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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, Jan Terje Lindtveit
			
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: Svein Flaten
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:
Når denne utgaven av bladet går i trykken,
er vi i innspurten av valgkampen. I går
kveld var det politisk møte på Vegårshei, i
de nye lokalene på forsamlingshuset.
For de som husker to år tilbake var
verdier det store temaet i valgkampen
den gangen. I år var det bompenger.
Ikke på Vegårshei riktignok. Her var det
temaer som helse, E-18-trasé, eventuell
kommunesammenslåing, eiendomsskatt…
- med økonomien i bakgrunnen som styrer
det meste. Vi hadde fire ordførerkandidater
å velge mellom, som alle ønsker det beste for
bygda. Men som ser ulikt på hva som vil
være best. Så er det opp til oss andre å velge
den vi tror er beste kvinne eller mann for
vervet.
Så er det viktig å minne hverandre på at det
ikke bare er valg annethvert år. Det er valg
som må tas hver dag, og flere ganger i løpet
av dagen. Fra morgen til kveld.
I Bibelen leser vi også mye om å ta valg.

Blant annet minner den oss på at vi må
velge hvordan vi vil leve livene våre, og
hvem vi vil slippe inn i livet.
Her er et par eksempler:
I galaterbrevet 5.13 står det: «Dere, søsken,
er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et
påskudd for det som kjøtt og blod vil, men
tjen hverandre i kjærlighet».
Og i åpenbaringsboka sier Jesus: «Se, jeg
står for døren og banker. Om noen hører
min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til
ham og holde måltid, jeg med ham og han
med meg».
Beste hilsen Svein Flaten

Trivelig grillmiddag i Myraparken
Bortimot 150 mennesker benyttet seg
av tilbudet om gratis grillmiddag i
Myra- parken tidlig i august. Det er
HusTreff-komiteen som inviterer alt byg-

defolk til disse samlingene der trivselsfaktoren var høy. Foruten noe trekkspillmusikk var det ikke noe program. Bare
mat, skroll og godt selskap!
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135 på menighetsweekend i Fyresdal
Den 23.august dro vi en stor
gjeng på tur til Fyresdal.
Vi var igjen så heldige å få med
oss pastor Knut på kjøkkenet,
så da kunne alle komme til ferdig taco på fredagskvelden.
Ungdommene som var med oss hadde
sitt eget program med Helene, så etter
middag gikk de til sitt opplegg.
Leif Hallgeir hadde opplegg for barna og
tweensa på turen så de hadde også egne
samlinger og aktiviteter.
Vi andre hadde møter og bibeltime med
Svein. Han fortsatte med temaet om tro.
Det ble gode møter hvor vi fikk en kjapp
gjennomgang av bibelens oppbygging og
betydningen den har for oss i dag som
Guds ord, og det som troen vår baserer
seg på, nemlig at Jesus døde på korset og
stod opp igjen.

Side 4

Været i helga var helt fantastisk, skikkelig
sommervarme, så vi kunne være ute hele
dagen og nyte den fantastiske naturen
rundt oss.

På lørdag etter bibeltime og barnemøter
var det klart for aktivitetsløype tilpasset
alle aldre. Vi ble delt opp i lag også
var det ti poster vi skulle gjennom.
Sekkehopp, hesteskokasting,
sette strek med kritt på veggen,
kims lek, rockering, balanse,
regnestykke, kaste støvel, grave
etter godteri og gjette hvor mye
godteri det var i et glass. Hvor
mange på laget som gjorde ting
på de ulike postene bestemte
vi selv og det ble noen utrolige
mennesklige pyramider for å få
tegnet den høyeste streken på
veggen og mange som var helt rå
på rockering. Utrolig moro!

Så kom Per Langmyr kjørende med
skumparty, så da var det bare å få på seg
badetøy og vente på at bassenget skulle
fylles opp. Utrolig hvor gøy det blir med
så mye skum!

Så kunne vi sette oss til bords igjen og få
servert en nydelig kyllinggryte med ris og
salat.
Det neste på programmet var
humorkveld! Steinar Sunde og Trond
Saga ledet kvelden, så latteren var godt
i gang før det første innslaget kom. Barn
og voksne var framme med leker, sketsjer
og innslag som gav lattermusklene god
trening.

Tradisjonen tro var det et festbord med
kake og godteri etter humorkvelden.
Kaken kunne vi ta med oss ut og det ble
en god pause før det var vitnemøte for de
voksne. Det ble et sterkt møte hvor vi fikk
dele livet med sin godhet og utfordringer.

På søndag var det familiegudstjeneste
hvor Leif Hallgeir talte og ungdommene
hadde innslag med dramastykke og dans.
Dansen kunne alle i salen være med på
og den endte med jenka rundt i salen.
Avslutningen på gudstjenesten ble ute, ved
vannet, i strålende solskinn. Her fikk vi ha
voksendåp av Hannah som ikke var døpt
før. En sterk avslutning på en flott helg.
Neste år drar vi til Fyresdal igjen den
21-23 august, og vi
håper dere som var
med blir med igjen,
og at det blir med
enda flere. Det er
veldig fint å kunne
dra på tur med ulike
generasjoner og dele
en helg sammen.
Det blir mange gode
minner, gode møter
og sterke samtaler.
Vi er i sammen en gjeng som er der med
ulike utgangspunkt. Om livet smiler
eller om livet er tøft er det godt å være
sammen.
«Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være
deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg
og gi deg fred.»
4.mos 6.24-26
Hilsen komiteen, Erlend Løwe,
Marit Flaten, Åshild Songe og
Kristine Simonstad (bildet).
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Fra ungdomsarbeidet
I sommer var vi en gjeng som hadde camp på skjærgårds. Det var veldig
fint å ha et samlingspunkt når det skjer så mye rundt fordi på øya. Hva folk
ville finne på var opp til dem selv, men det ble lagt ut en del forslag i løpet
av dagen via snapchat . Vi var på et par konserter i sammen en liten gjeng.
Vi var også så heldig at vi fikk fersk bakst flere av dagene, på samlingene vi
hadde om kvelden.

Her er bilde fra første samling hvor vi koste oss
med is.

Mange av
oss var
medarbeidere
på festivalen,
og jobbet med
alt fra vasking
til trafikkvakt.
Noen sa seg
også frivillig til
å steke munker
i tillegg.
Her ser vi Anna
Emilie Løwe og
Astrid Lindtveit.
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Menighetsweekend
Vi er også så heldig
at vi får starte høsten
med å reise på
menighetsweekend
i vakre Fyresdal.
Der bodde vi alle
ungdommene på
stabburet og hadde
egne samlinger.
Fredagen hadde
vi fotosafari, der
skulle ungdommene
gjenskape
bibelfortellinger i et
bilde.
På lørdagen kom
Per Langemyr opp med en oppblåsbar
fotballbinge og skum som de hadde hatt
på Nito
kvelden
før. Da
fikk vi
spille
og leke,
også
kunne
vi
dukke
oss i
Fyresvatnet
etterpå.

Vi hadde måltider sammen med de
andre og var med på humorkvelden og
familiegudstjeneste på søndagen. Vi var
en god gjeng som du ser!
I høst
Ungdomsarbeidet fremover blir litt
forandret. NiTo vil ha litt mer som
skjer innimellom, litt aktiviteter.
Ungdomsmøtene skal endre navn og
opplegget blir snudd litt på, slik at det
blir en time med aktivitet først også en
time møte etterpå. Vi tror det kan bli fint
å prøve noe litt nytt.
Ungdomsmøtet 21. September blir
sammen med hele menigheten hvor vi
har en felles lovsangskveld. Teamet til
Kari, sammen med en gjeng fra Grimstad,
kommer og leder oss i lovsang. Det blir
bønnevandring, mulighet for forbønn og
åpen kafe med varm mat. Alle er hjertelig
velkomne og vi gleder oss!
Nyttårsaften
Alle ungdommer: hold av nyttårsaften!
For da går NiTo og ÅpentHus sammen for
å lage nyttårsfeiring for dere. Vi trenger
nok påmeldte for å gjennomføre, så hiv
dere rundt når påmeldinga blir lagt ut!

Varmeste hilsen fra
ungdomsarbeider Helene Myre
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Ikke følg hjertet ditt
Millennial-generasjonens kollektive identitetskrise mates med tanken om at hjertet er en ufeilbarlig kilde til
alt som er sunt og sant. Rådene vi gir disse menneskene
er av enorm betydning.
«Bare vær deg selv», er for eksempel et utrolig dårlig
råd å få om man ikke vet hvem man er. Enda verre blir
det når denne generasjonen oppmuntres til å ansette
følelsene sine som arkitekt og hjemmesnekre sin egen
identitet. Å være «seg selv» kan da bli en giftig filosofi.
«FØLG HJERTET DITT», er en annen klassiker. Men
muligens et enda verre råd å gi unge mennesker. Ved
første «hørekast» kan det
”IDENTITET ER IKKE
virke kristeligøst, men BiNOE MAN SKAL
belen snakker aldri om å
følge hjertet sitt. OrdspråPROGRAMMERE SELV,
kene (4,23) snakker riktig
DET ER NOE MAN SKAL
nok om å bevare hjertet
LASTE NED FRA HIMMELEN.”
sitt, og det skal man selvsagt gjøre! Hjertet trenger
å arbeides med, trenes opp og voktes for inntrengende
stemmer og ideer, men at det automatisk har svaret på
alle livets store spørsmål og at det er et kompass som
garanterer at du kommer fram til rett destinasjon, er
fullstendig pølsevev.
Synes du jeg drar det for langt? Jesus er mye drøyere:
«For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott» (Matt
15,17).
«Bare vær deg selv», er for eksempel et utrolig dårlig
råd å få om man ikke vet hvem man er.
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IDEEN OM AT HJERTET
er et forhåndsfylt skattekammer som jo mer man graver
jo mer gull finner man, er
en illusjon. Hjertet minner
mer om en løk enn om en
skattkiste; du kan fjerne lag
på lag med løk, men alt du
finner er mer løk (og jo lengre du holder på, jo vanskeligere er det å ikke begynne
å grine).
Jesus sa aldri «følg hjertet
ditt», han sa: «Følg meg!»
Fordi det er i etterfølgelse
av Jesus vi i sannhet forstår
hvem vi er. Det er i hans
nærhet vi forvandles til alt
han har kalt oss til å være.
Med andre ord finner man
ikke sin identitet ved å gå
inn i seg selv, men heller inn
i Guds ord.
HISTORIEN OM Marina
Chapman står for meg som
et nydelig bilde på akkurat
dette. Marina ble kidnappet
fra familien sin, neddopet
og forlatt i en jungel som
5-åring. På mirakuløst vis
overlever hun i ti år uten

menneskelig kontakt. Hennes nærmeste venner blir en
flokk med aper som hun følger og imiterer. Hun glemmer hvem hun er, hvor hun kommer fra og sitt eget
språk. Ikke før hun en dag kommer over en bit av et
knust speil på jungelgulvet og ser sitt eget speilbilde,
innser hun hvem hun egentlig er. På et millisekund
kommer alt tilbake til henne, og ikke lenge senere møter hun på mennesker som tar henne tilbake til sivilisasjonen.
VI LEVER I EN VIRKELIGHET som på mange måter
kan minne om en jungel. I denne jungelen av stemmer
og muligheter er det lett å ende opp som Marina, hvor
man bare gjør det alle andre gjør og lever som alle
andre lever. «Monkey see, monkey do.» Men Guds ord
er speilet i jungelen som avslører hvem vi er og hvem
vi tilhører! Ordet setter oss fri fra jungellivet, og minner
oss om at vi er uendelig høyt elsket, har uvurderlig stor
verdi og er skapt for en større hensikt.
IDENTITET ER IKKE noe man skal programmere
selv, det er noe man skal laste ned fra himmelen.
For saken er at om man først finner ut hvem Gud er,
så vil han fortelle oss hvem vi er!
Pang! Det er et godt råd. Om jeg så må si det selv.

Sakset fra bladet
”Korsets Seier”.
Tekst: Thomas Neteland.
Foto: iStockphoto

KORT SAGT
■ Bibelen
snakker aldri
om å følge
hjertet sitt.
■ Guds ord
er speilet i
jungelen som
avslører hvem
vi er og hvem
vi tilhører.
■ Om man
først finner
ut hvem Gud
er, så vil han
fortelle oss
hvem vi er.
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Anne og Christian kommer
snart hjem fra Rwanda
Siden 2013 har Anne Sollid Brack og Christian Brack vært våre utsendinger
til Rwanda i Afrika. Sammen med døtrene Sophia og Sarah har de nå
bestem seg for å ta en periode hjemme. De flytter riktignok ikke til
Vegårshei, men blir bosatt i Hamar-distriktet.
Vi håper likevel på en god del møtepunkter framover og ønsker de Guds
velsignelse i avslutningen av arbeidet sitt i Rwanda.
Her er litt fra det de har meddelt den siste tiden gjennom face-booksiden
”Life in Rwanda”:
20. august: For de av
dere som ikke allerede
vet det så har vi besluttet
å avslutte arbeidet vårt
her i Rwanda i slutten av
dette året. Begrunnelsen
er at Sophia skal i skole
og i tillegg er det et
godt tidspunkt for hvor
prosjektet er.

I denne forbindelse
startet vi det nye året
2019 med spørsmålet hva
er det viktigste vi kan
gjøre det siste året før vi
drar. Det var selvfølgelig
mange detaljer i hvordan
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vi kan overgi prosjektet og
avslutte så godt vi kan. For
meg personlig følte jeg at
min oppgave hovedsaklig
skulle bli å hjelpe min
kjære venn og kollega
Marieth til å komme seg
litt ovenpå etter å ha først
mistet et barn og deretter
stått veldig alene med
et barn med CP. Jeg har
selvfølgelig prøvd å være
en støtte hele veien men
nå følte jeg liksom at det
var en litt mer konkret og
bindende oppgavew. Og
jeg bestemte meg for å
gjøre det jeg kunne for å
hjelpe henne til å komme
ut i arbeid og i møter
istedenfor meg. Hun er
en veldig sentral og viktig
brikke i arbeidet, spesielt
nå når vi drar.

GLEDE! Denne gutten er
veldig forsinket i utvikling
pga CP men han er smart
og en glede for alle rundt.
Jeg ville dette skulle møte
han og også vite hvor stor
del han har vært av mitt
arbeid dette året.

En del av min forpliktelse
til dette var å passe sønnen
hennes noen dager i
uka. Og det har vært en

Jeg er
virkelig
takknemlig.

Han utvikler seg sakte
men sikkert og det er et
privilegium å kunne være
med å se hvordan han
vokser og utvikler seg.
Han gjør stadig fremskritt
og han blir sterkere og
sterkere. Vi trener, leker,
synger, danser, spiser og
sover i et allerede levende
og kaotisk småbarns hjem.
Det er godt. Og jeg opplever
at livet jentene bringer til
sine omgivelser gjør godt
for lille Nathan også.

1. august:
Vi har akkurat kommet
tilbake fra ferie i Europa.
Noen uker i Norge deretter
i Tyskland. Deilig med en
god pause og å bruke tid
med venner og familie. Nå
er vi tilbake.
I den tiden vi har vært
vekk har de jobbet hardt
her i Ryabega. Siden
det er den lange tørke
tiden er dette det beste
tidspunktet for bygging.
3 nye klasserom til Arise
and Shine Primary School
(barneskole) er altså på
vei opp! Her ser dere noen
bilder av byggeplassen og
noen fra lekeplassen som
ligger rett utenfor.

23. august:
En annen ting vi fokuserer
mye på om dagen er
forbedring av curriculum.
Vi jobbet for tiden på
matte for første og andre
klasse hvor vi lager og
finner opp praktiske
oppgaver. Dette er flott og
selvfølgelig veldig gøy for
Christian (og lærerne for
den saks skyld) da vi også
kan introdusere en del
spill!
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Endelig!
Innflyttingsfest i nytt bygg!
Søndag 9.juni feiret vi nybygget med
stor innflyttingsfest. Vi hadde en flott
gudstjeneste for hele familien. Erling
(leder av menigheten vår) ledet festen.
Vi fikk besøk av Byggmester Bob, hadde
bønn for bygg og menighet. Sang var
det av: Vebago, familien Myhre (Hilda,
Hildegunn, Louise og Amelia) og
lovsangsteam med band. Gudstjenesten
speilet mangfoldet i menigheten vår og
alle generasjoner var aktivt representert.

Svein ledet oss i bønn, den samme som
ble bedt når forsamlingshuset ble innviet i
1947: Gud vi ber i dag den bønna de som
har gått foran oss ba da de innviet det
gamle bygget: «Nå overlater vi huset til
deg og din gjerning med ønske om at det
må bli en redningsstasjon for de som ennå
ikke kjenner deg og en åndelig heim for
dine barn».
Festen fortsatte i spisesalen med flott
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koldtbord. Både ny og gammel spisesal
var full av blide mennesker som koste seg
med god mat.
Så flyttet voksene seg tilbake til ny sal
mens barna hadde eget opplegg i gammel
sal sammen med Kristine og Elin. Tiden
var kommet for å takke alle som har
jobbet for å få til dette bygget. Camilla
(leder av byggekomiteen) ledet denne
delen av festen. Som takk for god innsats
får alle i byggekomiteen et frukttre fra

menigheten. Camilla blir overasket med
flott sang for sin innsats. Et lite klipp fra
sangen: (melodi: La det svinge)
Fra non hoder strømmer tro og profetier.
Og vi våkner opp og spør oss hva som skjer.
Er det bare drøm og fantasier ååå
Når vi hører alt det de vil at skal skje?
Ref:
La oss bygge la oss bygge ut
La oss bygge blir du med på det da Knut? Ååå
hei hå
La oss bygge la oss bygge ut.
Det er gøy at vi nå har flyttet inn i bytt
bygg. Dette har vi drømt om lenge.
Mange timer med arbeid er lagt ned for
å få dette til. Innflyttingfesten var en
flott merkedag i menighetens historie. Vi
ønsker at det nye bygget vårt skal brukes
av hele bygda!
Her er utklipp fra Camilla sin takketale.
Den forteller litt om veien vi har gått som
menighet fra første drøm til ferdig bygg:
«Våren 2012 bestemmer lederskapet seg
for sette ned en gruppe som skal se på
realisering av visjonen, utnyttelse av
byggninger og evt behov for nye bygg.
Komiteen ble hetene Mot 2020 og bestod
av Helge Haugenes (leder), Anette
Bergan, Berit Hauge Valle, Sigmund
Lindtveit, Einar Haugenes, Steinar Sunde
og meg selv. Vi havnet fort
på den konkrete utfordringen
med bygg. Vi trenger mer
plass. Mot 2020 satt i gang
og fullførte arbeide med
parkeringsplassen mot
brannstasjonen. Mot 2020
avslutter sitt arbeide med en
rapport i februar 2014.

Byggekomiteen ble takket.

juni 2014 arbeider John Petter Valle,
Per Reidar Haugenes, Kjetil Strand og
meg sammen i denne komitteen. Først
utreder vi alternativet med å bygge et helt
nytt bygg. Dette får en budsjettramme
på ca 30 mill kr. Dette blir for dyrt og
vi må tenke på andre alternativer. Vi
arbeider en god stund med alternativet
med tilbygg på parkeringsplassen mot
brannstasjonen. Dette tror jeg personlig
i lang tid er løsningen. Det viser seg
at grunnforholdene for et slikt bygg
vil være utfordrende og det vil utløse
store utfordringer når det gjelder
brannsikring av eksisterende bygg. Dette
forslaget legger vi derfor fra oss i et
menighetsmøte.
Finansieringsgruppa arbeider videre, nå
samme med arkitekt Jan Willy Jensen. Vi
ser på alternativet med tilbygg på dagens
parkeringsplass. Prosessen sammen med

Lederskapet setter så ned
en finansieringsgruppe
for framtidig bygg. Fra
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Jan Willy Jensen har vært veldig god. Jan
Willy kjenner godt til hva en menighet er
og har hjerte for Jesus. Sammen med han
kom vi fram til den løsningen som vi i
dag feirer at er ferdig. Jeg vil takke for et
godt samarbeid.
Tegninger av tilbygget vi i dag sitter i
ble enstemmig vedtatt som løsning for
tilbygg på menighetsmøte 13. sept 2016.
Da trer finansieringskomiteen av og en
ny byggekomite på. Det var et enstemmig
menighetsmøte som fattet dette vedtaket:
Guds menighet skal bygge på sine
eksisterende lokaler. Lederskapet får
fullmakt til å sette ned en byggekomite.
Byggestart vil være når finansiering er på
plass.»
Fra da av har byggekomiteen bestått av
Tolv Voie, Christoffer Bjørnstad, Helge
Haugenes, Elin Tveiten, Berit Hauge
Valle og meg selv. Først arbeidet vi med
innhenting av tilbud. Valget falt på Lindal
hus. Dette var kun på grunnlag av den
beste prisen.

mottar enkeltgaver til bygg. Høst 2017
blir vi enige i et menighetsmøte om
et byggeprosjekt med ramme på 19
mill kr. Lindal hus as blir valgt som
totalentreprenør på tilbygget. Vi skriver
kontakt med Lindal hus i desember
2017. April 2018 begynner vi med
grunnarbeider til tilbygget. Lindal hus
startet byggingen i mai 2018 og vi fikk
bygget overlevert torsdag 11.april 2019.
Vi har hatt godt samarbeid med Lindal
hus AS hele tiden.Vi har diskutert oss
fram til gode løsninger hver gang vi har
møtt på utfordringer.

Parallelt arbeidet vi med finansiering
av bygget. Vi selger noen bedehus,
mange øker fast givertjeneste, vi
får forsikringsoppgjør for låven og

Helge har vært byggeleder med meg på
slep. Det er stor sett oss to samt Ole og
Christoffer som har vært i byggemøter.
Jeg vil takke for godt samarbeid med alle
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under-entreprenører også. Så klart har vi
møtt på noen utfordringer men alt har til
slutt blitt løst på en god måte.
I det daglige var Runar bindeleddet mot
Lindal hus. Tusen takk for et veldig godt
samarbeid Runar. Tusen takk for stor
tålmodighet! Jeg har kommet med mange
dårlige ideer og noen gode ideer. Du er
alltid løsningsorientert. Jeg kommer alltid
til å huske prosessen og samarbeidet med
deg med glede. Takk for din tålmodighet.
Berit, Elin, Christoffer, Helge, Tolv, Per
Reidar, Kjetil, John Petter, Anette, Steinar,
Sigmund og Einar. Sammen har vi spist
uttalige mengder med kjeks og drukket
mange liter med kaffe. Dere har sammen
meg meg jobbet med bygg for Guds
menighet i en eller annen form siden
2012.
Vi har i hovedsak hatt tre komiteer som
dere har vært en del av:
Helge, Anette, Berit, Sigmund, Einar
og Steinar: takk for drømmer sammen
med dere i Mot 2020. Vi drømte stort. Vi
drømte vidt. Jeg tror vi blir ferdig med å
drømme om bygg i 2020.
Kjetil, PerReidar og JohnPetter: det var
gøy å arbeide sammen med dere. Dere er
dyktige mannfolk som kan mye jeg ikke
kan. Takk for alt dere har lært meg om
viktigheten av takvinkler, mengden av
snø, muligheter for brøyting og tanken
på vedlikehold. Takk for den innsatsen
og de timene dere har lagt ned i denne
byggeprosessen.

til å være med på dette. Takk for alle
drømmer vi har drømt sammen som i dag
har resultert i dette flott bygget!
Det er mange som har bidratt til at vi
i dag bokstavlig talt sitter her vi sitter.
Takk til alle som har gitt pengegaver,
økt fast givertjeneste, bedt, oppmuntret,
kommet med ideer, vært med på
dugnad, spurt hva de kan gjøre og utført
oppgaven med et stort smil. Det var en
opplevelse å se hvor mye vi fikk gjort på
to dugnadsdager i mai. Det er så mange
navn som kunne vært nevnt. Det har
vært laget mat, bygd miksepult, skudd
bord, beiset spiler, laget blomsterbedd,
lagt teleslynge, montert internett, hengt
opp lerrett, tatt ut vinduer, montert
glassrekkverk, innstalert sentralstøvsuger,
plantet blomster, bygd benker ute ……….
Og mye mye mer. Tusen, tusen takk. Nå
er vi i mål med tilbygget!
Camilla Saga

Christoffer, Tolv, Helge, Berit og Elin: vi
har vært mye sammen. Dere er det gøy å
bygge menighet med. Vi finner løsninger
på de fleste utfordringer. Sammen har
vi dratt denne prosessen med tilbygg i
havn. Jeg er veldig stolt av dere. Veldig
takknemlig for at dere har satt av tid
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Vi har
fått ny
logo!
Vi ønsker også å lovsynge og peke på
Jesus, det kan vi blant annet gjøre med
løftede hender.
Som mange sikkert har lagt merke til, har
det kommet opp et nytt skilt på utsiden
av det nye forsamlingshuset. Samtidig
har vi også fått en ny logo for menigheten vår, i samme stil.
Vi synes det er spennende med nytt
bygg, og da så vi på det som en mulighet til å tenke nytt, også i forhold til vår
visuelle profil.
Den nye logoen består av et hjerte, med
et kors i midten. Korset er kjernen i hva
vi tror på: Jesus død og oppstandelse.
Korset peker litt oppover. Vi ønsker å
peke opp mot Gud og Jesus i menigheten
vår. I vår visjon sier vi: vi vil bygge en levende menighet der mennesker får møte
Jesus. Dette sier også noe om at vi ønsker
å peke på Jesus som det beste alternativet i livet.
Korset kan også se ut som to armer. Vi
tror at Jesus har slike inkluderende armer, som strekker seg ut og sier «kom».
Vi som menighet ønsker å være åpne og
inkluderende.
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Korset er plassert i et hjerte. Hjertet tenker
vi som et symbol for Guds kjærlighet til
oss, som vi ønsker å gi videre til de rundt
oss. Vi som menighet ønsker å ha et hjerte
for hele bygda vår. Vi ønsker å ha et
hjerte for misjon. Hjerte for de rundt oss.
Hjerte for de som andre ikke har hjerte
for. Hjerte for hverandre.
Vår visjon: Vi vil bygge en levende menighet der får møte Jesus!
Våre hensikter: tilbedelse, fellesskap,
disippelskap, tjeneste og evangelisering.
Dette synes vi henger fint sammen med
den nye logoen.
Logoen er utarbeidet etter ideer fra Leif
Dalen og Maria Rosland Færsnes, og bearbeidet av lederskapet og informert om i
menighetsmøte.
Lederskapet

Vi går i gang med

Hva skal til for å gjøre barn og unge til
disipler av Jesus? Det er et spørsmål
vi stadig må stille oss. En av tingene
som kan hjelpe oss langt på vei, er et
solid undervisningsmateriale. Nå har
vi meldt oss inn i Awana, som gir oss
tilgang på nettopp det.
Mandag 26. august hadde vi besøk av
Trond Pundsnes (bilde) fra Awana Norge, som ga oss inspirerende undervisning om hvordan vi kan la barna våre
bli kjent med Jesus. Utgangspunktet til
at vi tok kontakt med Awana, var at vi
trengte tilgang på visuelle virkemidler
til andakter i søndagsskolen, men det
viser seg at Awana også har tilpasset
undervisning for ungdom opp til 18 år,
og kan brukes i store og små sammenhenger, blant annet bibelgrupper.
Vi inviterte også lederskapet i menigheten på inspirasjonskvelden, og flere
av dem har gitt gode tilbakemeldinger.
Det er så godt å gå inn i slike nye ting

sammen. Jeg tror at dette vil være en
god hjelp for oss som driver med barneog ungdomsarbeid, og ser fram til en
inspirerende høst!

Leif Dalen
Barne- og familiearbeider

Vi vil gi det beste til barna! (Arkivbilde)
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Svein Flaten:

Ei tru som
holder
M

ange kaller det å tro for å være et
risikoprosjekt. Det betyr at mye kan
gå galt underveis. Og vi ser at det er slik.
Vi kjenner alle noen som har mistet trua.
Som i dag sier at «jeg tror ikke på det
lenger». Kanskje er du en av dem.

S

om alltid er det grunnvollen det
kommer an på. Fundamentet. Det er
den som avgjør om huset står når stormen
raser. På samme måte er det hva vi
bygger trua på som avgjør hva som skjer
når stormene raser i livet vårt. Når noe
av alt det vonde og vanskelige i verden
plutselig rammer oss sjøl eller de vi har
rundt oss.

H

va bygger du trua di på? Kan
du svare kjapt og greit på det
spørsmålet? Svaret vil ofte være «på
Bibelen». Eller Guds ord, som vi også sier.
Men jeg tror ikke det er det beste svaret.
Det vi bygger trua vår på skjedde lenge
før det fantes noen bibel slik vi kjenner
den; 66 bøker samlet i ei bok. Jeg sier at
det skjedde, for det vi bygger trua vår
på er en hendelse. Noe som skjedde i vår
historie. Nemlig at Jesus sto på fra de
døde!

H

va bygde de første kristne trua si
på? Ikke Bibelen, for de hadde ikke
bibelen. De bygde trua på at Jesus sto
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opp fra de døde. Oppstandelsen var
startskuddet for bevegelsen som kalte
seg Veien. Den bredte seg raskt fra
Jerusalem til landene rundt, over heile
Romerriket, og etter hvert opp til Norge
og Vegårshei. Nå kaller vi oss kristne,
menigheten eller kirka.

N

avnet er ikke det viktigste, men
det de første kristne trodde på og
det de forkynte var at Jesus sto opp og
lever!

D

e skjønte at det de hadde sett og
hørt var så viktig at det måtte
deles videre. Til folk rundt seg, til neste
generasjon.

S

å flere av de skriver ned det de så og
opplevde. Matteus og Johannes var
blant de nærmeste disiplene til Jesus.
Peter forteller til Markus, som har gitt

oss Markusevangeliet. Lukas innleder
sitt evangelium med å skrive at han
«har bestemt seg for å gå nøye gjennom
alt fra begynnelsen av og skrive det
ned i sammenheng». Han snakker med
øyenvitnene, de som var der og opplevde
alt sammen.

O

g så har vi Jakob, broren til Jesus. Vi
leser om han i evangeliene at han
ikke trodde på Jesus. Men seinere blei
han leder for menigheten i Jerusalem.
Hva hadde skjedd? Hva skal til for å
overbevise sin egen bror om at han er
Guds sønn? Jakob hadde sett Jesus dø,
og stå opp fra de døde. Jakob blei seinere
drept. Steina, anklaget for å være en
lovbryter. Drept fordi han trodde broren
sin var Herren.

50 år siden
kunnskapsprøven
29. juni 1969 stod 6 ungdommer til
konfirmasjon, eller kunnskapsprøve
som det het den gangen, i menigheten
vår.
Søndag 1. september var de invitert
til gudstjeneste og samling for å feire
begivenheten som fant sted for 50 år
siden.
2 personer hadde anledning
til å komme, og det ble en flott
markering og en trivelig stund
etter gudstjenesten, sammen med
representanter fra menigheten.

D

e gikk ikke rundt å sa at de bygde
trua si på bibelen. Tvert imot ble de
forfattere til mange av bøkene i det som
seinere blei bibelen. Det er ei tru som
holder. Så kanskje skal vi også si det på
den måten? Og tro det på den måten.

N

år alt kommer til alt gjør vi jo ikke
alt som står i bibelen likevel. Ganske
enkelt fordi ikke alt i bibelen er sagt til
oss. Det kan være ei tung bør å legge på
folk å måtte kunne forsvare og forklare alt
som står i bibelen.

”Lesebarna” som de tidligere
kaltes var i 1969 de vi ser her på
bildet: Sittende f.v. John Gjermund
Raudsandmoen, Heidi Hansen,
forstander Vangstad, Ingeborg Gledje
og Jørgen Åsheim. Stående f.v. Arne
Rønholt og Dag Asmund Selås.
Bildet nederst viser gullkonfirmantene
Jørgen Åsheim og Arne Rønholt.

D

e (eller dere) som sier de ikke lenger
tror: Hva var det de trodde de måtte
tro, for å kalle seg troende?
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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:

Det er ikke gull alt som glimrer
Du har mange muligheter for å bli lurt.
Jeg har blitt lurt til å kjøpe ting som ikke
hadde den verdien de solgte det for.
Èn handel er så flau at jeg vil helst ikke
tenke på den.
Gull er gull over hele verden sies det.
Mye ser likevel ut til å være «gull», men
er juks og fanteri. Jeg skjønner meg ikke
på folk som trives med å lure andre.
Hvordan i alle verden jeg kan jeg gjennomskue og avsløre?

I antikken er det fortalt at pengevekslerne måtte ta en lang utdannelse for å
skille falske mynter fra ekte. Hvordan
lærte de det? Ved å bare håndtere ekte
mynter. Med en gang de fikk en falsk
mynt, merket de forskjellen.
Jesus er tydelig på at du ikke må la deg
lure. «Derfor gir jeg det råd at du kjøper
gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik..»
Joh Åp 3,18
Det er ikke gull alt som glimrer, men
det finnes gull som er verdt prisen.

UTDRAG AV PROGRAMMET FOR HØSTEN

(forandringer kan komme - følg med på www.gudsmenighet.no)
September:
L 14. kl.19.00: Parkveld med Dag William
		
og Tonje Haugeto Stang
S: 15. kl. 11.00: Gudstjeneste
L 21. kl. 20.00: Lovsangskveld
S 22. kl. 11.00: Gudstjeneste. Pres. av konf.
S 29. kl. 11.00: Gudstjeneste
Oktober:
S 6. kl. 11.00: Gudstjeneste
S 13. kl. 11.00: Familiegudstjeneste
O 16. kl. 11.00: HusTreff med
		
Guttene fra Eydehavn
F-S 18-20.: Konfirmantweekend
S 20. kl. 11.00: Gudstjeneste
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O-T 23-24. Fellesbønneuka
S 27. kl. 11.00:Fellesgudstj. i bønneuka
November:
F-S 1-3.: Speiderweekend
S 3. kl. 11.00: Gudstjeneste
Besøk av gen.sekr. i Norges kristne råd,
			Erhard Hermansen.
O 6. kl. 11.00: HusTreff med Anna Vefald
				 og Glasang.
S. 10. kl. 11.00: Gudstjeneste
S. 17. kl. 11.00: Gudstjeneste
T 19. Menighetsmøte
L 23. kl. 11.00-16.00: Julemesse (merk dato)
S. 24. kl. 11.00: Gudstjeneste

Fra Jakobs Hus i Colombia:
For tiden har vi 33 barn på
Jakobs hus mellom 7 og 14
år, og alle går på skolen.
Det er nå tid for innhøstingen av kaffebønner på
gården, og det er store
forventninger til årets
avling. Vi har fått på plass
nye maskiner som vasker
og renser bønnene, noe
som letter arbeidet og gir
oss anledning til å fullføre hele prosessen. I dette
brevet deler vi historien
til Luis, og vi advarer om
sterkt innhold. Det er en
brutal historie, men det er
dessverre slik at de barna
som kommer til Jakobs hus
blir sendt fra barnevernet
og har en vanskelig bakgrunn.

Yanixa er leder for Jakobs hus,
her sammen med hennes mann
Walter.

Historien til Luis

En av de nye guttene på
Jakobs hus heter Luis og
er syv år gammel. Han
har opplevd mer vondt
enn de fleste i løpet av sitt
korte liv. Som liten var han
vitne til at faren misbrukte søsteren seksuelt, noe
som fylte han med hat mot
faren og et ønske om å
drepe han. Faren førsøkte
å ta sitt eget liv foran Luis
og broren. Etterhvert skilte
foreldre seg, og moren
tok med seg barna for å
bo med noen andre. En
dag fikk Luis og broren
penger for å gå ut og spille
x-box i nabolaget. Da de
kom tilbake hadde moren
forlatt dem, og de har ikke
truffet henne siden. Dermed ble barna sendt for å
bo med faren og hans nye
partner. Da søsteren ble
gravid som følge av farens
mishandling havnet han i
fengsel. Barna fortsatte å
bo med stemoren som for
sørget dem ved å prostituere seg. Seks år gammel
blir imidlertid Luis sendt

til en onkel som bor i en
annen by. Han var ikke
særlig imøtekommende, så
etter en stund rømte Luis.
Han sov i parker og biler.
Tilslutt ble han plukket
opp av politiet og sendt
til barnevernet. Fordi han
ikke har annen familie
har han kommet hit til oss
på Jakobs hus. Her trives
han godt, og er en veldig
intelligent gutt, som til
tross for alt han har vært
igjennom av mishandling
og awisning, er et fint og
edelt barn.
Som ansatt på Jakobs hus
lærer jeg masse av disse
sårbare barna. Å høre om
traumene deres og det
harde livet de har levd,
og sammen overvinne
vanskeligheter og hjelpe
dem til en bedre fremtid,
gjør meg takknemlig og
glad. Jeg elsker denne
jobben, og barna har lært
meg å verdsette det livet
jeg har.
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Tanker fra lederskapets leder

Erling Myre
Vi gleder oss over en
menighet med mye
engasjement og mye
liv. Det er godt å merke
alle som ønsker å bidra
til å bygge menighet.
At vi nå sammen har
bygd bygdas nye
storstue som har huset
både kulturkveld og
politisk debatt kveld
er jo fantastisk! Vi er
opptatt i lederskapet at
vi skal være en menighet
for hele bygda og da er
det gledelig å kunne ha
slike kvelder på huset.
Det er ikke bygget som
er viktig, men det er de
menneskene vi fyller det
med.
Vår bønn og vårt håp er
at menigheten vår skal
være et sted det er godt
å være, der menneskene
blir godt tatt vare på
og der vi oppmuntrer
hverandre.
Lederskap og stab var
så privilegert å få låne
huset til familien Saga
i Sagesund i juni (tusen
takk for stor gjestfrihet
til familien Saga). Vi
hadde et fantastisk døgn
sammen med Ommund
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Rolfsen, vår gode
veileder. Han, sammen
med Svein, underviste
oss om profetisk gave og
profetisk tjeneste, og der
vi praktiserte med å be for
hverandre og be Gud vise
oss noe for hverandre.
For å nevne kort om
tilskudd-saken (som nå
har ordnet seg) så vil jeg
bare berømme menigheten
for den fantastiske måten
dere taklet det på med stor
raushet og gode tilgivende
holdning. Noe som
gjorde det lettere både for
hovedpastor og lederskap
å gå videre med.
Også i sommerens
avisoppslag, om
vanskelige spørsmål, så
opplevde vi god støtte
fra menigheten og andre
utenfor, og det takker vi
for.
Vi var ca 7% av bygdas
befolkning (ca 140
mennesker) i alle aldre på
menighetsweekend 23-25
august, det er fantastisk!
Vi tror menighetsweekend
er en viktig arena for å
bygge gode relasjoner for

enkeltmenneskene og
menigheten.
Geir Loftesnes sa en
gang han forkynte på
Vegårshei at «det er
bedre med en åpen dør
enn et rent gulv» og
han sa «tenk om alle
på Vegårshei har et
kjøkkenbord å gå til»
Det handler om å ha tid
til hverandre har du tid
til mennesker i en travel
hverdag? Klarer du å se
menneskene som trenger
deg og ta tid til dem?
Vi ønsker å se fremover og
ber om å få være med på
det Gud gjør i bygda vår
og ber gud vise oss det.
Vi har et år foran oss
med mye byggeaktivitet
da vi skal bygge om det
gamle huset til barne
og ungdomslokaler
og kontorer, dette
gleder vi oss til og har
forventining til at det
skal bli en god tid der vi
opplever godt fellesskap
og opplevelsen av å
bygge noe sammen og at
vi skal få et godt resultat
som blir til velsignelse
for mange i lang tid
fremover.

Kvinneforeningen
med loppemarked for
Rwanda
Kjelleren til Lullen Lie Seljåsen på
Vegårshei var fylt av store og små
«lopper». Lørdag 15. juni var 83-åringen
vert for et stort loppemarked til inntekt
for det arbeidet som Anne Sollid Brack og
Christian Brack gjør i Rwanda.
- Hele kvinneforeningen var med
og arrangerte dette loppemarkedet,
understreker Lullen.
Hun vil slett ikke ta æren for dette
alene, men medgir at det kanskje var hun
som tok initiativet.
- Vi i kvinneforeningen snakket om at
vi skulle ha samlet inn penger til dem i
Rwanda, og vi bestemte oss allerede i fjor
for dette loppemarkedet, forteller hun.
Lullen tilbød seg å holde loppemarkedet
hjemme hos seg selv i hagen på Lie (nær
sentrum i Myra), slik hun har hatt flere

ganger tidligere.
Hun forteller at hun hadde loppemarkeder fem år på rad, til inntekt for
gatebarn i Ukraina. Nå er dette ca. 10 år
siden, men denne lørdagen var hun altså
vert for et lignende arrangement igjen.
Veldig mange kom til henne med
gjenstander til loppemarkedet, og det er
slett ikke noe «skrap».
- I løpet av de fem årene vi hadde
loppemarked for gatebarn i Ukraina, fikk
vi inn iallfall 130.000 kroner til sammen,
minnes Lullen.
Det vil si at det kom inn ca. 26.000
kroner i gjennomsnitt per loppemarked.
Juni-loppemarkedet i år ga hele 27.000,til prosjekter i Rwanda.
Kvinneforeningen var så heldige
at de også fikk overlevere pengene
til Anne og Christian. Et par uker
etter loppemarkedet var familien på
ferie på Vegårshei og tok seg tid til et
besøk på Lie, sammen med de fleste
av kvinneforeningens medlemmer og
menighetens pastorer.
Et flott initiativ av kvinneforeningen,
og i denne sammenheng med Lullen som
initiativtaker. Tusen takk!
Foto øverst: Darbo, Tvedestransposten
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Tlf. 37 19 68 68
knut@atlgrafisk.no

Alt innen solskjerming.
Tlf: J.P.Valle 97 56 73 08
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KNU T S U ND E

Vi har fortsatt bøker tilsalgs med stoff fra Guds Menighet Vegårshei:
- Jubileumsboka ”Himmelvendt og jordnær”. 400 sider med over 500
bilder. Guds Menighet Vegårshei’s 125 årige historie.
Dagsaktuelle vitnesbyrd. Kr. 300,-.
- Boka ”Streif”. Om Anne Skollenborgs misjonærliv i Kina i perioden
1902-1938. Mye historisk stoff om området i Kina vi også har fått kontakt
med nå i senere år. Kr. 200,-.
- ”Det blåser på Heia”. Folkelivsskildring fra vekkelsen på Vegårshei i
1870-80 åra. Forfattet av Per Hilleren. Kr. 100,-.
Leveres fraktfritt innen Vegårshei - ellers må det betales frakt.
Kan bestilles på e-post: knut@gudsmenighet.no eller tlf. 97004985.
Eller kom innom menighetskontoret.
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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Fra menighetsprotokollen
FØDT:

Serine Færsnes
Født 3. mars 2019.
Døpt 26. mai 2019 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre:
Maria Rosland Færsnes og
Torjus Færsnes.

Maud Murud Sunde
Født 27. februar 2019.
Døpt 7. juli 2019 i Kampen
Menighetshus.
Foreldre: Liv Hilda Sunde
og Dag Bendik Murud.
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DØPT:

Vesla Dalen Christiansen
Født 2. januar 2019.
Døpt 23. juni 2019 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre: Anita Dalen og
Lars Lynge Christiansen.
Jesus sa: «La de små barna
komme til meg, og hindre dem
ikke! For Guds rike tilhører slike
som dem.» Mark. 10,14

Hannah Voie Lia
Døpt 25. august 2019 i
Fyresvatn, Fyresdal.
Rom 6,3-4:
Eller vet dere ikke at alle vi som
ble døpt til Kristus Jesus, ble
døpt til hans død?
Vi ble altså begravet med ham
da vi ble døpt med denne dåp til
døden, for at vi skal leve det nye
livet, likesom Kristus ble reist
opp fra de døde ved Faderens
veldige kraft.

VIGSEL:

DØDE:
Reidun Nygård
Født 30. desember 1935.
Død 8. juli 2019.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
17. juli 2019.
Elna Gjennestad
Født 9. januar 1954.
Død 8. juli 2019.
Begravet fra
Gamle Øyestad kirke
18. juli 2019.

Nikolina Krunic og
Morten Andrè Breimyr
ble viet 22. juni 2019 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Paret er bosatt på
Vegårshei.

Marie Vangstad og
Eivind Haugerud
ble viet 29. juni 2019 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Paret er bosatt i Oslo.

Halvor Haugenes
Født 1. juli 1920.
Død 10. august 2019.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
20. august 2019.
La oss minne hverandre på
håpets ord: 1.Pet 1,3:
«Lovet være Gud, vår Herre Jesu
Kristi Far, han som i sin rike
miskunn har født oss på ny og
gitt oss et levende håp ved Jesu
Kristi oppstandelse fra de døde!»

NYE MEDLEMMER:

Bianca Maczey og
John Aage Knuten
ble viet 10. august 2019 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Paret er bosatt på
Vegårshei.

Hannah Ekra Voie og
Terje Lia ble viet 3. august
2019 i Vegårshei kirke.
Paret er bosatt på
Vegårshei.
”Så blir de stående, disse tre:
tro, håp og kjærlighet. Men
størst blant dem er kjærligheten.” 1. Kor. 13,13.
Gratulerer hjertelig!

Liv Ingeborg Skeimo
Tjøstolv Songedal Mjåvatn
Terje Lia
Hilser med Ap.gj.2,42:
«De holdt seg trofast til
apostlenes lære og fellesskapet,
til brødsbrytelsen og bønnene.»
Velkommen som medlem!
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Evnt. returadresse:
Guds Menighet,
Aklandsveien 22,
4985 Vegårshei

25 Vegårshei-speidere på kretsleir

Leiren var ved Vigelandsvannet nord for
Løddesøl. Speiderne fikk prøve seg på
haik (en natt ute med å klare seg selv),
Ta-sjansen, walk-board, kano-berging,
speiderferdigheter og eller ta del i
vanlige leiraktiviteter som matlaging,
leirbål og mye annet. En fornøyd gjeng.
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