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«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden

  blant mennesker Gud har glede i!»



Vegårshei menighetsråd

Leder
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

Prostidiakon
                            Svein Schøgren
                            41240918
                            
                              

Kontakt oss
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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. 

 Men Maria tok 
vare på alt som ble 
sagt, og grunnet 

på det i sitt 

hjerte.

Luk 2, 19



Arbeidet for lyd og bilde i Vegårshei kirke

Det er alltid spennende med jul. Blir det noe under 
treet i år også mon tro?

Ja, dersom kommunestyret følger rådmannens forslag og 
biskopen godkjenner prosjektet vårt.  
Vi jobber nå på 3. året for å få et tidsriktig lydanlegg med 
projektorvisning i kirken. Erfaringen fra mange andre 
menigheter er at dette gir opplevelsen i kirken et skikke-
lig løft.
Glem fomling med hefter og bøker; med projektor får 
du servert alt på veggen etter hvert. Glem mye av riggin-
gen til konserter eller opptredener, eller dårlig solistlyd 
i vigsler og begravelser. Nå blir det permanent opplegg 
for GOD lyd til alle anledninger. Og som prest gleder jeg 
meg skikkelig til å kunne bruke bilder mer i forkynnel-
sen, særlig til skole- og familiegudstjenester. 
 

Selv med et positivt vedtak i kommunestyret må menig-
heten antakelig samle inn en del for å få dette i havn.

Vi satser på å kunne komme tilbake til det på nyåret. Og 
julenissen var jo opprinnelig biskop, har jeg hørt, så vi 
satser på godkjenning der også.
Spøk til side: Biskopens anliggende er noe som er viktig 
for oss alle: At tekniske anlegg ikke forstyrrer den este-
tiske opplevelsen i en vakker trekirke. Vi håper og tror at 
vi har funnet en løsning som er så diskret at vi får i både 
pose og sekk!   

Med ønske om en fredelig jul 
Gunnar Lindtveit

Helligetrekongersfest

Alle er hjertelig velkommen til gudstjeneste og juletrefest på Høgtun bedehus 
søndag 6. januar kl 16.00. 

Det blir familiegudstjeneste som starter kl. 16.00, etterfulgt av kirkekaffe og jule-
tregang for de som ønsker å være med på det. Avsluttes ca. kl. 18.00. 

Dersom vi er heldig får vi kanskje besøk at tre veldig spesielle menn som ofte har 
med seg gaver. 

Ta med deg hele familien og alle naboene og bli med! 

Program for Simen 
                  våren 2019 

Vegårshei - onsdag 6. februar

Tvedestrand - onsdag 6. mars

Åmli kirke - onsdag 3. april

Vegårshei - onsdag 15. mai

kl. 18.00 - 20.00 
Det blir kaffe, lek og sang og 

gudstjeneste.
Husk å ta med en gevinst og 

penger til loddsalget 
for sykehuset i Nepal!

Gunnar Lindtveit 
                     91198721  

Gerd Olaug L. Madsen
                     90528680   
    



Noe uforutsett har skjedd!

Hvorfor feirer kirken jul? Vi feirer ikke jul fordi vi tror at Gud er til, eller fordi Gud har skapt den fantastisk 
flotte jordkloden som vi bor på. Heller ikke fordi han har skapt hver eneste en av oss unike. Dette tror vi 

og bekjenner vi i hver eneste gudstjeneste. Gud som skaper er en umistelig tanke for kirken. Vi forkynner derfor 
at det er vår plikt å kjempe for menneskeverdet som er truet, og å ta vare på skaperverket som vi er i ferd med å           
ødelegge. 
Men jul feirer vi av en annen grunn. Vi feirer jul fordi noe helt uventet og nytt skjedde i vår verden. Noe som aldri 
hadde skjedd før og som var fremmed for alle filosofer og religiøse ledere. 

Vi feirer jul fordi Gud, som var til før verden ble skapt, valgte å bøye seg ned til oss mennesker. Når  Betle-
hemsmarken fylles av sangen: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!», 
er det fordi det uventede har skjedd. Han som har all makt, gav avkall på sin verdighet for å bli født som en av oss. 
Vi mennesker har en dobbelthet i oss. Ingen ting er som et menneske, selve kronen på skaperverket. Samtidig er det 
ingen som kan ødelegge de relasjonene vi står i, som oss mennesker. Det gjelder forholdet til våre medmennesker, 
skaperverket og til Skaperen. Jens Bjørneboe sier derfor: «Hvem er et menneske som ikke vet, vi trenger nåde og 
barmhjertighet?» Ole Paus undrer: «Hvem kommer til meg når andre går bort, hvem blir igjen? Hvem våger se bak 
alt jeg har gjort, og likevel kalle seg venn?» Julen er Guds svar på dette.

Jesus ble født fordi han elsker oss og kom til jorden for å frelse oss. Han kan gjøre hel de brutte relasjonene. Han 
kan gjenopprette det som var ødelagt ved å sone vår synd og bryte syndens, dødens og Djevelens makt. Det er det 
som Bibelen kaller Guds nåde. 

Gud gjør seg så sårbar at han stiller seg slik at han kan bli avvist: «Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke 
imot ham.»  Vi kan si nei til Guds nåde. Men vi kan også 
si ja: «Alle som tok imot ham, de gav han rett til å bli 
Guds barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1,11f)
Derfor feirer vi jul!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Illustratør: Anne Britt Meese



Bjørg var gift med Lars Dalane i nesten 57 år, frem til 
han dessverre gikk bort for 7 år siden. 
Hun har gjennom mange år hatt et aktivt yrkesliv. I
20 år jobbet hun som aktivitør på Vegårshei Bo og 
omsorgssenter, og hun var veldig glad i jobben sin der.
Når det gjelder frivillig arbeid er nok søndagsskolearbei-
det på Høgtun det som har stått Bjørgs hjerte nærmest. I 
31 år var hun søndagsskolelærer der, og vi er mange som 
hadde glede av å sende barna våre til søndagsskolen på 
Høgtun.
I 1984 fikk Bjørg overrakt diplom fra Norsk Søndags-
skoleforbund for sin innsats. Forøvrig var Anne Smeland 
også en god medarbeider her.
Ellers har hun både vært tekstleser og klokker i flere år. 
En tid dreiv hun også NMS jenteforening sammen med 
Esther Halvorsen.

Det er et aktivt liv som Bjørg har hatt så langt. Nå har 
barnebarnet Lars Marius overtatt på Dalane, og Bjørg 
nyter godt av å ha ham i nærheten!

Takk for innsatsen både i kirka og på Høgtun, Bjørg!

I dag har jeg tatt turen over hekken til min gode nabo i 
32 år, Bjørg Dalane eller Ingebjørg som hun egentlig 

heter. For mange går hun bare under navnet Tulla. 

Bjørg har nå fylt 89 år og er fortsatt en aktiv kirkegjen-
ger. Hun forteller at hun er blitt veldig glad i den nye 
presten vår Gunnar Lindtveit, og er godt fornøyd med å 
ha ham som sokneprest her på Vegårshei. 

”Da jeg var 11 år gammel var det en vekkelse på Næ-
restad, der jeg bodde, og da bestemte jeg meg for å bli 
kristen. Siden har jeg aldri vært i tvil om hva jeg tror på”, 
forteller Bjørg. 

Høsten 1943 stod hun til konfirmasjon i Vegårshei kirke 
sammen med 29 konfirmanter, som stod for presten Ivar 
Glette. En salme som har betydd mye for Bjørg siden er: 
Med Jesus vil eg fara. ”Den er en av mine yndlingssal-
mer enda”,  sier hun.

Med Jesus vil eg fara
 På livsens ferd i lag.

 Gud, lat den samferd vara
 Alt til min døyand dag!
 Det er mi høgste æra,
 Det er mi største ros

 Hans fylgjesvein å vera
 Og vandra i hans ljos.

Bjørg Dalane 
 - søndagsskolelærer, tekstleser og klokker

av Liv B. Fossing



Enhver alder har sin sjarm, sies det. Dermed er vi kan-
skje nå i etterblomstring med pensjonistsjarm? Det 

er en del år siden vi snakka så smått om muligheten for 
pensjonisttjenester i Sjømannskirken en gang i framtiden. 
Den tiden har nå kommet til oss, og etter små motiva-
sjonsdryss fra ulike kanter, tok vi kontakt med hoved-
kontoret i Bergen. I vår ble vi spurt om vinterassistenttje-
neste på Spanias Solkyst. Det drives et stort og viktig 
arbeid både ved kirka nordpå ved Albir og Villajoyosa 
med Solgården og her i 
Torrevieja. De to kirkene 
står til tjeneste for ca 30.000 
nordmenn. Vi er nå 16 i per-
sonalet inkludert 2 pensjo-
nistpar i høstens høysesong. 
Vi fire har støttefunksjoner 
av ulik karakter etter be-
hov, og mest i forhold til 
kjøkken, servering og små 
«vaffel+kaffe»-samtaler i 
leseværelset eller under per-
gulaen på terrassen. Vi har 
blitt veldig godt mottatt og 
har fått fleksibel mulighet til 
å blomstre i nye oppgaver 
og omgivelser på en måte så 
vi nesten kjenner vi ynges 
opp igjen! Per Reidar har 
funnet sin trivselsplass i 
salgsluka samt ved kaffe-
trakter og med serveringsbrett, i tillegg til at han har et 
drivende grep om oppvaskmaskinførerarbeidet. Nå og da 
hører jeg fra luka at han treffer på gamle kjente eller noen 
som kjenner kjente. Og titt og stadig tar han en kaffekopp 
i handa og slår av en skroll med en kar som sitter alene 
ved et bord. Alle samtalene ved stambordet på kaféen på 
Heia, har gitt trening nok til trivsel ved kaffebordet. Jeg 
har i større grad jobbet lenger «bak» på kjøkkenet med 
vaffelrører og steiking, kakebaking, litt kjøkkengolv-
vask, klesvask, men også kirkevertoppgaver, tekstlesing 
og endatil litt spansksamtaler ved behov. En dag kom 3 
hyggelige damer fra Sør-Amerika på besøk i kirka. To 
av dem kunne norsk, var gift i Norge og bodde der, mens 
den 3. gjerne ville bli kjent i det norske miljøet. Heldig er 
jeg: ho har nå blitt min nye, spansktalende venninne! Ho 
hører til en annen evangelisk, internasjonal kirke i nærhe-
ten, og dermed ble vi beriket både språklig og kulturelt.  
Kirken her driver en stor og mangfoldig virksomhet mot 
alle aldersgrupper, og de har et godt samarbeid kirke/
skole. Den norske skolen i Rojales med grunnskole og 
VG-skole, ligger ca 15 min fra kirka, og kirka har ukent-
lige ettermiddagstreff med vaffelsteiking

og sosialt samvær for elevene. Jeg ble faktisk oppringt 
av rektor med tanke på hjelp til spanskundervisning etter 
skoletid for elever som ønsker, men kirka trengte min 
fleksibilitet i forhold til arbeid her. I høst ble 21 konfir-
manter innskrevet, og undervisningen hadde oppstart 
med weekend og overnatting i kirka. En fin gjeng! Vi 
har gjennom høsten fått blitt mer kjent med flere av de 
ansatte, og på en fridag fikk jeg følge diakonen på hennes 
fredagsoppgaver både i aldershjem, sykehus, sykehjem 

og privathjem. Det gjøres 
mye viktig og stort sett 
usynlig arbeid også her av 
kirken. Alle steder var det 
mye takknemlighet å møte. 

Vi har oppsatt arbeidstid i 
kirka ca 37,5 t/u, men det 
vises stor fleksibilitet fra 
begge sider, slik at arbei-
det kommer greit i havn og 
ingen skal bli utslitt. Det 
er også svært mange lokale 
frivillige norske knyttet til 
ulikt arbeid her i kirka. Ikke 
minst er jeg imponert over 
både kirkeverter, praktiske 
dugnadsgrupper, glade gi-
vere, og en dedikert handar-
beidsgjeng som tryller fram 
de nydeligste produkter til

det store, 2-dagers julemarkedet midt i november. Det 
går nok mest i strikking, hekling og søm, men i et lite 
sløydrom skjæres det ut de nydeligste treskjæringer som 
er svært kjærkomne gevinster. Arbeidet betyr flere hun-
dre tusen kroner, og i tillegg mye delt tid i kjærlighet. 
Vi har vært heldige å ha god helse og derfor også mulig-
het til rusleturer i nærområdet, fjellturer og strandturer 
samt litt lenger bilturer på fridager når bil har vært til-
gjengelig. Gjennom hele oppholdet har vi opplevd påfyll 
og velsignelser i møte med mennesker; både i persona-
let og besøkende samt folk vi har møtt i nabolag og de 
lokale omkring. Klimaet er helt upåklagelig; rett og slett 
vidunderlig! Virkelig er vi svært takknemlige for mulig-
heten til å kunne gjøre denne tjenesten. Vi har mange å 
takke: i tillegg til Sjømannskirken som ville satse på oss, 
drysses takknemlighet til praktiske hjelpere hjemme på 
Heia, familie, venner og alle som står med oss i bønn. 
Vi takker Gud med salmisten i Bibelens Salme 139:5-6: 
«Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på 
meg. Å forstå dette er for underlig for meg, det er for 
høyt, jeg makter det ikke». 

Hilsen fra Sjømannskirken i Torrevieja
Per Reidar Haugenes & Ingeborg Karine Dale Hugenes



«Det er nok umulig å kopiere han», sier Svein Schø-
gren om det å overta stillingen som prostidiakon 
etter Per Emmanuelsen. «Derfor er det best for alle 
at jeg fortsetter å være Svein og prøver å finne min 
måte å fylle stillingen på» fortset-
ter han. 
Det var med stor ydmykhet han 
tok over stafettpinnen fra Ema-
nuelsen, som han mener har 
gjort en kjempejobb i prostiet i 
prosjektperioden. At det nå er en 
fast stilling har han en stor del av 
æren for. 
«Heldigvis har Per vært en fin 
mentor i overgangen og har lovet 
å fortsette med det», sier han. 
I første omgang ser Svein fram 
til å treffe alle som driver med 
diakonalt arbeid i menighetene, 
for å høre hva de tenker. Han vil prøve å holde liv i 
det som Per har påbegynt i samarbeid med andre og 
kanskje kan utvikle nye tanker og ideer sammen med 
de forskjellige. 

Svein er født og vokst opp i Tvedestrand, men etter 
fylte 19 år har han farta rundt forbi, før han for få år 
siden flytta tilbake til Tvedestrand. Hans barndoms 
by blir nå utgangspunktet i ny jobb i Aust Nedenes 
prosti, som består av de fem kommunene øst i vårt 
fylke. 
Det har overrasket, sier han, hvor mange som har 
kommet bort til ham, kjent ham igjen eller som bare 
vi slå av en prat, fordi de vet hvilken jobb han har. 
Og det å slå av en prat, sammen med en kopp kaffe 
er ikke vanskelig. Svein er glad i å prate, han er posi-
tiv og energisk. Har humor, smiler og er lett å kjenne 
seg trygg sammen med. 
Spør du Svein om hva som er viktig i det som ligger 
foran kommer det raskt tre stikkord: Gi håp. Være 
medvandrer. Være en samtalepartner. Det tror jeg 
ham på. For når du møter den smilende og lett 
omgjengelige mannen tenker en ikke at framfor deg 
sitter en mann med en tung og mørk historie, og 
med en dyrekjøpt erfaring i forhold til både vold, 
overgrep og mørke, som nesten førte til et vellykket 
selvmord.  Ja, Svein har en tung historie, men kan-
skje nettopp dette er, på forunderlig vis, blitt hans 
styrke. Et levende eksempel på at der er håp, om du 
er aldri så langt ned. «Jeg kjenner til et skada liv. Det 
er mulig å komme seg videre, uansett. Alt kan ikke 
bli bra, men mye kan bli bedre. 

Vi må prøve å ha fokus på det som er positivt i van-
skelighetene. En kan faktisk få et ok liv», sier han og 
smiler. «Jeg kan få bruke hele min kompetanse – og 
hele mitt liv, på godt og vondt» . Han kan sikkert  

  bruke sitt liv i møte med  
  mennesker slik at deres liv kan 
  bli endra. Han ønsker å være 
  med å skape trygge rom, for sier 
  han: Å skape trygge rom er først 
  og fremst å bryte stillheten». 
  Med andre ord, våge å sette   
  navn på det som ødelegger livs- 
  kvaliteten. 
 «I en periode var gudstroen borte 
og jeg krangla mye med Gud,  
  men takket være hjelp fra andre  
 mennesker begynte troen å   
 blomstre igjen. Og det er 
meningsfullt å ha ei tro i bunnen. 

Tro på at en blir tatt imot av Gud. Slik Gud tar imot, 
skal vi i kirken også ta imot.»
Svein har solid bakgrunn for å kunne gå inn i ar-
beidet som prostidiakon. Han har religion, norsk og 
pedagogikk fra UIA og 2 år på mediehøyskolen i 
Kristiansand, og dette sammen med hans livserfa-
ring gjør han godt egnet til å møte mennesker i ulike 
faser av livet. 
Han har et ønske om å være en forskjell, være til 
hjelp og å kunne være en inspirator. Å være diakon 
er å være en medvandrer og en samtalepartner. Bry 
seg om å lytte til andre. Det være seg i samtalegrup-
per, sorgarbeid, sammen med menighetsråd og andre 
frivillige medarbeidere. Svein er opptatt av at han 
sammen med menighetens diakoniutvalg kan finne 
fram til hva som er viktig for hver av stedene han 
jobber på. Tidligere diakon Per hadde en del sam-
talegrupper der deltakerne hadde noenlunde samme 
erfaringene, for eksempel ved selvmord, plutselig 
sykdom og død. Det kunne kalles differensierte grup-
per.  Dette vil Svein gjerne fortsette med i prostiet. 
Kanskje en gruppe kunne samles omkring: «Sorgen 
ingen sender blomster til» (skilsmisse)? spør han
Svein understreker at skal arbeidet lykkes er han av-
hengig av at folk tar kontakt og at det gis tilbakemel-
ding.  Den utfordringen sender vi videre og ønsker 
Svein velkommen i Prostiet og i vår kommune. Og 
til slutt synger han en strofe for meg fra samme sang 
som han sang 14. oktober da han ble innsatt som dia-
konimedarbeider i prostiet i Tvedestrand kirke. ”Den 
sangen passer for meg”, smiler han: Det handler om 
å leve. Det handler om å gi. Det handler om å elske, 
Æ snakke om å se. 

Det handler om å leve 
- prostidiakon Svein Schøgren 

av Inger Øybekk og Maria Nese Taxerås

Foto: Sidsel Jorkjend



Rom og tid for sorgen
av Jorunn Myre

Eg fekk ei lita oppfordring om å skrive litt her bladet, etter å ha lagt ut 
bilder og noen ord på Facebook etter Allehelgensdag.

Takk til Vegårshei menighet som hadde ein fin gudstjeneste i kjørka på 
Allehelgensdag kvelden den 4. november. Godt å minnes, og å tenne lys for 
dei som ikkje lever lenger i blant oss. Sterkt å høre alle dei navna som blei 
lest opp på gudstjenesten. I alt 24 lys på bordet i midtgangen. 
Et og et blei tent.
Det fins så mange gode mennesker, som tar kontakt når ein mister ein av 
sine kjære. Enkeltpersonar, grupper. Diakoniutvalget i Vegårshei kjørke har 
vore heilt fantastiske. Sendt invitasjonar til alle i bygda som har mista nåen 
i løpet av året. Dei har laga verkelig god kveldsmat etter gudstjenesten. 
Med et fint program, men mest uformell prat rundt borda. Dei har kom-
met med invitasjonar på døra og sendt til pårørande som bur andre stader. 
Blomster, besøk. Uten at det blir klamt. Bare stille nærvær, gitt ein god ro 
te stor hjelp i tida med sorg. Gode medmennesker som ikkje lager idyll av 
sorg, eller som undertrykker den. 
Det er godt at nåen snakker ærlig og sant om sorg, uro, savn og lengsel. 
Når ein bærer tungt, har vonde tanker og minner. Om det gjelder ein av sine 
kjære ein har mista. Eller kjenner på vemod og savn. Eller om livet ellers er 
trasig. 
Det er som kjend kvardagar det er flest av. Sorg er naturlig, og den har sin 
plass hos oss. At det fins rom og tid for den, akkurat som fest og glede har 
si tid - det gjør for meg kvardagen litt enklare og bedre. Og sannsynligvis 
for mange andre. Ein lever som kjend bare ein dag av gongen. Og sjøl om 
sorga for nåen kan kjennes heilt uovervinnelig, så kan mi få lov å vete at 
sjøl om mi alle ein dag skal dø, så gjelder ikkje det kvar dag. Ein må – når 
ein kan, og når ein er klar – få leve sitt liv vidare. Med sorg. Kanskje med 
fleire og fleire lysglimt i livet?

Jul i Norge, kva er det?
Har du ikkje rett følgt med? 

I aviser vil du sjå, jula den kan kjøpast nå.
Billig ribbe, kake, frukt og mat, alt som kan fyllast på fat. 
Billig blomster, glitterband, lyd og lys som eld og brann. 

Billig klede, billig gåver, som skal skape fest til alle stover.
Nissar, dataspel, pynt og stas, kjøpe, kjøpe, stress og mas. 
Musikk som ljomar, kan du høre, julestemning rett i øret. 
Kvar er Barnet, Jesus Krist? Har vi krybbebarnet mist? 
Midt i denne kjøpefesten, har du tenkt på det, forresten: 

Vi kan ikkje kjøpe oss juleglede. 
Korkje gåver mat eller nye klede, kan som bodskapen om Han,

sette alt i oss i stand. 
Slik som hyrdingar den gongen, fekk julefred frå englesongen, 

Kan vi alle seie ja, til det vesle Jesubarn som ga, 
alle juleglede, hjartero. Slik blir jula trygg og god. 

La så stjerner, englepynt og juletre, minne oss om nettopp det. 

Olaug E. Hommelsgård



Vi minnes de som har gått bort det siste året
Harald Seland  

Alf Stebekk

Odd Fredheim

Berte Olimstad

Astrid Kristine Sletten

Ingeborg Smeland

Astrid Kristine Selåsvassenden

Tjostolv Espeland

Gunnar Bjelkåsen

Solveig Marit Strømø

Oskar Nærdal

Nils Moheim

Arvid Rønningen

Tina Ommundsen

Hilda Sunde

Kari Aud Bråten

Bjørg Oddveig Hagane

Anna Othelie Bolstad

Thorild Knutsen

Espen Thorvaldsen

Roald Thorsen

Kjersti Lia

Torgjerd Myre

Jorunn Felle Mo



Julestemning med Garness i Vegårshei kirke 
14.12.18

Tvillingduoen Garness legger i desember ut på sin 9. juleturné sammen med sitt eminente band. Deres 
kritikerroste juleplate Barnet i krybben ble av Dagbladet omtalt som årets beste norske juleplate da den 

kom ut i 2009, og har siden blitt en julefavoritt for mange. En konsert med Garness og deres dyktige med-
musikanter kjennetegnes av leken musikalitet, inderlig formidling og spennende nytolkninger av de velkjen-
te julesangene som får julestemningen til å bre seg i kropp og sjel.

Søstrene Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad ble introdusert for store deler av det 
norske folk da de fikk holde julekonsert på NRK1 selveste lillejulaften for noen år siden. Siden den gang har 
duoen fått et stadig voksende publikum gjennom sine juleturneer med konserter både i de største byene, og i 
mer intime konsertlokaler på mindre steder. Jentene synes det er svært hyggelig at konserten er blitt en tradi-
sjon for mange, og er opptatt av at de alltid skal ha noe nytt å presentere, i tillegg til det publikum forventer 
å høre. 

Noen har prøvd å telle antall instrumenter som er i sving når Garness og bandet har rigget seg til på scenen, 
men resultatet er ukjent. Her finner du et rikt utvalg strenge-instrumenter med og uten hals, en imponerende 
tangentpark som også kunne passet godt på musikkhistorisk museum, alskens pedaler, velklingende trom-
mer og cymbaler, klokkespill, perkusjon og andre kuriøse we-bayfunn som en kan riste, trykke eller slå på. 
Bandet består som alltid av Thomas Gallatin, Tor Egil Kreken og Torjus Vierli. 

I fjor gav duoen ut et etterlengtet album i krysningspunktet mellom pop, folk og americana; Canyons and 
Mountaintops, og deres energiske og iørefallende låt Mountaintop rullerte jevnlig på NRK P1 i hele 12 uker. 
I år er de aktuelle med en live jule-EP som ble tatt opp under en av konsertene på turneen i fjor. Denne inne-
holder flere sanger som tidligere ikke har vært utgitt.

Ingelin og Hildegunn skrev sine første sanger som 5-åringer, og har stått på scenen like lenge. De har opp-
trådt i TV-programmer som Absolutt norsk, Beat for Beat, Kjempesjansen og Kronprinsparets julekonsert. 
De er også kjent fra samarbeid med Marit Larsen, Odd Nordstoga, Sigvart Dagsland, Elvira Nikolaisen og 
Oslo Gospel Choir, i konsertsammenheng, på innspillinger og på TV-skjermen. Duoen har ellers også gitt ut 
albumet The Good or Better Side of Things. 

Fredag 14. desember spiller Garness for første gang julekonsert i Vegårshei kirke, noe de ser veldig fram til. 
For deres faste tangentist og medprodusent gjennom mange år, Torjus Vierli, som vokste opp på Vegårshei 
og var aktiv i ungdomsarbeidet i kirka og på bedehuset, blir dette absolutt som å komme hjem til jul. Også 
kona og Garness yngste halvdel, Hildegunn, gleder seg til å ha mange kjente og kjære ansikter ”fra heia” i 
salen denne kvelden.



      Slekters 
gang          

Vigslet

10.11.2018 
Cathrine Bjorvatten Salvesen & Raine Alvestad

Død

06.10.2018 Jorunn Felle Mo
29.09.2018 Torgjerd Myre
31.10.2018 Svanhild Simonstad
12.11.2018 Kåre Larsen Vestervik
13.11.2018 Gunhild Ås
14.11.2018 Astrid Gerd Aasheim

Tre store trær har blitt felt 
ved kirkebygget i høst. 
Dette er arbeid som har 
blitt søkt om og som vi har 
fått godkjenning til å utfø-
re både av bispedømme-
kontoret og riksantikva-
ren. Ett av trærene viste 
alvorlige sykdomstegn 
gjennom store sår i stam-
men, og var trolig umulig 
å redde. De andre trærene 
stod i fare for å ødelegge 
muren rundt kirkegården, 
samt kirkebyggget.  

Nytt fra 
menighetsrådet

 
KirKegårdutvidelsen
Vegårshei kommunestyre behandlet 9.oktober anbud for 
ferdigstillelse av grunnarbeidene. Anbudstilbudet gikk til 
Bergan Maskin fra Vegårshei. Disse arbeidene er antatt 
ferdige i februar 2019.Anbud for topplag og ferdigstillel-
se forøvrig vil bli vedtatt på nyåret. Ifølge kommunens 
saksdokumenter er utbyggingen antatt ferdig i august 
2019, dersom alt går etter planen.

ProstidiaKon
Menighetene i Aust-Nedenes prosti har i ca 4 år hatt et 
prosjekt med samarbeid om en prostidiakonitjeneste, 
hvor Per Emanuelsen fra Kristiansand har prostidiakon. 
Erfaringene med prosjektet ble så positive at menighets-
rådene er blitt enige om å opprette en fast diakoniordning 
for prostiets menigheter. Ny 50% stilling er opprettet, 
fra 1.9.18 og Svein Schøgren fra Tvedestrand er ansatt i 
stillingen.
 
Menighetsrådsvalg
En valgkomite er nå satt for å finne folk til å stå på listene 
til valg av nytt menighetsråd i 2019. Alle som blir spurt 
oppfordres til å være positiv til forespørselen de eventuelt 
måtte få, og ta imot utfordringen om å stå på liste til val-
get. Hvordan vil du at kirken skal være? Ved kirkevalget 
har du en gylden mulighet til å være med å sette agenda-
en for din lokale kirke. For folk i ditt nabolag kan dine 
holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.
Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du 
skal stille til valg?  Du er invitert til å være med på å ska-
pe fremtidens kirke! Fristen for å foreslå kandidater eller 
selv melde seg som kandidat, er 1. mars 2019. Ta kontakt 
med kirkekontoret. 

givertjenesten
Menighetsrådet har gjennomgått økonomien for givertje-
nesten. En er helt avhengig av denne for å opprettholde  
tibud knyttet til barn og unge. Mye av givertjenesten til 
trosopplæring og ungdomsarbeid går til å lønne stillin-
gene som arbeider med dette. Det settes også stor pris på 
hjelp gjennom frivillige tjenester, spesielt i forbindelse 
med trosopplæring og ungdomsarbeid, men også i menig-
heten generelt. Vegårshei menighetsblad er også avhen-
gig av givertjeneste og sponsorer for å kunne bli utgitt.  
Menighetsrådet oppfordrer derfor til å bli nye givere til 
menighetsarbeidet og til menighetsbladet, samt at de 
som allerede er givere fortsetter med dette. Midlene går 
uavkortet til positivt arbeid i lokalsamfunnet og i menig-
heten, spesielt for barn og unge.

Per Fossing, leder for menighetsrådet



 

2. – 3. februar 2019 
Vegårsheihallen 

Påmelding og info: 
www.24festival.no/vegarshei2019 

HOPPESLOTT  -  BUNGEERUN - WRECKINGBALL  -   
GLADIATOR -  SUMO -  GIGABALL - STAGE SAMLINGER 

Informasjon: www.24.festival.no 

Skattefritak for gaver til Vegårshei menighet

Betingelsen for å få fratrekk i skattepliktig inntekt før en beregner skatt, er at gaven utgjør minst kr. 
500,- i det året den er gitt. Maksimalt fradrag for 2018 er kr. 40.000,- . Det stilles ikke krav til faste 
innbetalinger, slik at ordningen kan omfatte både organisert givertjeneste og enkeltgaver. Menighets-
kontoret vil rapportere inn gavene til Kirkerådet som igjen vil gi opplysningene videre til Skattedi-
rektoratet. Anonyme gaver gir ikke rett til skattefritak. 

Maria Nese Taxerås, kirkeverge

Program Normisjon vinter/vår 2019 
Torsdag 17. januar 

Kari Garthus  -  Sangteam fra «Huset»
                               Torsdag 31. januar 
                                       Årsmøte 

Torsdag 14. februar 
            Svein Flaten  -  Tostein Langerød m/Kontakt 

Torsdag 28. februar 
Arne Inge Vålandsmyr  

Tema: Sannheten om Gud

                                Torsdag 14. mars 
Ikke fastsatt

Torsdag 28.mars
Arne Inge Vålandsmyr 

Tema: Sannheten om mennesket

Torsdag 11. april
                Ingebjørg Berstad Torp og Stein Jonassen 

Sangkveld



KORVETT

BIBELFORTELLING, LEK,
AKTIVITET, FRUKT



GRAVMINNER
Vakkert – varig – verdig

Besøk vår fl otte utstilling og/eller be om å få tilsendt vår 
katalog. Vi ordner alt vedrørende gravstedet. Spesialister 
på omsliping, navntilførsel, restaurering og oppussing.

10 års 
gratis

oppretting
av nye 
steinRing oss! Vi gir råd og veiledning.

Tlf. 370 47 231 Mob. 975 92 000 E-post: fevik.stein@online.no 
Adr: Moy Moner 101 – mellom Grimstad og Fevik 
Bjørklund og Hjelmaas – tradisjoner i stein

ÅPNINGSTIDER: 
Mandag-fredag............. kl. 07.00-16.00
Torsdag........................... kl. 07.00-18.00
Kvelds- og lørdagsåpent etter avtale.

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 



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 kl 19.30 ”Hjem til jul” med Mads Belden og Julie Borgedahl Moen
14.12 Konsert ”Julestemning med Garness” kl. 19.00 
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
25.12  Høytidsgudstjeneste kl. 12.00. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon, Arendal. 
                  Ordsp 8,1–2.22–31  Hebr 1,1–6  Joh 1,1–14

Januar 
01.01 Høytidsgudstjeneste kl. 12.00. Gunnar Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.
                   Salme 72,17–19  Rom 10,8b–13  Matt 18,19–20 
06.01 Familiegudstjeneste kl. 16.00 på Høgtun. Gunnar Lindtveit. Hellige 3 kongers- og juletrefest. Offer til 
            trosopplæring. 
                   Jes 51,4– 8  2 Kor 4,1–6   Joh 12,42–47 
13.01 Gudstjeneste kl. 11.00 . Gunnar Lindtveit. Dåp. Søndagsskole. Offer til menighetsarbeidet. 
                  Jes 53,6–9   Kol 1,15–20  Joh 1,29–34
20.01 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Søndagsskole. Offer til menighetens misjonsprosjekt.
                  2 Mos 3,13–15  1 Kor 8,5–6  Joh 1,15–18
27.01 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
                  Ordsp 14,21–22.25.31  Fil 1,20 Luk 13,10–17 

 Februar
03.02 Felles familiegudstjeneste kl. 11.00 Vegårsheihallen. 24-timers festival. 
                 Salme 103,1–6  Jak 5,13–16  Joh 5,1–15
10.02 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Nattverd. Søndagsskole. Offer til menighetsarbeidet. 
                 Ordsp 4,18–27  Åp 22,12–17  Mark 13,21–27
17.02 Gudstjeneste kl. 11.00. Diakoniens dag. Med prostidiakonen. Nattverd. Søndagsskole. Offer til prostidiakon 
            stillingen. 
                 5 Mos 6,1–9  2 Tim 1,1–5;3,14–17  Matt 13,24–30
24.02 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
                 2 Mos 34,27–35  2 Kor 3,12–18  Luk 9,28–36

Mars
03.03 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Fastelavnsfest 10-åringene. Offer til menighetsbladet. 
                  Jes 52,13–15  1 Tim 2,1–6a  Luk 18,31–34
10.03 Fellesgudstjeneste kl. 12.000 i Vegårsheihallen. «Firestarter». Nattverd. 
                 2 Sam 12,1–10  Hebr 5,7–9  Matt 26,36–45 
17.03 Gudstjeneste kl. 11.00. Gunnar Lindtveit. Kirkekaffe og årsmøte i kirken etter gudstjenesten. Søndagsskole. 


