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Kontaktpersoner for noen av
virkegreinene:

Adresse:
Aklandsveien 22, 4985 Vegårshei
Telefon: 97 00 49 85
E-post: post@gudsmenighet.no
Bankgiro: 2938.20.06737
Menighetskontoret:
Fleksibel betjeningstid. Ring gjerne for
avtale om tid for et møtepunkt.
Menighetens visjon:
Vi vil bygge en levende menighet der
mennesker får møte Jesus!
Hovedpastor/Forstander:
Knut Sunde, telefon 97004985,
e-post: knut@gudsmenighet.no
Menighetsarbeider:
Kari Garthus, telefon 99383924,
e-post: karigarthus@gmail.com
Barne- og familiearbeider:
Leif Dalen, telefon 92063616,
e-post: leif@gudsmenighet.no.
Ungdomsleder:
Nina Stea Jorstad, telefon 41634223,
e-post: nsj@hotmail.no
Lederskap:
Erling Myre (eldste), leder
Camilla Saga, nestleder
Klara Sunde
Nina Stea Jorstad
John Aage Knuten
Bjørn Langmyr
Knut Sunde (pastor)

Organ for Guds Menighet Vegårshei.
Bladet sendes ut uten fast kontigent,
omkostningene dekkes ved gaver.
Bankkontonr. 2938.20.06737
Redaktør: Knut Sunde.
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Baby-sang: Maria N. Taxerås.
Søndagsskolen: Leif Dalen.
Speiderne: Knut Sunde.
Tweens: Leif Dalen.
NiTo: Per Langemyr, Jan Terje Lindtveit,
Magnhild Dalen Aune.
ÅpentHus: Nina Stea Jorstad.
Kvinneforeningen: Aud Bjørkholt.
Lovsangstjenesten: Nina S. Jorstad.
Teknisk gruppe: Ole Jorstad.
VeBaGo: Maria Bergan.
KRIK: Hannah E. Voie.
Nettverk Misjon: Elin Ufsvatn Tveiten.
HusTreff: Knut Sunde.
Endringer meldes menighetskontoret fortløpende.

Lederskapet og ansatte har
fordelt kontakten med
forskjellige nettverk slik:
Ungdomsarbeidet:
John Aage Knuten, Nina S. Jorstad.
Barnearbeidet:
Camilla Saga, Leif Dalen.
Praktiske tjenester: Bjørn Langmyr.
Omsorg: Kari Garthus, Knut Sunde.
Bønnenettverket: Erling Myre.
Sang og musikk: Nina S Jorstad.
Grupper: Kari Garthus.
Økonomi: Erling Myre, Knut Sunde.
Program (AU): Erling Myre,
Kari Garthus, Knut Sunde.
Misjon: Knut Sunde.
NaMu-gruppe: Kari Garthus.
Bygg: Camilla Saga.

Leder:

Motløshet - ikke fra Gud!

D

et er spennende og flott å være en
del av en levende menighet. Det
er så mye å glede seg over og så mange
flotte mennesker som gir av sin tid og
sine krefter i et variert menighetsliv.
Og det gir mulighet for min del til å
få mange gode møtepunkter med folk
som av forskjellige grunner ikke kan
være så aktivt med.
ikevel må jeg være så ærlig å si at
det også er krevende. Det er ikke
alt som er ”plankekjøring” og det er til
tider utfordrende å lede. Dette tror jeg
oppleves både av stab og lederskap.
Men menigheten har gitt oss tillit og vi
prøver ”så godt vi kan”. Ber om Guds
ledelse og visdom og god dømmekraft
og veiledning.
år dette skrives skal jeg prøve
å hanskes med utfordringene
i forbindelse med smitteutbrudd
i kommunen. Her er også vi som
menighet berørt.
Personer skal kontaktes, svar skal gis,
rutiner skal enda en gang gjennomgåes
og sjekkes, kommunens kriseteam skal
holdes oppdatert, presse skal både
informeres rett og korrigeres, og ikke
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minst prøver vi å ivareta de mennesker
i vår sammenheng som er berørt.
idligere i høst hadde vi en ganske
stor runde med å forklare og
synliggjøre både for privatpersoner
og presse at vi ikke har noe med
menigheter i Nord-Norge med samme
navn. Dette i forbindelse med NRK
Brennpunkt dokumntaren.
g så krever jo menighetslivet
forøvrig også ganske mye i
perioder.
a er det godt å falle tilbake på ord
fra Bibelen som forteller at ”For Gud
ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk
Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.”
2.Tim. 1,7.
Beste hilsen Knut S.

T

O
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Menighetens lederskap og ansatte
vil ønske alle en god jul
og et velsignet godt nytt år!
Takk for fellesskap i 2020 velkommen til fortsatt
å være med å bygge
en levende menighet i 2021.
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En trygghet i hverdagen
Olav Magne Kvisli har opplevd både
små og store bønnesvar gjennom sitt
73 år gamle liv. Men først og fremst er
troen en trygghet, forteller han, når vi
treffer han blant sauene på gården på
Haukenes.
- Dette var bønneplassen til Ola
Øygardslia, sier Olav Magne, mens han
peker på tre furuer et lite steinkast fra
huset hans.
Ola Øygardslia, som Olav Magne
for øvrig er oppkalt etter, gikk rundt
som lekpredikant i flere år, og kjøpte
eiendommen her rundt år 1900.
Olav Magne har hatt en enkel tro på
Jesus hele livet:
- Jeg husker da vi var guttunger, da
kunne vi be om de utroligste ting. Jeg
husker en gang da jeg ikke kunne finne

skia. Men så ba vi til Jesus, og merkelig
nok, rett etterpå fant vi de.
Også i voksen alder har han opplevd å få
bønnesvar:

Olav Magne peker på bønneplassen til Ola Øygardslia. Mange år etter hans død kunne en se merker fra
der knærne hadde berørt bakken.
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- Jeg fikk diagnose
som alvorlig syk. Da
oppsøkte jeg de eldste
i menigheten, og de ba
for meg. Og da jeg var
til kontroll på sykehuset
etterpå, fant de ikke noe.
Olav Magne har vært
trofast i menigheten
i mange år, både på
forsamlingshuset og
ikke minst når det skjer
ting på friskulen på
Haukenes. I hverdagen
er troen først og fremst
en trygghet, forteller
Olav Magne:

Olav Magne ligger såvisst ikke på latsiden selv om han har nådd
pensjonistalder. Sauehold er en av gesjeftene.

Du kan også se dette intervjuet på video, på:
www.gudsmenighet.no

- Troen gir meg en hvile
i hverdagen. Jeg slipper
å bekymre meg for
fremtiden. Det er ikke
slutt med dette livet vi
lever her. Vi vet ikke hva
vi går til, men vi har fått
løfte om at det skal bli
bedre enn slik vi lever i
dag, sier Olav Magne.
Tekst og foto: Leif Dalen

Olav Magnes far,

Knut Johnsen
Kvisli,
var redaktør for
menighetsbladet fra
nr. 1-1947 og en god
del år framover.
Til høyre er et
vitnesbyrd han
hadde i bladet i
julenummeret 1948.
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Det var lenge uvisst om vi kunne arrangere noen julemesse i år. Men det var noen
”hoder” som kom sammen og fant ut at vi ville forsøke å få til i alle fall et hovedlotteri.
Og lotteri ble det, sammen med en enkel ”vandre-messe” på lørdag 28.11.
Denne dagen kunne folk vandre innom Forsamlingshuset, ta lodd, kjøpe julegaver
fra salgsbord og/eller kjøpe ”take-away-elgsuppe”. Alt foregikk uten at folk fikk
anledning til å sette seg ned eller berøre noe de ikke tok med seg. og smittevernet var i
høysetet.
Utpå dagen var det også et flott bilrebusløp som medhjelpere i NiTo hadde spesielt
ansvar for.
Tusen takk til alle - både messekomite, alle medhjelpere, og dere som hadde bidratt til
salgsbord eller gevinstbord. Totalt kom vi opp i over 100 tusen og det er veldig flott.
Årets messekomiteen besto av Ellen Bergan, Susanne Nylund, May-Britt Løvdal Myre,
Helge Haugenes, Magnhild Dalen Aune og Knut Sunde.
Om dere har spørsmål ang trekningslisten, så ta kontakt med menighetskontoret.
Årets messe var den 40. messe på rad.

Trekningsliste - hovedtrekning
(kun en liste i år):

Premieutdeling og trekning ble overført direkte på
Facebook. Her er det ”programleder” Magnhild
som snakker med bilrebusløp-sjef Per.

Tennruller fra Lisand: Inger Rugnes,
Termokopp Husqvarna: Ellen Aas, Sort sekk:
Jan Arvid Kylland, Google assistant: Eva
Haugenes, Sort bolle: Kjersti Vefald, Kluter
fra Lisand: Eli og Arild Colbjørnsen, Gavekort
Matglede: Marit Trelldal, Hårprodukter fra
Myra Hårstudio: Tore Songedal, Smoothie
blender: Laila og Tommy Høyesen, Birkenbok: Kjellfrid Tengelsen, Kluter fra Lisand:
Tjøstolv Mjåvatn, 20 sekker blandingsved:
Lullen Lien, Kniv fra Jørgen Kaldal: Jørgen
H. Rommundstad, Skjerf: Fam. Erlend Løwe,
Gavekort Helgas fotbehandling: Ingebjørg
Ormshammer, Ildfaste former: Line K. Myre,
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Sekk Østre-Agder
sparebank: Gunvor
Værland, Kniv fra
Thore Mo: Gerd
Olaug Madsen,
Termokanne: Kirsten
Sunde, Ergo mixx
bosch: Jona Valle
Nygårdseter, Blomst:
Triana Hansen,
Dampstrykejern:
3 av de 4 ”knivEline Ufsvatn,
greiene” som var med
Tennruller fra
på årets trekning.
Lisand: Kjersti
Vefald, Gavekort Snowking: Kirsten Sunde, 2
lysestaker: Kjell Lindtveit, Veggklokke: Kari
Rundholt Hansen, Varmeteppe: Anne Marie
Saga, Termokanne: Kjetil og Narine, Gavekort
Byggern: Sigrunn D. Olimstad, Gyngehest:
Knut Jakob Vangstad, Vegårshei i ord og
bilder: Åse M. Dalen, Mølla tennbriketter:
Håkon Ufsvatn jr., Ring
fra Heia hobbysmykker:
Marit Henriksen,
Forundringspakke:
Karin Flaten, Stor fjøl:
Jan Erik Svendsen, Stor
fjøl: Einar Lindland,
Stor fjøl: Kari og
Harry Lauvland, Pyramidefjøler: Anne
Kvisli Omland, Pyramidefjøler: Tora Marie
Hauge, Forundringspakke: Kåre og Valborg
Svendsen, Micro tupperware: Marianne
Songedal, Jakke: Åse Lauve, Gavekort Helgas
fotbehandling:
Maya Twedt
Berli, Verktøysett:
Einar Lindland,
Termokopp: Liv K.
Løvdal, Kniv fra
Einar Lindland:
Ingvar Bjørkholt,
Bluetooth speaker:
Ruben og Elna,
Smykkestativ med
armbånd: Kristine
Noen få av varene som var og Helene Garthus,
2 sorte lysestaker:
på salgsbordet.
John Aage Knuten,
Vannkoker: Kim Oland, Vaffeljern: Camilla
Hødnebø Nygård, Nisse: Tove Haugaas,

Vegårshei i ord og bilder: Maya Twedt Berli,
Mølla tennbriketter: Siri Moland, Vanter:
Elin A. Myhre, Forundringspakke: Sonja
Flaten, Fjøl med skinn: Fam. Terje Flaten,
Fjøl med skinn: Emilia Townsend, Fjøl
med skinn: Anne og John Georg Songedal,
Fjøl med skinn: Grete Havold, Fuglehus:
Glenn Andersen, Fuglehus: Sigurd Strømø,
Dagskort – VSA: Olea Bergan Arnesen, Kniv
med belte fra Knut Jakob Vangstad: Johanne
Twedt, Microbølgeovn: Bjørg og Tore Myre,
Blekkskriver (HP): Theo Vefald Stokka, Stor
leke traktor: Anne Marie og Magne Andersen,
Bærbar pc fra hp: Anne Marie Saga.
Vinner av bilrebusløpet ble: Familien
Gjertrud, Ivar, Else Marie og Terje Flaten.
Fra
bilrebusløpet:

Elgsuppe ble laget hele fredag med bl.a. hjelp
av Klara Sunde og May-Britt Løvdal Myre. Og
lørdag ble den fortært. Her er det Valborg og Kåre
Svendsen som nyter sin ”take-away”.
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Hovedpastor Knuts infospalte om menighetens liv og virke:

Denne gangen:

Lederskap og eldsteråd

Vår menighets historie forteller at fra de
første tider etter menighetens stiftelse
i 1889 ble det dannet venneflokker
rundt om både på Vegårshei og i andre
kommuner. Dette var egentlig som
små uregistrerte menigheter å betrakte.
Menigheten har alltid hatt bare en
registrert menighet der alle medlemmer
har vært registrert felles.
Etter hvert kom alle medlemmer som
ville det sammen til årskonferanse
(årsmøte) som valgte personer til å lede
menigheten. Disse ble kaldt ”eldste”.
Lovene/vedtektene sa også noe om
dette med antall og at de forskjellige
virksomheter mest mulig skulle være
representert.

Kvinner har hele tiden hatt stemmerett
i menigheten og der har heller aldri
stått noe i våre vedtekter om forskjell på
tjenester for kvinner og menn.
Men praksisen har nok vist noe annet når
det gjelder eldsteråd og også med tanke
på forstanderstilling og pastortitler.
Med ujevne mellomrom har det vært
tatt opp om ikke praksis burde endres.
Rundt år 2000 omorganiserte vi ledelsen
av menigheten der det var stor enighet
om å ha et lederskap som ”styre” for alt.
Dette lederskapet har siden da bestått
av både kvinner og menn. Kvinner har
også vært leder av lederskap.
Blant de valgte lederskapsmedlemmene
skulle det så være noen personer som
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hadde det vi kaller eldsteansvar. Disse
skulle bl.a. ta hånd om lærespørsmål
knyttet til menigheten, og her ble
praksisen at det fortsatt bare var menn.
Rundt 2013-2014 hadde vi en samtale
i årskonferanse og menighetsmøter
på om vi skulle fortsette med ”eldste”
og den praksis som var gjeldende.
Resultatet var at det ikke ble foretatt
noen endringer av praksisen.
Det er ikke utenkelig at vi igjen
løfer denne saken fram til drøfting i
menighetsmøter og årskonferanser da
flere har kommet med innspill på det.
Det er viktig å ha gode prosesser på
endringer, enten det er formelle lover
eller praksis. Det har vi tro for at også
vil være tilfelle om denne saken blir tatt
opp igjen.
Vi ser forskjellige trossamfunn og
organisasjoner vi har samarbeid
med ser forskjellig på dette med
”tjenestedeling”. Kommer dette opp i
menigheten vår mener jeg vi kan ha en
fin og konstruktiv
samtale om dette,
uten at noen skal
føle at vi ikke tar
hensyn.
Du kan lese mer
om menighetens
historie og tradisjon i
jubileumsboka.

Vinterens konfirmant-flokk ble presentert på gudstjenesten 11. oktober. En flott
flokk med tilsammen 11 gutter og jenter.
F.v. Magnus Oddvarson Eimhjellen Langan, David Haugenes, Torkel
Ormshammer, Andreas Aune, Amalie Oland, Martin Vangstad Bjørnholt, Marte
Mo, Margrethe Bergan, Nora Skeimo, Oda Henriksen, Mathilde Songedal.
Til høyre to av konfirmantlærerene Knut Sunde og Elisabeth Lindtveit. Øvrige
ledere for konfirmantene er Leif Dalen og Karoline Dyve Samuelsen.
Ta gjerne konfirmantene og deres familier med i bønner.
(Foto:Geir Ommundsen)

Vinterens konfirmanter
og gullkonfirmantene

Søndag 4. oktoer var de som stod
til kunnskapsprøve i 1970 spesiellt
innvitert. Den gang var det 19 gutter og
jenter som ”gikk og las” på Huset. 5 av
disse tok imot invitasjonen og var først
med på gudstjeneste. Etterpå ble det
middag og en god prat.
Framme f.v. ser vi Rolf Tore Hauge og
Asbjørg Dalen. I midten Bent Moland
og bak f.v. Alf Øyvind Kaldal og Eilef
Vierli.
Under er bildet av konfirmantene i 1970
sammen med forstander Vangstad.
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Julehilsen

Jeg har snakket og skrevet, informert og mast, tenkt og bedt om
utbygging av Guds menighet i flere år. Det er derfor veldig gøy at
vi nå er nesten helt ferdig. Det som gjenstår er asfalt på plassen ute,
lage et hyggelig uteområde på hausen mot butikken og male det
gamle huset vårt. Alt dette utsetter vi til våren.
Jeg vil dele med dere noen gamle tanker fra menighetsmøter i 2016:

Menighetsmøte 19.april 2016

"Alle kommer ikke til å få sin drøm oppfylt. Fordi noen drømmer
om tilbygg den veien andre i helt motsatt retning. Noen ønsker
seg et stort tilbygg mens andre vil bygge lite. Noen vil bli skuffet.
Noen kommer til å mene at vi stoler for lite på Gud ang penger.
Noen mener vi kun bør bygge for barn og unge og ikke fokusere på
møtesal og spisesal.
Det viktigste for prosjektgruppa er: når vi er ferdig med tilbygg
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har vi totalt sett fått et lokale som er et godt
verktøy for det vi egentlig har som oppgave: at
mennesker skal møte Jesus."

Menighetsmøte 13. Sept 2016

"Et ja til utbygging i menighetsmøte i dag
forplikter også. Vi kan ikke klare dette uten
at vi gir. Både av tid og penger. Dette er hele
menigheten sitt byggprosjekt. Ingen av oss kan
klare denne utbyggingen alene. Men sammen
med Gud og i fellesskap tror jeg vi kan klare
det. Å tenk så bra dette vil bli Jeg drømmer
om innflyttingsfest. Søndagsskole i lillesal. To
lovsangsgrupper som kan øve samtidig. Et stort
aktivitetsrom for ungdommer på dagens galleri. En kjøkkenkrok
som lager heias beste pomfritt – og har heias kraftigste vifte. Eller
en oppgradert sal med heftig lysanlegg. Besøk på kontoret hvor det
kan serveres noe annet enn pulverkaffe. Alle våre aktiviteter samlet
på en flate. Et nytt kirkebygg for hele bygda. Som flere vil besøke.
Hvor flere vil få erfare livet med Jesus."
Tusen tusen takk alle som har vært med på dette prosjektet.
Foreløpig har Corona satt en stopper for den store dugnadsfesten
for det gamle lokalet vårt, men det skal vi ta igjen.
Tusen tusen takk til alle som har gitt: penger, tid, folede hender,
skryt og oppmuntring.
Det er rett og slett utrolig gøy å endelig være i mål! Og se at de
drømmene vi har hatt ikke bare ble med drømmen men nå er
virkeligheten.
Så er min drøm videre dette: Et kirkebygg for hele bygda. Som flere
vil besøke. Hvor flere vil få erfare livet med Jesus.
Julehilsen fra Camilla Saga,
leder av byggekomiteen
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1. Hva er best med jula?
2. Hvor ble Jesus født?
3. Har du en favoritt julesang?

Solveig Sunde (10):
1. Å være sammen med
familien.
2. Kalkun.
3. I en stall i Betlehem.
4. Nå er det jul.

0):
Solveig Sunde (1
med
en
m
m
1. Å være sa
.
familien
hem.
2. I en stall i Betle
l.
3. Nå er det ju

Willia
m
1. Åpn Skorstøl (4)
:
e ga
juletre ver, pynte
, få jule
kort, f
jul me
e
d
2. Jesu andre og m ire
s ble fø
er.
dt i ma
til mam
g
3. En o ma til Jesus en
range
julesan
g.

, (4):
rnstad
ø
j
B
n
t
fsva
Mari U alender.
k
e
n
se oss
p
1. Å
e og ko nømann
r
t
le
ju
Å ha
lage s
en.
øen og
ute i sn er av juleniss
v
a
og og g .
.
stall
2. I en n sitter nissen
e
v
lå
3.På

Side 12

Jula 2020
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Vår tidligere pastor,
Arvid Hunemo, fortsetter her med
et nytt stykke i serien
”Tanker om ordtak”.
Denne gangen er overskriften:

«Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket.»
Jeg liker ikke å
innrømme det, men
jeg var og er fortsatt
litt mørkeredd. Ikke så
redd som jeg var, likevel
nok til å kjenne ubehag.
Mørket er for meg
ubehagelig og dystert
(unntatt når jeg sover!)
Derimot elsker jeg lys.
Mørket er fravær av lys.
Likevel er intet mørke så
mørkt at lyset ikke kan
lyse opp.
Hvordan kan jeg tenne et
lys der det er mørkt?
Her kommer noen
utfordringer i mørketida:
- VED Å VÆRE
OPPMUNTRENDE OG
INSPIRERENDE MED
ORD.
Hva som sies i en
situasjon eller til
mennesker, har en mye
større effekt enn vi ofte
er klar over. Vi har en
tjeneste med å tenne lys
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slik at øyne og ansikt lyser.
Du kan tenne lys!
- VED Å VÆRE TIL
VELSIGNELSE.
Som liten hørte jeg noen
voksne si: «Det var en
velsignelse at du kom.»
Hva det betydde, har jeg
først skjønt siden. Jeg har
ikke hatt mange tunge
stunder i livet, men jeg har
ofte opplevd at noen var til
velsignelse i livet mitt. Jeg
ble lysere i sinnstilstanden
og flere muligheter åpnet
seg. Du kan tenne lys!
- VED Å SE ETTER
MULIGHETER FOR Å
GJØRE GODT.
Å beskrive
hvor ille det er i
verden, er enkelt.
Å gjøre noe
med det, er mye
viktigere – og
vanskeligere. Å
gjøre godt mot
alle mennesker,

er en oppskrift på å
tenne lys. Du kan tenne
lys!
- VED Å STÅ OPP FOR
SANNHET OG RETT.
«Lysets frukt er all godhet,
rettferd og sannhet,»
sier Paulus. (Ef 4,9). Vi
vil ikke at mørket skal
seire! Du kan tenne lys!
Jeg tror på Jesus. Han er
lyskilden. Jeg vil være
en som tenner håpets
lys fordi jeg tror på Han
som har overvunnet
og seiret over mørkets
krefter. «Lyset skinner i
mørket, og mørket har ikke
overvunnet det.» (Joh 1,5)

Gaver fra Majs minnefond
Som en del av dere er kjent med mottok menigheten en stor arv etter Maj
Svalastog for en tid siden. Menighetsmøtet vedtok senere å sette av en
forholdsvis stor sum som i en del år framover skal kunne ”porsjoneres ut”
til gode prosjekter og tiltak, gjerne med relasjon til bygda vår.
Lederskapet har gjort noen fordelinger til gode tiltak nå i høst.

På gudstjenesten søndag
4. oktober hadde vi
med oss Hege og
Runar Skuggevik. Vi
fikk en prat og hadde
gleden av å kunne
overrekke kr. 30.000,til ”Amalies minne”.
En innsamlingsaksjon
de har satt i gang til
forskning gjennom
Barnekreftforeningen.
De sier selv dette på
innsamlingssiden til

barnekreftforeningen:
Amalie Smeland Skuggevik
reiste fra oss 22 Juli 2019
etter nesten 2,5 års kamp mot
hjernekreft. Selv når hun var
syk selv hadde hun enorm
omsorg for mennesker og dyr
rundt seg. Amalie ville ikke
at noen skulle gå gjennom
det samme som hun, og hun
samlet selv inn penger til
Barnekreftsaken ved flere
anledninger. Vi ønsker å
videreføre den tanken ved å

Menigheten har i mange år vært svært
delaktig i ”stiftelsen skjærgårds”. Både
gjennom sommerfestival, 24-festival,
barnekorhelg og annet.
Ut fra pandemien i år er det meste
avlyst og stiftelsen har gått ut med
forespørsel om bidrag til å hjelpe de
”over kneika”. Lederskapet har derfor
beviget kr. 50.000,- til stiftelsen som et
engangsbeløp og hjelp.

starte denne innsamlingen.
Amalie hadde gode verdier
som er verd å etterleve.
Hun lærte oss hver dag
om hva slags mennesker vi
ønsker å være. Det å være
14 år og vite at du skal dø
er brutalt og umenneskelig.
Dette er en sykdom som
kan ramme plutselig og
hvem som helst. Hjelp
oss å støtte forskning på
barnekreft - vi har INGEN
å miste !!
Fint at vi som menighet
kan være med i dette
viktige arbeidet og
oppfordrer herved dere
alle som privatpersoner
til å gjøre det samme.

Matpakkeutdeling før jul til personer og
familier i kommunen har HusTreff vært
med på i flere år. Med liten aktivitet for
HusTreff har menigheten i år bestemt
å være med og spleise på dette fine
tilbudet med inntil 10.000,-.
Tilbudet er selvsagt behovsprøvet og
skjer i nært samarbeid med Psykisk
helse i kommunen.
Vi har tro for at kassene er kjærkomne.
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Nærmere

Jeg har hørt noen si at året 2020 er avlyst pga virus. Dette året
har nok mange kjent på frustrasjon, sorg, smerte, oppgitthet, uro
og frykt. Men jeg håper du også kan ha kjent på gleder over små
hverdagslige ting som vi lenge tok for selvfølge, men som vi nå
kanskje ser mer verdi i.
Dette året har gjort noe med oss alle og
har budt på forandring på mange ulike
områder. Hverdagen for de fleste ble
endra, vi har forandring i menigheten
også, vi kan fortsatt ikke samles på
samme måte som vi ønsker. «Kirke på
nye måter» er blitt et begrep den siste
tiden. Og vi har denne høsten hatt fokus
på å troa i hjemmet, der vi ønsker å
oppmuntre hverandre til å tenke at du
og jeg er menigheten, uavhengig av
bygget vi samles i.
Så når folk spør hvordan går det med
menigheten. Da spør jeg hvordan går
det med deg?
Forkynneren 3:
Alt har sin tid, det er en tid for alt
som skjer under himmelen:
en tid for å fødes, en tid for å dø,
en tid for å plante, en tid for å rykke opp,
en tid for å drepe, en tid for å lege,
en tid for å rive ned, en tid for å bygge,
en tid for å gråte, en tid for å le,
en tid for å sørge, en tid for å danse,
en tid for å kaste stein, en tid for å samle
steiner,
en tid for å ta i favn, en tid for å la favntak
være,
en tid for å lete, en tid for å miste,
en tid for å bevare, en tid for å kaste,
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en tid for å rive i stykker, en tid for å sy
sammen,
en tid for å tie, en tid for å tale,
en tid for å elske, en tid for å hate,
en tid for krig og en tid for fred.
Hva gjør du når det skjer forandring,
som gjør deg usikker? Har du lett for å ta
avstand?
Omfavner du forandring? Eller leter du
etter et trygt og stødig holdepunkt?
Kan det tenkes at vi er i tiden nå for
å lege, til å samle steiner, en tid for å
sy sammen, en tid for å bevare, en tid
for å tale, en tid for å elske? Med mye
forandring kan det være forvirrende å
finne noe å holde fast i. Hva er trygt nå,
hva er bra nå?
Vi trenger felles holdepunkt, vi må finne
noe å bygge videre på. Det som er så bra
med Bibelen er at den er noe konkret og
fast. Bibelen sier noe om holdepunktet
når verden rystes.
Heb. 12. 26-28.
Den gangen ristet jorden av Guds
stemme. Han har lovet og sagt: «Enda en
gang kommer Jeg til å riste jorden – ja, ikke
bare jorden, men også Himmelen.» Dette

betyr at alt som er skapt vil bli tilintetgjort
og borte, mens de åndelige ting – altså det
som er bygd på en evig grunn – alltid skal
bestå. Vi har bygd livet vårt på Guds rike –
det evige fundamentet som ikke kan rokkes.
La oss derfor ta vare på nåden. Det er på
grunn av Guds nåde mot oss at vi har en
tjeneste for Ham.
Kanskje har du et kart over livet ditt?
Men når terrenget endres og alt rystes
må det oppdateres. Nå må vi finne nye
veier. Selv om kartet må oppdateres, er
himmelretningen den samme. Kompasset
funker fortsatt.
Tida vi lever i nå er preget av rystelser.
En dag skal alt forgå og bli til ingenting.
Da er det bare ett rike som består. Vi må
minne hverandre på dette rike, på håpet
vi har, når vi tror på Jesus. Nåden den
bærer. Et vers som har vært mitt anker
den siste tiden er Rom 12.12:
”Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen,
utholden i bønnen.”
Når ting blir vanskelig og usikkert, er det
fort å klandre Gud og ta avstand fra han.
Men bibelen minner oss på mange løfter
om at Gud vil være med oss gjennom det
som er vanskelig.
”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja
til evig tid.” Heb. 13:8.
Jo, vanskeligere ting blir, jo mer tid
trenger vi i bønn og relasjon med Gud.
«Tung eller lett min gang, alltid det bli min
sang: Nærmere deg min Gud, nærmere deg»

Av menighetsarbeider
Kari Garthus
Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg
nær til dere. Jak 4:8
Vi går inn i julehøytiden og vi skal feire
Jesu fødsel. Immanuel (Gud med oss),
verdens lys, kom til vår jord. Han kom
ned til oss for å gi oss tilgang til et evig
rike ved troen på han. Kanskje kan du
utfordre deg selv på å trå litt nærmere
Gud i istedenfor å holde avstand. Gud
lengter etter å være nær deg. Han har
mye han ønsker å gi deg, men lar du ha
få slippe til? Tør du å komme nærmere?
Akkurat her gjelder ikke meteren.
Du kaller meg dypere
Nærmere, tettere til Deg
Du kaller meg dypere
Nærmere, tettere til Deg
Jeg bøyer kne
Overgir meg helt
Immanuel
Verdens lys viser vei
Immanuel
Trofaste klippe, Gud med meg
(Utdrag fra sangen Immanuel Filadelfia Lovsang Kristiansand)
Foto: Geir Ommundsen
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Tanker fra lederskapets leder

Erling Myre
Hei og Guds fred
Nå har vi gått inn i den mørke høsttiden og det er trivelig å være inne
og kose seg. Men vi er enda en gang
inne i en ny krevende tid, med mye
begrensninger for hva vi kan foreta oss.
Når vi i høst og utover vinteren og
våren har tema som ”tro i hjemmet”
og ”hverdags tro” er det på grunn av
at vi siden i vår, i enda større grad enn
tidligere, er hjemmet en enda større del
av menigheten når vi ikke kan samles i
det store fellesskapet.
Vi ønsker at hjemmet i høyeste grad
skal være et sted vi formidler troen
vår og at vi kan holde gudstjeneste i
hjemmet vårt på vår måte.
Når vi nå ikke kan samles som menighet
er det viktig for oss som stab og
lederskap å si, som menighetsarbeider
Kari Garthus da hun la ut på Face
book forleden, at vi fortsatt er en åpen
menighet selv om vi ikke kan komme
sammen i fellesskapet.
Menigheten er menneskene og ikke
bygget vi samles i, slik vi har minnet
hverandre på mange ganger.
Det er viktig at vi er menighet der vi er,
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i hjemmet, på arbeidsplassen og blant folk
vi treffer.
La oss være til trøst, oppmuntring og
hjelp der vi måtte bli minnet om å bety
en forskjell for og vær noe for hverandre
hver på vår måte.
De fleste av oss kjenner vel på at det er en
viss spenning i pandemien som herjer og
med usikkerheten den påfører oss.
Jeg vil dele noe som vår gode venn og
NaMu-veileder Ommund Rolfsen hilste
oss med her forleden:
Rom 12,12 ”Vær glade i håpet, tålmodige
i motgangen, utholdende i bønnen”. Jeg
tilføyer: ”Vær tålmodig når livet er
utfordrende, og hold ut i bønn!”
La oss be om at vår Gud må gi oss den
fred som bare han kan gi i en tid vi måtte
kjenne på utrygghet.
Vi i lederskap og stab ser fremover og
jobber med langsiktige og kortsiktige
planer med bønn og håp om at vi der
fremme kan samles som normalt igjen.
Vi ønsker å være et lederskap som
inkluderer menigheten i prosesser og
ønsker innspill fra menigheten, samtidig
som vi er satt til å lede og ta avgjørelser
og må stå for det.

Vi har stor tro på og forventning til
menigheten vår og at den er en viktig del
av bygdas liv, og ber om at den i enda
større grad skal bli og være det i tiden
fremover, både for enkeltmennesker og
det store felleskapet i alle aldre
Vi har hatt to gode samlinger med vår
veileder Jens Kåre Lindal der vi sammen
med ham jobber i spennende prosesser
fremover.
Grupper er noe vi vil ha stort fokus på
i tiden fremover, vi har stor tro på at
smågruppene er viktig for den enkelte og
for storfellesskapet, et sted der vi kan dele
liv og støtte hverandre.
Vi tror det er viktig for oss alle å holde
kontakten med hverandre selv om vi ikke
kan gjøre det så mye fysisk i en tid der vi
blir skjermet for hverandre.
Vi vil på ulike måter legge ut noe til
oppmuntring for dere når vi ikke kan
samles.
Det gleder oss nå at vi blir ferdig med
uteområdet vårt og at byggekomiteen nå
drar det siste i land der.
En stor takk igjen til dere med Camilla
Saga i spissen som har dratt hele
byggeprosessen på en fantastisk måte.
Gledelig er at de fleste i byggekomiteen
vil være med videre i praktisk tjeneste,
der vi jobber videre nå med i større

grad enn tidligere å få på plass en god
organisering for å drifte bygget vårt på
en best mulig måte.
Det er med stor glede at vi kan støtte
ulike behov med Majs minnefond, vi
er takknemlig og kjenner det godt og
riktig at vi skal dele videre av våre
tilgodesette midler og på den måten
velsigne andre som trenger det, det
mener vi er et bibelsk prinsipp.
Det gleder oss at det på grunn av
kreative mennesker også i år blir
julemesse selv om det blir annerledes,
takk til dere som står i spissen og dere
andre som på ulike vis bidrar.
Vi skal gjøre det vi kan for at vi
kan være med å skape førjuls og
julestemning også i år på ulike vis.
Vi er nå inne i adventstiden som betyr å
vente på han som kom for oss alle Jesus
Kristus og han vi skal feire i julen.
Ha en velsignet advent og juletid alle
lesere og la oss feire ham med stor
takknemlighet til Gud vår far som gav
oss Jesus til oss som vår frelser og beste
venn!
Med vennlig hilsen
Erling Myre
Leder av lederskap
Guds Menighet Vegårshei

Side 19

Tlf. 37 19 68 68
knut@atlgrafisk.no

Alt innen solskjerming.
Tlf: J.P.Valle 97 56 73 08
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Mat til store
Her har vi plass
til
og små
annonse fra ditt firma.
anledninger
Ta kontakt med
Levering av
menighetskontoret
så
Snitter - Smørbrød hjelper vi medKoldtbord
det.

Tapas - Bakevarer og
småretter

Velkommen innom cafeen midt i Myra

birgit.lovdal@hotmail.com
Tlf 416 90 268 - 904 07 227
Følg oss på Facebook eller besøk
www.matgledecafe.no

Sentrumsbygget - Vegårshei
Telefon 37 16 95 60

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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Kjetil Strand - min sang:

Gjev meg handa di, ven

Ja - en sang jeg har et forhold til er:
«Gjev meg handa di ven».
Første solo jeg hadde i koret Vegår
Vocale på en julekonsert for mange
år siden. Har og sunget den i to
begravelser til tante til min far og i
begravelsen til svigermor.
En sang som gir meg en indre ro
når den forteller kjærligheten til den
som blir borte. Så den rører meg
sterkt. Det er en salme som jeg har
sunget.
En av mine favorittartister er
Morten Harket. Og han har en som
heter ”Spanish steps” - da stopper
jeg opp litt..
Synger ellers bass i Vegår Vocale,
men der har vi nå corona pause.
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GJE MEG HANDA DI, VEN
Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.
La dei ljose og venlege tankar
fylgje oss inn i draumars land.
Lat varmen frå ein som er glad i deg
tenne stjerner i mørkaste natt.
Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.
Varme tankar og hender som trøystar
er som sol over frosen jord.
Kjenne varmen frå ein som er nær deg
gjev langt meire enn store ord!
Lat varmen frå ein som er glad i deg
tenne stjerner i mørkaste natt!
Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand
Tekst: Sondre Bratland
Musikk: Skotsk folketone

Fra menighetsprotokollen
FØDT:

Martin Angelskår
Født 16. juni 2020.
Døpt 4. oktober 2020
i Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre:
Ann Helen Haugen Angelskår
og Knut Magne Angelskår.

DØDE:
Anna Vefald
Født 30. september 1949,
død 13. september 2020
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
23. september 2020.
Kjellaug Øen
Født 7. desember 1931,
død 7. november 2020,
bisatt fra Vegårshei
Forsamlingshus
13. november 2020.
Anne Ettestøl
Født 25. februar 1923,
død 10. november 2020,
begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
18. november 2020.
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!»

Eskil Songedal Thorsen
Født 6. juli 2020.
Døpt 18. oktober 2020
i Vegårshei Forsamlingshus
Foreldre:
Marianne Songedal og
Sindre Fone Thorsen.

NYE MEDLEMMER:
Lillian Nordgård,
Rosalina Nordgård,
Ole Johan Nordgård,
Roger Nordgård,
Birger Skaaland Stebekk,
Jan Henrik Skaaland Stebekk.
Hilser med Ap.gj.2,42:
«De holdt seg trofast til apostlenes lære
og fellesskapet, til brødsbrytelsen og
bønnene.» Velkommen som medlem!

Jesus sa: «La de små barna komme til
meg, og hindre dem ikke! For Guds rike
tilhører slike som dem.» Mark. 10,14
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Evnt. returadresse:
Guds Menighet,
Aklandsveien 22,
4985 Vegårshei

Inviter noen du ikke kjenner så godt hjem på enkel kveldsmat,
og ta en prat om mulighetene det nye året bringer.
De som har mulighet, inviterer noen de ikke har sett på en
stund med seg på gudstjeneste, og gjerne heim på kaffe.
Du oppfordres til å sende en melding til en
det er lenge siden du har truffet.
Du utfordres til å gi en oppmerksomhet til en person som har betydd noe spesielt
for deg i en periode i livet, og si hvorfor.
Du som kjenner deg utfordret stikker innom med en oppmuntringsblomst til en som har lederoppgaver og ansvar i menigheten
Du oppfordres til å gjøre en oppmuntring overfor barn
og unge i menigheten/nabolaget/din egen heim.

Du oppfordres til å vise takknemlighet
ved å gi litt ekstra til de som trenger det.

Gi en positiv tilbakemelding/blomst til noen som jobber i
kommunen, politikere eller andre som gjør en innsats i bygda.
Du oppfordres til å våge å ta kontakt
med noen som har opplevd sorg og tap.

Hva om du tok en sjanse og gjorde mot et annet menneske
det du så lenge har tenkt at du skulle ha gjort?

Kanskje du kan glede en person litt ekstra denne måneden,
og dermed gjøre høsten en opplevelse rikere for begge?
Hvem vil du ringe i desember? Noen trenger å vite at de ikke er glemt.
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