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230 venner sammen på Huset
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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.

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 S 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.

Følg oss på
www.gudsmenighet.no

Leder:

Den beste gaven
Jeg er unormalt tidlig i julestemning
i år. Ikke fordi det er kommet snø,
dessverre. Men jeg er nettopp
kommet heim fra Colombia og der var
juletrærne allerede pyntet både i hjem
og kjøpesenter.
Spørsmålet er også allerede kommet:
«hva ønsker du deg til jul»? Det har
jeg ikke klart å svare på ennå, men
jeg skulle ønske både for min del og
alle oss andre at vi kunne bli flinkere
til å dele med hverandre han som
englene forkynte om på julekvelden:
«…en glede for hele folket. I dag er det
født dere en frelser…han er Messias,
Herren».
Bønnen under lar oss skjønne at ei
mer verdifull gave er det vanskelig å
ønske seg.
Far
Du ville la all din fylde bo i Kristus
og ved hans blod på korset
ville du stifte fred og forsonte alt med deg
selv, ved ham og til ham, alt på jorden, alt i
himmelen.
Vi stod utenfor

- du forsonte deg med oss
Vi hadde vendt oss bort
- du lar oss tre fram for deg
Vi var døde
- du gjorde oss levende sammen med Kristus
Skylden anklaget oss
- du slettet den på korset
Maktene angrep oss
- du seiret over dem i Kristus
Fyll meg, Far, med din vilje
så jeg utholdende og tålmodig stifter fred og
vitner om det store mysteriet:
Kristus er iblant oss.
La oss feire jul i visshet og
takknemlighet over at det er født oss en
frelser, Jesus Kristus. Han er iblant oss!
Beste hilsen Svein Flaten.

Menighetens lederskap og ansatte
vil ønske alle
en god jul og
et velsignet godt nytt år!
Takk for fellesskap i 2018 velkommen til fortsatt
å være med å bygge en
levende menighet
i 2019.
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Gode tider fo

Leder av Jakobs
Hus Yanixa.

I første del av november var jeg i
Colombia i anledning 50-årsjubileum for
kirka der ute. Da benytta jeg selvfølgelig
også muligheten til et par besøk til la
Vega og gården der Jakobs hus holder til;
rehabiliteringsprosjektet for barn i alderen
6-12 år.
Menigheten vår har støttet dette
prosjektet økonomisk i mange år nå. Den
støtten har kommet godt med. Til tider
(nesten alltid) har de hatt økonomiske
utfordringer. Behovene er alltid større enn
ressursene. Det er plass til 40 unger på
gården men stort sett har de ikke hatt råd
til flere enn rundt 20.
Men det siste året har det skjedd mange
positive ting på gården. De har bl.a
for første gang klart å få kontrakt med
barnevernet. Det betyr at mange tøffe krav
til infrastruktur, program og ansatte er
innfridd. Og det virker som barnevernet
er fornøyd med arbeidet som blir gjort på
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Mat må vi alle ha - også denne gutten som for
tiden er på Jakobs Hus.

Jakobs Hus, for mens jeg var der ute fikk
de telefon fra barnevernet om at de ønsket
å øke antall barn på gården til 30. Da
smilte direktør Yanixa bredt.
Enda gladere virket hun da hun skrev til
meg like etter at jeg var tilbake i Norge. Da
hadde de fått ny telefon. Nå ville de ikke
lenger øke antall barn
til 30, men til 40!
Det betyr jo for det
første at flere unger får
hjelp. Det innebærer
også at det begynner

Walter - pastor og leder for
kaffeprosjektet.

er for Jakobs Hus i Colombia

å bli fullt på gården, og når barnevernet
sender flere unger sender de også mer
penger. Så forhåpentligvis vil økonomien
bedre seg så de ansatte får lønn i tide og
ungene den hjelpa de trenger.
Noe annet som gjøres for å bli mer
økonomisk uavhengig er å dyrke jorda
på gården. Der vokser det mango,
mais, avokado, bønner, appelsiner og
mandariner. Men først og fremst er
det kaffe som dyrkes. De første 3000
kaffeplantene ble kjøpt inn med penger
sendt fra folk på Vegårshei. Nå er det oppe
i 9000 kaffeplanter, og målet er å ha 12 000
om ikke lenge. De første innhøstningene
er gjort og er med og bidrar til økonomien
i prosjektet.
Jeg må alltid
love å hilse
mye til folka på
Vegårshei som,
som de sier:
«ber for oss,
støtter oss og
alltid har hatt
troa på oss og
det vi gjør».

To av
guttene
som denne
høsten er på
Jakobs Hus.

Da er hilsenen overbrakt. Og
oppfordringen gitt om å fortsette å
be for ungene og de ansatte, og støtte
økonomisk gjennom å gi til menighetens
misjonsarbeid.
Beste hilsen pastor Svein Flaten.

Kaffeplanter på
gården.
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Fra Vegårsheiingen desember 1983.
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Vår tidligere pastor,
Arvid Hunemo, fortsetter her en
artikkelserie med tittelen
«Flest hverdager».
Dette blir siste stykket i denne
serien så tusen takk Arvid!
Denne gangen er overskriften:

Hva er det siste du sier når du går ut
døra? De fleste sier vel noe… Jeg syns
det er stusselig om en bare går ut døra
uten å si noe.
Noe av det mest vanlige er å si «Ha
det». Litt merkelig bare å si «Ha det».
For hva betyr det? Hva er «ha» og
hva er «det»? Kanskje det virker som
flisespikkeri, men la oss bruke noen
tanker på hva en sier og hvorfor en
sier det.
Når jeg nå skal huske på hva jeg
sier mest, er jeg jammen ikke sikker.
Tror jeg ofte sier «Ha det godt!» Et
ord jeg nesten aldri bruker er «adjø».
Ordet har likevel et flott innhold. Det
betyr at du gir et ønske om at de må
være i Guds hender. Helt bokstavelig
«Gud i vold.» Når jeg slår opp på

”Ha det!”

sammenlignende ord, sies det at adjø
har 36 synonymer. Altså nok å velge i.
Noen er helt uaktuelle å bruke, men det
finnes gode alternativ både til «ha det»
og adjø.
«Vi ses» er et fint ønske om å møtes
igjen. «Vi snakkes» er heller ingen
uvanlig hverdagsvending. «Lev vel»
høres mer gammelmodig ut. «Ha en
fin/god dag!» er godt å høre.
Noen prøver å hoppe over alle typer
avskjeder. Jeg tror det er viktig å ha
gode avskjeder. Nå blir jeg kanskje litt
alvorsstemt helt til slutt, men det kan
være det siste vi sier til hverandre.
Ingenting er bedre enn å si det som
står så ofte i Bibelen som avskjedsord:
”Nåden være med dere alle”.
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230 venner
Onsdag 31. oktober var nesten hele
barneskolen samlet på forsamlingshuset.
Da ble den store vennefesten, som er en
alternativ halloween-kveld, arrangert for
sjette år på rad. Det kom nesten 230 barn,
i alle slags kreative kostymer. Og med
alle de voksne som kom i tillegg, ble det
rimelig tettpakka med folk.
Festen ble fyrt i gang med sangen «Du
er fantastisk!» og ble sunget av vårt
eget, fantastiske barnekor, VeBaGo.
Deretter kom det en ekstrasending fra
NRK Supernytt, der spørsmålet var hva
som er en god venn. De kunne til slutt
konkludere med at Jesus er verdens beste
venn.
Tradisjonen tro, danset også hele salen
BliMe-dansen, før den store godterifesten
startet. For å skaffe seg godteri, måtte
barna prøve seg i forskjellige aktiviteter,
blant annet smakeleken, limbo og
halen på grisen.
Vinnersjansene var
rimelig store, så de
aller fleste fikk nok
fylt godteposen godt
opp denne kvelden.
En stor takk til alle
frivillige som har stått
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på og fått til en heidundrende kveld for
barna i bygda vår!
Tekst og foto:
Leif Dalen, barne- og familiearbeider

ner samlet
på Huset
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Juleandakt: Leve barnet
Julen er barnets høytid. Julen er folkets høytid.
Det kreves ingen forkunnskaper. Ingen kristelig trening. Ingen religiøs erfaring. Fordi Gud
har blitt som oss, kan vi komme som vi er.
Jeg er bortskjemt med barnerike julefeiringer. Først som nummer fem i en
søskenflokk på seks. Siden som far til fem. Barna setter sitt tydelige preg på
julefeiringen, både i hjemmet og i Guds hus. De fleste av oss har våre lyseste
barndomsminner knyttet til julen. Enda kan jeg huske spenningen som føltes
som en sitring i hele kroppen når tiden for pakkeutdelingen var inne. Julen
er barnets høytid.

Stive kropper krabber

Vi voksne møter barnet i oss selv når vi møter små barn. Tindrende
barneøyne er som små speil som kan gi oss et glimt av vår egen barndom.
Det er nesten komisk å se hvordan vi voksne kan fordreie stemmen og
forandre kroppsspråket når vi er sammen med små barn. Når ellers så stive
kropper krabber på alle fire og ruller på gulvet i lek med små barn, kan
det virke som om det bare er skallet som er blitt noen år eldre og noen kilo
tyngre.

Barn ser bort fra ytre stas og overfladisk fjas

Vi har lett for å være utrygge og usikre når vi er på besøk i fremmede
miljøer. Jeg mangler blant annet trening til å omgås mennesker fra høyere
sosiale lag i staselige selskaper. Jeg kan ikke koden. Hvordan skal jeg
oppføre meg og hva jeg skal ha på meg? Jeg har fått et godt tips. Se om det
er et barn i nærheten. Det kan komme oss til unnsetning. De er åpne og
direkte, ærlige og sanne. Barn ser bort fra ytre stas og overfladisk fjas. De kan
være avslørende, men det virker bare avslappende. Av barn og fulle folk får
vi høre sannheten. Og det er sannheten som frigjør!
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Andakt
Denne andakten er skrevet av
Egil Svartdahl. Han er for mange
kjent som pastor og programleder på TV2. Han har også besøkt
Vegårshei Forsamlingshus for
noen år siden.

Frykt holder mennesker borte fra Guds hus

Mange mennesker mangler religiøs trening. De er redde for å gå i kirken,
og føler seg dumme når de ikke vet hva de skal gjøre i gudstjenesten. Selv
om døren er høy og porten er vid, er det mange som ikke våger seg over
terskelen til Guds hus. Frykten holder mange lengtende mennesker borte.
Gjeterne i Betlehem var datidens kirkefremmede. De var ikke uten åndelige
behov, men de hadde ingen religiøse rettigheter. De var totalt utenfor det
som foregikk i templet i Jerusalem. Den første julenatt kom Gud nær til
de som var langt borte. Den siste rest av frykt ble fjernet da engelen sa til
gjeterne: ”Dere skal finne et barn…” Så ufarlig! ”…som er svøpt og ligger i en
krybbe!” (Luk 2, 12). Så velkjent! Den store Gud er blitt et lite barn. Gjeternes
Frelser lå i en krybbe. Jeg vet ikke om gjeterne krabbet i høyet og rullet på
bakken, men jeg er helt sikker på at de bøyde sine knær. De gledet seg som
småbarn på julaften.

Trengs ikke kristelig trening og religiøs erfaring
Julen er barnets høytid. Julen er folkets høytid. Det kreves ingen
forkunnskaper. Ingen kristelig trening. Ingen religiøs erfaring. Fordi Gud har
blitt som oss, kan vi komme som vi er! Jeg vet ikke hvor barnevennlige de
var i det jødiske tempel, men det var alltid mange barn rundt Jesus. Det var
noe ved ham som gjorde at barna ville være hos ham. Jesus er glad i barn,
derfor er barn glad i Jesus.
Vi behøver ikke å være redde for å møte Gud i Jesus Kristus. Hva vi skal si
og hvordan vi skal oppføre oss. Barn bryr seg ikke om slikt. ”For et barn er
oss født, en sønn er oss gitt!”
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«For han er
vår fred….»
Ef. 2,14.

D

et lille ordet fred er et sentralt ord i Bibelen vår. Ikke minst ﬁnner vi
det i julas budskap og sanger. Det er vel heller ikke noen av oss som
ikke ser betydning en av fred. Det er i alle fall få av oss mennesker som vil
krig og ufred. Vi klynger oss til freden og friheten og skjelver ved tanken på
at vi skulle miste den. Dette til tross for at det blir færre og færre av oss som
husker krigen slik den ble opplevd her til lands for 70-80 år siden. Alle ser
betydningen av fred i et land, mellom land og hva fred betyr for det enkelte
menneske.

M

en hva med den freden som bibelverset forteller oss? Her betyr det
nemlig noe mer enn en pause mellom to kriger. Fred i Bibelens betydning ligger på et annet plan. Herren gir oss en fred på en ganske annen måte
enn den verden kan gi.

F

reden rundt om i verden avhenger mye av statsmenn og diplomater og
til en viss grad avgjøres av disse. Jesus er din og min fred. Han kom som
selve freden, forkynte fred og gjorde fred. Det kostet ham livet, men brakte
oss det.

S

å har han makt til å skape denne freden også i dag. En ytre fred om han
får slippe til. Men først og fremst ønsker han å komme til hvert enkelt
menneske og skape fred i et fredløst og urolig hjerte. Lar vi han slippe til?
Trenger vi denne freden?

J

esus Kristus tar i mot alle som vil komme til Ham – med sin synt, nød og
angst. Han kommer og vil skape fred som bare han kan gi.
Hans fred – må den få komme til oss alle i dag – i denne jula.
Da vil våre hjerter kunne bli fylt av glede og vi kan stemme
i: «Fred over jorden; menneske fryd deg! Oss er en evig
frelser født!».
Knut Sunde
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En helg i oktober var VeBaGo på Barnegospel festivalen i Kragerø. En flott
gjeng på tur!
Mye godteri, frisk sang, lite søvn og
masse gøye aktiviteter. Helgas tema
var Vennskap.
Vi trenger alle en venn.
Takk for en flott tur!

Vegårsheihallen
2. februar 2019 @ 12:00 3. februar 2019 @ 12:00

24 Hours Festival varer, som navnet
tilsier, i 24 timer, og samler 200-300 barn
i én idrettshall. Døgnets program veksler
mellom hovedsakelig aktiviteter
og sceneprogram kalt ”stage”, som
består av musikk, dans, samtale, kreativ
forkynnelse, leker og konkurranser. I
tillegg presses det inn litt mat og litt søvn,
men det er bare så vidt.
24H festivalen er for barn i 5.-7. klasse.
Dette er et døgn med massevis av
aktiviteter, husband, nattkino, stage,
Jesus og mye mer!
Festivalen koster 300,- kr pr. deltaker.
Har du spørsmål ang festivalen –
ta kontakt med lokal festivalsjef
Per Langemyr: 481 50 100 /
per.langemyr@traftec.no.
Påmelding: checkin.no innen 15.1.
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Årets messe var den 38. i rekken og ble
nok en strående dag. Forsamlingshuset
var til tider nesten overfylt, men alle så
ut til å kose seg. Lotterier, salgsbord,
kafeteria, lynlotteri og mye mer gjorde
sitt til at alle generasjoner koste seg.
Tidlig ettermiddag var det minikonsert
med vårt eget barnekor VeBaGo (bildet
under).
Mange hadde arbeidet og ordnert mye
i forkant av messa både med salgsting,
lotterigevinster, kafeteriaprodukter,
forhåndsalg av lodder med mere.
Messekomiteen, skal ha stor takk for
å ha koordinert det hele på en veldig
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bra måte. Eli Saga
(bildet til høyre)
ledet komiteen. I
tillegg var Heidi
Strand, May-Britt
Løvdal Myre og
Ellen Bergan med i
komiteen.
Da dagen var
slutt kunne de
telle opp et veldig
ﬂott økonomisk
resultat som i skrivende stund ikke er
helt klart.
Så vet vi at det er svært lite utgifter
denne dagen fordi
så mange bidrar på
forskjellige måter.
Takk til dere alle:
Hjelpere, givere
og bidragsytere på
forskjellige plan og ikke minst takk
til alle som gjorde
at det ble en ﬂott
dag på Huset!

Barneboka:
Sokker: Elia Løvdal, Såpe med klut: Lea Johanne
Neset, Puslespill: Vilje Dalen, Sokker: Fam.
Loka, Puslespill: Gabriel, Lovise og Amalie
Myre, Aktivitetsbok: Johanne Vefald, Sokker:
Isak og Mikael Dalen, 4-hjuling: Oskar Strand,
Egg: Barnebarna til Ragnhild og Knut Nærdal,
Såpe med klut: Trine Hommelsgård, Byggesett
motorsykkel: Gabriel, Lovise og Amalie Myre,
Bilde: Marte Myre, Ledlykt: Hilna og Einar
Pyke, Selbuvotter: Alma Johanne Castila,
Motorsykkel: Torleif Skårli, Brodert julekalender:
Kristine Garthus, Koppeservice: Wenche Gjørup,
Bowling spill: Anine Selås Fjell, Puslespill: Knut
A. Bjørkholt, Lysende stjerne: Ilma og Ellinor
Syke, Vaffeljern: Lea Johanne Neset, Bamse:
Helene Garthus, Lue: Anine Selås Fjell, Dagskort
slalåmbakken: Elias Songe, Ulvebilde: Lukas og
Nikolai Bjorvatten Watts, Katt med lykt: Nikolai
Gabriel, Kurv med såpe: Jonas, Tomine og Kristian
Haugaas, Fruktkurv: Solveig Sunde, Ponnifigurer:
Barnebarna til Ragnhild og Knut Nærdal, Gavekort
til Lille Dyrehage: Kristian Myre, Ninjago Dragon:
Heidi Towsend, Barbie-dukke: Ole Jakob Pedersen,
Barbie-dukke: Jaran Kaldal, Gavekort Dyreparken:
Jørgen Flaten jr., Fjernstyrt gravemaskin: Oda Bang
Bjørnstad, Dukke med seng og klær: Olea Bergan
Arnesen, John Deer trøtraktor: Eli Sagas barnebarn,
Gavekort Dyreparken: Mari Aanonsen.
Kniv og Tre-bok:
Lita skjærefjøl: May Elin Tviberg, Stor skjærefjøl:
Torjus Vierli, Skrin: Frode Forgår, Kniv: Lars Saga,
Kniv: Egil Flaten, Kniv: Kjersti Vefald, Kniv: Terje
Flaten.
Hovedtrekning:
Hårprodukter: Einar Lindland, Førstehjelpspute:
Reidun Rose, Avløpsåpner: Gunn Evelyn
Kristensen, Duk: Anne og John Georg Songedal,
Hørselvern: Kåre Markussen, Vannkoker: Gunn
Odrun og Lars Rugnes, Lysskåler: Ragnhild Sines,
Sokker: Nottolv
Vangstad, Spill:
Gerd Andersen,
Kaffe og krydder:
Jan Kåre og
Mari Haugenes,
Julepynt: Åshild
og Jan Terje
Lindtveit, Kaker
og twist: Helje
Marie Olsbu,
Håndklær: Anne
Marie og Magne
Andersen, Sekk:

Åshild og
Jan Terje
Lindtveit,
Krumkakejern:
Mathias Selås,
Votter: Fam.
Elna og Bjørn
Langemyr,
Bordkalender:
Gunn Karin
Songedal, CD:
Helga Britt
Skarvang,
Drikkeflaske: Fam. Andreas Myre, Sekk: Katja og
Øyvind Løvnes, Julepynt: Gunn Odrun og Lars
Rugnes, Krus: Aslaug Smeland, 2 lysbeholdere:
Reidun Bjorkjenndal, Hansker: Aud Vegerstøl,
Karaffel og glass: Maria Langemyr, Lue: Solveig
og Øystein Hasseldal, Glasskrukke: Inger og Per
Arild Vegerstøl, Avløpsåpner og håndkle: Olaug
Strat, Julepynt: Ole Jakob Vangstad Bjørnholt,
Juletrekuler: Marit og Øyvind Kaldal, Engel: Edel
Bjønnum, Te-kanne og kopper: Fam. Knuten
Haugaas, Nisse: Solveig og Vegard Tilo Sakseid,
Glass: Bjørg Fostveit, Grått pledd: Gustav og
Torbjørg Thomassen, Pute: Grunde Bråten, Rye:
Ragnhild Sines, Rye: Dorthe Rudolfsen, Rye: Wayni
og Ole Bergan, Bilde: Fam. Tore Stebekk, Bilde:
Audun Myre, Saft fra Færsnes: Ellen og Jon Bergan,
Gavekort fra Matglede: Liv Irene Tingvold, Gavekort
fra Stuten: Morten Vefald, Gavekort fra Lyngrillen:
Turid Ormshammer, Gavekort fra Snowking: Wayni
og Ole Bergan, Gavekort fra Heimat: Lilly og Olav
Bjørnstad, Gavekort Fotbehandling: Inger og Arne
Sines, Gavekort Eurospar: Einar Lindland, Gavekort
Bjordammen: Liv Torill Heen Espeland, Gavekort
Byggeren: Malin Langemyr, Gavekort Byggeren:
Randi Alfsen, Koppehåndklær: Inger Olsen,
Koppehåndklær: Einar Lindland, Kari Traa pysj &
caps: Odveig Lauve, Kopp og te: Liv Torunn og John
Sigurd Solstad, Bilde m/gullramme: Morten Vefald,
Stavmikser: Grete og Jørgen Kaldal, Vannkoker:
Signe og Ove Pedersen, Høyttaler: Synnøve og Svein
Skottkjerra, Høyttaler: Liv
Torunn og John Sigurd
Solstad, Vevd pute: Solveig
og Øystein Hassdal, Vevd
pute: Finn Åge Olsen,
Skriver: Anne Marie og
Kjetil Saga, Støvsuger:
Sigbjørn og Jorunn Esperås,
Hekla duk: Eli og Arild
Colbjørnsen, DAB-radio:
Lars Johan Henriksen, Laptop (PC): Elisabeth Møller.
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Grunnstein-nedleggelse
Søndag 21. oktober ble en merkedag
i forhold til nybygget. Et av innslagene
i gudstjenesten var å ”fylle” skrinet
som skulle mures ned i grunnmuren.
Representanter for aktiviteter for barn
og unge la forskjellige ting i. Så som
minnepenn med bilder, speiderskjerf,
noter og tekst til sanger m.m.
Velsignelseskartet og menighetens
hensikter og visjon fikk også plass. En
bibel og jubileumsbok likeså.

Etter gudstjenesten ble skrinet bært
ut av noen fra søndagsskolen og
menighetens ledelse murte ned skrinet.
Flere benyttet også muligheten
denne dagen til å få en omvisning inne
i nybygget og responsen var veldig
positiv.

Nå er det stolaksjon på gang!
Stolaksjonen gir alle mulighet til å kjøpe en
eller flere stoler til det nye bygget.
Du får ikke din egen merkede stol, men du
er med og gir plass til mange mennesker som
forhåpentligvis vil fylle bygget.
Storesal og galleri har behov for 320 nye
stoler. Hver stol koster kr. 1250,- og mange
har allerede benyttet seg av denne måten å
gi litt ekstra på. Og vi vil gjerne ha så mange
nye stoler at det alltid vil være plass til flere
mennesker.
Ønsker du å bli med så er det et oppsett
på det framme ved plattforma i nåværende
storesal. Se der, eller snakk med noen i
byggekomiteen eller noen av de ansatte. så
hjelper vi. Eller du kan ta en telefon.
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Litt fra ungdomsarbeidet:
Fra ungdomsarbeider Elisabeth Lindtveit.

Hei! Her kommer litt fra ungdomsarbeidet: Høsten har gått så fort, og
plutselig er det snart jul!!
Det startet med menighetsweekend,
hvor en fin gjeng med ungdommer var
samla i Fyresdal. Vi hadde samlinger,
aktivitet i gymsalen, sosialt, og søndagen bidro de på gudstjenesten med
dramastykker. En veldig fin helg!

Ellers har vi hatt mange fine kvelder
med ÅpentHus, vi hadde også en
kveld der temaet var cowboy! Mange
hadde tatt på flanellskjorter og cowboyhatter og på menyen var det hamburger med bacon, og cowboy-cupcakes! Vi hadde også møte med andakt
og lovsang, mange leker og fotowall.
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Konfirmantene våre, seks jenter og fire
gutter, har også hatt noen fine samlinger
i sammen! I oktober hadde vi er flott helg
på Vegårtun, sammen med konfirmanter
fra Froland, Arendal, Fevik, Skien,
Porsgrunn mfl. Flott lovsang og sterk
forkynnelse gjennom helga, mange ble
møtt sterkt av DHÅ, og flere tok i mot
Jesus.
Det har blitt flere bibelgrupper HURRA!! Dette er så bra og så viktig.
Det er så fint å få ta i mot ungdommene
hjemme i heimen, i mindre grupper. Bli
bedre kjent med hverandre. Et sted man
kan snakke om alt, lese i bibelen sammen
og be sammen. En sånn gruppe kan se
slik ut: vi spiser et måltid sammen, prater
sammen, leser i bibelen og stopper underveis for spørsmål/samtale rundt det vi
har lest, bønn for og med hverandre, øve
seg på å be høyt, lek; eks. pakkelek ol.
Av og til kan man se en film i sammen.
Ønsker fremover at vi skal få til flere
grupper, og også flere for gutter, hadde

vært flott om alle som ønsket det kunne
fått et slik tilbud. Bønneemne!
Det nærmer seg jul og juleavslutning! Denne blir også i år felles med
Høgtun, på Huset, lørdag 15.desember kl.20. Da blir det pent pynta
i salen, ta på "julegenser" og nisselue,
det blir gratis graut, gode kaker og
desserter, møtedel med andakt og sang
av Vegard Flottorp. Det blir også
mange gøye leker og underholdning.

Ellers vil jeg nevne Impuls i Stavanger, siste helga i januar. Ei helg
sammen med 2000 andre ungdommer,
spekket med bra lovsang og undervisning! Vi ønsker også i år å reise med
buss sammen med Froland misjonskirke, bussen drar fra Fjellheim kl.14, så
det trengs litt fri fra skolen.
Påmelding til meg på 97155450 så
fort du vet og innen 20/12. Mer info
på Impuls-web.

og få lov til å heie videre på den som tar
over. Vær med å be for prosessen med
å finne en ny og for veien videre.
En riktig god og velsignet jul alle
sammen!
Mvh Elisabeth.

Jeg har kjent på at nå er tida inne for
å gi stafettpinnen videre, og har derfor
sagt opp min stilling. Men jeg blir fortsatt med videre på ÅpentHus, bibelgrupper og hvis det legger seg til rette,
i konfirmantarbeidet. Det blir også
spennende å gi stafettpinnen videre,
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Kari Garthus:

I MIN HÅND
En natt hadde en mann en drøm.
Han drømte at han spaserte langs stranden sammen med Herren!
Over himmelen kom bilder fra livet hans til syne.
For hvert bilde han så,
oppdaget han at det var to par fotspor i sanden;
det ene var hans egne, og det andre var Herrens.
Da det siste bilde fór forbi over himmelen,
så han tilbake på fotsporene i sanden.
Han la merke til at mange ganger i livets løp
var det bare ett par fotspor.
Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde
vært vanskeligst og mest smertefullt.
Dette forsto han ikke, så han spurte Herren:
Herre, du sa en gang at da jeg bestemte meg for å følge deg,
så ville du alltid gå med meg og aldri forlate meg.
Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet vanskeligst å leve,
da er det bare ett par fotspor.
Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg da jeg trengte deg mest.
Da svarte Herren:
Mitt kjære og dyrebare barn! Jeg elsker deg og vil aldri forlate deg.
De gangene i livet ditt da prøvelsene og lidelsene dine var størst og du bare kan se ett spor i sanden,
det var de gangene da jeg bar deg i armene mine."
(Fotsporene i sanden)
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Mange ganger i livet selv om en har en tro eller ikke,
så er det tunge tider.
Det kan være sorg, smerte, sykdom, vanskelige
relasjoner, familie/barn som strever…
Å velge et liv med Jesus sette ikke et «erlik-tegn» mot
dans på roser. Vi møter alle motgang, men hva er da
grunnen til at noen velger å tro på Jesus?- mens andre
kan si at Jesus er fjern og bryr seg ikke.
Syns fortellingen om fotsporene illustrerer så godt at Jesus «bærer» oss gjennom de
vanskeligste tidene. Vi må ofte tilbake dit. Ha en restart. Tilbake til Jesu hender. Legge
alt der…
Jeg tenker ofte på lengslene Gud har etter at vi skal komme til han
Han har skapt oss, Han sendte sønnen sin i døden for at vi skulle få leve evig,
Han vil oss bare det beste. Hans lengsel kan ikke sammenlignes med mye her på jorda.
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh. 3,16
Tenk for en lengsel Vår Far har, etter å se sine barn vende hjem!
Velkommen hjem!

I Min hånd

T/M Kari Garthus -18

Mine hender ble spikret til et kors
-det var for deg mitt barn
Mitt hjerte lengter etter en gang å få se
At du mitt barn vil komme hjem

Om dine hender aldri har tatt mot til bønn
-ser jeg ditt hjertesukk
Hver en tåre du har felt i håpløshet
De har jeg talt og sett

I min hånd får du legge ned alt strev
I min hånd blir du båret steg for steg
I min favn omsluttes du med fred
Inntil meg kan du få hvile

Mine hender ble spikret til et kors
-det var for deg mitt barn
Mitt hjerte lengter etter en gang å få se
At du mitt barn vil komme hjem igjen!

Mine hender er utstrakt fremfor deg
Kom til meg med alt du er
Mine hender rydder vei der du skal gå
All min godhet følger deg
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Tanker fra lederskapets leder

Erling Myre
D

et er et privilegium
å få være lederskap
i en menighet med så
mange mennesker som
bidrar og bruker av sin
tid i felleskapet.

V

i ønsker å lytte til
menighetens mange gode innspill og ber
Guds ledelse til å lede
menigheten fremover
slik vi kjenner det er
riktig.

A

genda 1 og Namu
er til god hjelp for
oss for å holde fokus på
det å være en menighet
for bygda vår. Noen
fra lederskap og stab
var på agenda 1 samling i Mandal i oktober.
De kom tilbake med
en handlingsplan med
forskjellige tiltak vi skal
ha fokus på i menigheten
fremover.

V

i hadde også besøk
av vår gode veileder
Ommund Rolfsen i oktober i Namu gruppen og
lederskapet og der tema
var å være en utadrettet
menighet.

V

i hadde også oppdatering på velsignelseskartet som nå er komplett
for hele bygda og tror vi
vil oppleve velsignelse av
det.

I

september hadde vi en
fantastisk konsert med
David Andre Østby med
team, en lovsangs kveld til
stor inspirasjon.

I

oktober hadde vi en fin
kveld på Vegarheim
med Rune Tobiassen der
temaet var «grill en kristen» der publikum kunne
stille de spørsmål de måtte
ha om kristen tro, en god
og fin kveld. En stor takk
til Asbjørn Olimstad for
stor gjestfrihet.

V
Side 22

hetene. Det er godt å kunne stå sammen for bygda
og ser det som veldig
viktig å ha fokus på bønn
og være utholdne i det slik
Paulus skriver. Og gjennom det ha forventning til
at Gud svarer på bønn.

i hadde også felles
bønneuke i menig-

V

i gleder oss over nybygget som nå reiser
seg og er takknemlig for
det store og gode jobben
byggekomiteen gjør. Bygg
er også fast sak på hvert
lederskap.

D

et er gledelig at dette
er noe vi har klart å
samle oss om både med
vedtak om bygging og
det hver enkelt har bidratt
med økonomisk

V

i har tro for at det
vil bli et godt løft
for menigheten når det,
og ombyggingen av det
gamle huset, står ferdig og
vi har et bygg som er mer

V

i fikk nylig oppsigelse fra vår
ungdomsarbeider Elisabeth Lindtveit. Hun
kjente på at tiden nå var
inne for å avslutte sitt ansettelsesforhold i menigheten, men har fortsatt et
stort hjerte for de unge
og ønsker å være med videre i ungdomsarbeidet
som frivillig. Noe vi er
veldig takknemlig for.

tilpasset dagens og fremtidens behov.

om at flere skal finne sin
plass der.

E

L

n menighet er en levende organisme som stadig er i endring og det er
viktig at vi som lederskap
følger det nøye, gjør våre
vurderinger og leder etter
det som resulterer i at vi
må sette fokus på særskilte
ting og sette i verk tiltak.

ederskapet opplever
at vi har et veldig godt
samhold i lederskap og
stab og har stor forventning til hva Gud vil gjøre i
våre liv i tiden som ligger
foran oss og for alle de
muligheter han har for oss
og vi ber om vekst i menigheten. At flere finner
sin plass der og at de som
er med ikke forlater fellesskapet.

A
V

i gleder oss over alle
de som tar ansvar
og har et stort hjerte for
menigheten, og for de
menneskene som går der
og for deres store ønske

lle i menigheten har
en betydning for fellesskapet og for hverandre
vi er alle åndelige mødre
og fedre og vi håper og
ber om at alle er eller blir
bevisst sin rolle for det.
De yngre trenger de eldre
og motsatt, dette er noe vi
snakker mye om i lederskapet og ønsker et sterkere
fokus på i tiden fremover.

V

i vil takke Elisabeth
for den fantastisk
jobben hun har lagt ned
for de unge og ber om
Guds rike velsignelse for
henne og veien hennes
videre.

V

i vil nå lyse ut
stilling for ny
ungdomsarbeider og
ber om at vi finner en ny
arbeider som kan tiltre
i stillingen så snart som
mulig.

H

ilser dere med
Jeremia 29,11 «Jeg
vet hvilke tanker jeg har for
dere sier herren, fredstanker
og ikke tanker til ulykke, jeg
vil gi dere fremtid og håp».

L

a oss leve i håpet og
forventningen om alt
det gode Gud har for oss.
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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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Det skjer noe i Rwanda!
Anne Sollid Brack skriver
på Facebook-siden i
månedskiftet november/
desember:
Vi hadde avslutning for
førskolen sist uke. Første
år er vel gjennomført.
Både lærere, elever og
administrasjon har gjort
en kjempe jobb! Skolen

har fått et kjempe godt
rykte på seg allerede
og vi har fått bygget et
nytt klasserom så vi kan
starte 1. klasse i januar og
utvidet førskolen klassen.
Vi har mange sponsorer
med oss og nok nye til
neste skole år.
Takk til dere for

forbønn og pengegaver!
Vi er generelt utrolig
takknemlige.
Fortsett gjerne å be om
at vi får godkjennelse til
å starte 1.klasse (dette er
dessverre enda ikke i boks)
og at vi får ansatt de rette
læreren for neste år.

Velkommen til
samlinger i Vegårshei Forsamlingshus:
* Søndag 16.12. kl. 18.00: Førjulssang med sang og musikk i ulike varianter,
dans og et spesielt besøk. Gratis inngang - kollekt til misjonsprosjekt.
* Julaften kl. 15.00: Gudstjeneste for hele familien. Variert program.
* 2. Juledag kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.
* 1. Nyttårsdag kl. 16.00: Høytidsgudstjeneste. Nattverd.
Følg ellers med på hjemmesida: www.gudsmenighet.no
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Fra menighetsprotokollen
FØDT:

DØDE:
Torgjerd Myre
Født 5. desember 1923.
Død 29. september 2018.
Begravet fra Vegårshei
kirke 11. oktober 2018.
Jorunn Felle Mo
Født 8. august 1972.
Død 6. oktober 2018.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
16. oktober 2018.

Ingeborg Kaldal
Født 24. mai 2018.
Døpt 16. september 2018
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre: Ann Christin
Kaldal og Lars Erik
Kyllingstad Kaldal.

Thale Hageland Myhre
Født 18. juli 2018.
Døpt 21. oktober 2018 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre:
Christina Aleksandra
Melaas Hageland og
Andrè Myhre.
NYE MEDLEMMER:
Roald Voreland
Hilser med Ap.gj.2,42:
«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til
brødsbrytelsen og bønnene.»
Velkommen som medlem!

Kirsten Johanne Sveigane
Født 2. november 1925.
Død 15. oktober 2018.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
26. oktober 2018.
Hans Arnt Bjørkholt
Født 2. august 1942.
Død 22. november 2018.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
30. november 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!»

Soﬁe Skorstøl
Født 29. juni 2018.
Velsignet 4. november
2018 i Vegårshei
Forsamlingshus.
Foreldre:
Elisabeth og Dag Skorstøl.
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Evnt. returadresse:
Guds Menighet,
Aklandsveien 22,
4985 Vegårshei
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