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Familiegudstjeneste med utdeling av 4-års bok og 
innslag fra søndagsskolen 25. august. 
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1.varamedlem 
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Ansatte i
 Vegårshei menighet

                            
                               Sokneprest
                            Gunnar Lindtveit                                               
                            91198721 / 37170253

                      
                            Kirkeverge / trosopplærer
                            Maria Nese Taxerås
                            90161892 / 37170263

                       

                            Kirkegårsdarbeider / kirketjener
                            Odd Rugnes                                    
                            48279061

                            Kirketjener vikar
                            Knut Kvisli                                      
                            97726244

                   
                      
                            Organist
                            Inger G. T. Hansen                                           
                            97972469

                      
Ungdomsarbeider
Lene Wadseth Myren
90781676

Prostidiakon
                            Svein Schøgren
                            41240918
                            
                              

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

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. 

”Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig! 
For jeg søker tilflukt hos deg. I skyggen 
av dine vinger søker jeg ly til faren er 

over.” 

Salmene.57:2



Det er mye snakk om skam nå til dags. Ikke er det bra å 
fly, og heller ikke å spise kjøtt, hevder noen.
I kirken er vi ikke uten miljøbevissthet, men vårt hoved-
budskap er likevel noe helt annet: Frihet. Troen på Jesus 
gjør oss fri. Det gjelder både kropp og sjel. For Jesus har 
beseiret både døden og det onde.
 
Som ungdom på 1980-tallet var jeg i ferd med å bære et 
trommesett inn i en kirke, vi skulle ha konsert med et 
kristent ungdomskor. Da kom kirketjeneren og hyttet 
med neven; «Dere er djevelens barn!» Han hadde tydelig-
vis fått for seg at kristne ikke kunne bruke rytmeinstru-
menter. Tenke seg til! De brukte da sånt på bibelens tid? 
Og han skulle bare vært med meg som prest til Afrika, 
der var ingen gudstjeneste uten. Og her kom vi unge og 
sang om Jesus!

De fleste av dere litt eldre kan sannsynligvis huske mange 
slags krav til hva en bør gjøre og ikke gjøre. Jeg rydder 
for tiden i papirene etter min far som vokste opp her 
på Vegårshei. Der kom jeg over et gammelt stykke om 
min farfar Terje der han hevdet at Sporten var til skade 
for både kropp og sjel!  Jeg aner at min farfar var god på 
spissformuleringer … For å runde det litt i kantene; det er 
jo helt riktig at idretten skaper prestasjonsangst, tapsfølel-
se, overtrening og skader hos mange. Men de fleste av oss 
vil vel synes at all gleden og sunnheten og mestringsfølel-
sen ved kroppsøvelser som oftest veier godt opp for det? 
Ja, det skriver jeg selv om kona mi brakk ankelen sist vin-
ter på vei ut fra sportsbutikken der hun hadde bestilt nye 
ski! Ja, sånn kunne vi fortsatt å diskutere alt mulig; der er 
noe som heter etikk, men den må alltid kunne diskuteres. 
Både politisk og i forhold til kristen tro.  

Jeg spurte nylig en pensjonert preste-kollega hvorfor han 
stadig holder på og vikarierer så mye. Hvorfor ikke ta 
pensjonistlivet med ro? «Ja men det er jo så godt et

budskap!» svarte han. Sant det: «Får Sønnen frigjort deg, 
da blir du virkelig fri» står det i Johannesevangeliet. Så 
kirketjeneren med knyttneven tok skammelig feil. Det 
visste jeg allerede som ungdom. Ordene bet ikke! For jeg 
visste at i troen på Jesus Kristus er det Guds barn jeg er. 
Ingen krav kan endre på det, verken når det gjelder trom-
mer, idrett, kjøtt, flyreiser eller andre etiske spørsmål. 
Sånn er det med Guds nåde nå og for alltid. Jeg er trygg 
og fri i troen på Jesus. 

Eller for å si det med en kjent salme i Salmeboka: Ren og 
rettferdig, himmelen verdig er jeg i verdens Frelser alt nu. 
Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mere 
i hu. Å, jeg er frelst og salig fordi Sønnen har gjort meg 
virkelig fri - fri i fra nøden, dommen og døden, amen, 
halleluja!

Gunnar Lindtveit
Sogneprest

PS
Å ja, forresten; dersom noen mener at jeg skriver unød-
vendig nedsettende om andres synspunkter eller bringer 
skam over dem, så var ikke det mitt ønske. Vi er alle barn 
av vår tid, vi tar alle feil (av og til selv når vi har rett), vi 
endrer alle standpunkt. Heldigvis får vi lov å være Guds 
barn om vi tar feil eller utrykker oss uheldig også. Det 
gjelder for de jeg har nevnt ovenfor, og for deg og meg. 
Slik er Guds nåde. Ufattelig deilig!

Virkelig fri
- prestens spalte



Gud kroner året
en andakt av Jens Linde,

 sokneprest i Åmli

Når dette leses er årets avlinger i ferd med å komme i 
hus. Jorden bærer sin grøde slik at forrådskamrene gir 
oss nok å leve av gjennom vinteren. 

Kong David takker Herren for årets avlinger og sier: 
«Du kroner året med dine gode gaver» (Salme 65,12). 
David var seg svært bevisst at alt er gitt oss av Herren at 
han er den som lar året gå sin skiftende gang og sørger 
for at jorden bærer sin grøde.

Vi trenger å minne hverandre om at alt vi har er gitt oss 
av Herren! Gud, vår Far, i himmelen er den som gir og 
opprettholder alt liv i denne verden. Uten Herren, intet 
liv! Han er livets opphav, både for mennesker og natu-
ren. Han kroner året ved å sørge for at vi hver dag har 
alt vi trenger for å leve våre liv i denne verden. 

Har du takket Herren for alle de gavene Han har gitt deg 
gjennom årene, at du har hus og hjem, mat på bordet og 
mennesker som er glad i deg? 

Vi har i vår del av verden svært lett for å ta det som en 
selvfølge at vi hver dag kan spise oss mette. Kanskje 
trenger vi å stanse opp og tenke på at dette ikke er noen 
selvfølge! Menn og kvinner har i generasjoner før oss 
kjempet og slitt under små og fattige kår for å bygge 
opp Norge til et land som vi i dag kan glede oss over gir 
anledning til et godt liv i trygge rammer. Dette gjorde 
våre forfedre i tro på at Gud ville krone året med gode 
gaver.

Å takke Gud for at han kroner året med gode gaver 
handler også om hvordan vi møter våre medmennesker. 
Mange mennesker søker tilflukt i vår del av verden i håp 
om å finne et bedre liv. Samtidig har mange ikke anled-
ning til å flykte fra fattige og usle kår og må hver dag 
leve i fattigdom og nød.

Lukker vi våre hender, eller strekker vi ut våre hender 
mot de som trenger vår hjelp og som har behov for at 
vi deler av vår overflod? Ingen kan hjelpe alle, men alle 
kan hjelpe noen!

Den aller viktigste gaven Gud kroner året med er den 
nåde og kjærlighet Han gir oss i sin sønn, Jesus Kristus. 
Håpet om evig liv ved vår Herre Jesus Kristus i Guds 
fullkomne rike i himmelen er gaven over alle gaver som 
han ønsker å gi til hver eneste en av oss. Ingen vil bli 
nektet denne gaven, for alle de som tok imot Ham gav 
han rett til å være Guds barn. 

Kan du tenke deg noen større gave å bli velsignet med 
gjennom året enn i troen på Jesus Kristus å være Guds 
kjære barn. Gud kroner året ved, dag og natt, å våke 
nøye over sin dyreste og mest kostbare juvel: Deg!

 



Demokratiet
Som folkevalgt til menighetsrådet får du være med å 
påvirke de fysiske forhold til kirkebygget, og til grav-
plassene. Du får også være med å påvirke innholdet i 
gudstjenestelivet og menighetslivet for øvrig. Det er 
mange å forholde seg til: De ansatte, kommunen, pro-
stiet, bispedømmet, soknets medlemmer, private kon-
sulenter mv. All disse berøringspunktene gjør arbeidet 
i menighetsrådet svært interessant og givende. Det kan 
anbefales!

Kirkebygget
I perioden er bygget blitt 
vasket utvendig på dugnad. 
Det var høyst påkrevet. Det 
har vært snakk om å foreta 
en innvendig storvask, også 
på dugnad. Det er kanskje en 
oppgave for det neste rådet å 
gripe fatt i. Innvendig er 
platået som klokkeringingen skjer fra blitt styrket, slik 
at den som ringer ikke skal falle ned. I år blir det også 
montert nytt anlegg for lyd og bilde. Det blir spennen-
de å se hvordan dette vil virke. Det er også foretatt en 
gjennomgang av varmeelementene under kirkebenkene, 
slik at varmeeffekten nå er blitt bedre.
Av inventar nevnes at det er kjøpt inn flere salmebøker, 
og at det er mangfoldiggjort flere liturgihefter. De har en 
tendens til både å bli slitte, samt forsvinne.
Spesielt er det å nevne at kirken et par ganger i perioden 
er blitt leid ut til ortodokse gudstjenester. Det bor en del 
personer på Vegårshei som tilhører den Ortodokse kirke.
Det bør også nevnes 500-års jubileet som kirken hadde, 
og hvor elever fra Vegårshei skole framførte tanker om 
hva dagens «teser» burde inneholde. Dette viste at kirke 
og skole kunne samarbeide på en måte som begge parter 
hadde «nytte» av. En takk rettes til Vegårshei skole for 
dette samarbeidet. Skolegudstjenesten til jul er også en 
fin tradisjon som er opprettholdt.

Vegårshei kirkegård
Det forrige menighetsråd satte i gang arbeid med regu-
leringsplan for utvidelse. Arbeidet blei styrt av kom-
munen, og som fagkonsulent har firmaet AsplanViak 
blitt brukt. Nåværende menighetsråd har sluttet seg til 
de framlagte planer, og kommet med enkelte innspill til 
arbeidet underveis. Arbeidet har tatt noe lenger tid enn 
beregnet, men resultatet når anlegget blir ferdig i inne-
værende år, ser ut til å bli meget bra.

Det som er mindre bra er forholdene for lagring av det 
forholdsvis dyre maskinutstyret som brukes på
kirkegårdene. Og det er slett ikke bra at gjester til arran-
gementer og gudstjenester må dele toalett med de som 
arbeider på kirkegården. Kun et toalett for begge kjønn. 
Det er også blitt mer og mer vanlig med «syning» for 
pårørende der kistene er før begravelsen. Det såkalte 
«bårerommet» tilfredsstiller på ingen måte hva pårøren-
de bør forvente av et slikt rom.
Ovennevnte blir viktig for det nye rådet å gripe fatt i.
Det sto en del trær rundt kirken som virket både på kir-
kebyggets grunnmur, og på den 8-kantede kirkegårds-
mur rundt kirkebygget. I tillegg falt større greiner ned 
ved snøfall. Etter gitt tillatelse fra riksantikvaren er noen 
trær fjernet, og noen sterkt beskåret.

Kirkens økonomi
Drift av kirken er avhengig av overføringer fra kom-
munen, som igjen får tildeling til formålet gjennom de 
årlige rammer fra staten. Prestens lønn dekkes av staten 
gjennom de årlige overføringer til bispedømmet. Det 
er ikke til å underslå at kommunens stramme økonomi 
også påvirker kirkens økonomi lokalt. Også bispedøm-
menes økonomi er strammet inn, og det kan gjenses i 
at det holdes færre gudstjenester årlig enn hva som var 
tilfelle bare noen år tilbake.
I forslaget til ny trossamfunnslov er det foreslått at 
kirkens økonomi lokalt stort sett bør finansieres som nå. 
Det har vært vanlig at representanter fra kommunen og 
representanter fra menighetsrådet møtes et par ganger 
i året for å drøfte praktiske spørsmål rundt driften av 
kirken og kirkegårdene lokalt. Etter mitt syn er det svært 
viktig at denne kontakten opprettholdes.

Ansatte
Vegårshei menighet er heldig med sitt personale. I for-
slaget til ny trossamfunnslov står at det skal være sokne-
prest i hvert sokn. Vegårshei vil etter dette beholde egen 
prest. Jeg kan ikke skjønne at vi skal bli slått sammen 
med andre sokn, selv om det nå foreslås at Kirkemøtet 
får fullmakt til å fastsette kirkens organisering/innde-
ling.
Det er blitt et nytt fint kirkekontor i 2 etasje i kommune-
huset i perioden.
I denne perioden har samarbeidet med kirken i Gjerstad 
tatt slutt, og samarbeidet prestene imellom er rettet mot 
Åmli. 
Menigheten har i perioden fått ny kirkeverge/daglig

Menighetsrådet - 
oppsummering av perioden



leder. Maria Nese Taxerås overtok for Mathilde 
Moland 1. mai 2018. Menigheten hadde en god kir-
keverge i Mathilde og vi har fått en god kirkeverge i 
Maria. Maria har også en bistilling som trosopplærer, 
og høsten 2018 blei Lene Wadseth Myren ansatt som 
ungdomsmedarbeider i samarbeid med Normisjon. 
Disse gjør en utmerket jobb hvert på sitt felt. Odd 
Rugnes gjør en god jobb som kirketjener/graver/kir-
kegårdsarbeider, og på orgelkrakken har vi en trofast 
og god kantor i Inger G. T. Hansen, spesielt hennes 
arbeid med «sangskole» anser jeg for viktig. Knut 
Kvisli er i perioden ansatt som fast vikar kirketje-
ner. Menighetslivet er helt avhengig av disse perso-
nellressursene.
Det bør også nevnes at diakoniarbeidet som var et 
prøveprosjekt som et samarbeid i prostiet, nå er blitt 
en fast ordning. Det er jeg glad for at prostiets me-
nigheter er blitt enige om.

Menighetsbladet
Etter «bruddet» med Gjerstad har menigheten utgitt 
sitt eget menighetsblad.
Det første bladet blei utgitt i begynnelsen av 2018. 
Kirkevergen er redaktør, og det er en redaksjons-
komite som bistår henne i arbeidet. At eget menig-
hetsblad er blitt en realitet ser rådet på som svært 
viktig. En har også fått mer sving på menighetens 
hjemmeside og facebookside. VIPPS er og innført 
både i forbindelse med ofring i gudstjenesten og som 
alminnelig overføringsmetode av gaver.

Menighetslivet
Rådet har hatt to kveldssamlinger hvor en har drøf-
tet menighetens arbeidsområder. Den første var i 
begynnelsen av valgperioden, og den andre var midt 
i perioden. Her blei trukket opp hva en burde arbei-
de med, og hva den enkelte nedsatte komite burde 
arbeide med.
Jeg bare nevner i tilfeldig rekkefølge: fellesmøter, 
konfirmantarbeidet, Firestarter, diverse arrange-
menter i menighetens regi, misjon, SIMEN, diako-
ni, flyktningers integrering, menighetsturer, søn-
dagsskolearbeid, gudstjenestelivet, trosopplæring, 
ungdomsarbeid, frivillighetsarbeid, pynting av 
kirken og musikk/konserter.

 

Frivillighet/givertjeneste
Arbeidet med det meste av det ovennevnte trengerpenger. 
En god givertjeneste er derfor svært viktig å opprettholde 
framover. Ikke minst gjelder dette menighetsbladet og 
ungdomsarbeidet. Og en ser at Den norske kirke mer og 
mer blir avhengig av frivillig arbeid i menigheten. De 
økonomiske rammer fra stat/kommune vil ikke øke, heller 
det motsatte. Frivillig het synes på mange måter å være 
et «knapphetsgode». Jeg er derfor svært glad for at vi har 
opprettholdt tilbudet som gis gjennom SIMEN (Sammen 
i menigheten). Et tilbud rettet mot personer som er litt 
«annerledes» enn flertallet. Jeg er også spesielt glad for 
søndagsskolearbeidet og det frivillige arbeidet som legges 
ned der.

Jeg er misfornøyd med at vi ikke har fått til en bedre orga-
nisering rundt musikktilbud og konserter. Her kunne vi 
vært flinkere.

Jeg vil avslutte dette innlegget (som kanskje ikke blei så 
kort som jeg hadde håpet), med en sterk oppfordring til 
soknets innbyggere: 

1. Fortsett med en god og nødvendig givertjeneste, og

2. Si deg villig til å gjøre en jobb når du blir spurt. Det 
være seg å hjelpe til på et arrangement, koke kaffe eller 
delta i et dugnadsarbeid. Kirken og menigheten har nytte 
av deg, og du vil selv oppleve en glede ved å delta.

Takk for fire givende år.

Per Fossing



      Slekters gang          
Død
22.06   Brit Lisbeth Sølter
18.07   Ruth Songedal
22.07   Amalie Smeland Skuggevik

Døpt
30.05   Elander Ra-Jakobsen

Vigslet
25.05 
Nikita Marie Mbon & Nathaniel Hansen

29.06 
Jørgen Ettestøl & Marthe Nordås

03.08 
Anna Spilling & Petter Piita Flåt Isaksen

Leander Ra-Jakobsen
med foreldrene Kenneth 
Jakobsen og Linn Kristin Ra 
Johnsen (Risør) 

Mikkel Borgland Skogby
med foreldrene Ingrid Skogby 
og Wojtek Borgland

Anna Spilling og 
Petter Piita Flåt Isaksen
giftet seg i Vegårshei kirke 3. 
august

Nikita Mbon og 
Nathaniel Hansen giftet seg i
Vegårshei kirke 25.mai

Utvidelsen av gravplassen

Nå jobbes det med ferdigstillelse av 
gravplassen, som skal være ferdig i løpet 
av høsten. Gjerder blir satt opp, kanter 
støpt, trappa med rampe fremfor hoved-
inngangen kommer på plass og topplag 
med jord kommer på. I tillegg skal det 
plantes litt busker og trær, settes opp 
benker, vannposter. 

Det er fokusert på at det skal være lett 
fremkommelig i form av fine veier/
stier, og det blir lag inn varmekabler i 
rullesstolrampa. Gravplassen skal også 
være et fint sted for ettertanke og ro, og 
vil derfor være utformet på en måte som 
tilrettelegger for dette. 

Ny trapp fremfor hovedinngang, 
med parkeringsmuligheter. Den 
gamle steintrappa bevares

Varmekabler blir lagt 
i rullestolrampe.

Nye gjerder blir satt 
opp rundt store deler av 
gravplassen. 

Det nye gravfeltet. 



   
SøndagSSkolen

Vi gleder oss til å komme i gang og håper å se dere 
utover høsten. Det ser ut som det blir søndagsskole 
og familiegudstjenester på disse datoene. Vi skal si 
fra dersom det blir endringer i programmet.

Søndag
06.10 Søndagsskole
27.10 Felles gudstjeneste på Huset. Bønneuka
10.11 Søndagsskole
17.11 Familiegudstjeneste. Lys våken.
01.12 Søndagsskole
08.12 Kl 18.00 Lysmesse
24.12 Kl 15.00 Familiegudstjeneste, julaften

Søndagsskolen starter kl  11.15 og varer til kl 12.00.
De som vil kan møte i kirken kl 11.00 og komme ut 
i «stallene» kl 11.15
Deltakelse på familiegudstjeneste regnes som fram-
møte på søndagsskolen.
Da sees vi i ”stallene” og i kirken!!

Hva skjer i høst?

Program normiSjon høSten 
2019 

                        Torsdag 12.sept kl. 19.00
                           Andakt ved Knut Sunde 
 
                       Søndag 22.sept kl. 18.00  
              Kveldsgudstjeneste ved Alf Halvorsen 

                       Torsdag 3.oktober kl. 19.00
                               Svein Løvdal taler.

                       Torsdag 17. oktober kl. 19.00 
                            Besøk av Alf Halvorsen
                      
                       Torsdag 24.oktober kl. 19.00              
                               Felles bønneuke            
                   Halvard Myhren, Bente og Torstein

                       Fredag 8.november kl. 18.00
                                 Høgtunbasaren

                     Torsdag 14. november kl.19.00
                     Torstein Gundersen og ”Kor Gildt”

                     Søndag 24. november kl.18.00
            Kveldsgudstjeneste ved Arne Inge Vålandsmyr

                      Torsdag 28.november kl.19.00
             Bibelskolen i Grimstad og Per Sigve Særheim

Vi hører en bibelfortelling, synger sammen, gjør
ulike aktiviteter og leker. Til slutt har vi litt frukt og

en andakt. 

Nattcafè
For alle i 8. klasse og oppover. Kl. 20.00 på Høgtun. 

27. september – Elisabeth Lindtveit
25. oktober – Torgeir Wadseth

29. november – Eilef Vierli
13 eller 20. desember – Juleavslutning 



Denne høsten er du velkommen til tidebønn Vegårshei 
kirke omtrent hver tredje uke.
Samlingene vil bestå av sanger, stillhet, tekstlesing, 
foreskrevne bønner og bønnevandring med nattverd.

Med «økumenisk» mener vi felleskirkelig. Vi tenker både 
på form, ledelse og deltakelse. Samlingene bygger på 
kveldsbønnliturgier med lange tradisjoner omtrent slik de 
står i salmeboka fra 2013 og ledes av Annette Spilling, 
Arne Lindtveit og Gunnar Lindtveit.  

Vi prøver med to ulike kvelder og tidspunkt for å se om 
det kan passe for flest mulig. Samlingene varer rundt tre 
kvarter.

Hva er en prostidiakon er og hva gjør han egentlig? Di-
akoni er kirkas omsorgsarbeid og drives først og fremst 
av frivillige. Noen menigheter har ansatt en diakon, for å 
hjelpe til i dette arbeidet. I Aust-Nedenes prosti, samar-
beider menighetene og kommunene om denne stillingen. 

Medvandrer
Diakonens arbeid prioriteres etter hvilke behov, som 
finnes i menighetenes område.  Hovedfokus er samtaler 
med mennesker som har det vanskelig. Det kan være på 
grunn av uventa hendelser i livet. Alvorlig sykdom, sorg 
på grunn av tap av en som står deg nær, eller at livet er 
vanskelig av andre grunner. Diakonen kan være en sam-
talepartner og en medvandrer.

Sorggrupper
Sorg er en naturlig del av det å leve. Det er ingen fasit 
på hvordan sorg skal bearbeides, men samtaler med en 
nøytral person kan være en god hjelp. Eller kanskje du 
vil delta i en  sorggruppe. Ingen forstår så godt hvordan 
det er å være i et sorglandskap, som den som har vært der 
selv. 
Vi har også samtalegruppe for kreftpasienter. Der kan 
en ta opp aktuelle problemer og fortelle hvordan livet er 
akkurat her og nå. Deltakerne har gjensidig taushetsplikt. 

Prostidiakonen
Temakvelder
Diakonen holder foredrag i ulike sammenheng. Det kan 
være inspirasjonskvelder eller andakter. Temaer kan være 
etikk og refleksjoner rundt det å være et medmenneske. 
Er det mulig å bevare en kristen tro, når det stormer som 
verst i livet. 
Temakvelder om vold og seksuelle overgrep er et annet 
aktuelt tema. Enten med fokus på konfirmanter, men også 
egne kvelder for fagfolk, lærere og folk flest. 

Hvem er tilbudet for?
Diakonens tjenester er gratis og tilgjengelig for alle, uan-
sett religiøs tilhørighet. Du bestemmer hva vi skal snakke 
om. Hvis du vil snakke om tro og tvil, så gjør vi gjerne 
det, ellers vil fokus være på livet her og nå og veien videre. 
Kontakt kirkekontoret, eller meg direkte hvis du vil høre 
mer om dette, eller avtale en samtale. Tips gjerne andre 
om tilbudet.

Mitt motto er at «Ingen er bare det du ser». Vi har alle 
våre historier og vi har alle vår bagasje. Den blir lettere 
å bære hvis du deler den med noen. Så uansett hva det 
gjelder: Snakk med noen om det.. 

Svein Schøgren, 
prostidiakon, 
tlf. 91304872

Onsdag 2. oktober           kl. 18.00 
Tirsdag 15. oktober         kl. 20.15 
Tirsdag 5. november     kl. 20.15 
Onsdag 27. november     kl. 18.00
Tirsdag 17. desember     kl. 20.15 

Velkommen!
Annette, Arne og Gunnar

Økumenisk kveldsbønn 
i Vegårshei kirke







September

15.09 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Høsttakkefest. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. 
            Jer 9,23–24, Fil 3,7–14, Matt 19,27–30
22.09 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
            Rut 1,7–11.16–19a, 1 Kor 13,7–13, Joh 15,9–12
29.09 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
            Ordsp 9,1–5, 1 Kor 1,18–25, Matt 11,16–19

Oktober

06.10 Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Søndagsskole kl. 11.15.
            Esek 37,1– 5.10–14, Fil 1,20–26, Mark 5,35–43
13.10 Gudstjeneste kl. 11.00. Gullkonfirmanter. Presentasjon av nye konfirmanter. Offer til 
           prostidiakonstillingen.
            Salme 38,10–16, 1 Joh 4,11–16, Mark 1,40–45
20.10 Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.
            1 Sam 3,1–11, 1 Kor 9,19–23, Luk 9,57–62
27.10 Fellesgudstjeneste for bønneuka på Forsamlingshuset kl. 11.00. Nattverd.
            Mika 7,18–19, 2 Kor 13,5–8, Luk 15,11–32

November

03.11 Allehelgensgudstjeneste kl. 18.00. Offer til diakoniutvalget. Kveldsmat på Høgtun.
            Jes 60,18–22, Hebr 11,11–16.39–40, Luk 6,20–23
10.11 Gudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. Offer til Stefanusalliansen. Søndagsskole kl. 11.15.
            3 Mos 19,1–2.16–18.33–34, Jak 2,1–9, Luk 10,25–37
17.11 Familiegudstjeneste kl. 11.00. Lys våken. 11-åringene deltar. Offer til trosopplæring
            Jes 51,11–16, 1 Tess 4,13–18, Matt 24,35–44
24.11 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
            5 Mos 30,15–20, 1 Kor 15,22–28, Joh 9,39–41


