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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: Leif Dalen
NiTo: Per Langemyr.
ÅpentHus: Elisabeth Lindtveit.
Kvinneforeningen: Aud Bjørkholt.
Lovsangstjenesten: Nina S. Jorstad.
Bønnenettverk: Helge Lindtveit.
Teknisk gruppe: Ole Jorstad.
VeBaGo: Maria Bergan.
Firestarter: Elisabeth Lindtveit.
Krik: Margit E. Tveiten og Hannah E. Voie.
Nettverk Misjon: Per Reidar Haugenes.
Julemessa: Eli Saga.
HusTreff: Knut Sunde.
Endringer meldes menighetskontoret fortløpende.

Følg oss på
www.gudsmenighet.no

Leder:
Vi bygger.
Dere som har kjørt forbi forsamlingshuset
de siste ukene vet at nå er vi i gang med å
bygge ut. Endelig. Takstolene er i skrivende
stund nesten på plass, og om et lite år et
bygget etter planen klart til å tas i bruk.
Det gleder vi oss over! Det er moro å se det
tar form. Det blir ny og større møtesal, og
ikke minst blir det større og bedre lokaler til
barna og ungdommen.
Samtidig er det viktig å minne hverandre
på – slik jeg har gjort her tidligere også – at
å bygge menighetsbygg og å bygge menighet
er to forskjellige ting. Menigheten er ikke
bygget, på samme måte som en familie ikke
er huset de bor i. Likevel er bygningen viktig. Både for en familie og en menighet.
Vi tilhører ikke en menighet. Vi er menighet. Vi er heller ikke menighet bare når vi
samles i lokalene våre, på samme måte som
en familie er familie hele tiden, ikke bare når

alle er samlet hjemme i huset. Menigheten
er menneskene, akkurat som en familie er
menneskene. Og menighet er vi hele tiden,
akkurat som en familie er familie hele tiden,
sjøl om de kanskje ser hverandre så ofte i
løpet av ei travel uke.
Visjonen vår handler om noe større enn nytt
tilbygg. «Vi vil bygge en levende menighet
der mennesker får møte Jesus». Husk det!
Beste hilsen pastor Svein.

Over 30 vegårsheispeidere på leir!

Årets speiderleir var på Bragdøya utenfor Kristiansand i slutten av juni. En ﬂott leir sammen
med over 200 andre speidere. Aktiviteter, lek, samlinger, kano, seilskutetur og mye mer.
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Over 100 på menighets
Den 24 august var vi klar for menighetsweekend igjen. Vi dro til Fyresdal
igjen og kom fram til ferdig mat fra sjefskokken Knut Sunde. Knut og
Klara tok på seg all jobben på kjøkkenet hele helgen!
Fyresdal leirsted har fått en ny idrettshall som vi kunne bruke gjennom
hele helgen. Så etter middag fikk barna løpt fra seg der med ballspill som
Jørn Bergan dro i gang.
Klokka ni var det voksenmøte og
barnemøte for de barna som var oppe
med Camilla Saga. Nytt i år var eget
ungdomsopplegg for de som har
begynt på ungdomsskolen. De hadde
egne møter og opplegg sammen med
ungdomsarbeideren vår, Elisabeth
Lindtveit. De sov på stabburet og hadde
mye gøy opplegg gjennom helgen. De
var med oss andre under måltidene,
humorkvelden og familiegudstjenesten.

Kristine Simonstad var leder
av komiteen og
også hele helga.
Det er hun som
har skrevet
”referatet” fra
turen og tatt
bilder.

som Guds barn. Vi kan ofte tenke at vi er
det vi gjør, vi er det vi har, vi er det andre
tenker om oss, men Gud elsker oss for de
vi er. (kort oppsummert)
Etter møtet var det godt med kaffe og
kake og prating rundt bordene.
Lørdag var det bibeltime for de voksne.
Alle barna hadde sitt eget barnemøte med
Kristine.

Et eget lovsangsteam var med under alle møter
og samlinger.

Svein Flaten og Knut Olav Vangstad
delte på opplegget under årets møter.
Tema for møtene var Guds rike. Knut
Olav talte om Guds kraft, som er noe
som kjennetegner og er tilgjengelig i
Guds rike. Svein talte om vår identitet

Side 4

Slush-maskina er populært innslag på weekend.

hetsweekend i Fyresdal
Så var vi klare for tur. Enten topptur
med Erlend, eller gåtur langs vannet.
Alle hadde smurt matpakker og det ble
to gode turer med tid til samtale, vakker
natur og god stemning.
Tilbake på leirstedet dro Knut Olav i gang
bruskasseklatring mens Kjetil Strand dro
i gang ballspill og lek. Vi voksne satt og
pratet og bare nøt finværet. Noen tok seg
til og med en dukkert i vannet!
Klokka 17 var det klart for middag, et
realt tacobord som små og store koste seg
godt med.

Så var det bare å vente på årets
humorkveld! Tomine Simonstad og Anna
Emilie Løwe tok ansvar for den. Folk stod
i kø og ventet på at dørene skulle åpnes.
Det var mange gode innslag fra store og

små og vi fikk trimmet lattermusklene
godt. Tomine og Anna Emilie styrte hele
kvelden som noen proffer.
Så var det klart for kake, godteri og
slush. Alle har med seg litt hver til kake
og godtebordet, så det mangler ikke på
utvalget.
Klokka halv ti var det møte for de
voksne, tweensa hadde ballspill i hallen
og skolebarna hadde «kino» i stua.
Søndag var det familiegudstjeneste for
alle. Det ble en fest hvor ungdommene
hadde to dramastykker, det ble vist film
fra helga, Kristine hadde andakt om den
gangen da Jesus vasket disiplenes føtter,
og at vi er kalt til å være hverandres
tjenere. Vi må ikke kaste stener, men
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være med å bygge og se de rundt oss.
Vi avsluttet med nattverd og dans før
middag.
Dette blir et kort referat fra det som
har skjedd i løpet av helga. Vi har vært
en menighet på tur hvor vi har hatt et
ønske om å være der for hverandre. Om
livet er bra eller tungt har vi mulighet
til å støtte hverandre og dele livet. Vi i
styret ønsker å få med oss enda flere på
tur. Vi vil ha med barna, ungdommene,
unge voksne, midt på treet, senior og
senior pluss.
Neste år drar vi til Fyredal igjen og vi
håper at nettop du blir med. Sett av
helgen 23.-25. august 2019. Hva må til
for at du skal bli med på tur?
Ta kontakt med en av oss i omiteen og
gi oss tilbakemelding.
Komite: Erlend Løwe, Kjetil Strand,
Anne Songedal, Jon Bergan, Siw M
Lindtveit Nese og Kristine Simonstad.
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Vår tidligere pastor,
Arvid Hunemo, fortsetter her en
artikkelserie med tittelen
«Flest hverdager».
Denne gangen er overskriften:

Livet i
farger
Jeg har en venn som sier: «Når jeg
kjøper klær, prøver jeg alltid å ﬁnne friske
farger. Det er så mye grått.»
Går du i skapet og ser etter hva du
har, så er det kanskje mye grått... eller
er det fargerikt. Uten å trø for mye ut i
et emne som er omdiskutert, så tror jeg
gutter er mindre opptatt av hva de har
på seg. Jenter kan bruke litt mer tid,
for å si det forsiktig.
Hver dag skal vi kle oss, og for noen
er det forhåndsbestemt. Uniform. De
fleste av oss må ta ut av skapet det vi
skal ha på oss. For meg er det enkleste
å bare ta på meg det som er på stolen
- som jeg brukte i går. Jeg tror at det er

sunt med en viss vurdering på hva en
skal ha på seg. De fleste dagene skal en
ikke i noen spesiell anledning. Da er det
hverdagsklær som gjelder.
For flere år siden møtte jeg - tilfeldigvis
- en person som hadde som profesjon
å få folk til å forstå betydning av klær
og farger. Den dagen tror jeg mine klær
var av det grå slaget. Jeg spurte om betydningen. «Grått betyr i at du er interessert i kontakt,» svarte vedkommende. Da
ble ikke grått så negativt likevel.
Matias Orheim skrev sangen: «Eg har
ei teneste stor for Gud, frå dag til dag i det
stille, der kvardagskleda vert høgtidsskrud.»
Tenk stort om hverdagsklær!
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Ny struktur i søndag

En takk!
Vi har de siste årene hatt stor utskiftninger av ledere i søndagsskolen.
Mange leder som har stått på i mange år, noen over kortere perioder, litt fra
og til.
Til alle dere som har vært med i søndagsskolearbeidet, vil vi bare rette en
stor takk for mange timers innsats og engasjement.
Ditt bidrag kan ha hatt enorm påvirkning på barnas tro og utvikling.
Tusen takk for det du har vært med å gi videre til barna!
Thank You, for giving to the Lord. (fritt oversatt, et lite utdrag)
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dagsskolen
Søndagsskolen er i gang
igjen etter sommeren,
og i høst prøver vi ut
en ny måte å organisere
samlingene på. Frem
til nå har vi hatt
fire ulike samlinger
for de forskjellige
aldersgruppene. Men fra
og med i høst vil vi gå for
en modell der vi heller
starter opp søndagene
med å samle alle barna
til en felles samling, og
etterpå vil barna deles inn
i aktivitetsgrupper.
Vi prøver også ut å dele
inn barna på en litt annen
måte enn tidligere. Siden
vi har mange barn i fra
1. til 4. klasse, deler vi

nå disse inn i
to grupper: En
verkstedgruppe
i spisesalen, for
de som liker best
å bake, tegne,
snekre og så
videre, og en
action-gruppe,
som blir mye
utendørs, og kanskje litt
i hallen. De eldste barna
samles i NiTo-stua, mens
3-5 åringene blir igjen
oppe og leker. De aller
minste barna (0-2 år) kan
være med opp hvis de vil,
men vi har også laget et
eget lekerom for disse i
gangen.

barn i menigheten vår!
Derfor håper vi også at vi
klarer å gjøre det beste ut
av søndagsskolen, som er
en unik mulighet til å gi
verdens beste budskap til
barna.
Mvh Leif Dalen
Barne- og familiearbeider

Vi er heldige å ha mange

Jeg drømte jeg kom til himmelen.
Du var der med meg.
Vi gikk på gatene av gull, ved siden av krystallsjøen.
Vi hørte englene synge. Og noen sa navnet ditt.
Det var en liten gutt som snudde seg og sa: «Venn, du kjenner
meg kanskje ikke nå, men vent.
Du pleide å undervise på søndagsskolen, jeg var bare åtte år.
Hver uke bad du en bønn før vi startet.
En dag da du ba den bønnen, bad jeg Jesus inn i hjertet mitt».
Kor:
Takk til deg for at du gav til Gud.
Jeg har et liv som er forandret.
Takk til deg, for at du har gitt til Gud.
Jeg er så takknemlig for at du gav.
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Nybygg og ominnredning
Det skjer mye byggeaktivitet på Huset
i disse dager. Lindal hus AS er godt i
gang med tilbygget vårt. Dette tilbygget
skal inneholde nytt inngangsparti med
toalett, ny møtesal med kapell og ny
spisesal. Veggene er på plass og det
arbeides med å tette taket. Vi regner med
ca et års byggetid. Byggekomiteen har et
godt samarbeid med Lindal hus AS. Det
er spennende å se hvordan tilbygget tar
form.
Vi har begynt arbeidet med
oppgradering av gammelt bygg også. Det
er bygget nytt kjøkken bak i salen. Vegg
fra gang til stue er revet. Dette er for at
lokalene våre
skal være bedre
tilpasset NiTo,
Tweensfredag og
annet arbeid for
barn og unge.
Tusen takk
til Tolv Voie
som har ledet
dugnadsarbeidet
og takk til alle
som har vært på
dugnad.
Mange har gitt
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mye av sin tid
og det er vi i
byggekomite
og lederskap
takknemlig for!
Det neste
året vil det skje
mange endringer hos oss. Til tider kan
det sikkert bli litt kaotisk og vi må dele
på den plassen vi har. Byggekomiteen
skal etter beste evne holde menigheten
orientert.
Tilbygget skal oppføres av Lindal hus
AS og det blir ikke så mye dugnad her.
Men mye av utomhusarbeidet til våren vil
vi gjøre på dugnad. Vi har utarbeidet en
plan som legger føringer for uteområdet.
Neste høst vil vi starte arbeidet med
å bygge om den gamle salen. Planer
med amfi fra galleri er presentert for
menigheten. Dette skal bli område for

barn og unge, med
noen grupperom og
en sal.
Byggekomiteen
arbeider med å
få satt opp en
garasje. Vi holder
i disse dager på å få inn tilbud og sende
søknader til kommunen. Vi planlegger
å bygge en garasje på «den nye»
parkeringsplassen mot brannstasjonen.
Garasjen skal være til speideren og øvrig
behov for
lagerplass.
Vi ber om
velsignelse
over planene
for bygg.
Bygget er kun
et redskap for
visjonen vår:
Vi vil bygge
en levende
menighet der
mennesker får
møte Jesus!

Tekst: Camilla Saga. Foto: Camilla, Leif og Knut.
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Hele Vegårshei invitert til gra

- Vi har jo et ønske om å være der for hele bygda og samle alle, og ikke være
en menighetsgjeng for oss selv, sier pastor Knut Sunde i Guds Menighet.
Tekst og foto: Anne Dehli

Bjønnum og Kjell Lindtveit
spilte trekkspill.
Knut Sunde understreket
at han på ingen måte var
alene om å dra i gang
middagen, men at han var
far for idéen, kunne han
innrømme. Han fortalte hvor
takknemlig han var for alle
som stilte opp og hjalp til.

Inntekter til gode
formål

Storkoste seg

Han ønsket å invitere alle i hele
Vegårshei til middag i Myraparken, og i
går ble det fellesmiddag for alle.
Folk fikk servert grillede hamburgere,
koteletter, grillpølser, baconpølser
potetsalat, salat, kaker, saft og kaffe.
Været viste seg fra sin aller beste side,
og folk koste seg i sola mens Arnfinn
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Utgangspunket for
gratismiddagen er det månedlige
HusTreffet på Vegårshei forsamlingshus.
Hit er alle velkommen en onsdag i
måneden,
og der er
det en sosial
møteplass
for voksne
folk på
formiddagen.
Opplegget
har vært et
tilbud i tre år,
og der er det
en gjest til stede som forteller noe enten
om sitt liv, karriere eller organisasjon.
Tildigere har de hatt besøk av
Frelsesarmeen, T5, tidligere ordfører
Tjøstel Peder Colbjørnsen og mange flere.
Gjestene får alltid koldtbord og spiser
sammen.
Det er også en utlodning hvor

l gratis middag i Myraparken
inntektene går enten til et veldedig
formål som gjestene representerer,
eller til andre nyttige lokale tiltak.
Tidligere har det også vært
brukt noe av overskuddet fra
utlodningene til å samle bygda til
gratis frokost.
- I år ville vi lage middag, sier
Knut og ser seg rundt i parken.
Her løper det barn og leker og
på benkene er det fullt opp med
mennesker i alle aldre.

Hjertesak

Knut forteller at sammenkomster som
dette betyr noe ekstra og gjør både ham
og de andre oppriktig godt å være med
å dele. Knut er både kokk og en som
kjenner bortimot hvert eneste menneske i
bygda, og å samle mennesker og å bygge
bro er en hjertesak for ham og de andre i
HusTreff komitéen.
- Sånne ting som dette gir meg et
positivt kick, det er utrolig moro og jeg
synes det er så flott å se så mange som
koser seg sammen, sier Knut.
Middagen var helt uten program eller
føringer av noe slag, det eneste som var
planlagt av underholdning, var musikken

fra trekkspillene som tonet over parken.
To som var kommet for å spise
middag i sola, var Anne Marie Isaksen
og barnebarnet Ask (snart 2 år).
Ask syntes kanskje det var vel så greit
å ha kake til middag denne dagen, og
da han var godt forsynt, viste han sine
fine manerer:
- «Takke mat», sa han pent.
- Ja, er han
ikke bare
hele verdens
flinkeste,
sa en stolt
mormor
Anne Marie
og smilte
stolt.
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Pastor Svein Flaten:

Det er lett å la seg friste!

Det er lov å la seg friste, heter det i reklamen. Det er Nidar som prøver å friste oss med sjokolade. Og det er ofte lett å la seg friste også. Kanskje husker
du fortellinga fra bibelen der Jesus blei fristet? Heldigvis visste Jesus godt
hvem han var, og lot seg ikke friste. Vi blir fristet på samme måte. Er vi like
trygge på hvem vi er?

Det står om Jesus i forbindelse med at han
ble døpt at fikk han høre en røst fra himmelen som sa følgende: «Du er min Sønn,
den elskede, i deg har jeg min glede.»
Her ser vi hvordan Jesus ser på seg sjøl.
Det han får høre er: «Du er verdt å elske –
du er god – så bra at du ﬁnnes!» Hilsen Gud.
Dette er noe av det første vi leser om
Jesus. Dette var før alle under og mirakler. Dette var før han metta mange tusen
mennesker med ei lita nistepakke, før
han gjorde vann til vin og før han helbreda noen. Det var lenge før han døde på
korset. Før han hadde gjort noe som helst
som var verdt å skrive om får han høre at
han er høgt elska av Gud sin far, for den
han er.
Videre fortelles det at etter dette var Jesus
i ørkenen i 40 dager. Da blei han naturlig
nok sulten, og
han blei frista av
djevelen. I Lukas
evangelium leser
vi at det skjedde
på dette viset:
”Fylt av Den
hellige ånd vendte
Jesus tilbake fra
Jordan. Drevet av
Ånden ble han ført
omkring i ødemarken 2 i førti dager,
og han ble fristet
av djevelen. Han
spiste ingenting i
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de dagene, og da de var gått, var han sulten.
3 Da sa djevelen til ham: «Er du Guds Sønn,
så si til denne steinen at den skal bli til brød.»
4 Men Jesus svarte: «Det står skrevet:
Mennesket lever ikke av brød alene.”
Det er lett å bli frista til å tro at vi er det
vi gjør. Hva hadde egentlig Jesus bidratt
med? Nå hadde han gått rundt i ørkenen i
40 dager «uten å gjøre noe fornuftig» som
vi sier. Nå blei han frista til «å vise hvem
han var». Det hadde han ikke behov for.
Han visste godt hvem han var, og det var
nok for han.
Hvis vi tenker om oss sjøl at vi er det vi
gjør, og lar det gi oss identiteten vår, hva
blir det da igjen av oss når ting begynner
å gå dårlig. I jobben...i familien…med
helsa… Hvis vi av en eller anna grunn
ikke kan prestere lenger. Når vi ikke lenger kan være så produktive.
Da sitter vi ofte bare igjen med skammen.
Videre blei Jesus frista på denne måten:
”Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham
på et øyeblikk alle verdens riker og sa til ham:
«Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet.
For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den
til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.» Men Jesus svarte
ham: «Det står skrevet: Herren din Gud skal
du tilbe, og ham alene skal du tjene.”
Jesus fikk se alle verdens riker. Og det
var rikdommer der. Mye fint. Det var

fristende. Det er det for oss også. Bare en
liten del av det hadde vært fint. Hadde
kommet godt med akkurat nå. Jeg har så
lite. I alle fall i forhold til mange andre. I
alle fall i forhold visse andre, som naboen
eller kameraten eller noen vi har sett på
TV.
Jeg har så lite blir fort «jeg er så lite». Vi
tror ofte det er en sammenheng der.
Og Jesus hadde vel strengt tatt ingenting.
Og hva gjorde djevelen? Utfordra Jesus
på hvor han hadde tryggheten sin.
Du har sikkert latt merke til det; vår kultur måler suksess etter hva vi eier.
Markedsførere bruker milliarder av kroner på å fortelle – eller forføre - unge og
voksne til å tro at de må ha akkurat den
leika, veska, dingsen eller bilen for å være
noe. Det handler om identiteten vår.
Vi sammenligner oss med hverandre;
hvem har mest penger? Best jobb? Finest
kropp? Og det er veldig mot kulturen å
ha sin trygghet for seg sjøl og ungene sine
– ikke i det vi eier og andres beundring og
misunnelse – men i Gud vår Far, og hans
kjærlighet. Men det er det som holder i
det lange løp.
Til slutt blei Jesus frista til å tro at han er
det andre tenker om han:
Så tok djevelen ham med til Jerusalem,
stilte ham ytterst på tempelmuren og sa:
«Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra. 10
For det står skrevet: Han skal gi englene sine
befaling om å bevare deg.
Og: De skal bære deg på hendene så du ikke
støter foten mot noen stein.»
Men Jesus svarte ham: «Det er sagt: Du
skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
Er vi ikke ofte veldig opptatt av hva
andre tenker om oss? Og vi blir frista til
å tro at vi er det andre tenker om oss. Vi
kan jo lure på hva Jesus hadde å tjene på
å hoppe ned fra tempelmuren. Men vi

skjønner i alle fall
at det hadde skapt
oppstandelse og
oppmerksomhet.
«Der går han, han
som kasta seg ned
fra tempelmuren.
Han halter ikke
engang!»
Hadde det ikke
vært genialt av
Jesus å gjøre det?
Så folk kunne begynne å få trua på han.
Ingen var opptatt av Jesus ennå. Slik kunne han fått en pangstart på tjenesten sin.
Det gjelder jo i våre dager også å skaffe
seg følgere. 70 000 følgere på Instagram –
du er mye verdt!
Men åssen kunne Jesus tro han var noe
verdt? Som ikke hadde noen.
Jeg tror jeg skjønner hvorfor ikke Jesus
hoppet ned fra tempelmuren. Han var
ikke kommet for å få applaus fra heile verden. Tvert imot visste han at det
motsatte ville skje. Men så visste han også
at han ikke var det andre tenkte om han.
Og det var akkurat det verden trengte.
Og verden trenger sånne mennesker i dag
også. Som er trygge på seg sjøl og hvem
de er.
«Hvem tror du at du er»? får vi iblant
høre. Tror du at du er det du gjør eller
har, eller det folk sier om deg? Eller
tillater du deg sjøl å ha identitet din i
at du er Guds sønn eller datter. Elska
av han. Og at han gleder seg over deg.
Sikkert ikke over alt du gjør. Men for den
du er.
Jeg avslutter med ei kort lita bønn som vi
gjerne kan be hver eneste dag:
«Gud, gjør meg så trygg i din kjærlighet at
jeg ikke er opptatt av å bli sett».
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Sprek 93 åring

Olaug Moen har nettopp flyttet ”hjem igjen”
og trives spesielt godt i den store hagen.
Vi treffer henne i 2. etasje i den gamle
varehandelen på Moen i Risør. Hun er
nettopp flyttet tilbake etter å ha bodd i
et hus hun og mannen Odd overtok, for
over 10 år siden. Det lå litt lenger ned
mot båtbyggeriet på Moen.
Nå er hun flyttet hjem igjen til huset
de bygget i 1947 og som de flyttet inn i
da de hadde giftet seg.

Elsker hage

Vi treffer Olaug en ettersommerdag
og etter en god prat i stua viser hun
meg rundt i hagen. Det er epletrær og
pæretre, blomster og prydbusker. Hun
har stadig noe å holde på med i hagen
– hun elsker hage og hagearbeid. Selv
om hagen har blitt holdt godt vedlike de
årene andre har disponert huset er det
nok å ta tak i.
For om Olaug fylte 93 år i sommer har
hun forholdsvis god helse. Ja, riktignok
medgir hun
at det har
vært noen
utfordringer i
sommer, men
nå er hun på
bedrings vei.
Og noe svak
hørsel – det
klarer hun å
leve med.
Olaug
voks opp
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på Torskeberg mellom Bossvika og
Laget og bar også dette etternavnet fram
til hun gifta seg. Foreldre hennes, og
også andre familier i nabolaget, hørte
til Guds Menighet på Vegårshei og
flere av disse var bekjennende kristne.
Det var derfor naturlig for henne å stå
til kunnskapsprøve (konfirmasjon)
i det gamle forsamlingshuset på
Vegårshei. Noen av gangene de «møtte»
overnatta de hos venninnens familie
på Hølland, husker hun. De var et
stort konfirmantkull og Jørn Alfsen var
forstander da.

Tok et standpunkt

Det var også på denne tiden hun tok

en bestemmelse for
å bli en kristen. – Vi
var på et møte nede i
Baptistkirken i Risør,
minnes hun. Her bøyde
hun og en venninne
kne og da hun kom
hjem om kvelden var
det naturlig og gå
innom soverommet til
foreldrene og fortelle
om det.
- Og siden har det
holdt?, fortsetter jeg.
- Ja absolutt, det har
Det var en stor ﬂokk konﬁrmanter i menigheten i 1939
holdt - i og med at en
- Det er rart med det, sier hun, en plass
slipper å ordne med det selv!
en har blitt døpt, konfirmert og gift, det
gir noen bånd.
- Og så har vi jo i mange år hatt hytte
I 1947 gifta hun seg med Odd. Vi var
i Ljøstadvann, så en god del turer til
sannsynligvis de første som hadde
Vegårshei har det blitt.
seremoni i det nye Forsamlingshuset. Det
Selv om Olaug fortsatt kjører litt bil
var sommer og storesal var enda ikke
blir det ikke så lange turene lenger. Hun
ferdig. Så vielsen, med alle gjestene, var i
gleder seg mest over Guds skaperverk
spisesalen. – Men det gikk greit, forteller
i blomster, busker og frukt-trær i den
hun. Selve bryllupsfesten fortsatte i
hjemmelige hagen.
hjemmet på Torskeberg.
Undertegnede kan bekrefte at det
Familien flytta inn i nytt hus på Moen
alltid er hyggelig å besøke Olaug, noe
og her etablerte de butikk i første etasje.
jeg har fått anledning til de senere årene
De drev denne i mangfoldige år, i
etter at jeg ble kjent med henne.
tillegg til at Odd også de første årene
Guds velsignelse videre i livet Olaug!
drev med lastebiltransport. Etter hvert
begynte Affen Myre fra Vegårshei å kjøre
lastebilen og bodde også i egen leilighet i
bygget deres.

Første par ut!

Beholdt medlemskap

Odd var aktiv med i Frikirka i Risør og
det var derfor naturlig at de som familie
ble med i arbeidet her. Selv om det ikke
har blitt så mange besøk til menigheten
på Vegårshei har Olaug beholdt sitt
medlemskap her og føler aldri at det har
vært noe poeng for henne å bryte dette.

Tekst og foto:
Knut Sunde
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Litt fra ungdomsarbeidet:

Fra ungdomsarbeider
Elisabeth Lindtveit.

lovsang og bra konserter. Selv synes jeg
det var artig å kombinere dovask, sol &
strand, få ferdig middag og møte ungdom!!
Lørdag 14/7 hadde jeg «ÅpentHus»
hjemme for ungdommen, og det var
utrolig gildt at nesten 30 stk kom den
kvelden. Vi grillet, lekte forskjellige leker
i sammen, spilte spill og koste oss! (Litt
godis og kake ble det også!!)

I sommer hadde jeg min første uke på
Skjærdgårdsfestivalen, det var utrolig
moro! Gildt å se så mange ungdommer samla på en plass! Det var mange
Vegårsheiinger i arbeid der ute, i alt fra
dovask til parkeringsvakter. Det var et
veldig bra og variert opplegg, så der var
noe for enhver smak. Bra møter, nydelig

Den siste helgen i august var vi på menighetsweekend i Fyresdal. 13 ungdommer
var samlet rundt et eget opplegg i et eget
bygg, der koste vi oss skikkelig! Marte
Songe og Katrine Lindtveit var med som
ledere denne helga, de hadde vært med
å planlegge opplegget i forkant. På kveldene hadde vi møter, og spill/lek, og
på dagen var vi i den fine nye hallen og
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hadde masse aktiviteter der. Søndagen
fremførte de blant annet et nymoderne
dramastykke av den bortkomne sønnen
på familiegudstjenesten, det ble veldig
bra! Så gøy når ungdommen er gira og
med!! Neste år håper vi å få flere med på
menighetsweekend!

Høsten står for døra, og jeg gleder meg
til flere ÅpneHus, konfirmantsamlinger,
Firestarterarbeid og bibelgrupper! Vær
med å be for ungdommene i bygda vår,
be om at flere må bli kjent med og ta
imot Jesus, flere bibelgrupper, og det
viktige konfirmantarbeidet.

Vinterens
konﬁrmantkull:
- Johanne Tveiten
- Indiana Espeland
- Tomine Flaten
- Jakob Langemyr
- Johannes Langemyr
- Madelen Eklöf Sveigane
- Magnus Løwe
- Maja Esperås
- Daniela Bang
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Kari Garthus:

Takk
St.Hans på Langøya

Det ble ganske mange mennesker som
kom sammen på Langøya på St.Hans-aften. Folk prata og grilla, bada og kosa seg.
Et lite bål tente vi også, mens tørken satte
stopper for stor-bålet. En fin tradisjon
som i noen år ikke har samlet så mange,
men som nå ser ut til å ta seg opp igjen.

Jeg har fem små fingre på hver hånd,
jeg kan ta dem sammen å gjøre sånn.
Når jeg folder hender vet jeg det:
Jeg kan BE!
"Takk for ﬁn lang seng, takk for lang
dyne, for ny pute med hjerte på, takk for to
bursdagskroner, koffert og mange bamser i
senga. Ber om at mamma, pappa, Kristine
og Helene må sove godt i natt. Amen. "
Denne bønnen ber min datter på 3 år
hver kveld når hun legger seg. Det
hender hun krydrer den med andre ting
innimellom, som takk for en fin dag,
godteri, eller en kveld da vi takka for
pølse til middag. Etter bønna erkjente

Vi minner om årets

JULEMESSE

Tradisjonen tro går den av stabelen siste
lørdag i november. Messekomiteen er
allerede i gang under ledelse av Eli Saga
(bildet under). Vi
utfordrer dere alle til
å bidra med ting til
salgsbord, matservering eller gjerne
lotteriene.
Så håper vi å se mange selve messedagen.
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hun imidlertid at hun ikke hadde spist
den pølsa som vi takka for Men...Tanken
som teller...;)
Som 3-åringer flest vet hun hvordan ting
skal være, så om vi skulle glemme en
ting, - må vi pent gå tilbake og ta det om
igjen. Når alt er lagt frem, runger AMEN!
Det er ikke en lyriker eller poet som har
formulert denne bønnen, det skjønner vi
fort.
Den er «rett fra levra» ... rett fra hjertet,
det mest nærliggende.
Hun takker for det hun har rundt seg:
Senga hun ligger i, det hun kan se fra
senga.
Og den nærmeste relasjonen hun har:
Mamma, pappa og søster.
Er det ikke ofte de nærmeste tingene vi
tar for gitt og glemmer og takke for?
Det som ofte blir en selvfølge for oss. Vet
ikke hvordan det er med deg, men jeg
merker at denne bønnen viser meg at jeg
kan bli bedre på å takke.
«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt
dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på
ham med takk.» Fil. 4.6

vårt hjerte til Guds hjerte. Vi trenger
ikke å pynte på det.
Gud kjenner dine tanker og han kjenner
deg.
Hans tanker for oss er høyere enn våre i
tillegg. Takk Gud under alle forhold står
det i bibelen…
Det er ikke lett, og noen ganger helt
umulig kjennes det som.
Men poenget er å løftet blikket fra alt en
selv står i, - til å takke Han som vet, Han
som er, Han som kan hjelpe, Han som
alltid er nær uansett min livssituasjon.
Han som står med åpne armer og venter. Kom!
Han kan vi vende vår takk til.
Har vi ikke alltid noe vi kan takke for?
«Begynn dagen med å takke» - sto det på
et brodert bilde over senga på soverommet…
"Jeg kunne stå opp i dag, og jeg er frisk som
en ﬁsk. Jeg har klær, jeg har sko, jeg har mat
jeg har tro. Jeg kan leke og le, jeg kan høre
og se, derfor takker jeg deg, Gud min Far."

Tror ofte vi går i den fella at alt på være
så velformulert i bønnene våre.
Bønn er å bare si det som det er. Rett fra
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Tanker fra lederskapets leder

Erling Myre
Vi gleder oss over å få
være et lederskap i en
menighet med «god
driv» for tiden.
I juni hadde vi et døgn
sammen på Gautefall
på hytta til Klara og
Knut Sunde og med
overnatting også på
hytta til Arild og Marit
Flaten. Takk for deres
raushet over å få låne
hyttene!
Vi har bevisst hatt
slik et døgn sammen
hvert år for å fokusere
på hverandres liv og
tjeneste og med ekstra
fokus på undervisning
om hvordan vi leder
menigheten.
På lørdag hadde vi besøk
av vår tidligere pastor
Arvid Hunemo som
underviste i hvordan på
en god og riktig måte
gjennomføre samtaler
med enkeltmennesker.
Det ble et bra døgn der
vi kjente oss oppmuntret
til tjenesten vi står i.
Ellers jobber vi med
”Agenda 1” med
handlingsplan som er
et lærefellesskap som
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på i menigheten. For å
bli en bedre og sunnere
menighet. Vi gleder oss
over alle gruppene og
over det gode og positive
som skjer der, og for
gruppelederne som har en
viktig rolle i det arbeidet.
kommer sammen fra
ulike menigheter. Her
har vi vært med i 2 år
og vi har bestemt at vi
ønsker å fortsette å være
med i dette. For å hjelpe
oss til å holde fokus på
hva menigheten skal
være fremover og med å
utarbeide bevisste tiltak
for å bevisstgjøre oss og
menigheten i det arbeidet
vi står i og med ulike
konkrete tiltak.

Vi jobber også kontinuerlig
med NaMu og med
konkrete tiltak for å
løfte det vi er svakest

I høst har vi 2
ekstra happeninger:
Lovsangskonsert med
David Andre Østby 15.
september med fullt
band, og besøk av Rune
Tobiassen 14. oktober
med fokus på det å være
en kristen med tema:
«grill en kristen». Der blir
det mulighet til å stille
alle mulige spørsmål
om det å være kristen.
Denne kvelden er en
kveld vi ønsker å invitere
mennesker som ellers ikke
går i menigheten også.
Vi tror det er viktig med
slike annerledes samlinger

til ekstra inspirasjon og
oppmuntring.
Byggeprosessen er en
fast sak i lederskapet
og vi gleder oss over at
det stadig går fremover
skritt for skritt og at

Vi har gjort et
bevisst valg om å ha
menighetsweekend hvert
år for vi tror det er viktig
å ha litt ekstra god tid
sammen slik en helg og
bygge tettere relasjoner
med hverandre.
24-26 august i Fyresdal
var en fantastisk helg der
alle aldre var med og vi
virkelig fikk oppleve hva
det er å bygge menighet.
Og med fokus på hva
Guds rike er.

Gudstjenesten som er
vår storsamling jobber vi
en god del med og med
ulike små tiltak som vi
tror vil bedre den. Det
er en stor glede å se alle
som bidrar i den.
Så står vi i startgropa
på et nytt menighets
år. Vi gleder oss over
fellesskapet og har stor
takknemlighet til alle
som bidrar i ulikt arbeid
i menigheten. Vi har
stor forventning til hva
Gud vil gjøre i tiden
som ligger foran oss.
Be for arbeidet og for
menigheten - det er der
grunnlaget legges!

vi nå endelig, etter 6
års prosess, er i gang
med utbyggingen. Vi er
veldig takknemlig for
byggekomiteen som gjør
en fantastisk jobb og i
tillegg alle de som har
bidratt med dugnadstimer
den siste tiden i
forbindelse med bygging
av kjøkken spesielt
beregnet for NiTo og ellers
ungdomssamlinger.
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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.

Vi hjelper deg også med nye gravstein,
omslip eller navntilføyelser.
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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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Fra bladet ”Troens Bevis”
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s”

Fra menighetsprotokollen
VIELSE:

FØDT:

Christine
Ufsvatn Bjørnstad.
Født 24. april 2018.
Døpt 7. juli 2018 i
hjemmet.
Foreldre: Tone og Sverre
Christoffer Ufsvatn
Bjørnstad.

Sofie Angelskår.
Født 26. april 2018.
Døpt 9. september 2018 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre:
Ann Helen Haugen
Angelskår og Knut Magne
Angelsgård

Vilde Sines og Lars Berge
ble viet 30. juni 2018 i
Vegårshei kirke.
Paret er bosatt i
Trondheim.
”Så blir de stående, disse tre:
tro, håp og kjærlighet. Men
størst blant dem er kjærligheten.” 1. Kor. 13,13.
Gratulerer hjertelig!

DØDE:
Anna Bolstad.
Født 19. oktober 1926.
Død 6. juli 2018.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
13. juli 2018.

Marte Ausland Aas.
Født 3. mai 2018.
Døpt 2. september 2018
på Aas.
Foreldre: Kristine Aas og
Tor Håvar Ausland.

Kristian Knuten Haugaas.
Født 10. juni 2018.
Døpt 9. september 2018 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre:
Guro Knuten Haugaas og
Gunnar Haugaas.

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!»
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Evnt. returadresse:
Guds Menighet,
Aklandsveien 22,
4985 Vegårshei

Det skjer noe i Rwanda!
prosjektet i Rwanda. Takk til alle som har
bidratt med penger, gaver, kaker og kaffe.
Anne Sollid Brack og familien takker for alle
pengene og gleder seg til å få brukt dem på
skole prosjektet i Rwanda.

Anne og Christian - våre misjonærer
i Rwanda - skriver 5. juni i sommer
dette: Vi er i en skole-bygge prosess. Neste
år må vi utvide førskolen med en 1.klasse.
Vi ønsker å kunne følge elevene videre. Om
vi nå sender barna til vanlige skoler er vi
redd mye av den gode utviklingen vi ser
hos barna vil bli ødelagt/vil stoppe. I år har
vi førskolen i et privat hjem. Neste år blir
ikke dette mulig så vi trenger å bygge 2 nye
klasserom ++. Dette et dyrt. Vi har fått en
stor sum penger til dette formålet, men vi
har fortsatt ikke alt vi trenger. Vi har større
donorer vi kan spør om penger senere, men
de vil se at vi er seriøse og at vi har en skole
som er stabil først. Dette tar noen år.

4. september i høst skriver Anne: Skolebygget er nesten ferdig! Nå skal det bare
males litt og koble til vannet og få opp noen
kontor vegger så skulle hoved bygget ferdig.
Nå bygges doer på utsiden (som dere ser så
graves det).

Familien Kristine og Arnold Simonstad
tok utfordringen og inviterte til basar på
gården i slutten av juni. Dette var på et
tidspunkt Anne og familien var hjemme på ferie og de kunne bidra. Kristine
skriver etterpå: Det ble en fantastisk basar
hvor vi ﬁkk inn over 18 000kr til skole

Bildet
øverst og
over og
til høyre
her viser
det nye
bygget.
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