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17. mai ble feiret med drive-in gudstjeneste.
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Det har vært en kald og hard vinter. Ikke utendørs i 
naturen. Der har det vært unormalt mildt. Men, på ar-
beidsplasser, i hus og hjem har vinterfrosten herja. Sjela 
har blitt kald og psyken urolig. Vi har alle behov for å bli 
sett av en annen. Vi har behov for å høre andres stem-
mer, men også å bli hørt. Det er i samspill med andre vi 
får identitet og tilhørighet. 

Da Norge stengte ned, forsvant de vanlige møteplasse-
ne. De ble erstatta med kreative alternativer. Drive in 
gudstjenester, andakter på Facebook, møter på Skype og 
andre digitale løsninger. Noen har stått utenfor vindu-
ene til en de er glad i, for å snakke på trygg avstand. Vi 
har gått turer sammen, eller vært på hagebesøk. Kanskje 
du har ringt til en du sjelden snakker med. Vi har hatt 
sorggrupper ute, rundt et bål i skogen. 
Alt dette er flotte tiltak og mye bedre enn ikke noe. Men, 
ingenting kan erstatte personlige møter, en god klem og 
et vennlig blikk. Det kan gå på helsa løs når de eneste du 
har å snakke med er folk på TV. Da er det ikke lett å få 
gode svar heller. 

Noen sier at de er ikke redde for smitte. De brøyter 
seg vei og bryr seg ikke om reglene. Det er en egoistisk 
tanke, for vi er med i en nasjonal dugnad. Poenget med 
dugnad er å fordele byrdene for hverandre. De fleste har 
vært med i en dugnadsgjeng. Det er sosialt og menings-
fylt. Den ene gangen er det du som trenger hjelp, neste 
gang er det jeg. Ingen vet når behovet for hjelp fra andre 
dukker opp.

Dette er en vanskelig tid. Daglige oppdateringer om 
smitte og skremmende nyheter på TV, skaper frykt for å 
bli syk og angst for å være alene. Kanskje ditt økonomis-
ke grunnlag er trua. På toppen er det lengsel ette dine 
nærmeste. Vi savner alle en god klem og et trøstende 
ord. Vi har en muslimsk vennefamilie. Fruen hilser på

menn ved å legge en hånd mot hjertet, et vennlig blikk 
og et varmt smil.  En slik velkomst kan erstatte både 
klem og håndtrykk. 

Når vi møter andre mennesker, så holder vi litt av den 
andres liv i våre hender. Hva vi sier kan bety mye mer 
enn vi forstår. Minn hverandre om at også coronakrisa 
går over. Årstidene kommer og går, etter en hard og kald 
vinter spirer det nye livet. Blåveisen titter opp av lauvet 
og de evinnelige fluene surrer på husveggen. Maurtua du 
kjempa med i fjor er i ferd med å vokse igjen. Alt er som 
det skal være. Det kommer alltid en vår og en blom-
strende sommer. Snart skal vi danse i gatene. Snart skal 
vi møte hverandre på konserter og festivaler. Snart blir 
det kirkegang, med kirkekaffe. Vi møter framtida med 
ny kunnskap og ny glede. Og kanskje har vi enda mer 
forstått hvor viktig det er å se hverandre i hverdagen.

Nå synger vi sammen med Halvdan Sivertsen.

Førr nu e det vår her i byen og gatan e bar
Det spire og gror i landet
Og det gjør oss takknemlig førr det som vi har
Og vi trur på oss sjøl litegranne
Det hende vi tell og med føle oss fri
Vi vet vi e hjemme og her ska vi bli
Vi e sterk og kan ta ka som helst når det kommer
Vi har sola og snart e det sommer

                                                                   Svein Schøgren,               
                                                                   prostidiakon,  
                                                                   tlf. 91304872

Snart blir det sommer i landet

Litt statistikk fra 2019

Gj.snitt besøkende gudstj. 79
Innmeldinger 0
Utmeldinger 9
Døpte 9
Konfirmerte 18
Vigsler 2
Gravferder 8

Givertjeneste menigheten kr. 101.100,- 

Givertjeneste 
ungdomsarbeid

kr. 70.100,-

Gaver til annonser kr. 6000,-

Gaver kr. 165.663,- 

Gaver menighetsblad kr. 22.231,-

En stor del av summen menigheten fikk i gave, ble gitt av Guds menighet. Rett før jul fikk Vegårshei menighet
kr. 100 000,-. Disse pengene blir brukt på deler av nytt piano, supplerende utstyr til lydanlegget og en oppgrade-
ring av søndagsskolerommet. Igjen; tusen takk for den svært generøse gava! 



Dåpens gave
I året som ligger foran vil vi i kirken gi litt ekstra opp-
merksomhet til dåpen. Hva har vi i dåpen? Hvorfor skal 
vi døpes? 

Helt siden Jesus ba oss om å døpe, har mennesket 
søkt dåp. Dåpen er et mysterium. Ord kan ikke fullt 
ut beskrive det som skjer. Vannet øses oppi Faderens, 
Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved evangeliet, det 
levende Ordet, blir vannet en nådens kilde. Dåpen gir 
oss del i påskefortellingen om Jesus som døde og sto 
opp av graven. 

Foto: Bo Mathisen (Kirkerådet) 

Tradisjonen vår er et barn blir båret til dåpen. Vi feirer 
det nye livet, og legger barnet i Guds hender. Foreldre 
gjør mange valg for sine barn. Når et barn blir døpt, 

svarer foreldre og faddere ja på barnets vegne. Men 
det er aldri for seint å bli døpt. Når ungdom og voksne 
blir døpt, svarer de selv ja. Også da står faddere klar til 
å hjelpe den døpte til å leve i dåpen og troen på Jesus. 
Bildefortellinger, bønn, nattverd og tilhørighet i kirken 
er en del av dåpens velsignelse. 

Vannet i den kristne dåpen er et tegn som rommer både 
liv og død. Vannet er vårt livsgrunnlag og samtidig en 
trussel. Når vi feirer dåp, setter vi derfor også ord på og 
tar avstand fra det som er vondt og imot Guds vilje. Det-
te gjør vi i fellesskap når vi forsaker djevelen og bekjen-
ner troen. Dåpen skjermer oss ikke fra ondskap, synd 
og destruktive krefter. Den gir oss et løfte og et håp om 
at livskreftene er sterkere, og at Gud tilgir oss og renser 
oss for all urett. 

Livet fører oss opp og ned. Vi er både sterke og sårbare, 
og trenger å høre til i en sammenheng. Hvor ulike vi enn 
er, i dåpen forenes vi på tvers av alt som skiller. Dåpen 
gir fellesskap med Kristus og med kristne søsken i vår 
lokale menighet og i den verdensvide kike. Dette felles-
skapet strekker seg over tid og rom: for det er én tro, én 
dåp, én kirke. Det vi får i dåpen gir mot og styrke til å 
elske Gud og vår neste. 
Dåpen er en Guds gave, gitt av nåde, tre håndfuller 
vann, øst opp i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds 
navn til evig liv. Vi går fremtiden i møte sammen med 
Kristus. 

En merkelig opplevelse - savnet etter å kunne samles i 
Vegårshei kirke, sosialt og fysisk, til gudstjenestelig sam-
vær! Det er jo sånn det skal være. Man skal selv kunne 
delta i liturgi og salmesang og være en del av fellesska-
pet. Fellesskapet er viktig! Vi har også savnet kirkekaffen 
etter gudstjenesten.

På Vegårshei har vi fin tilgang til natur, og de fleste har 
også hage å stelle og hygge seg med, men nå har vi blitt 
tatt til side og virkelig fått oppleve hvordan det er å ikke 
komme til gudstjeneste slik som vi har vært vant til og 
ønsker.

1.påskedag fikk vi likevel en fin gudstjenesteopplevelse. 
Da arrangerte menighetsrådet den første «Drive-in» 
gudstjenesten på Vegårshei. Parkeringsplassen var full av 
biler! Anette Spilling forrettet, og det var fine forhånd-
sinnspilte musikk- og sanginnslag ved organist Inger, 
Arnhild Bråten og Julie Christensen. Gudstjenesten blei 
både spesiell og høytidelig!

I disse koronatider har spesielt NRK raskt kommet med 
tilbud om gudstjeneste på TV hver søndag, de fleste fra 
Nidaros domkirke. Dette har vært en fin og god søn-
dagsopplevelse, selv om en TV- overført gudstjeneste 
aldri kan erstatte det å gå fysisk inn i kirkerommet, og 
selv oppleve høytiden der.

Vi ser derfor fram til at vi igjen som menighet kan feire 
gudstjeneste i «kjørka» vår!

Det er sagt: «Om tårnene faller og menneskene uteblir, 
så står likevel kirken og kaller på gammel og ung; mest 
dog på sjelen trett og tung».

Kanskje denne tiden kan bli en tid hvor vi åpner en ny 
dør til kirken?

Hilsen 
Liv og Per Fossing

LUKKET KIRKE - 13.MARS 2020



Hvilken tangent blir din?
Pianoet i Vegårshei kirke må skiftes ut.

Selvsagt består et piano av mer enn tangenter. 
Men det er en fin måte å telle på, og synliggjøre 
hvor mye vi klarer å samle inn til enhver tid. Der-
for kalles denne aksjonen «kjøp en tangent». Et 
piano har 88 tangenter, og for å nå innsamlings-
målet på 120.00 kr gir dette en pris per tangent på 
kr 1.400.

Menighetsrådet jobber aktivt sammen med 
ansatte med å opprettholde, fornye og utvikle 
aktiviteten i kirka. Vi satser friskt på å kunne både 
stimulere sang- og musikklivet enda mer, samt å 
skaffe oss et nytt piano. Det er prekært, fordi selv 
om det gamle kan høres fint ut, så kreves det nå 
hyppig stemming og vedlikehold.  Det er også en 
stor sprekk inni, som gjør at stemming plutselig 
kan bli umulig. Vi tenker at det lureste er å tenke 
langsiktig og kjøpe et nytt kvalitetspiano med 
garanti. 

Et godt piano trengs i alle sammenhenger, ikke 
minst til seremonier som bryllup og begravelser. 
Vi vil samle inn minst 120.000 kroner til et bra 
instrument som klinger godt i rommet til allsang, 
solosang og instrumentalmusikk.

Menighetsrådet er ansvarlig for selve innsam-
lingen, og kantor Inger Gammelsæter T. Hansen 
er menighetens musikalske rådgiver for valg av 
instrument.

I disse tider er det kanskje ekstra hardt å brette 
opp ermene og sette i gang en slik innsamling, 
men menighetsrådet har jobba med dette nå i hele 
2020 og mener det er viktig å komme i gang. Hver 
krone teller, og dette er noe som blir hele bygda

Per 20.mai er det kommet inn 22.543 kr, noe som tilsvarer 
18 tangenter. Da mangler vi bare 70 tangenter før vi har et 
helt nytt piano! 

til gode i mange tiår framover. Et godt instrument 
kan godt leve i 100 år. Vi inviterer alle som ønsker, 
både firmaer og privatpersoner å være med på dette. 

At det er korona-tid betyr jo at planer om konserter 
og andre arrangementer er endret, men vi trenger 
like fullt et nytt piano, og derfor prøver å vi å sette i 
gang dette. Vi bidrar med konserter etter hvert som 
det blir mulig. 

Du kan gi din gave på Bidra.no – "Nytt piano i Ve-
gårshei kirke".  Du kan gi din gave på Vipps 505 848 
eller på kontonummer: 2938. 20. 05544. Merk med 
"Piano". Lurer du på noe, kan du kontakte kirkever-
ge Maria N. Taxerås på menighetskontoret på tlf. 
37170263 eller kirkekontoret@vegarshei.kommune.
no.

Dersom du ønsker skattefradrag på gaven du gir, må 
du gi gi på kontonummeret, samt legge inn person-
nummer. Det gir skattereduskjon på graver til organi-
sasjoner på inntil 50 000,- i året. 

Menighetsrådet 
ved Jorunn Myre

Dette sto på trykk i Tvedetrsandsposten tirsdag 5.mai. Er alltid 
stas når kirka vår kommer på trykk i avisa! 



      Slekters gang          
Død
05.03   Niels Christian Gjørup
20.03   Klara Færsnes
05.05   Anne Nes
10.05   Dagfinn Bergfald Lofstad

Døpt
19.04  Solveig Marie Øverdal Selaasdal
19.04  Leah Marie Jorkjen Håkedal
10.05  June Skaaland Noraberg
24.05  Jenny Lunner Aasen 

Solveig Marie Øverdal Selaasdal sammen med foreldre Karianne 
Øverdal og Knut Arne Selaasdal, storebror Jørgen, faddere og prest 
Michael Wohlenberg. Døpt 19.04. 

June Skaaland Noraberg 
sammen med foreldrene Ka-
rin Skaaland og Jens Kristian 
Noraberg. Døpt 10.05.

Leo Mo Langnes sammen 
med foreldrene Marita Mo og 
Tommy Langnes. Døpt 12.01. 

Konfirmasjonsdatoen for årets kull er endret, og ny dato 
for konfirmasjon i Vegårshei kirke er 20.september. Da 
skal følgende ungdommer konfirmeres: 

Adina Solvang Stebekk
Angel Sebastian Cordoba Rundholt

Anna Aas
Anskar Hommelsgård

Dina Marlèn Mo Tjøgersen
Edgar Harutyunyan Khachatryan

Eskil Fjell
Helene Andreassen

Kristine Lindtveit Rasmussen
Marit Myren

Oda Espeland Baarøy
Tor Myhre

Trym Norabeg Vegerstøl

Det er aldri ønskelig å flytte på slike store begivenheter, 
men i år lot det seg ikke gjøre å holde seg til den fastsat-
te datoen. Vi håper og tror at det vil bli bedre å gjen-
nomføre konfirmasjon til høsten. 

Nytt konfirmantkull vil få info om påmelding nå i løpet 
av juni. Oppstart av nytt konfirmantkull blir likevel ikke 
før 11. oktober, slik at vi får gjennomført konfirmasjons-
gudstjenesten for nåværende kull før neste starter. 

Har du/dere spørsmål rundt påmelding til konfirmasjon 
eller konfirmantopplegget, kontakt prest Gunnar Lindt-
veit på tlf: 91198721 eller på 
Gunnar.Lindtveit@vegarshei.kommune.no

Se  også hjemmesiden vår vegarshei.kirken.no for 
informasjon. 

Konfirmanter 

Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelpt gikk i år digitalt. 
Resultatet for innsamlingen på Vegårshei ble slik: 

kr 12.907,- 
kr. 4,- pr. innbygger

De innsamlede pengene gir tilgang 
til rent vann for

65 MENNESKER

Jenny Lunner Aasen sammen 
med foreldrene Bjørna Aasen 
og Marita Lunner og storebror 
Kristian. Døpt 24.05. 



Feiret 1.påskedag med drive-in
Når det i hele landet er forbud mot å samles, er det van-
skelig å fortsette med alt det som vi vanligvis gjør. Dette 
går selvfølgelig også ut over aktivitetene i kirka, og det 
er ikke mulig å feire gudstjeneste sammen på en vanlig 
måte.

En gudstjeneste ble det likevel på 1.påskedag; drive-in 
gudstjeneste. I god amerikansk stil kom alle kjørende i 
biler og ble anvist til en parkeringsplass. 45 biler stod 
oppstilt, og dermed var omtrent 100 personer samlet til 
gudstjenetse. Sjømannsprest Annette Tronsen Spilling 
hadde rigga seg til med alter og høyttaleranlegg oppå 
muren ved inngangsporten. På denne måten kunne alle 
i bilene bare åpne vinduet på gløtt, og få med seg hele 
gudstjenesten og påskebudskapet. 

Over høyttalerne strømmet det også ut salmesang. 
Den var spilt inn på forhånd av Inger Gammelsæter T. 
Hansen på orgel, Arnhild Ufsvatn Bråten på saksofon og 
Julie Christensen med sang.

Vandring gjennom påskebudskapet
Fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag var det mulig 
å gå en fin påskevandring. Denne startet ved Vegårshei 
kirke, og gikk i en rundløype på 3,5 km.
På vandringen fikk man lese tekster fra bibelen om det 
som skjedde i påsken. I tillegg til tekstene var det satt 
opp ulike stasjoner med et symbolsk nattverdsmåltid, 
vaskefat, kors, grav og sanger.

I løpet av vandringen kunne man ta seg tid til ettertan-
ke på hver stasjon, og muligheten til å nyte naturen og 
fulgekvitter. 
Det var svært mange som tok denne vandringen i løpet 
av påskedagene, og mange benyttet anledningen til å 
feire Jesu oppstandelse med å henge opp en ballong.

Internasjonal kvinnegruppe 
18.mai kl. 18 møttes fem kvinner oppvokst i 3 ulike land og 3 ulike verdensdeler. Fire av kvinnene har i voksen 
alder flyttet til Vegårshei. Vi var flere som har drømt om å kunne samles for å knytte vennskap på tvers av kulturer 
og livssyn. Vi har et ønske om å kjenne på felles tilhørighet og livsglede som kvinner og vegårsheiinger. 
Vi bestemte på første møte å samles et par timer ca én gang i måneden. Aktivitetene på samlingene blir samtale 
på norsk og presentasjon av ulike kulturuttrykk fra våre opprinnelsesland og steder gjennom dans, mat mm. Vi vil 
også bruke tid til å bli bedre kjent i Vegårshei sin natur og kultur. 
Møtene vil også ha plass til en liten «tankestrek», et oppmuntrende visdomsord vi kan ta med hjem. Gjennom alle 
tros- og meningsutvekslinger skal respekten for hverandres ulikhet være grunnleggende og ekte, og med respekt 
for hverandres «inste grind», som det heter i diktet til Halldis Moren Vesaas. 
I tillegg til å være for hverandre vil vi også være for andre. Vi blir med de to 
NMS-foreningene i bygda og samler inn penger for kvinner i Etiopia. De 
eritreiske damene i gruppa visste at mange av deres landskvinner var flyktet
nettopp til Etiopia. Gruppa vår har plass til flere, og vi vet om minst to nye 
kvinner som tenker å bli med på neste samling, 15.juni. Vi møtes da på 
Sagatoppen kl. 18 i turtøy og klare for en times rusletur i skogen. Velkommen med!



Da er vi der at to skal bli til tre. I skrivende stund har 
jeg akkurat gått ut i permisjon, nå er det bare å vente til 
BabyMyren melder sin ankomst. Kjetil og jeg gleder 
oss til den nye fasen vi går inn i, men syntes også det 
er skummelt og spennende på samme tid. I den anled-
ning så er vi så heldige som har fått ansatt en vikar for 
meg i perioden hvor jeg er uti permisjon, det er Maren 
Aastveit Songe (snart Myren). Hun har vært med som 
voksenleder på Nattcafe siden jeg startet opp i jobben 
og kjenner godt til arbeidet og ungdommene. Jeg har 
virkelig troa på at hun kommer til å gjøre en fantastisk 
jobb i menigheten vår. Ta henne godt i mot. 
Jeg ønsker også å benytte anledningen til å takke alle 
voksenledere som stiller opp på Nattcafe en gang i må-
neden, i tillegg til ungdomsstyret, vi er en skikkelig god 
gjeng som planlegger og driver Nattcafe sammen, det 
har stor verdi for ungdommene på heia. Stå på!

Til Ungdommen: Jeg heier på dere og takker for alt dere 
er og gir, hva hadde ungdomsarbeid vært uten dere? Jeg 
digger å se dere, prate med dere, spille spill/leke med 
dere, danse Nattcafe-dansen med dere, spise fredagstaco 
med dere, finne på mye sprell og moro sammen med 
dere, og mest av alt være i og ha et fellesskap sammen

med dere og Jesus. Jeg gleder meg masse til vi ses igjen.

Denne våren ble litt utenom det vanlige for alle 
sammen, man blir tvungen til å stoppe opp, tenke nytt, 
ha en annerledes hverdag enn hva som er normalt, være 
mindre sosial i det «fysiske rommet» og man må leve 
uten å helt planlegge fra uke til uke. Dette er en prø-
velse for mange. For meg som er vant til å legge planer 
og ikke minst elsker å være sosial har det og er det en 
prøvelse. Det er ikke synd på meg! Jeg har nok litt godt 
av det. De jeg tenker litt ekstra på er barna og ungdom-
mene. Skolen er stengt, aktiviteter er nede, ting er satt 
på vent+++ (inntil videre). Vi kan ikke forutse fremti-
den, vi vet heldigvis ikke hva den vil bringe, men håpet 
har vi alle, og det er noe som har vært meg nært denne 
perioden. Hva er vi uten håp eller å håpe? Noen ganger 
er det slik at det kan være vanskelig å holde fast på hå-
pet. I bibelen finnes det mange fine vers som kan minne 
oss på hvor mye vi har å håpe på. Håpet kan være med 
på at vi ikke gir opp eller blir motløse fordi vi hele tiden 
har noe å strekke oss etter.  

Romerne 8,24-25  
«For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er 
ikke lenger noe håp – hvorfor skulle en håpe på det en 
allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke ser, da 
lengter vi etter det med tålmodighet.» 

Det går over som Trygve Skaug synger, det blir en tid 
før og etter Korona. I mellomtiden: se hverandre, ta vare 
på hverandre!
                             Men du kan stole på meg
                             når jeg sier at jeg lover
                             at jeg veit det går over

Måten festivalen ble arrangert på i år, sammen med en 
billigere inngangsbillett enn tidligere, drog ekstra mange 
ungdommer til festivalen den helga. Kjetil forteller at 
lokalene fungerte veldig bra til en slik festival, og at det 
var fint å se at ungdommen satte pris på det. 

I år var programmet tettpakket på lørdagen med semi-
nar, møte, konsert, fyrverkeri, og et quiz-show. Søn-
dagen ble mer som den har vært tidligere, med en stor 
fellesgudstjeneste for alle i bygda. 

På lørdagskvelden ble det tatt opp kollekt. Denne gikk 
i år til Amalies minnefond. Dette var en selvfølgelig en 
sak som lå tett til ungdommenes hjerter, og det var rø-
rende å se givergleden de hadde. Det ble samlet inn

Lørdag 7. – søndag 8.mars gikk Firestarter av stabelen. 
Dette var heldigvis før strenge smittevernregler trådte i 
kraft, og festivalen kunne på dette tidspunktet gjennom-
føres som planlagt. 

- Vi er veldig fornøyd med årets festival, sier festivalle-
der Kjetil Myren. Sammen med mange andre frivillige 
arrangerte han i år Firestarter som var litt annerledes 
enn de foregående årene. Festivalen ble kortet inn og 
varte fra lørdag til søndag, og ble i år arrangert på For-
samlingshuset i stedet for i Vegårsheihallen. – Det har 
kommet mange gode tilbakemeldinger fra både ung-
dommen og de som var med og jobbet med festivalen, 
forteller Kjetil. 

En hilsen fra ungdomsarbeider Lene

Firestarter 
- en vellykket festival også i år



Nå som vår ungdomsarbeider Lene Wadseth Myren har 
gått ut i svangerskapspermisjon, er vi så heldig at vi har 
fått inn Maren Aastveit Songe som vikar. 
Vi har stilt henne noen spørsmål slik at dere får mulig-
heten til å bli bedere kjent med henne. 

Hvem er du? 
Jeg har vokst opp på en gård i «Songedumpa» med 
mamma, pappa og to yngre brødre. 5.juni gifter jeg meg 
og bytter navn til Myren. Da kan jeg offisielt kalle meg 
for «Vegårsheiing». Vi håper å feire dagen til neste år, 
på grunn av korona-situasjonen. 
Til vanlig jobber jeg som sykepleier på barne- og 
ungdomsavdelingen på sykehuset i Arendal. Stillin-
gen som ungdomsarbeider lar seg fint kombinere med 
turnusarbeidet på sykehuset. 

Lene 
overlater 
stafettpinne
til Maren 

Jeg har siden starten av tenårene vært engasjert i ulike 
ungdomsarbeid, først i ungdomsstyret til «Ungdom-
skjerka» i Songe Frikirke. De helgene det ikke skjedde 
noe på Songe, fikk jeg skyss til Nattcafé eller Åpent Hus 
på Vegårshei. 

Hva fikk deg til å søke på stillingen?
Jeg og Torstein har vært med i nattcafé-styret siden 
Lene overtok jobben som ungdomsarbeider. Vi synes 
det er verdifullt å få lov til å bruke tid sammen med 
ungdommen på nattcafé. Nå får jeg litt mer ansvar, men

jeg gleder meg til å overta stafettpinnen etter Lene 
menshun er i permisjon. Hun har gjort en god jobb, og 
jeg håper å fortsette i den gode flyten som er nå. Det blir 
også spennende å få mer tid sammen med konfirmante-
ne. 

Hva ser du mest frem til i jobben som ungdomsar-
beider?
Nattcafé er jo en stor del av jobben som ungdomsarbei-
der. Det blir nesten feil å kalle det jobb, for dette er noe 
jeg ville vært med på som frivillig uansett. Men jeg ser 
frem til å komme ordentlig i gang med kvelder der vi 
kan treffe hverandre i virkeligheten igjen, og ikke bare 
over nett som vi har gjort i vår. Jeg gleder meg til vi skal 
«henge», leke, lytte, tenke, spise og kose oss sammen 
igjen.

Ser du for deg at det blir noen utfordringer med å 
arbeide med ungdom pga restriksjoner rundt koro-
naviruset? Til nå har det blitt arrangert nattcafé på ulike 
måter over nett. Lene og Kjetil er gode til å tenke ut al-
ternativer, og kjører på selv om en ikke vet hvor mange 
det når ut til. De har dratt i gang Livestream på Face-
book, video-gruppechatter og quiz, i tillegg til den fine 
påskevandringen som ble satt opp langs elva. Jeg tenker 
vi må fortsette å følge retningslinjene, men nå slippes 
det litt opp på ulike begrensninger. Siste fredagen i mai 
arrangete vi nattcafé igjen. Denne gangen med påmel-
ding så vi hadde kontroll på hvor mange som kommer. 
Vi gikk Savannsrunden, og håper det blir lettere å holde 
avstand til hverandre når vi er ute. Fisking, natursti, 
pølsegrilling, lek og andakt sto på programmet. 

Vi fokuserer på det vi kan gjøre, prøver å tenke kreativt 
og gleder oss til vi kan gi hverandre klemmer igjen. 

6854 kr denne kvelden, noe som er ny rekord for kollekt 
på Firestarter. Amalie gjorde selv et viktig arbeid med å 
samle inn penger til barnekreftsaken. Dette ble en ekstra 
sterk og rørende stund for alle. Hun var jo en av ung-
dommen, og skulle vært der sammen med dem. 

                                                                               Foto:
                                                                                      Leif H. Dalen

I år som tidligere var også en gjeng fra IMI-kirken med 
på festivalen. - Jeg er veldig takknemlig for å ha med 

Halvor Lindal fra IMI-kirken. Han er en fantastisk per-
son som er med og støtter opp om oss og heier på oss. I 
år hadde han med seg en gjeng ungdommer i tillegg til 
teamet fra IMI-skolen, sier Kjetil. 

Neste år håper Kjetil at det blir en full helg igjen. Selv 
om det virket som om alle var fornøyde med årets fes-
tival, har det kommet noen tilbakemeldinger fra både 
ungdom og de som var med å jobbet om at festivalen 
bør vare en hel helg. 

På grunn av restriksjoner med tanke på smittevern har 
ikke styret fått mulighet til å ha et evalueringsmøte av 
festivalen for å bestemme seg for veien videre. Men Kje-
til kan love en ting sikkert; det blir festival også til neste 
år! 

Maren er vår nye ungdomsarbeider
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Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger. Følg med på retningslinjer fra myndighetene, og følg med på våre 
hjemmesider vegarshei.kirken.no. 

Juni
07.06 Gudstjeneste kl. 11.00. Offer til prostidiakonstillingen.
            5 Mos 6,4–9, 1 Pet 2,4–10, Matt 28,16–20
14.06   Gudstjeneste kl. 11.00. Offer til menighetsarbeidet.
            2 Mos 14,15–22, Tit 3,4–7, Matt 3,11–12
21.06   Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
            Jes 25,6–9, Åp 19,5–9, Luk 14,15–24
28.06   Gudstjeneste kl.11.00. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 
            1 Mos 25,27–34, 1 Kor 9,24–27, Mark 10,17–27

Juli
05.07   Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 
             Jer 23,16–24, 1 Joh 4,1–6, Matt 7,15–20                       
12.07   Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
            1 Mos 12,1–4, Rom 1,1–7, Luk 5,1–11
19.07   Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
            1 Mos 16,1–13, 1 Joh 4,7–10, Luk 15,1–10
26.07   Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. Offer til Stiftelsen Skjærgårds.
            2 Mos 32,1–4.30–35, 1 Joh 2,15–17, Matt 6,19–24

August
02.08   Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.  
            Hos 6,1–3, Rom 8,31–39, Matt 11,28–30
09.08   Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
            Salme 32,1–11, 1 Pet 3,8–13,Luk 5,27–32
16.08   Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
             Jes 64,6b–65,2 Rom 9,2–5; 10,1–4, Matt 23,37–39                          
23.08   Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 
             Neh 9,19–21, Hebr 13,5–6, Matt 6,24–34                         
30.08   Familiegudstjeneste kl. 11.00. Søndagsskolen deltar. Utdeling av 4-års bok. Offer til søndagsskolen. 
            Salme 92,2–6.13–16, 1 Kor 12,4–11, Matt 25,14–30

September
06.09   Samtalegudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. 9-åringene deltar. Kirkekaffe på Høgtun. Offer til menighetsbladet.             
            Jes 27,2–6, 1 Kor 1,1–3, Matt 20,1–16
13.09    Gudstjeneste kl. 11.00. 9-åringene deltar. Høsttakkefest. Offer til misjonsprosjektet
             Mika 6,6–8, Fil 1,9–11, Matt 5,38–48
20.09   Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11.00. Offer til menighetsarbeidet. 
            Salme 40,2–6, Rom 8,19–23, Mark 7,31–37
27.09   Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet. 
            Job 19,21–27, 2 Tim 1,7–12, Joh 11,17–29 og/eller 30–46


