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Datoen 12. mars 2020 endret Norge. Da tok politikerne 
grep mot den truende pandemien. Bortsett fra for noen 
fagpersoner som hadde varslet om en mulig epidemi, 
kom koronaviruset svært overraskende på oss og ver-
dens nasjoner. Et lite, men svært hissig og dødelig virus, 
har endret hverdagen for oss og hele verdens befolk-
ning.  

Det har vært en underlig tid å være menneske og også 
en annerledes tid for kirken. Nærhet og å kjenne gleden 
over å være mange samlet, er ikke lenger et mål, men 
snarere noe vi må unngå. Stikk i strid med alt vi har 
lært handler det nå om å holde avstand og ikke være for 
mange samlet på en gang. Det er den beste måten vi nå 
kan ta vare på hverandre inntil vi får en vaksine. 

 
Foran oss ligger julen. Lukas innleder juleevangeliet 
slik: «Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra 
keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i 
manntall.» Den første jul var en historisk hendelse like 
reell som covid19 pandemien.  

Jesu fødsel har store og varige konsekvenser for hele 
verden. Ja, så store at vi i vår del av verden regner vår 
tidsregning fra Jesu fødsel. Verden ble ikke lenger den 
samme etter at englene sa til hyrdene: «I dag er det født 
dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og 
dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som 
er svøpt og ligger i en krybbe.» Historiske hendelser 
endrer vår hverdag!  

Den første jul kom svært overraskende på datidens lede-
re og folk. Det var noen profeter i Det gamle testamen-
tet som hadde forutsett at Messias skulle komme. Men 
at det skulle skje på denne måten, at Gud selv skulle 
fødes inn i vår verden, var det ingen som hadde forutsatt 
eller trodd. Likevel skjedde underet! 

Julen er svaret på spørsmålet: «Betyr vi noe for Gud?» 
Sterkere kan ikke Gud vise det enn ved å bli som en av 
oss og til slutt gir sitt liv for vår skyld. Gud vender ikke 
ansiktet sitt bort fra oss, men kommer til oss. Han kom 
for å skape tro på Jesus og for å invitere oss til å følge 
Han.  

Historiske hendelser endrer vår hverdag. Pandemier 
forbindes med sykdom og død. Jesus kom for å gi oss 
liv. Det gir håp, også i tunge tider.  

Salmedikteren Svein Ellingsen døde i vår 90 år gammel. 
Han hadde en egen evne til å sette ord på vår tro og vår 
virkelighet. I julesalmen «Mørket omkring oss er mør-
ket før daggry», skriver han i det siste verset:  

Håpet får gripe det kommende daggry!  Englenes lov-
sang skal sprenge vårt mørke.  Se, her blant mennesker 
finnes Guds bolig! Ingen er lenger alene på jorden. 
 
Jeg ønsker alle en god adventstid og en velsignet jul! 
 
Stein Reinertsen Biskop i Agder og Telemark

En historisk hendelse!



Biskop og stiftsdirektør ville i høst besøke hvert 
enkelt prosti, og 15.september i år kom biskop Stein 
Reinertsen og stiftsdirektør Aslak Wegge til vårt 
prosti for å lytte og for å samsnakke om erfaringer, 
behov og muligheter for kirken i denne «korona-ti-
da». På Fiane bedehus hadde vertskapet lagt til rette 
for godt smittevern og deilig servering da prester, 
kirkeverger og menighetsrådsledere kom for å dele, 
inspirere og lære. Det var flott å møtes ansikt til an-
sikt og lytte og å snakke om:

• Hvordan det hadde vært å være kirke disse må-
nedene i pandemiens tid.

• Gode muligheter for veien videre, og hvordan 
drive klokt hos oss under nye betingelser.

• Et teologisk utblikk på veien videre v/biskop 
Stein.

De ulike menighetene hadde funnet fram til nyska-
pende alternativ som har blitt til viktig styrke for folk 
i denne krevende tida. Biskopen takka for omstilling 
til nærhet gjennom avstand; mange steder har ordet 
nådd ut 

• gjennom ord og toner i nettbaserte media, 
• via «drive-in»-gudstjenester, slik bla vi på 
      Vegårshei hadde i vår, 
• via vandregudstjenester som i Lunden på 
      Nes Verk 
• påskevandring, som hos oss, 
• gjennom konfirmantundervisning i friluft, som i 

Holt, 
• diakonale telefontjenester rundt forbi mm. 

Mye av dette var vi enige om at vi kan bygge videre 
på og bruke, sammen med mer kjente arbeidsveier, 
også etter pandemiens tid. Biskopen holdt fram 3 
viktige premisser for veien videre: 

• Vi må tenke smittevern som en normaltilstand nå 
framover en tid. 

• Kirken må stå fremst på smittevern og følge FHI 
sine regler; det er vårt vitnesbyrd at vi stiller opp 
for mennesker som er sårbare og i risikogruppe. 

• 1-meteren er Vårt Håp! Den gir oss muligheter. 
Derfor innstiller vi ikke, men omstiller for å stille 
opp. 

Det ble holdt frem at gudstjenesten er pulsslaget i 
menigheten, og at vi som kirke best mulig ønsker å 
forebygge at folk blir avvist. Vi satser på å få 
holde skolegudstjenester og julegudstjenester for alle 
i målgruppene. (På Vegårshei blir det derfor 2 guds-
tjenester i år på julaften.) 

Biskopen ønsket å sende med oss ord til åndelig trøst 
og oppmuntring i arbeidet videre. Han minnet om at 
historien har vist at pestene går over og han gav oss 
derfor 7 underpunkt under overskriften: HÅP! 

I smittens tid minnes vi på at vi er et fellesskap; vi 
tilhører Kristi legeme
• Vi gledes over at det kristne menneskeverdet 

tydeliggjøres ved at vår regjering setter av store 
penger for å verne sårbare mennesker.

• I møte med pandemien møter vi lettere vår egen 
sårbarhet. Mange opplever da at Gud kan komme 
nærmere. 

• Vi forvalter en usårbar nærhet:(Bibelsitat) «Hvem 
kan skille oss fra Kristi kjærlighet?» 

• Vi forvalter den viktigste skatt. Den verste av-
stand er ondskapen vi gjør mot hverandre. Nåden 
er vår største skatt:(Bibelsitat) «Du dekker oss 
med nåde som med et skjold».

• (Bibelsitat) «Vi fikk ikke en ånd som gjør mot-
løs». «Vi er presset, men ikke knekket»….

• To begivenheter rammer inn vårt HÅP: 
1. Englene på Betlehemsmarken forkynner at Frel-

seren er født 
2. vinnene fant den tomme graven påskedagen. 

Oppstandelsen er vårt levende håp!

«Å være kirke i pandemiens tid»
av Ingeborg Karine Dale Haugenes



Gudstjenester julaften 
Det blir to gudstjenester i Vegårshei kirke på julaften. En kl. 13.30 og en kl. 15.30. For å være sikker på at dere 
får plass, må man melde seg på. Dette kan gjøres via våre hjemmesider vegarshei.kirken.no. Her finner du link til 
påmelding til hver av gudstjenestene. Her er det mulig å melde seg på frem til 22.desember. Dersom du ikke har 
mulighet til å melde deg på elektronisk, kan du ta kontakt med Maria på kirkekontoret på tlf: 90161892. 

Dersom dere ikke har meldt dere på, vil man kunne risikere å ikke få plass i kirken på julaften. Plassene vil bli 
prioritert til dem som har meldt seg på, og så fyller vi opp så lenge vi har ledige plasser. Hvor mange vi får lov til 
å ha på hver av gudstjenestene kommer an på hvilke nye retningslinjer det har kommet med tanke på smittevern. 
Følge med på hjemmesiden vår og på facebooksiden vår. Der vil vi komme med oppdateringer. Det vil også kom-
me annonse i avisen. 

Vi forholder oss til smittevernsreglene ved at det skal være mist èn 
meters avstand mellom perosner som ikke kommer fra samme 
husstand. Alle skal benytte håndsprit på vei inn og ut av kirkebygget, 
samt berøre minst mulig. I tillegg skal ingen komme på gudtjenester 
dersom de føler seg syk eller at det er mistanke om smitte. 

Det er også mange som kommer til å holde seg hjemme i frykt for 
smitte, dette har vi svært stor forståelse for. Vi vil da opplyse om at 
flere menigheter rund om i landet kommer til å sende gudstjenestene 
sine direkte, blant annet på facebook. I tillegg sendes det 
julegudstjeneste på NRK. 

Det blir også gudstjeneste i Vegårshei kirke 1.juledag kl.12.00. 

Det er ingen tvil om at dette blir en litt annerledes jul for mange av 
oss, men jul blir det uansett. Vi må bare hjelpe hverandre til å gjøre det 
beste ut av det, og satse på at det blir bedre i tiden fremover. 
 
Staben i Vegårshei kirke ønsker dere velkommen til gudstjenster, og 
ønsker alle sammen en riktig god jul. 



Småbarnstreff

Småbarnstreff har hatt samlinger gjennom høsten, og det har vært mange mødre med barn som har vært med. Vi 
har til og med hatt med folk fra Tvedestrand, Gjerstad og Åmli. Vi synger sanger, gjør bevegelser, sier regler og 
danser sammen. Dette bildet er fra Småbarnstreff torsdag 5. november. Nye retningslinjer i forhold til smittevern 
kom samme dag, så dette ble siste samling før jul. Vi satser på at det er greit å møtes igjen etter nyttår. 

Konfirmantkullet som startet undevis-
ningen nå i høst, består av 14 konfir-
manter. De har undervisning rett etter 
skolen på tirsdager, og følger der et 
konfirmantopplegg som heter "Delta". 
Her lærer de om Gud, kirka, bibelen og 
tro gjennom ulike filmsnutter, oppgaver 
og undervisning. Dato for konfirmasjon 
er satt til søndag 6. juni 2021. 

Bak fra v: Amanda Myre, David Lindt-
veit Lines, Marthe Aanonsen Strand, 
Thea Køhler Hjertås. 

Tora Emilie Nordahl, Anna Bjorvatten, 
Tobias Bjorvatten, Elise Songe Bakken. 

Arne Christian Samuelsen Lauve, Lars 
Reier Heen Espeland, Trond Bjorvatten, 
Halvor Bjorkjendal.

Markus Andreassen Thorsen, Vidar 
Selåsvassenden

Konfirmantkullet 2020/2021



Slekters gang          
Død 
06.10  Amund Åsheim
16.10 Oddveig Lauve
22.10 Øyvind Skaaland
23.10 Grunde Selås 
05.11 Ingebjørg Dalane
11.11 Kjellaug Fredheim
23.11 Trygve Finsrud

Døpt
22.11  Leo Bråten-Opheim

Vigsel 
19.09 Natalie Fredriksen & 
          Jon Rune Samuelsen

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

Dugnadsvask i kjørka
Onsdag 14.oktober møttes en ivrig gjeng kjørka med både vaskebøtter og kluter. En skikkelig vaskerunde stod på 
planen. Det ble støvsugd, tørka støv og vaska i krinker og kroker som ikke har vært vaska på en stund. Det var en 
effektiv gjeng på 7 personer som vaska store deler av kjørka innvending, og det hele var gjort på noen få timer. 
Kjørka er nå ren og pen til jul, og dufta herlig grønnsåpe i flere dager etterpå. 

Tusen takk til den flotte dugnadsgjengen som stilte opp! 

Natalie 
Fredriksen & Jon 
Rune Samulesen 
ble viet i Vegårshei 
kirke lørdag 19. 
september. 



Minnet på Allehelgensaften

Othilie Marie Grasaas Andreassen (Tulla)

Anne Grete Colbjørnsen

Odd Inge Ormshammer

Per Arild Vegerstøl

Ole K. Næs

Kari Olava Bjorvatten

Niels Christian Gjørup

Klara Færsnes

Anne Moen Nes

Dagfinn Bergfald Lofstad

Anna Vefald 

Amund Åsheim

Oddveig Marie Lauve 

Disse ble minnet på Allehelgensaften søndag 1.november. 
Hver år minnes vi de som vi har gått bort det siste året. 



Mitt hjerte alltid vanker
I Jesu føderom,

Der samles mine tanker
Som i sin hovedsum.

Der er min lengsel hjemme,
Der har min tro sin skatt;

Jeg kan deg aldri glemme
Velsignet julenatt!

Akk, kom jeg opp vil lukke
Mitt hjerte og mitt sinn

Og full av lengsel sukke:
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
Du har den selv jo kjøpt,
Så skal du blive trolig
Her i mitt hjerte svøpt.

Jeg gjerne palemgrene
Vil om din krybbe strø,
For deg, for deg alene

Jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne

Sin rette gledes stund,
At du er født herinne
I hjertets dype grunn.

  H.A. Brorson 1732



klangvariasjoner. Ved størrelse, tykkelse på kappe-
vegger, vekslende kolber og forskjellige ringemåter 
dekker de livets skiftende faser gjennom glede og sorg, 
fest og alvor. Med full styrke svinger klokken om sin 
akse og kaller til viktig samling i herrens hus. Sorgens 
toner trenger på når klokken henger stille og ringeren i 
langsomt tempo fører kolben mot klokkekappen. Den 
ringemåten heter å klemte. Når tempoet øker og ryt-
men skifter, bryter en lekend jubel løs. Den ringemåten 
heter å kime.»

Lund skriver videre at klokkene i Kongsberg og Nidar-
osdomen veier henholdsvis 2,5 og 2,8 tonn! I Norge 
nå, skriver han, er det registrert 264 middelalderklok-
ker.
Han skriver og at norsk kirkerett fastslår at kirkeklok-
ker ikke kan benyttes for å markere deltakelse i aksjo-
ner eller som støtte til demonstrasjoner, men de kan 
brukes til spesielle situasjoner etter bestemmelse av 
kirkerådet eller bispemøtet.
Lund skriver også mye om: Støpeperioder, klokkenes 
symbolikk, klokkene hos Ibsen, annen bruk og mis-
bruk av klokker og om Olsen Nauen Klokkestøperi. 

Klokkene i Vegårshei kirke
Øyvind Bjorvatn skriver følgende i jubileumsboka 
«Vegårshei kjørke»:

«I tårnet henger to kjørkeklokker, den eldste og største 
fra 1761, og den yngste og minste fra 1825. Begge må 
altså ha hengt i det gamle tårnet (Det nye tårnet ble 
bygd i 1863). Den eldste må dessuten ha hengt i gam-
lekjørka fra 1667. Det må ha vært minst ei kjørkeklok-
ke før 1761, for det heiter at den nye klokka kosta 140 
riksdaler, og blei «omstøbt af Jacob rendler»»

«Kling no, klokka»
av Per Fossing

Før 2020 var det vanskelig å høre ringingen fra kirke-
klokkene i Vegårshei kirke innenfra. Nå, etter at kirke-
rommet er blitt oppgradert bl.a. med nytt og bedre høyt-
talerutstyr, høres klangen av kirkeklokkene svært godt. 
Ringing med kirkeklokker har i hundrevis av år vært en 
viktig del av kirkelivet. Det kan derfor være av interesse 
å skrive litt om kirkeklokker i menighetsbladet.

Pensjonert prest, Arne Lund, skreiv i 2017 et stykke om 
kirkeklokker i «Årsskriftet for Bamble Historielag», og 
jeg har, med stor glede, fått tillatelse til å referere fra 
innholdet.
 «Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tu-
sen tårn». Slik skrev Elias Blix i 1889. Og med Grundt-
vigs julesalme: «Det kimer nå til julefest», fant klokke-
klangen vei gjennom skolebarnas ører og gav klangbunn 
i sjelen. Mange steder gikk også familier ut julaften for 
å høre jula bli ringt inn.
De første klokkene blei støpt i det fjerne Østen for ca. 
5000 år siden. Til kirker i Sør-Italia kom de fra klostre i 
Nord-Afrika ca. år 535. Til å begynne med blei de laget 
av sammenklinkede blikkplater.

Kirkeklokker finner man ulike former og 
fasonger i store deler av verden. 

Nordens apostel, Anskar, innførte bruk av klokker i de 
nordiske land i første halvdel av 800-tallet. Før de første 
kirkebyggene blei reist, kunne klokka bli hengt i et tre! 
Den sentrale oppgaven var å kalle til messe tre ganger 
før messen begynte, gjerne med en halv times mellom-
rom, en skikk som fortsatt lever i moderne tid både på 
luthersk og katolsk hold. På 1700-tallet ble det i Norge 
vanlig å ringe en fjerde gang. Når presten gikk på pre-
kestolen! Nå fikk folk skjerpe seg å komme innendørs 
og få med seg Guds ords forkynnelse! Dette var nok 
en slags luthersk overtakelse av den katolske skikken 
med de små messeklokkene som det ble ringt med når 
presten leste nattverds ordene over brødet og vinen.

Klokkeinstrumentenes overlegne klangrekkevidde var 
nok medvirkende til deres store utbredelse, samt store



Rope ut et nådens år fra Herren
Denne teksten fra Lukas 4 leste vi første søndag i ad-
vent. Det er Jesus som leser disse ordene fra bokrullen 
Jesaja i sin egen hjembys synagoge.

           Han har sendt meg for å rope ut
           at fanger skal få frihet
           og blinde få synet igjen,
           for å sette undertrykte fri

Det er et fantastisk budskap å starte et nytt kirkeår med. 
Det finnes håp! Vi trenger oppmuntring i denne tiden. 
Mange har i år hengt opp adventsstjerner og pynt litt 
tidligere enn vanlig for å gjøre det litt hyggeligere rundt 
oss.

Skulle ønske jeg kunne si                                                                                                         
Når jeg skal si noe i advent og juletiden pleier jeg å si 
noe om at vi i denne tiden kommer litt nærmere hver-
andre. Det skulle jeg ønske at jeg kunne si, også i år. 
I år må vi si det motsatte; Hold avstand og ikke besøk 
hverandre mer enn nødvendig!

Heldigvis har vi lite smitte her hos oss, men vi må like-
vel være forsiktige.

Det finnes likevel mye vi kan gjøre alle sammen for å 
bry oss om hverandre. Jeg vet at det allerede er mange 
som gjør en innsats for andre her på Vegårshei. Det er 
flott!

Skrive julekort og gå tur
La oss alle sammen tenke over hvem i vårt nabolag, 
slektninger eller andre vi kan ringe til; Bare spør hvor-
dan de har det nå i koronatiden! Kanskje vi skal ta frem 
igjen tradisjonen med å skrive julekort. Det er ikke så 
mange som gjør det lenger. Eller kanskje vi skal spør 
noen om å være med å gå en tur. Det er sjelden man 
snakker så godt sammen som når man er ute og går. 
Eller kanskje ta en tur i skogen sammen med en annen 
familie, en nabo, noen barn man kjenner og brenne bål i 
skogen.

Advent er ei tid der vi venter på ham som skal komme. 
Han kom ikke med glitter og stas, men kom nettopp 
for å sette undertrykte fri, gi blinde synet igjen og sette 
fanger fri.

Søk opp «Velsigna du dag over fjordan» av Trygve Hoff 
og lytt til denne vakre salmen.

Med ønsker om en velsignet advent og juletid prost 

Ragnhild E Floberg



For noen måneder tilbake, rettere sagt 1. september 
2020, hadde Odd Rugnes jobbet som kirkegårds-
arbeider og kirketjener ved Vegårshei kirke i 40 år! 

Som kirketjener/kirkegårdsarbeider har du nå gjennom 
en mannsalder vært en viktig del av kirkens ansikt utad. 
Det er gjerne deg innbyggerne treffer først når de er på 
kirkegården, eller på gudstjeneste eller kirkelige sere-
monier. Du har som kirketjener en meget viktig stilling i 
vår lokale kirke! 

Hvordan kom du på å søke denne stillingen som 
19-åring? 
-Det var tilfeldig. Jeg jobba for Nidarå Tømmmersalgs-
lag på den tida. Fetteren min hadde blitt forespurt om å 
søke til jobben, men hadde andre planer, så han anbefal-
te meg å søke. Han mente det var en sikker, kommunal 
jobb.

Hva slags opplæring og oppfølging fikk du den gan-
gen? 
-Jeg ble vist én oppgraving og gjengraving; det var alt. 
Resten måtte jeg ta meg til sjøl etter hvert. 

Kirketjener/kirkegårdsarbeidere har flere steder 
samarbeidsteam på tvers av sokn og bidrar kanskje i 
tverrfaglige oppgaver. Hvordan er det på Vegårshei? 
-Vi har ikke slikt samarbeid, men det har rett nok vært 
drøfta. En gang var vi på tur til Newcastle. Da ble 
tanken lufta om å kunne samarbeide ved for eksempel å 
ha en gravemaskin på deling. Men med avstander som 
til Åmli og Treungen ble det selvsagt helt upraktisk 
og umulig. Vi har stiftsdager; da har vi seminarer med 
kirkekonsulent, og der blir ulike tema som gjelder de 
kirkelige stillingene tatt opp. 

Du deltar i den praktiske tilretteleggingen og gjen-
nomføringen av kirkelige handlinger. Det er så trivelig 
for oss som kommer å møte deg og ditt lune smil ved 
inngangen når vi kommer til kirka.
Har du minner fra spesielle situasjoner? 
-Dette er en jobb, og jeg legger vinn på å behandle alle 
folk likt. For mange år siden var det vanlig at jeg fulgte 
dåpsfolka inn i prosesjon. En gang kom 3-4 dåpsfolk 
bak med mye lyd, så tenkte jeg: «Jeg håper ikke de 
ligger skylda på meg». Ellers er det ekstra moro å lukke 
folk inn til bryllup. Ved begravelser synes jeg alltid det 
er godt å ha hilst på de pårørende i forkant. 

Du har også ansvar for vedlikehold av bygg, kirkegård 
og maskinpark m.m. Du er blitt berømt både i og uten-
for Vegårshei for det flotte vedlikeholdet på kirkegår-
den. Hvilken betydning opplever du denne delen av 
arbeidet har for folk/pårørende?
-Folk er godt fornøyd, de setter pris på at der er fint slått 
og at vi har det ryddig og greit. Jeg opplever det viktig å 
gjøre så godt en kan på den delen; det skal være fint og 
verdig når folk kommer til grava. 

Du har hele 3 kirkegårder du utfører gravearbeid 
på, og jeg har hørt at du faktisk gjennom årene snart 
har gravd tusen graver? 
-Ja, nå har jeg gravd rundt 970 graver. 

40 år på kirkegården
av Ingeborg Karine Dale Haugenes



Jeg vil tenke et slikt arbeid kan være enormt kreven-
de på mange plan. Du kjenner nok mange av dem 
som blir gravlagt. Hvordan oppleves denne delen av 
jobben? 
-Det er tøft til tider, og det opplevde jeg særlig da jeg 
var ny i jobben. Nå må jeg koble vekk tankene mens jeg 
gjør jobben. Så hender det jeg besøker graven etterpå 
mens jeg minnes de enkelte. 

Det har skjedd mye utviklingsmessig siden du begyn-
te i forhold til utvikling av digitale verktøy, maskiner 
og utstyr. Vil du si arbeidet ditt slik sett er endret 
gjennom årene?
 -Ja, absolutt! Jeg grov i 20 år med spade før jeg fikk 
gravemaskin. Jeg grov på det meste fem graver på ei 
veke med hand! Det var stridt. Noen gonger på vinteren 
var det ekstra hardført. Vi hadde riktignok tineapparat, 
men kanskje hadde det snødd og blåst på natta, og den 
ferdiggravde grava var full av snø. Så måtte jeg spa opp 
snøen før begravelsen begynte. Alt måtte jo være klart 
til fastsatt tid. 
Det har letta veldig etter jeg har fått ulike nye hjelpe-
midler. Nå har jeg både lauvblåser og kantklipper, samt 
motorklipper til å sitte på. Det er fint utstyr som jeg 
setter pris på. Kunne jeg kunne ønske noe nytt, skulle 
jeg gjerne hatt en litt mindre traktor til å kjøre gravmas-
se med, siden den vi hadde er utslitt. Dette utearbeidet 
vår, sommer og høst er den gildeste delen av jobben. Jeg 
liker å klippe plen og holde det ordentlig, blåse lauv og 
gjøre det pent. 

Kirka er 212 år gammel; bygd i 1808. Ser du 
endringsbehov for å lette dette arbeidet og oppgra-
dere til dagens menighet? 
-Ja, vi har manuell ringing; det hadde letta veldig å kun-
ne få fjernstyring på ringinga. Da ville jeg kunne sitte 
nede og trykke på en knapp for å starte ringinga. Jeg må 
stå i kirketårnet og er avhengig av å høre når sangen på 
gravplassen er ferdig. Det hender jeg avtaler med en av 
dem som står på kirkegården at de gir et synlig tegn, for 
det kan være vanskelig å høre når der samtidig er annen 
lyd fra trafikk eller lignende.

Hva er mest krevende i forhold til jobben slik du 
opplever det? 
Jeg ser at fritid er mer og mer verdt. Jeg har jobba man-
ge helger og høytider. Jeg har vært på jobb hver jul og 
julaften, med unntak av to ganger jeg har vært syk. 

Vi takker for intervjuet, for alle trappetrinnstega til 
kirketårnet for å ringe inn til seremonier og høytider, for 
flott stell på kirkegård og uteområder og for samarbeid 
med ansatte og besøkende. 
Vi ønsker lykke til videre i tjenesten og sender en per-
sonlig tanke til Odd i kirketårnet med ønske om god jul, 
mens vi hører klokkene kime julaften fra kl. halv fem til 
fem for å kalle til julehøytid på Vegårshei. 

For å ringe i kirkeklokkene på Vegårshei kreves det 
muskelkraft og god tålmodighet. Det kan ofte være 
kaldt og vindfullt å stå oppe i klokketårnet og ringe. 
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Desember
13.12   Julesanggudstjeneste kl. 11.00. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet. 
            NB: Påmelding
            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 kl. 13.30. Offer til Kirkens Nødhjelp. NB: Påmelding
            Familiegudstjeneste kl. 15.30. Offer til Kirkens Nødhjelp. NB: Påmelding
            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

Januar
01.01  Høytidsgudstjeneste kl.12.00. Offer til menighetsarbeidet. 
           Salme 103,13–18, Apg 4,8–12, Matt 1,20b–21
10.01  Gudstjeneste kl.11.00. Offer til trosopplæring. 
           2 Mos 1,22–2,10, Ef 1,7–12, Mark 1,3–11
17.01  Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
           Jes 55,1–3, Åp 22,16–17, Joh 4,4–26
24.01  Gudstjeneste kl.11.00. Besøk fra Sjømannskirken. Offer til Sjømannskirken. 
           2 Mos 3,10–12; 4,10–16, Rom 9,20–24, Joh 9,1–7.35b–38
31.01  Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
           Jer 20,7–9, Rom 10,13–17, Mark 4,26–34

Februar
07.02  Gudstjeneste kl.11.00. 
           2 Mos 3,1–6, 2 Pet 1,16–18, Mark 9,2–13
14.02  Familiegudstjeneneste kl.11.00. 10-åringene deltar. Offer til misjonsprosjektet
           Jes 53,1–5, 1 Kor 1,18–25, Joh 12,20–33
21.02  Gudstjeneste kl.11.00.  
            1 Mos 4,1–7, 1 Kor 10,10–13, Matt 16,21–23
28.02  Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
           1 Mos 3,8–15, Rom 5,17–19, Luk 7,36–50


