nr. 2 - sommer 2018 - 71.årg.
I påska var ﬂere fra vår menighet på tur til Kina i regi av foreningen ”Silkeveien”.
Her et bilde som er tatt på den kinesiske mur.
Fra venstre: Per Reidar Haugenes, Helge Haugenes, Ingeborg Karine Haugenes,
Svein Flaten, John Aage Knuten, Margit Elise Tveiten, Tove Tveiten og Karen Ormshammer.
Les mer fra turen på sidene 8-11.
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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: Teamlederne Åshild
Songe, Kari Garthus, Tone Linda Rugnes.
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: Eli Saga.
HusTreff: Knut Sunde.
Endringer meldes menighetskontoret fortløpende.

Lederskapet og ansatte har
fordelt kontakten med
forskjellige nettverk slik:

Ungdomsarbeidet:
John Aage Knuten og Elisabeth Lindtveit.
Barnearbeidet:
Kari Garthus og Leif Dalen.
Praktiske tjenester: Bjørn Langmyr.
Omsorg: Erling Myre og Knut Sunde.
Bønnenettverket: Klara Sunde.
Sang og musikk: Nina Stea Jorstad.
Grupper: Svein Flaten.
Økonomi: Erling Myre og Knut Sunde.
Program (AU): Erling Myre,
Camilla Saga og Svein Flaten.
Misjon: Svein Flaten og Knut Sunde.
NaMu-gruppe: Svein Flaten.
Bygg: Camilla Saga.

Leder:
Slutt på vanningsrestriksjonene.
Vi har hatt den varmeste og tørreste
maimåned i manns minne og vel så det.
I dag fikk jeg melding på mobilen om at
det er innført vanningsrestriksjoner. De
gjaldt heldigvis bare plenen og hagen.
Sommeren er ei tid vi ser fram til,
blant annet fordi den gir oss muligheter
til å fylle opp lagrene igjen, koble av
og koble ut. Vanne litt i eget liv. Det
kan trengs etter en lang vinter og
et langt arbeidsår. Her er det ingen
restriksjoner.
Bibelen forteller oss at vi er både ånd,
sjel og kropp. Og den oppfordrer oss til
å ta vare på hele oss. Hele mennesket.
Ta vare på kroppen din så varer den
lenger. Sol, mat og bevegelse i passe
mengder gjennom sommeren. Legen
min sier det er bra å bli andpusten og få
opp pulsen i blant. Det prøver jeg å leve
etter. Samtidig har du kanskje behov for
å finne igjen hvilepulsen etter et travelt
år.

Utnytt ferietida til å la ditt indre liv
også få påfyll og vanning. God tid med
familie og venner, litt meir tid til det vi
liker best. Der er vi veldig forskjellige.
Og sjøl om det er mindre møter
og samlinger på Forsamlingshuset i
ferietida er sommeren en god mulighet
til å pleie og vanne gudslivet også.
Enten du foretrekker stevner, festivaler
og bibelcamping, eller du har behov for
«aleine-tid», så ikke la sommeren bli
ei åndelig tørketid også. Det er nok at
plenene er brunsvidde.
Med ønske om en god og oppbyggelig
sommer.
Pastor Svein

Bildet over og til høyre er i forbindelse med
familiegudstjeneste søndag 15. april da vi
hadde besøk av Jarle Waldemar.
Et fullsatt Forsamlingshus ﬁkk oppleve en
fantastisk ettermiddagsstund der barnekoret
VeBaGo og så var sterkt medvirkende.
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Nå er vi i gang med nytt bygg!

Vi er nå i gang med grunnarbeider
til tilbygget vårt. Bergan Maskin AS
har gravd og sprengt og planert tomt
i noen uker. Lindal Hus AS skal starte
opp med sine grunnarbeider i uke 23.
Først grunnmur og etter hvert vil det
komme ferdig veggelementer som skal
monteres. Det er gøy å se at det skjer
ting på tomta vår!
Menighetskontoret er flyttet til det
hvite huset og de gamle kontorene skal
brukes som brakkerigg under byggeperioden. Planlagt byggetid er ca 1 år.
Helge Haukenes er vår byggeleder.
Han koordinere arbeidet med Lindal
Hus AS. Vi ser fram til et godt
samarbeid med de og gleder oss til
tilbygget er ferdig!

Byggekomiteen arbeider med
planlegging av garasje og bygging
av minikjøkken i august. Vi holder
på å innhente tilbud på garasjen.
Denne er planlagt bygget på den «nye
parkeringsplassen» mot brannstasjonen.
Det skal bygges et enkelt kjøkken bak i
dagens møtesal til barn og unge (blant
annet Nito og Tweensfredag). Dette
arbeidet vil starte i august. Tolv Voie er
leder for dugnaden av dette.
Vi har signert avtale med Østre
Agder Sparebank om finansiering av
utbyggingen vår. Vi ser fram til et godt
samarbeid med de!
Lurer du på noen ang bygg er det bare
å ta kontakt med Camilla Saga.

”Bygge Guds rike” er menighetens tema
til høsten - både konkret og som menighet.

Her på Hovland treffer du nå de ansatte på sine
kontorer. Det er bare å stikke innom!
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En bukett med fantastisk flotte ungdommer
Årets konfirmasjonssøndag var 1.
Pinsedag, 20. mai. Som vanlig med
fullsatt Forsamlingshus og mange
feststemte mennesker.
Pastor Svein Flaten ledet og hadde
samtale med konfirmantene, mens
ungdomsarbeider Elisabeth Lindtveit
hadde dagens tale. Lovsangsteam 3
ledet an i sang og musikk.

Henning Esperås, Nicolai Lindal
Pedersen, Marius Bjorkjendal, Trygve
Haugenes, Christian Lindtveit Lines,
Berit Ormshammer, Liv Skeimo
og ungdomsarbeider Elisabeth
Lindtveit.

Over ser vi ”gjengen” like før
gudstjeneste. F.v. Pastor Svein
Flaten, Maria Langemyr, Katrine
Lindtveit, Morten Bjørkholt, Filip
Flaten, Mathias Støle, Daniel Aune,
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Kari Garthus:

I det stille
Føler du av og til at ditt
kristenliv står litt still?
Skulle du gjerne hatt litt
mer sprut og action?

I

sraelsfolket var i ørkenen i 40 år før
det plutselig skjedde noe…
40 år!!! Vel, jeg har til tider lite tålmodighet, men 40 år!!!
Tenk hvor mye frustrasjon de hadde…
De bad, venta, sikkert kjeda seg også.
Men det var jo en grunn for at de var
der…Gud hadde en plan!
I ettertid kan en se at det var her de ble
trent til å kjempe kampene som skulle
komme.

D

et kan se ut som Gud har to tempoer: Langsomt og plutselig.

Matt 6.6:
Men du, når du ber, gå inn i lønnkammeret
ditt! Og når du har lukket døren din, skal
du be til din Far som er i det skjulte. Og
din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg
åpenlyst.

H

er hører vi om lønnkammeret, eller
«rommet ditt» som også er brukt i
andre oversettelser. Lønnkammeret var
fra gammelt av et rom i huset som lå
avsides, man oppbevarte de aller fineste
råvarene der.
Dette rommet var mørkt, stille, ingen
vinduer, passe temperatur. Her ble
råvarene modne. Ikke mange kunne se
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denne prosessen, men når råvaren kom ut
i lyset, -ble det synlig.

S

lik er det når vi bruker tid med Gud
også. Kanskje ser vi ikke alltid resultatet der og da, men om vi er trofaste i tiden
med Han, vil han klargjøre oss til det som
«plutselig» skal skje.
«I det langsomme», kan det ofte virke tørt
og kjedelig, men denne tiden er veldig
viktig.
Der vil Gud vise oss ting. Han utruster og
former, han gir oss hvile og kraft.
Slik at når Han setter inn støtet, så er vi
klare til kamp.

I

det stille, modnes vi. Jes 30.15b «I stillhet og tillitt skal deres styrke være»
Vi ber… Gud svarer kanskje ja, nei… eller
veldig ofte: VENT!
Vi må kanskje innta den stolen i venterommet.
Bruk tiden i venterommet på en god
måte!
Det nytter så slite hvis vi springer i forveien…

E

f. 2.10 «For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på
forhånd har lagt ferdig, for at vi skulle vandre
i dem.»

V

andre …. Ikke løpe foran, men gå, når
de kommer …
Sal 46. 11 «Stans – kjenn at jeg er Gud!»

N

oen ganger trenger vi å konkret stoppe opp. Være stille, lytte, kjenne på
tryggheten og hvilen i det å bare «VÆRE»
i Guds nærhet.

H

vis vi bruker tiden «i det stille» med
Gud vil vi fortsatt møte motgang,
utfordringer og stormer, men Gud har
lovet å være med.
2.Mos 14.14 «Herren skal stride for dere, og
dere skal være stille»

I det stille

(T/M: Kari Garthus, Inger Marie og Øystein Vierli - 2018)

Hjelp meg være trofast, i det stille
La din Ånd få virke, i det stille
Lær du meg ta del, i det stille
Å vis meg hva Du, lengter etter
Gjør mitt liv til et gjenskinn av deg
La andre se Deg når de møter meg
La mitt hjerte vendes mot ditt – Gi meg ditt blikk
Vis meg hva ditt hjerte brenner for
Vis meg hva ditt hjerte brenner for - i det stille
Hjelp meg være trofast, i det stille
Utrust meg og form meg, i det stille
Lær meg å vente, i det stille
Å vis meg hva Du lengter etter
Bro:
Lær meg å stole på det du har sagt
Det du har gjort, og vil gjøre
La meg stå trofast i kallet du gir, i det stille
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Påsketur til Kina

Kinatur 2018 i regi av foreningen Silkeveien hadde også med seg
flere vegårsheiinger og folk fra menigheten vår. Her forteller
pastor Svein Flaten noen av sine opplevelser.
Jeg har vært på mange påsketurer opp
igjennom. Da har det ofte dreid seg om
å oppsøke snøen der den måtte være.
Grønfjell, Gautefall, Hardangervidda…
I år blei skiene stående igjen heime i
påska og jeg hadde i stedet gleden av
å reise på tur til Kina sammen med sju
andre vegårsheiinger og flere andre
på tur til Kina. Guds Menighet har i
mange år støttet menighetsarbeid i Kina
økonomisk, og mange fra bygda har også
de siste 10 årene besøkt menigheter og
knyttet kontakt med folk i menighetene.
Vi støtter blant annet to studenter på det
teologiske seminaret i Xian.
I tillegg var vi selvfølgelig litt turister,
og vi fikk oppleve steder som den
kinesiske mur, den himmelske freds
plass, den forbudte by, himmeltempelet
og terrakottahæren. Og naturligvis smake
på mye spennende og til tider god mat.
Palmehelga var vi i Beijing og på

Palmesøndagsgudstjeneste i Feng Tai-kirken i
Beijing.
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Turung
I Feng Tai-kirken har de et prosjekt der de skriver
de bibelen. Slik får de et nærere forhold til den sier
pastoren. I midten, reiseleder og tolk,
Nora Margareth Gimse.

søndagen var vi på gudstjeneste i Feng
Tai-kirken. En stor menighet med rundt
4000 på gudstjeneste hver søndag,
fordelt på fire gudstjenester (en av de på
engelsk). Og 500 barn på søndagsskolen!

Hovedpastoren het Zhang (ei dame),
i 70-årene har ledet menighetens arbeid
fra starten på 80-tallet. Hun og resten av
staben har ansvar for denne menigheten
samt 2 andre store menigheter med
6-700 personer, samt 100 husmenigheter
og husfellesskap i Beijing. Dermed er
opplæring og oppfølging av ulønnede
evangelister og ledere en hovedprioritet
for pastorene. Hva som har ført til denne
veksten? – ”Å følge Den Hellige Ånds
ledelse” svarer pastor Zhang. Ingen
utfordringer? – ”Jo, mange. En av de
største; å få alle lekfolk i tjeneste. Drømmen
er at alle har en tjeneste, og at alt som skal
bli gjort har noen til å gjøre det”.

Turungdommene fra Norge fant fort tonen sammen med våre kinesiske student-venner.

Fra Beijing gikk turen videre innover i
landet med høyhastighetstog (over 300
km/t). Først var vi noen dager i Xian.
Ønsket til oss vegårsheiinger var jo å
få komme til Jingning og besøke «vår
menighet» der. Men denne gangen fikk
vi dessverre ikke innreisetillatelse til
provinsen der Jingning ligger. I stedet
kom det ledere fra menigheten og besøkte
oss første kvelden vi var i Xian. Den
politiske situasjonen har endret seg i Kina
den siste tiden, noe som også påvirker
kirkene i landet. Samtalene våre med
kirke-lederne var også preget av dette.
Blant annet har flere husmenigheter
fått beskjed om å stenge eller slutte å
møtes i løpet av mars. Vi spiste sammen
i restauranten på hotellet, og overbrakte
hilsener og gaver til hverandre. De to
bibelskole-studentene Guds Menighet
støtter var også til stede denne kvelden.
Studentene traff vi også dagen etter
var vi på besøk på bibelskolen. Der var
de opptatt av å bringe Jesus ut til nye
generasjoner og til nye mennesker. Det
var en sterk opplevelse å møte rundt 150

unge mennesker som forbereder seg og
utruster seg for å reise tilbake til egen
menighet eller andre steder for å dele
evangeliet og drive menighetsarbeid.
Skolen har konkrete planer om å
bygge nytt og større for å få plass til
3-400 studenter. Rektor Wang Hong er
en pådriver for etterutdanning for sine
12 fulltidslærere og 12 deltidslærere, og
det har vært minimal utskifting av stab
ved skolen. Målet er å bli høyskole. Da er

Studentene Guds Menighet støtter på bibelskolen i
Xian. Her sammen med pastor Svein Flaten.
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Venner fra tidligere besøk traff vi flere av.

kravene fra myndighetene blant annet å
være 15-16 fulltidslærere og noen av dem
ha doktorgrad.
Rektor Wang er også opptatt av misjon.
På ulike måter prøver hun å legge til rette
for og oppmuntre elevene til å bringe
evangeliet enda lenger innover (vestover)
i landet. Da må det i mange tilfeller læres
nye språk, som de legger til rette for på
skolen.
Fra Xian reiste vi videre til Ankang. Det
er en fire-timers busstur i fin natur. Det
er i Ankang og i områdene rundt denne
byen Den lutherske frikirken hadde sitt
arbeid og sine misjonærer stasjonert.
Det første som skjedde da vi kom
til Ankang var utnevnelsen av Johan
Tidemann Johansen til æresborger av
byen. Dette skjedde på bymuseet. Den

Kirkebygget i Ankang.

Side 10

lange relasjonen familien Johansen har
til Ankang har hatt stor betydning både
for kirkene og for byen. Johan har hatt
nærmere 70 turer til Kina siden slutten av
80-tallet. Dette har skapt gode relasjonene
og åpnet dører for menighetene lokalt og
regionalt.
Takket være forbindelsene Johan
har, fikk vi mulighet til å komme inn
i områder knapt noen utlending har
vært siden Kina ble stengt, og som
kirkeledelsen ikke hadde besøkt før nå.
Det skjedde med ei reise nedover Hanelven, og dro med politieskorte opp
til menigheten. Dette er en uregistrert
kirke. Det vil si at den ikke er godkjent
av myndighetene, eller kanskje ikke har
søkt om å bli godkjent. Menigheten som
ligger i et fattig område gav oss det beste
de kunne; et herremåltid med 8 retter
av lokalsamfunnets grønnsaker, fisk og
kjøtt. Vi hadde en samling i kirkesalen
der nesteleder i Shaanxi kirkeråd talte og
la inn over oss at denne dagen måtte vi
bevare resten av livet.
Jeg må til slutt nevne møtet med Kang
som var på besøk på Vegårshei for noen
år siden. Det må være lov å si at hun
er ei gammel dame nå, 83 år. Men mer
oppegående enn mange. Fram til for ikke
lenge siden var hun leder for kirken i
Gansu-provinsen. Jeg fikk en lang prat
med henne på båtturen nedover Han-

elva, med Nora Margareth som tolk. Hun
var opptatt av ungdomsarbeid, og å gi
ungdommene ansvar og oppgaver. Kang
utfordret oss på hvordan vi kunne bruke
mobilen/sosiale medier/internett på en
konstruktiv måte i ungdomsarbeidet, for
«mobilen har de jo alltid med seg». Hun
gledet også seg over ungdommene som
var med på turen. Ledertrening brenner
hun også for, og har gjennom årene
sendt over 40 ungdommer på bibelskole.
Kang var med oss de dagene vi bodde i
Ankang. Hun hadde ingen planer om å
pensjonere seg eller realisere seg sjøl på
sine eldre dager. Riktignok har hun vært
pensjonist i over 20 år, men jobber som
frivillig på fulltid. Et eksempel for mange
i Norge.

Kirkebygget i Lyguan, der vi fikk servert 8-retters
middag.

Kulturhistore av de sjeldne - Terracottafigurene i
Xian.

Turen på ”den kinesiske mur” var en opplevelse
for alle turdeltakere.

Tiden da det sendes mange misjonærer
fra Europa til Kina er over. Vi er i det
som kalles en post-misjonstid i Kina. Men
etter at landet åpnet seg for omverden
igjen på slutten av 80-tallet har kontakten
mellom kirker i Kina og utlandet i mange
tilfeller blitt gjenopprettet. For Guds
Menighets del førte det blant annet til at
vi fikk mulighet
til å komme i
kontakt med en
av menighetene
Anne Skollenborg
jobbet i som
misjonær, og

hjelpe til med det store kirkebygget.
Misjonsarbeidet i Kina består pr. i dag
i hovedsak i at vi ber for landet og
de kristne der, støtter menigheter og
prosjekter økonomisk og opprettholder
kontakten gjennom besøk. I et land som
Kina der det legges restriksjoner på
trosutøvelse settes det større pris på støtte
fra, og besøk av medkristne fra andre
land enn vi aner.
Tidligere kirkeleder i Gansuprovinsen fru Kang
(midten) sammen med sin datter og Per Reidar
Haugenes.
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Speiderne var aktive 17. mai!
17. mai er en dag speiderne er aktivt
med flere steder. Først er det flaggborg i
kirka under gudstjenesten. 8 speidere var
med her sammen med leder Linn Myre
Stebekk.
Sener dannet vi også i år flaggborg
fremst i folketoget. Vi har 6 flagg som
danner en flott borg og speiderne bytter
på å gå med flagga.
Ved minnestøtta er guttene og jentene med som vakter sammen med folk
fra HV. Alle speiderne som deltok på
nasjonaldagen får eget merke til å sy på
speiderskjorta.
Takk til alle speidere og ledere som
markerte seg på en fin og positiv måpte
også i år.
Foto: Tvedestrandsposten.

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

Husets ﬁre
vegger
Vi kjenner til uttrykket «Innenfor
husets fire vegger.» Jeg kjenner ikke
til hvor det kommer fra. Jeg vet bare
at når det blir sagt: «Dette holder vi
innenfor husets fire vegger» vil en
ikke at noe skal komme «ut». Når
dette sies, kan det være et oppriktig og
nødvendig grep for å verne og beskytte. Å holde på hemmeligheter kan
være med å knytte en familie sammen.
Følelsen av at «vi vet noe som de der
ute ikke vet» styrker vi-følelsen. Når
det handler om gledelige nyheter, er
alt bare fint. Å få være de første til å
vite om graviditet eller ny jobb. Eller
når det er en sykdom eller plage som
en kan dele med de aller nærmeste.
Eller noe så uskyldig som det en ikke

liker av mat. Alle trenger ikke vite alt.
I et ekteskap er fortrolighet en absolutt
nødvendighet. Å kunne dele sine innerste tanker med den andre, og stole helt
og fullt på at dette blir mellom oss. Det
er vakkert og godt.
Ikke alt skal holdes innenfor husets
fire vegger. Å tie om urett og overgrep
kan skape dype, uhelbredelige sår i et
menneske. Husets fire vegger skal være
et godt vern i livet, men det skal ikke
være et skjulested for løgn og vondskap. Da blir veggene et stengsel for
sannhet og rett. Da bygger vi forgjeves.
Salmisten sier: «Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene
forgjeves.» (Salme 127,1)

Giroblanketten
som ligger vedlagt hvert blad må du gjerne bruke, men det er helt frivillig.
Vi takker for alle som sender et bidrag
med den, enten det er til bladets utgivelse, menighet og misjon
eller til bygg. Disse
gavene gjør det blant
annet mulig å utgi dette menighetsbladet.
Så TUSEN TAKK!
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Lovsangskonferanse
Av Nina Stea Jorstad

Ett av Lovsangsteamene våre, og fleire
andre fra menigheten vår har vært inne
i Oslo på en konferanse nå i april som
heiter Lovsang18. Det er en konferansen
for de som driver med lovsangstjeneste
i menigheten sin, og gjerne hele teamet
sammen. Alt fra lovsangere, musikere,
teknikere og dansere.
De som driver/organiserer dette, er en
organisasjon som heter
«lovsang.no». De ønsker
å samle alle som driver
med lovsang i Norge til
to dager med inspirasjon,
utrustning og fellesskap.
Det er seminarer med
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forskjellige fokus mi kan
velge mellom, og så er det
ulike seminarer med de
instrumentene mi har. I tillegg er der tre møter med
forkynnelse og lovsangsfest.
Alt mi lærer her, og all
inspirasjon mi får, utruster
og inspirerer oss til å stå
i den tjenesten mi har her
i menigheten vår. Opplevelsen av at det føles
som en enhet som står
sammen med det samme
ønske over Norge, og i
sine menigheter, blir større
og motiverende. Når over
1000 mennesker som står
i arbeidet med lovsang og
tilbedelse over heile Norge
samles i tilbedelse, så oppleves det utrolig sterkt. Mi
håper på å kunne dele, og
gi tilbake til de her heime i
vår menighet, men også la
det virke i oss i vår hverdag.

I etterkant av
konferansen
Ofte er det mange «kamper» man må stå i av ulike
typer, både i menighetssammenheng og personlige. Den helga minnet den
hellige ånd meg på at disse
kampene av ulike slag,
de må kjempes i bønn, og
mi må være utholdende i
bønn. Det er sånn mi kjemper.. mi ber, og Gud gjør.
«Herren skal stride for
dere, og dere skal være
stille.» (2. Mos 14:14)
Alle slag må kjempes i
bønn og lovsang, og mi
må være tålmodige. Det
kan være vanskelig å stole
på at Gud har kontroll, og
ofte kan mi virkelig ikke
forstå meininga med det
som skjer, eller hvorfor det
ikke skjer noe i det hele
tatt. Men jeg tror da at det
kan handle om å velge å
stole på at Han har kon-

troll. Fest blinket på Jesus,
vær utholdende. Du er her
i rett tid. Jesus vet hvilke
gaver han har lagt ned i
deg, du er Hans barn. Han
har skapt deg til sin tid.
Mi planlegger ofte mange ting alle sammen. Mi
styrer og ordner i vei sånn
at det skal bli sånn som mi
ønsker at det skal bli. Når
alt er planlagt, ja først da
ber mi Gud om å velsigne
det og hjelpe oss. Men mi
må huske å be først, høre
etter hva Han vil, vi kan
ikke løpe foran Han..

Uansett hva du
ber om er det noe
med det å begynne med tilbedelse/bønn og lovsang. Det vil gjøre
ditt hjerte rett
ovenfor Gud og
vil gjøre det mulig
for deg å høre
Hans stemme og
for at forandringer
skal finne sted.
Guds ord til deg
i dag: La bønn bli
din første reaksjon, ikke din siste
Her er flere fra ”Lovsangsteam 1”.
utvei.

Fra menighetsprotokollen
DØDE:
Ingeborg Smeland
Født 4. desember 1923,
Død 16. mars 2018,
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
4. april 2018.
Nils Moheim,
Født 24. juni 1920,
Død 18. april 2018,
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
3. mai 2018.
Tina Ruth Kristine
Ommundsen,
Født 2. mars 1948.
Død 1. mai 2018.
Begravet fra
Vegårshei Forsamlingshus
11. mai 2018.

Nils Goderstad,
Født 15. mars 1924,
Død 5. mai 2018.
Begravet fra Holt kirke
16. mai 2018.
Hilda Sunde,
Født 28. mars 1925,
Død 28. mai 2018.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
1. juni 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!»

NYE MEDLEMMER:
Anne Kristine Dehli
Indiana Espeland
Hilser med Ap.gj.2,42:
«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til
brødsbrytelsen og bønnene.»
Velkommen som medlem!

Vi vil gjerne takke
hjertelig for følgende
gaver:
- Til byggesaken
i forbindelse med
begravelsen til
Tina Ommundsen
kr. 50.000,-.
- Til speiderarbeidet
i forbindelse med
begravelsen til
Hilda Sunde,
kr. 14.150,-
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Noen spørsmål til

Kari Garthus
Medlem i lederskapet

Alder: - 32 år
Sivil status:
- Gift med Are, to barn, Kristine 7år, Helene
3år
Hvor født, oppvokst og bor nå:
- Født på Arendal sykehus, oppvokst på Vegårshei. Hatt 7 år vekk fra Vegårshei, før jeg
kom tilbake hit med mann og stifta familie.
Bor nå på Øvre Mauråsen, og trives godt på
Heia.
Arbeid:
- Butikkmedarbeider på Myra Manufaktur.
Hobbyer:
- Kommer ikke unna sang og musikk.
Skrive, blitt mer og mer viktig for meg.
Liker å ta en løpetur, helst aleine med plugger i ørene og musikken på full gnu.
Tjenester i menigheten:
- Leder et lovsangsteam, medlem i lederskapet, forkynnerteam, nettverkskontakt for
barnearbeidet i menigheten.
Har litt andakter/taler i ulike settinger. Fast
spalte i Vegårsheiingen.
Hva er du opptatt med for tiden både i
studier, privat og menighet?
- Når det gjelder "studier" så har jeg ørten
bøker jeg har begynt på.
De to jeg leser på nå for tiden heter "Etterlysning: Åndelige mødre og fedre" av Torbjørg Oline Nyli, og "Bro til tro" av Gina
Gjerme og Siri Kalvatn.
Begge kan anbefales!
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Hjemme går det mye i daglige rutiner. Det er
jillt å følge jentene og se hvordan de utvikler
seg. Akkurat nå er det fotball og burdagsplanlegging det går i.
Har et inderlig ønske om at mange i bygda vår
må få oppleve Jesus, - få et livsforvandlende
møte med han, som gir ringvirkninger.
Mange kan kanskje ha opplevelser med kristne
eller kirka som gjør at en trekker seg unna
Gud.
Har en bønn om at mennesker kan gi Gud en
ny sjanse, på tross av dårlige erfaringer i møte
med kristendommen.
Hva er menighetens viktigste oppgave:
- Lede mennesker til Jesus. Peke på Han. Se
hverandre. Ønsker å se at enkeltpersoner finner sin plass og tjeneste i felleskapet.
Ditt beste bibelvers og hvorfor?
- Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så
griper han inn. Sal 37.5
Dette verset fikk jeg i en utfordrende situasjon da jeg var ca 14 år, og jeg fikk oppleve
at akkurat DETTE skjedde. Han grep inn
på en spesiell måte. Når livet kommer med
utfordringer, kommer jeg alltid tilbake til det
verset.

Et menneske du gjerne kunne snakket noe
mer med og blitt kjent med/spurt
om noe?:
- Jeg skulle gjerne hatt flere samtaler med
Tina Ommundsen. Hun var (og er) mitt store
forbilde på mange områder. Jeg fikk lære mye
av henne, men skulle gjerne hatt enda mer tid
sammen med ho.
Hva har du som regel på nattbordet
- Nattlampe. Trenger ikke mer for det er fult
dekorert med pennnstreker... etter en morgen
jeg sov litt for godt, mens en yngre garde var
veldig våken ;)
Når ga du din ektefelle en blomst sist?
- Han er ikke så fan av blomster...
Men for ei lita stund sia var jeg bortreist ei
helg... Da pakka jeg inn gulrøtter og dip og
la i kjøleskapet med "God hælj" (ungene fikk
hver sin godtepose...) Så når ungene var høye
på sukker, kunne han knaske gulrøtter.

Ville du takket ja til å hoppe i fallskjerm?
- Neppe.
Hva gleder deg mye?
- At de rundt meg har det bra. Når et bustete lyst hue med to klare blå øyne strirrer på
meg og sier "Mamma, e elsker dæ!"
Når noen tørr å ta steg utenfor comfortsona,
- der kan skje mye spennende.
Å få oppleve gode samtaler, om mer enn
bare vær og vind.
Hvor kunne du ønske deg å tilbringe
din neste ferieuke?
- Den blir i campingvogn på Vegårtun.
Glade barn = glade foreldre!
En person i menighetssammenheng du
gjerne gir en blomst for hans/hennes
tjeneste/delaktighet?
- Anette og Jørn Bergan.
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Tlf. 37 19 68 68
knut@atlgrafisk.no

Alt innen solskjerming.
Tlf: J.P.Valle 97 56 73 08
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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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Evnt. returadresse:
Guds Menighet,
Aklandsveien 22,
4985 Vegårshei

Bli med på Menighetsweekend
24.-26.8. 2018, til Fyresdal

Den 24-26 august er det igjen klart for
menighetsweekend. Vi drar til Fyresdal
kurs og leirsted og håper på sommervarme, bading, tur og gøy. Siden sist vi
var der er det kommet en stor hall som
kan brukes både av små og store.
Det blir opplegg både for barn, tweens
og voksne. Ungdommene (fra 8.klasse
og oppover) får eget opplegg og møter,
men er litt sammen med oss også.
Det blir kveldstanker, barnemøter, bruskasseklatring, ballspill, humorkveld,
familiemøte på søndag med nattverd og
tur som passer for alle aldre på lørdag.
Kosetur og topptur. På turen har vi
med oss matpakke som vi smører på
morgenen, så ta med en liten tursekk,
drikkeflaske og turtøy. Det er også
bademuligheter rett utenfor døra, så ta
med badetøy også.
Vi har fått frivillige som vil ta ansvar for
maten gjennom hele helga! Vi andre har
kjøkkentjeneste før og etter måltidene.
Vi tar med oss slushmaskin, også deler
vi på å ta med kake, godteri eller frukt,
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dette får dere mer informasjon om nærmere turen.
Vi gleder oss til en ny helg hvor vi kan
være sammen på tvers av generasjoner
og dele livet midt i en hektisk hverdag.
Sett av helga og kom til en innholdsrik
helg. Det er ingen som er for gamle
eller for unge til å være med!
Felles avreise fra Huset klokka 17.00
Trenger du å sitte på med noen så
snakk med Anne Songedal på
tlf: 454 26 060.
Er det vanskelig å bli med på grunn
av økonomi så ta kontakt med Svein
Flaten, så finner vi en løsning.
Pris
0-2 år: Gratis, 3-7 år: 430 kr,
8-12 år: 540 kr, 13-15 år: 580 kr,
16-18 år: 700kr, Voksen: 1100 kr,
Maks per familie: 2700kr.
Påmelding innen 5.august til Kristine
Simonstad på telefon 977 37 920.

