhistorien
25.10 Arvid Hunemo - Bønneuke   
12.11 Høgtunbasar
08.11 Inge Flaat  
25.11   Ole J Pedersen - Familiekveld
6.12  Kjetil Haga - Adventsmøte
14.12   Garness, julekonsert

 NMSgruppa
Praten går, og latteren sitter løst. Når damene samles er 
det god stemning og mye å snakke om. 
Dette er damene som er med i NMSgruppa. Foreningen 
består av rundt 15 damer med leder Sigrunn Olimstad i 
spissen. De samles hjemme hos hverandre en gang i må-
neden til mat, sang, andakt og selvfølgelig prating. Vi må 
heller ikke glemme håndarbeidet som raskt kommer frem 
når damene får satt seg. 

Gruppa eller foreningen tilhører Misjonsforeningen, 
og ble startet av Liv B. Fossing og Lillian Langås til-
bake i 1975. Den hadde da navnet «Unges misjon» og 
ble etterhvert så populær at gruppa måtte dele seg. For 
ikke så lenge siden ble det vedtatt at det var på tide med 
navneskifte. Det var ikke det at damene ikke følte seg 
unge lengre, men de fant ut at det var mer passende å ha 
navnet NMSgruppa. 

Hver samling blir det tatt opp kollekt. I tillegg arrangerer 
damene hvert år en vårbasar hvor pengene går til NMS 
sitt arbeid. 

«Å bli med her er en veldig fin måte å bli kjent med folk 
i bygda på dersom man er ny», sier Sally Straum. Hun 
påpeker at mange av de som er med opprinnelig ikke 
kommer fra Vegårshei, men har flyttet hit på forskjellige 
tidspunkt i livet. 

Det er en uformell stemning i gruppa, og det er ingen 
problem med å bli inkludert. «Så langt har i hvert fall 
ingen blitt kastet ut fra gruppa», skyter Liv Strand inn 
med et lurt smil. 

Gruppa er nemlig åpen for alle som vil være med, og det 
er ingen verken øvre eller nedre aldersgrense. Dersom du 
har lyst til å være med en gang for å se hva dette går ut 
på, kan du ta kontakt med Sigrunn Olimstad eller en av 
de andre medlemmene i gruppa. 

Alle medlemmer får Misjonstidene gratis i postkassa

av Maria N. Taxerås

Nytt fra menighetsrådet
1. Ansettelse av ny ungdomsarbeider
Menighetsrådet vedtok 13.6.18 å ansette Lene Wadseth 
Myren i 15% stilling som ungdomsarbeider i menigheten 
i samarbeid med Normisjon.Tiltredelse 1.9.18.

Hovedarbeidsoppgavene vil være:
- Ansvar for ungdomskveldene
- Bistå i konfirmantarbeidet,og arbeid med
- Spesielle oppgaver som f.eks. ”Firestarter”-
   arrangementet.

Menighetsrådet ønsker henne hjertelig velkommen i 
menighetsarbeidet i trygg forvissning om at ungdomsar-
beidet nå kommer i gode hender.

NB: Rådet vil understreke at stillingen/arbeidet er avhen-
gig av menighetsmedlemmenes fortsatte giverbistand.

2. Utvidelse av gravplassen ved Vegårshei kirke

18.6.18 hadde representanter fra rådet møte med re-
presentanter fra Vegårshei kommune for å gjennomgå 
arbeidet med utvidelse av kirkegården. Kommunen er nå 
i anbudsprosessen med fullføring av anlegget. Samtidig 
har menighetsrådet satt ned en komite som skal se på 
minnelunden som skal være på den nye delen av kirke-
gården.
Arbeidets omfang vil nok bety at den nye delen av kirke-
gården ikke vil kunne tas i bruk før 2019.

Per Fossing,
leder menighetsrådet

Ny prostidiakon
Aust-Nedenes prosti har fått ny prostidiakon fra 1. 
september. Han heter Svein Schøgren og er bosatt i 
Tvedestrand.  Søndag 14. oktober blir det gudstjeneste 
i Tvedestrand kirke med innsettelse av Svein. 

Vi håper han blir godt mottatt i prostiet. Ta ham gjerne 
med i bønnene! 



Spennende med 4-års bok 
Når man er 4 år er det mye som kan være både spennen-
de og skummelt. Denne gjengen med 4-åringer synest det 
var veldig spennende å få sin egen bok med tallet 4 på, 
men at det kanskje var litt skummelt å stå helt fremme i 
kirka fremfor alle som så på. 

       Jakob, Torill Amalie og Alice Torine venter spent  på det 

         som skal skje. 
Heldigvis var 4-åringene på en samling i kirka noen 
dager før gudstjenesten, så de kjente godt til kirka før de 
kom. De visste hvor man tenner lys, hvor tegnesakene 
var og hvor presten pleier å stå.

   

Yngres
Alle fra 6. klasse og oppover er velkommen til Yngres 
på Høgtun bedehus en tirsdag i måneden fra 19.00 - 
20.30. Vi starter samlingene med andakt og sang. Etter 
dette koser vi oss med mat. Ellers har vi ulike aktiviteter 
og underholdning på samlingene. 
Vi håper det kommer mange nye på Yngres i høst!

Ledere denne høsten er Stine Øverland Bergan, Gro 
Langan Bjorvatten og Signe Værland Landsverk.
Hvis du har noen spørsmål kan du kontakte Signe på tlf. 
90541868.



SIDEN 1961

KLÆR - INTERIØR - GARN

MOLANDSVEIEN 9
4985 VEGÅRSHEITLF: 37 16 92 23

M Y R A  M A N U F A K T U R

Vegårshei Bensin
Heiveien 871, 4985 Vegårshei - Tlf 371 69 371

www.facebook.com/essovegarshei

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS

Tlf. 915 52 003
- HELE SØRLANDET -

Be gjerne om forhåndspris



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  

Vi er villig til å gå langt for
våre kunder...

ALT du trenger i ett hus
offsett

digitaltrykk

kampanjemateriell

bilder på lerret

storformat

 Tlf. 37 19 68 68 |  post@atlgrafisk.no  |  www.atlgrafisk.no

design

skilt

bøker

reklameaviser

roll-up

Vedfyrte bakerovner
Kjenn smaken av en ekte italiensk pizza
- stekt direkte på stein! Kjøtt, fisk og
bakevarer stekt i vedfyrt bakerovn

smaker kjempegodt!

Kurs i fyring og
matlaging i vedfyrt

bakerovn.

Transportable ovner,
store ovner og byggesett

Aud Vegerstøl A/S
Vegårshei

Tlf: 905 19 375
www.vegar-ferie.com

4985 Vegårshei

www.skikkeligrorlegger.no • www.vrs.vvseksperten.no 



September
16.09 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
                   1 Kong 17,17–24 1 Kor 15,35–45  Luk 7,11–17
23.09 Familieudstjeneste kl. 11.00. Høsttakkefest. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer til trosopplæring/
            ungdomsarbeid
                  1 Kong 8,41–43  Rom 15,25–33  Matt 8,5–13
30.09 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
                    5 Mos 30,11–15  Rom 2,13–16  Joh 7,14–17

Oktober
07.10 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole.
                    1 Mos 2,18–25   Ef 5,31–33  Mark 10,2–9 
14.10 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Gullkonfirmanter. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole.
                    5 Mos 15,7–8.10–11  1 Joh 3,16–18 Luk 16,19–31
21.10 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
                    Ordsp 6,20–23a  Fil 2,1–4  Joh 12,35–36 
28.10 Fellesgudstjeneste. Kl. 11.00. Taler Gunnar Lindtveit. Avslutning bønneuka. Offer til Stefanusalliansen
                    Jes 59,1–4  1 Joh 1,8–2,2  Luk 18,9–14

November
04.11 Allehelgensgudstjeneste kl. 18.00. Gunnar Lindtveit. Vi minnes de døde. Offer til diakoniutvalget. Kveldsmat     
             på Høgtun.
                    Salme 84,2–8  Hebr 12,1–3  Matt 5,13–16
11.11 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer til prostdiakonstilling. Søndagsskole.
                    Salme 107,23–32  2 Kor 1,8–11  Matt 14,22–34 
18.11 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer menighetsarbeidet. Søndagsskole. 
                    2 Mos 3,10–12; 4,10–16  Rom 9,20–24   Joh 9,1–7.35b–38
25.11 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
                    Job 28,20–28  Kol 1,9–14  Matt 25,1–13

Desember
02.12 Familiegudstjeneste. Kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. LysVåken 11-åringene deltar. Offer til trosopplæring/   
            ungdomsarbeid
                    Jes 12,1–6  Åp 3,19–22  Matt 21,10–17
02.12 Konsert v/Vegår Vocale.
09.12 Lysmesse kl. 18.00. Gunnar Lindtveit. Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt
                   Jes 2,1–5  Hebr 10,35–39  Joh 16,21–24
12.12   Konsert ”Hjem til jul” med Mads Belden og Julie Borgedahl Moen
14.12 Adventskonsert v/Torjus Vierli m/band og Garness.
16.12 Familiegudstjeneste kl. 11.00 på Vegårshei Bygdetun. Gunnar Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.
                   Mal 4,4–6   2 Pet 1,19–21  Joh 5,31–36
23.12 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
                   Sef 3,14–17  2 Kor 1,18–22  Matt 1,18–25
24.12  Familiegudstjeneste kl. 15.00 Gunnar Lindtveit. Offer til Kirkens Nødhjelp.
                  Jes 9,1a.2.6–7  1 Joh 1,1–4  Luk 2,1–20


