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Kontaktpersoner for noen av
virkegreinene:

Adresse:
Aklandsveien 22, 4985 Vegårshei
Telefon: 47 96 86 38/97 00 49 85
E-post: post@gudsmenighet.no
Bankgiro: 2938.20.06737
Menighetskontoret:
Fleksibel betjeningstid.
Menighetens visjon:
Vi vil bygge en levende menighet der
mennesker får møte Jesus!
Hovedpastor/forstander:
Svein Flaten, telefon 47 96 86 38,
e-post: svein@gudsmenighet.no
Pastor: Knut Sunde, telefon 97004985,
e-post: knut@gudsmenighet.no
Ungdomsarbeider:
Elisabeth Lindtveit, telefon 97155450,
e-post: elisabethlindtveit@msn.com.
Barne- og familiearbeider:
Leif Dalen, telefon 92063616,
e-post: leif@gudsmenighet.no.
Lederskap:
Erling Myre (eldste), leder
Camilla Saga, nestleder
Nina Stea Jorstad
John Aage Knuten
Kari Garthus
Bjørn Langmyr
Klara Sunde
Svein Flaten (hovedpastor)

Organ for Guds Menighet Vegårshei.
Bladet sendes ut uten fast kontigent, omkostningene dekkes ved gaver.
Bankkontonr. 2938.20.06737
Ansv.redaktør: Svein Flaten.
Red.medarb.: Knut Sunde.
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Baby-sang: Maria N. Taxerås.
Søndagsskolen: Leif Dalen.
Speiderne: Knut Sunde.
Tweens:
NiTo: Per Langemyr.
ÅpentHus: Elisabeth Lindtveit.
Kvinneforeningen: Aud Bjørkholt.
Lovsangstjenesten:
Bønnenettverk: Helge Lindtveit.
Teknisk gruppe: Ole Jorstad.
VeBaGo: Maria Bergan.
Firestarter: Sigmund Lindtveit.
Krik: Margit E. Tveiten og Hannah E. Voie.
Nettverk Misjon: Per Reidar Haugenes.
Julemessa: Inger V. Olsen.
HusTreff: Knut Sunde.
Endringer meldes menighetskontoret fortløpende.

Velkommen til
samlinger i Vegårshei
Forsamlingshus
i påska:
Palmesøndag kl. 11.00:
Gudstjeneste og søndagsskole.
Skjærtorsdag kl. 19.30:
Fellesskapskveld med nattverd.
Langfredag kl. 11.00:
Gudstjeneste med skriftlesing
og sang.
1.Påskedag kl. 09.30:
Felles frokost for alle generasjoner
(ta gjerne med et påleggsfat)
1. Påskedag kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste og egen
samling for barna.
Minner også om den tradisjonelle
festen på Tveit Bedehus, Åmli på
palmesøndag kl. 16.00.
Se ellers www.gudsmenighet.no

Leder:
Om å grave gull.
Guds Menighet Vegårshei er en menighet med høyt aktivitetsnivå. Det er mye
som skjer. Det viser både dette og andre
nummer av Vegårsheiingen oss. Denne
tiden av året er tid for å gjøre opp status. Vi har nylig avholdt årskonferansen
og rapportene der forteller om mye
aktivitet. Mange mennesker som har ei
eller opptil flere oppgaver. Mange som
er med å gir og bidrar til et godt økonomisk resultat. Det er mye å glede seg
over. Alt dette er godt å ha med oss nå
som vi snart skal til å bygge.
Da er det er viktig å minne hverandre
om at menigheten verken er aktiviteter
eller bygg. Den består av mennesker.
Mennesker i alle aldre og med ulik
bakgrunn. Som også har mange ting
til felles. En av de er at ingen av oss er
perfekte. Det merker vi fort. En annen
ting er at vi alle har fått oppleve Guds
nåde og tilgivelse i livene våre. Det er vi
takknemlige for.

Så er det oppgava til hver enkelt av oss
å få fram det beste i hverandre. En bra
kar i menigheten prater om å «grave
fram gullet i de andre». Det er et bra
uttrykk. For det er så mye bra i oss alle.
Ikke bare med tanke på det vi gjør, men
i form av de vi er. 2018 blir heilt sikkert
et travelt år med arrangementer og
dugnad og bygging. La oss bestemme
oss for at vi også skal bli bedre kjent
med hverandre, få fram det beste i
hverandre – grave fram gullet i hverandre - og frimodig invitere flere med i
fellesskapet.
pastor Svein

Speideropptakelse

Hver vinter har speiderne fest sammen med foreldre. Da er det blant annet speideropptakelse av nye speidere. I år var det en fin flokk både gutter og jenter som ”lovet
etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven”, som
det heter i speiderløftet. På bilder under er det leder Terje Flaten som har gutte-opptakelsen og Liv Strand som har opptakelse av jentene.
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Noen tilbakemeldinger etter helgas
samlinger SG Live Quiz show, på
fredag 2. februar og 24-Festival lørdag til søndag.
Først og fremst tusen takk for all
forbønn for denne helga. Vi har virkelig fått merket at vi ikke står alene
om en slik helg, men at vi har en som
går «tett ved sia vår» som det står i
sangen.
Fredagen startet med at vi rigget opp hallen
for 24 Festival, med scene og aktiviteter.
Ca. halv ni begynte ungdommer og komme
siden vi hadde flyttet NiTo også bort i hallen.
Da fikk de hoppe og kose seg frem til Quiz
Showet, startet ca. halv ti. Da hadde ansatte
og innleide i SG Live et fantastisk opplegg

med spørsmål, sang, konkurranser og kahoot.
Ingrid Brandsæter og Thomas Strømstad ledet
an denne kvelden og vi storkoste oss i kantina
i hallen som var stapp full. Flere enn forventet
kom og vi ser i etterkant at denne plassen ble
for liten, slik at vi samtidig åpnet for at de
yngste ungdommene kunne bruke aktiviteter
i hallen. Kjøkkenet i kantina ble flittig brukt til
salg av mat og drikke.
Vi ser tilbake til en veldig hyggelig kveld
samt at det var svært moro at også en god del
voksne kom som vi hadde ønsket. Takker for
alle medhjelpere denne kvelden.
200 billetter ble fort solgt ut på Check In.
Større pågang til å være med har vi aldri opplevd. Vi ser tilbake på nok en helg med mange
utrolige flotte barn. Takk for lånet i 24 timer!
Årets tema var FISK. Hanna, Elna og Cathrine fra 24H teamet formidlet dette kjempebra på «stage ene» vi hadde underveis. Der
fortalte de om at «F» stod for Fellesskap, «I»
for innmari omsorgsfull, «S» for Stor og «K»
for Kontrast. Gjennom disse bokstavene formidlet de oss hvordan Jesus er og virker blant oss.
Barna var veldig begeistret og jeg
synes de fulgte veldig godt med
på disse undervisnings «stage
ene». Bandet som spilte i år var
fem gutter, ledet av vokalisten,
Vegard Flottorp. De var også
kjempeflinke.

Vinnerlaget på fredags-quizen.
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I år som tidligere hadde vi to
styremøter i forkant av festivalen.
Vi opplevde også i år at svært
mange foreldre og besteforeldre
stiller opp og er med som medarbeidere. Det setter vi stor pris
på. Men skal vi fortsatt kunne ha
denne festivalen for 200 barn neste år, må vi ha flere frivillige også.
Vi er ei fin samling av ledere,
fra Vegårshei og kommuner
rundt oss, som har våre oppgaver, derfor går mye av seg selv. Likevel må
jeg nok trekke frem Håvard Etterstøl, som en

av de som fikk mye trøkk på sitt område med
opp- og ned rigg, samt aktivitetslederne. Han
gjorde en kjempejobb med dette.
En av de tingene som jeg personlig synes er
en utrolig flott ting ved denne festivalen, er de
bånd og relasjoner vi bygger utenfor menigheter til foreldre og foresatte til barna, gjennom en slik helg. Leder- aktivitetsleder kroa,
som Erling og Ruth
Hege hadde, er en
fantastisk plass og
kunne slå av en prat
over en kopp kaffe
og et kakestykke.

Ønsker igjen å rette en stor
takk til alle som har vært med
praktiske ting samt ikke minst i
bønn for denne helga.
Beste hilsen Per Langmyr.

Foto:
Leif Dalen og Per Langmyr.
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Keep it simple!
Jeg våkner på morgenen,
og merker at vekkerklokka
på mobilen har slumret altfor lenge. Ungene tramper
over gulvet, og krangler
om hvem som skal først på
badet. Jeg finner ikke sokker til meg selv. Ungene
vil ikke ha klærne som jeg
foreslår. Etter hjelp av mor
i huset er vi til slutt fulltallige på kjøkkenet. Vi har
ikke brød. Ok. Det betyr at
vi må kjøpe et på butikken,
og smøre niste i bilen.
Greit, vi får hive oss i bilen.
Men minstemann vil ikke
i barnehagen i dag, han vil
heller se på barne-tv. Jeg
lokker ham til slutt ut med
en Vitamin-bjørn, og vi er
omsider klare. Hodet mitt
koker. Rekker jeg jobb?
- Pust, Leif.
Alt inni meg stritter i mot,
men jeg smiler i bakspeilet
og spør barna: ”Okei, skal
vi ta og be litt for denne
dagen? Jeg ber først, så
kan dere be hvis dere vil.”
Jeg ber en enkel bønn på
10 sekunder, der jeg takker for dagen og ber om
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at ungene må ha det bra i
barnehagen og på skolen.
Eldstejenta ber om at alle i
familien må ha en fin dag.
Minstemann har ikke lyst
til å be i dag. Det er helt
greit. Vi sitter stille noen
sekunder.
Oi. Hvor ble det av alt
stresset? I løpet av under et minutt, har jeg fått
zoomet ut, og fått et helt
annet perspektiv på dagen.
Vi har lagt dagen i Guds
hender. Fantastisk.
Slik kan en vanlig morgen
se ut hjemme hos oss. Og
skal jeg være ærlig, starter
de færreste dager med
bønn i bilen. Men vi har
gjort det noen ganger, og
har funnet ut at vi ønsker
mer av slike små øyeblikk
med barna våre. Vi ønsker at de skal bli kjent
med Jesus på en naturlig
måte, og vite at han er
med i hverdagen. Når de
er tenåringer, vil vi at de
skal ta et bevisst valg om
å følge Jesus. Da bør vi
som foreldre ta ansvar, og
plante inn noen små frø,
her og der.

I slutten av januar hadde
vi besøk av barneforkynner Viggo Klausen i menigheten. Han fortalte at
mor og far er de viktigste
personene for at barna skal
ta bevisste valg om troen.
Han forklarte hvordan vi
som foreldre kan formidle
tro i hjemmet, midt i en
hektisk hverdag.
Et av hans viktigste momenter, var å senke terskelen. Keep it simple! Ikke
gjør trosformidling til noe
avansert. Ser du og barna
en stjernehimmel eller noe
annet vakkert i naturen, så
nevn Gud i samtalen. Og
synger dere for maten eller
nattasang før man legger
seg, er det glimrende måter å si noe mer om troen.
Frø kan virke små, men alt
du trenger å gjøre er å så
dem. Det er Gud som gir
vekst!
Leif Dalen

Foto: The Awsome Daily
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Foto: Leif Dalen

Pensjonister ukjent
Jeg leter gjennom Bib’lenes bøker,
det er et vanlig ord jeg søker.
Blant åtte hundre tusen ord
fant jeg aldeles ingen spor.

Poenget er at Gud, vår Fader,
slik han trer fram i Bib’lens blader
ei ser på deg som pensjonist,
men som en frisk og fruktbar kvist.

Jeg fant at Bib’len ikke kjenner
vårt navn på dere, mine venner.
Det viste seg at ”pensjonist”
er ukjent hos vår Herre Krist.

Han brukte gutten med sin niste.
Han brukte Moses til det siste.
Han bruker oss fra vi er små
til vi blir rynkete og grå.

I Bibelen finn’s nok av gamle,
og om vi skulle alle samle,
så er det da visst sikkert nok
at det ble til en veldig flokk.

Min kjære venn, se, det er tingen:
Vår Herre pensjonerer ingen!
Slik lyder Herrens glade bud:
Du blir ei pensjonist hos Gud!

Om Sara, Simeon og Anna
nok var litt rynkete i panna,
så levde de til Herrens pris.
av det kan vi nok ta notis.
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Halvard Myhren

Vår tidligere pastor,
Arvid Hunemo, fortsetter her en
artikkelserie med tittelen
«Flest hverdager».
Denne gangen er overskriften:

Skjermbruk
Vi hadde ikke fjernsyn før jeg var kanskje
8-10 år. Flere av dere
som leser, husker en
oppvekst totalt uten
skjerm. Fjernsynet
har vært den største
invasjonen i norske
hjem. Den får ofte en
sentral plassering og
har en enorm kraft til
å få oppmerksomhet. I
USA sier de at den som
har kontroll over fjernkontrollen, er sjefen i
huset.
Nå har vi så mange
plattformer at utfor-

dringen med fjernkontrollen er løst. Jeg mener vi
bør tenke oss godt om hva
skjermene gjør med oss.

hørt, når oppmerksomheten er vendt en annen
vei.» (Professor Paul
Otto Brunstad.)

En klok mann sier:
«Lignelsen om såmannen
passer godt inn. – Med
en gang du har sagt noe
viktig til et annet menneske stikkes det et digitalt
nebb ned i jordsmonnet og
plukker bort frøet eller de
små ordene som har blitt
sagt. Da kan jo ingenting
gro. Relasjonene mellom
mennesker forvitrer eller
tørker ut fordi ordene vi
sier til hverandre ikke blir

Jeg har ikke tro på
å kaste TVén og kutte
fiberkabelen. Jeg har tro
på økt bevissthet gjennom samtale og bevisste
valg.
Ta gjerne en samtale
med såmannen om hva
og hvor det gror best.
(Les gjerne Matt 13,1-9
og fra vers 18)

Kan Gud ﬁnnes
når det er så mye
vondt i verden?

Trenger troen forsvares?
Søndag 18. Mars kl 19.00-21.30
får vi besøk av Rune Tobiassen, 39 år og jobber til vanlig
som pastor i Østsida Frikirke i Kristiansand. Rune er kjent for å formidle på
en god og forståelig måte, selv om det er
snakk om vanskelige temaer.
Hjertelig velkommen alle sammen.
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Johan Åsheim:

- Ble frelst på husmøte
for over 70 år siden
For et snaut år sia fylte Johan Åsheim 90 år. Han bor hjemme på
Bakkeli ved Selåsvassenden og klarer seg godt alene.
Knea begynner å merke mange års slit og gange, men ellers
trives Johan med å stelle hus og heim.
Han er glad for at mange av ungene
ikke bor så langt vekk og han har stadig
besøk av disse og andre i familien. Men
han forteller at dagene går med til å lage
seg middag hver dag, samt å ordne annet i huset. Og så leser han en god del,
ikke minst er han interessert i gammelt
fra både Vegårshei og Åmli. Ved å bo
sånn nesten på kommunegrensa har han
mye relasjoner til folk og plasser i begge
bygder.
Når vi besøker Johan en kveld en
av de første dagene i mars, kommer
vi midt i «Dagsnytt 18» programmet
på TV. Han forteller at dette er en av
favorittprogrammene hans og han liker

Svanhild og Johan Åsheim
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å følge med i
det som skjer i
verden og også
noe i både lokal
og rikspolitikk.
Han har også en
periode bak seg Musikklaget i aksjon i 1984.
som kommune- Johan med mandolinen skimtes
helt ute til høyre.
styrerepresentant i bygda.
Johan forteller at han ble frelst som 18åring. Både før og etter at krigen slutta så
var det mye husmøter rundt omkring i
kretsen og på høsten etter frigjøringen ble
det en «liten vekkelse» i grenda og området rundt Selåsvatn. Det var ingen store
predikanter så vidt Johan kan huske, men
han forteller at den høsten tok både hans
far, Jørgen, og søsteren Bjørg (Kaldal) et
standpunkt for Jesus, sammen med både
han og flere andre.
Johan voks opp som medlem av Den
norske Kirke. Her ble han også konfirmert. Familien hadde vært en del på
møter i Guds Menighet og etter vekkelsen
ble det til at de alle skrev seg over hit.
Andre av de som ble kristne på den tiden
tilsluttet seg Pinsevennene.

Johan ble født på Åsheim, like nedenfor
Selås skule. Men det ble en del flytting i
oppveksten før foreldra kjøpte et stort hus
som var satt opp borte ved Ormshammer
i forbindelse med jernbanebyggingen. I
1940 ble denne revet og materialene brukt
til å bygge opp igjen nytt hus på Bakkeli.
Dette ble også heimen da Johan i 1952
gifta seg med Svanhild Kaldal. Saman har
de fått 4 barn og i skrivende stund er det
blitt 11 barnebarn og 10 oldebarn. Johan
gleder seg over hele familien og setter
pris på alle besøkende. Han ble enkemann i 2010 og har bodd alene siden da.
I 25 år, fram til han ble pensjonist, arbeidet Johan i Veivesentet, mest på brubygging. Før det hadde han vært i skogsarbeid sia han var 15 år, bare avbrutt av en
liten periode som snekker.
Sang og musikk har alltid appellert til
Johan. Han husker at det var noe som var
det som trakk han til husmøtene før han
ble frelst også. Etter det ble han selv med

Forsiden av CD-plata som ble utgitt for ca 10 år
siden og som inneholder mange av de sangene
Johan også har vært med å spille til gjennom
mange år.
Denne CD’en kan du forøvrig fortsatt få kjøpt ved
henvendelse til menighetskontoret. Det ligger også
noen i gangen på Forsamlingshuset.
Kr. 100,- pr. stk.

på forskjellige instrumenter. Mange av
oss husker han nok best med mandolinen i Musikklaget i menigheten. Han
vet ikke slev hvor mange år han var
med her, men det ble en god del. Og
mange møter og fester, både i menighet
og utenom. Det var jo helst han som
spilte i tillegg til Torgjerd Myre som
både ledet og spilte piano og også en
del på gitarer. Men han husker også
godt den første tiden da Olaf Moland og
Torjus Vierli spilte fele i Musikklaget.
Han har mange gode minner fra opptredener og også gilde folk som var med i
dette arbeidet.
De senere årene har ikke helsa vært
slik at han har kunnet være så aktiv på
møter og sammenkomster, men Bibelen
har han framme og leser i.
Vi takker for praten og ønsker Johan
Guds velsignelse og mange gode år
fortsatt.
Tekst og foto: Knut Sunde
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Så møttes de igjen
Selv ikke morgensola fra påskedag klarte å trøste
Peter denne natta. Men så kom morgenen.
Av Karen Kilane

Trosopplærer i Oddernes menighet.

K

anskje satt vennene der og kastet
kubber på bålet
mens den ene
fortellingen avløste den
andre? De måtte treffes og
prate om Ham, om minnene. For hvem andre kunne
forstå? Mens Peter stirret
inn i kullilden, husket han
forrige gang han hadde
stirret inn i et bål. Selvsagt
gledet han seg som de andre over påskedagen, men
kullilden minnet ham bare
om natta med svik. Var det
virkelig han som hadde
fornektet?
Vondt i magen
Han var ikke den eneste
som fikk vondt i magen
hvis han tenkte på Jesus
som sto alene og gikk alene
de siste timene. Hadde de
virkelig sovnet? Hadde de
forsvunnet inn i skyggene?
Snart ble de alle sittende
stille og stirre inn i glørne.
Til slutt orket Peter kanskje
ikke flere tanker? «Jeg drar
ut og fisker», sa han. De
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Hvor hadde Peter trodd at han skulle havne, den
dagen han reiste seg og fulgte Jesus? I alle fall
ikke her – tilbake til start ved Tiberiassjøen.
andre ble også med. Men den
natten fikk de ingenting.
Så kom morgenen. Og han
som de ikke kjente igjen,
snakket utover vannet: «Har
dere ikke noe å spise, barna
mine?» Barna mine – paidia –
en muntlig, dagligdags tiltale.
Og så ba han dem om å kaste
ut garnet på andre siden.
Det var mennene i båten som
var ekspertene. Hva tenkte
de da de dro opp garnet og
kastet det ut i nøyaktig det
samme havet? Noen få meter
unna. Og hva tenkte de da
hendene deres gjenkjente den
gode følelsen av liv fra sjøen?
Ble gleden til stikk av redsel
da de merket at garnet ble
tyngre og tyngre, så tungt at
de ikke klarte å dra det opp?
153 ﬁsk – nøyaktig
Var det først da at «den
disippelen som Jesus hadde
kjær», løftet hodet og så bort
på han på stranden? «Det er
Herren», sa han til Peter. Og
han som for noen år siden
uten et spørsmål hadde reist

seg og fulgt Ham, han som
hadde grepet til sverd for å
beskytte Ham, han som ville
kveles av anger over hvordan
det hele endte, han som fremdeles kjente hjertet brant, han
kastet seg i vannet. Impulskontroll var aldri Peters mest
framtredende karaktertrekk.
Så sto de overfor hverandre.
Mellom dem lyste kullilden. Det var over et slikt bål
blikkene deres møttes forrige
gang. De andre kom vassende
etter med garnet på slep. Og
evangelisten Johannes, som
ellers bruker ordet «omtrent»
når han skriver om tall, han
skriver nå om 153 fisk i garnet.
I dette fjerde evangeliet har
alle ting en mening. Kanskje
ville han si noe om at det var
153 fiskearter i Gennesaretsjøen, og alle kom med? Det
var viktig for ham å fortelle
at garnet ikke revnet. Et
frampek til menneskefiskere
om at alle folkeslag skulle
få være med? Et hint om at
garnet ikke revner, at det er
solid nok til å tåle alle.

BIBELTEKSTEN:
Johannes 21,1-14

Siden åpenbarte Jesus seg
enda en gang for disiplene
ved Tiberiassjøen.
Det gikk slik til: Simon Peter,
Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i
Galilea, Sebedeus-sønnene og
to andre av disiplene hans var
sammen der. Simon Peter sier
til de andre: «Jeg drar ut og
fisker.» «Vi blir også med»,
sa de. De gikk av sted og steg
i båten. Men den natten fikk
de ingenting.
Da morgenen kom, sto Jesus
på stranden, men disiplene
visste ikke at det var han.
«Har dere ikke noe å spise,
barna mine?» sa Jesus til

dem. «Nei», svarte de. «Kast
garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus.
De kastet garnet ut, og nå
klarte de ikke å dra det opp, så
mye fisk hadde de fått.
Disippelen som Jesus hadde
kjær, sa da til Peter: «Det er
Herren.» Da Simon Peter
hørte at det var Herren,
bandt han kappen om seg –
den hadde han tatt av – og
kastet seg i sjøen. De andre
disiplene kom etter i båten og
dro garnet med fisken etter
seg. De var ikke langt fra
land, bare omkring to hundre
alen.
Da de var kommet i land, så
de et bål der, og det lå fisk
og brød på glørne. «Kom hit

med noen av de fiskene dere
nettopp fikk», sa Jesus til
dem. Simon Peter gikk da
om bord i båten og trakk
garnet i land. Det var fullt
av stor fisk, ett hundre og
femtitre i alt. Men enda det
var så mange, revnet ikke
garnet.
Jesus sa til dem: «Kom og
få mat!» Ingen av disiplene
våget å spørre ham: «Hvem
er du?» De visste at det
var Herren. Så gikk Jesus
fram, tok brødet og ga dem,
det samme gjorde han med
fisken.
Dette var tredje gang Jesus
åpenbarte seg for disiplene
etter at han var stått opp
fra de døde.

Stykket er hentet fra avisa Vårt Land
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Litt fra ungdomsarbeidet:

Hei! Her er litt fra ungdomsarbeidet:
Siste helga i januar fylte vi opp bussen med ungdommer fra Vegårshei og
Froland, og satte kursen mot Impuls
i Stavanger, den årlige ungdomskonferansen der. Temaet for helga var ID.

Fantastisk helg med nydelig lovsang,
bra forkynnelse og gode seminarer.
På lørdagen hadde vi også en tur på
Kvadrat, og noen benyttet anledningen
til å shoppe litt!
Det var god stemning blandt ungdom
og voksne på bussen på vei hjem igjen!
Gleder oss alt til neste år! Tusen takk
til Per Langmyr som var trygg og god
bussjåfør for oss!
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I skrivende stund er det under to uker
til Firestarter. Mye planlegging og bønn
om at det blir ei helg hvor ungdom får
et møte med Jesus, og tar valget om å
følge ham!
Ønsker at vi får i gang flere bibelgrupper. Vi har nå filmet/intervjuet noen av
ungdommene som er med på bibelgruppe, hvor de forteller hva det betyr for
dem å være med, og hva vi gjør! Håper
at denne vil gi ungdom lyst til å bli med
i en bibelgruppe.
Vårprogrammet er lagt, og jeg ser
frem til mange gilde samlinger sammen
med ungdommene. HP, Hans Petter
Martinsen, kommer til oss igjen i begynnelsen av juni, etter ønske fra ungdommene i styret. Det ser vi frem til! Vær
med å be for ungdommene i bygda vår.
Dere som foreldre, be for og sammen
med barna/ungdommene, oppmuntre
dem til å gå på ungdomskveld, husk at
dere er forbilder, dere har det viktige
ansvaret med å følge opp barna/ ungdommene deres.
Mvh Elisabeth :-)

Fra menighetens årskonferanse 13.2.2018
Saker:

Årsmelding, regnskap ble enstemmig
vedtatt slik forslaget fra lederskapet
ble framsatt. Budsjettet ble vedtatt med
mindre endringer.

Utdrag fra regnskap
2017:

Givertjeneste og gaver til misjon, drift
og bygg: Kr. 2.244.501,-.
Julemesse, netto Kr. 165.700,-.
Forsikringsoppgjør Kr. 1.622.700,-..
Personalkostnader Kr. 1.515.379,-.
Totalt til misjon Kr. 387.585,-. Herav
bl.a. til Colombia Kr. 72.037,-, Kina Kr.
35.800,-, Rwanda Kr. 220.748,-, annet
misjon 59.000,-.
Fra balansen ser vi at vi ved årsskiftet
nå har et byggefond på kr. 6.771.526,-.
Vi har ingen bankgjeld.

Valg:

Laila Løwe ønsket ikke gjenvalg til
lederskapet. Nina Stea Jorstad ble valgt
som nytt medlem. Erling Myre og Kari
Garthus ble gjenvalgt.

Erling Myre ble gjenvalgt som leder av
lederskapet og eldsteråd. Camilla Saga
er senere i lederskapet valgt til nestleder i lederskapet.
I misjonsnettverket ble det gjenvalg på
Elin Ufsvatn Tveiten, Per Reidar Haugenes og Kristine Simonstad.
Marit Henriksen, Knut Olaf Lindtveit,
Kari Garthus og Bjørn Langemyr er
neste års valgkomite.
Agder-Team revisjon ble valgt som
revisorer.

Statistikk:

Fødte: 4 barn, døpte: 3 barn, barnevelsignet: 1 barn.
Konfirmert: 6 ungdommer.
Vigde: 4 par.
Innmeldt: 15 personer.
Utmeldt: 13 personer.
Døde: 7 personer.
Begravelser: 9 personer.
Medlemmer pr. 1.1.2017: 907.
Antall gudstjenester: 38.
Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk:
122 personer (med variasjon fra 38 til
330).

Vi har i det siste fått flere nye givere som er blitt med i ordningen med AvtaleGiro. Det vil si at det trekkes et beløp fra din konto hver måned til menighetens
virksomhet på forskjellige plan.
Vi har nå et spesielt fokus på nye givere til byggeprosjektet. Du kan øremerke
gaver til dette formålet.
Ta kontakt med menighetskontoret om du ikke allerede er fast giver eller om du
ønsker å høyne månedsbeløpet.
Det er skattefritak på inntil 40.000,- pr person nå i 2018.
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Kari Garthus:

Velsignelser .....
ser vi de slik?
Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Job 35.14
Den siste tiden har jeg hørt mye på en sang av Laura Story som handler
om velsignelser.
Hun skrev denne sangen når mannen hennes ble syk. Der satt hun med
en datter og tvillinger på vei.
Teksten formidler en tanke om at Gud SER, selv om ikke alt blir slik vi
ser for oss.
Fritt oversatt til norsk:
Vi ber om velsignelser
Vi ber om fred
Beskyttelse for familien, trygghet når vi sover
Vi ber om helbredelse, om velstand
Vi ber at din mektige hånd må lette vår smerter
Hele tiden, du hører hvert ord som blir sagt
Din kjærlighet er så stor, den gir oss mer enn vi forstår
Hva om din velsignelse kommer gjennom regndråper?
Hva om din helbredelse kommer gjennom tårer?
Hva om tusen søvnløse netter,
er det som må til, for at vi skal kunne vite at du er nær?
Hva om prøvelsene i dette livet ;- er Din godhet i forkledning?
Vi ber om visdom
Om å høre din stemme
Vi ber i frustrasjon når vi ikke kan kjenne at du er nær
Vi tviler på Din godhet, vi tviler på Din kjærlighet
Som om alle løfter fra Ditt Ord ikke er nok?
Hele tiden, du hører hvert sukk og hver bønn
- å lengter etter at vi har tro, til å stole på deg
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Når venner svikter oss
Når mørket ser ut til å vinne,
vet vi at denne smerten minner oss på:
At dette er ikke, dette er ikke vårt hjem
Hva om din velsignelse kommer gjennom regndråper?
Hva om din helbredelse kommer gjennom tårer?
Hva om tusen søvnløse netter,
er det som må til, for at vi skal kunne vite at du er nær?
Hva om mine største skuffelser
eller det uforståelige i dette livet,
er en avsløring av en større tørst som denne verden ikke kan tilfredsstille
Og hva om prøvelsene vi har i dette livet
Regnet, stormene, de hardeste nettene
Er din godhet i forkledning?

Kjære Gud, hjelp oss til å se din velsignelse, din kjærlighet og din
godhet i våre liv.
Vi tar dem så fort for gitt. Takk for at du SER hvert sukk og hver
bønn, vi kommer med til deg. Hjelp oss til å lytte til dine svar, selv om
de ikke alltid kommer slik vi ser for oss.
Takk for at du har gitt oss løfter om at du vil gå med oss, uansett
omstendigheter. Trofaste Gud, takk at du aldri vender oss ryggen, du
står alltid med åpne armer, og ønsker å velsigne oss, igjen, og igjen…
kanskje gjennom regndråper?
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Tanker fra lederskapets leder

Erling Myre
Det er spennende å få
være med å bygge menighet, vi opplever å være en
levende menighet der, vi
gleder oss sammen med
resten av menigheten over
de mange som har et stort
hjerte for menigheten og
bruker av sin tid å bidrar
for å kunne inkludere mennesker i alle aldre og livsfaser og lede mennesker til
Jesus gjennom menighetens
mange ulike fellesskap og
møteplasser.
Vi opplever å være et lederskap som klarer å samle
oss til løsninger vi tror er
det beste for menigheten
og vi opplever at vi utfyller hverandre på en god
måte der vi får bidra med
det Gud har gitt oss den
enkelte.
Vi er opptatt av menighetens liv og analyserer
det i møtene våre og gjør
justeringer og endringer om
det trengs.
På hvert lederskapsmøte
deler vi fra 1 eller 2 av våre
nettverk med kontaktperson fra lederskapet og ber
for nettverket og kontaktpersonen.
Bønn er viktig for oss
i lederskapet og for hele
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menigheten, det ønsker vi
å løfte frem og synliggjøre
viktigheten av i vår menighet
og i den enkeltes liv.
Vi tror det har hatt stor
betydning for menigheten
med trosspråk-kurset og
samtalene som har vært gjennomført i gruppene. Mange
har gitt tilbakemeldinger på
at det har vært bra for den
enkelte og for fellesskapet.
Vi tror det bidrar til en større
forståelse for hverandre om
hvordan vi opplever Gud
forskjellig og når vi er klar
over det så er det med å
skaper en større forståelse
i samtale med hverandre i
ulike sammenhenger.
Det er godt å høre og oppleve at Gud virker i enkeltmenneskers liv og i fellesskapet og takk til menigheten
for at dere er frimodige å
deler liv, det skaper tro.
Gruppene er vi bevisst på
at er et viktig og godt møtested for å dele liv. Vi ønsker
også at det deles liv i gudstjenesten og ønsker i mest
mulig grad å tilrettelegge for
det der.
Vi tok i høst ny menighetsundersøkelse, der vår
minimumsfaktor var inspirerende gudstjeneste.

Dette vil NaMu gruppe, lederskapet og gudstjeneste-teamene ha økt
fokus på i tiden fremover
for å forhåpentligvis at
besøkende i gudstjenesten
skal oppleve den mer
inspirerende, da det
er menighetens største
samling og vi ønsker og
ber om at den skal være
til inspirasjon for å leve ut
kristenlivet i hverdagen
Vi holder fokus på å være
en menighet for bygda med
å ha fokus på godhet for
andre mennesker og for
bygda og også å være en
utadvendt menighet som
engasjerer seg i bygdas
øvrige liv, dette vil vi jobbe
med utover denne våren og
ha fokus på fremover.
Vi er også takknemlig
for å ha hjelp og støtte av
vår menighets rådgiver
Ommund Rolfsen som
hjelper oss til å ha rett
fokus for menigheten og
da også spesielt i forhold

til NaMu tankegangen og
oppfølging av menighetsundersøkelsen.
Agenda 1 lærefellesskapet vi er med på hjelper oss
til det å være en misjonal
menighet og ha fokus på å
inkludere nye mennesker
og vise dem Jesus og ha han
som forbilde, vi har vært med
i dette felleskapet i 2 år og
har meldt oss på en ny 2 års
periode med første samling
2-3 mars.
Bygg er fast sak på lederskapsmøtene og har vært
det ganske lenge. Vi opplever en god progresjon i den
prosessen og gleder oss over
å ha kommet så langt som vi
har og vi opplever prosessen
god. Det er mange mindre
prosesser underveis som ikke
alle ser og vi er opptatt av og
mener det er viktig å ta alle
de mindre prosessene med
for få menigheten med oss og
et så godt resultat som mulig
til det beste for menigheten.
Vi gleder oss til endelig å
snart kunne sette i gang byggingen og få et mer praktisk,
hensiktsmessig og tidsriktig
bygg med plass nok for alle
våre aktiviteter og at det kan
være et bygg som hele bygda
kan ha glede av.
Det er beregnet oppstart
med rivning av Hovlandsverkstedet rett etter påske og
da med påfølgende oppstart
grunnarbeid og betongarbeid.
Vi håper at menigheten

er innstilt på å gjøre en god
innsats for at byggeperioden
skal bli så god og økonomisk
effektiv som mulig og stille
opp når du får spørsmål om
oppgaver av ulike slag!
Byggekomiteen med Camilla Saga i spissen gjør en
fantastisk jobb med byggeprosessen så gi de gjerne en
ekstra oppmuntring når du
får anledning til det!
Bygg er bare et materialistisk redskap for å ha et sted
å ha våre samlinger og det er
viktig å hele tiden ha klart for
oss at menigheten er menneskene og ikke bygget.
Vi ber om at vi må klare å
holde tydelig fokus på vår
visjon at «vi vil bygge en levende menighet der mennesker møter Jesus».
Vi opplevde å ha en god
årskonferanse del 1 den 13
februar med påfølgende del 2
med gudstjeneste og middag
18 februar, dette var en form
vi fulgte opp fra 2017 og synes det har fungert bra.
Det var godt å merke at
mennesker er engasjert i menigheten og det opplevde vi
også på årskonferansen med
gode og konstruktive spørsmål og innspill.
Det var også godt å merke
at menigheten ga sin gode
tilslutning og tillit til valg der
lederskapet ble valgt med
enstemmig stemme resultat.
Dette gir oss som lederskap
ekstra god motivasjon til å gå

på et nytt år å lede menigheten vi har stor tro på og
forventning om at det er et
godt felleskap enda flere får
oppleve og bli en del av.
Vi gleder oss over og
takker Nina Jorstad for at
hun har sagt seg villig til gå
inn i lederskapet, vi trenger
mennesker som våger å
ta ansvar og det er godt å
merke Ninas store hjerte og
omsorg for menigheten!
Samtidig takker vi Laila
Løwe for tjenesten hun har
gjort i lederskapet når hun
nå fant det riktig å ikke stille til valg på ny periode
Vi ønsker å være et lederskap med best mulig dialog
med menigheten for øvrig
og med en flat struktur,
menighetsmøtene er en god
arena for dette men vi ønsker også at mennesker tar
direkte kontakt om du har
noe på hjertet, da vi ønsker
og trenger innspill for å stå
sammen i arbeidet og lede
utfra det.
Til slutt vil jeg takke for
all støtte, oppmuntring og
forbønn vi opplever fra menigheten og vi opplever virkelig at vi alle står sammen
i dette store arbeidet og
viktige arbeidet.
Med vennlig hilsen
Erling Myre
Leder av lederskap
Guds Menighet Vegårshei
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Tlf. 37 19 68 68
knut@atlgrafisk.no

Alt innen solskjerming.
Tlf: J.P.Valle 97 56 73 08

Side 20

KNU T S U ND E

Vi har fortsatt bøker tilsalgs med stoﬀ fra Guds Menighet Vegårshei:
- Jubileumsboka ”Himmelvendt og jordnær”. 400 sider med over 500
bilder. Guds Menighet Vegårshei’s 125 årige historie.
Dagsaktuelle vitnesbyrd. Kr. 300,-.
- Boka ”Streif”. Om Anne Skollenborgs misjonærliv i Kina i perioden
1902-1938. Mye historisk stoﬀ om området i Kina vi også har fått kontakt
med nå i senere år. Kr. 200,-.
- ”Det blåser på Heia”. Folkelivsskildring fra vekkelsen på Vegårshei i
1870-80 åra. Forfattet av Per Hilleren. Kr. 100,-.
Leveres fraktfritt innen Vegårshei - ellers må det betales frakt.
Kan bestilles på e-post: knut@gudsmenighet.no eller tlf. 97004985.
Bøkene ligger også tilgjengelig (med giroblankett) i gangen på Forsamlingshuset
Denne boka forteller noe av denne historien. Men boka forteller like mye om dagens
menighet. Et fellesskap med visjonen: Vi vil bygge en levende menighet der mennesker får
møte Jesus.
Les boka og se de over 600 bildene fra denne menigheten som i 2014 er 125 år.

Himmelvendt og jordnær

Guds Menighet Vegårshei

I siste halvdel av 1800-tallet gikk det store kristne vekkelser over Norge. Slik også på
Vegårshei og bygdene omkring. Gårdbruker og bygdas ordfører, Knut Aas, ble grepet
av dette budskapet, og sammen med flere andre dannet de i 1889 den selvstendige
menigheten og trossamfunnet "Guds Menighet Vegårshei".

KNUT SUNDE

Himmelvendt og jordnær
Guds Menighet Vegårshei
1889 - 2014
125 år

ISBN: 978-82-997228-2-7

TIL TJENESTE FORLAG

Knut Sunde

”Den 30.8. var den første dag som
jeg begynte å spise med pinner og
kinesisk mat. Det første måltid smakte
ikke riktig godt. Pinnene som vi fikk var
alt annet enn rene, så vi skrapte dem
med en kniv og vasket dem godt.
Maten var ris, kokt litt, og ganske tørr.
De bruker visst å stime den, og så var
det litt forskjellig grønnsaker til, men
alt lite kokt. Min appetitt var dårlig og
mine tanker fløy over havet til hjemlandet, og jeg tenkte på hvor alt er forskjellig. Det er liksom, jeg må gjenta
den lille strofe om og om igjen:
Alt har jeg forlatt for Jesus, og så blir
det alt så godt.
En liten stund med Jesus, o hvor det
jevner alt!”
Dette er et utdrag av brev fra
misjonær Anne Skollenborg til
vennene på Vegårshei og områdene
omkring. Brevet er forfattet i 1903,
da var hun på vei fra Shanghai og
innover i det store Kina, til Gansuprovinsen.
I denne boken kan du følge noen
”streif” fra Annes liv og hennes
36 år i misjonens tjeneste.

Streif

Anne Skollenborg
Pionermisjonær i Kina 1902-1938

ISBN: 978-82-997228-1-0

Til Tjeneste Forlag

Her har vi plass til ﬂere annonser.
Kan din bedrift tenke deg å støtte utgivelsen av Vegårsheiingen så ta
kontakt med menighetskontoret, tlf 97004985,
eller send en e-post til knut@gudsmenighet.no.
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• Søknad
• Projektering
• Utførelse

Nå gir vi alle våre kunder påfyll av spylervæske i et helt år.

VI REPARERER OG SKIFTER ALT AV BILGLASS:
Time på dagen
Kostnadsfri reparasjon ved kasko eller delkasko

4985 Vegårshei
Mob 958 93 361

Fri lånebil ved ruteskift

Riis Bilglass Arendal / Glassmester Ekra og Voie
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Noen spørsmål til

Nina Stea Jorstad
Nyvalgt medlem i lederskapet
Alder: 31
Sivil status:
- Gift med Ole, 3 barn.
Hvor født, oppvokst og bor nå:
- Født ved Arendal sykehus, oppvokst i
nabobygda Songe, bodd 7 år i Kristiansand
før jeg og min mann flyttet til Vegårshei i
2012.
Arbeid:
- Sykepleier ved sykehuset i Arendal. Stortrives i jobben min.
Hobbyer:
- Sang og musikk.
Tjenester i menigheten:
- Leder i en livsnær gruppe, og er med i ett
lovsangsteam. Og nå blir jeg aktiv i menighetens lederskap, spennende.
Hva er du opptatt med for tiden både i
studier, privat og menighet?
- Hva jeg er opptatt med på privat basis,
det er rett og slett det å være mamma. 3
barn krever mye oppfølging, og det er noe
jeg ønsker å gi mye tid. Jeg ser på det som
min viktigste oppgave å veilede barna mine
til å bli omsorgsfulle og gode medmennesker
med Jesus i hjertet.
Men jeg er også veldig glad i å tilbringe
tid med goder venninner og vennepar som
man kan ha
gode samtaler med. Og
jeg sier ikke
ofte nei til en
shoppingtur
heller altså.
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I menighetssammenheng har jeg til nå
vært aktiv i lovsangsarbeid og fått med meg
det jeg kan av lovsangskonferanser til inspirasjon og oppbyggelse. Menighet er noe som
engasjerer meg, og noe jeg er veldig glad i.
Hva er menighetens viktigste oppgave:
- Jeg tenker at en menighet har mange
viktige oppgaver, men den viktigste er det
oppdraget Jesus gav oss, altså å gjøre alle
folkeslag til Hans disipler. Jeg har hatt mange tanker rundt dette med å gi Jesus videre
til andre. For at vi skal klare å gi Jesus til
andre mennesker, så må vi selv klare å forstå
at vi er elsket av Gud. Vi kan elske, fordi
Han elsket oss først. Altså, har vi tatt imot
Han, og fått en berøring av Hans kjærlighet,
da klarer vi å gi det videre til de vi møter på
vår vei i hverdagen.
Ditt beste bibelvers og hvorfor?
- Filipperbrevet 4. 13: Alt makter jeg i
Ham som gjør meg sterk. For meg betyr det
enormt. Det betyr at Han gir meg ikke mer
enn jeg klarer å bære. Det man må igjennom av vanskeligheter, det hjelper Han oss
igjennom. Kanskje ikke på den måten vi
ønsker og tenker, men Han er der, bærer oss.
Å huske og løfte blikket på Han, det gir meg
hvile og ro.
Hva har du som regel på nattbordet?

Fra menighetsprotokollen
DØDE:

FØDT:
Vilje Dalen Christiansen
Født 4. juli 2017.
Døpt 28. januar 2018 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre: Anita Dalen og
Lars Lynge Christiansen.
Jesus sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke!
For Guds rike tilhører slike som
dem.» Mark. 10,14

En stor takk

til Gunvor Dalen som i
forbindelse med sin 94 års
dag fikk gaver på kr. 3700,som hun sendte videre til
Guds Menighet Vegårshei.

Magne Øygardslia,
Født 17. oktober 1930.
Død 5. januar 2018.
Begravet fra
Austre-Moland kirke
12. januar 2018.
La oss minne hverandre på
håpets ord: 1.Pet 1,3:
«Lovet være Gud, vår Herre Jesu
Kristi Far, han som i sin rike
miskunn har født oss på ny og
gitt oss et levende håp ved Jesu
Kristi oppstandelse fra de døde!»

Takk for forbønn og omtanke

Det er makt i de foldede hender! En hilsen og takk til alle
som har bedt for meg og min familie i den tida eg var
sjuk. Gud er god!
Hilsen Kari Langmyr, Vegårshei

- Eh, en ekstra sutt, nesespray, Paracet,
noen tørre linser, og en barnebok. Sånn e
livet som småbarnsmor.
Når ga du din ektefelle en blomst sist?
- Det er nok noe jeg ikke er veldig god på.
Men om jeg hadde kjøpt blomster, så tror jeg
nesten at han hadde begynt å le. Jeg hadde
nok satt mer pris på blomstene enn han.
Men jeg prøver å oppmuntre han med positive tilbakemeldinger, og kjøper gjerne noen
klær til han isteden for blomsten.
Ville du takket ja til å hoppe i fallskjerm?
- Nope, absolutt ikke!!
Hva gleder deg mye?
- Gode, inspirerende og oppmuntrende
samtaler. At barna mine har det godt. Gode
dufter og en varm atmosfære.

Hvor kunne du ønske deg å tilbringe
din neste ferieuke?
- Vi har i vår familie vært en uke på
Skjærgårdsfestivalen, og en uke på bibelcamping på Vegårtun. Dette er noe vi egentlig
har likt veldig godt, og ungene har hatt det
veldig gøy med det. Vi fortsetter med det
videre.
Skulle jeg tilbrakt ferien en annen plass,
så er det mulig det hadde blitt i Danmark.
En person i menighetssammenheng du
gjerne gir en blomst for hans/hennes
tjeneste/delaktighet?
- Det måtte vært Leif Dalen! Han har ett
ydmykt hjerte, og inspirerer i samtaler og
tanker. Han har ett utrolig fint engasjement
for barnearbeidet i menigheten, og trenger
oppmuntring langs den veien han nå går.
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Evnt. returadresse:
Guds Menighet,
Aklandsveien 22,
4985 Vegårshei

Tidleg om morgonen første dagen i veka,
medan det endå var mørkt, kjem Maria Magdalena til grava.
Då får ho sjå at steinen er teken vekk frå grava.
Ho spring av stad......
Han er oppstanden. Halleluja! Lov han og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår Frelser, lenkene brøt. Han har beseiret mørke og død.
Lov ham og pris ham,vår Frelser og venn,
han som gir syndere livet igjen!
Halleluja vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her!

Engelen ropte: Frykt ikke mer.
Han som du søker, er ikke her.
Se der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp - som selv han har sagt.

Tre dager dødens fange han var
før han stod opp og seiren var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han gikk.
Frelse og fred ved Jesus vi fikk.

Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant, da livet han gav,
gav det for oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.
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