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Helene - vår nye
ungdomsarbeider
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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:
Helene Myre, telefon 99339644,
e-post: helene@gudsmenighet.no
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:
Helene Myre og Elisabeth Lindtveit.
Kvinneforeningen: Aud Bjørkholt.
Lovsangstjenesten: Nina S. Jorstad.
Bønnenettverk: Helge Lindtveit.
Teknisk gruppe: Ole Jorstad.
VeBaGo: Maria Bergan.
Firestarter: Elisabeth Lindtveit.
Krik: 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:
Vi er allerede langt inne i et nytt år,
og vi begynner å lære å si 2019 nå. Selv
om det kan glippe noen ganger og 2018
fortsatt kommer over leppene våre. Vi
vender oss til nye ting og nye tider i
ulikt tempo. Hvordan vil det nye året
bli? Det vet vi ikke. Men vi vet at det
ikke vil bli som det gamle. Mye vil
sikkert ligne. Men det vil bli annerledes.
Det forholder vi oss til på ulikt vis.
Noen sier at forandringen fryder. Andre
snakker mest om gode gamle dager.
Men forandring og fornyelse er både
uunngåelig, sunt og nødvendig. Det
gjelder i skaperverket og i livene våre.
Og det gjelder i menigheten. Som
menighet ønsker vi å være i stadig
fornyelse når det gjelder former,
aktiviteter og lokaler (bygg).
Samtidig vil vi ikke være historieløse.
Denne vinteren og våren ser vi nærmere
på arven og røttene våre. Vi som utgjør
menigheten i dag står i en sammenheng
som går langt bakover i tid. Det må vi ta
hensyn til. Skaperverket har mye å lære
oss; blant annet at det går dårlig uten å
ha forbindelse med røttene. Så skal vi

ikke grave oss ned i fortida eller leve på
den, men arven skal forvaltes og røttene
gis næring. De lærer oss også noe om
hvem vi er og hvorfor vi er som vi er.
En smart svenske (ja de finnes) sier om
tradisjon at den er «garantien for at en
tro bevarer forbindelsene med røttene
sine».
Vi vil leve i fornyelse i 2019 også.
Samtidig vil vi lære av historia vår.
Både det vi kan glede oss over og det
vi helst skulle sett at ikke var en del av
historia vår. Vi skal glede oss over alt
Gud har gjort i og gjennom menigheten
opp gjennom tida. Og vi lengter etter
at han stadig gjør nye ting iblant oss og
gjennom oss.
Mvh Svein Flaten
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Kari Langemyr (80 år):

Takknemlig
for livet

Tekst og foto: Knut Sunde.

- Jeg tror familien tenkte at de kom til å
miste meg. Selv klarte jeg ikke å tenke så
mye, sier Kari da vi besøkte henne for
kort tid siden.

Det var høsten 2017 det ble kritisk for
Kari Langemyr. Hun hadde tidligere
operert begge hoftene og nå sto en ny
operasjon i den ene hoften for tur. Alt
var godt gjennomsnakket med lege
og sjukehus. Ho var forberedt på at
operasjonen sånn sett ikke var noen
liten operasjon og at det ville ta en god
stund å komme til hektene igjen. Men
ho la det i Guds hender og med støtte av
familie var ho tross alt optimist.
Men operasjonen gikk ikke helt
etter planen. En blodåre sprakk og
utfordringene kom. Etter en del dager
tok legene avgjørelse på at ho måtte til
Ullevål sykehus og dit ble ho sendt med
luftambulansen. I perioder var ho i koma
så ho husker ingen ting av den flyturen.
De fire dagene ho var der inne kunne bare
de aller nærmeste besøke henne, og kun
to og to av gangen.
Tilbake i Arendal igjen ble det utfordring
med medisiner, bl.a. tålte ho ikke
antibiotika. Det var fortsatt kritisk.
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- Jeg vet at det var mange som ba for meg
og noen i nær familie tok også initiativ
til at det kom noen fra menigheten og
salvet og ba for meg. Det gjorde godt, selv
om jeg ikke opplevde noe særlig fysisk
endring der og da. Men jeg følte en enorm
trygghet og kjente som at der var en kraft
inn i meg.
Underveis fikk Kari også høre av legene
at det var kritisk og svært alvorlig. Og
når ho snakket med noen av de (litt sent i
prosessen) var det en av de som sa at «Du
er sterk!» Da måtte jeg bare svare at «Nei,
det er jeg ikke, men jeg har en som har lovet
å være med og som har gitt meg kraft til det
indre» forteller Kari videre.
Heldigvis gikk det greit for Kari. Det
ble et langt sykehusopphold og med
påfølgende opptrening. 2-3 måneder var
ho hjemmefra. Når ho så kom hjem måtte

”Unges kvinneforening” på tur i 1990. Kari i rød
genser til venstre i bildet.

så hadde jeg jo også dyktige leger og
helsepersonell rundt meg. Så jeg vil gjerne
gi et vitnesbyrd om at Gud hører bønn!
Jeg møter stadig folk som sier at de ba for
meg. Så: Tusen takk til alle som var med
og ba for meg spesielt i den perioden.

.
Familien betyr mye for Kari og flere bilder av de
pryder veggene i leiligheten.

ho også ha noe hjelp. – Men vi har så godt
hjelpeapparat i kommunen, og ikke minst
er jeg glad for å ha så mange av familien
min boende i nærområdet, forteller ho.
- Var du redd for å dø, Kari?
- Nei, men jeg ønsket jo å leve. Jeg ville
jo aller helst ha unngått denne sykdomsperioden, men når det ble slik opplever
jeg prosessen veldig trosstyrkende. Jeg
opplevde det som vi sang så ofte før «Hele
veien har han lovet være med».

Kari løser
gjerne kryssord eller leser
aviser og bøker.
Eller tar fram
”bonningen”
og strikker litt.

- Tror du Gud hørte bønn i denne
sammenheng?
- Ja det er jeg ikke i tvil om, sier Kari
kjapt. Jeg har jo møtt mange mennesker
etterpå og jeg tror «hele» Vegårshei og
flere var med og ba for meg. Og at jeg er
så frisk som jeg er i dag opplever jeg som
en helbredelse. Ikke som en momentant
handling, men at trua og bønnen gjorde
noe med meg er jeg ikke i tvil om. Og

Kari bor nå i egen leilighet ved Esso
i Myra sentrum. Hit flytta ho i 2016.
Da hadde ho bodd i huset som ho og
ektemannen Jakob bygde i 1965 like
innforbi Saga. Ho ble enke i 2011 og
savner Jakob mye, men har stor glede av
familien rundt seg.
Kari har vært med i menighetsarbeidet. i
alle år.
- Jeg var 18 år den gangen jeg tok et
bevisst standpunkt om å følge Jesus,
forteller Kari. Det var på Fellesmøter
på Huset. Siden har ho vært med
i Kvinneforening, som leirleder, i
kjøkkentjeneste, musikk- laget, i
bibelgrupper og på HusTreff for å nevne
noe – i tillegg til gudstjenester og møter
selvfølgelig. Forsamlingshuset er som
mitt andre hjem, slår hun fast.
- Jeg er på ingen måte redd for å dø, sier
Kari, jeg vet hvor jeg skal. Men jeg ønsker
jo veldig å leve en tid fortsatt. Men når
en er passert 80 år må en ta en dag av
gangen. Ikke som en selvfølge, men med
takknemlighet over livet Gud gir oss.
Kari har fått en praktisk leilighet i Myra sentrum
og middag lager hun seg fortsatt.
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Litt fra menighetens årsmelding
Litt statistikk for 2018:
- 9 barn er innskrevet som født,
7 av disse er døpt og
2 barnevelsignet.
- 10 personer er innmeldt.
- 8 personer har meldt seg ut.
- 12 medlemmer er døde og vi har
forettet i 11 begravelser.
- 13 ungdommer har stått til
konfirmasjon.
- 1 par er vigd.
- Pr. 1.1.2019 er vi 907 medlemmer.
- Vi har hatt 34 gudstjenester med
et snitt på 131.

Misjon 2018:
- Vi har videreformidlet følgende
til misjon det siste året:
- Colombia (med bl.a. Barnekirka
og Jakobs Hus) kr,. 98.910,-.
- Rwanda (støtte til Anne og
Christian Brach og prosjekter de
har) kr. 295.000,-.
- Kina (reisestøtte, og støtte til
studenter og kirka i Jingning)
kr. 157.296,-.
- Andre prosjekter kr. 42.570,-.
Av øremerkede inntekter til misjon kan vi bl.a. nevne følgende:
- Kvinneforeningen til Jakobs
Hus kr. 18.380,-.
- Flaten Misjonskvinneforening
kr. 5000,- Julaften til Rwanda kr. 17.960,-.
- Sommerfest Haukenes
kr. 23.000,-.
- Flaskepant på Kiwi kr. 4.404,-.
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Økonomi 2018:
- Total omsetning i menighetsregnskapet ca. kr. 4,2 millioner.
- Det ble rapportert inn skattefradrag på i alt kr. 2.059.600,- i 2018
fordelt på 146 forskjellige givere.
- Det ble kjøpt 102 nye stoler a
1250,-.
- Ut over fast givertjeneste ble det
gitt øremerkede gaver til nybygget på totalt kr. 342.183,-.
- Vi ble tilgodesett med kr.
50.000,- ved salg av Kvastad
bedehus i Holt, Tvedestrand.
- Vi fikk en testamentarisk gave
på kr. 95.081,-.
- Julemessa ga kr. 160.810,- i netto
overskudd.
- Vi har fått 10.890,- i ”grasrotandel” og 133.208,- i momskompensasjon.
- Personalkostnader (2,5 stilling)
var på 1.456.692,-.
- Vi betalte 160.870,- i strøm sist
året.
Givertjeneste 2018:
- Det er ved nyttår 2018/2019 totalt
77 husstander som gir fast til menigheten gjennom AvtaleGiro eller
faste trekk.
- Totalt ble det gitt kr. 1.662.900,på denne måten det siste året. (en
økning på ca 100.000,- fra foregående år.) Kr. 750.000,- av dette har
vært øremerket nybygg.
- Vi har fått inn kr. 114.863,- i
kollekter.

Vår tidligere pastor,
Arvid Hunemo, begynner her en ny
serie med ”Tanker om ordtak”.
Denne gangen er overskriften:

”For mye og for lite skjemmer all ting ut”
Jeg hører dette ordtaket jevnlig. Når en er glad i salt og søtt, så er det med god
grunn. En kom bort til meg og tok vennlig saltkaret fra meg. En annen så med
undring hvor fort sjokoladen ble fortært. Ikke vanskelig å innrømme at begrensning og balanse er godt på de fleste områder.
Folk med lidenskaper er spesielt utsatt. Om idrettsfolk sies det av og til: Han/ho
er overtrent. Det kan antagelig ikke sies om de fleste av oss vanlige folk. Da passer
det antagelig bedre å si utrent… Bibelen snakker om måtehold. Det er likevel et
område Gud ikke søkte balanse eller begrensning. Det gjelder nåden:
«Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss…» (Efeserbr 1,7-8)
Ubegrenset nåde!

Det skjer noe i Rwanda!
Anne Sollid Brack
skriver på Facebook-siden
”Life in Rwanda,
17. januar 2019:

Denne uka startet vi et
nytt skoleår på Arise
and Shine Ryabega.
I våre ”nye” lokaler.
Vi har nå 10 elever i
første klasse. 21 på
barneskolen/førskolen.
Vi forventer at 8 flere
begynner neste uke.
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Her er vår nye
ungdomsarbeider!

- Hvem er favorittartisten din?
- Hahaha, jeg holdt på å si Justin Bieber.
Jeg var skikkelig Bieber-fangirl på
ungdomsskolen. Nå er det nok «Hollyn».
Hun synger mange bra kristne sanger.
- Nevn tre gøye filmer.
- Det må vel bli Narnia 1, 2 og 3.
- Hva elsker du å gjøre en dag du har fri?
- Jeg liker å gå en tur og klarne tankene,
dra på et kristent møte, eller finne på
noe sosialt sammen med venner. Enten
spillekveld, kino og så videre.
- Hva fikk deg til å søke på denne
stillinga?
- Jeg har kjent en stund at dette er noe jeg
har hatt lyst til. Jeg husker at jeg tenkte
da Elisabeth jobba her i fjor, at det hadde
vært gøy hvis jeg kunne hjelpe henne
med ungdomsarbeidet. Så jeg føler at
Gud har plantet et frø i meg i forhold til
det, som har vokst seg større etter hvert.

11. februar startet Helene Myre (20) i
sin nye stilling som ungdomsarbeider i
Guds Menighet. Vi tok en liten prat på
Helenes første arbeidsdag for å bli litt
bedre kjent med henne.
- Jeg er oppvokst på Vegårshei, og er
dattera til Erling og Ruth Hege. På
videregående gikk jeg på idrettslinja, og
i fjor gikk jeg på danselinja på Ansgar
Bibelskole i Kristiansand.
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- Hva gleder du deg mest til med den nye
jobben?
- Jeg gleder meg til ÅpentHus, og det å
kunne hjelpe ungdommen. Jeg vet at det
er mange utfordringer ved det å være
tenåring, siden jeg akkurat har vært
tenåring selv! Jeg gleder meg til å skape
et fellesskap blant kristne ungdommer
i bygda. Jeg drømmer om å se oppreist
undom som vet hvem de er i Jesus.

Helene har allerede engasjert seg i
Firestarter, og skal lede festivalen
sammen med ungdomslederen i kirka,
Lene Wadseth Myren.
- Det blir veldig bra, jeg gleder meg veldig
til Firestarter. Jeg og Lene skal blant lage
en jubileumsdans, siden det er 20 år siden
Firestarter ble arrangert for første gang.
Jeg håper at vi kan vise ungdom at det
går an å ha det gøy i et kristent miljø. Vi
kan love at det blir god stemning!

Tekst: Leif Dalen.
Foto: Facebook og Leif Dalen
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Hver tid teller!
Mandag 7. januar var det trangt om plassen i stua på
forsamlingshuset. Da hadde vi besøk av Linda Andernach
Johannesen, som jobber i Misjonskirken Ung, og har skrevet
boka «Hver tid teller».
Linda fortalte sin historie som mamma. Da hun holdt sin nyfødte sønn tenkte hun:
«Hva om vi mister ham?» (Altså hva om vi mister ham i gulvet?!) 16 år senere
kunne hun tenke de samme tankene, men mene noe helt annet: «Hva om vi mister
ham...?»
Linda viste til en forskning som sier at de fleste som vokser opp i kristne hjem,
dessverre forlater troen sin når de blir voksne. Samtidig vil de fleste barn som
vokser opp i hjem der de ser troen praktisert i hverdagen, beholde troen.

Jesus i hverdagen

Linda oppmuntret oss som er foreldre til å tenke enkelt når det gjelder å dele troen
med barna våre. Det handler om å verdsette de små øyeblikkene og bruke de
mulighetene vi har til å prate om Jesus.
Det skjer mye i løpet av uken for de aller fleste barnefamilier, og mange vil bli
fristet til å tenke at søndagsskolen tar seg av trosopplæringen, mens det ikke blir
tid til det hjemme. Men i løpet av ett år har en gjennomsnittlig familie 3000 timer
sammen, når man trekker fra skole, arbeid og søvn.
Til sammenligning bruker
man rundt 42 timer i året
på søndagsskolen, hvis
man kommer hver søndag.
Derfor handler det om å finne
de øyeblikkene man har i
hverdagen.
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«It takes a village to rise a child», er det noe som heter. Linda kom med en ny
variant: «It takes a church to disciple the young». Det må en menighet til for å
gjøre den unge til disippel. Ingen trenger å klare verdens største oppdrag – å lære
den unge opp til å kjenne Jesus – alene.
Hele menigheten trengs for å hjelpe fram de unge til å ta bevisste valg. Kanskje
kan nettopp du være en god støttespiller for andre familier i menigheten som
ønsker å vise Jesus til barna.
Linda startet en vane for 10 år siden. Hun bestemte seg for å si «Gud velsigne
deg» hver gang hun skulle si «ha det» til barna sine. Når hun tar farvel i dag, er
det barna som sier «Gud velsigne deg» til henne. Hver enkelt må finne ut hva som
faller naturlig. Bruk de små stundene du har med barna dine, barnebarna dine
eller andre barn du har relasjon til. Enten det er tid i bilen, ved frokostbordet, eller
ved sengekanten. Hver tid teller.
Tekst: Leif Dalen / Foto: Kari Garthus
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Å si takk løfter blikket
Takknemlighet kan gi oss en lysere tro på livet.

Har du noen gang gitt et lite barn en gave, en
sjokolade, og sett dem løpe av gårde uten å si takk?
Likevel smiler du av ungen som tok imot gaven
din!
I forrige uke leste jeg i Kolosserbrevet. Jeg leita
etter ord og setninger som var gjentatt mange
ganger (det er forresten et tips til å finne hva som
er viktig i en tekst). Da så jeg rimelig fort noe som
pekte seg ut. Det var hvor ofte Paulus oppfordrer
de kristne til å være takknemlige! Hva er det som
er så viktig med takknemlighet at vi leser om det så
mange ganger?

Takk til Gud for det han har gitt oss
Alt du og jeg har, livet, mat, et sted å bo, klær også
videre, det har vi fordi Gud har gitt oss det i gave.
Vår Gud er god, og fordi han er god, så gjør han
gode ting mot oss! Det jeg skrev nå nettopp er sant.
Likevel så glemmer vi av og til at det er det.
Tilbake til eksemplet med ungen som tok imot
gaven, det er litt typisk for alle mennesker å gjøre
det. Gud har vært i samme situasjonen millioner av
ganger med oss mennesker. Paulus oppfordrer oss i
Bibelen til å si takk til Gud for det han har gjort for
oss, og alle de gaver han har gitt oss!
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kket bort fra oss selv
Takknemlighet løfter blikket vårt
Det som er så genialt med å si takk for ting i livene
våre, er at vi blir oppmerksomme på det vi faktisk
har! Fokuset vårt blir tatt bort fra de tingene
vi skulle ønske vi hadde, det som vi ikke er så
fornøyd med. Fokuset blir flytta over på hva vi har.
Vi ser alle de gode tingene i livet.
Men det er ikke alltid lett. Mange ting i livet er
vanskelige, men takknemlighet vil løfte blikket
vårt fra bakken og fremover i livet. Fordi når vi
ser kanskje bare få ting i livet vårt som er godt, så
kan vi få troa på at gode ting kan komme lenger
fremme i livet. Vi får en lysere tro på livet!
Det løfter blikket vårt fra oss selv, når vi vet at
mange har en helt annen hverdag enn det vi har her
i Norge.
En utfordring til deg helt på slutten her: Finn tre
ting i hverdagen din som du er glad for at du har.
Helt enkelt si takk skal du ha! Til Gud.
Skrevet av: Eyvind Olafsrud
Denne andakten er hentet fra iTro.no.
Foto: Knut Sunde
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Leder av byggekomiteen, Camilla Saga:

Nybygget er ”i rute”!
Å

hvor jeg gleder meg til
vi skal flytte inn her!!!
Tilbygget til Guds Menighet er
inne i sluttfasen. Store deler av
snekkerarbeidet er ferdig, nå er
det malekoster som svinges. Tak
monteres. Det lages spilevegger
som skal gi oss god lyd. Stolene
vi har bestilt er på en båt fra USA.
Vi i interiørkomiteen prøvesitter
stadig møbler til ny spisesal.

L

indal hus AS skal være ferdig
med bygget til påske. Da skal vi
overta og montere lydanlegg, innrede
og gjøre alt klart til gudstjeneste 19.mai.
Første gang vi samles i nytt bygg skal vi
feire konfirmasjonsgudstjeneste. Det vil
bli innflyttingsfest i juni.

N

å fort snøen forsvinner starter vi med
dugnad ute foran det nye bygget.
Vi planlegger en fin uteplass foran ny
spisesal.

ytt bygg inneholder ny sal med
stort galleri og ny spisesal. Salen og
galleriet får ca 280 sitteplasser. Spisesalen
får ca 100 sitteplasser. Det er skyvedør
mellom sal og spisesal. Vi har bestilt
nye stoler til salen. Disse stolene skal vi
finansiere ved å samle inn penger. Vi
har ”stolkampanje” med ulike måter å gi
penger på. Har du lyst til å bidra? Hver

Her er malerne i sving i inngangen.

Og her er det deler av galleriet som ferdigstilles.

S
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stol koster 1200 kr.
Du kan gi penger
på vippsnr 76568
eller overføre til
menighetens kontonr.
2938.20.06737. Ved
å støtte opp om
stolkjøpet gir du
noen mulighet til å
finne sin plass i ulike
sammenhenger hos
oss.

B

yggekomiteen har
startet planlegging
av oppgraderingen
av gammelt bygg. I deler av dagens sal
skal vi bygge grupperom og lage amfi fra
galleri og ned i sal. Vi skal lage kontorer i
deler av dagens spisesal. Vi planlegger å
starte med dugnad i september.

B

yggekomitten består av Tolv Voie,
Christoffer Bjørnstad, Berit Hauge
Valle, Elin Tveiten, Helge Haugenes
(byggeleder) og Camilla Saga (leder av
byggekomite). Vi samles hver 2.uke for
å planlegge siste del av tilbygget samt
oppussing av det gamle bygget. Vi gleder
oss til å vise dere hvor fint det blir i nytt
bygg!
Alle fotos: Lindal Hus (Ingvild)

Bli med og kjøp en
stol til den nye
storesalen:
Pris: 1250,Vipps: 76568 (merk stol)
kontonr.:
29382006737 (merk stol)
For hver stol du kjøper blir du
med i trekningen av en flott
sommerstol.
Og du får også skattefritak
på beløpet
(om vi har personnummeret ditt)

Storesalen blir ”Såååå stor” ifølge Camilla.
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Kari Garthus:

J

V

H

E

eg fikk et bånd i ungdomstida hvor
der sto: W.W.J.D – What Would Jesus
Do?
va ville Jesus ha gjort? Båndet var
en påminnelse om å ta Jesus med i
hverdagen.

N

år jeg opplevde ulike ting, kunne
jeg se på båndet å spørre meg selv,
hva ville Jesu ha gjort nå?

J

eg snakket om dette på søndagsskolen, for noen uker siden. Barna tok
stor del i temaet.

N

oen av barna laget også armbånd
med bokstavene W.W.J.D på, som
de kunne ha med hjem.
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i hadde et dramastykke og snakket
om hvordan vi kunne være en forskjell i hverdagen i barnehagen, på skolen
og der vi bor.
t par dager etterpå forteller ei jente fra
søndagsskolen at hun hadde gått med
armbåndet på skolen.

H

o fikk se ei venninne som blei plaga av noen medelever. Da hadde
hun sett på båndet, og bestemte seg for
å gå bort å snakke med disse barna. Hun
stoppet en krangel… ”Men jeg måtte be
til Jesus før jeg gikk bort, for det var litt
skummelt aleine”

N

år jeg fikk høre denne historien ble
jeg litt overrasket, men mest glad og
rørt. Men så tok det ikke lang tid før jeg
kjente på en feighet for min egen del.

D

e barna er så frimodige! Jeg blir så
fort feig. I veldig mange situasjoner
så tror jeg at jeg vet hva Jesus ville gjort,
men det er ikke dermed sagt at jeg gjør
det...

D

enne historien ga med en påminner
om frimodighet. I Hebreerbrevet
10:35 står det: «Kast ikke vekk frimodigheten!
For den gir stor lønn!»

V

idere i kapittel 4.15: «For vi har ikke en
øversteprest som ikke kan lide med oss
i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på
samme måte som vi, men uten synd. La oss
derfor frimodig tre frem for Guds trone, så vi
kan finne barmhjertighet og finne nåde som
gir hjelp i rett tid.

V

i tror på en som er prøvet i alt, en
som vet hvordan vi har det. Han gir
hjelp i rett tid.
«Men jeg måtte be til Jesus før jeg gikk
bort, for det var litt skummelt aleine»

V
S

i er ikke aleine, vi har en trofast Far
som går ved vår side og vil hjelpe.

å er utfordringa: Tørr vi gå, -når vi
vet svaret på «hva ville Jesus ha gjort»?
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Tanker fra lederskapets leder

Erling Myre
Det er et privilegium å
få være lederskap i en
menighet med så mange
mennesker som bidrar
og bruker av sin tid i
felleskapet.
Vi ønsker å lytte til menighetens mange gode
innspill og ber om Guds
ledelse til å lede menigheten fremover slik vi
kjenner det er riktig,
og gleder oss over hver
og en som er hver uke
finner sitt gode fellesskap i menigheten enten
det er på eller utenfor
forsamlingshuset.
Vi gleder oss over nybygget som nå nærmer
seg ferdig og er tenkt å
ha første gudstjeneste på
konfirmasjonssøndagen
i mai.
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Og er utrolig takknemlig
for det store og gode jobben
byggekomiteen gjør, og alle
som bidrar på andre måter
og ikke minst den store
givergleden vi ser. Noe som
viser oss at mange har tro
på menigheten vår og som
gjør til at menigheten har
en sunn økonomi og godt
grunnlag for den utbyggingen vi gjør.
Vi 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 tilpasset dagens
og fremtidens behov. Så
håper du setter av god til
å være med på dugnad
av forskjellig slag utover
våren, høsten og vinteren.
Det er moro og trivelig å

kunne være sammen om å
skape noe sammen.
Bygg har det siste året
vært fast sak på hvert
lederskapsmøte der vi
har blitt godt orientert om
prosessen og vært med å
ta viktige beslutninger.
Bygget er bare et redskap
for å ha et sted å samles og
det er menneskene som er
menigheten ikke forsamlingshuset.
En 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.
Vi 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 om at flere skal
finne sin plass der
Lederskapet opplever at vi
har et veldig godt samhold i lederskap og stab
og opplever at vi klarer å
lede menigheten i en felles
retning.

Hilser dere med Matteus
16,18 ”Jeg sier deg at du er
Peter og på denne klippen
vil jeg bygge min menighet,
og dødsrikets porter skal
ikke få makt over den.”

Vi kan også få lov til å
være uenige men i felleskap finne det vi tror er
gode løsninger for menigheten og har stor forventning til hva Gud vil gjøre
i våre og andres 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 der ikke forlater fellesskapet.
Julens 2 storsamlinger med
førjulssang og julaftens
gudstjeneste er sånne ganger jeg kjenner meg ekstra
stolt over å være en del av
vår menighet, men stort
mangfold, kreativitet og
mange fantastiske innslag
av mennesker som løftet
frem Jesus og feiringen av
at han kom til oss som hele
verdens frelser og som er
hele grunnlaget for at vi

bygger menighet å ha et
fellesskap å dele vår tro
med.
Lederskap, stab og noe
ledere fra menigheten har
den siste tiden hatt kurs
og jobbet med HMS og
internkontroll rutiner for
menigheten.
Dette for å jobbe frem
gode rutiner for å beskytte
mennesker og bygning
og å imøtekomme krav
vi som menighet har fra
myndighetene.
Vi fant ut at vi har en del
gode rutiner selv om vi
kanskje ikke er så bevisst
dem.
Det neste året vil mange i
menigheten bli berørt av
dette arbeidet og jeg tror
menigheten vil oppleve
det betryggende å få det
mere på plass.

Vi har den siste tiden
løftet frem arven vår
både i forkynnelse og
samtale i gruppene,
vekkelsen som dannet
vår menighet og klippen
den ble satt på, et guds
verk som vi tror han han
vil beskytte og som han
hver dag gir liv.
Vi har mye å lære av de
som stiftet vår menighet
og hvordan de levde,
de var opptatt av å dele
evangeliet ut og ikke
bare ha det for seg selv
og de var opptatt av å
gjøre noe godt for menneskene i bygda.
Vi tror vår menighet som
Gud plantet for 130 år
siden, har han like store
tanker for i dag så det
er opp til oss å legge til
rette for at Gud kan gjøre
sitt verk.
La oss leve i håpet og
forventningen om alt det
gode Gud har for oss.
Med vennlig hilsen
Erling Myre,
leder av lederskapet.
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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

Gamle Songevei 299, 4909 Songe.
Tlf. 37 15 53 05 http://hellerdals.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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Colombia-gutten Nicolas
Menigheten ved
misjonsnettverket, fikk
tidlig på året en forespørsel fra bestyrerparet Walter og Yanixa,
ved Jakobs Hus, om vi
kunne støtte Nicolas
med et halvt år på bibelsskole. Her er utdrag
fra søknaden:
Nicolas kom til Jakobs Hus
åtte år gammel. Han er den
yngste blant av seks søsken,
med foreldre som er skilt
siden Nicolas var fem år
gammel. Etter at de gikk fra
hverandre ble Nicolas være
hos faren og eldstesøstera.
Ettersom faren måtte jobbe
var gutten mye aleine.

Seinere flyttet ei av søstrene
inn hos dem. De var «damer»
for de paramilitere og fraktet
våpen for dem. Siden Nicolas var 5-6 år ble han brukt
av søstrene sine til å frakte
våpen for opprørerne. Sju år
gammel stjal han, brukte tida

på videospill og pengespill,
og opphold seg stort sett på
gata. Bestemora så hvilken
fare gutten var i og fikk tips
en ei nabodame om Jakos hus.
Nå er Nicolas 19 år, nylig uteksaminert fra videregående,
en ansvarlig ungdom, tjenestevillig og flink til å arbeide,
ærlig og med et stort ønske
om å få noe godt ut av livet
sitt og tjene Gud. De siste to
årene har Nicolas vært en
del av staben på Jakobs hus,
hjulpet til med å lære ungene
oppførsel og disiplin, og fulgt
opp ungene på gården.

Drømmen til Nicolas er å gå
på en av skolene til Ungdom
i oppdrag, ønsket er å styrke
sitt åndelige liv før han vil
studere «utdanning og idrett»
på universitetet. Oppholdet
på skolen er på seks måneder, januar – juni.
For oss (Yanixa og Walter) er
Nicolas som en ekstra sønn.
Han har et godt forhold til
guttene våre, og ser på oss
som foreldrene sine. Vårt
største ønske er å se han tjene
Herren, og vi håper jo han vil
fortsette å hjelpe oss i arbeidet i Jakos hus.

Misjonsnettverket behandlet søknaden. Svein har truffet Nicolas flere ganger
på gården og Stina kjenner han også godt. Begge anbefalte søknaden og
misjonsnettverket bevilget kr. 10.000,-. Dette er ca det som dekker skolekostnadene
for dette halve året.
Vi har allerede fått tilbakemelding med takk fra Nicolas. Han er på plass i Cartagena
der skolen ligger og sender oss en hilen fra stranda. Han sier det er der han har
andaktsstundene sine.
Først og fremst takker han oss for muligheten vi har gitt han til å gå på skolen. Han
har bare vært der ei veke når han sender denne hilsen. Det har vært fine dager der
han har hatt mulighet til å søke Gud. Gud han møtt han og «konfrontert» han med
fleire ting i livet hans. Det er også fint å være med venner fra andre steder.
Han ser fram til disse månedene og hva Gud vil gjøre i livet hans.
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Menigheten vil
gjerne få si hjertelig
takk for

- gave til menighetens
misjonsprosjekter i
Colombia på kr. 16.950,i forbindelse med
begravelsen til Hans Arnt
Bjørkholt.
- gave til menighetens
barne og ungdomsarbeid
på kr. 9.010,- i forbindelse
med begravelsen til Tove
Gautland.

Jule-kasser til ”de
som ikke har så mye”.
For andre året var
menigheten, ved repr. fra
HusTreffet, med på bidrag
med litt ekstra julemat til
de i bygda som ikke måtte
ha ”så mye å rutte med”.
Under ser vi bilde av
Marith Flaten og Gudrun
Helga Myre som holder
på med pakking av 12
kasser til en verdi av ca
8-900 kroner pr kasse.
Et fint tiltak i samarbeid
med ”Psykisk helse” i
kommunen.

Fra menighetsprotokollen
FØDT:

DØDE:
Tove Gautland
Født 17. juli 1943.
Død 27. november 2018.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
7. desember 2018.
Gunnbjørg Flaten
Født 9. november 1938.
Død 7. februar 2019.
Bisatt fra Stokken kirke
15. februar 2019.

Herjus Lia
Født 26. juli 2018.
Døpt på Rikshospitalet.
Velsignet 9. desember
2018 i Vegårshei
Forsamlingshus.
Foreldre: Hannah Ekra
Voie og Terje Lia.
Jesus sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke!
For Guds rike tilhører slike som
dem.» Mark. 10,14

Barbara Marie (Maj)
Svalastog
Født 29. august 1921.
Død 9. februar 2019.
Begravet fra Arendal
kapell 21. februar 2019.
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:
Einar Gulbrandsen Myra
Nataliya Porokhnavets
Myra
Kamilla P. Myra
Martin P. Myra
Vera-Karin P. Myra
Else Marie Olsen
Hilser med Ap.gj.2,42:
«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til
brødsbrytelsen og bønnene.»
Velkommen som medlem!
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Evnt. returadresse:
Guds Menighet,
Aklandsveien 22,
4985 Vegårshei

10 bibelord om HÅP!
1 Kor 4, 17-18: De trengslene vi nå må
bære, er lette, og de skaper for oss en evig
rikdom av herlighet som veier uendelig mye
mer. Vi har ikke det synlige for øye, men
det usynlige. For det synlige tar slutt, det
usynlige er evig.
Romerne 15, 4: Og alt som før er skrevet,
er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal
ha håp gjennom den tålmodighet og trøst
som skriftene gir.
Efeserne 1, 18: Jeg ber om at vår Herre
Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere
få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så
dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys
til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp
han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans
arv er for de hellige.
1 Pet 5, 10: En kort tid må dere nok lide,
men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt
dere til sin evige herlighet, han skal utruste
dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på
fast grunn.
Joh Åp 21, 4: Han skal tørke bort hver tåre
fra deres øyne, og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For
det som en gang var, er borte.»
Jesaja 40, 31: Men de som venter på
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Herren, får ny kraft, de løfter vingene som
ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og
blir ikke trette.
Salme 121, 7-8: Herren skal bevare deg fra
alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren
skal bevare din utgang og din inngang fra
nå og til evig tid.
Heb 10, 23: La oss holde urokkelig fast ved
bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet,
er trofast.
Salme 32, 7: Du er mitt skjulested, du
verner meg mot nød, med frelsesjubel omgir
du meg.
2 Tess 3, 3: Men Herren er trofast, han
skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

