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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.
Lederskap:
Erling Myre (eldste), leder
Camilla Saga, nestleder
Klara Sunde
Nina Stea Jorstad
John Aage Knuten
Bjørn Langmyr
Knut Sunde (pastor)

Baby-sang: Maria N. Taxerås.
Søndagsskolen: Leif Dalen.
Speiderne: Knut Sunde.
Tweens: Leif Dalen.
NiTo: Per Langemyr, Jan Terje Lindtveit
			
og Magnhild Dalen.
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.
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 Nina S. Jorstad.
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
Redaktør: Knut Sunde.
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Leder:
Kreativitet

I over 20 år har vi brukt Naturlig
Menighetsutvikling (NaMu) som
et verktøy for å se hvor «sunn»
menigheten vår er. En av stedene som
gir oss noen svar er Menighetsprofilen
som vi tar ca hver 2-3 år.
En gjenganger i de siste profilene er at
vi har vært svake på KREATIVITET. Det
er sikkert mange måter å måle dette på,
men NaMu-profilen har i alle fall dette
utslaget. Å være kreativ er som regel
en styrke som vi må være åpen for. Det
at mennesker kan bidra med det de er
gode på er viktig.
Jeg er glad i tradisjon og kjente former.
Men det er berikende når kreative
«sjeler» får utfolde seg.
Jeg syntes vi har sett mye av det det
siste året. I forbindelse med nybygg og
ikke minst ombygging av gamlebygget.
Du verden! Kunne aldri tenkt meg at
det kunne bli så flott og godt tilrettelagt
for barne- og ungdomsaktiviteter. Det
på det praktiske plan. Så har våren og
sommeren også gitt oss en situasjon der
ikke alt kan gå som det bruker. Covid-19
har satt en stopper for det.

Da var det godt å oppleve kreativiteten.
Ved vitnesbyrd gjennom sang og
ord på Facebook-siden vår, ved
vandregudstjenester, ved rebus-bil-løp,
ÅpentHus med eget lørdagsshow, og
mye mer.
Jeg er glad for at mennesker får
være med og tjene ut fra de gaver og
nådegaver Gud har gitt og at folk er
villig til å bruke disse gavene.
Så oppmuntrer jeg til fortsatt kreativitet
– selvfølgelig innen rammene av det
«som sømmer seg». Der målet hele
tiden er «å bygge en levende menighet,
der mennesker får møte Jesus».
God høst og vinter.
Beste hilsen Knut Sunde.

Oppdatert program og nyheter finner du på
www.gudsmenighet.no
Er du på Facebook eller Instagram
kan du like sidene våre og få med deg
”fersk” informasjon og bilder.
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Menighetens
bønnearbeid

Bønnearbeidet er selve nerven i
menighetsarbeidet. Vi har heldigvis
mange som er delaktig i det, både
organisert og uorganisert.
Vi trenger likevel noen fler som kan
være med å ta ansvar for samlinger
der bønn er sentralt.
Inntil videre er det ikke lagt inn
i programmet noen bønnekveld
på onsdager. Vi vil gjerne også ha
en person til som er med i et av
gudstjeneste-teamene.
BønneHuset på lørdager er også
innstilt inntil videre.
Ta kontakt med kontoret om du
kan tenke deg å bli med.

Menighetens
bemanning:

Som nevnt både i dette og sist
nummer av menigehtsbladet
har det blitt litt endringer i
bemanningen i menigheten.
Her er oppdatert info:
- Knut Sunde er ansatt som
hovedpastor/forstander i 60%.
- Kari Garthus er ansatt som
menighetsarbeider i 60%.
- Leif Dalen er ansatt som barneog familiearbeider i 60%
- Nina Stea Jorstad er engasjert
denne vinteren i inntil 30% som
ungdomsleder.
- Elisabeth Lindtveit er engasjert
på timebasis med konfirmantarbeid
denne vinteren.
- Karoline Dyve Samuelsen er i
ett-årings tjeneste dette skoleåret.
Vi har altså foreløpig lagt ”på is”
en stilling som kontormedarbeider
som det har vært snakket om at vi
ville ha.
Vi kommer, etter nyttår,
til å arbeide for å få en fast
ungdomsarbeider fra neste
sommer.

HusTreff

er dessverre utsatt inntil videre.
Vi ser at mange av deltakerne
her er i det som blir definert som
”risikogruppe”. Vi finner det derfor
ikke naturlig å ta ansvar med så
mange som det bruker å samles til
disse flotte samlingene. Vi håper å
komme sterkere tilbake på nyåret.

Bilde fra forbønnshandling 16.8. for
Kari og Knut.
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Årets konfirmanter: Astrid Lindtveit, Malin Svendsen Langemyr, Andrea Namsvatn
Bjørkholt, Johannes Myre, Anna Emilie Løve, Ruth Songe ogTomine Simonstad.
De ble ventende lenge, årets 7 konfirmanter. Men søndag 13. september ble det festdag.
Med været som en flott ramme rundt dagen var nærmere 200 mennesker samlet i
Vegårshei Forsamlingshus. Vi er heldige som har store lokaler og også kan åpne opp
til tilstøtende rom. Dette gjorde at smittevernet ble overholdt på en veldig god måte.
Kari Garthus ledet, Knut Sunde hadde samtale med konfirmantene, Elisabeth Lindtveit
holdt talen og hun og Erling Myre hadde forbønn for hver enkelt av ungdommene. Og
ekstra flott også med et sammensatt lovsangsteam denne søndagen.
Hver enkelt
konfirmant ble
bedt for denne
søndagen og
fikk også med
seg Guds
velsignelse. Her
er det Tomine
som er framme.
Foto: fellesbilde: Dag
Skorstøl.
De to nederste
er sakset fra
Facebook.

Lovsangsteamet besto av både unge og voksne. En
av konfirmantene, Anna Emilie, var også med.
Ellers Erlend, Dag, John Aage, Magnus, Oda,
Ingeborg og Lars Erik.
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Vi har fått ettåring!

Nei, det er ikke en baby som kommer tassende med
sine første skritt.
Navnet kommer av en helt annen grunn …
Vi har inngått samarbeid med
Bibelskolen i Grimstad og fått Karoline
Dyve Samuelsen som «ettåring» hos
oss.
Karoline gikk bibelskolen i fjor og går i
år TT linja (Til Tjeneste).
Det vil si at hun skal følge noen
undervisnigsbolker på skolen, og
ha praksis hos oss. Her skal hun få
oppfølging og veiledning, mens hun får
se og teste ut hvordan Guds Menighet
Vegårshei jobber og drives. Vi gleder
oss veldig til å bli bedre kjent…
Karoline er ei speiderjente på 20 år i fra
Grimstad, med dialekt som tilsier noe
helt anna.
Hun har alltid en god historie på lur og
er lett å komme i kontakt med.
Det passet godt med speidertur til

Espestøa nå i september som en start på
året hos oss.
Der fikk hun møte mange speidere, og
stiftet nye bekjentskaper.
Hun har også fått hilst på barna i VeBaGo
og søndagsskolen, og rigget seg godt til
rette på kontoret.
Karoline har kort vei til jobb, for hun bor
nemlig på Hovland.
Stikk gjerne innom henne på besøk.
Hvorfor valgte du Vegårshei som stedet å
ha ettåringstjeneste?
- Jeg har vært på speiderleir på Vegårtun
og der har jeg hørt mye bra om
menigheten her. Så da utlysningen om
ettåringstjeneste kom her, fikk jeg lyst til å
søke på den.
Hvilke tanker har du om året på
Vegårshei?
- Egentlig bare veldig åpen!
Favoritthobby – har mange
hobbyer, men favoritten er
speideren!
Hva gjør du når du skal slappe
av?
- Da ser jeg på film/serier eller
sover.

Nettbilde fra Bibelsskolen BIG.
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Hva ligger på nattbordet ditt?
- Ringenes Herre.
Favorittbibelvers:
2. Mos.36.2. ”Og Moses kalte Besalel og
Oholiab og alle kunstforstandige menn,
som Herren hadde gitt kunstnergaver, alle
som kjente at deres hjerte drev dem - dem
kalte Moses til verket for å fullføre det”.
Det verset sier kanskje ikke så mye i seg
selv. Men hvis du leser fra kapittel 35.
vers 30, gir det kanskje litt mer mening.
-Poenget er at nådegaver trenger ikke
bare å være forkynne, tale, eller sånne
«synlige» ting.

Her får noen i oppgave å designe en
teltplugg!... Det er godt for en speider.
Hva har du oppdaga om
vegårsheiingen den tiden du
har vært her?
- Alle presenterer seg med
hvem der er i familie med,
gjerne før de sier sitt eget
navn.
Vi er glade for å ønsker
Karoline velkommen og
håper hun får et fint år her
på heia.

Karoline ble presntert og ønsket velkommen til menigheten
under familiegudstjenesten 6.9. Camilla Saga til venstre.

Tekst: Kari Garthus.
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Når vi i våres, rundet et 20
års jubileum, som vi ville ha
markert på en hyggelig måte
i mai, men som ble vanskelig,
kommer likevel noen tanker
om disse 20 «første årene».
NiTo ble startet
opp våren 2000 på
Hovlandsverkstedet, på
Vegårshei, og har vært
fast siden, med unntak
av skoleferie på sommer
og de kvelder det er
Nattkafe på Høgtun,
(også på Vegårshei).
Ved påskeferier o.l.
hadde vi av og til mottatt
ønske fra ungdommene
om og” åpne dørene”
på Hovland. Dette
har vi prøvd på i den
grad vi har kunnet.
Åpningstiden var 21-02,
derav navnet Ni To.
Dette er et godt

innarbeidet
tilbud nå til
de unge i
kommunen.

NiTo sin
tanke er, og
var, å ha ”et
sted å være”
på fredagskvelder. I
trygge og
positive
Her er et bilde som ble tatt helt tilbake i 2003 der
omgivelser, daværende NiTo-leder, Knut, er omkranset av noen
uten rus og av de faste gjestene.
prestasjonspress.
Senere har vi prøvd og
stenge rundt kl.24.00. Det
Tidligere var start kl. 21.00
har vist seg og være greit.
til ca. 24.00.
Ungdommene som går
Tanken med å
her, er i alderen 13-18
ha tilbudet til
år. Mange eldre stikker
kl. 02.00 var å
fortsatt innom og det setter
fange opp folk
som kan hende vi stor pris på.
er til byen
først, men også Kveldene var først og
fremst et sted å være,
med tanke
men med tilbud om noe
på de som
kiosk-kjøp, spill på data og
”ikke hadde
surfing på Internett, spill
så strenge
Hovlands-verkstedet, som i mange år var
på PlayStation og TVrammer”.
”basen” til NiTo.
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titting, andre småspill og
høring på musikk. I senere
tid er jo datamaskiner
byttet ut med telefonen.

igjennom
tidene.
Har mye
bildemateriale
fra tider
Verkstedet på Hovland
tilbake, men
var jo treffpunkt i 18
skal være
år, men som sikkert
litt forsiktig
de fleste vet, måtte det
med å dele
utvidelse til for alle
for mye av
aktiviteter på Vegårshei
det, men bare I 2009 ble det foretatt en ”oppgradering” av
Forsamlingshus, og derfor
ta kontakt om Hovlandsverkstedet. Og NiTo-ungdommen
var med på dugnad.
måtte verkstedet rives for
dere ønsker
å få plass til nytt bygg.
til denne «bussen» før
noen gamle
I en overgangsperiode
kl. 18:00, og melde seg
mimre bilder. (Eller en
har vi holdt til i litt
på, og de ble hentet på
mimrekveld)
forskjellige plasser på
runden Ubergsmoen –
forsamlingshuset.
Selåsvatn – Espeland
Dette ungdoms-tilbudet
og rundt Fjorden. Også
er jo drevet ut fra Guds
Det som nå er ferdig og
opp til Mo, var de og
Menighet på Vegårshei.
klar til bruk, (ble ferdige
hentet en tid. Når klokka
Vi har hatt ca. 10-15
til oss i mars), fikk vi
ble 24:00 ble de hentet
medarbeidere med å dette
kun benyttet en gang
og kjørt hjem igjen.
hvert år. En spesiell takk
før koronaen brøt ut
«Bussen» var veldig
til dere, for den tid dere
og vi måtte stenge ned
ofte full, og ikke alle
har vært med og mange er
fikk plass. Vel denne
med enda.
ordningen mistet vi etter
hvert, men hadde den
Kan ikke
likevel i mange, mange
unngå å nevne
år.
det gode
samarbeidet og
I starten sendte
gode tilbudet
vi søknader til
som vi hadde i
forskjellige instanser,
mange år med
som kulturmidler,
Vegår - Ruta.
Harekjærfondet, de
Dagfinn og
Litt ”kuule” spill har alltid vært populært på
forskjellige banker,
Eva Lofstad
NiTo.
Lions, Los fond, og
hadde en
mange, mange flere. Og
sentral rolle
aktiviteten.
vi fikk støtte til å kjøpe
i selve ansvaret i denne
En enorm takknemlighet
inn datamaskiner, spill
ordningen som ble til i
sitter vi med for at vi
av forskjellige slag,
samarbeid med Austhar kunnet ha disse
brettspill, lydanlegg,
Agder Fylke. Det var
kveldene sammen med
en fantastisk ordning!
Forts. neste side
ogosklie gilde ungdommer Ungdommene kunne ringe
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NiTo - 20 år

forts. fra forrige side
tv er og PlayStation.
Må heller ikke glemme
Slushmaskin og pommes
frites koker, som er like
populær i dag.
Vi driver jo disse
kveldene på frivillig
basis og har derfor vært
avhengig av litt ekstra
midler for å ha dette
tilbudet attraktivt, så
derfor kom slike midler
ekstra godt med. Kan
ikke la være og tenke
på spesielt da vi har fått
enkeltgaver som har
varmet godt og gjør til at
det føles verdifullt.
En kveld en sommer
banket det på døra
hjemme, hos oss, mens vi
holdt på å legge ungene.
Jeg gikk ut for å se hvem
det var, og der stod en
gutt som var fast på
NiTo hver kveld, og en
av storebrødrene sine.

”Godisen” på NiTo er som
regel enda mer spennende enn
det en finner på butikken.

I hånden
hadde han
en konvolutt
som han gav
meg og sa at
dette var fra
mormor.
Jeg ble
rimelig paff
da jeg så
oppi den, Data på NiTo var populært - særlig i den tid da
der lå det det ikke var allemannseie.
nemlig kr.
gode til ungdommene. I
5.200. Hun hadde feiret
forbindelse med denne
80 år den sommeren
gave ble det nå kjøpt
og i den anledning
og montert opp et nytt
hadde familien hatt et
lydanlegg som kom
overraskelsesselskap
veldig godt til gode for
for ho. De var midt i
ungdommene. Dette
flytting til Arendal så hun
hadde vi ønsket oss
ville ikke styre med noe
lenge.
selskap.
Det var med vemod
Hun hadde likevel gitt
å tenke på at han har
uttrykk for at hvis hun
flyttet, han hadde vært
fikk noe, skulle det være
en trofast og gild person
en gave til ungdomshos oss på NiTo, i tre år.
arbeidet på Vegårshei.
Oppi konvolutten lå det en Vi savner han og håper
han stikker innom oss
håndskrevet lapp hvor det
innimellom hvis han
stod: "Gave fra min 80 års
kan. Flere slike typer
dag til ungdomsarbeidet
gaver har vi også fått av
NiTo. Hilsen fra «gutten»
andre. Takker for dette.
og mormor, «med navn».
Jeg ble målløs. Man får
Politiet som vi gjennom
klump i halsen og av å få
årene har hatt godt
slik gave. Det gir liksom
samarbeid med, dette
enda mer glede for oss
har jeg tidligere nevnt
som driver ungdomsog er en viktig + faktor
arbeid, og at der er noen
gjennom disse årene for
som verdsetter det på en
at jeg tror vi har lykkes
slik måte.
med denne type tilbud.
Ungdommene har satt
Pengegaver til NiTo blir
pris på besøk og har
brukt på den måten at de
gjort til at de har fått et
skal komme direkte til
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godt og ikke
skremmende
forhold til
politiet.

tidligere og som brant
inne på Hovland, da
uthuset brant ned.
Nå håper vi at vi kan
starte opp mest mulig
som normalt til høsten
om få uker, og da til
gjengjeld virkelig kose
oss i nye omgivelser.
Vi oppfordrer foreldre
og eldre NiTo gangere,
til å stikke innom for
å se. Hele det gamle
Forsamlingshuset er nå
bygget om og rigget for
barne- og ungdomsarbeid.

I senere år har
det blitt mange
som har stanset
innom og kjøpt
pommes frites
og brus, som
har stått på
menyen i 20
Slush-maskina har i mange år vært en
år og fortsatt
populær greie på NiTo.
koster en «tier»
for hver av delene.
der ungdommer
benytter mye
telefoner og det
Vanskelig å gjøre 20 år,
er vanskelig å
veldig kort, men som en
komme i god
av lederne og på vegne
kontakt med
ungdommene slik av NiTo, må vi bare
rette en stor takk til alle
som før. Dette
dere som kommer på
Hovlandsverkstedet, eller NiTo-bygget, som er også med å
kveldene og foreldre som
på at de fleste
det ofte ble kalt, ble revet i 2018.
støtter opp om dette.
ungdommer
Ikke minst kommunen
I startet mikset Knut
kommuniserer mer via
som gjennom mange
Sunde, som drog dette i
sosiale medier og antall
år har gitt fast tilskudd
gang, alkoholfrie drinker
fremmøte på kveldene har
til dette rusfrie
av ymse slag. Det var
blitt redusert.
aktivitetstilbudet.
nok ikke mange som
Når vi til høsten drar dette
hadde forventet seg en
i gang igjen, har vi likevel
Mvh Per Langemyr
«pina colada», pyntet
et utrolig godt nytt lokale
med paraply og greier, på
for at ungdommene skal
denne plassen.
kunne boltre seg, og
Likevel var dette et tilbud
kunne være de, de er.
for å vise at det gikk an å
Kan røpe så pass at vi
bestille noe uten alkohol
søkte igjen om støtte
i. Likevel ble dette lagt litt
av Tvedestrandspå hylla etter noen år. «Vi
posten og Sparebankvar nok ikke så gode på
stiftelsen DNB, i vår,
dette som Knut».
og har fått støtte
til nye spesielle
Per (th) og Håkon Ufsvatn har mange
Vi er nå inne i en ny tid
sykler, som vi hadde fredagskvelder på NiTo.
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«Han e me!»
Pappa sa til meg en gang: «Du skal alltid ta utfordringer som er
større enn det du tror du klarer, det er da du vokser»
Jeg trivdes i ungdomsarbeid når jeg var ungdom. Det å engasjere
seg, få være med, ha en plass i tjeneste har alltid vært noe som
har holdt meg nær Jesus og det kristne fellesskapet. «Firestarter»
(Ungdomshelga) var den store happeningen som var en gang i
året (denne helga, er fortsatt). Her var det full trøkk og litt ekstra
i forhold til vanlige ungdomskvelder.
Jeg hadde vært med i styret der i mange år, men dette året skulle
jeg få ha hovedansvaret for helga.
Noen hadde tro på at jeg kunne gjøre det! Det betydde mye!
Helga kom og det bød straks på
utfordringer. Taleren var blitt akutt
syk og var i tvil om han kunne komme.
(dette var på torsdagen) Vi hadde
medarbeidersamling og vi ba om
ledelse, hva gjør vi? Da kom det frem
forslag på at vi kanskje skulle dele noe
vi hadde på hjertet hvis ikke taleren blei
bedre.. vi var åpne for det…Vi ba, og vi
venta…

Dagen etter da alt skulle starte satt
lovsangsteamet værfast på Haukeli
og de kunne ikke rekke å komme til
åpningsmøtet. Da måtte vi være kreative,
så vi satte sammen et «Tilfeldig» team der
og da. «Du spiller trommer sant? – blir
du med?» -og sånn gikk det til. Helga ble
tromma i gang med eget band som starta
med sangen «Don`t you worry» … og
taleren hadde blitt bedre over natta og var
klar. Helga var i gang og det
gikk bra… Gode møter, taler og
flott opplegg…
Helt til nedrigg på søndagen…
da opplevde vi at en av
stativene til høytaleren raste
ned, og flere ungdommer ble
skadet. Jeg sto på scenen å så
alt skje i sakte film. Og det var
det jeg trodde det var – en film.
Det var panikksteming og
kaos. Noen minutter senere
var det ambulanse og legebil
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på stedet. Vi fikk
hjelp og alt gikk
etter forholdene
bra. «Tilfeldig» at
lydmannen også
jobbet i begravelsesbyrå og var vant til
å takle kriser … Han ledet oss igjennom
en samling hvor alle kunne snakk ut
om opplevelsen og ga oss gode råd for
hvordan vi burde håndtere saken videre.
Når det toppet seg på slutten var jeg ikke
så veldig høy i hatten som ung leder.
Da kom ungdomslederen til meg
og sa at nå kunne han ta over. Det
var absolutt ikke noe nederlag, det
var godt. Men frem til da, hadde
jeg fått lov å ha ansvaret, nå var
det godt å få slippe.

«Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke
engstelig om, for jeg er din Gud!
Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg
oppe med min rettferds høyre hånd.»
Jes. 41.10

Av Kari Garthus

Det kom mye bra utav denne
helga. I ettertid preget ulykka oss
mye, men ungdommene som var
der da, ble knytta sammen på en
spesiell måte. Bønnen ble viktig,
samtalene ble viktig, omsorgen
ble viktig. I ettertid ble det starta
bibelgrupper og flere fikk et
kristen fellesskap å knytte seg til.
For meg personlig fikk jeg
oppleve at jeg fikk tillit til å lede,
men også støtte når ansvaret ble
for stort.
Vi var mange som fikk oppleve
Guds ledelse gjennom den helga.
«Han er med» blei det vi hilste
hverandre med.
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Utfordringer og
gleder i Jakobs Hus
Vi videreformidler fra ”fadderskriv” som kom nå i
september:
De sosiale prosjektene i Colombia kjenner
på smerten ved å ikke kunne følge
opp barna som før pandemien. Likevel
fortsetter arbeidet med å møte barna som
kommer fra vanskelige livssituasjoner.
På Jakobs hus utenfor Bogota og på
Fredens hus i Medellin, er det fortsatt
hjemmeskole og strenge restriksjoner for
Colombias flagg

besøk. Det har vært vanskelig for barna
som har en familie, å ikke få besøk av
slektninger og samtidig ikke får treffe
barna på skolen de vanligvis går på. Det
har også vært utfordrende for ansatte
som ikke får dratt hjem så ofte som de
skulle ønske, på grunn av reduserte
transportmuligheter.

Forandret brødrepar

Likevel fortsetter det viktige
rehabiliteringsarbeidet på gården.
Brødrene Jesus (12) og Johan (9) flyttet
nylig inn på Jakobs hus. De kom fra en
familie preget av alkoholisme og lite
tilstedeværende foreldre. Brødreparet
gikk ikke på skole og levde så og si
på gata, med alt det innebærer av
rusmisbruk og kriminalitet.
En av de ansatte på Jakobs hus forteller at
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dette merkes godt på guttenes vokabular
og oppførsel.
- Da de kom hit oppførte eldstemann seg
som en voksen person i en gutts kropp.
Ingen av brødrene uttrykte noe særlig
følelsesliv, utenom aggressivitet. En
av de største forandringene vi ser etter
ganske kort tid her, er hvordan de nå er i
stand til å gråte, leke og ikke minst bare
være barn. De klarer å forholde seg til
autoritetspersoner, har endret vokabular
og holdninger, og har slått seg godt til ro
på området.

Kaffeplanter som
det bl.a. dyrker
fram på gården
La Vega, Jakobs
Hus.

Gir det videre

psykolog her på Jakobs hus. Jeg takker
Gud for menneskene her og de som
støtter dette arbeidet, for at de har hjulpet
meg og vist at de har tro på meg.

En av dem som jobber med barna på
Jakobs hus er 22 år gamle Nicolas Vega.
Han kom selv til stedet som tiåring og får
nå jobbe med barn i samme situasjon som
han selv var.
- Det er et privilegium at jeg får gi videre
av det jeg selv har mottatt gjennom
årene her. Mitt største ønske er å studere
psykologi, slik at jeg kan jobbe som

Takk for at du er med og støtter
arbeidet på Jakobs hus i denne krevende
situasjonen.
Rachel E. Olsen
Prosjektleder for innsamling
og giveroppfølging
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Vår tidligere pastor,
Arvid Hunemo, fortsetter her med
et nytt stykke i serien
”Tanker om ordtak”.
Denne gangen er overskriften:

«Med hånden på hjertet»
Du har sikkert lagt
merke til at når
amerikanerne synger
sin nasjonalsang, så
holder de høyre hånd
på hjertet. Jeg er ikke
helt sikker på hva det
betyr, men tenker at
det betyr kjærlighet og
lojalitet til sitt kjære land
med flagget med «stars
and stripes.» Det er noe
vakkert med hånden på
hjertet.
Opprinnelig kommer
det av at en ikke holder
våpen til kamp og krig,
men har fredelige og
ærlige hensikter. For oss
kan det være et uttrykk
for oppriktighet og
ærlighet: «Jeg kan si med
hånden på hjertet...» Da
er det uttrykt så sterkt en
kan.

oss, og det er liv i oss så
lenge hjertet slår.

motiver, uærlige
hensikter og skjulte triks.

Når det vi sier og gjør,
kommer fra et ærlig og
oppriktig hjerte, vil det
merkes. Mennesker rundt
oss vil forstå at vi har
fredelige hensikter. Det
verste vi kan gjøre er å
gripe til våpen for vinne
vår egen sak.

I Bibelen kan vi lese
om to som møttes.
Spørsmålet var: «Er
du med meg av hele
ditt hjerte slik jeg er
med deg?» «Ja», svarte
Jonadab. «Er det så, da
gi meg hånden på det»,
sa Jehu. Han ga ham
hånden. (2 Kongebok
10,15)

Derfor må vi stadig
rense hjertet vårt for
uhumskheter av egoistiske

Hjertet er et av
menneskets mest vitale
organ. Det holder liv i
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Hovedpastor Knuts infospalte om menighetens liv og virke:

Denne gangen:

Besøk, dødsfall og
begravelser
«Fra vugge til grav» heter
det, og slik er det også for
mange i menigheten. Vi
ønsker å være en menighet
som er der i alle livets
situasjoner, begivenheter
og hendelser.
For noen skjer utgangen
av dette livet plutselig,
mens for andre kan
både mennesker rundt
vedkommende og
menighet følge med på den
siste reis.
Om det er ønskelig
besøker vi gjerne
mennesker både i
heim, på sykehjem og
sjukehus, uansett om
livet går mot slutten
eller ikke. Vi opplever
at noen budsender folk i
menigheten eller de ansatte,
det være seg at signalene
kommer fra den det gjelder
eller mennesker som står
rundt vedkommende.
Andre ganger kan det være
at vi som ansatte får høre
det via andre kilder og går
på uoppfordret besøk. Vi
tvinger oss selvfølgelig
aldri til besøk, men

kommer gjerne. Om ønskelig
forretter vi gjerne nattverd.
Andre ganger kan det være
smertefullt å høre at folk har
ligget syk og kanskje også
døende, enten hjemme eller
på sykehus/institusjoner
uten å få et ønsket besøk.
Derfor vil vi gjerne oppfordre
pårørende til å kontakte
frivillige eller ansatte i
menighet om det ønskes at
noen skal få et besøk.
Noen av menighetens
medlemmer bor i andre
kommuner og opplever
det mest naturlig at noen
i deres nærmiljø forretter
i begravelse. Dette er
selvfølgelig ikke noe
problem for oss. Noen
ganger gir familie beskjed,
andre ganger ser vi det ved
retur av menighetsblad
eller på annen måte. Men
vi forretter gjerne også til
menighetens medlemmer på
deres hjemsted, selv om de
bor i andre kommuner enn
Vegårshei.
Normalt er det
menighetens pastorer som
forretter i begravelser der
vedkommende hører til
menigheten. Men det kan
også være andre med tillit fra
pårørende og menighet.
Jeg får noen ganger
spørsmål om å forrette
til mennesker som ikke

hører til vår menighet.
Og det gjør jeg gjerne.
På Vegårshei, hvor vi
har egnet lokale, har jeg
da satt som betingelse at
seremonien skjer ut fra
Forsamlingshuset. Syntes
det er mest riktig.
Oversikten i vårt
menighetsblad viser alle
vi har hatt seremoni til,
uansett medlemskap eller
ikke. Medlemmer som har
hatt begravelse i annet
trossamfunn tas normalt
ikke med her.
Får gjennom pårørendesamtaler ofte spørsmål om
tidspunkter for seremoni.
Her må vi forholde oss
til det kirkelig fellesråd
(utvidet menighetsråd)
på Vegårshei har bestemt.
Det vil si at de ikke tillater
seremonier senere enn kl
11.00. Den tiden vi har
sommertid kan det, om det
er sterkt ønsket, utsettes til
kl. 12.00. Vi har også fått
presisert at korteste vei til
kommunens gravplasser
skal benyttes.
Nevner også at det
selvfølgelig ikke koster
noe med begravelse der
avdøde er medlem av
menigheten. I forbindelse
med minnesamvær til
medlemmer er det også fri
lokalleie.
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Gamlebygget er pussa opp!
Nå er vi ferdig med å puss opp
det gamle bygget vårt også. Her
får du et lite innblikk i hvordan
det har blitt.

Stua

Vi har laget stue
i den gamle
spisesalen. Stua
har fått gode sofaer

og stoler og er blitt veldig fin synes vi!
Kvinneforeningen har allerede tatt den i
bruk (se bildet nederst på siden). Stua kan
leies til selskaper dersom noen ønsker det.

U-salen
Kontor

Kontorer har flyttet fra Hovland (de lille
hvite huset) og inn i den gamle stua.
Det har blitt 4 kontorer for ansatte, en
gang med god plass til konferansebord
og et lite kontor som alle kan bruke.
Det lille kontoret har inngang fra stua.
Kopimaskinen står der slik at alle har
tilgang til den.
Alle ansatte trives godt i nye omgivelser.

Den gamle salen er ganske så forandret
men likevel gjenkjennelig. Taket er
senket, deler
av galleri er
revet og trapp
ned i gangen er
fjernet. U-salen
har scene og eget
opplegg for lyd,
lys og bilde, slik
at mindre møter
og konserter kan
arrangeres her.
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spillrom med nytt biljard, airhockey og
playstation. Dette har blitt et populært
område på Nito!

Gangen

Det er bygget amfi fra salen og opp til
galleriet. Amfiet fungere som benker
på søndagsskolen, sitteplasser på Nito
og Åpent hus og trapp. Galleriet er blitt

Den gamle
gangen vår
er pusset opp
og har nå blitt
til et rom i
seg selv.
Det gamle
anretningsbordet er
malt, vi har
lagt nytt tak
med lys i og
kjøpt nye
sofaer. Gangen er blitt et rom som kan
brukes som grupperom.

Tekst og fotos:
Camilla Saga

TUSEN TUSEN TAKK til alle som trofast
har vært med på dugnad! Uten dere
haddde vi ikke klart å få laget så fine rom
til bygdas barn og unge! Nito, Åpent hus
og søndagsskole stortrives i u-salen!
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Ny spalte: ”Min sang”:

Ikke en spurv til jorden

Av Tone Ufsvatn Bjørnstad
Ikke en spurv til jorden
uten at Gud det vet.
Ikke en sjel mot døden
uten hans kjærlighet!
Ikke en blomst er visnet,
ikke en tåre falt
uten at Gud vet om det,
han som er over alt.
Tro det når stormen herjer
bladløse vintertrær!
Tro det når brenning bryter
over de nakne skjær!
Tro det når ubeskyttet
midt i en kamp du står.
Tro det når helt alene
du med en smerte går.
Tro det når noe brister
uten å vokse frem.
Tro det når noen mister
det som var alt for dem!
Tro det når håp går under
uten å reise seg:
Ikke en spurv til jorden!
Det er et ord til deg.

Jeg har to sanger som er viktige for meg.
”Ikke en spurv til jorden” har vært viktig for
meg lenge. Bestemor ba meg synge den i
begravelsen hennes. Hun var syk før hun
døde og jeg så hvor tapper hun var med
Gud ved sin side.
Tiden med henne satte spor i meg og viste
meg at selv om situasjonen er mørk, så
finnes det lys i Guds trøst. Og for meg så
handler denne sangen om det.
Denne sangen ble spesielt viktig for
meg da jeg lå utmattet av kvalme i sist
svangerskap. Når man er så nedbrutt at
man ikke orker å be, da er det godt å vite
at Gud er nær.
Den andre sangen er ”Raise a Hallelujah”.
Jeg har så mye flott i livet, men likevel er
det noen aspekter av livet som krever litt
kjemping. Den sangen gir motivasjon til å
stå i situasjoner og kjempe videre. Gud er
med!

Tekst: Ingeborg Prytz Fougner
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Takk til
Svein!

Tidlig i mars sa Svein Flaten opp sin
stilling i menigheten fra og med 1.8.
Søndag 16.8. ble han takket for hans
tjeneste som pastor i menigheten fra
2012, de siste 4 årene som hovedpastor.
Dette er utdrag av takketalen til Svein
som Camilla Saga hadde på vegne av
lederskapet:
«Svein, du har betydd mye for
menigheten vår. Vi er mange som er
takknemlig over den jobben du har gjort
for Guds Menighet i mange år. Jeg tror
jeg må trekke fram din forkynnelse.
Den er vi mange som setter pris på. Du
utfordrer og får oss til å tenke.
Som hovedpastor er det mange
oppgaver å jobbe med. Forkynnelse er
veldig synlig. Men jeg vet du har gjort
mange jobber som er mindre synlig
også. Det er ikke få ganger du har måtte
pynte litt sammen med meg, flytt på
noe, henge opp litt julelys og sånt. Det
er fordi du har vært her når jeg har
trengt en hjelpende hånd. Takk for
alt du har rydda etter oss andre, takk
for alle besøk du har tatt, takk for alle
bønner du har bedt for menigheten vår.
Jeg har også lyst til å takke deg for dine
kloke tanker. Når lederskapet noen
ganger snakker seg langt ut på viddene
har du vært god på å hente oss inn
igjen. Takk!

Jeg tror ikke du selv vil omtale deg som
den fødte skuespiller. Men tusen takk
for at du har vært med på det vi spørr
deg om. Vis mann på julaften, liveshow
med Åpent Hus, prologen til engelen
Gabriel, Josefs tanker. Takk for at du har
tatt disse utfordringene. Det vært med
på å gi oss mangfold.
Siden du ikke er født som skuespiller
er du nok født som noe annet. Nemlig
med ski på beina! Du er sporty. Du liker
både å løpe og gå på ski. Denne synes vi
passer perfekt til deg.

Menigheten har alt gitt deg en
avskjedsgave. Du fikk 10 dager opphold
på Hermon i juli. Du har fortalt meg om
fine dager med fjellturer, flott natur og
god mat.
Tusen takk Svein for den jobben du
har gjort som ansatt i menigheten vår
gjennom mange år!»
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Tanker fra lederskapets leder

H

Erling Myre

ei og Guds fred! Det er et
privilegium å få lov å være
leder for en menighet med så mange
engasjerte mennesker som er levende
opptatt av at mennesker skal få møte
Jesus og bli etterfølgere av ham.

D

et er gledelig å se alle som er med
og på ulike og kreative måter bidrar
i fellesskapet. Det er mitt ønske og bønn
at alle skal oppleve å være en del av den
store familien som menigheten er.

F

or å være en del av en familie vet vi
at alle må bidra hver på sin måte og
gi og ta for fellesskapet. I familien er det
også viktig å støtte hverandre i alt vi
gjør og er.

P

å mange måter er det en spesiell høst
å starte opp igjen, det er godt å kjenne
på det store fellesskapet i gudstjenesten
og det å komme sammen til så normal
gudstjeneste som mulig. Det er også godt
å se at alle barne og ungdomslederne
bruker kreativiteten og tilpasser de ulike
samlingene til smittevernreglene som
preger oss.

V

i gleder oss over at vi nå har en
solid stab med dyktige arbeidere
som på hver sin gode måte tilrettelegger
for menighetens virke. Det er mange
oppgaver og tjenester som skal fungere.

K

nut, vi er veldig
takknemlig at
du har tatt på seg
ansvaret som hoved
pastor, vi opplever
det trygt, godt og
riktig.

K

ari, vi er
imponert over
det du har startet
på med jobb i
menigheten og
teologi studie i tillegg
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og det er godt å merke ditt store hjerte for
menigheten.

L

eif Halgeir du fortsetter der du var i
vår og vi er veldig takknemlige for
ditt engasjement og vi har kjent på ekstra
stor takknemlighet til dine egenskaper
med å lage ulike innslag som er publisert
i tiden vi ikke kunne samles.

K

aroline vår 1 åring fra Grimstad
bibelskole er allerede kommet godt
i gang på mange arenaer i ungdomsog barnearbeidet så vi gleder oss til
fortsettelsen og bli bedre kjent med deg.

E

lisabeth du har nå tatt på deg et
engasjement som ansvarlig for
konfirmant arbeidet, det kjennes trygt og
bra og du er virkelig på rett plass der.

N

ina, vi gleder over at du har kjent
på å ta et engasjement som leder
og koordinator for ungdomsarbeidet og
det merker vi du brenner for så det blir
spennende å følge det fremover, det tror
vi blir bra.

D

ere representerer et mangfold med
ulike gaver og tjenester som sammen
jobber for og ønsker at vi skal være en
levende menighet der mennesker får
møte Jesus.

D

et er mange oppgaver som skal fylles
for dere og finne må finne måter å
jobbe sammen på, men det har allerede
godt seg godt til så vi har stor forventning
til hva Gud har for oss fremover.

B

ygget vårt fungerer veldig bra og det
er moro å se hvor godt folk i alle aldre
trives. Vi ser frem til å snart ferdigstille
utomhus også nå i høst.

D

et er
gledelig
at vi har
fått med
Jens Kåre
Lindal som
menighetsveileder, han
vil veilede
og hjelpe oss
i prosesser
vi står i i
menigheten
og vi gleder
Maren Johanne
oss til å jobbe Karterød har andakt på
sammen med familiegudstjenesten 6.9.
ham fremover.

O

mmund Rolfsen vil også fortsette
som vår veileder i NaMu slik vi
har hatt de siste 20 årene som vi ser som
veldig viktig og betydningsfult.

V

i snakker mye om at vi ønsker å
være en menighet for bygda, og det
håper og ber vi om at vi kan være og
at menigheten er som en stor familie,
der det er plass til alle som ønsker å
ha et nettverk og fellesskap det Jesus
er hovedpersonen. Han som ønsker å
gå livet sammen med oss alle og i alle
aldre.

J

eg hilser dere med Johannes 1,12 «Alle
som tok imot ham dem gav han rett til å
bli guds barn, de som tror på hans navn»
Det er bare å tro og ta imot, Jesus er for
alle!!

V

i ønsker deg velkommen i
storfamilien vår.
Må Gud velsigne dere med vennlig hilsen
Erling Myre
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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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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.

FIKS
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– FÅ

T ÅR
T HEL

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

Signe Randine Bjørkholt
Født 24. april 2020.
Døpt 9. august 2020 på
Sundsli, Vegårshei.
Foreldre:
Torbjørg Loftesnes
Bjørkholt og Kjell Olav
Sandane Bjørkholt.

Ella Myre
Født 26. september 2019.
Velsignet 23. august 2020 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre:
Linda og Jan Magnus
Myre.

Elise Seiersnes
Født 13. desember 2019.
Velsignet 23. august 2020 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre:
Therese Ausel Seiersnes og
Olav Martin Seiersnes.

Martha Langmyr
Født 13. februar 2020.
Velsignet 23. august 2020 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre:
Helene og Espen Langmyr.

Solfrid Langmyr
Født 13. februar 2020.
Velsignet 23. august 2020 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre:
Helene og Espen Langmyr.

NYE MEDLEMMER:
Astrid Valle Nygårdseter
Bjørnar Valle Nygårdseter.
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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VIGSEL:

Paula Sofia Perea Valle
Født 16. desember 2019.
Velsignet 6. september
2020 i Vegårshei
Forsamlingshus.
Foreldre:
Stina Perea Valle og
Eduardo Perea Alvarez.

Malin Tollefsrud og
Andre Moises Lia
ble viet 10. juli 2020 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Paret er bosatt på Lia,
Vegårshei.

Torbjørg Loftesnes
Haugland og Kjell Olav
Sandane Bjørkholt
ble viet 8. august 2020 på
Sundfjell, Vegårshei.
Paret er bosatt ved Sundet,
Vegårshei

”Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant
dem er kjærligheten.” 1. Kor. 13,13.
Gratulerer hjertelig!

Litt fra programmet framover:

Jona Valle Nygårdseter
Født 28. mai 2020
Velsignet 6. september
2020 i Vegårshei
Forsamlingshus.
Foreldre:
Astrid Valle Nygårdseter
og Bjørnar Valle
Nygårdseter.

- Søndag 4.10.: Gudstjeneste. Gull-konfirmanter.
- Søndag 11.10.: Gudstjeneste med presentasjon av
nye konfirmnter.
- Søndag 18.10.: Gudstjeneste med besøk av
Johannes Vålandsmyr.
- Onsdag 21.10.: Fellesskapskveld i bønneuka.
- Søndag 25.10.: Fellesgudstjeneste i kirka i
forbindelse med bønneuka.
- Søndag 1.11.: Gudstjeneste. Allehelgensdag.
Vi minnes spesiellt de i vår menighet som er gått
bort det siste året.
- Søndag 8.11.: Gudstjeneste med besøk av
Jens Kåre Lindal.
De fleste søndager det er gudstjeneste er det også
søndagsskole. Av smittevernhensyn går disse
direkte til samling via gammel inngang.
Følg med på www.gudsmenighet.no
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Evnt. returadresse:
Guds Menighet,
Aklandsveien 22,
4985 Vegårshei

Speideren er i gang
Speideren er kommet godt i gang denne
høsten, med stort oppmøte.
Småspeideren (for de i 3. og 4. klasse)
er jo nyoppstartet og har allerede ca
40 deltakere. En kjempegjeng som skal
lære seg friluftsliv og nevenyttighet. Og
ikke minst være sammen i et godt og
positivt miljø.
Heldigvis er det godt med ledere, men
likevel litt utfordrende med så mange.
Speidertroppen, som er for de fra 5.
og eldre er også bortimot 40 gutter og
jenter. Første møtet brukte de kano og
hadde en utfordrende tur ned Storelva
fra Saga til Vegerstøl. Og første helga i
september var det tradisjonell tur med
overnatting til Espestøa. Mange lå i
hengekøye, mens andre valgte lavo eller
under
åpen
himmel.
Lørdag
var det
besøk
av småspeiderene
og kanoer
ble også
da flittig
brukt.
Lykke til
i speiderarbeidet.
videre!
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