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Avskjed med Olav 
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27.01 Gjermund Haugland Heiland 
10.03 Josefine Bakken Heiland 
28.04 Mille Lysne Magnetun 
 

 

25.05 Karianne Fjærbu og Knut Ausel 
22.06 Linn Grønås og Geir Atle Eriksen 
06.07 Simone Svendsen og  Eirik Myhren  
  Tjøstheim 
03.08 Carina Lille-Ødegård og Stig Hommefoss 

 

01.05.2019 Paula Kristine Valle, Betel 
06.05.2019 Stian Ausland 
09.05.2019 Randi Juliane Blimyr 
20.05.2019 Finn Birkedal 
24.05.2019 Karen Sunde 
29.05.2019 Berit Johanne Olsen 
01.06.2019 Tore Johan Løite 
02.06.2019 Mustafa Yousef Benan 
21.06.2019 Sonja Anny Westberg 
03.07.2019 Aagot Johanne Kittilsen 
06.07.2019 Kjersti Fone 
20.07.2019 Pål Lille-Østerholt 
03.08.2019 Sonja Marie Fostvedt 
05.08.2019 Kjell Olav Fone 

Gjerstad sokn 

Menighetskontoret, postboks 13, 4972 Gjerstad 
Tlf: 37 11 97 48 

e.post: kirkekontoret@gjerstad.kommune.no 
 

Sokneprest Michael Wohlenberg       906 73 871 
Organist Knut Magnar Nilsen      404 71 992 
Åpningstid: Mandag-tirsdag-fredag 10.00-14.00 
 
Sokneprest                                        37 11 97 49 
Kirkeverge                                              37 11 97 48 
Kirketjener                                             37 11 97 43 
Menighetssekretær                              37 11 97 46 
Kirketjener Olav Rønningen                 901 69 147 
Kirkeverge Torgeir Øverland         456 33 400 
Prostidiakon Svein Schøgren     913 04 872 
Menighetssekretær/trosopplæringskoordinator 
Evie Katrin Lønne       913 36 342 

Menighetsrådsleder Jørgen Strat 
 

Delt klokkertjeneste 

 

 "Nytt" menighetsblad 

Gjerstad og Vegårshei Menig-
hetsblad kom ut i 68 år. Siste 
nummeret var julenummeret jula 
2017. I det nummeret har Jan 
Olav Olsen en fyldig historikk 
over bladet.  
Gjerstad og Vegårshei er ikke 
lenger ett prestegjeld. Ut fra den 
situasjonen ble det bestemt at 
menighetene skulle slutte med å 

gi ut felles menighetsblad. 
Dårlig økonomi for bladet førte til at 
menighetsrådet i Gjerstad fant ikke å 
kunne sette i gang med å gi ut eget 
blad. I den tida som er gått etter at sis-
te nummer av menighetsbladet kom 
ut, har det kommet mange signaler 
om at det er et sakn for mange at det 
ikke kommer menighetsblad lenger.  
Noen i menigheten har nå bestemt 

Hjelp oss med å fortsette å publisere 

Gjerstad Menighetsblad 

 

VIPS: 575007 

Bankgiro: 2907.24.32485   

mailto:kirkekontoret@gjerstad.kommune.no
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seg for å starte opp med å 
gi ut menighetsblad for 
Gjerstad menighet på dug-
nadsbasis. Det er Jan Olav 
Olsen, Kristen Øybekk, Har-
men Boiten, Aud Kleivane, 
Jon Olav Gryting og Einar 
Rundholt. Einar skal ta seg 
av distribusjonen. Vi andre 
skal få inn aktuelt stoff. En 
del skal vi lage selv. Ønsket 
er å lage et blad som gir in-

formasjon om det som kan 
gå under overskriften "Slekt 
skal følge slekters gang",  
gudstenestelister, reporta-
sjer fra aktiviteter i menighe-
ten og kunngjøringer om 
ting som skal skje framover 
i foreninger og lag innenfor 
bygda og menigheten. Egen 
barneside er med i planene. 
Vi vil også legge vekt på å 
ha rikelig med bilder. 

Skal vi få dette til, må 
mange være med å bidra 
økonomisk. Vil du være 
med og støtte menighets-
bladet, kan du overføre 
penger til bankkonto:  
2907.24.32485   
Denne utgaven av Gjerstad 
menighetsblad er sponset 
av Østre Agder Sparebank. 

Etter mer enn 11 år med 
Gjerstad prestegård som 
adresse, er tida som pres-
tefolk i Gjerstad slutt for 
Anne Aursland og Olav 
Hofsli.  

 

I 2008 kom sokneprest Olav, 
sammen med kona Anne, til 
Gjerstad og menigheten vår. 
Nå er deres tid som gjersdø-
linger over. I løpet av 11½ år 
i Gjerstad har presten vært 
med bygdefolket gjennom 
sorger og gleder, gilde og 
tunge stunder. Mange er 
døpt, konfirmert og vigd i 
hans tid som prest. Det er 
heller ikke få begravelser han 
har hatt gjennom alle disse 
åra.  

Søndag 25. august var det 
avskjedsgudstjeneste i Gjer-
stad kirke. Det var mange 
som ønsket å være med på 
den siste ordinære gudstje-
nesten Hofsli skulle ha. Folk 
kom både fra Søndeled, Risør 
og Vegårshei.   

I løpet av talen sin takket Olav 
menigheten for den tida han 
hadde hatt i Gjerstad.  

- Nå blir det rart å reise fra 
Gjerstad, men jeg tar med 
meg gode minner, sa han og 
fortsatte:  

- Jeg kommer til å huske me-
nigheten som inkluderende, 
åpen og raus. Her har også 
vært plass for den gode hu-
moren. 

Det var sokneprest Olav 
Hofsli som forrettet under 
gudstjenesten, men i tillegg 
deltok også prost Ragnhild 
Eikeland Floberg. 

På slutten av gudstjenesten 
hadde hun en takk til både 
Anne og Olav. Her gikk hun 
gjennom hva Olav hadde be-
tydd for menigheten, og det 
han hadde gjort.  

- Du kjenner folk, du er i live-
ne deres, du kjenner histo-
rien, sa Ragnhild.  

- Jeg husker du en gang for-
talte meg noe om hvordan du 
oppfattet å være i Gjerstad. 
Her hilser alle på meg, sa du. 
De kjenner meg. De er kjent-
folk. Det tror jeg stemmer. Du 
er en omsorgsfull og lun per-
son. Det er du både overfor 
kolleger og folk du møter i 
bygda. Etter hilsenen overrak-
te hun en blomst som et sym-
bol på takknemlighet for sam-
arbeidet og for alle de gange-
ne kollegiet var invitert til 
sammenkomster i prestegår-
den. 

En avholdt prest takker av 
Av: Kristen Øybekk 

Foto K.Ø. 
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Samling på Gjerstad omsorgssenter 
Av :Kristen Øybekk 

Etter gudstjenesten inviterte 
menighetsrådet alle til av-
skjedsfest på  Gjerstadhei-
men. Bordene var fint pyntet, 
og maten var god: Lapskaus 
og kaker sto på menyen. 

Dette var en fest der talerne 
sto kø og godordene satt 
løst. Det var mange som 
gjerne ville takke presten for 
det han hadde betydd for 
menigheten, for bygda og de 
sjøl. Menighetsrådsleder 
Jørgen Strat ledet festen på 
en god måte. Han greidde 
godt å holde styr på den 
lange køa av talere.  

Først ut var Natalia Vakulina 
Boiten. Hun takket for sam-
arbeidet menighetsrådet 
hadde hatt med Olav og må-
ten han hadde støttet opp på 
da søndagsskolen startet 
opp. Gaven og det synlige 
minnet han fikk med seg fra 
menigheten, var en gjerstad-
kniv. 

 

Ordfører Inger Løite takket 
fra kommunen: 

- Du har vært en god prest 
og en god sambygding, sa 
Løite. Videre framhevet hun 
hans empati og lytteegen-
skaper og mente at slikt kan 

ikke læres! 

Mange andre talte også. 
Flesteparten var på vegne 
av Gjerstads mange lag og 
foreninger. Men Kåre Dalane 
på sin side, poengterte at 
han ikke hadde noe spesielt 
lag eller forening han repre-
senterte.  

- Hvis jeg skal påberope 
meg å representere noen, så 
må det være ”den jamne kir-
kegjenger”. 

Videre ga han presten vår 
honnør for hans aktuelle pre-
kener.  

- Du snakker ofte om ting du 
har sett på fjernsynet. Det 
kan være sport, nyheter eller 
lørdagsunderholdning. Pre-
kenene dine er alltid vel for-
beredte, de er Jesus-
sentrerte og har et klart 
evangelisk innhold. 

Dette må være gode ord for 
en prest å få med seg inn i 
pensjonsalderen.  

 

Vi ønsker både Anne og 
Olav mange gode år i sin 
nye heim i Barbu! 

Hjelp oss med å fortsette å publisere Gjerstad-  
Menighetsblad 

Vips: 575007 
Bankgiro: 2907.24.32485   

Foto K.Ø. 
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Hyggelig melding det der. Flere 
ringte og sa nettopp dette etter 
at vi flyttet til Arendal i juni. 
Familie og venner kom innom 
for å besøke oss og se huset 
vårt. Vi ble jo så glade! At un-
deretasjen og garasjen fortsatt 
var «bomba,» gjorde ingenting. 
De kom for å besøke oss like-
vel. 
Jeg håper dere har hatt det like-
dan i sommer, fått hyggelige og 
kanskje overraskende  besøk fra 
venner og familie, litt enkel be-
vertning og mye koselig prat, 
eller «skroll,» som jeg har lært. 
«Jeg kommer til dere.» Ja, Je-
sus sa det samme til de nærmes-
te vennene sine. De hadde spist 

middag, skjærtorsdag kveld, og 
Jesus hadde sagt at han kom til 
å forlate dem. Vennene hans 
var naturlig nok engstelige. De 
hadde jo fulgt Jesus i tre år og 
satset på ham. Hvordan ville det 
bli nå da? 
Jesus ville altså trøste dem.  
Ikke bare ville han komme til 
dem etter at han var stått opp 
fra de døde. Han ville også 
komme til dem gjennom sin 
Ånd etter at han var gått til sin 
Far i himmelen, slik vi feirer i 
pinsen. Og da fikk vennene 
også oppdraget å fortelle «hele 
verden» at Jesus vil komme til 
hver og en av oss og sier i dag: 
«Jeg kommer til deg.» 

Oi! Kan han det? Vil han det? 
Til meg? 
Men, ja, så var det dette «men» 
da. Er jeg god nok? Har jeg nok 
orden på livet mitt? Lever jeg 
bra nok? Bryr Jesus seg om 
meg? 
Tenk om de som besøkte oss i 
sommer spurte om vi hadde alt i 
orden i huset. Ellers ville de ik-
ke komme. 
«Jeg kommer til deg.» Jesus 
stiller ingen krav. Han ønsker 
bare å få komme inn til deg, be-
søke deg, være hos deg, være 
din venn for alltid. En du alltid 
kan stole på, alltid snakke med, 
komme til og fortelle alt til. Je-
sus har taushetsplikt og tilgir 

«Jeg kommer til dere.» 
Av: Olav Hofsli 

Foto H.B. 
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alt, om så er. Du kan fortsette 
å være deg selv, være den du 
er og vite at Gud, som har 
skapt deg, ønsker å ta vare på 

deg og alle andre, hva slags 
situasjon du enn er i. Ingen 
elsker deg høyere enn Gud, 
slik Jesus viste oss Gud. 

Jeg ønsker dere alle en god 
høst, med «åpen dør.» 

Velkommen til skrollekafé 

På Almuestaua kl 11-13 

12. sept  26. sept 

10. okt  24. okt 

7. nov  21. nov 

5. des 

Kaffe og mat kr 20.- 

Gjerstad menighet ved diakoniutvalget 

Gjerstad Normisjon  inviterer til 

Møte på Almestaua  

16. oktober. klokken 19.00. 

Vi får besøk av lege Torstein Gundersen 

som i mange år var hjertespesialist ved 

sykehuset i Arendal. 

Enkel bevertning. Kollekt. Alle er hjertelig 

velkommen! 

28. november klokken 19.00. 

Sangmøte med Ingebjørg Berstad Torp. 

Alle er hjertelig velkommen. 

 

Fiane Bedehus 

Onsdag 4. sept. kl 19. Samlingsfest 
med besøk av Halvard Myhren som 
taler og leser egne dikt. Mannsgrup-
pa synger. 
Onsdag 9. okt.  kl 19 Sang og  mu-
sikkveld med Porsgrunn frikirkes kor. 
Onsdag 6. nov. kl 19 Betel menig-
hetskor fra Arendal. Pastor Wikstøl 
taler. 
 

Det blir god bevertning på alle sam-
væra og alle er hjertelig velkommen  

26 oktober kl:12.00 

Gjerstad frikirke 

Basar  

Jippi synger 

Østre Agder Sparebank har gjort denne utgaven av menighetsbladet mulig. 
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Gullkonfirmantene 2019  

Foran f.v: Torill Johanne Holte, Vigdis Heiland, Astrid Skaali Wolden, Anne Mesel Homdrom, sokneprest 
Olaf Hofsli, Vigdis Strat, Liv Aarseth, Anne Lise Ausland Helgesen, Anne Tone Aasbø. 
Midten f.v: Hans Martin Ulltveit, Kjell Olav Fianbakken, Knut Østerholt, Gunstein Helge Røed, Kåre Stian-
sen, Svein Rød, Frank Nielsen. 
Bakerst f.v: fra venstre: Jan Birger Christensen, Kristen Strat, Per Jørgen Eskeland, Erling Birkedal, Henry 
Olsen, Alf Otto Homdrom, Håkon Sundsli.  

Gullkonfirmantfest 
Av Kristen Øybekk 
 

Nesten på dagen 50 år et-
ter konfirmasjonssøndagen 
i 1969, var 
22 gullkonfirmanter samlet 
til gudstjenesten i Gjerstad 
kirke. Her de ble presentert 

for menigheten. Etter guds-
tjenesten ble de invitert til 
lapskaus, bløtkake og mim-
ring på Almuestaua. Sam-
lingen her ledet nestleder i 
menighetsrådet, Arne Gry-
ting: 
- Festen var ganske enkel 
å lede, uttalte Arne etter 

festen: Her gikk skrollen 
lett og høylytt! 
 I 1969 var det 41 ungdom-
mer, 19 jenter og 22 gutter, 
som ble konfirmert. 22 møt-
te på festen. 7 er døde. 
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På plakaten 
17.09 kl 17.30 –19.30: Betel. Jenteklubb på (4. til 7. klasse)  

17.09—19.09 kl 17.00.—19.00: Du verden (12 åringer) 

25.09 kl 18.00.—19.00: Almuestaua. Innskriving av årets konfirmanter 

29.09 kl 11.00: Gjerstad Kirke. Presentasjon av konfirmantene 

9. 10  kl 19.00: Fiane bedehus. Sang og  musikkveld med Porsgrunn frikirkes kor. 

10.10 kl 11-13: Almuestaua. Kafé 

13.10 kl 11.00: Gjerstad kirke. Høsttakkefest utdeling av 4års-bok 

15.10 kl 17.30-19.30: Betel. Jenteklubb (4. til 7. klasse)  

16.10 kl 19.00: -Almuestaua. Besøk av lege Torstein Gundersen   

19.—20.10: Kragerø. Barnegospelfestival 

23.10 kl 18.00—21.00: Kontaktsenteret. Ungdomsklubb (13—18 år) 

26.10 kl 12.00: Frikirka. Basar, Jippi synger 

29.10 kl 17.30-19.30:  Betel. Jenteklubb (4. til 7. klasse)  

31.10:  Stjerneparty på Betel (4. til 7. klasse). Mer info på facebook «Junior’n på Betel» 

6.11 kl 19.00: Fiane bedehus. Betel menighetskor fra Arendal. Pastor Wikstøl taler 

7.11 kl 11-13: Kafé på Almuestaua 

12.11 kl 17.30-19.30: Betel. Jenteklubb (4. til 7. klasse)  

13.11 kl 18.00—21.00: Kontaktsenteret. Ungdomsklubb (13—18 år) 

17.11 kl 11.00: Gjerstad kirke. Familiegudsyjenest, Utdeling av bok til 5- og 6 åringer 

26.11 kl 17.30-19.30: Betel. Jenteklubb  (4. til 7. klasse)  

28.11 kl 19.00:  Almuestaua. Ingebjørg Berstad Torp m.fl. Bevertning og kollekt 

01.12 kl 17.00: Adventskonsert og julegrantenning 

02.12 kl19.00: Almuestaua. Misjonsringen innbyr til adventsmøte 

04.12 kl 18.00—21.00: kontaktsenteret. Ungdomsklubb (13—18 år) 

10.12 kl 17.30-19.30: Jenteklubb på Betel (4. til 7. klasse) Juleavslutning 

 

Onsdager i oddetalsuke kl 19.00 Gjerstad Kirke JIPPI (1. klasse og oppover) 

 
 

 
Er det menighetsarrangementer som passer å ta inn på denne siden, 

send e-post til redaktøren. 

Tidligere hadde Menighetsbladet mange utenbygdsabonnenter. Dette nummeret av me-

nighetsbladet får alle tidligere abonnenter tilsendt. Dersom du ikke bor i Gjerstad og 

ønsker å fortsette ditt abonnement, må du gi beskjed til Einar Rundholt. (905 10 443) 
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Vår kjære sokneprest Olav Hofsli 
har avsluttet tjenesten som sok-
neprest i Gjerstad etter 11 ½ år, 
og han og Anne har pakket ut av 
prestegården og flyttet til Aren-
dal. 11 ½ år  er lang tid som sok-
neprest på samme sted. Olav for-
teller at det er med vemod de for-
later bygda og flytter fra preste-
gården, som de er blitt glad i, men 
også med glede etter vel utført 
tjeneste. I Arendal kommer de 
nær familie, bl.a. datter og barne-
barn, og begge har røtter i Aren-
dal. Anne er egentlig fra Saltrød, 
og Olavs mormor kom fra Aren-
dal.  
Olav forteller at det han sitter 
igjen med fra Gjerstad, er bl.a. 
den gode kontakten med folk. 
Treffe folk bl.a. på butikken og 
snakke om både alvorlige og hver-
dagslige ting. De har blitt mottatt 
med stor vennlighet og imøte-
kommenhet, det gjelder begge to.  
-Gjersdølingene er lette å komme 
i kontakt med og lette å prate 
med, sier soknepresten. Mange 
innflyttere kan mene at gjersdø-
lingene er lukkede og kan være 
vanskelig å komme i kontakt med, 
Det er på ingen måte Olavs inn-
trykk. -Lynnet her i bygda passer 
meg godt, sier han, og ikke minst 
humoren. Olav nevner også den 
gode kontakten med kommunele-
delsen. Gjennom sitt medlemskap 
i Lion’s har han fått et bredt kon-
taktnett i bygda. 
Alle som har opplevd Olav i pres-
tetjenesten, har kunnet merke at 
han har trivs i jobben. Han fortel-
ler at det er særlig møtet med 
mennesker, enkeltmennesker, i 
alle situasjoner, i sorg og glede 
som har vært viktig for ham. 
Gudstjenestene er en viktig del av 

prestejobben, og har betydd mye 
for ham. Han har villet være en 
prest for alle. 
-En viktig del i gudstjenesten her 
er alle de frivillige som deltar. Det 
er verdifullt og berikende, sier 
Olav. Dette var han ikke vant med 
fra tidligere tjenestesteder. Olav 
trekker fram begravelser. Der mø-
ter en mennesker i en særlig sår-
bar situasjon. Da kommer en nær. 
-Det er et privilegium å kunne 
være til hjelp, sier soknepresten. 
Han har hatt mange andakter på 
Gjerstadheimen. Det finner han 
spesielt givende. Han har også 
hatt stor glede av kontakten med 
skoleklasser og med elever. I for-
bindelse med de store høytidene 
kommer skoleklasser til kirken, 
både til gudstjeneste og til 
«vandring». De siste 3-4 årene har 
det også vært pinsevandring i kir-

ken – etter initiativ fra skolen. 
Olav er glad i dramatisering.  
-Jeg har litt revybakgrunn, røper 
han med et smil, men legger raskt 
til at det er minimalt og fra ung-
dommen. Mange har møtt 
«dramaturgen» Olav Hofsli i guds-
tjenesten. Til stor glede, ikke bare 
for barn, som også er aktive delta-
kere, men også for voksne guds-
tjenestedeltakere. Alltid godt for-
beredt og gjennomtenkt, og aldri 
pinlig (som vi vet kan det lett bli 
det). Men alle Olavs gudstjenester 
bærer preg av gode forberedel-
ser. 
Det har vært fint å være på guds-
tjenestene som Olav har hatt. Han 
var godt forberedt og er en god 
liturg. Jeg er glad i liturgien, sier 
han. Og er glad for at det nå bli 
mer fasthet i liturgien etter noen 
år med store ulikheter og til dels 

Olav Hofsli, Tid for oppbrudd.  
Av Jan Olav Olsen 

Foto J.O.O. 
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forvirring. Vi er nå på vei fra sted-
egengjøring til gjenkjennelighet. -
Det er jeg glad for, sier han. 
Som en særlig glede trekker han 
fram konfirmantundervisningen, 
møtet med konfirmantene som 
enkeltmennesker og møtet med 
foreldre og foresatte. I motset-
ning til mange «eldre» prester, 
har dette blitt en større og større 
glede for han for hvert år. «Årets 
kull har vært fantastiske», er en 
replikk vi har hørt fra Olav på 
konfirmasjonsgudstjenesten, og 
han mener det. Han tar konfir-
mantene på alvor. Han er seg 
selv, er åpen og samtidig er han 
en god organisator. 
Olav Hofsli har nærmere 40 års 
tjeneste bak seg. Først som ka-
pellan i Fauske med bosted i Suli-
tjelma. Så kjøpte han og Anne 
bolig på Saltrød, og det ble noen 
år utenfor prestetjenesten som 
bl.a. konsulent i Cappelens forlag 
og i TBK (en avdeling under Tele-
verket). Så bar det ut i Sjømanns-
kirka. Først 3 år i Houston og så 6 
år i Rotterdam. Neste stopp var 
Grue i  9½ år, før det i 2008 bar til 
Gjerstad. Her ville jeg avslutte 
min prestetjeneste, sier han. 
-Hvorfor ble du prest? spør jeg. 
-Jeg er prestesønn, sier han. Først 
på Sunndalsøra på Nordmøre og 
senere i Flekkefjord. Jeg måtte 

være med i kirken hver 14. dag. 
Etter hvert ble jeg glad i gudstje-
nesten, særlig ble jeg glad i litur-
gien. Så ble det presteutdannelse 
og mange års tjeneste i kirken, 
men nå blir det pensjonisttilvæ-
relse i Arendal. Først gjelder det å 
komme i orden i nytt hus. Han og 
Anne er glad i hagearbeid (det 
bærer prestegårdshagen preg 
av), og det blir noe arbeid for å få 
den nye hagen i orden. Han ser 
også fram til å få tid til å lese 
mer, og lese noe annet enn fag-
litteratur. Reising blir det kanskje 
ikke så mye av. -Vi har reist mye 
og sett mye, sier han. Men noen 
turer til europeiske storbyer kan 
være fristende. Så skal de to 
være besteforeldre, de kommer 
jo nær familien. Olav ser også 
fram til å drive litt slektsforsk-
ning. Han vet lite om sin mormor, 
som kom fra Arendal. Her er mu-
ligheter for ny lærdom. 
Når han nå reiser, trekker han 
fram det gode samarbeidet med 
stab og med menighetsråd og 
den store kontaktflaten han har 
hatt. Olav trekker også fram det 
gode naboskapet i nærmiljøet. 
-Jeg vil savne å se alle de ansikte-
ne som en kjenner, og som en 
kan snakke med. I Gjerstad har vi 
vært en inkludert del av befolk-
ningen. Det blir et savn, sier han. 

For Anne og han har det vært 
godt å bo i bygda og på preste-
gården. Selv om han ser begge 
syn når det gjelder presters bo-
plikt, så ser han mest fordeler 
med at presten bor i bygda. De 
siste årene har det vært et sam-
arbeid med Risør og Søndeled. 
Prestene har gått i turnus og har 
hatt noen gudstjenester i de 
andre menighetene. Det har vært 
berikende å møte ulike typer me-
nigheter, mener soknepresten. 
Olav var hovedverneombud for 
prestene i bispedømmet i 9 år. 
Han hadde da god kontakt med 
kolleger, med bispedømmekon-
toret og personalavdelingen der. 
-Dette har jeg hatt stort utbytte 
av, sier han 
Nå kommer en ny prest og over-
tar. Sokneprest i Sannidal, Mi-
chael Wohlenberg, er tilsatt og 
tiltrer i september. 29. septem-
ber er det innsettelse i Gjerstad 
kirke. Olav ønsker etterfølgeren 
all mulig lykke til i menigheten og 
i tjenesten. 
Vi for vår del ønsker Olav og An-
ne all mulig lykke til i pensjo-
nisttilværelsen i Arendal og tak-
ker hjertelig for 11 ½ års tjeneste 
i Gjerstad. 
 

 

Formålsparagraf for Gjerstad Menighetsblad 
 Gjerstad menighetsblad utgis av Gjerstad Menighet.  
 Bladet skal gi informasjon om aktiviteter i og i ilknytning til menigheten, og i Den norske 

kirke generelBladet skal ha artikler til oppbyggelse, til inspirasjon og til motivasjon. 
 Bladet skal driftes av frivillige, og finansieres, så langt det er mulig, gjennom gaver og an-

nonser. 
 Redaktør: Harmen Boiten e-post: harmen@agderlink.no tel: 913 20 081 
 Redaksjonskomite: Jon Olav Gryting, Aud Kleivane, Jan Olav Olsen, Einar Rundholt, Kristen 
 Øybekk.  
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Vi har søndagsskole i Almuestaua så ofte vi 

kan. Vi leser en bibeltekst, leker litt, lager ting, synger litt og har det veldig hyggelig sammen mens de voksne 
er i kirken og hører på preknen.  
Om du har lyst til å være med så kan du også komme direkte til Almuestaua. Vi begynner der 11.20 og holder 

på til 12.00.  Se på baksiden av menighetsbladet for å finne dagene.  Hilsen Natalia
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VELKOMMEN TIL KIRKE 
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September:  

29.09 kl 11.00: Mikkelsmesse. Innsettelse av ny sogneprest og presentasjon av konf. 
   Prost: Ragnhild Eikeland Floberg  Prest: Michael Wohlenberg  

    Søndagsskole, Nattverd, 1 Mos 28,10–19a. Hebr 2,4–10. Joh 1,47–51  
 

Oktober:   
06.10 kl 11.00: 17. Søndag i treenighetstiden   Prest: Michael Wohlenberg 
    Esek 37,1–5.10–14. Fil 1,20–26. Mark 5,35–43  
13.10  kl 11.00: Høsttakkefest      Prest: Michael Wohlenberg 

      Søndagsskole Salme 38,10–16. 1 Joh 4,11–16. Mark 1,40–45  
27.10 kl 11.00: Bots og bønnedag     Prest: Michael Wohlenberg 
    Søndagsskole Mika 7,18–19. 2 Kor 13,5–8. Luk 15,11–32  
November 
 
03.11 kl 11.00: Allehelgengudstjeneste    Prest: Michael Wohlenberg 

 Søndagsskole Jes 60,18–22. Hebr 11,11–16.39–40. Luk 6,20–23  
17.11 kl 11.00: Familiegudstjeneste, Barnas misjonsdag  Prest: Michael Wohlenberg 
   Jes 51,11–16. 1 Tess 4,13–18. Matt 24,35–44  
24.11 kl 11.00: Familiegudstjeneste,     Prest: Michael Wohlenberg 
   5 Mos 30,15–20. 1 Kor 15,22–28. Joh 9,39–41  

 
Desember 
01.12 kl 11.00: 1.søndagen i adventstiden    Prest: Michael Wohlenberg   

Søndagsskole Salme 24,1–10. Rom 13,11–12. Matt 21,1–11  
(Adventkonsert kl 16.00) 
08.12 kl 11.00: 2. søndagen i adventstiden Lysmesse Prest: Michael Wohlenberg 
   Salme 33,18–22. Hebr 6,13–19a. Joh 14,1–4  
15.12 kl 11.00: 3. søndagen i adventstiden Vestøl skole  Prest: Michael Wohlenberg 
   Jes 35,1–10. 1 Kor 3,18–23. Matt 11,2–11  
24.12 kl 15.00: Julaften        Prest: Michael Wohlenberg 
   Jes 9,1a.2.6–7. 1 Joh 1,1–4. Luk 2,1–20. Matt 1,18–25  
25.12 kl 11.00: Juledag        Prest: Michael Wohlenberg 
    Ordsp 8,1–2.22–31. Hebr 1,1–6. Joh 1,1–14  

 
Januar 
01.01 kl 11.00: Nyttårsdag       Prest: Michael Wohlenberg 
 

 

 

 

 

     Evnt. Returadresse: 
     Einar Rundholt, 
     Grytingveien 46  
     4993 Sundebru 


