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Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong.
(Bildet er fra pynt i nybygget under
konﬁrmasjonsgudstjenesten i mai.
Foto: Dag Skorstøl)
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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 og Magnhild Dalen.
ÅpentHus:
Helene Myre og Elisabeth Lindtveit.
Kvinneforeningen: Aud Bjørkholt.
Lovsangstjenesten: Nina S. Jorstad.
Bønnenettverk:
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 Helene Myre
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:

Godt å komme seg inn.
Er det ikke det vi sier når vi har vært ute og
blitt kalde og blaute? Eller når vi ﬂytter inn
i nytt hus. Det er derfor vi sier det. Endelig
er vi inne i nytt bygg! Det har vært en lang
prosess å komme dit. Mange år og mange
planer og tegninger siden.
Men det var fantastisk å kunne ta i bruk
den nye salen til konﬁrmasjonsgudstjenesten 19.mai! Fest og fullt hus.
Det er mange som fortjener en stor takk, og
det skal gjøres mer grundig enn med disse
enkle ordene.

Det er veldig moro å oppleve begeistringa og
gleden alle viser over å få være med å gjøre
en innsats. En stor takk også til Lindal Hus
for godt samarbeid og ﬁnt utført arbeid.

Men; dere som begynte å snakke om nytt
bygg for 7-8 år siden – mange takk for at
dere våget å gå foran.
Byggekomiteen – mange takk for utallige
timer dugnadsinnsats! Alle dere andre som
har stått på den siste tida for å få alt ferdig
– en stor takk til alle.

Og ikke minst takker vi Gud som har gjort
dette mulig for oss! Vi håper «Huset» vil
blir til glede for heile bygda gjennom konserter og kulturkvelder og andre arrangementer. 9.juni er det innﬂytningsfest, da ønsker
vi alle hjertelig velkommen til å være med.
Beste hilsen pastor Svein Flaten.

Anne Sollid Brack skriver på FB fra Rwanda 24.5.2019:
I går kom vi oss endelig igang med utvidelsen av fotballbanen. Mamma og pappa
har samlet inn penger så vi kunne leie maskiner og legge en ordentlig mur så ikke
regnvannet vil skylle vekk banen.
Det har ikke vært lett å finne noen som kunne gjøre arbeidet for en ok pris. Denne
gangen gikk det heller ikke smerte fritt: politi tilkalt, mann gjemt seg i maiskorn,
avgjørelser tatt uten sjefens godkjenning
etc. Det ble forsoning til slutt og mannen
kom ut av åkeren og de bestemte seg for å
gjøre jobben likevel. Dette er hverdagskost
hos oss.
Be gjerne om du vi skal klare å fullføre
uten for mange komplikasjoner og lureri.
Vi er ihvertfall utrolig glade for at vi
nå et igang og at vi får den eneste store
fotballbanen i området! Dette har stor
betydning for lokalsamfunnet.

Side 3

Strålende
konfirmasjonsfeiring i nytt bygg!

Alle foto: Dag Skorstøl

Til venstre: Tidligere ungdomsarbeider,
Elisabeth Lindtveit, har fulgt konfirmantgruppa helt fram til konfirmasjonsdagen.
Her er det hun som leder samtalen med
konfirmantene om viktige sannheter i den
kristne tro.
til venstre:
Lyd, lys og
bilde ble tatt
stødig hånd
om av henholdsvis Ole
Jorstad, Christoffer Bjørnstad
Ufsvatn og Are
Garthus.

Vint
Jako
Løw
Dan
Lovsangsteam 1 ledet i sang og musikk
denne dagen. I tillegg til de faste var også
to ungdommer med denne dagen.
Hovedpastor Svein
Flaten hadde dagens
tale og formante både
konfirmanter og øvrig
forsamling til å ”Dere
må gjøre det Ordet sier,
ikke bare høre det, ellers
vil dere bedra dere selv.”
Forøvrig var det
ungdomsarbeider
Helene Myre som ledet
hele festdagen.
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Vinterens konfirmanter har vært:
Jakob Langemyr, Johanne Tveiten, Indiana Espeland, Magnus
Løwe, Daniela Bang, Madelen Ekløf Sveigane, Tomine Flaten,
Daniel Hagane, Maja Esperås og Johannes Langemyr.
Ca 400 mennesker var tilstede under gudstjenesten og mange uttrykte stor begeistring for
både selve samlingen og de nye lokalitetene.
I tillegg til selve møtesalen ble galleriet brukt,
samt at det også var en god del som satt inn i den
nye spisesalen.

Lene Nylund Songedal sang
«You say» av den kristne artisten
Lauren Daigle på den aller forste
gudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenesten i nybygget.
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Vår tidligere pastor,
Arvid Hunemo, fortsetter her med
et nytt stykke i serien
w”Tanker om ordtak”.
Denne gangen er overskriften:

”Bedre føre vàr enn etter snar”
Å tenke seg godt om er en god leveregel. Noen tenker litt for lenge. Andre
ikke.
Pappa var en som likte å tenke seg
godt om. Når han bygde hytta i Gjøvdal fikk han en idé om å transportere
støpesanden over den vesle tjønna.
Det ville spare oss for mye arbeid i stedet for å bære sanden rundt. Likevel
hadde han nok ikke tenkt nøye nok.
Forarbeidet var for dårlig. Han fylte
den store trekassa med minst ett tonn
sand på en ustø, heimesnekra flåte.

Resultatet var at vi fikk oss et kaldt bad.
Sand og spade forsvant i gjørma. Det
kunne ha gått skikkelig galt med en av
oss. Pappa har fortalt historien med et
smil.
Noen ganger er det flere vurderinger
som må tenkes gjennom. Mye etterarbeid skyldes ofte dårlig forarbeid.
Ordtaket handler om at det kan bli mye
arbeid å rette opp det som gikk galt.
Noen ganger kan det ikke rettes opp.
Se hva Jesus sier i Matteus 7,24-29

Nybygget tatt i bruk!
Det nye tilbygget ble tatt i bruk på konfirmasjonssøndagen 19. mai, og er senere også benyttet
til både gudstjenester, selskaper, begravelse og
konsert. Søndag 9. juni er innvielsesdagen, og vi
kommer tilbake til denne i neste nummer.
Byggekomiteen har lagt ned et stort arbeid og
resultatet har fått veldig gode tilbakemeldinger.
Her ser vi komiteen fotografert i forbindelse med
overtakelsen fra hovedentrepenør Lindal Hus.
Foran i trappa: Camilla Saga og Elin U. Tveiten.
Bak Elin ser vi Berit Hauge Valle. Lenger oppe i
trappa Helge haugenes og Tolv Voie. Stående er det
Christoffer Ufsvatn Bjørnstad.
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Fra
ungdomsarbeidet
Det har vært utrolig spennende å begynne i ny jobb her i Guds Menighet.
Jeg var så heldig at jeg fikk overta etter
Elisabeth Lindtveit, som hadde gjort
en veldig god jobb! Vi hadde en overlapping i februar og det gjorde det mye
enklere for meg å komme i gang.
Omtrent det første
jeg fikk være med
på var Firestarter i
mars, det var fantastisk å se ungdommer
samlet for å feire
Jesus! Videre har
jobben gått ut på
planlegging, dra i
gang ungdomsmøter, ha dansegruppe og bruke tid
sammen med fantastiske konfirmanter.
Jeg trives utrolig godt og gleder meg til
fortsettelsen.
Fredag 21. jwuni blir felles avslutning
for Åpent Hus og Nattcafé på Høgtun,
da kan vi love god stemning. Neste som
skjer etter det, er Skjærgårds. Da vil vi
lage en egen Vegårshei-camp som kan
være et samlingspunkt, hvor vi har
felleskap. Det blir
også servering noen
av kveldene. Dette

blir gøy, så det vil du ikke gå glipp av!
Det kommer til å være et par samlinger
for ungdommen gjennom sommeren.
Det blir mer info på facebook etter
hvert.
23-25. august er det
menighetsweekende og
vi vil ha med alle! Da
blir det eget opplegg
for ungdommen, så det
blir knall! Første Åpent
Hus igjen blir lørdag 7.
september.
Jeg har så troa på hva Jesus vil gjøre for
ungdommen og gjennom ungdommen!
God bless!
Beste hilsen ungdomsarbeider
Helene Myre.
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Hilsen til menigheten fra
”Jakobs Hus” i Colombia
Vi har for tiden 30 barn fra 7 til 14 år.
Barn med mange ulike bakgrunner,
som at de ikke har hatt mulighet til
skolegang, som har fedre i fengsel
og rusavhengige mødre, barn som
er foreldreløse eller offer for vold,
mishandling og overgrep i familien.
Det er 19 ansatte i stiftelsen, som er det
barnevernet krever, innen mange ulike
oppgaver. 11 av disse jobber direkte
med barn ifra mandag til fredag fulltid.
l helga er det kun 2 som jobber med
barna i tillegg til kjøkkengruppa.
Noen av barna går på skole nede i
landsbyen som er ca 10 minutter unna
gården i bil, mens andre går på en
skole som er i nærområdet til gården.
På ettermiddagen kommer de tilbake
for å gjøre husarbeid, spise lunsj, gjøre
lekser og sportsaktiviteter, terapi m/
aktiviteter, andakt og snacks.
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Et av våre største behov er deres støtte i
bønn. Selv om barna er små er de veldig
voldelige, aggressive, respekterer ikke,
har stygg ordbruk - alt på grunn av
sinnet og smerten som er i deres hjerter
etter hvordan de har blitt behandlet på
tross av sin lave alder. Dette fører til at
de ødelegger vinduer, bad, skader bygg
og lager en ekstra utmattende jobb for
arbeidsgruppen.
Vi har for tiden tillatelse til å drive i
2 år og vi har støtte fra
staten som dekker 70%
av budsjettet for å ta
hånd om barna. Med
støtten fra staten har vi
hatt større stabilitet med
utbetaling av lønn og
underhold til barna og den
har blitt komplementert
med støtten vi får fra
fadderprogrammet "Vidas
Cambiadas" (Forandrede
liv).

Med den nye erfaringen vi
har fått gjennom å jobbe
under barnevernet, har
vi kunnet gi vitnesbyrd
om en levende Gud til de
ansatte i staten, foreldre og
foresatte, ikketroende som
besøker gården. Barnas
veiledere/forsvarere i
barnevernet er veldig
fornøyd med arbeidet og vi
vet at de ter Gud som har
hjulpet oss til å bli bedre
hver dag.
Bestyrerparet på gården til Jakobs Hus, Walter og Yanixa.
Det har vært en stor
utfordring, men vi har også sett at Gud
denne tunge jobben. Det finnes
litt etter litt jobber i barna. De begynner å
vanskelige dager med mye jobb og
kjenne at de kan være elsket og behandlet frustrasjon over å ikke se resultater så
med respekt og at det finnes en Jesus som
fort som vi ønsker, men så husker vi
kan forandre deres livshistorie.
på at med Gud på laget er ikke denne
jobben forgjeves og han gir styrke til
Vi har begynt å høste kaffe nå i april
den som trenger det.
og håper og ber til Gud om at vi må ha
god fortjeneste, slik at vi på den måten
Tusen takk for deres interesse og støtte
- ved hjelp av produktene, kan ha større
for mengiehten og for Jakobs hus. Må
ressurser i arbeidet vi holder på med.
Gud velsigne dere rikt! Og så håper
vi dere snart kan komme på besøk
Vi takker mennesker som dere som
sammen med deres pastor Svein og med
gjennom deres bønner og støtte løfter
Stina.
våre armer og motiverer oss til å fortsette
Walter og Yanixa
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Fra bladet Agenda 3:16
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Men hvor skal Menigheten
slå ball, nå da?
Som gammel vegårsheiing, men som
ikke bor der lengre, så kjører jeg likevel
forbi Myra en og annen gang. Og det er
jo hyggelig og godt å se at Menigheten
trenger mer plass, og bygger ut Forsamlingshuset.
Tankene går noen ganger 60 – 70 år
tilbake i tiden, da jeg selv var aktivt
med, og ikke minst til møtene i juniorforeningen.
Jeg får tilsendt Vegårsheiingen
regelmessig, og Takk for det!!! Den
leses med interesse. Men det ser ut til at
junioren er ute av bildet. Jeg finner ikke
den der. Mange andre aktiviteter har
tatt plassen. Og det er sikkert riktig og
greit og nødvendig. Men junioren var
også flott. Det er nok en del som fremdeles husker den.
Men så tilbake til utbyggingen. Plassen
der nybygget nå ruver, var ikke bare
brukt til parkering. Det ser det vel ut

til at en finner plass til andre steder. Men
nettopp plassen der nybygget nå står,
ble brukt også til å slå ball ved starten av
juniormøtene i sommerhalvåret.
En flott aktivitet som kanskje ikke er så
vanlig mer. Men for min del, så tenker
jeg, når jeg nå kjører forbi «Huset»: Hvor
skal Menigheten nå slå ball?
Med vennlig hilsen,
Halvard Colbjørnsen.

Takk for gildt minne,
Halvard. På bildet øverst
ser vi han sammen med sin
kone. (bilde fra FB).
Han bor i dag på
Birkeland.
Bildet til venstre fant vi i
menighetsarkivet og er fra
1982. Her er det juniorforeningen som ”slår ball”
på den gruslagte parkeringsplassen.
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Vegårsheiingen for
50 år siden:
80 års milepel
Som mange vet, så ble Guds Menighet stifta i
1889, altså for 80 år siden. Selv om det ikke ble
noen jubileumsfeiring, så vil vi likevel minne
om det her.

Menigheten, som alle frikirkemenigheter i
vårt land, ble født i vekkelse. Det gikk en
bølge av vekkelse over bygda i 1870-80 åra, og
folket våknet til nytt liv. Nå er det slik at skal
en frikirkemenighet bestå er den avhengig
av vekkelse. Uten den vil den i det lange løp
gå tilbake. Når det i de senere år har vært
lite vekkelse, har det ikke vært så lett for
mange frikirkelige samfunn. Men nå er ikke
situasjonen så mørk som en kunde tenke.
For hva er vekkelse? Det er jo at mennesker
vender seg til Gud og blir frelst. Og selv om vi
ønsker og ber om å få se de store «notdrag»,
så ser vi da at nokså mange unge er kommen
til liv i Gud. Når kom de? Mange ble bevart
i sin barnetro, andre kom mer i det stille, og
noen i vekkelser. Hovedsaken er at de er Guds
barn. På dette område tror vi at menigheten, i
likhet med andre samfunn og organisasjoner,
har fått virke til «vekkelse» også i denne
tid. Og her ser det faktisk ut som de største
muligheter er i dag. Tror menigheten må se
stort på arbeide blant de unge i tiden som
kommer.

Myra. Det var i 1909. Det ser ut som den
slutta igjen i 1916, men i 1920 ble den tatt opp
igjen, og har siden holdt på. Senere har det og
kommet søndagsskoler også i andre kretser.
De første søndagsskolearbeidere var:
Håvard Mjåvatten, Jens E. Myra, Jakob
Bakken og Anders Harekjær. Siden den tid
har mange hatt sin gjerning i søndagsskolene.
Hva dette arbeide har betydd for barna
som har gått der, vet bare Gud. Av annet
ungdomsarbeid har vi ungdomsforening
fra 1921, Juniorforening fra 1930 åra, Unges
kvinneforening i 1961 og speidere for 3 år
siden i 1966. Mange unge er engasjert her som
ledere. La oss be for dem.
Så ønsker vi at «80 åringen» ikke må eldes,
men alltid ha tilgang på unge krefter som kan
fortsette i de gamle spor.
Skal arbeide ha fremgang må alle kjenne sitt
ansvar. Ingen burde være passiv, men ha sin
plass i menighetens samlinger og være med i
bønn og offer. Gud signe menigheten i dage
som kommer. Måtte den fremdeles være et
brukbart redskap i Guds hånd til å vinne
mennesker for Gud, og en åndelig heim, med
den trøst og varme «barna» trenger.
N. V. (Nottolv Vangstad)

(Med andre ord er menigheten 130 år i år!)

Vi er alle glad for at vi ved 80 års milepelen
har den flokk av unge som vi har. Når en ser
på dem, er det som en frikirkemann sa ved en
anledning når han så de unge: «Det er håp for
kommende dage.» - Men vi skal heller ikke
være blind for de ting som ikke er så bra som
en kunne ønske det. La oss se det i øynene og
be om fornyelsens tider.
Et annet «jubileum» kan også feires i år.
Det er 60 år siden søndagsskolen tok til i
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Søndagsskolen i Myra for 51 år siden (1968)

Kari Garthus:

4-åringen
fikk viljen
sin!
Jeg våkna her om dag og det var full
action på badet. Flytting på gang!!! ”Go’
lørdag, lissom” Minstejenta på snart 4
år hadde bestemt seg for å skifte skuff
på badet. For et balluba! Hun ville ha
lik skuff som søstra, det er klart! Det
vil si at MIN skuff, den blei plutselig
innreda pent og pyntelig med hårstrikk,
hello Kitty-armbånd og annet dill dall
en liten prinsesse trenger.
Jeg måtte ta til takke med en heller
upraktisk skuff... litt snurt kanskje, men
ok, 4-åringen er fornøyd, hun har inntatt badet. (Tar vel noen år til før hun
kaprer hele badet...i timesvis!?)
Dette fikk meg til å tenke på et sitat fra
en bok jeg har lest: ”gi rom” for de som
kommer etter.
Egil Svardahl skriver i ” Gi det videre”:
I en Flergenerasjonsmenighet er det tre
viktige punkter en kan huske på:
- Ære de som har gått foran
- Vinne de du har rundt deg
- Bygge for de som kommer etter
Tenk på alle de som har banet vei før oss.
Som har stått i ulike kamper og gjort
mye for at vi er der vi er i dag. Vi må
huske å anerkjenne de. ”Takk, for det du
var med å gi”

De som er rundt oss. Det handler om at
du og jeg, vi er plassert på ulike steder, i vår hverdag. Om det er i jobb, på
fotballbanen, i skisporet, på balletten, i
nabolaget, eller i familien vår. Så har de
fleste en relasjon til noen. Det er vårt
oppdrag, å vinne de for Jesus. Der vi er.
Så var det denne:
Bygge for de som kommer etter...
Guds Menighet på Vegårshei, flytter
nå inn i nye lokaler, med mye rom. Så
heldige vi er!
Dette er en synlig og praktisk lokale
som viser at vi bygger for fremtida...
Men selv om vi her får mer fysisk rom,
så må vi huske og gi hverandre, og spesielt barn- og unge ROM.
Rom for å prøve, rom for å feile, rom for
å prøve nye ting, rom for å tenke annerledes, rom for å være kreative... Være
romslige med hverandre.
En skuff på badet er ikke mye offer...
Men det kan hende at vi må svelge noen
kameler slik at vi gir rom, for de som
kommer etter...
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Tanker fra lederskapets leder

Erling Myre
Det er spennende å få være med å bygge menighet. Vi opplever å være en levende menighet der,
vi gleder oss sammen med resten av menigheten
over de mange som har et stort hjerte for menigheten og bruker av sin tid å bidrar for å kunne
inkludere mennesker i alle aldre og livsfaser.
Vi gleder over våre 4
gode ansatte som hjelper oss å holde fokus på
alle generasjoner, der
alle skal kunne finne sin
plass i menigheten.
Vi opplever å være et
lederskap som utfyller
hverandre på en god
måte og klarer å samle
oss til løsninger vi tror er
det beste for menigheten.
Og vi opplever at vi
utfyller hverandre på en
god måte der vi får bidra
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med det Gud
har gitt oss den
enkelte.
På hvert
lederskapsmøte deler vi
fra ett av våre
nettverk med
kontaktperson
fra lederskapet
og ber for nettverket og
kontaktpersonen.
Bønn er viktig for oss
i lederskapet og for hele
menigheten, det ønsker vi

å løfte frem og synliggjøre
viktigheten av i vår menighet og i den enkeltes liv.
Vi holder fokus på å
være en menighet for
bygda med å ha fokus på
godhet for andre mennesker og for bygda og også å

være en utadvendt menighet som engasjerer seg i
bygdas øvrige liv, dette vil
vi oppmuntre menigheten
til.
Vi gleder oss også veldig
når vi ser nye mennesker
i menigheten vår og synes
det er vondt om vi ser
mennesker som forlater
menigheten, men det kan
være mange grunner til
det og det må vi være ydmyke og ha respekt for.
Vi gleder oss også
over menighetens store
misjonsengasjement utenfor landets grenser og for
at vi får være med å bety

en forskjell for mennesker
i Rwanda, Colombia og
Kina.
Bygg er fast sak på
lederskapsmøtene og har
vært det ganske lenge, vi
opplever en god progresjon i den prosessen og
gleder oss over å ha kommet så langt som vi har og
gleder oss stort til nå å ta
i bruk vårt nye lokale som
er blitt utrolig bra
Byggekomiteen med
Camilla Saga i spissen har
gjort en fantastisk jobb
med byggeprosessen så
langt og de har nå alle i komiteen sagt seg villig til å
stå hele prosessen ut også
med dugnads arbeidet på
det gamle.

Det er godt å merke at
mange mennesker er engasjert i menigheten og tar
ansvar.
Vi ønsker å kappes om å

hedre hverandre som det
stå om i bibelen og derfor
vil vi på forskjellig vis
takke av alle våre medarbeidere som har gjort en
tjeneste i ulike sammenhenger.
Vi
ønsker å
være et
lederskap
med best
mulig dialog med
menigheten for
øvrig og
med en flat
struktur.
Menighetsmøtene
er en god
arena for
dette, der
menigheten kan komme
med sine innspill som vi
tar med i våre vurderinger
og leder i det, vi ønsker
også at mennesker tar di-

rekte kontakt om du har
noe på hjertet.
Til slutt vil jeg takke
for menighetens gode tillit til oss, all støtte, oppmuntring og forbønn, vi
opplever virkelig at vi
alle står sammen i dette
store og viktige arbeidet.
Med vennlig hilsen
Erling Myre
Leder av lederskap
Guds Menighet Vegårshei

Side 15

Tlf. 37 19 68 68
knut@atlgraﬁsk.no

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

Side 16

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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Speiderne markerte seg på 17. mai - i år også!

Som vanlig i mange år
var speiderne også i år
aktive under 17. mai
feiringen på Vegårshei.
Først med flaggvakt
i kjørka, senere med
flaggborg fremst i folketoget.
Takk til speiderne som
stiller opp. Dere setter
en spiss på feiringen.

Menigheten vil gjerne
få si hjertelig takk for
- Gave til menigheten på kr. 8.300,i forbindelse med begravelsen til
Johan Åsheim.
- Gave til menighetens barne og
ungdomsarbeid på kr. 8.600,- i
forbindelse med begravelsen til
Borgny Myre.
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Fra menighetsprotokollen
FØDT:

DØDE:
Egil Flaten
Født 11. februar 1934.
Død 24. mars 2019.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
1. april 2019.
Borgny Myre
Født 31. desember 1920.
Død 31. mars 2019.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
12. april 2019.

Heidi Rose Townsend
Født 29. august 2018.
Velsignet 3. mars 2019 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre: Magnhild
Langmyr Townsend og
Nathan Mathew Townsend.

Liam Matheus Nese
Født 19. desember 2018.
Velsignet 7. april 2019 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre: Siv Magdalena
Lindtveit Nese og Kjetil
Nese.
Jesus sa: «La de små barna
komme til meg, og hindre dem
ikke! For Guds rike tilhører slike
som dem.» Mark. 10,14

NYE MEDLEMMER:
Maria Rosland Færsnes
Torjus Færsnes
Daniel Færsnes
Hilser med Ap.gj.2,42:
«De holdt seg trofast til
apostlenes lære og fellesskapet,
til brødsbrytelsen og bønnene.»
Velkommen som medlem!

Ellinor Arnesen
Født 3. november 2018.
Døpt 17. mars 2019 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre: Maylin Bergan
Arnesen og Kjetil Nordahl
Arnesen.

Olav Heen
Født 27. april 1937.
Død 13. april 2019.
Begravet fra Arendal
kapell 24. april 2019
Johan Åsheim
Født 27. april 1927.
Død 19. april 2019.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
26. april 2019.
Arnﬁnn Smeland
Født 14. oktober 1922.
Død 10. mai 2019.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
20. mai 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!»
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Evnt. returadresse:
Guds Menighet,
Aklandsveien 22,
4985 Vegårshei

Kjenn stillheten
Kjenn roen
Still deg foran Gud
La ingenting bli sagt
La ingenting bli spurt
La Guds åsyn alene søke
deg
Ikke noe mer
Gud vet
Gud forstår
Gud elsker deg
med en kjærlighet uten
opphør
Guds ene ønske er å møte
deg
i kjærlighet
Stille
Rolig
Bare være
La din Gud elske deg
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