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Valgets kvaler!

Vi skal igjen feire påske, at Jesus var villig til å lide, dø og 
stå opp for vår skyld! Påsken var for Jesus den 
hardeste kampen et menneske i denne verden noen gang 
har utkjempet! 

Jesus stod i et konkret og vanskelig valg! Skulle han ta 
imot djevelens tilbud om å vinne rikdom, makt og ære i 
denne verden? Skulle han velge det behagelige og 
smertefrie i stedet for lidelse og død? Skulle han velge 
menneskers gunst i stedet for spott og pisking, ære i 
stedet for skam?

Fristelsen til å forlate Guds vilje og vei var særdeles 
konkret for Jesus. Men han visste også at han ville miste 
både sin sjel og Guds rike ved å forlate Guds plan, at han 
ville miste hele menneskeslekten!

Bibelen fortelller at kampen Jesus kjempet i Getsemane 
var så hard at svetten hans ble til bloddråper.

Men for vår skyld valgte Jesus korset! I Hebreerbrevet 
kap. 12 vers 2 står det: «For å få den gleden han hadde 
i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skam-
men». Jesus visste at ved å velge korset ville han oppnå 
en glede og en fremtid som overgår alt hva denne verden 
har å by på!

Jesus valge lydighetens og smertens vei. Slik vant han 
Langfredag fullkommen seier over synden, døden og 
djevelen og kunne rope det ut fra korset: Det er full-
brakt! Påskemorgen reiste Gud ham opp fra graven og 
proklamerte: Seieren er vunnet! Himmelen har blitt 
åpnet for alle som tar imot Jesus og hans fullbrakte verk! 

Påsken kallar på vår tilbedelse og overgivelse til Herren! 
Tenk at Gud elsker oss så høyt at han ofrer sin egen sønn 
på korset for at vi skal få del i hans herlige framtid i hans 
fullkomne rike. For dette er påskens resultat, at alle de 
som tar imot Ham, dem gir han rett til å være Guds barn 
i all evighet. 

God påske!

Jens Linde  
Sokneprest i Åmli  

Slekters gang          
Død
19.12   Nora Synnøve Selås
25.01   Eli Johanne Hommelsgård
26.01   Karen Margrethe Krøger 

Karen Vindholmen takker 
hjertelig for blomsterhilsen fra 
Vegårshei menighetsråd til sin 
90-årsdag 19.februar. 

Agnes Dalshov fylte 80 år 
20.februar og er takknemlig for 
oppmerksomheten hun fikk fra 
menighetsrådet. 



Vi tenker å ha ei spalte i menighetsbladet framover 
der folk kan presentere ei salme de er glad i, og kan-
skje kan der knyttes ord og livshendelser til. 

Det er Johannes Torstveit som velger salme denne 
gangen. Johannes er fra Nedre Vats i Ryfylke og flyttet 
til Vegårshei etter å ha truffet vegårshei-jenta Ingebjørg 
Ettestøl på lærerskolen i Kristiansand. Johannes trives 
med ulike sanger og salmer, men peker snart ut den 
kjente salmen av Elias Blix fra 1875: «Med Jesus vil 
eg fara på livsens ferd i lag». Den ble mye brukt som 
fellessang på skolen noen tiår tilbake, og Johannes ville 
ønske å høre den mer brukt også i kirka i dag.  

1. Med Jesus vil jeg 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. 

5. Du til di grein meg sette 
alt i min fyrste vår, 

med livsens dogg meg vætte, 
gav sol og signa år. 

Du vil og vokster gjeva 
alt til min siste slutt: 
lat meg i deg få leva, 

i deg få anda ut!

Fra å være en sunn og sterk 18-åring den ene sommer-
dagen ble Johannes neste dag sengeliggende med polio, 
og på sykehuset kom snart sjokkbeskjeden om at han 
var på dødens rand. Foreldre ble ringt etter, de kom og 
tok et siste farvel, og de sa han måtte be til Jesus. 
Johannes gjorde det. «Kjære Jesus, hjelp meg så eg blir 
frisk. Ikkje som eg vil, berre som du vil». Da stoppet 
angrepet, forteller Johannes. Lammelsen hadde krøpet 
inn i brystkassa, og hadde den gått 3-4 cm videre 
nedover, ville han ha dødd. Han forteller at kampen 
herja både i kroppen og i sjela. Jesus ble for sterk, og da 
han vendte seg til Jesus i sin nød, skjedde altså underet. 
Johannes forteller at der ikke var mye næring til kristen-
troen i hjemmemiljøet. Men stunda ble et vendepunkt 
for Johannes både legemlig og åndelig. Og han hadde 
bestemt seg for å «fara på livsens veg» sammen med 
Jesus, som salmisten her bekjenner.

Det første året etter vendepunktet tilbrakte Johannes på 
sykehus der han dag for dag, og bokstavlig talt, skritt 
for skritt, trente seg opp til å komme på beina og bevege 
seg etter hvert uten hjelpemidler. I boka han nylig har 
gitt ut, beskriver han dette skjebnesvangre året som 
førte til en livsendring han før ikke kunne se komme. 
Da han sommeren etter kunne skrives ut fra sykehuset, 
gikk snart veien til lærerskolen i Kristiansand, til 
plassen som hadde stått på vent dette året.

                                                     Boka "I himmelen 
                                                               servere ikke speilegg"  
                                                               kan kjøpes på Kiwi 
                                                              Vegårshei og i en rekke 
                                                              bokbutikker.

Det ukompliserte, lovende livet han så for seg da han 
tok imot plassen året før, hadde endret seg. Den ene 
armen forble helt lam, og overarmsmuskulaturen på den 
andre var svak og måtte trenes videre. Det ble 
komplikasjoner og motgang i hverdagslivet på mange 
plan. Det er ikke lett verken f.eks å skjære brød, ta på en 
ryggsekk eller knytte skolisser med bare én arm. Livet 
videre ble en krevende reise i opp- og nedturer, men 
Johannes holdt stø kurs med sterk vilje og stadig nytt 
mot. 

Polioen var ei veldig ulykke, men livet fikk en ny 
dimensjon, og etter hvert så han at situasjonen også 
brakte med seg en velsignelse. Han fikk se livet i et an-
net perspektiv, og han ser at han har fått leve et godt liv. 
Han fikk bedre innsyn og forståelse for andre 
menneskers krevende livssituasjoner. Han ble ikke bitter 
og har forsøkt å ikke klage, men godta seg selv med de 
hemninger sykdommen påførte ham. 

Johannes ble en omstillingsdyktig og hardtarbeidende 
student og senere pedagog, skoleleder og forfatter, samt 
hobby-bonde og pilgrimsvandrer gjennom skoger, heier 
og landskap i dobbel forstand. 

I 1995 gikk Johannes sammen med sin venn Ulf 
Grøstad fra Dølemo i Åmli på sti over Austheiene til 

Min Salme



Valle i Setesdal og derifra videre til Hjelmeland i 
Ryfylke, mellom Sauda og Stavanger. Johannes 
forteller: «Vi kjøpte gnagsårplaster på hotellet i Valle. Vi 
gikk for vår egen fornøyelse. Det var en fin opplevelse. 
Vi brukte 8 dager på turen (etter turistforeningens 
beregning skulle vi brukt 16 dager). Vi hadde hver vår 
ryggsekk med 10-12 kg. Det var på seinsommeren og 
det var passe varmt». 

                                                                

                                                                Johannes Torstveit

Salmen «med Jesus vil eg fara på livsens ferd i lag» blir 
som en pilgrimsstav under livsreisen, noe å støtte seg til, 
en kraft ut over det mennesker rår over, noe som bærer 
når krisen møter oss også i vår aktuelle pandemi og i 
ulikt landskap på livsveien.  

Gave etter Oddveig Lauve

Oddveig Lauve gikk bort 16.oktober, og i forbindelse 
med hennes båre ble det gitt en samlet gave på 21.000 
kr til menigheten. Denne gaven vil bli brukt til 
diakonale formål, da dette var noe som lå nært Oddveigs 
hjerte. Menighetsrådet ønsker derfor å bruke disse 
midlene til å gi en blomst/gave til menighetens 
medlemmer når de fyller 80, 90 og 100 år. 

Tusen takk til alle som ga en gave til Oddveig Lauves 
båre. 

Vegårshei menighet har, sammen med Guds Menighet, 
hvert år, dør – til – dør innsamling til Kirkens Nødhjelp.  
Konfirmantene er med på dette som et ledd i 
konfirmantåret. 

Ingen barn skal måtte drikke skittent vann. Likevel 
må 785 millioner mennesker det hver dag. La oss bidra 
til en mer rettferdig verden sammen. 

Aksjonsdagen er TIRSDAG 23.mars. Det vil bli annon-
sert i Tvedestrandsposten at alle husstander på

Vegårshei vil få besøk av konfirmanter / bøssebærere fra 
kl. 17.30– 20.00. 

Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020, da 
pandemien rammet oss alle. Utfordringene forbun-
det med dette fortsetter i 2021, hvor vi ser at Kirkens 
Nødhjelps 60 år lange erfaring, kunnskap og arbeid med 
vann er livsviktig i kampen mot det dødelige viruset. Vi 
fortsetter vårt forebyggende vannarbeid ved blant annet 
å bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler og drive 
opplæring i hygiene for å forebygge covid-19.

Fasteaksjonen tirsdag 23.mars



Hva har vært viktig for deg som kantor?
Ingen gudstjeneste eller begravelse er lik. Mitt bidrag er 
å gjøre samlingen i kirka så god som mulig. Jeg er glad 
i å øve og ønsker å være godt forberedt til hver enkelt 
oppgave. Det er en glede å spille til menighetssangen i 
kirka. For å heve det musikalske og trekke inn 
frivillige i menigheten, har jeg jobbet med å få både 
unge og voksne til å bidra i gudstjenesten med sang og 
på diverse instrumenter. 

P.g.a. liten stilling, har det blitt prioritert å få fram unge 
musikere og sangere. Barnesanggrupper, 
ungdomsgrupper og de seneste årene Sangskolen. Det 
har vært givende menighetsarbeid for meg. Samarbeidet 
med musikkorpset på 17. mai og lysmessa hvert år, har 
jeg også gode minner fra. Derfra ble instrumentalister 
engasjert som trofast har bidratt sammen ved orgelet, 
ofte ved “de store” gudstjenestene. 

   

 Inger deler ut blomst til alle jentene på Sangskolen 
sommeren 2016.

I høst hadde Inger vært ansatt i 25 år og det ble markert 
med en gave fra menigheten.
Hun har vært en viktig medarbeider ved mange større 
markeringer i menigheten. Nevnes kan to bispevisitaser, 
ordinasjonen til Elin Ann Øvensen og 200 årsjubileet 
for Vegårshei kirke. 

Jubileumsgudstjenesten 22. august 2010 ble 
radiooverført. Det var stor festivitas med mange flotte 
musikalske innslag. Inger ble i etterkant berømmet av 
teknikerne fra NRK for sitt orgelspill og presisjonen 
som det musikalske ble gjennomført på. De ville gjerne 
komme igjen!

Menighetsbladet møter kantor Inger Helene 
Gammelsæter Tallaksen Hansen over en kopp kaffe 
mens snøen laver ned på Vegårshei. Hun har sagt ja til 
å være med på et intervju til bladet. Grunnen er at Inger 
har sin siste gudstjeneste som fast ansatt 7. mars. 11. 
mars er tjenesten som kantor i Vegårshei menighet over. 

Når ble du ansatt?
Jeg ble ansatt i september 1995. 

Hvem var det du avløste?
Jeg overtok etter Anders Dalane og Ester Halvorsen.

Hva visste du om Vegårshei og hadde du vært vikar i 
Vegårshei kirke før du søkte stillingen?
Ja, jeg hadde vært på 5. dagsfest på «Huset» med jule-
tregang og spist søsterkake i gangen, og ja, jeg hadde 
vært vikar noen ganger slik at jeg kjente godt til orgelet.

Hvor jobbet du da du søkte stillingen?
Jeg hadde et lengre vikariat i Risør hvor jeg spilte i 
Frydendal og Søndeled kirker.

Inger er utdannet ved Agder Musikkonservatorium i 
Kristiansand som organist/kantor, faglærer i musikk og i 
sangpedagogisk utdannelse. Før hun begynte på utdan-
nelsen sin, hadde hun allerede fra 16-års alderen vært 
organist i Dypvåg kirke og senere også i Holt kirke i til 
sammen ca. 12 år. 

25 år ved orgelet i Vegårshei kirke



Du har hatt mange menighetsråd å forholde deg til i 
disse årene. Stillingsstørrelse, orgelet og nytt piano, 
har vært temaer du har tatt opp. Stillingen har for-
blitt liten, selv om den ble satt opp 8-10 prosent for 
noen år siden. Orgelet er blitt reparert i flere omgan-
ger, og i 2020 kom endelig nytt piano på plass. Hva 
var din oppgave i den forbindelse?
Jeg fikk plukke det ut. Det er produsert i Tyskland og 
kom hit via Idmusikk AS i Kristiansand. Jeg synes det 
er et flott kvalitetsinstrument og er veldig godt fornøyd 
med det. Det gamle pianoet står nå på skolen.

Hva mener du om orgelet fra 1975?
Det fungerer bra for øyeblikket, men det bør dannes 
en orgelkomite med tanke på å skifte det ut.  Det er en 
langvarig prosess og flere millioner må samles inn før 
en kan gå til anskaffelse av nytt.

Stillingen din i menigheten, har alltid vært liten, opp 
til 38%. Hva annet har du arbeidet med?
Jeg underviser elever i kulturskolen i piano og sang. Per 
nå har jeg 23 elever. I tillegg har jeg 6 privatelever. Jeg 
stiller også opp som vikarorganist i andre menigheter.

Hva vil du savne når du forlater Vegårshei 
menighet?
Å høre til menighetsfellesskapet som fast kantor.
Men det blir nok godt etter mange år å ha en større 
fleksibilitet. For eksempel å kunne ta fri bl.a. en del i 
høytider som jul, påske og 17.mai, selv om jeg liker 
veldig godt å spille i høytidene.
Det blir ikke nødvendigvis siste gang vi hører henne 
spille på orgelet i Vegårshei kirke. Inger kommer nemlig 
gjerne tilbake som vikar dersom det trengs, noe som 
kirkevergen setter veldig stor pris på.  

Menighetsbladet ønsker Inger gode år som 
AFP-pensjonist og ser fram til å se henne på Heia igjen. 
Inger røpet under intervjuet at i ungdommen kjørte hun 
motorsykkel og det var noe hun hadde lyst til å ta opp 
igjen, så kanskje vi møter henne på motorsykkel.

Inger ved hoveddøra til Vegårshei kirke vinteren 2021.

Inger har spilt sammen med mange ulike musikere. Her 
sammen med Martin Bråten en del år tilbake.



Hvorfor bør man ha en frivillig tjeneste? 
I menighetssammenhenger hører man ofte om frivillige 
tjenester. Disse varierer etter hvilken menighet du 
tilhører, og kan variere både i oppgaver og omfang. 
Grunnen til at de fleste menigheter har frivillige 
tjenester er at du som medlem hører til dette 
fellesskapet. Når man er del av et fellesskap, gir det 
mening og glede å kunne bidra. Og det er ikke bare 
viktig for din del, det er svært viktig for menigheten sin 
del. Menigheten trenger nettopp deg! Din hjelp gjennom 
frivillige tjenester i menigheten bidrar til et godt 
fellesskap og kristen tro for mennesker i mange 
aldersgrupper og situasjoner. 

  Kirkekaffe på Høgtun sommeren 2018. 

Tjenester i Vegårshei menighet
Det er ikke slik at det bare er et gitt antall frivillige 
tjenester og at alle oppgavene eksisterer fra før. Dersom 
du har en god idé eller noe du ønsker å starte opp med, 
må du ikke nøle med å ta kontakt. Det er alltid rom for å 
starte opp noe nytt! 
I dag er tjenester under gudstjenesten som kirkevert, 
klokker, sang og musikk, tekniker og kirkekaffe viktige 
oppgaver hvor det alltid trengs flere frivillige. Ellers er 
tjeneste innenfor trosopplæring, ungdomsarbeid, 
Vaffeltreff, ulike besøkstjenester, menighetsblad og 
forsangertjeneste aktuelle. 
Det er også mulig å være med i bibelgruppe, være med 
på planlegging og gjennomføring av ulike 
arrangementer, være med i forbønn for bygda, bidra 
praktisk på økumenisk kveldsbønn, kjøkkenhjelp og 
sosial deltakelse på SIMEN, bidra til tanker omkring et 
eventuelt nytt menighetshus eller orgel.

Hvorfor bli fast giver? 
Som fast giver er du med på å gi tilbake til menneskene 
i menigheten. De økonomiske gavene du gir er med på å 
gi felles samlingspunkter i menigheten og gir 
muligheter for utvikling. Vegårshei menighet ønsker å

være der for alle innbyggere på Vegårshei, og ønsker å 
gi tilbud til alle aldersgrupper. 
Din faste givertjeneste vil gi menigheten større 
forutsigbarhet og mulighet til å planlegge fremover i tid. 
Det gir også muligheter for nyskapning og utvikling slik 
at flere kan føle tilhørighet til menigheten. Vårt største 
ønske er at Vegårshei menighet skal være en åpen og 
inkluderende menighet for folk på Vegårshei. 

          Konkurranse på Nattcafé på Høgtun.

        
       Parktreff i Myraparken sommeren 2020.

I Vegårshei menighet jobbes det blant annet mye med å 
gi best mulig tilbud til barn og unge. Fra barnet blir døpt 
får det jevnlige invitasjoner til ulike trosopplæringsar-
rangementer. Her varierer det fra kveldssamlinger, til 
bålturer og overnatting. Alle barn som er medlem eller 
som ønsker å bli invitert, er velkommen på slike 
arrangementer. Når barna når konfirmasjonsalder, trer 
de inn i ungdomsarbeidet. Her er målet om at flest mulig 
ungdommer skal føle seg inkludert og sett i et godt og 
trygt miljø. I dette arbeidet er det alltid rom for flere 
frivillige, i tillegg til vår trosopplærer og ungdomsarbei-
der. 

Som fast giver kan du velge om du ønsker at gaven du 
gir skal gå til: 
1. Arbeidet i menigheten
2. Arbeidet med barn og unge
3. Menighetsbladet

Frivillige tjenester i menigheten



Som fast giver har du rett på skattefradrag på gaver 
mellom 500 -  50 000 kr i året. 

Ingen sum er for liten for å ha fastgivertjeneste, for hvis 
mange bidrar blir det mye til sammen.

     Kirkekaffe utenfor Vegårshei kirke.

Fast givertjeneste eller engangsgaver 
Gjennom en avtale med banken din kan du betale inn 
et fast beløp månedlig eller kvartalsvis til Vegårshei 
menighet. Vår giverkonto: 2938.20.05544 
For å opprette en fast betaling i nettbanken gjør du 
følgende: 
Logg deg inn i din nettbank. Gå til betaling. Gå til fast 
betaling. Fyll ut skjema. Godkjenn.

     Jørgen leker med såpebobler på Småbarnstreff

      Utdeling av bok til 6-åringer som har deltatt på kirkeskole

Medlemmer av menighetsrådet om givertjeneste: 

Jorunn Myre 

Torvild Selås

Menighetsrådet har et sterkt ønske 
om at blant annet 
konfirmasjonsundervisningen skal 
være gratis for alle. Her kan ditt 
bidrag spille en viktig rolle. Giver-
tjeneste gir menigheten muligheten 
til å gi gode og ikke minst gratis 
tilbud til barn og unge. 

Kjetil Myren

Det er en egen glede ved det å kun-
ne gi og se at du kan være med på 
å skape noe. En fin måte å bidra til 
noe du setter pris på. Dersom det 
skal bli vekst i en menighet er man 
avhengig av en god givertjeneste. 
Jeg har sett at arrangement som 
Firestarter skapes av giverglede 
fra folk i lokalsamfunnet. Tidlige-
re jobbet jeg som trosopplærer å 
så hvor mye vi kunne gi til barna 
gjennom gode trosopplæringstiltak. 

Hanne Brattekleiv
Ved å gi en valgfri sum månedlig 
støtter du blant annet et aktivitets-
tilbud til barn, ungdom og voksne. 
Et sted å møtes (for eksempel kor-
vett og vaffeltreff) hvor du treffer 
trygge voksne og noen å diskutere 
de store og små spørsmålene med i 
en uformell setting. Du bidrar også 
til større forutsigbarhet og trygghet 
i økonomien til menigheten som 
helhet. I tillegg vil bidraget ditt 
utgjøre en forskjell i det nåværende 
og framtidige menighetsarbeidet 
på Vegårshei. Alt hjelper og settes 
stor pris på!

Når vi gjør dette sammen, så ser 
man hvor viktig det er at alle er 
med og gjør litt hver. Dersom 20 
personer bidrar med 200 kr hver 
måned i et år, så næremer det seg 
50.000 kr i løpet av året! Økes 
denne summen med bare 100 kr 
i måneden, er summen plutselig 
72.000 kr i året. 
Det utgjør en STOR forskjell!





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



Mars
07.03  kl. 11.00: Familiegudstjeneste. 6- åringer. Offer til menighetsbladet. 
           Job 2,1–10, Ef 6,10–18, Mark 9,17–29
14.03  kl.11.00: Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet. 
           4 Mos 21,4–9, 2 Kor 5,18–21. Joh 3,11–16
21.03  kl.11.00: Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet. 
           Jer 33,14–17, Ef 1,3–6, Luk 1,46–55    

April
01.04  kl.18.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste. Offer til Stefanusalliansen. 
           Jer 31,31–34, Hebr 10,19–25, Luk 22,14–23
02.04  kl.11.00: Langfredag. Pasjonsgudstjeneste.
           Luk 22,39–23,46 Lidelsesberetningen                                                    Maleaktivitet med en gjeng 10-åringer
04.04  kl.11.00: 1. påskedag. Høytidsgudstjeneste. Offer til
                          menighetsarbeidet.
           Jes 52,7–10, Rom 14,7–9, Matt 28,1–10
05.04  kl.12.00: 2. påskedag. Familiegudstjeneste på Takserås. 
           1 Mos 45,1–15, 1 Pet 1,18–23, Luk 24,36–45
11.04  kl.11.00: Familiegudstjeneste. Tårnagenter. 
                          Offer til misjonsprosjektet. 
           Jer 31,1–6 eller Apg 1,1–5, 1 Joh 5,1–5, Joh 21,15–19
18.04  kl.11.00: Gudstjeneste.
           Esek 34,23–31 eller Apg 3,12–21, Hebr 13,20–21, Joh 10,1–10

Mai
01.05  kl. 11.00: Gudstjeneste kl.11.00. Offer til Kristne arbeidere.
           Amos 8,4–7, Jak 2,1–9, Luk 14,12–14
13.05  kl.12.00: Kristi himmelfartsdag. Fjellmesse Hovdefjell
           Dan 7,13–14 eller Apg 1,1–11, Rom 10,6–10, Luk 24,46–53
17.05  kl. 11.00: Familiegudstjeneste kl.11.00. Offer til menighetsbladet.                                                                     
           1 Krøn 29,10–14, 1 Tim 2,1–4, Matt 22,17–22
23.05  kl.11.00: 1.pinsedag. Høytidsgudstjeneste. Kl.11.00                                          Utegudstjeneste 14.februar
           1 Mos 1,1–5, Apg 2,1–11 eller 1 Kor 12,12–13, Joh 14,15–21
30.05  kl. 11.00: Samtalegudstjeneste. Offer til Firestarter. 

Akekveld i bakken med Nattcafé

NB!

Smittevernsregler kommer alltid først. Så dersom det 
ikke er anbefalt å samle til gudstjeneste, så vil ikke 
dette bli gjort. Følg med på rådene fra myndighetene 
og følg med i våre kanaler, samt annonser i avisa om 
det blir gudstjeneste. Dette kan variere fra søndag til 
søndag. 


