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Simen Hommelsgård                              46687581                                     

Sokneprest
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                                                                37170253
Kirkeverge / daglig leder 
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                                                                 37170263   
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 Vegårshei menighet

                            
                               Sokneprest
                            Gunnar Lindtveit                                               
                            91198721 / 37170253

                      
                            Kirkeverge og trosopplærer
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                            Kantor
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                              Kontakt oss

Menighetskontoret, kommunehuset
Molandsveien 11
4985 Vegårshei
Tlf: 37170263

e-post:
kirkekontoret@vegarshei.kommune.no

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



Menighetslivet leves i mange små og store sosiale sam-
menhenger. Virustiltakene har ført til mange avlysninger 
og mange savn. Vi gleder oss for hvert arrangement som 
starter opp igjen og sørger over de som ennå må vente. 
Som prest synes jeg det aller tristeste er at vi ikke har 
kunnet starte Simen-samlingene våre ennå. På den andre 
siden er gleden stor over at det nye vaffeltreffet vårt i 
sentrum gir mange en fin opplevelse.

Det er godt at vi kan være opp til 200 på gudstjenestene. 
Det kristne budskapet gir oss framtid og håp i både gode 
og onde dager. Det er oppstandelsen og livet vi feirer 
på hver gudstjeneste. Det er tro, håp og kjærlighet som 
ligger til grunn for alt menighetsliv. Det er bærebjelker 
som holder oss oppe også i vanskelige tider.

Vi har virkelig måtte jobbe med økonomien vår dette 
halvåret. Den kirkelige økonomien er fire-delt:

1. Alt med kirkegården er kommunalt og for alle inn-
byggere, men styres av oss gjennom fellesrådet. Her har 
vi måtte spare inn veldig mye.

2. Kommunen gir oss også penger til å drifte guds-
tjenester og kirkelige handlinger i Vegårshei menighet. 
Her har vi skåret ned utgiftene så langt det går uten å 
komme i konflikt med biskopens forordning.

3. Noe får vi fra staten; lønn til prest og litt til trosopp-
læring. Det blir som før.

4. Så har menigheten sin egen økonomi også, mest 
basert på gaver. Utgiftene våre går mest til barne- og 
ungdomsarbeidet og diakoni. Her får vi nå økte utgifter. 
Det betyr at vi trenger flere faste givere.

Menighetsøkonomien har de siste årene gått i pluss etter 
en hyggelig økning fra faste givere for 4 år siden. Det 
som nå har skjedd er at vi sier opp kirkeverge Maria 
i 5% stilling fra de kommunale midlene for deretter å 
lønne henne i 5% for å være redaktør for menighetsbla-
det. Disse pengene tar vi fra menighetens givertjeneste. 
Vi trenger derfor at flere av våre medlemmer blir faste 
givere. Går du inn på nettsida vår, så finner du en vei-
ledning til fast givertjeneste over nettbank. Slik giver-
tjeneste får du automatisk som fratrekk på skatten. Fast 
givertjeneste er den beste måten du kan støtte menig-
heten din på i det lange løp. 

Med vennlig hilsen
Gunnar Lindtveit
Sogneprest 

Det ble mye tankevirksomhet rundt foreningene våre 
da koronaen slo til! Hvordan skulle vi nå organisere 
foreningslivet vårt? Vi driver jo et viktig arbeid for 
NMS og menigheten vår, og det vil vi jo gjerne fortsette 
med også i disse tider.
Tidligere har møtene foregått mye i hjemmene våre. Nå 
er vi glade for å kunne være på Høgtun hvor plassen er 
stor og smittevernreglene kan følges.

Misjonsforeningene møtes på mandager, og de neste 
møtene er 12. oktober i Misjonsgruppa og 19. oktober i 
Misjonsringen. Vi har plass til flere og møtene begynner

alltid kl. 19.00. Misjonsprosjektet vårt nå er Etiopia.
Ved å støtte NMS er vi sammen for å bekjempe urettfer-
dighet, utrydde fattigdom og dele troen på Jesus.
 

Dersom du ønsker å være med i Misjonsgruppa eller 
Misjonsringen, eller bare ønsker å vite mer om gruppe-
ne kan du ta kontakt med:

Kirsten Øverland (Misjonsgruppa) tlf: 45632982 eller
Liv B. Fossing (Misjonsringen) tlf: 97003292 
 
Velkommen til nye!!               av Liv B. Fossing           

Prestens spalte

NMS - foreningene på Vegårshei



- Livet fritar oss ikke fra motbakker og skrubbsår, men 
gjennom en åpen, undrende og lekende holdning kan 
vi hente fram det beste i oss selv og berike vårt eget og 
andres liv, sa Halldor Skard, tidligere førsteamanuensis 
og forsker ved Idrettshøyskolen.

Han har skrevet flotte bøker som oppmuntrer oss til å se 
stort på livet, selv i motgangstider.

Vel kjent med livets motbakker var Hans Christian Lier, 
prest i det spennende og nyskapende Bogstadveien 
kapell på Majorstua i Oslo. Han var selve inkarnasjonen 
av menneskelig godhet og raushet.

Friske rytmer og et inkluderende miljø trakk mange 
slags mennesker til kapellet. Ikke minst studenter fant 
seg godt til rette der. Jeg var selv blant dem under sytti-
tallets glade dager i hovedstaden.

En som overvar en gudstjeneste forteller at en av by-
ens uteliggere kom gående oppover midtgangen, rett 
etter første salme, ustelt og ustø. Mange snudde seg, en 
smule brydd og forferdet over opptrinnet. Men presten 
Hans Christian Lier stoppet opp før «Kyrie eleison» og 
sa med mild og varm stemme til den gamle uteliggeren: 
«Kom hit, Jonas! Det er ledig på første benk!»

Mannen som tilbød første benk til en av byens mest ut-
satte, ble midt i sin «karriere» sterkt rammet av Parkin-
son, med de begrensninger sykdommen la på ham. Han 
hadde ofte talt om at Vår herre ikke er en lykkeautomat 
som innfrir våre ønsker og forventninger. Det fikk han 
selv merke.

I boka «Jeg er fri» gir Hans Christian Lier et sterkt 
innblikk i sykdommen, fortvilelsen og kampen for å bli 
frisk. Midt oppi det hele hadde han ikke mistet forvent-
ningen og håpet om å bli helt god igjen.

- Jeg har både ønsket og bedt om å bli helbredet, men 
har foreløpig bare opplevd de tre første bokstavene i 
ordet, skrev han. Jeg er HEL. Han hadde også håp om å 
bli frisk, men foreløpig opplevd bare de tre første bok-
stavene i ordet: FRI.

Å leve med kronisk smerte, sykdom og ulike plager gir 
ikke nødvendigvis begrenset livskvalitet og livsutfoldel-
se. Så lenge ikke forventningene er tapt. Det er mulig å 
være både et «helt og fritt menneske». Selv ble presten 
aldri kvitt sykdommen.

Begrepet «foreløpig», som Lier nevner, signaliserer 
håp. Å tenke vanskelige dager i korte tidsperspektiv 
kan være lettere sagt enn gjort, men er en god hjelp til å 
holde ut og mestre hverdagen.

«Menneske må ha noko å vente seg, det lever ikkje 
utan», skrev forfatteren Olav Duun en gang. Det er det 
mye sant i.

Forskeren ved Idrettshøyskolen - Halldor Skard - som 
vi innledet med, har skrevet vakre og oppmuntrende ord 
om å leve livet i forventning:

Jeg lever med en forventning om
at livet er verd å leve,
at jeg kan møte venner overalt,
at det er mulig å snu negativt til positivt,
at det er mulig å åpne et lukket ansikt,
at jeg kan mestre mine viktige valg,
at jeg kan bære det aller tyngste,
at jeg kan vinne over meg selv,
at det svakeste kan bli min styrke,
at drømmer kan åpne seg.
Jeg lever i håpet om
at jeg kan bevare en god forventning
selv om erfaringen taler imot,
og at mine forventninger ikke må oppfylles
for at jeg skal være glad.

Kjell Wedø

Å leve i forventning



Økonomien i Vegårshei kirkelige fellesråd har ikke vært 
bra den siste tiden. Resultatet av regnskapet for 2019 
viste tidlig i år et underskudd på 170 168 kr. Dette, i 
tillegg til tidligere gjeld og underskudd, gjorde at felles-
rådet på starten av 2020 måtte se nøye gjennom økono-
mien og ta noen tøffe avgjørelser. 

I tillegg til underskuddet fikk fellesrådet i desember 
2019 beskjed fra kommunen om at rammetilskuddet 
ville bli redusert med 50 000 kr i 2020 og 100 000 kr i 
2021. 

De ansatte ble informert muntlig om situasjonen og på 
fellesrådsmøte i februar ble det fattet vedtak som kunne 
gi fellesrådet opptil 80 000 kr i innsparinger i året.

Etter mange runder hvor det ble sett på regnskap og 
budsjetter, ble det enighet i fellesrådet om at det eneste 
valget man stod igjen med var å redusere i stillinger. I 
juni ble det derfor vedtatt å redusere stillingene i felles-
rådet med 43 %. Disse ble fordelt slik: 

• Kirkegårdsarbeider/kirketjenerstillingen ble redusert 
fra 100 % til 70 %.

• Organiststillingen ble redusert fra 38 % til 30 %.

• Kirkevergestillingen ble redusert fra 75 % til 70 %.

Det ble bestemt i fellesrådet at de 5 % som ble redusert 
av kirkevergestillingen skal brukes til menighetsbladet, 
og vil dermed bli lønnet av menighetens midler fra 1. 
oktober. 

       Reduseringene av stillingene vil tre i full kraft   
       fra januar 2021, og vil gi en årlig besparelse
       på omtrent 270 000 kr. 
 

Det har vært en hard prosess å gå gjennom både for an-
satte og for fellesrådsmedlemmer, men det har dessverre 
vært helt nødvendige grep å ta. Det er nå håp om at 
reduseringene som har blitt gjort vil gjøre at økonomien 
blir bærekraftig de neste årene. 

Fellesrådet ønsker å kunne drifte kirkegårdene og kirken 
på en god måte, og ønsker å ivareta både kirkebygg, 
gravplasser og ansatte på en best mulig måte. 

Hvordan fungerer økonomien i Den norske kirke? 
Kommunen er ansvarlig i å gi midler i forma av ram-
meoverføringer til fellesrådet. Disse midlene skal dekke 
drift av kirkegård, begravelser, daglig drift av kirke-
bygg, gudstjenester, administrasjon og kontor, og inne-
befatter dermed lønn til kirkegårdsarbeider, kirketjener, 
organist og kirkeverge. 

Presten blir lønnet fra bispedømmet, derfra får også 
menigheten støtte til trosopplæring.

Alt som skjer i menigheten utenom gudstjenester, står 
utenfor de midlene som kommunen gir. Menighetsblad, 
trosopplæring, ungdomsarbeid, diakoniarbeid og så 
videre, drives av givermidler. Dette er altså menigheten 
avhengig av å få penger fra givere til å kunne drifte. 

Vegårshei kommune har et sogn. Dette vil si at vi har 
en kirke/menighet i hele kommunen, noe gjør at skillet 
mellom fellesråd og menighetsråd ble mer utydelig. 
Det er likevel svært viktig å skille mellom det som er 
fellesrådets ansvar som finansieres gjennom kommuna-
le rammebevilgninger, og det som er menighetsrådets 
ansvar og finansieres gjennom givermidler. 

     
Vegårshei kirke ca. 1900: Mye har forandret seg på Vegårshei i         
 løpet av 120 år, men kirken er fremdeles nesten den samme. 

Dersom noen har spørsmål eller kommentarer, blir det 
mulighet for å stille spørsmål på menighetsmøtet rett i 
etterkant av gudstjenesten 18.oktober. Spørsmål utenom 
dette kan stilles til kirkeverge på tlf: 37170262 eller på 
kirkekontoret@vegarshei.kommune.no. 

av Maria Nese Taxerås 

Økonomi som ikke strekker til



      Slekters gang          
Døpt

09.08   Ebba Rønningen
09.08   Eirik Nordås Ettestøl
13.09   Astri Myren 

Eirik Nordås 
Ettestøl
sammen med 
foreldrene Marthe 
og Jørgen Nordås 
Ettestøl. 

Ebba Rønningen 
sammen med forel-
drene Ann-Kristin 
Gundersen og Tor-
stein Rønningen. 

Astri Myren 
sammen med 
foreldrene Lene og 
Kjetil Myren.

        Gullkonfirmanter 2020

 Disse ble konfirmert i Vegårshei kirke 
 14. juni 1970: 

 Olav Johannes Bjelkåsen
 Anders Dalane

 Halvard Mjåvatn
 Gjerulf Smeland

 Erik Værland
 Aud Skripeland

 Valborg Espeland
 Hanna Moland

 Gerd Turid Mevatne
 

På grunn av smittesituasjonen rundt covid-19 ble 
 arrangementet for gullkonfirmantene desverre 

 avlyst i år. Alle gullkonfirmantene har fått brev om 
at de vil bli invitert til Vegårshei kirke til neste år. 

Vaskedugnad

Vegårshei menighet inviterer til vaskedugnad av kirka 
innvendig onsdag 14.oktober kl. 18.00 – 21.00. 

Kirka blir delt inn i ulike soner slik at vasken blir over-
kommelig, og oppgavene klare. Det er snakk om vask 
av overflater, vinduer, vegger og gulv. 

Ta gjerne med deg en vaskebøtte
 og en lett mopp dersom du har. 

Gi gjerne beskjed til Maria på 
tlf: 90161892 dersom du blir med. 
Vi tar en liten pause midt i vaskingen, hvor vi stiller 
med kaffe og noe å bite i. 

Dersom du ønsker å bidra, men tidspunktet ikke passer 
for deg, kan du ta kontakt så avtaler vi et annet tids-
punkt. 

Frivillige tjenester
I Vegårshei menighet er det mange oppgaver, og vi 
trenger flere frivillige. Ønsker du å ha en frivillig 
tjeneste i vår menighet? En meningsfylt oppgave 
der du kan bidra innenfor noe som interesserer deg? 
Være sammen med andre og lettere å bli kjent?
 
Menigheten er avhengig av frivillige for å kunne 
drive et godt arbeid. Om du ønsker å bidra mye eller 
lite, er opp til deg. Vi finner svært gjerne en oppgave 
som passer for deg.

Her er noen av oppgavene vi trenger frivillige til:
Kirkevert, klokker, forsanger/lovsangsteam, tekni-
ker, søndagsskolen, kirkekaffi.
Trosopplæring, hjelp på kjøkken til div arrangement, 

konfirmantarbeid- og ungdomsarbeid, vaffeltreff
Diakonalt arbeid: besøkstjeneste, sorgarbeid m.m, 
juleverksted, menighetsblad, kor

Dersom det er noe du kan tenke deg å starte opp eller 
delta på som ikke er listet opp her, er du veldig vel-
kommen til å ta kontakt. 

Ta kontakt med kirkeverge 
Maria, så finner vi en oppgave 
som du trives med. 

tlf: 37170262 
kirkekontoret@vegarshei.kommune.no



Gravstell
Vegårshei kirkelige fellesråd tilbyr nå gravstell for 
graver på Moland og Espeland kirkegårder. 
Vi planter blomster tre ganger i løpet av sommerhalvå-
ret, samt luker og vanner gjennom sommeren. 

Priser gravstell 
Gravstell sommerhalvåret: kr 1.800,-
Dette inkluderer planting av: 
- stemorsblomster før 17.mai (når temperaturen 
            tillater det) 
- sommerblomster
- lyng 

I sommerperioden fra ca.1.mai – 1.september blir det 
tilsyn minimum en gang pr. 14.dag og vanning etter 
behov. Det lukes ved hvert tilsyn. 

Ved opprettelse av avtale settes det krav om innkjøp av 
selvvanningskasse. Pris ca. 600 - 800 kr (varierer etter 
størrelse)

Tilleggspriser: 
Krans til allehelgensdag – legges ut samme uke som 
allehelgensdag – kr. 300
Krans til jul – legges ut samme uke som julaften – kr. 
300

Faktura sendes årlig, og avtalen løper til den sies opp.

For å opprette avtale om gravstell eller ved spørsmål; 
ta kontakt med kirkeverge Maria Nese Taxerås på tlf: 
37170263 eller send en e-post til kirkekontoret@vegars-
hei.kommune.no 

Nytt piano
Takket være gavmilde enkelpersoner og bedrifter har vi 
nå samlet inn over 130 000 kr til innkjøp av nytt piano. 

Den største gaven kom fra Sparebanken Sør som uopp-
fordret ga en gave på 40 000 kr. 

Et nytt piano av typen Schimmel C126T til 175 000 kr er 
bestilt og forventes levert i løpet av oktober. 

Dette er et godt piano til både daglig bruk og konserter, 
som vi håper vil gi stor glede til menigheten og alle som 
benytter Vegårshei kirke. 

En stor takk til alle som har gitt gaver og som har kjøpt 
lodd! 

Selv om innsamlingen har gått over all forventning, er 
det fremdeles ikke for seint å gi en gave. Nå som nytt 
piano kommer på plass, ønsker menighetsrådet i tillegg 
å kjøpe inn et trekk til pianoet. Dette vil beskytte mot 
temperaturforandringene i kirkebygget, og vil bevare 
pianoet lengre. 
Du kan gi din gave på Vipps 615 215 eller på konto 
2938.20.05544 merk med "piano". 

                                                         Vinnerene av 
                                                          kunstlotteriet ble 
                                                          Astrid Taxerås og 
                                                          Sonja Flaten. 
                                                          Gratulerer!

Oddveig Lauve ble takket etter å ha hatt an-
svaret for blomsterkontaktene i mange år. Hun 
har gjort en meget verdifull og viktig jobb for 

menigheten og for bygda. 

              Tusen takk!



Takk for alle hyggelige tilbakemeldinger om sommerens 
parktreff, i lun atmosfære, med kaffe, vaffel og «skroll» 
og et lite ord på veien; en «tankestrek» til oppmuntring. 
Vi har også hatt frivillige medaktører som har tilbudt 
temainnslag, sang- og musikkinnslag og masse sam-
stemt trivsel. Vi som har vært vertskap, vaffelbakere og 
kaffeservitører har med stor glede tatt imot både de som 
stoppet opp for en rask prat i forbifarten, de som ble 
sittende lenger enn de hadde tenkt og de som etter hvert 
ble stamgjester, så å si. Vi har med glede kunnet trives 
sammen ute i parken i nydelig tirsdagsettermiddagsvær 
de fleste ukene, mens vi samtidig har vurdert å måtte 
avslutte når høsten ble for kjølig til utetreff.  

-Tenk, så har vi vært så heldige å få flyttet inn i de 
tomme lokalene i Kiwi-bygget! Noen vil huske at 
lensmannen holdt til her, og andre har kanskje senere 
vært på besøk hos velværesalongen «Koselig» hadde 
virksomhet der. Norgesgruppen, som eier bygget, var 
på forespørsel, positive til å stille lokalene til rådighet 
for trivselstreffene menigheten her legger til rette for i 
bygdas sentrum. 

Oppstarten i de nye lokalene har fått godt besøk av folk 
i alle aldersgrupper. Med romslig inneplass og nøye 
smittevernregler ser vi med glede fram mot trivselsstun-
der med varierte aktiviteter. 

Velkommen til deg som er ny på Vegårshei og holder 
på å lære norsk; du trenger kanskje litt leksehjelp eller 
språkpraksis? Velkommen til deg som vil innom og si 
«hei», til deg som vil spille et slag sjakk, til deg som vil 
skravle litt over en kaffekopp og en vaffel og til deg som 
bare synes det er trivelig å dele tid med noen og ta med 
dagens gode ord. 

Vi ser fram til samarbeid med nye verter og medhjelpere 
som nå har meldt seg, og vi ønsker enda flere velkom-
men til frivillig samarbeid! Der er mye trivsel i godt 
samarbeid! 

Ta kontakt med Maria på kirkekontoret, så får du en 
plass på lista. Noen vil kanskje lage kaffe, vaffelrøre, 
være vertskap, være leksehjelp, lese et oppmuntrings-
dikt, ordne i lokalene el l. 
av Ingeborg Karine Dale Haugenes

Vaffeltreffene fortsetter i sentrum

Den siste tiden har vi  fått pussa opp søndagsskol-
rommet. Det har fått seg et strøk med maling, fått nye 
møbler og snart kommer en ny flatskjerm på veggen. 
Tusen takk til Sparebanken Sør som sponsa dette 
arbeidet med 10 000 kr og til Østre Agder Sparebank 
som støtta med 3000 kr. Nå kan barn i alle aldre få 
nytte av et mer moderne og brukervennlig søndags-
skolerom. 

Søndagsskolerommet før: 



Da konfirmantturen i vår ble avlyst, var vi flere som 
tenkte VI MÅ JO PÅ TUR! Denne ungdomsarbeider-
vikaren har klødd seg i hodet for å finne ut; hva kan vi 
finne på som er «korona-vennlig»? Løsningen ble en 
langhelg til Bø i Telemark. 

Turen startet på Vegårshei stasjon hvor konfirmantene, 
Gunnar-Prest og Peter Elias hoppet på toget. Vi var en 
god gjeng med «voksne» på turen, og konfirmantene 
møtte resten av oss på Bø Camping. Der ble vi innlo-
sjert i små runde hytter, kalt «pods».

Vi lagde langbord, og hadde alle måltider sammen uten-
for «podsa». Fredagskvelden ble det grilling, hopping 
på en gigantisk hoppepute og samling med undervis-
ning, før vi avsluttet kvelden rundt bålet med marshmal-
lows og god prat. Vi tror Gunnar-Prest tok rekorden i 
flest grillede marshmallows. 

Lørdagen var det klart for klatreparken Høyt og Lavt 
(som ble omdøpt til Høgt og Lågt). Alle konfirmantene 
imponerte med lite frykt og høydeskrekk, og kastet seg 
utfor alt som var av zipliner. De tøffeste kastet seg også 
utfor med slengtauet i den røde Tarzan-løypa. 

Etter litt fritid med sykler, minigolf, sandvolleyball og 
mer hopping spiste vi taco sammen. Lørdagskvelden 
hadde vi en fin stund med undervisning, bønnevandring

og øving på Kyrie-rollespillet til samtalegudstjenesten. 
Etter vafler og skravling rundt bålet, var det en trøtt 
gjeng som ville legge seg alt for tidlig etter ledernes 
mening. 

Søndagen hadde vi frokost før utvask av pods med en 
streng Kjetil Myren som inspektør. Deretter var det 
gudstjeneste og mer rollespilløving, for vi satte kursen 
mot Bø sentrum. Vi avsluttet turen med pizza på Pizza-
fjoset, før toget tok oss med tilbake til Vegårshei. 

Jeg håper årets konfirmanttur ble et fint plaster på såret 
for turen som ble avlyst i vår. Dere var en super gjeng å 
reise på tur sammen med. Tusen takk til ledere som satte 
av helga for å bli med på tur. 

av Maren Songe Myren

Konfirmanttur til Bø

Søndagsskolerommet nå: Vi har et håp og et ønske om at flere barn skal være 
med på søndagsskolen. Vi håper nå at det kan bli 
triveligere for både voksne og barn å komme på søn-
dagsskolen. Rommet er nå også blitt mer funksjonelt 
til andre arrangement med barna i menigheten. 

Velkommen til neste samling med søndagsskolen som 
er 18. oktober! 
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Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger. Følg med på retningslinjer fra myndighetene, og følg med på våre 
hjemmesider vegarshei.kirken.no. 

Oktober 

04.10   Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
            Jes 53,1–5, Hebr 2,10–18, Matt 8,14–17
11.10   Gudstjeneste kl. 11.00. Presentasjon av konfirmantene. Offer til menighetsarbeidet. 
             Salme 36,6–11, Gal 5,16–26, Matt 5,20–26
18.10   Misjonsgudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet. Søndagsskole.
             1 Sam 18,1–4, Hebr 13,1–3, Joh 11,1–5
25.10   Fellesgudstjeneste kl. 11.00. Avslutning bønneuke. Nattverd.
            Jer 18,1–10, Rom 2,1–11, Luk 13,22–30

November

01.11   Allehelgensgudstjeneste kl. 18.00. Offer til diakoniutvalget.
            Jes 49,8–10, Åp 7,9–17, Matt 5,1–12
08.11   Familiegudstjeneste kl. 11.00. 6-åringene deltar. Offer til prostidiakonstillingen. 
            Jes 1,16–19, 2 Tess 1,10b–12, Mark 10,28–31
15.11   Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. Offer til Stefanusalliansen. Søndagsskole.
            Salme 126,1–6, Fil 1,2–6, Joh 6,63–69
22.11    Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
             Jes 57,14–16, Åp 20,11–13, Matt 25,31–46
29.11   Familiegudstjeneste kl. 11.00. Lys våken. Nattverd. Offer til trosopplæring. 
           Jes 61,1–3, Åp 5,1–5, Luk 4,16–22a

Desember

06.12   Lysmesse kl. 18.00. Konfirmantene deltar. Offer til menighetsarbeidet.
            Jes 65,17–19, 1 Kor 15,50–57, Luk 21,27–36 
13.12   Julesanggudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet. 
            Jes 40,1–5, Jak 5,7–8, Luk 3,7–18
20.12   Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
            Mika 5,1–4a, Fil 4,4–7, Luk 1,39–45
24.12   Familiegudstjeneste julaften kl. 13.30 og kl. 15.30. 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. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon. 
            Ordsp 8,1–2.22–31, Hebr 1,1–6, Joh 1,1–14
27.12   Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
            2 Mos 1,15–21, Apg 7,17–22, Luk 2,36–38


