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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.

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.
Kvinneforeningen: Aud Bjørkholt.
Lovsangstjenesten: Nina S. Jorstad.
Bønnenettverk:
Teknisk gruppe: Ole Jorstad.
VeBaGo: Maria Bergan.
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
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Leder:
Jul.
Jul. Julegaver. Julemat. Julesanger.
Julepynt. Julelys. Julebord. Juleprogram.
Stramt program. Juleavslutning.
Juleball. Juleskirenn. Juleklær. Juleslips
og julesokker. Julemiddag. Juleøl.
Juleakevitt. Juleansjos. Mente ikke det
med juleakevitt. Juleåpent. Julestengt.
Julebesøk. Julegudstjeneste. Julestjerne.
Juleglede. Julebukk. Julenisse.
Sirupsnipper. Julesirupsnipper. Julenek.
Juletre og juletregang. Julemesse.
Julesnø. Mye snø. Julemarsipan.
O, jul med din glede.
Hvor mye skal egentlig til for å hylle
gutten som lå der med høy til pute, og
gret på si ringe seng?

Har du husket å sende julekort
forresten?
Med ønske om ei velsigna jul til dere
alle!
Svein Flaten, hovedpastor.

Vinterens konfirmanter
Bak fra venstre:
Astrid Lindtveit,
Andrea Namsvatn
Bjørkholt,
Malin Svendsen
Langemyr,
Johannes Myre.
Foran fra venstre:
Ruth Songe,
Anna Emilie Løwe,
Tomine Simonstad.
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Falle til ro
Fall til ro og kjenn at jeg er Herre.
Fall til ro, ja sett deg bare ned.
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud,
jeg vil gi deg av min fred.
Det nærmer seg jul. Til glede for mange, til sorg for andre. Noen er
ferdig med julegavene, noen har ikke begynt å tenke på det en gang.
Verden rundt oss gir oss stadig nye tilbud, de beste tipsene for å finne
julestemninga. «Slik får du mest for pengene i julehandelen…Vi hjelper
deg med juleribba, eller
Hva gir man til dem som har alt?» Vi pepres med inntrykk, tips og ideer.
Det er hvist en verden der ute som vil hjelpe oss … Men det det skaper,
er mer forventing, mer press, mer stress.
Det er ikke bare i jula, men i jula blir det kanskje forsterket?
- det at alle disse stemmene og meningene, forteller meg hva som
forventes av meg. Hva jeg bør og skal gjøre. Alle er opptatt av å få
gjort sine gjøremål, før jula kommer …
Mye av samfunnet vårt i dag tillater ikke stillhet…
verken i jula eller ellers.
Vi skal bli mere effektive, vi skal prestere. Men midt i alt dette kavet og
maset vi lever i, er der en Gud som ønsker kontakt med oss. Han presser
seg ikke på, men han er der; i stillheten… Men denne stillheten trues i
aller høyeste grad, av oss mennesker, bevisst og ubevisst.
I jula feirer vi at Gud sendte sin sønn til jorda. En konge.
Men født i en krybbe.
Uten stor ståhei… «Så enkelt og stille, kom Gud til vår jord…»
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I en natt så klar og kald av en ung og tapper mor
i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord
Så umerkelig så stille,
byens gater helt forlatt,
ingen opptog for den lille,
lyset kom en vinternatt
Hva er ditt ønske for jula i år?
Eva Weel Skram har skrevet en nydelig julelåt, «Falle til ro».

Kanskje, ser du ei stjerne, som flyg mot det blå
Du spør meg, ka eg ønske
Og ka eg håpa på, med den enklaste tru, finne fred, eg og du
Så kanskje vil jula gi, enda litt meire tid, tid til å sjå
Alt som me streva med, enda vi trenge det, sjå heile verda falle til ro
Kanskje det e det som vi trenge no.
Det er virkelig juleønske mitt i år. Å la verden og dets mas fare…
Men finne denne roen.
Den roen der Gud får tid til å snakke til deg. Stillheten der du kan få kjenne på
fred, beundring og begeistring over hva han har gjort for deg. At han sendte
Jesus til jorda, for deg, for å dø, for at du skulle få leve, ved å tro på han.

I det stille til de små,
bringer Jesus håp om fred,
og han kommer da som nå,
fra sin himmel til oss ned.
Julenatt med lys og glede
minner oss om Gud som kom,
evig er han her tilstede,
nå står grav og krybbe tom.

Av Kari Garthus
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Det er tradisjon av vi lager vennefest den 31.oktober! Og det gjorde
vi i år også!
230 barn og mange voksne fant veien til Guds Menighet den
høstkvelden. Vi hadde besøk av dyr, vesener, helter og mennesker.
Det var mange kreative antrekk å se. Gøy at så mange voksne også
kler seg ut.
Jan Magnus og
Louisa fikk også
mulighet for litt
snop.

Soldat og
cowboy,
Miriam og
Marie.

Et par
fra Sagaområdet,
Lars og
Jon.
Elisabeth og Dagfinn sørget
for at alle fikk nok godis.

Kveldens konfransierer
var Elise og Oda.
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Elise og
Margit
drømmer seg
tilbake til
baby-tida.
Festen startet i storsalen med samling for
alle. VeBaGo sang om vennskap. Flinke
skuespllere fra Nes og Leif hadde laget
flott Supernytt-film. Filmen forteller oss
Jesus vil være vennen vår. Pastor Svein
konkluderer med at Jesus er verdens
beste venn!
Vennefesten feires hvert år den
31.oktober. Med denne festen ønsker vi å
lage et godt alternativ for "knask og knep"
og ringing på dører. Vi prøver å lage en
gøy kveld med aktiviteter som passer for

Jonas har tatt seg
ombord på Titanic.

Sarah var litt
skummel!?

Signe måtte passe
på at hun ikke gikk
Synne og ...... liker å
i lufta.
kle seg litt ut.
de fleste barn og tweens. Det er mange
ulike oppgaver og leker som barna
kan være med på. De samler på lodd
som fungere som betaling i kiosken
underveis. Kiosken er full av smågodt,
slush og popcorn!
I år var det spennende å lage
vennefest i nytt kirkebygg. Det synes vi
fungerte veldig bra. Til neste år gleder
vi oss til å kunne ha vennefest i den
gamle salen (som da har blitt helt ny!).
De voksne koste seg i kaffe i den nye
spisesalen.
Takk til alle som kom og laget fest
sammen med oss!
Takk til alle som arbeidet på festen!
Uten dere alle sammen hadde ikke
kvelden blitt så gøy!!
Tekt: Camilla Saga.
Fotos: Leif Dalen.

Vaktene var på plass Stian og Sofie tok seg av
den jobben.
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Velkommen
til samlinger
i Vegårshei
Forsamlingshus i jule- og
nyttårshelgen.
Julaften kl. 15.00:
Gudstjeneste for hele
familien.
2.juledag kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste.
Nyttårsaften:
Samling for ungdom.
Se FB-arrangement.
1. nyttårsdag kl. 16.00:
Høytidsgudstjeneste.
Følg ellers med
på menighetens
hjemmeside
og annonser i
Tvedestrandsposten.

HusTreff

Nyårets første HusTreff
blir onsdag 15.1.
kl.11.00.
Denne dagen får
vi besøk av Geir
Ommundsen som
forteller livsglimt fra
Afrika.
Onsdag 12.2. gjester
Svein Kleivane oss
og kåserer om ”Jakob
Sande - liv og diktning”.
22.mars kommer Pia
og John David Wikstøl
med sang, musikk og
prat.
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Parkveld på Huset
Den 14.september var det
Parkveld på Huset. Dag Willam
og Tonje Haugeto Stang var
kursledere. De har skrevet boka
«Tid for to» i sammen og de
tilbyr veiledning og kurs.

Dag William har bakgrunn som
pastor i Frikirken og jobber nå
som bedriftsrådgiver i det private
næringslivet, Tonje kombinerer for
tiden frilansvirksomhet med stilling
som sosialpedagogisk rådgiver i
videregående skole.
De snakket ærlig og med mye humor
på hendelser fra egen hverdag. De
inspirerer og utfordrer på ting som alle
kan kjenne seg igjen i.
De snakket om ulike faser i
forholdet og hvordan man kan utnytte
hverandres svake og sterke sider i
stedet for å irritere seg over forskjellene.
Kommunikasjon, økonomi, tid, sex og
ulikheter.
Vi satt parvis slik at man kunne prate
om ulike temaer gjennom kurset.
Det er viktig å sette av tid til
hverandre og snakke om det som er
vanskelig slik at vi som par kan støtte
hverandre og være kjærester gjennom et
helt liv.
Neste år får vi igjen besøk av paret
og da skal de ha et kurs som går over
to dager. Så sett av tiden allerede nå.
Tredje helga i september.
Desember er en hektisk måned, men
gjør rom til en date med din kjære!
Tekst og
Et sitat fra Dag Willam til slutt:
foto: Kristine
«Gresset er grønnest på den siden av
Simonstad
gjerdet der det får mest oppmerksomhet»
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Dugnad i ”gamlebygget”
Vi er veldig godt i gang med å pusse opp
den gamle salen. Den har blitt mindre ved
at scenen har blitt et lager. Galleriet er revet
og framstår nå som et stort rom. Det er
bygget stort amfi fra galleri og ned i salen.
Alt arbeid utføres av
5 dugnadslag. 4 lag
arbeider på kveldstid/
lørdager og et lag
samles på dagtid hver
torsdag. Hvert enkelt
lag arbeider hver kveld
i en uke og har så fri tre
uker. Det er rett og slett
imponerende hvor langt
vi har kommet i løpet av
høsten.
Vi hadde som mål at
salen skulle være ferdig
til jul. Det tror jeg vi
klarer sånn ca 95%. Og
det er kjempegøy!

Den gamle salen skal
brukes til barn og unge.
På fredag viste Leif alle
tweensa våre rundt i
ny sal (når de var på
tweensfredag). Den gleden
de viser over å skulle få
flytte inn her er verdt alle
dugnadstimer!
Håper det kan være til
oppmuntring for å stå på
videre og fullføre jobben.
Vi gjør dette for bygdas
barn og unge. Fordi vi
ønsker at de skal ha et
trygt godt sted å være. Og

Harald Myre er god på å
svinge feiekosten!
for at de skal bli kjent med
Jesus!
Tusen takk til alle som
gir av sin tid i dette
oppussing-prosjektet. Det
legges ned mange timer
med dugnadsarbeid. Jeg
håper alle får en fredfull
jul med litt tid til annet en
dugnad! Jeg gleder meg til
vi skal flytte inn!
På nyåret går vi i gang
med å pusse opp den
gamle spisesalen og bygge
kontorer til våre ansatte i
den gamle stua.
Har du lyst til å være med
på dugnad? Ta kontakt med
dugnadslederne som er
Erling Myre og Tolv Voie.

Kjetil Ettestøl er jo håndtverker og legger ned mange timer i
dugnad i forbindelse med ombyggingen.

For byggekomiteen Camilla Saga,
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Tore Myre har lang fartstid i menigheten og stiller villig opp
på dugnadsarbeid - og forteller at han trives med det.
Eilev Flaten har vært med
på flere ombygginger på
Forsamlingshuset og er en
habil dugnadsarbeider.

Alle bilder:
Leif Dalen

Det er ikke så lett å kjenne seg igjen i den gamle
storesalen. Men vi tror det blir flott. Taket senkes
og flere nye rom kommer til. Alt for at barne- og
ungdomsarbeidet skal få bedre mulighet for aktivitet
og virksomhet.

På bildet over
ser vi den nye
amfi-trappa
som går fra
det gamle
galleriet og ned
i storesalen.
Et spennende
prosjekt.
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Korset som hang i den
gamle storesalen er nå
kommet på plss i ny
sal. Det er pusset noe
opp og fått nytt led-lys
i bakgrunn.
Flere har uttrykt glede
og takknemlighet for
dette.

Misjonærene våre,
Anne og Christian
Brack kommer hjem
fra Rwanda nå ved
årsskiftet. De bosetter
seg i Hamarområdet og
Anne vil begynne som
sykepleier der. Mer i
neste nummer.

Bestyrerparet
ved Jakobs Hus i
Colombia har bedt
oss om ekstra midler
til julefeiring for
barna på gården.
Menigheten har
forskuttert og tar opp
kollekt på julaften.

Side 12
Nr 4-2019.indd 12

04.12.2019 01.43.02

Husk rengjøringen!
Den som har ører, hør»

Matt.11,15 (les gjerne versene 11-19).

D

u er vel opptatt med
ditt nå før jul. Det er så
mange ting som skal gjøres
og ordnes. Husrengjøringen
er en viktig del av dette. Det
blir vasket og skurt. Alt skal
være i beste orden. Og slik
bør det også være til jul.

B

ibelen minner oss også
om en rengjøring - en
renselse. Teksten forteller om
døperen Johannes. En stor
mann i Guds rike. En mann
som stod fram og forkynte
at folk måtte rydde vei for
Herren. «Gjør veien rett for
Herren» sier han i Joh.1,23.
Folk trong å forberede Jesu
komme.

J

ulen minner oss igjen om
Jesus komme til vår jord.
Men den skal også minne oss
om at han ønsker å komme til
deg og meg i dag.

H

ar vi gjort veien rett for
ham? Har vi rengjort
slik at Han får plass? Det
forunderlige er jo at det
faktisk er Jesus selv som vil ta
storrengjøringen. Det er bare
om å gjøre for oss å slippe
ham til. Får han komme til
med sitt budskap til hjertene
våre vil han rense for all
synd. Først da er vi «rene
og rettferdige og himmelen
verdige». Det er et god
budskap for alle mennesker.
Har du ører - hør dette og ta
imot.

M

en nå som den
gang gjør ikke
budskapet alltid inntrykk
på menneskene. Folk ville
ikke og vil egentlig ikke høre.
Forkynner vi Guds hellighet
og renhet, en som ikke tåler
synd, og at vi mennesker ikke
klarer å oppfylle loven på noe

Av pastor Knut Sunde
vis - ja da er vi mørkemenn.
Blir evangeliet holdt fram:
gleden og takken ved det å
leve som en kristen, ja da er
det herlighetsteologi. Bibelens
budskap er egentlig begge
deler: lov og evangelium,
synd og nåde.

D

et er dette som har gitt
meg frimodighet til å
tro og også til å anbefale det
videre. Vi trenger å rydde
vei for evangeliets budskap
som også kommer til oss nå
i denne julen - vi trenger å
rydde vei og plass for Jesus
- vi trenger å høre. Og du
trenger det for å leve!
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Mellom 35 og 40 messer har det blitt i årenes løp, men årets var den første i nytt bygg.
Og det viste seg at vi hadde behov for all den plass vi kunne. Mye folk var innom, og
mange tok en langdag på Huset. Salgsborder bugnet og lotteriene hadde mange fantastisk fine gevinster. Maten holdt akkuratt og været var på vår side. Minikonsert med
VeBaGo og julefortelling ved Heidi. Folk koste seg og praten gikk livelig. Pengene satt
løst og det ble en flott inntekt til menighet og misjon. Fintelling er ikke helt i boks enda,
men brutto ser det ut til å bli ca 190.000,-.
Tusen takk til alle - både messekomite, alle medhjelpere, og ikke minst alle besøkende.
Messekomiteen besto av leder Eli Saga, samt Ellen Bergan, Susanne Nylund, May-Britt
Løvdal Myre og Heidi Strand.
Om dere har spørsmål ang trekningslisten, så ta kontakt med Eli.
Barnebok
Perlesett: Anne Signe Nygård Risdal,
Puslespill: Barnebarna til Bjørg og Birger
Løvdal, Tegnesett: Olga Iren Myre,
Gråtasstermos: Ane Voreland, Spill: Bent
Moland, Uglekoffert: Turid og Willy
Mevatn, Lotto Fantorangen: Ane Voreland,
Smykkesett: Inger og Sveins barnebarn,
Heklesett til dokke: Maud Murud Sunde,
Vannflaske m.m.: Åse Liv Skorstøl, Strikkesett
dokke: Marie og Kristine Ufsvatn, Fruktkurv:
Tonje Kristensen, Verktøysett: Mari U
Bjørnstad, Koppesett: Jaran Kaldal, Gavekort
skisenteret: Randi Olimstad Heen, Ryggsekk
fra banken: Reidun og Roar Bakken, Caps:
Torill Amalie Selaasdal, Koppesett: Jaran
Kaldal, Vannflaske m.m.: Fam. Songe
Åsnes, Koffert: Elia Sofie Svendsen Løvdal,
Gavekort skisenteret: Emilia Taxerås, Dukke
Maja Ramsdal Ettestøl, Toalettveske: Rikke
Ettestøl, Legoteppe: Sondre Myre, Dukkeseng:

Knut Eikås, Racerbil: Fam. Torjus Færsnes,
My little Ponny: Marie, Håvard og Sindre
Kaldal, Fruktkurv: Gjertrud og Ivar E.
Flaten, Dukkevogn: Marie Langemyr, Kjelke:
Lina Emilie og Eirik Bakken, Gavekort til
dyreparken: Jonas, Tomine og Kristian
Haugaas, Gavekort dyreparken: Rikke
Ettestøl.
Kniv og trebok:
Fjøl: Eirik Bakken, Kniv: Fredrik Dale,
Fjøl: Randi Hugstmyr, Kniv: Inger Marie
Ormshammer,
Fjøl: Lisbeth og
Espen Bakken,
Kniv: Tjøstolv
Aas Leiulvstad,
Kniv: Svein
Nordberg,
Klokke: Marta
Dalen.
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Hovedtrekning:
Kaffekanne: Knut Olaf Lindtveit, Lysestake:
Knut Aas, Tennbriketter: Gunvor Værland,
Termos Husquarna: Rosemarie Sletten,
Lysestake: Inger Rugnes, Stekepanne: Sofie
og Stian Sunde, Høyttaler: Eva Lieng, Glasslysestaker: Liv Kirsten Løvdal, Servietter
m.m.: Solveig Solberg, Lykt: Nils Olaf Selås,
Eplemost: Terje Flaten, Vase m.m.: Magnhild
Aune, Lysestaker:
Jenny Marie Vangstad,
Kaffekanne: Fam. A.
Simonstad, Kaffetrakter:
Anine Selås Fjell,
Tennbriketter: Fam.
Oddbjørn Myre, Engel:
Jorunn og Sigbjørn
Esperås, Engel: Fam.
Garthus, Pledd: Marit
og John Noraberg, Ovn:
To av komiteens
medlemmer, Ellen Gøran Lillemo, Vase:
Fam. Andreas Myre,
Bergan og Heidi
Gavekort Byggeren:
Strand.
Tore Jørgensen,
Gavekort Stuten: Kjell Ivar Bjørkholt,
Gavekort Digitaliseringshuset: John Flaten,
Gavekort Byggeren: Åshild og Ivar Songe,
Gavekort Fotpleie: Terje Flaten, Gavekort
Matglede: Anne Myren, Gavekort Byggeren:
Nina Flaten, Toalettveske: Ragnhild
Sines, Plastbokser: Anne-Marie Andersen,
Løper: Einar Lindland, Krølltang: Erna
Solvang, Stjerne: Eva og Helge Haugenes,
Krumkakejern: Olaug og Rune Tommassen,
Puter: Ove Pedersen, Notatbok: Ragnhild
Sines, Løper: Anne Marie og Kjetil Saga,

Høyttaler, Hilda og Finn Østebø, Viltpose:
Elisabeth Møller, Håndmixer: Marit og
Øyvind Kaldal, Hekla sengeteppe/duk:
Ingjerd Myhre Bygstad, Fillerye: Inger og
Arnt Henriksen, Fillerye: Olav (Oamann)
Vaaje, Ullpledd: Ingebjørg Jakobsen,
Sekk: Fam. Andreas Myre, Fillerye: Anine
Selås Fjell, Gavekort Bjordammen: Einar
Lindland, Gavekort Lyngrillen: Gro Langan
Bjorvatten, Gavekort Eurospar: Anne Marie
Saga, Gavekort fotbehandling: Helga M.
Raudsandmoen, Gavekort Eurospar: Vigdis
Vatne Alfsen, Gavekort Snowking: Fam. Finn
Arne Kaldal, Gavekort Heimat: Elisabeth
Møller, Gavekort Colman: Einar Lindland,
Tupperware: John Petter Valle, Fruktkurv
Kiwi: Tore Jørgensen, Fruktkurv Kiwi: Fam.
Gunnar Solvik, Fruktkurv Kiwi: Bente og
Steinar Sunde, Tova tøfler:
Signe og Ove Pedersen,
Dompapp m/lys: Malin
Svendsen, Skriver: Ranveig
Haugstøl, Dørkrans: Reidun
og Roar Bakken, Bærbar PC:
Jorunn og Sigbjørn Esperås.
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Ny menighetsundersøkelse
Menigheten har i høst tatt en ny
menighetsundersøkelse, den tiende
i rekken. Dette er noe vi gjør cirka
annethvert år for å måle sunnheten eller
helsa til menigheten. Den er absolutt
tilfredsstillende, med en liten økning, eller
bedring bør vi kanskje si, siden sist.
Ikke minst viser
«inspirerende
gudstjenester» en stor
framgang. Det er gledelig
med tanke på at det
var minimumsfaktoren
Vår menighetsrådgiver,
Ommund Rolfsen,
presenterte undersøkelsen
på menighetsmøte.

forrige gang. Altså det som
skåret lavest.
Det er også gledelig med
tanke på at gudstjenestene
er viktige for mange. Med
ulike ønsker om åssen de
bør være. Hvor lenge de
skal vare, hvilke sanger
som skal synges og mange
andre ting. Det vitner om
stor raushet at mange
likevel sier at det er en
inspirerende opplevelse å
være på gudstjenester på
forsamlingshuset!
Minimumsfaktoren
vår denne gangen ble
«engasjert trosliv». Dette
handler om ting som bønn,
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bibellesning, å oppleve
Guds gjerning i livene
våre, at troen skaper
forandring på områder i
livene osv. Dette er altså
ting vi må jobbe med i tida
framover.

Om noen ønsker mer
detaljerte skjemaer enn de
dere ser her kan dere få
det på menighetskontoret.
Svein Flaten
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Skrevet av:
Maria Celine Lundeby,
ungdomskonsulent NLM ung

”Hvis du kjenner deg igjen i
tanken om at det er kroppen
og utseendet ditt som trenger
forandring for at du skal ha
det bra, da er min oppfordring
til deg: Fortell det til Gud.”

Du blir aldri perfekt!
Jeg tror, og jeg erfarer, at Gud – han
som har designet oss – er den eneste
som kan gi oss den opplevelsen av ro og
fred i oss selv.
Jeg vil gjerne begynne med å avsløre en
løgn for deg: Du kommer aldri til å føle
deg perfekt!
Kanskje har du allerede oppdaget det.
Hver gang du når et mål der du har
tenkt: «Da skal jeg føle meg bedre», så
er tomheten like stor som før.
Det er ikke tilfredsstillelse nok i å
oppnå den gode karakteren, vinne den
førsteplassen, få den anerkjennelsen,
skaffe seg den nyeste [ sett inn ønsket
eiendel] .
Eller kanskje har du faktisk blitt fristet
til å endre på utseendet ditt. Større pupper eller rompe, ny nese, fillers i leppene eller operasjon av underlivet.

Hvorfor blir vi fristet til å forandre på
den kroppen vi er skapt med? Og er det
bra for oss?
En av Norges toppbloggere, Sophie Elise
(24), har i flere år snakket åpent om sine
justeringer på kroppen.
Det siste året har de store puppene (med
silikon fra 18-årsdagen) og de fyldige
leppene blitt radikalt mindre. Det var
tid for forandring for Sophie Elise, men
i en årrekke har hun vært kjent som en
forkjemper for å ta egne valg på tross av
negative kommentarer. Hvis operasjoner
gjør deg lykkeligere, kjør på, liksom.
Selv har hun forstørret både pupper og
rompe, operert nesa og fylt leppene med
jevne mellomrom. Den tunge sminken og
extentions i håret, føyer seg bare i rekken
av tiltak for å se bra ut.
I boka «Forbilde» fra 2016 spør Sophie Elise seg selv hvorfor hun fikser på
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kroppen, når det egentlig er innsida som
trenger forandring. Det er som om hun
anerkjenner problemet, men kanskje ikke
vet hva hun skal gjøre med det.
Sophie Elise minner meg på at det er helt
naturlig å ha et trøblete forhold til eget
utseende. Samtidig blir jeg også klar over
at jeg har funnet noen gode svar i møte
med et dårlig selvbilde.
Jeg har erfart at det finnes en ro når
stemmene i meg og rundt meg raser om
at jeg ikke er pen nok eller tynn nok. Når
jeg tenker at jeg ikke er verdifull fordi
jeg ikke ser akkurat sånn ut, da vet jeg at
det finnes bedre svar på vårt jag etter det
uoppnåelige «perfekte», enn å operere
kroppen og dekke den med sminke og
løshår. (Eller å trene sykelig mye, få et
usunt forhold til mat osv.)
Hva er det egentlig vi roper etter, når vi
tror løsningen er å forandre på det ytre?
Vi lengter etter at tomrommet inni oss
skal fylles. Vi er fylt av en uro og lengsel,
som bare kan fylles innenfra.
Jeg tror, og jeg erfarer, at Gud – han som
har designet oss – er den eneste som kan gi
oss den opplevelsen av ro og fred i oss selv.

Vi har i oss en lengsel etter det perfekte.
Den perfekte kroppen, kjæresten, familien, jobben, CV-en, you name it.
Og jeg tror den lengselen ligger i oss
fordi vi opprinnelig var skapt til å leve
i fullkommen harmoni med Gud. Vi er
skapt for å ligne ham. Mens vi lever på
denne jorda, er kroppen, tankene og
følelsene våre prega av syndefallet.
Derfor er det første vi må gjøre: Å avsløre at vi aldri vil oppnå det perfekte.
Ingen av dem du ser opp til føler noen
gang at de har oppnådd det fullkomne, det vil heller aldri du oppleve (før i
evigheten sammen med Gud).
Hvis du kjenner deg igjen i tanken om
at det er kroppen og utseendet ditt som
trenger forandring for at du skal ha det
bra, da er min oppfordring til deg: Fortell det til Gud.
Be ham fylle tomrommet ditt og erstatte det med tryggheten og vissheten om
at du er verdifull akkurat som du er.
Les i Bibelen om hva du er skapt til å
være, og snakk med andre kristne om
dette så dere kan heie hverandre frem.
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Besøk

Erhard Hermansen besøkte
menigheten og talte på gudstjeneste
første søndag i november.
Temaet han kom med er aktuelt og
viktig; «Moderne slaveri».
Erhard er opprinnelig arendalsgutt,
har i mange år vært pastor i Frikirken
og for tida leder i NKR (Norges
Kristne Råd), et fellesskap der de
fleste kristne trossamfunn er med
(inkludert Guds Menighet).
NKR arrangerer hver høst Global
uke for å belyse global urettferdighet
sammen og samtidig i løpet av en fast
årlig uke. I år var moderne slaveri
tema.

Ennå er
tiden din
ennå
er tiden din
til å si
det du ikke har sagt
til å være
den du ikke
har vært
gjøre
det du ikke
har gjort
ennå
har du livet
i hendene
så du
ikke
skal angre
på det ugjorte
Fra Tove Houcks:
En håndfull sekunder

Erhard er en engasjerende taler og vi
gledet oss over å få han på besøk!
Velkommen tilbake!
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Vår tidligere pastor,
Arvid Hunemo, fortsetter her med
et nytt stykke i serien
”Tanker om ordtak”.
Denne gangen er overskriften:

«Det kom som julekvelden på kjerringa»
Er det ikke rart med alt som gjentar seg
og likevel kommer overraskende… Den
første snøen som kommer – og en haug
med biler havner i grøfta fordi de ikke
hadde fått skifta til vinterdekk.
Ordtaket er flere hundre år gammelt
og beskriver det som også skjer mot
juletider.
Jeg hadde en kamerat som lovet ferdig
ting til jul. Men for han kom jula veldig
ubeleilig. Hvorfor kunne han ikke være
ute i bedre tid? Mange håndverkere har
nok ofte forlovt seg: «Jeg skal bli ferdig
til jul…» Jula kom ekstra fort!

Når det gjelder å være ute i god tid,
syns jeg at ordtaket bommer med å
bruke «kjerringa» som blink. Jeg har
ikke bare hørt, men kjenner flere menn
som kommer på å kjøpe gave til sin
kjære akkurat julekvelden. Uten å gå i
dybden, kjenner jeg en meget godt.
Den første jula i Betlehem kom også
veldig overraskende. Så overraskende
at de fleste ikke fikk den med seg. Den
MÅ du få med deg. Den skal feires på
samme tid i år som i fjor.
Frelserens julefest.

Ungdomsarrangement
nyttårsaften
NiTo og ÅpentHus arrangerer nyttårsfeiring for
ungdom fra 13år og oppover!
Hold av nyttårsaften folkens.
Om noen har lyst til å være med å planlegge, så gi
beskjed til Magnhild, Per, Jan Terje eller Helene!
Følg med på Facebook-arrangement!
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Tanker fra lederskapets leder

Erling Myre
Når vi nå har gått inn i den mørke høst tiden og
det er trivelig å være inne og kose seg med familie
og venner er det også ekstra trivelig å være
sammen som menighet og kose seg i trivelig
lokaler og godt fellesskap.
Vi mener å ha et variert og godt tilbud til ulike aldersgrupper og
gleder oss over mangfoldet og det store engasjementet alle dere viser i
menigheten på ulike måter på hver deres plass.
Vi ble forrige søndag minnet på at det
grunnleggende og viktigste for oss som
menighet er å være en familie og virke
som en familie, hva betyr det?
Det betyr at vi er alle generasjoner og
på den måten er der for hverandre
uavhengig av alder. En god familie er
inkluderende, har tid til hverandre, er
ikke så opptatt av å skulle gjøre så mye
aktiviteter først og fremst, men være der
for hverandre.
En god familie respekterer hverandre og
tolererer hverandre uavhengig av alder
og egne interesser.
Dette er noe vi kontinuerlig må
oppmuntre hverandre til.

ta form av et fantastisk barne- og
ungdomslokale vi ser frem til å kunne ta
i bruk etter hvert.
Vi har bestemt at når vi nå i høst og
vinter og frem til sommeren er inne i en
stor byggeprosess vil vi ikke legge opp
til noen ekstra arrangementer, heller å
være nøkterne da det er krevende for
mange i byggeprosessen.
Vi ønsker at vi skal komme styrket ut av
den tiden

Høsten har vært mye preget av dugnad
med ombygging av det eksisterende
bygget og det er så trivelig å være
sammen og bygge noe sammen, det
bygger gode relasjoner. Takk til alle
som på sin måte bidrar, enten ved å
planlegge og tilrettelegge, lage mat eller
gjøre fysisk arbeid
Det er moro å se at det begynner å
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Vi har nylig gjort en ny
menighetsundersøkelse for å måle
menighetens tilstand, der mange av
menighetens medlemmer har vært med å
svare fra ulike aldersgrupper.
Resultatet av undersøkelsen ble nylig
presentert på menighetsmøtet.
Resultatet av undersøkelsen viser stort
sett fremgang fra undersøkelsen vi gjorde
i 2017, i tillegg er menigheten blitt mye
mer balansert og det merkes og var godt å
få konstatert.
Når en ny menighetsundersøkelse tas
så viser det oss hva vi er blitt bedre på,
som vi vil jobbe videre med å utvikle og
den viser oss også hva vi ikke er så gode
på og som vi må jobbe med å forbedre
fremover, dette er noe lederskap og
ressursgruppen for NaMu (naturlig
menighetsutvikling) som har laget
undersøkelsen og det verktøyet det er for
oss, vi ønsker også i større grad informere
og involvere menigheten i tiltakene vi
etter hvert vil iverksette.
NaMu sine biotiske prinsipper er ganske
likt jordbrukeren eller skogbrukeren
som pleier jordsmonnet og på den måten
tilrettelegger for at det som er plantet
skal vokse, slik er det også å bygge
menighet, det handler om at alle vi som
er en del av menigheten skal være de som
tilrettelegger for Guds vekst slik Paulus
skriver om i 1 korinterbrev 3.
Vi opplever at vi er et godt
sammensveiset lederskap som klarer å
ta de ulike valgene sammen og har gode
prosesser rundt de avgjørelsene vi tar.
Vi klarer på en god måte å dele liv og
tjeneste med hverandre og med forbønn
for hverandre, dette er til styrke for den

enkelte og for felleskapet og relasjonen
til hverandre i lederskapet
Vi ønsker å være et lederskap som
inkluderer menigheten i prosesser og
ønsker innspill fra menigheten, samtidig
som vi er satt til å ta avgjørelser og må
stå for det.
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, slik at vi kan
være med å tilrettelegge for det og være
åpne for de behov vi ser menigheten kan
være med å dekke og være en del av.
Det er lederskapets ansvar å påvirke til
å sette retning, men det er viktig at hele
menigheten kjenner på ansvaret om å
stå sammen og kjempe for fellesskapet
interesser og det vi sammen har bestemt
å gå for, det handler om å være en
familie og å være solidariske for den.
Vi har stor tro på og forventning til
menigheten vår og at den er en viktig del
av bygdas liv, og ber om at den i enda
større grad skal bli og være det i tiden
fremover, både for enkeltmennesker og
det store felleskapet.
Ha en velsignet advent og juletid alle
lesere og la oss feire Han som kom med
stor takknemlighet til Gud vår far som
gav Jesus vår frelser til oss.
Med vennlig hilsen Erling Myre,
leder av lederskapet.
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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

Det er fortsatt bøker tilsalgs med stoff
fra Guds Menighet Vegårshei:

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".
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

Himmelvendt og jordnær
Guds Menighet Vegårshei
1889 - 2014
125 år

ISBN: 978-82-997228-2-7

TIL TJENESTE FORLAG

”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!”

Knut Sunde

- 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.

KNUT SUNDE

Dette er et utdrag av brev fra
misjonær Anne Skollenborg til
vennene på Vegårshei og områdene
omkring. Brevet er forfattet i 1903,
da var hun på vei fra Shanghai og
innover i det store Kina, til Gansuprovinsen.
I denne boken kan du følge noen
”streif” fra Annes liv og hennes
36 år i misjonens tjeneste.

Streif

Anne Skollenborg
Pionermisjonær i Kina 1902-1938

ISBN: 978-82-997228-1-0

Til Tjeneste Forlag

Gamle Songevei 299, 4909 Songe.
Tlf. 37 15 53 05 http://hellerdals.no
Vi hjelper deg også med nye gravstein,
omslip eller navntilføyelser.
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• Søknad
• Projektering
• Utførelse

Nå gir vi alle våre kunder påfyll av spylervæske i et helt år.

VI REPARERER OG SKIFTER ALT AV BILGLASS:
Time på dagen
Kostnadsfri reparasjon ved kasko eller delkasko

4985 Vegårshei
Mob 958 93 361

Fri lånebil ved ruteskift

Riis Bilglass Arendal / Glassmester Ekra og Voie
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Speiderne på weekend
Bortimot 30 speidere og rovere var med
på den tradisjonelle høstweekenden på
Vegårtun. Selv om vi disse to nettene
ligger inne, er det mye uteaktivitet.
Patruljekonkurranser og natt-manøver er
noen av de. Eller gode måltider, speido-rama poster, leirbål og Scouts-own
(speidergudstjenester).

En stor takk til rovere og ledere som
bruker en helg på disse flotte guttene og
jentene.
På bildet over ser du hele gjengen fra
Vegårshei (+ en fra Åmli som ble med
oss).

Det er kjølig når en kommer ut i
november. Her er en gjeng som
finner et varmepunkt i grillen.
Patruljen til Malin er klar for
patruljekonkurransen (PAKO).
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Fra menighetsprotokollen
DØDE:
Gyda Amalie Bråten
Født 27. mai 1937.
Død 29. august 2019.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
10. september 2019.

FØDT:

Elin May Setekleiv
Født 16. juni 1960.
Død 28. september 2019.
Begravet fra
Vegårshei Forsamlingshus
7. oktober 2019.
Nora Angelika Breimyr
Født 31. juli 2018.
Døpt 7. september 2019 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre: Nikolina og
Morten Andrè Breimyr.

Tomine Marie Olsen
Født 5. august 2019.
Døpt 10. november 2019 i
Vegårshei Forsamlingshus.
Foreldre: Katrin Osk Olsen
og Jørgen Olai Olsen.
Jesus sa: «La de små barna
komme til meg, og hindre dem
ikke! For Guds rike tilhører slike
som dem.» Mark. 10,14

Leanna Marie Lia
Født 24. mai 2019.
Velsignet 24. november
2019 i Vegårshei
Forsamlingshus.
Foreldre: Malin Tollefsrud
og Moises Lia.

NYE MEDLEMMER:
Jørgen Olai Olsen
Katrin Osk Olsen
Susanne Nylund
Sofie Sunde
Laila Mikalsen
Harald Lunden
Ann Helen Haugen
Angelsår
Knut Magne Angelskår
Leif Arne Hagane
Magne Bernhard
		Andersen
Anne-Marie Andersen
Ole Næs
Kari Mathilde
Rønningen Næs

Karl Erik Twedt
Født 30. januar 1945.
Død 7. oktober 2019.
Begravet fra Vegårshei
Forsamlingshus
15. oktober 2019.
Kittil Gautefall
Født 16. september 1928.
Død 11. oktober 2019.
Begravet fra Tørdal kyrkje
25. oktober 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!»

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

Gi av deg selv til jul
Julegave med glede og tid

Vi vet at det å bry seg, ta seg tid, være
sammen – kanskje er den største
gaven vi kan gi hverandre. En gave
som ikke behøver å koste penger, og
som til og med kan gi dobbelt glede
og opplevelse.

Henting i barnehage

Her er noen tips til deg som har lyst
til å gi en annerledes julegave i år.
Vi har laget noen praktiske tips som
du får helt gratis. Skriv dem gjerne
ned på et julekort og gi dem til «noen
som har alt».

Høytlesing fra lokalavisen eller en god
bok, vil både store og små sette pris på.

Hyggelig middag

Tilby deg å handle mat og komme hjem
og lage middag sammen, så kan det bli
en ekstra hyggestund til en god venn, en
bestefar, et barnebarn, eller til en mor og/
eller far.

Gi bort en fast dag i uken, måneden eller
lignende til å hente og være sammen med
barnebarn. En kjærkommen gave til travle
småbarnsforeldre!

Høytlesing gir fellesskap
En godbit

Den siste lørdagen hver måned i år vil du
få et hjemmelaget brød av meg! En liten
smakebit ligger vedlagt!
Listen her er det bare fantasien som setter
grenser for. Og – det aller beste med en
slik gave er at den gir dobbelt glede!

Ut på tur sammen

Lag et klippekort og tilby 3 skiturer,
en spasertur i måneden eller lignende.
Mange vil bli glad for å få en slik gave av
sine barn eller en god venn.
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