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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.
Menighetens visjon:
Vi vil bygge en levende menighet der
mennesker får møte Jesus!
Pastor:
Knut Sunde, telefon 97004985,
e-post: knut@gudsmenighet.no
Menighetsarbeider (fra 1.8.)
Kari Garthus, telefon 99383924,
e-post: karigarthus@gmail.com
Barne- og familiearbeider:
Leif Dalen, telefon 92063616,
e-post: leif@gudsmenighet.no.
Lederskap:
Erling Myre (eldste), leder
Camilla Saga, nestleder
Nina Stea Jorstad
John Aage Knuten
Kari Garthus
Bjørn Langmyr
Klara Sunde

Baby-sang: Maria N. Taxerås.
Søndagsskolen: Leif Dalen.
Speiderne: Knut Sunde.
Tweens: Leif Dalen.
NiTo: Per Langemyr, Jan Terje Lindtveit
			
og Magnhild Dalen.
ÅpentHus:
Kvinneforeningen: Aud Bjørkholt.
Lovsangstjenesten: Nina S. Jorstad.
Teknisk gruppe: Ole Jorstad.
VeBaGo: Maria Bergan.
KRIK: Hannah E. Voie.
Nettverk Misjon: Elin Ufsvatn Tveiten
Julemessa: Eli Saga.
HusTreff: Knut Sunde.
Endringer meldes menighetskontoret fortløpende.

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

Organ for Guds Menighet Vegårshei.
Bladet sendes ut uten fast kontigent,
omkostningene dekkes ved gaver.
Bankkontonr. 2938.20.06737
Red.medarb.: Knut Sunde.
Forsidebilde: Helene Myre (fra konfirmant-tur til Dyreparken pinsa 2020).
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Fra menighetsmøte 2. juni:
Det var innkalt til menighetsmøte for
Guds Menighet tirsdag 2. juni.
Over 50 medlemmer møtte og det var
en ”god og positiv tone” i møtet.
Lederskapets leder, Erling Myre, ønsket
velkommen og etter en avdeling med
lovsang, Guds Ord og bønn startet
saksbehandlingen.
Den viktigste saken denne kvelden var
bemanning i menigheten.
Erling og Camilla Saga orienterte
grundig om prosessene fram mot møtet.
Hovedpastor, Svein Flaten, informerte
lederskapet i mars om at han sa opp
sin stilling fra 1.8.2020. Lederskap og
menighet takker han for tjenesten han
har hatt de siste 8 årene i menigheten.
Vår ungdomsarbeider Helene
Myre har også sagt opp sin
stilling for å fortsette studier.
Arbeidet med nye ansatte startet tidlig
i april, med utlysing av hovedpastorstilling i menighetens organer, andre
trossamfunns nettsider, Facebook
og avisen Vårt Land. Det kom ingen
søknader som var aktuelle. Det var
også henvendelser til mange av våre
kontakter i andre menigheter og
trossamfunn, samt direkte henvendelse
til 3 personer. Ingen av disse kontaktene
førte til noe resultat.
I denne prosessen kom det inn en åpen
søknad/henvendelse fra Kari Garthus
som kan tenke seg å jobbe i menigheten,
men ikke som hovedpastor. Dette

samtidig med at hun ønsker å fortsette
på teologiske studier til høsten.
Lederskapet, uten Kari, drøfter mange
muligheter og har også samtaler med
de øvrige ansatte (Knut og Leif Hallgeir
Dalen). Om menigheten ønsker det er
Knut villig til å gå opp noe i tjeneste og
få større ansvar, men har ikke ønske om
å jobbe 100% i menigheten.
Lederskapet ser det også lite nyttig å gå
en runde til for å prøve å ”hente inn”
folk utenfra.
Lederskapet innrømmet at
informasjonen til menigheten underveis
kunne vært bedre, men korona-tiden
har gjort det vanskelig å møtes.
Lederskapet fremmet (i tråd med
innkallingen) følgende forsalg for
menighetsmøte:
a. Knut Sunde ansettes som
hovedpastor i 60% stilling i
Guds Menighet Vegårshei
f.o.m 1.aug. 2020.
b. Kari Garthus ansettes som
menighetsarbeider i 60%
stilling i Guds Menighet
Vegårshei f.o.m 1.aug. 2020.
Etter noe samtale og ytterlige
informasjon ga menighetsmøte sin
tilslutning til vedtaket.
Det ble også informert om at det kan
bli aktuelt å knytte til seg noe mer
kontortjenester og at ungdomsarbeiderstillingen vil bli tatt opp på senere
menighetsmøte.
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Konfirmantur
til dyreparken

Siden konfirmantturen til Göteborg ble
avlyst, hev vi oss rundt og tok en tur til
dyreparken i stedet.

Vi ankom huset i Kardemomme By rundt
kvart på seks. Da var det om å gjør å finne
et rom, for så å løpe til bobbanen og ta
den en gang til før den stengte.
Da gjengen kom tilbake til huset, spiste vi
kveldsmat sammen. Etter dette tok vi en
tur for å se kamelene og kikke litt rundt
i kardemomme by. Vi fant fort ut at her
er det mulighet for å ta mange kreative
bilder, så det gjorde vi.

1. Pinsedag reiste vi fra Huset og var
fremme til parken åpnet. Først på
programmet var bobbanen, som ble tatt
rundt åtte ganger den første dagen.
Vi hadde felles lunsj ved papegøyene og
flamingoene, og etterpå delte vi oss opp
i mindre grupper og så de ulike dyrene.
Giraff, Struts, Zebra, Røyskatt, Rødpanda,
Løve, Gepard, Orangutang, Tiger,
Ringhalelemur for å nevne noen av dem.
Vi hadde felles middag «i Afrika» med
utsikt til løvene. Burger og fries stod på
menyen. Når alle var gode og mette, gikk
vi til bilene for å hente bagasjen. Vi kunne
låne traller. Noen brukte de til bagasjen,
og andre til å dra hverandre.

Da klokka slo ni samlet vi oss inne i huset
og hadde flødesbønn: Elisabeth satt på
lovsang og forkynte Guds sannheter
over oss og til oss. Vi fikk tid til å koble
oss på Jesus og kjenne på Hans fred og
kjærlighet. Alle som ville, ble bedt for.
Siden vi skulle
sove i parken,
hadde vi
mulighet til å
gå rundt å se
på dyrene etter
parken var
stengt. Vi gikk en
runde i nordisk villmark. Der fikk vi se
ulveflokken, som vi senere hørte ule. Vi

Side 4
Nr 2-2020 revidert.indd 4

03.07.2020 00:45:28

fikk også se ælj og gaupe, som var ganske
kamuflert ved første øyekast. Resten av
kvelden spilte vi, pratet, spise snacks og
koste oss.
2. pinsedag
hadde vi felles
frokost i huset,
etterfulgt av
bibeltime med
tema «så og
høste». Vi
pakket tingene
våre og gikk
med bagasjen til bilen. Vi kjøpe oss
noen forfriskninger i Kaptein Sabeltanns
verden, før vi utforsket parken videre.
Denne dagen var vi
så heldige og fikk se
løvene, gepardene og
tigerne på nært hold.
Det ble felles middag
«i Afrika» og en tur
innom apehuset,
før vi vente snuta
hjemover.
Takk for turen!
Ungdomsarbeider, Helene Myre sammen med
de andre turlederne Elisabeth Lindtveit og
John Aage Knuten.
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Marta Langemyr (21)
på Zambia-tur
Brave Heart jobber for å
bedre flyktningenes liv i
leiren. Deres visjon er å
møte mennesker som har
opplevd ekstrem ondskap,
med ekstrem kjærlighet.
De har også mottoet: «You
are not alone. You are not
forgotten».

I februar reiste
Ansgarskolen på
sin årlige studietur
til Meheba
flyktningleir i
Zambia.
Dette i samarbeid
med organisasjonen
Brave Heart. En av
grunnleggerne heter
Stephen Kaumba og
har selv vært flyktning i
denne leiren. Han bor nå
i Kristiansand.

Vi var studenter fra
både teologistudiet,
interkulturell
kommunikasjon og
psykologi. Her skulle
vi delta på forskjellige
prosjekter som en del av
vår praksis.
Noen var med på å pusse
opp hjemmene til de eldre.
Her var det i hovedsak
å få malt innvendig og
utvendig, men også å
skaffe alle en madrass de
kunne sove på. De kjøpte
også inn myggnett så de
kunne beskytte seg mot
malariamyggen.

Han her ble kalt for «Papa
Pa» og var faktisk hele 105
år! Her har han tatt alt ut
av huset og gjort det klart
til å males.

Ett annet prosjekt var
å renovere en nedlagt
klinikk. Dette for å kunne
tilby medisinsk hjelp
til 3000 flyktninger i
måneden.
Øverst på neste side ser
du et ”før og etterbilde”!
De fikk vaska hele
klinikken, malt innvendig
og utvendig og fikk også
ordnet nytt tak. Målet er at
den skal åpnes innen
1. juli.
Det siste prosjektet var
et pilotprosjekt innen
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være med å støtte dette
prosjektet!

traumebehandling.
Dette kombinert med
entreprenørskap. Her kom
17 traumatiserte kvinner,
som alle hadde til felles
å ha opplevd
fysisk og/eller
seksuell vold.
Målet her var å
gi disse kvinnene
kunnskap om
traumer, og at
de gjennom
opplæring i
entreprenørskap kunne
rette fokuset mot noe
annet enn det vonde, og
starte sin egen bedrift. En
bedrift som vil skape et
håp om en bedre fremtid.
En bedrift som gjør det
mulig for dem å bedre
deres egne liv, men også
barna deres. For å klare
dette samlet vi inn penger
som skulle gå til mikrolån.
Det vil si at kvinnene
skulle få utdelt hvert sitt
lån som skulle hjelpe
dem å komme i gang.
Etter 8 mnd, skal dette
lånet tilbakebetales og på
denne måten håper Brave
Heart at dette skal bli et
selvgående prosjekt, og

dermed kunne hjelpe flere.

Kvinnedagen 8. Mars. Vi
hadde en «spadag» hvor
alle fikk både hånd-,
rygg-, og fotmassasje.
De fikk også utdelt hver

Guds Menighet donerte
8000 kr til dette prosjektet,
tusen hjertelig takk! Dette

sin «goodiebag» med
blant annet neglelakk,
body lotion, hårbørste og
leppestift.

gjør at kvinnene får et håp
om en bedre fremtid, der
de kan forsørge seg selv og
sine barn.
Disse kvinnene fikk en helt
spesiell plass i hjertet mitt.
Takknemligheten deres
kunne ikke måles. Etter å
ha vært en del av Brave
Heart sitt arbeid og ved å
møte disse menneskene,
vet jeg
at hver
eneste
krone vil
bli brukt
med
omhu.
Tusen
takk for at
dere ville

På bildet nederst på
siden her ser du oss
psykologistudentene
sammen med kvinnene.
Pastor Sagesse til
høyre som underviste i
entreprenørskap. Kirka i
bakgrunnen, ble brukt til
å holde undervisningene.
Sjekk gjerne ut Brave
Heart sin Facebook-side
for mer informasjon,
bilder og videoer.
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Litt fra menighetens årskonferanse
Årsrapport, regnskap
og budsjett
ble enstemmig vedtatt.
Under rregnskap ble også
misjonsnettverkets fordeling av
midler godkjent (se disponeringer i
sist nummer av bladet.)
Budsjettet følger mye av den
virksomhet og aktivitet som har
vært i 2019. Bygg har selvfølgelig
vært spesielt i 2019.

Disponering av
testamentarisk gave

Som mange kjenner til har
menigheten blitt tilgodesett med en
testamentarisk gave i forbindelse
med boet etter Barbra Marie (Maj)
Svalastog. Midlene blir tilført
menigheten både i 2019 og 2020 og
er totalt kr. 3.948.718,75. Menigheten
er ydmyk og svært takknemlig for
denne gaven.
Konferansen vedtok at det settes
av en million til ”Majs minnefond”.
Retningslinjer for utdeling herfra
vedtas senere, men vil i hovedsak
gå til godhetstiltak relatert til
virksomhet i menighet og bygd.
Resten av midlene brukes til å
fullføre byggeplaner og nedbetaling
av lån.

Valg:

Erling Myre, Kari Garthus og Nina
Stea Jorstad var alle på valg til
menighetens lederskap. Alle ble
gjenvalgt enstemmig.
Erling Myre (bildet) ble
også gjenvalgt som leder
av lederskap og eldsteråd.
Elin U. Tveiten, Kristine
Simonstad og Per Reidar Haugenes
var på valg til menighetens
misjonsnettverk. De ble også alle
gjenvalgt.
Elin U. Tveiten (bildet)
er senere i nettverksmøte
valgt som ny leder i
misjonsnettverket.
Til menighetens valgkomite for
årskonferansen 2021 ble valgt:
Erlend Løwe, Trond Saga, Nina Stea
Jorstad og Kari Garthus.
Som menighetens revisor ble AgderTeam Revisjon A/S valgt.

Bygg

Som på de fleste menighetsmøter de
siste årene ble det også orientert og
samtalt noe om bygg.
Camilla Saga orienterte om
prosessen og arbeid som gjenstår.
Det meste holdes innenfor
budsjettets rammer, med noe
overskridelser på gammelt bygg og
utenomhusarbeider.
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Nå er det du som er pastor!
Dette har vært en utrolig merkelig
vår. Vår fantastiske dugnadsgjeng
har sjaua og styra for å få klar
ungdomssalen, og jeg har virkelig
gleda meg til å ta den i bruk med
forskjellige arrangementer for barn og
unge. Men når vi bare så vidt har fått
innvia den, er det bråbrems med alt.
Men kanskje
mange av oss
trengte en pause
nå, tross alt. Selv
om koronakrisen
har sin alvorlige
bakside, har
mange hatt godt av
å roe ned tempoet,
inkludert meg selv. Men det hører
også med et viktig ansvar i denne tida.
Jeg hørte en som sa i en videoandakt
rett etter koronarestriksjonene kom,
at: «Nå er det du som er pastor for din
lille menighet». Vi som er foreldre, er
de viktigste personene for barna, også
når det gjelder å høre om Jesus. Og i
denne perioden er vi kanskje også de
eneste som prater om Ham til dem.

så flink til å bruke tid til å prate
med barna om Jesus i det siste. Eller
kanskje synes du det rett og slett er
vanskelig. Slik tror jeg alle kan ha
det av og til. Men det trenger ikke
å være så avansert! Kanskje kan det
være å lese en liten andakt sammen,
eller å «fylle opp takkekurva»,
som Kari Vinje skriver så fint om i
barneboka «Gud og jeg er venner».
Kanskje passer det å be en kort bønn
i bilen, på vei til barnehagen eller
skolen.
Du kjenner barnet ditt best, og vet
når det passer å prate om Jesus. Og
det er mye bedre å bruke ett minutt,
enn å gruble på at du snart må sette
av mye tid. Hvert minutt teller!
Gleder meg til å treffe dere igjen
snart.
Leif Dalen,
barne- og
familiearbeider

Kanskje føler du at du ikke har vært
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«Gi henne noe hun
ikke forventer»
...disse ordene kom fra en barnemunn i en aftenbønn her en
kveld. Spennende bønn tenkte jeg.
Forventning! Hva forventer vi, og hva forventer vi ikke?
Vi har mange forventninger å leve opp til. Og vi legger ofte de høyeste
forventningene til oss selv.
Hva innebærer det å be om noe vi ikke forventer?
Kanskje ønske om at noe vi ikke har kontroll på, skal skje?
”Kjære Jesus, må du gi henne noe hun ikke forventer...”
Den siste tiden vi har vært inne i som nasjon, har gjort noe med oss alle.
Forventningene til en forutsigbar hverdag er endra. Vi har kanskje ulike
forventninger til hverandre også nå? Klarer vi å tenke at nå må vi bare ta det
slik det kommer… Ha litt mindre forhåpninger kanskje?
Korona-epidemien har vist at mange har tenkt nytt og vært veldig kreative
med hvordan en kan løse ulike utfordringer. Hvordan stå nær og likevel
holde den avstanden vi er pålagt. Kanskje har du blitt overrasket av noen. Har
du opplevd noe du ikke hadde forventa?
Mye var historisk på årets
17.mai. Noe av det som satte
store spor hos meg var at
Kong Harald kom ned i fra
slottsbalkongen. Kongen og
dronningen kjørte rundt og
hilste på folket, der de var...
Kongen kom nærmere folket,
for å vise at han brydde seg.
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Det var nok mange som ikke hadde
forventet akkurat det. Men så fint!
Jesus han kom ned til oss. Jødene
hadde forventinger om en Messias
som skulle komme. Men mange var
uforberedt på hva Jesus skulle gjøre
og bety for fremtida.
Gud hadde en plan med å gjøre det på
denne måten.
Han sendte sin eneste sønn, til jorda
vår for at vi skulle få mulighet til å få
frelse.
Du og jeg, vi kan få noe vi ikke
forventer eller fortjener. Vi kan få
nåde, gratis!
Gud sendte sin sønn ned til oss, han
kom ned på vårt nivå, for å gi oss liv.
Måtte vi være flere som kan be
bønnen: «Gi henne noe hun ikke
forventer.»

Av Kari Garthus

Å ta det imot!
Ja Han kom ner hit till jorden,
Lämna’ all sin härlighet
för att födas som en mänskoson
och ge liv i evighet.
Ja, Han kom ner hit till jorden
för att dö här på ett kors,
för att visa oss människor
att Gud Fadern älskar oss.

Och än idag, kan också du få möta
denna man.
Han har lovat den som söker hittar
fram.
Det gäller mig, det gäller dig.
Du kan få bli ett barn till Gud
när du bekänner om du tror och tar
emot.
(Sangutdrag fra:
Han som kom ner –
Linnea Hagenfors)

Side 11
Nr 2-2020 revidert.indd 11

03.07.2020 00:45:32

Som dere ser annet sted i bladet har jeg
blitt utfordret på mer ansvar i menigheten
igjen fra høsten av. Og med menighetens
fulle tillit fra menighetsmøtet, nå i starten
av juni, har jeg takket ja til dette.
Siden jeg første gang ble ansatt i
menigheten, i januar 1979, har jeg
opplevd det som en glede og også et kall
å få være med i et så meningsfylt arbeid
som det å drive menighet. Så har rollen
min vært forskjellig gjennom alle disse
årene: Først ungdomsarbeider og en kort
stund som fungerende forstander, siden en
del år utflyttet med tilhørighet til annen
menighet. Så tilbake som eldste i 2000 og
leder av eldsteråd/lederskap.
Perioden som hovedpastor fra 2009 og
fram til 2016 var spennende og givende
med mye aktivitet og god jobbing i
menighet.

Takk for
tilliten

arbeide sammen med de øvrige ansatte.
Og jeg har vel tenkt at dette var en god
måte og jobbe på framover.
Jeg har ikke vært direkte engasjert i
lederskapets møter og arbeid, men har
selvsagt hatt et godt forhold til mine
overordnede også på det plan.
Jeg vet lederskapet har arbeidet mye og
godt med å prøve å få nye medarbeidere
til menigheten etter at Svein sa opp sin
stilling. Da et samlet lederskap ba om et
møte med meg og framla sine tanker for
bemanning, ble jeg overrasket over at de
ønsket meg tilbake som hovedpastor. Jeg
er jo ikke akkurat ung lenger, men kjenner
fortsatt på gleden og et kall til å jobbe i
Guds rike og i menighet.

Fra 2016 og fram til i dag har jeg som
pastor hatt mindre hovedansvar og
arbeidsmengde i menigheten. Dette
selvsagt også ut fra at jeg kun har hatt
50% arbeid her. Det har vært godt å
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Når de da også hadde funnet en
kombinasjon med Kari Garthus
som menighetsarbeider gledet
det meg og jeg sa meg villig.
Jeg kommer til å redusere
mitt arbeid i Hellerdals
begravelsesbyrå noe samtidig
som jeg øker noe i menigheten
(100 % til sammen).
Når da også menigheten ga sin
fulle tilslutning, samtidig som
jeg opplever å ha et veldig godt og flott
lederskap med i ledelsen, gleder jeg meg til
å ta fatt i en litt ny rolle. Jeg er imponert
over den arbeidsmengde og engasjement
lederskapet legger ned for menigheten
og ønsker å gi dem oppmuntring og
anerkjennelse.
Så tar jeg også imot denne tjenesten
i ydmykhet. Jeg vet at jeg ikke er den
«superpastoren»
som mange
drømmer
om at vi skal
ha. Samtidig
kjenner mange
av dere meg
og vet hva

jeg kan bidra med. Og så håper jeg jo
fortsatt å kunne utvikle meg som leder
og forkynner. Og så skal jeg også prøve
å jobbe med de mange dårlige sider som
dessverre også flere av dere kjenner til.
Jeg ønsker å leve «av Guds nåde og til
hans ære!» Og ikke minst vil jeg fortsette
å prøve, sammen med alle dere andre, å
virkeliggjøre vår visjon om «å bygge en
levende menighet der mennesker får
møte Jesus!»
Takk for forbønn og oppmuntrende ord
hittil i tjenesten – jeg trenger det fortsatt.
Og så er jeg glad for at jeg får stå i
tjeneste sammen med min kjære Klara.
Beste hilsen Knut Sunde.

Vi vil bygge en levende
menighet der mennesker
får møte Jesus!
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Vår tidligere pastor,
Arvid Hunemo, fortsetter her med
et nytt stykke i serien
”Tanker om ordtak”.
Denne gangen er overskriften:

«Vi skal alle dø en dag,
men alle andre dager skal vi leve»
Forfatteren Per Olov Enquist hadde
ikke et A-4 liv. Han levde på livets
ytterpunkter. Han hadde en gullpenn.
En av mine sterkeste leseopplevelser
er Enquists roman «Lewis reise» om
pinselederen Lewi Pethrus. Intens og
ærlig skildring av livet som leder av en
kraftfull og uforutsigbar bevegelse. Jeg
ble inspirert. Til å leve.
Hva er det å leve livet? Døden kan
gi oss panikk midt i livet. Den kan
fort bli konstant trussel. Livet går så
fort. Leveårene er en svært begrenset
ressurs i tidsperspektiv, samtidig en
enorm ressurs om alle dager fylles med
betydning.

veien til virkelig å leve. Og det høres
merkelig ut: Ved å legge døden bak.
Ikke misforstå: Jeg skal dø en dag. Jeg
vil heller ikke rosemale den. Jeg vet
ingenting om hvordan det skal være.
Likevel er døden bak meg fordi Jesus
døde min død. Han tok brodden. Det
livet jeg nå lever er fylt av fremtid, håp,
drømmer, lengsler og glede. Samtidig er
livet fylt av betydning i det aller minste.
Et glass med vann. For de aller minste.
Jeg vil leve hver dag. Leve.

Vi kan misunne de som «lever
drømmen sin.» Skal vi inspireres til å
leve farlig og dristig? Pushe grenser?
Men de som lever slik, må før eller
siden dra inn årene. Livets storm treffer
alle båter.
Jeg vil virkelig leve mens jeg lever.
Livets Mester, Jesus gir meg den eneste
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Kjære
støttepartnere
Nå har det gått 3
måneder siden vi kom
tilbake til Europa, etter
litt over 6 år i Rwanda.

Det er en veldig spesiell
tid vi har kommet tilbake
i, men så takknemlige
for at vi faktisk kom oss
såpass godt på plass før
Corona viruset forandret
alt for oss alle.
Vi hadde jo tenkt å dra
tilbake i mars, men
kjente på viktigheten av
å dra tilbake tidligere.
Vi er så glade for det
koselige huset vi har
fått leid (bildet under),
med en fin gammel hage
rundt som ligger akkurat
passe sentralt for oss.
Vi har klart å skape et

sted hvor vi alle føler oss
hjemme.
Jentene fikk gått 6 uker i
barnehagen før alt lukket
ned og det var nok ti til
at de virkelig begynte å
trives. Sophia elsket det! I
morgen skal de tilbake.
Vi er også glad for at Anne
kom seg godt tilbake i jobb
og har en sikker jobb som
sykepleier også i denne
tiden.
En annen ting vi er veldig
takknemlige for er at
våre venner og kolleger
Amiss og Marieth fikk
kommet seg godt på plass
i huset vårt i Rwanda
før alt lukket ned også
der. Deres sønn er i høy
risiko gruppen. Pga han
er isolasjon viktig,
spesielt i Rwanda.
Noe som hadde
vært nesten umulig
der de bodde før.
Vi er alt i alt veldig
takknemlige for
timing, for alt som

har lagt seg til rette for
oss. Det har vært en
stor flytteprosess med
mange hensyn å ta, og
det har gått bra! Også
for alle dere som har
stått med oss i denne
overgangsfasen. Pga
dere har vi klart dette
skiftet så godt.
Det har vært en stor
glede å tjene Gud i
Rwanda sammen med
dere! Takk og takk igjen!
Nå er vi kommet oss i
økonomisk stabilitet og
vi trenger ikke lenger
deres støtte. Må Gud
velsigne dere rikelig
tilbake!
Vi gleder oss til å den
dagen vi får mulighet
til å møte dere, skravle
og gi dere en god klem.
Inntil da må dere ha det
så godt.
Mange varme
klemmer fra
Anne, Christian,
Sophia og Sarah
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Ja takk – begge deler
Av Margunn Serigstad Dahle

«Melk eller honning?» «Ja takk, begge
deler», svarer Ole Brumm. I alle
fall er det slik svaret har festet seg i
folkeminnet. Helt forståelig, for hvor
ofte er det ikke nettopp slik – at vi
strever med å velge mellom to goder?

Men går vi til Bibelen, finner vi et
befriende budskap! Her vektlegges det
flotte og særegne ved hver alder.

«Ung eller gammel?» «Ja takk, begge
deler», svarer vi. I alle fall hvis vi ønsker
oss styrken, utseendet og motet til den
unge – og erfaringen, perspektivet og
klokskapen til den eldre. Og det gjør vi
jo. Eller?

Og ikke nok med det! Samtidig som vi
oppfordres til å verdsette det unike ved
hver livsfase og se hvordan vi trenger
hverandre, så forteller Bibelen at på den
nye jord skal vi faktisk kunne svare «Ja
takk, begge deler» på spørsmålet «Ung
eller gammel?». Og vi skal få det!

«Vi vil leve lenge, vi, men gammel vil vi
aldri bli!» synger Halvdan Sivertsen, og
speiler en typisk holdning i samtiden.
Både i forhold til utseende, holdninger
og handlemønster er ungdomstiden
idealet for mange, ikke minst slik vi
møter det i populærkulturen.

«Styrke er en pryd for de unge, grå hår en
ære for de gamle» leser vi i Ordsp 20,29.

Der kombineres ungdommens styrke
og skjønnhet med visdommen og
verdigheten hos den gamle – der rår
fullkommenheten. For et framtidshåp!

Medlems-info

Vi sender jevnlig ut informasjon til alle medlemmer som ønsker det via e-post.
Her er bl.a. programstoff, innkallinger og referater.
Om du ikke får slik info-post idag så send en melding til post@gudsmenighet.no
om du vil ha. Vi har også mulighet for å formidle den i papirform.

Side 16
Nr 2-2020 revidert.indd 16

03.07.2020 00:45:36

Uthuset/kontorbygningen revet!
Noen av de godt voksne
i menigheten husker
bygget som stod bak
Forsamlingshuset som
en uthusbygning. Med
vedskjul og toaletter for
kvinner og menn.
Men de aller fleste
husker nok bygningen
som kontorbygning for
menighetens ansatte.
Som planen har vært
hele tiden skulle
dette saneres når
byggeperioden var over.
Nærheten til det nye
bygget ble for stort.

Og fredag 5. juni
skjedde det. Nå er det
bare stein igjen før det
etterhvert blir planert for
utenomhusområde.

Som det står i
Forkynneren: ”Alt har
sin tid!”

Speiderne i aktivitet 17. mai
Til tross
for koronatiden, stillte
speiderne opp
17. mai og var
med på de
tradisjonelle
samlingene.
Først var det Drive-in- gudstjeneste utenfor
Vegårshei kirke, så gikk vi i flaggborg
foran korpset ned til bo- og omsorgssenter.
Etter dette var vi flaggborg ved
minnestøtta utenfor kommunehuset.
Takk til dere speidere og lederesom deltok.
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Tanker fra lederskapets leder

Erling Myre
Vi har vært og er fortsatt inne i en
spesiell tid som har gjort til at vi har
blitt satt på avstand til hverandre.
Som menighet har derfor felleskapet å
det å kunne være sammen blitt rammet
sterk som ellers
i samfunnet.
Vi måtte
brått gjøre
tiltak å stenge
menighetens
aktivitet og
finne kreative
løsninger før å holde kontakten med
menigheten, da med hilsninger og
ulike innslag digitalt, det tror har vært
viktig i denne tiden. Vi opplever tiden
ulik, men for de fleste krevende og alle
kjenner vi vel på usikkerhet av ulike
slag.

Det var en glede å kunne arrangere
vandringsgudstjeneste og kjenne på
fellesskapsfølelsen igjen med ulike poster
med innslag fra gudstjenesten.
Det er også en glede å se at barn og
ungdoms arrangementene nå forsiktig har
startet opp igjen.

Vi har oppfordret som resten av
samfunnet å ta godt vare på hverandre.
Nå som det gradvis åpner seg opp
igjen både i samfunnet og for oss som
menighet er det viktig for oss å kunne
samles igjen i kontrollerte former. Både
barn, unge og som hele menigheten for
at ikke kontakten og fellesskapsfølelsen
skal svekkes.

Jeg vil takke alle i menigheten som på
ulike måter har utvist kreativitet i denne
tiden og på den måten at vi har fått
oppleve at menigheten ikke er lagt helt
ned, men at vi har holdt litt kontakt.

Vi har utarbeidet egne rutiner for
samlinger i menigheten, underbygd
veileder vi har fått fra Norges
kristne råd og godkjent av norske
helsemyndigheter.

Vi skal i sommer gjøre ferdig uteområdet
og beregner å ha en stor markering av det
utpå høsten.
En stor takk til byggekomite og alle som
har bidratt på ulike måter!

Vi gleder oss også over at vi nå er ferdig
med bygget vårt og at staben har flyttet
inn i nye kontorer.
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Vi fikk i mars beskjed fra Svein Flaten at
han velger å slutte i menigheten 1 august.
Vi vil rette en stor takk til deg Svein for
alt du har betydd for menigheten og
enkeltmennesker i tiden du har vært
pastor.

Vi har på det nåværende tidspunkt
ikke lykkes å få på plass en ny
ungdomsarbeider, men vil jobbe med
det fremover og se på mulighetene
for å kunne kombinere det med noe
administrasjon også.

Vi fikk også beskjed i februar fra
Helene Myre om at hun skal videre på
skole til høsten og at hun slutter som
ungdomsarbeider 1 august noe vi har full
forståelse for.
Jeg vil benytte anledningen til å takke
Helene for ditt gode engasjement og
hjerte for våre ungdommer og for tiden
du har tjent i menigheten og ønsker deg
Guds rike velsignelse videre.

Vi har engasjert en ”1-åring”
fra bibelskolen i Grimstad som
vil starte hos oss ca 20. august.
Hovedarbeidsområdet vil hovedsakelig
være i barne- og ungdomsarbeidet så
det gleder vi oss til.

Vi i lederskapet har i denne tiden etter
at Svein og Helene delte med oss at de
slutter hatt stort fokus på å jobbe med å
finne løsninger for ny hoved pastor og
ungdomsarbeider.
Vi har annonsert på hjemmeside, facebook, Vårt land og kontaktet noen
personer vi tenker kunne vært bra for vår
menighet.
Vi har også sett på «hva vi har i huset» og
ulike løsninger samt at vi har hatt samtale
med de øvrige ansatte.
Dette har krevd mye av vår tid i tillegg
til utfordringer og omstillinger i denne
Korona tiden.

Vi ser lyst på tiden fremover og at vi
sammen skal finne gode løsninger på
dette.
Vi har stor forventning til hva Gud har
for oss i tiden som ligger foran!
Jeg vil hilse dere med Paulus brev til
Hebreerne kapittel 13 og vers 8:
«Jesus Kristus er i går og i dag den samme
ja til evig tid»!
Jesus er det samme og har vært den
samme i denne vanskelige tiden er den
samme uansett hva som møter også.
La oss holde fast ved hans løfter og søke
han i alt.
Ønsker dere alle Guds rike velsignelse
og en god sommer.
Med vennlig hilsen Erling Myre,
leder i lederskapet

Vi er glade og takknemlige
for at Knut Sunde har takket
ja til å ta over ansvaret
som hoved pastor i en
60% stilling fra 1 august
og at Kari Garthus har
takket ja til stilling som
menighetsarbeider i en 60%
stilling fra 1 august.
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Tlf. 37 19 68 68
knut@atlgrafisk.no

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

Side 20
Nr 2-2020 revidert.indd 20

03.07.2020 00:45:40

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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Fra menighetsprotokollen
FØDT:

Jenny Thorvaldsen
Født 16. september 2019.
Døpt 1. mars 2020 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre:
Sissel og Pål Thorvaldsen

Nora Sophie Langmyr
Larsen
Født 20. februar 2020.
Døpt 20. juni 2020 på
Torkjellsfossen på
Vegerstøl, Vegårshei.
Foreldre:
Ingeborg Langmyr og
Thor Erling Larsen

Sigrid Myre Thingvold
Født 10. februar 2020.
Døpt 28. juni 2020 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre:
Ida Paulovna Myre og
Joakim Sparsås Thingvold

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

DØPT:

Guro Langmyr
Født 13. november 2007.
Døpt 20. juni 2020 på
Torkjellsfossen på
Vegerstøl, Vegårshei.
Marie Langmyr
Født 23. januar 2009.
Døpt 20. juni 2020 på
Torkjellsfossen på
Vegerstøl, Vegårshei.

NYE MEDLEMMER:
Jenny Torunn Myre
Helene Langmyr
Steinar Langmyr
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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DØDE:
Grethe Heen
Født 13. mars 1939.
Død 20. februar 2020.
Bisatt fra Arendal kapell
27. februar 2020.
Alfhild Hegland
Født 12. mai 1931.
Død 26. januar 2020,
Begravet fra Stokken kirke
4.februar 2020.
(Vi beklager feil datoer i
sist nummer)
Bjørn Westvang
Født 19.februar 1965.
Død 11. mars 2020.
Urneseremoni fra
Vegårshei Forsamlingshus
1. juli 2020.
Elfrid Henny Hansen
Født 29. august 1929.
Død 20. juni 2020.
Begravet fra Risør kirke
2. juli 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!»

Konfirmanter
vinteren 2020/2021
Ønsker du å være
konfirmant i Guds
Menighet neste år
så ta kontakt med
menighetskontoret,
tlf 97004985.

Litt fra høstens program

16. august: Høstens første gudstjeneste
				(ikke søndagsskole).
23. og 30. august: Gudstjenester med søndagsskole
6. september: Familiegudstjeneste.
13. september: Konfirmasjonsgudstjeneste.
18.-20. september: ”Par-helg” med ekteparet
					Haugeto Stang.
Følg med på menighetens hjemmeside:
www.gudsmenighet.no

Alternative gudstjenester

I vår viste menigheten noe av sin kreativitet
i forbindelse med å lage noen alternative
gudstjenester.
Vi hadde digitale
innslag på Face-book
flere søndager. Vi
hadde to vandregudstjenester med
god deltakelse og god
respons.
På disse to bildene ser
vi fra den søndagen vi
hadde 2 forskjellige friluftsgudstjenester til samme
tid. En på Simonstad og en på Sundfjell.
Noe av det vi har prøvd på vil vi nok gjenta også
på senere tidspunkt, men tror vi alle lengter etter et
mer ”normalt” gudstjenesteliv. Selv om det fortsatt
vil være noen
ting vi må ta
hensyn til av
smittevernregler,
tror vi høsten
vil bli nesten
slik som vi har
hatt det før.
Og så håper
vi jo selvsagt
på enda bedre
oppslutning.
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Evnt. returadresse:
Guds Menighet,
Aklandsveien 22,
4985 Vegårshei

Småspeideren starter opp igjen
I samarbeid med
speidergruppa
i menigheten er
det nå klart for
oppstarting av
småspeiderarbeid
igjen.
Det er Linda og
Jan Magnus Myre
(bildet til venstre)
som har tatt initiativet og drar igang.

De har begge erfaring fra speiderarbeid
i menigheten og har nå selv barn i
aktuell alder.
Småspeiderarbeidet er for gutter
og jenter i 3. og 4. klasse og vil ha
samlinger samtidig med det øvrige
speiderarbeidet. Det vil si samlinger
annenhver mandag fra kl 18.00 til 20.00.

gruppa og lek,
læring, friluftsliv
og vennskap vil
vektlegges.
På hver
speidersamling
er det også korte
kveldstanker
der troen blir
formidlet.

Linda og Jan Magnus har foreløpig
fått med seg følgende medledere til
smaåspeiderarbeidet: Bente Sunde,
Gunnar Haugaas, Siw M. Nese, Marte
Vangstad, Øyvind Bergan og Trond
Lindal.

Samlingene vil bli tilpasset alders-

Vi gleder oss over tiltaket og ønsker de
lykke til i dette arbeidet.
Følg med på menighetens hjemmeside
og facebookside for oppstart og mer
info.

Arkivbilde fra speiderleir i Finndalen 2011:
F.v. Linda og Jan Magnus Myre, videre Robin
Bauer og Halvor Vaaje.

Arkivbilde fra Småspeidertur til Dåbu til Dåbu
i 2002. Drar du kjensel på hvem gutter dette er?
De er nok blitt ganske voksne nå!
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