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Gjerstad sokn
Menighetskontoret,

Gjerstadveien 1335, 4980 Gjerstad
Tlf: 37 11 97 48

e.post: kirkekontoret@gjerstad.kommune.no
Hjemmeside: www.gjerstad.kirken.no

Sokneprest Olav Hofsli, prestegården 37 15 83 33
Organist Knut Magnar Nilsen 404 71 992

Åpningstid: kl. 10-14 – Onsdag stengt
• Sokneprest 37 11 97 49
• Kirkeverge 37 11 97 48
• Kirketjener 37 11 97 43
• Menighetssekretær 37 11 97 46

Gjerstad menighet
Arne Gryting 907 34 496
Grytingveien 278, 4993 Sundebru
Kirketjener Olav Rønningen 37 15 85 24
4993 Sundebru 901 69 147
Kirkeverge Torgeir Øverland 456 33 400
4985 Vegårshei
Menighetssekretær/trosopplæringskoordinator
Evie Katrin Lønne
4980 Gjerstad 913 36 342
Delt klokkertjeneste!

Vegårshei sokn
Menighetskontoret, Kommunehuset,

4985 Vegårshei
Tlf: 37 17 02 63 Fax: 37 17 02 01

e.post:kirkekontoret@vegarshei.kommune.no
Hjemmeside: www.vegarshei.kirken.no

Sokneprest Gunnar Lindtveit, Tlf.: 911 98 721

Åpningstid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-15
Sokneprest 37 17 02 53
Kirkeverge 37 17 02 63
Kirketjener / graver 95 03 82 04
Kantor 37 15 14 47
Trosopplærer 90 16 18 92

Vegårshei menighet
Per Fossing 48 99  56 11
Kvennvollveien 1, 4985 Vegårshei
Kantor Inger G. Tallaksen 37 15 14 47/97 97 24 69
Kranv. 4A, 4950 Risør
Kirketjener Odd Rugnes 95 03 82 04
4985 Vegårshei
Kirkeverge Mathilde Moland 91 66 83 71
4985 Vegårshei
Delt klokkertjeneste!

Slekt skal følge slekters gang -

GJERSTAD
25.11. Sigrid Aasbø
10.12. Gunvor Dalane
29.12. Gerd Kveim ( Oslo )
03.01. Else Karine Solheim
07.01. Nils Olav Grimdalen
21.01. Olav Sigmund Blesvik
25.01. Ingolf Karsten Flåt
30.01. Oline Bakken
02.02. Gjertrud Sandåker
07.02. Tordis Rike
08.02. Ingeborg Olava Sundsli

VEGÅRSHEIVEGÅRSHEIVEGÅRSHEIVEGÅRSHEIVEGÅRSHEI
24.11. Aud Fredriksen, Oslo. Gravlagt på

Espeland gravplass
01.01. Bjørg Ragnhild Loftesnes

GJERSTAD
27.11. Scott Maximillian Hurri Bjorvatten

VEGÅRSHEIVEGÅRSHEIVEGÅRSHEIVEGÅRSHEIVEGÅRSHEI
27.11. William Oland
27.11. Oline Garpestad, Oslo
05.02. Emilian Ra-Jakobsen
05.02. Samuel Haugfos Hommelsgård
19.02. Kevin Ellefsen Jørgensen

MENIGHETMENIGHETMENIGHETMENIGHETMENIGHETSBLADET Gjerstad og SBLADET Gjerstad og SBLADET Gjerstad og SBLADET Gjerstad og SBLADET Gjerstad og VVVVVegårsheiegårsheiegårsheiegårsheiegårshei
Utgis av menighetsrådene.

Bladet utgis med 4 nummer i året.
Frivillige gaver mottas med takk.

Bankkonto: 29072002391

Redaktør: Evie Katrin Lønne - 37 11 97 46
Kasserer: Kåre Dalane - 40 40 05 58

E.post, redaktør:
evie.katrin.lonne@gjerstad.kommune.no
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Du er kronen på
Guds skaperverk

Kroppen vi har, er den krop-
pen vi er skapt med. Ingen
av oss kan velge hvordan vi
ser ut. Likevel er veldig
mange misfornøyde med den
kroppen de har. Man sam-
menligner seg med andre og
får dårlig selvbilde fordi man
ikke ser ut slik som filmstjer-
ner eller modeller. Vi blir så
opphengt i kroppen vår og
hvordan vi ser ut, at vi glem-
mer at skjønnhet kommer fra
hjertet vårt. Skjønnhet er
hvordan vi er, ikke hvordan vi
ser ut!
Vet du at du er skapt av
Gud? Du er skapt i Guds
bilde, akkurat slik han ville ha
deg. Du er nøye planlagt og
du er UNIK. Det finnes ingen
som er lik deg og Gud elsker
deg slik som du er. Gud
skapte verden og satte
mennesket inn som kronen
på verket, som sin største
stolthet. Du er med andre ord
kronen på verket!  Dette må
du ikke glemme!

1.r. f.v.: Karina Lillemo, Madelen Oland Grov, Gunnar Lindtveit, Siv Bernhardson Værland, Iselinn Ramleth Knudsen.
2.r. f.v.: Andrea Bjorvatten, Benedikte Sundsdal, Anne Cathrine Samuelsen Lauve, Julie Christensen.
3.r. f.v.: Anders Vindholmen Nilsen, Marius Løvdal, Jarle Nylund Songedal, Didrik Gundersen, Anders Vestøl.
4 r. f.v.: Rune Smeland, Stian Stebekk, Ørjan Mortensen Myre, Kjetil Smeland Skuggevik.

Du er kronen på
Guds skaperverk
Kroppen vi har, er den kroppen vi er skapt med.
Ingen av oss kan velge hvordan vi ser ut. Likevel er
veldig mange misfornøyde med den kroppen de
har. Man sammenligner seg med andre og får
dårlig selvbilde fordi man ikke ser ut slik som
filmstjerner eller modeller. Vi blir så opphengt
i kroppen vår og hvordan vi ser ut, at vi glemmer at
skjønnhet kommer fra hjertet vårt. Skjønnhet er hvordan vi er, ikke hvordan vi ser ut!
Vet du at du er skapt av Gud? Du er skapt i Guds bilde, akkurat slik han ville ha deg. Du
er nøye planlagt og du er UNIK. Det finnes ingen som er lik deg og Gud elsker deg slik
som du er. Gud skapte verden og satte mennesket inn som kronen på verket, som sin
største stolthet. Du er med andre ord kronen på verket!  Dette må du ikke glemme!

«Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd som er i dere, og som dere har
fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen er betalt. Bruk da
kroppen til Guds ære!» (1.Kor 6, 19-20)
Her snakker Paulus egentlig om hor, men vi skal heller sette fokus på hvor viktig kroppen
vår er for Gud. Dersom vår kropp er et tempel for Gud og for Den Hellig Ånd, hvordan
kan vi da ære Gud med kroppen vår? Jeg tror at et viktig sted å begynne er ved å være glad
i oss selv og i vår egen kropp. I stedet for å se kroppen og utseendet vårt som en belast-
ning, må vi se på kroppen vår som en ære til Gud. Med den kroppen kan vi utføre
hverdagslige oppgaver, vi kan danse og lovsynge for Gud og vi kan gå i naturen og opp-
dage Guds utrolig skaperverk. Kroppen vår kan av ulike grunner gi oss begrensninger,
men tenk igjen hvor uendelig mange muligheter den gir oss.

«Bær fram kroppen som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige
gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet
fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud,
det fullkomne.» (Rom 12, 1-2)
Ikke la verden eller andre rundt deg bestemme hva du skal tenke om kroppen din. La Gud
forvandle tankene dine om deg selv. Gud ønsker å sette deg fri fra alle slike negative tanker.

andakt
AAAAAv Mv Mv Mv Mv Maria N.aria N.aria N.aria N.aria N.     TTTTTaxaxaxaxaxeråseråseråseråserås

Så vakker har Gud skapt naturen, men
enda vakrere har han skapt DEG!
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3x3 klokkeslag i Vegårshei kirke
Høyt oppe i kirketårnet ringes det 3x3 klokkeslag til avslutning
ved gudstjenester og begravelser. Kirketjenerens arbeids-
forhold høyt der oppe i tårnet, har vært langt fra HMS- regle-
mentet. Like før jul gjorde kommunens vaktmestere en høyst
nødvendig og god jobb rundt den ene kirkeklokka. Gulv ble
lagt, ny solid trapp installert og lys montert. Nå er arbeids-
forholdene sikret, men adkomsten og arbeidsforholdene er
fortsatt for de spreke og heller smale.

MMMMMathilde Mathilde Mathilde Mathilde Mathilde Molandolandolandolandoland

Det var 8 spente 11-åringer som kom
med soveposen og liggeunderlag
under armen. De hadde blitt invitert
til en spennende helg med mange
aktiviteter og overnatting i kirken.
Det hele startet kl 16 på Høgtun be-
dehus hvor alle ble litt bedre kjent
gjennom ulike leker og hvor alle fikk
utdelt sin egen «Lys våken» t-skjorte.
I løpet av ettermiddagen ble det
innøving av program til gudstjenes-
ten dagen etter, maling av glassma-
leri, sangøvelse og taco. Da alle var
gode og mette var det på tide å kle
på seg og tenne lommelykta. Alle
skulle nemlig gjennom en løype ute
rundt Høgtun og kirka med ulike poster. Det var
kaldt, mørkt og til tider ganske skummelt å gå
ute så seint på kvelden, men alle kom seg trygt
gjennom løypa. Så kunne alle gå inn og sette seg
godt til rette, for da var det nemlig klart for film
og godteri. Den animerte musikalfilmen «Prinsen
av Egypt» ble spilt av på storskjerm. Dette er en

LLLLLys våkys våkys våkys våkys våkenenenenen

sterk film som viser historien om Moses som vokste
opp som Faraos sønn, og som siden skulle lede isra-
elittene ut av fangenskapet i Egypt.

Da klokka rundet 23 var det på tide å pusse tenna
og ta med seg soveposen for å ta turen bort til kirka.
Alle fikk rigga til soveposene i midtgangen, og kvel-
den ble avslutta med en fin samling og lystenning
rundt lysgloben. Til tross for navnet «Lys våken» fikk
de fleste seg noen timer søvn før det var på tide å stå
opp igjen. Før gudstjenesten var det tid til litt frokost
og en siste gjennomgang av opplegget til gudstje-
nesten. 11-åringene kom inn i prosesjon foran dåps-
følget og viftet med palmegrener. I løpet av gudstje-
nesten bidro «Lys våken»-deltakerne med lystenning,
bønnetegn, dramastykke, bønner og sang.

Takk for en flott helg sammen!
Lys våken handler ikke om at man må være våkne

hele natta, men at vi skal være våkne for det som skjer
rundt oss. Vi skal være våkne overfor Gud, hverandre
og oss selv. Ikke minst kan vi oppleve at Gud er Lys
våken for oss.            MMMMMaria Nese aria Nese aria Nese aria Nese aria Nese TTTTTaxaxaxaxaxeråseråseråseråserås
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PåskPåskPåskPåskPåskesamlingesamlingesamlingesamlingesamling
Misjonsringen og Unges Misjon, NMS Foreningene på Vegårshei, har påskesamling
m/basar på Høgtun 31. mars kl. 18.30.

Det blir andakt v/prost Ragnhild Floberg, og sang v/Sangskolen ledet av kantor Inger
G.  T.  Hansen.

Dette arrangementet pleier å samle hele familien før påske, og det er etterhvert blitt en
årlig tradisjon.

Det blir fint basarbord, sjokoladetombola og ikke å forglemme god bevertning!

Vi gir et håndslag til misjonen- og ønsker vel møtt til store og små.

Liv BLiv BLiv BLiv BLiv B..... F F F F Fossingossingossingossingossing

SIMENSIMENSIMENSIMENSIMEN
«Sammen i menigheten», som overskriften egentlig betyr.
Det er et flott tilbud til barn og voksne, som kanskje trenger et ekstra tilbud for å komme
sammen. Det er sosialt, og samtidig får en høre Guds ord på en fin måte kombinert med
lek og sang og god mat.

Når det gjelder SIMEN i vår menighet, har vi samarbeid med Åmli og Gjerstad menig-
heter.

Vi har møte ca. 1 gang i måneden. NB: Tilbudet er åpent for alle.

Neste møte er på Høgtun 15. mars kl. 18.00.

19. april blir det i Åmli kirke, og 31. mai er det sommeravslutning på Høgtun.

Alle treffene våre har utlodning til inntekt for menighetens misjonsprosjekt, sykehuset i
Okhaldhunga i Nepal, og vi avslutter alltid med fin gudstjeneste v/Gunnar prest.

Til slutt har jeg lyst til å berømme Gerd Olaug Madsen som har vært en primus motor i
mange år når det gjelder Simenarrangementene! Takk for innsatsen Gerd Olaug!

Liv BLiv BLiv BLiv BLiv B..... F F F F Fossingossingossingossingossing
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Kirketjenere for en dag: Thomas
Lønne Stiansen, Trygve Berger
Ausland, Tomas Eriksen Vika og
Jonathan Libekk Haugen.3 spente jenter på karneval..

Karnevals-
gudstjenesten
12.  februar som har
vært gjennomført i
Gjerstad de siste
årene. Mange fine
og flotte unger
som var med
denne dagen.

En fullstappet kEn fullstappet kEn fullstappet kEn fullstappet kEn fullstappet kirkirkirkirkirkeeeee..... F F F F Forororororeldreldreldreldreldreeeee,,,,, søsk søsk søsk søsk søsken,en,en,en,en, best best best best bestefefefefeforororororel-el-el-el-el-
drdrdrdrdreeeee,,,,, onk onk onk onk onklerlerlerlerler,,,,, tant tant tant tant tanter og andrer og andrer og andrer og andrer og andreeeee,,,,, har benk har benk har benk har benk har benket seget seget seget seget seg..... D D D D Detetetetet
er fullt nedeer fullt nedeer fullt nedeer fullt nedeer fullt nede..... M M M M Mange har tatt plass på galleria.ange har tatt plass på galleria.ange har tatt plass på galleria.ange har tatt plass på galleria.ange har tatt plass på galleria. Så Så Så Så Så
blir lysa slått ablir lysa slått ablir lysa slått ablir lysa slått ablir lysa slått avvvvv..... Bar Bar Bar Bar Bare et blått vinte et blått vinte et blått vinte et blått vinte et blått vinterlys lyser opperlys lyser opperlys lyser opperlys lyser opperlys lyser opp
altaltaltaltaltererererertatatatatavla.vla.vla.vla.vla. Or Or Or Or Organist og en fiolinist frganist og en fiolinist frganist og en fiolinist frganist og en fiolinist frganist og en fiolinist fra 6.a 6.a 6.a 6.a 6. k k k k klasselasselasselasselasse,,,,, spil- spil- spil- spil- spil-
ler ler ler ler ler VVVVVietae Lietae Lietae Lietae Lietae Lux frux frux frux frux fra ora ora ora ora orgelgalleriet.gelgalleriet.gelgalleriet.gelgalleriet.gelgalleriet. År År År År Årets jule-ets jule-ets jule-ets jule-ets jule-
aaaaavvvvvslutning er i gangslutning er i gangslutning er i gangslutning er i gangslutning er i gang.....

- Jeg ble rørt alt da de første 1. klassingene kom
gående inn på rekke med hvert sitt tente lys, sa en
av de mannlige tilhørerne etter at juleforestillingen
var over.

Mange gir nok sin tilslutning til den kommen-
taren.  For det er stemningsfullt når mer enn 100
elever og ansatte kommer inn på lang rekke med
hver sitt tente lys i hånda.

Mange lot seg imponere over det de fikk se elev-
ene utførte. Korsang, tenning av lys i adventsstake
og lesing av adventsdikt, klarinettspilling, solosang
og ikke minst lesing av tekster som handlet om jule-
evangeliet.  To av elevene hadde laget egen dans
som passet godt til « En stjerne skinner i natt». Pre-
sten hadde to korte tekster til ettertanke.  Alle (!) i
personalet stilte opp i kor med firstemt korsang.  Til
slutt stilte hele skolen opp i kordøra og sang «Glo-
ria» to-stemt, og hele kirka fulgte på med «Deilig er
jorden». 

- Gjerstad skole har tre verdier som vi styrer et-
ter, sa rektor til slutt.  Det er:  Respekt - Inkludering -
Kvalitet.  I kveld er inkludering oppfylt. Absolutt alle
på skolen har bidradd. Dere får sjøl avgjøre om det
du har vært med på, har vært kvalitet.  Forestillin-
gen ble ikke avbrutt av applaus, men nå kom den.  .

Leder av FAU, Lise Marie, inviterte til videre fest på
skolen etterpå.  Her samlet elevene seg klassevis
sammen med de nærmeste i familien. Skolen vil gjerne
takke de fra menigheten som stilte opp i kirken og
hjalp til med å gjøre avslutningen til det den ble.

TTTTTekst og fekst og fekst og fekst og fekst og fotototototo:o:o:o:o: tatt fr tatt fr tatt fr tatt fr tatt fra Gjerstad skoles hjemmesidea Gjerstad skoles hjemmesidea Gjerstad skoles hjemmesidea Gjerstad skoles hjemmesidea Gjerstad skoles hjemmeside

Foto: Evie Katrin Lønne

 På rekke og rad…

Nr.1-2017.p65 06.03.2017, 12:456



7

v

Olaug Hommelsgård

Lysmesse i Gjerstad kirke 4. desember. Stemningsfull og en opplevelse som alltid.               Foto: Evie Katrin Lønne

Når nøden er størst, må rent vann
komme først.

Rent vann redder liv i katastrofer.
Tilgang på rent vann gir helse,

trygghet og utvikling.
Med din støtte er
hjelpen nærmest!

Vi håper du vil støtte fasteaksjonen i
Gjerstad & Vegårshei menighet når

konfirmantene går
som bøssebærere

tirsdag 4.tirsdag 4.tirsdag 4.tirsdag 4.tirsdag 4. april fr april fr april fr april fr april fra ka ka ka ka kl.l.l.l.l. 17.00. 17.00. 17.00. 17.00. 17.00.

Rent vann først
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Brevet fra Biskopen:

Ved årsskiftet 2016-17 ble Den
norske kirke en selvstendig folke-
kirke, uten de samme formelle
båndene til staten som vi hadde
hatt siden 1537 da reformasjo-
nen ble innført i Danmark-Norge.
!. januar var derfor en merkedag
i kirken.

Biskopene i kirken sendte i
den forbindelse brev til menig-
hetene. Brevet er blitt lest opp i
kirkene i løpet av januar.

I Gjerstad kirke ble brevet fra
biskop Stein Reinertsen lest opp
ved gudstjenesten 1. nyttårsdag.
Brevet ble lest opp av den tjenes-
tegjørende klokker.

Her er brHer er brHer er brHer er brHer er brevevevevevet:et:et:et:et:
Første januar 2017 er en merke-
dag i Den norske kirkes historie.
Dagen markerer at Den norske
kirke ikke lenger har de samme
formelle og juridiske båndene til
staten som vi har hatt siden re-
formasjonen. Vi er blitt en selv-
stendig folkekirke.

Dette har vært et ønsket mål
både fra et nesten enstemmig
Kirkemøte og fra et bredt
stortingsforlik i 2008. Løs-
rivelsen har vært en lang pro-
sess. Utover 1900-tallet fikk kir-
ken stadig større selvstendighet
ved at det ble opprettet menig-
hetsråd, bispedømmeråd, kirke-
møte og fellesråd. Gradvis fikk
kirken stadig nye oppgaver som
å vedta liturgier og å ha det siste
ordet i lærespørsmål. Viktig har
det også vært å få myndigheten
til å ansatte prester og fra 2012
også proster og biskoper.

Den norske kirke har vist at
den er i stand til å styre i eget
hus. Endringene i det praktiske
liv for folk flest blir derfor ikke
store fra 1. januar 2017. De som
vil merke endringene er de som
jobber administrativt fordi vi nå
ikke lenger er en del av det stat-
lige arbeidsområdet.

Selv om kirken nå ikke len-
ger er en statskirke, er vår kristne

arv omtalt i
Grunnloven i
to viktige pa-
ragrafer. I {2
står det at
«Verdigrunn-
laget forblir
vår kristne og
humanistiske
arv». Det betyr
at de kristne
verdiene fort-
satt skal være
viktige i vårt
samfunn.

I SI 6 er kir-
ken omtalt
slik: {Oen nor-
ske kirke, en

evangelisk-luthersk kirke, forblir
Norges folkekirke og under-
støttes som sådan av staten. Nær-
mere bestemmelser om Kirkens
ordning fastsettes ved Lov. Alle
tros- og livssynssamfunn skal
understøttes på lik linje.» Statens
ansvar for å støtte Den norske
kirke og alle andre trossamfunn
økonomisk er dermed videreført.

Viktigst av alt er det likevel at
tre grunnleggende forhold for
kirken er de samme. For det før-
ste: Selv om relasjonen stat-kirke
nå løses, er det ingen ting som til-
sier at relasjonen folk-kirke skal
endres. Vi skal fortsatt være en
folkekirke. I fremtiden blir det av-
gjørende at vi som kirke, både
ansatte og frivillige, fortsatt kla-
rer å bevare og bygge gode rela-
sjoner i lokalsamfunnet til enkelt-
mennesker, organisasjoner og
det offentlige.

For det andre er vårt oppdrag
det samme. Vi ønsker slik kirkens
visjon sier, å skape himmel på jord».
Det gjør vi ved å være en
bekjennende, misjonerende, tjen-
ende og åpen kirke. Oppdraget er
gitt til oss alle. Sammen skal vi være
med å skape tro på Jesus Kristus.
Vi skal elske Gud og vår neste med
alt det Gud har gitt oss av evner,
nådegaver, tid og penger.

For det tredje er Han som er
kirkens Herre og som vår tro er
bygd på, den samme. Den kors-
festede og oppstandne Jesus
Kristus har lovet å gå med oss alle
dager.

Må Gud velsigne Den norske
kirke.

StStStStStein Reinerein Reinerein Reinerein Reinerein Reinertsentsentsentsentsen
Biskop i Agder og Telemark

En fristilt fEn fristilt fEn fristilt fEn fristilt fEn fristilt folkolkolkolkolkekekekekekirkirkirkirkirke!e!e!e!e!

Brevet ble lest 1. nyttårsdag av klokker Jan Olav Olsen.
Til høyre sokneprest Olav Hofsli.
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Fiane bedehus

Våren 2017

Fredag 28. april kl 19
Sang og vidnesbyrd av

Randesundkameratene.
Andakt av Wedø

Onsdag 10. mai kl 19
Radio og TV-pastor i P7

Johnn Hardang
taler, synger og spiller.

Mannsgruppa
blir også med.

Bevertning på
samværene.

Kvinneforeningen har
sine møter 1. mandag

i måneden.
Yngres har sine samvær

på tirsdager.

Alle hjerAlle hjerAlle hjerAlle hjerAlle hjerttttteligeligeligeligelig
vvvvvelkommen!elkommen!elkommen!elkommen!elkommen!

Jeg vil fortelle litt om hvordan
det er å være blomster-
kontakt for Diakoniutvalget i
kirken. Tror jeg har holdt på i
ca. 12 år nå.  For det meste
møter du mennesker i tunge
stunder. De har mistet en av
sine, eller det kan være syk-
dom. Dødsfall står i avisen,
men sykdom gjør ikke det. Da
blir det jo slik at en får høre
om det, og så gjør en sitt beste
utfra det. Det er en trivelig
jobb, tross alt. Jeg ringer på
forhånd og spør om de vil ta i
mot et lite besøk. Har hittil al-
dri fått avslag. Jeg blir veldig
godt mottatt. Folk setter pris
på et besøk. Praten lar jeg folk
få styre selv. Det kan bli så
mangt en prater om.

Når det gjelder dødsfall
venter jeg en stund til tingene
har fått roet seg litt. Når jeg
ringer rundt understreker jeg
at de ikke må styre og stelle.
Det er ikke derfor jeg kommer.

Dette er et ualminnelig tri-
velig arbeid, og jeg vil anbe-

Normisjons markedsdag på Høgtun
Lørdag 22. april kl. 11.00

Andakt ved Gunnar Lindtveit.
Sang av VeBaGo

DiakoniutvDiakoniutvDiakoniutvDiakoniutvDiakoniutvalgets blomstalgets blomstalgets blomstalgets blomstalgets blomster-er-er-er-er-
kontaktkontaktkontaktkontaktkontakter på er på er på er på er på VVVVVegårsheiegårsheiegårsheiegårsheiegårshei

fale folk å melde seg som
blomsterkontakter. Arbeidet
gir mange fine stunder. Det
høres her ut som jeg er alene,
men det er jeg ikke. Ønsket er
å ha en kontakt i hver krets av
bygda. Tror vi er 7 nå, men vi
trenger flere. Vi er to som dek-
ker et stort område fra Lauve
til Nærstad og Ubergsmoen,
og vi deler på arbeidet så
godt vi kan. Som sagt så kan
jeg anbefale dette.

Meld dere til tjeneste.
OOOOOddvddvddvddvddveig Lauveig Lauveig Lauveig Lauveig Lauveeeee

Frist for stoff til
neste blad
10. mai
Alt som kommer inn
etter dette kan vi ikke
love kommer med.

PROSTIDIAKON
Per Emanuelsen
Tlf: 977 19 173

E.post: pe-em@online.no
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GJERSTAD
09.00 – 21.00 (09.00 – 20.00)

Tlf. 37 15 71 92
www.faersnes.no - E-post: postfaersnes.no

Tlf.: 975 08 765

Tlf. 37 11 99 00

��������	
������
���������������������������������

Tore Konnestad

Begravelsesbyrå

Tlf. 915 52 003

- HELE SØRLANDET -
Vi utfører allsidig byggevirksomhet

Kataloger innen hus, hytter og garasjer.
Vi har egen maler og murer

y

www.gjerstadhus.no

Svein Røed  97 05 43 06 • Bjørn Ivar Dalen  97 05 43 07
Henry Sæthra  98 80 97 43 • John Robert Solberg  92 04 43 26

Tlf. 37 15 87 00
www.gryting.info

Hovedgaten 26, 4900 Tvedestrand
Tlf. 37 19 68 68

gabriele@atlgrafisk.no
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�
��
����������

���������		
�	��

AS

Lars Mesel
Egddalen – 4980 Gjerstad

DEKK – FELGER – SMÅMASKINER

For tilbud og timebestilling, ring:
971 92 196
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Lars Langmyr
Tlf 37 15 53 05

Begravelsesbyråkjeden Jølstad
www.hellerdals.no

Epost: administrasjon@lindalgruppen.no

Tlf : 901 70 100 • www.lindalhus.no

Online timebestilling på www.salongtrix.no
Åpent man – fre 9-16 • Tlf: 37 15 80 85

GJERSTAD PRODUCTS AS • Tlf. 37 11 91 00 • SUNDEBRU
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 BROKELANDSHEIA 
  BLOMSTER & GARN 
Sorgbinderi, dekorasjoner, buketter, m.m. 
Pt-garn fra Rauma, Sandnes-garn, m.m. 

Telefon 37 15 85 00 
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Fersk steinovnsbakt gjærbakst 
hver fredag, kl 1100 – 1700. 

Grethe Dalen,  
Trydalsveien 40  
4980 Gjerstad 

Tlf: 97054308 
E.post: grethe@gjerstadbakeren.no  
Hjemmeside: www.gjerstadbakeren.no 
Facebook: Gjerstadbakeren 

Vegårshei Bensin
Heiveien 871, 4985 Vegårshei - Tlf 371 69 371

www.facebook.com/essovegarshei

TTTTTømrømrømrømrømrererererer
AsbjørAsbjørAsbjørAsbjørAsbjørn Knutenn Knutenn Knutenn Knutenn Knuten

Tlf: 41 68 70 47Tlf: 41 68 70 47Tlf: 41 68 70 47Tlf: 41 68 70 47Tlf: 41 68 70 47

NybyggNybyggNybyggNybyggNybygg
TTTTTilbyggilbyggilbyggilbyggilbygg

RestaurRestaurRestaurRestaurRestaureringeringeringeringering
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VELKOMMEN TIL KIRKE
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Evnt. returadresse:
Menighetskontoret,
Gjerstadveien 1335,
4980 Gjerstad

Vegårshei - mars, april, mai og juni
MMMMMarsarsarsarsars
19.03. kl. 11.00 Gudstjeneste. Diakoniens dag. Per Emanuelsen taler. Offer til diakoniutvalget. Årsmøtet etter gudstjenesten.
26.03. Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.

AprilAprilAprilAprilApril
02.04. kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Lindtveit. Offer til misjonsprosjektet. Diplom til 6-åringene.
09.04. kl. 11.00 Palmesøndag. Familiegudstjeneste. Offer til søndagsskolen. Tårnagentene.
13.04. kl. 18.00 Skjærtorsdagsgudstjeneste. Lindtveit. Nattverd.
14.04. kl. 11.00 Langfredag. Pasjonsgudstjeneste. Lindtveit.
16.04. kl. 11.00 1. påskedag. Høytidsgudstjeneste. Lindtveit. Offer til Bibelskolen i Grimstad..
17.04. kl. 12.00 2. påskedag. Taxerås. Familiegudstjeneste. Hofsli. Offer til grendehuset.
23.04. Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
28. – 30.04. Konfirmanttur
30.04. Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet

MMMMMaiaiaiaiai
01.05. kl. 11.00 Gudstjeneste. Lindtveit. Offer til menigheten i Allazi.
07.05. kl. 11.00 Gudstjeneste.  Lindtveit. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Tur til Stormyrlia.
14.05 Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet.
17.05. kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Lindtveit. Offer til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.
25.05. kl. 12.00 Fjellmesse. Hovdefjell. Lindtveit.
28.05. kl. 11.00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Lindtveit. Offer til «Firestarter». Fest for konfirmantene.

JuniJuniJuniJuniJuni
04.06. kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Lindtveit. Offer til menighetsarbeidet.
05.06. Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet
11.06. Se gudstjeneste i andre kirker i prostiet
18.06. kl. 11.00 Gudstjeneste. Lindtveit. Offer til Sjømannskirken.
25.06. Se gudstjenester i andre kirker i prostiet.

Gjerstad - mars, april, mai og juni
MMMMMarsarsarsarsars
19.03. kl. 11.00 Familiegudstjeneste på Fjelltun, Gautefall. Karlsen/Hofsli.
26.03. kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet på Madagaskar.

Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

AprilAprilAprilAprilApril
09.04. kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Offer til menighetsarbeidet.
13.04. kl. 12.00 Sportsandakt på Kleivann. Hofsli.
13.04. kl. 18.00 Nattverdgudstjeneste. Hofsli.
14.04. kl. 11.00 Pasjonsgudstjeneste. Hofsli
16.04. kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Hofsli. Offer til Misjonsprosjektet på Madagaskar.
17.04. kl. 12.00  Familiegudstjeneste på Takserås gamle skole sammen med Vegårshei. Hofsli.
23.04. kl. 11.00 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Hofsli. Offer til konfirmantarbeidet.
30.04. kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Offer til Misjonsprosjektet på Madagaskar.

MMMMMaiaiaiaiai
14.05. kl. 11.00 Gudstjeneste. Hofsli. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
17.05. kl. 11.00  Familiegudtjeneste. Hofsli. Offer til Norge – Moldova.
21.05. kl. 11.00 Gudstjeneste. Felles med Betel og Frikirken. Hofsli. Offer til Misjonsprosjektet på Madagaskar.
28.05. kl. 11.00 Gudstjeneste med konfirmasjon. Hofsli. Offer til ungdomsarbeidet i menigheten.

JuniJuniJuniJuniJuni
05.06. kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd. Hofsli. Offer til Misjonsprosjektet på Madagaskar.
11.06. kl. 11.00 Gudstjeneste. 50-årskonfirmantene. Hofsli. Offer til menighetsarbeidet.
25.06. kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Hofsli. Offer til Misjonsprosjektet på Madagaskar.

Med forbehold om eventuelle endringer.

Skyss til gudstjenester i Vegårshei menighet. Telefon 91 66 83 71
Vennligst ring innen kl. 15.00 dagen før gudstjenesten finner sted.                        Menighetsrådet
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