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Det blir stadig flere av oss. På direkte spørsmål om hvor-
for vi gleder seg til jul, svarer vi at vi ser fram til å samles 
med familie og venner. Gaver og mat er fint, men men-
neskelig kontakt og fellesskap oppleves som det viktigste 
og beste i julefeiringen. Til og med barn og ungdom trek-
ker fram dette. Det sier noe om at «maten er berre halve 
føda», mennesket er skapt til fellesskap. Så la oss bruke 
anledningen til virkelig å pleie nærheten.

Men noen gleder seg ikke til jul, slik er det bare. Jula er 
tida for savn, lengsel og ensomhet. Savnet etter de som 
har gått bort, kommer som en skygge over tilværelsen. Og 
mange eldre opplever seg ekstra ensomme og unyttige i 
denne tida.

Noen utvider kjernefamilien i jula, en fjern slektning eller 
en enslig sambygding får en trivelig invitasjon. Og det er 
faktisk noen som lager alternativ jul og åpner heimen for 
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Fornøyd?
Er du en av de utallige som leser menighetsbladet vårt og som liker det du leser (og ser)?

Eller er du en som syns at det er nok papir i postkassa fra før? 
Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger og reaksjoner på bladet slik 

at det kan bli enda bedre. Også denne førjulstida legger vi 
ved en giroblankett, (alt harsin pris!).

Takk for støtten!

Redaksjonskomiteen ønsker alle lesere en velsignet jul!

andre. Det er så banalt, men likevel så sant det vi skrev 
i hverandres minnebøker som små: Den største gleda du 
kan ha, det er å gjere andre glad.»

Og så kan vi lese at fire av fem får unødvendige julegaver. 
Vi gir hverandre presanger som vi ikke trenger. Derfor 
minner vi hverandre om at det er noe som heter «gaver 
med mening». Symbolske eller alternative gaver utgjør 
en forskjell for personer som faktisk trenger det. Kirkens 
Nødhjelp, SOS-barnebyer, Flyktningehjelpen og UNICEF 
opplever økt interesse for alternative julegaver.

Det er mulig at Ronaldo er Guds gave til fotballen, men Je-
sus er uten tvil Guds gave til alle mennesker. Denne gaven 
er til alle uansett nasjonalitet, rase, stand, legning, alder 
og humør. La oss sammen med prestene våre, forsøke å 
formidle julebudskapet til hverandre, det er det som gir 
jula dens egentlige mening!                                                RR

PÅ DEN ANDRE SIDA
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Kirkekontoret i ny drakt

Saksgangen for å få utvidet og ombygd kirkekontoret i Nord-
åsveien 2 har vært lang og vanskelig. Kommunen, huseier og 
kirkevergen har hatt mange møter for å komme fram til en 
god løsning. På forsommeren i år blei endelig ny leieavtale 
undertegnet av kommunen og Kaja Eiendom.

Kommunen leide midlertidige lokaler til oss i bygget til Odd 
Håkedal ved Mosfjellveien. Her har vi vært siden begynnel-
sen av juli og fram til oktober. Det var greie lokaler, men det 
var en liten utfordring med hensyn til datatilgang og telefon. 
Det ser allikevel ut til at folk flest har nådd fram til oss om 
enn via litt omveier.

Vi gleder oss over at det ombygde kirkekontoret nå står fer-
dig og at vi kan jobbe som vanlig med alle tilganger og for-
håpentligvis også noen nye datamaskiner og telefoner. Da 
vil vi kunne gi raskere og enda bedre service til befolknin-
gen enn før.

Kontorene er ombygd for å gi alle ansatte med behov for 
kontorplass en god plass å jobbe. Det er blitt et eget rom for 
arkiv og hvor maskiner/skriver står. Støynivået i ekspedisjo-
nen er dermed betydelig redusert. Begge prestene har eget 
kontor med egen inngang uten å gå gjennom andres kontor. 
Kirkevergen og de andre fellesrådsansatte får også gode ar-
beidsplasser. Den største endringen er at vi har fått et eget 
møte/lunsjrom med god plass til alle ansatte. I møterommet 
er det en kjøkkenløsning langs den ene veggen og det er også 

Tekst: Mai Liss Hellingsæther Sørbotten.  Foto: RR

Samtalegruppe for etterlatte

et eget toalett med mulighet for dusj for de som ønsker å sykle 
eller løpe til jobben.

Da ønsker vi befolkningen velkommen til oss i ombygde loka-
ler i Nordåsveien 2. 

For ikke lenge sia var det Allehelgensdag, og mange 
tente lys på grava til en av sine kjære. I alle tre kir-
kene våre markerte vi også dagen med gudstjeneste 
og med tenning av lys for å minnes.

Så nærmer jula seg, og savnet blir forsterka, når vi 
samles og mangler den vi har mista.

I sorgen kan det være godt å søke fellesskap, både 
med familie og venner og i menigheten. Men sam-
tidig må en jo bære sorgen og savnet også gjennom 
de ensomme stundene.

Vi bærer på en måte fortida med oss videre inn i 
framtida. For kjærligheten til den vi har mista opp-
hører jo ikke. Den følger oss videre gjennom savnet 
og smerten. Vi kaller det noen ganger for «sorgar-
beid». Å jobbe med sorgen handler ikke alltid om å 
legge den bak seg, men om å innlemme den i livet 

som skal leves videre. For mange hjelper det å delta i en 
sorggruppe.

En sorggruppe er verken terapi eller et forsøk på å gi 
råd. Det er en gruppe hvor vi deler erfaringer med hver-
andre og gjennom samtalen forsøker å hjelpe hverandre 
et steg videre.

Birkenes, Herefoss og Vegusdal samarbeider med Lil-
lesand og Grimstad kirke om disse gruppene og vi har 
ei lokal styringsgruppe i prostiet, hvor Gerd Rokseth og 
Gunvor Hofseth er med.

Du kan henvende deg til menighetskontoret 37 28 
1550 eller direkte til Gerd Rokseth 482 23 305 og Gun-
vor Hofseth 959 37 103. Vi har taushetsplikt.

Kunne du tenke deg å være med i en samtalegruppe?

Gunvor Hofseth

Daglig leder Helene Horverak og menighetspedagog Janna Risdal 
Ånesland er klar til å ta imot besøkende i nyoppussede lokaler.
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Torunn Fåland (56), Tøane
1. Det er godt å ha litt fri fra jobben. Jeg 
koser meg med de som jeg er mest glad i. 
Og det er fortsatt gøy å gi og få gaver.
2. Jeg håper jeg kan tenke på, – og bli 
minnet om at Jesus ble født og tok bolig 
blant oss, og at han ønsker å være min 
venn resten av livet.
3. Det er mye aktuelt å snakke om, men 

fokus bør være på julas egentlige buskap om Jesu komme.

Jøl Arne Suggelia (33), Orrekollen
1. Gleder meg til å være sammen med 
familien.
2. Jeg må i kirka på julaften. Og så 
trodde jeg at ribba hørte med på julaften, 
men vi lever i en skiftende tid.
3. Presten må jo innom kjernen, men 
må også ta opp utfordringer i samfunnet 
vårt. Det er alltid noen som har det 

vondt selv om vi slipper billig unna.

Ottar Michaelsen (46), Lille Tømmeråsen
1. Gleder meg over Jesu komme og til å 
være sammen med slekt og venner.
2. Må til Evje for å hogge juletre. Må også 
ha amerikansk julebelysning på huset 
(skyldes nok min oppvekst i Amerika). 
Og så må jeg ha med julegudstjenesten 
på julaften.
3. Presten bør snakke om det å være 

raus, om å bry seg om hverandre og vise nestekjærlighet.

Marit Tobiassen (), Strøket
1. Gleder meg til å feire at Jesus ble født 
og være sammen med familien.
2. Uten sirupssnipper blir det ikke 
jul, – og så krumkaker og serinakake, 
naturligvis.
3. Presten må snakke om den store 
urettferdigheten i verden, at vi har det så 
urimelig godt mens millioner opplever 
sult og krig.

Tekst: RR
Folk i farten

Det går mot jul og vi har alle tanker om mørketidas høydepunkt. Vi har stilt fire personer som er i 
farten på ulike måter, følgende spørsmål:

1. Hvorfor gleder du deg til jul?
2. Hva er viktig for at det skal bli en ordentlig jul for deg?
3. Hva syns du presten bør ha fokus på under preka på julaften?

Crescendo og gospelkoret Safari fra Oslo 
i skjønn forening!

En hel øvelsesdag med 
påfølgende konsert i 
kulturarenaen på 
Birkeland ble en stor 
opplevelse.

(foto: Lars Jostein Teistedal)
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Gullkonfirmanter

50-årsjubilanter Birkenes kirke     (foto: RR)
1.rekke fra venstre: Åse Mollestad, Marit Gundersen, Aud Senumstad, Sonja Bente Håbesland, Rønnaug Helene 
Åsgard, Ragnhild Stordal.
2. rekke: Odd Håkedal, Martinius Høikleiv Ellingsen, Kjell Ragnvald Målen, Elin Imenes, Arnstein Govert Rislå, 
Gunnvor Halvorsen, Arild Mollestad, Astrid Elin Nygård.
3.rekke: Erling Rugsland, Ole Gustav Svaland, Gunnar Homme, Jan Arild Flakk, Øystein Væting, Jørgen Birkenes, 
Olaf-Johan Salvesen, Knut Åmlid, Nils Arne Tveite, Ernst Johan Tveite, Tore Kjell Aas, Ragnar Høygilt, Tore Haugen.

Gullkonfirmanter i Herefoss     (foto: Edvin Uldal)
Søndag 24. september var årets gullkonfirmanter invitert til gudstjeneste i 
Herefoss kirke med fellesskap på menighetshuset i etterkant, der det ble 
servert mat og kaker.
Høsten 1967 var det hele 17 konfirmanten som ble konfirmert i Herefoss, av 
Ingemann Ellingsen.
På bildet ser vi fra venstre: Audun Rosåsen, Harald Uldal, Willy 
Aas-Hansen, Anny Landås, Arne Rislå, Liv Kylland, Åse Brit Retterstøl

Gullkonfirmanter i Vegusdal
I forbindelse med gudstjenesten i 
Vegusdal kyrkje søndag 8.oktober, var 
årets gullkonfirmanter invitert.
På samlingen etterpå ble dette bildet 
tatt av de frammøtte. Fra venstre: 
Olaug (Tveit) Hushovd, Gunnar 
Fidjeland, Dagny Vetrhus Katterås.
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Program 
for aktivitet for barn og unge i Herefoss, vårhalvåret 2018

Tanker i tiden

6

Amigos er for de som går i 2.–7. klasse, mandager 
kl. 17.30–19.00 på menighetshuset. 
Datoer for Amigos vårhalvåret blir:
15. januar, 29. januar, 12. februar, 26. februar, 12. mars,
25. mars – søndag – deltar i gudstjenesten, 9. april, 
23. april, 7. mai

Det er startet opp barnekor på menighetshuset, for 
både skole- og barnehagebarn. Kor-øving er mandager 
kl. 16.45–17.30 – samme datoer som Amigos.

Søndagsskolen er for barn i alle aldere. Vi samles på 
menighetshuset kl. 11.00–12.00 følgende søndager denne 
våren:
4. februar, 18. februar, 11. mars, 25. mars – deltar i guds-
tjenesten, 15. april, 29. april, 27. mai

Det er også småbarns-sang i kirken annenhver onsdag 
kl. 10.00–12.00. Målgruppen her er 0–3 år, men eldre 
søsken/andre barn i barnehagealder er også velkommen 
til å bli med. Datoer for småbarns-sangen vil komme.

Ved forandring i programmet vil dette bli gjort kjent 
på Herefoss kirke sin facebook-side, og ved oppslag på 
kirkens oppslagstavle. 

26. september var det konsert med Maria Arredondo og 
Torstein Sødal, sammen med "Simonstad sangkor" og 
"Kor for alle". I tillegg til flott sang og musikk, bød Maria 
og Torstein på seg selv med små glimt fra eget liv og en 
god dose humor. Konserten samlet full kirke.

Søndagsskole, småbarnssang og Amigos har møttes jevn-
lig gjennom høsten. Her er glimt fra Amigos, som har 
startet forberedelsene til basaren som skal avholdes tors-
dag 7. desember. Inntektene i år går til misjon og kirke-
planting i India.

I tillegg har det blitt startet opp barnekor på menighets-
huset. Barnekoret vil delta på julekonserten som skal være 
i Herefoss kirke 3. desember. 

Foto: Petter Ross

Foto: Silje Lian Foto: Silje Lian

Glimt fra Herefoss



7

Tanker i tiden
Syndsbekjennelse

meningen med livet. Og det er bra at noen greier det. Men 
i forholdet til Gud kommer alle til kort. Paulus skriver 
til romerne: «Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en 
eneste.» (Rom. 3. 10). Og «alle har syndet, og de har ingen del 
i Guds herlighet.» (Rom. 3. 23). Vi trenger en frelser. Og det er 
ikke våre følelser eller mangel på følelser det kommer an 
på, men det som skjedde på Golgata. 

Et ledd i gudstjenesten heter «Syndsbekjennelsen», som 
alle leser i kor. Fra 1977 til -92 lød den slik:

 Liturg:
La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. 
Hellige Gud, himmelske Far.

Alle:
Se i nåde til meg, arme syndige menneske,
som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger
og kjenner den onde lyst i mitt hjerte.
For Jesu Kristi skyld ha langmodighet med meg og forlat 
meg alle mine synder
og gi meg å frykte og elske deg alene.
Herre, miskunn deg over meg.

Liturg:
Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds 
barn, de som tror på hans navn.
(Johannes ev kap 1 v 12)

Menighet:
Amen

Toralf Aas

Synd. Et ubehagelig tema, stadig sjeldnere omtalt i klar 
tekst. Eldre forkynnelse kretset mye om dette, og følgene 
av det. Hensikten var nok god. Vekke de sovende når hu-
set brenner. Skremme til omvendelse. Svovelpredikanter 
er en truet art. Skam, derimot, er det snakk om. Å gjøre 
noe galt eller umoralsk er nå én ting. Hvem gjør ikke det? 
Høy og lav kan leve greit med sine svin på skogen. Men å 
bli oppdaget, tatt med buksa nede, det er problemet. Ripe 
i lakken. Tap av ansikt. En som blir uthengt i sterkt ram-
pelys, kan finne det vanskelig å leve videre. 

Det er klart vi synder. Vi kan måle oss mot budene, mot 
det store bud om å elske Gud og å elske vår neste som oss 
selv, eller mot regelen om å gjøre mot andre det vi vil at 
andre skulle gjøre mot oss. Vi kommer til kort. De fleste 
av oss lever streite, ryddige liv, og har ofte større grunn 
til å angre på det vi ikke har gjort enn på det vi har gjort. 
Det er mye godt i oss. Slett ikke bare synd og skam og 
fordervelsens avgrunn. Men sørgelig langt fra fullkomne. 
Vår eventuelle kjærlighet er ikke uplettet og absolutt. En 
nesten latterlig tanke. Bespottelig, var det noe som hette 
før. Egoisme, grådighet, misunnelse, ubarmhjertighet, 
dømmesyke ….. ? Kan vi tenke oss en tilværelse i Guds 
nærhet? 

Vi er ulike, vi mennesker. Har ulikt anlegg for å føle oss 
bra nok eller mislykket. Følelser eller fravær av slike har 
vi begrenset kontroll med. Mental helse er ulikt fordelt. 
Men Gud krever neppe at vi skal være nedtrykt og knust 
av anger og ruelse fordi man er et normalt menneske. Å 
gjøre så godt vi kan? De færreste av oss gjør vel det, men 
noen lykkes bedre enn andre med å gjøre verden til et litt 
bedre sted. Være gode med hverandre den stunda vi er 
her. Oss mennesker imellom er dette viktig. Kanskje selve 
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«Hjertevenner» bidro under jubileet 
(foto Helene H.)

God stemning under festen i grendehuset 
på Engesland. (foto Helene H)

To gode barndomsvenninner døpte hvert sitt barn under jubileumsgudstjenesten i Vegusdal 
kyrkje 17. september. Dåpsbarna er Eli Tobiassen Retterholt og Lavrans Svaland Fidje. Dåpsbarna 
er trygt omkranset av biskop Stein Reinertsen, sokneprest Geir Ola Tveit, sokneprest Frode 
Eikrem, sokneprest Gunvor Hofseth, tidl. sokneprest Leif Møller Stray og prost Steinar Floberg.     
Foto: Privat

Nytt
fra

Jubileumssøndagen
Dette er folkekirka på sitt beste, sa biskop Stein Reinertsen i sin hilsen til folket på festen 
for Vegusdals kyrkjes 150 års jubileum. Da tenkte han på den brede oppslutningen fra 
bygdefolk, lag og foreninger. Jubileumssøndagen den 17. september ble vellykket. I en 
ramme med strålende høstvær og med en smule pomp og prakt, viste kirka seg fra sin 
beste side. Vår egen sokneprest, Frode Eikrem, ledet festgudstjenesten med stø hånd. 
Biskopen holdt preken. Til stede var også sokneprest Gunvor Hofseth, prost Steinar 
Floberg og de tidligere sokneprestene i soknet, Leif Møller Stray og Geir Ola Tveit. 
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Midt i mørkeste november møttes over 40 barn opp for å 

være med på LysVåken i Birkenes kirke. Det handler ikke 

om å være lys våken hele natta, men om å være lys våken 

for det som skjer rundt oss, for hverandre og for Gud. I 

løpet av kvelden spiste vi pølser ved bålet ute på kirke-

stedet, tur opp i tårnet med kirketjener Harald, sang og 

danset LysVåken-sangen så det ljomet, skattejakt i mør-

ket, perlet og lærte om kristuskransen, og lysene ble ikke 

slukket før klokken var passert midnatt. Søndag morgen 

spiste vi frokost på galleriet, og barna bidro med forskjel-

lige innslag under gudtjenesten. Mange gode foreldre 

stilte opp, og arrangementet ble virkelig en stor suksess 

for en veldig spent og helt fersk menighetspedagog. Et 

supert konsept som gir rom for undring, læring og gode 

opplevelser for barna.

Tekst: Janna Risdal Ånesland. Foto:RR

Givertjenesten i Birkenes menighet
De drøye 80 personene/familiene som er med i givertjenesten i Bir-
kenes menighet gjør det mulig for menighetsrådet å satse ekstra 
mye på trosopplæringsarbeidet. Kanskje har du hørt om noen av 
de mange aktivitetene for barn og unge? Babysang, småbarnstreff, 
4-årsklubb, barnekoret, 6-årsklubb, tårnagenter, LysVåken, KodeB og 
konfirmasjonsundervisning er bare noen av tiltakene som skal gi våre 
barn og unge en grundig innføring i kristen tro, gjøre at de blir kjent 
med Jesus og blir glad i kirken.

Vi trenger flere faste givere for å legge til rette for en fortsatt sterk 
satsing på trosopplæringsarbeidet. Husk at det ikke er noe mini-
mumsbeløp for å være med! Du bestemmer selv hvor mye du vil gi. 
Dersom du ønsker å bidra kan du gjøre ett av følgende:

I nettbanken setter du opp fast månedlig trekk av det beløpet du øn-
sker å gi. Gå til banken og be dem om å sette opp fast månedlig trekk 
av det beløpet du ønsker å gi.

Husk å gi beskjed til menighetskontoret om navn, adresse, beløp, 
eventuell e-post og fødselsnummer (alle 11 sifrene må oppgis for å 
få skattefritak). Beskjed kan for eksempel gis via e-post helene.hor-
verak@birkenes.kommune.no

Givertjenestens kontonummer er 2880 11 44499

Givertjenestekomiteen

Vi vil starte 

 
BIRKELAND

for barn fra 5.klasse og oppover.
 
– Men da trenger vi litt folk…
Kormedlemmer, selvsagt. Og noen voksne som kan 
støtte praktisk. Send meg en SMS eller 
e-post for å melde interesse og holdes orientert om 
hva som skjer. Jeg kommer til å ha hovedansvaret 
for koret. Mer om Soul Children kan du lese her: 
http://soulchildren.no/.
 
Hilsen menighetspedagog i Birkenes menighet, 
Janna Risdal Ånesland. Mobil 93 89 67 10, 

e-post jaaa@birkenes.kommune

Juletrefest
for store og små

På Birkeland bedehus 
lørdag 30. des. kl. 16.00

Ivar Skippervold 
– med dukker, sang og trylling

Gang rundt juletreet
Pølser og is
Alle er velkommen
Arr.: Birkenes menighet og søndagsskolen
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Misjonsprosjektet i Birkenes
Vi lovte å komme litt tilbake til 
misjonsprosjektet i Birkenes som startet 
denne høsten. Misjonskomiteen i Birkenes 
støtter altså Misjonsalliansens arbeid i 
Liberia. Etter 14 år med borgerkrig og 
ebolaepidemien, mangler det meste i 
landet. Representanter fra koret Mosaic 
har vært og besøkt dette arbeidet denne 
høsten og de har sendt oss følgende 
rapport:

«Vi er overveldet av hvor dårlig standard det 
er her. I alle ting vi kaller selvfølgeligheter 
hjemme, som vann i springen, pålitelige 
nødetater og skoler, er strukturen betent av 
begrenset kunnskap, korrupsjon og mangel 
på vedlikehold. Men midt i all elendigheten 
ser vi også håpet; De lysende ansiktene på 
landsbybeboerne når det fortelles hvem 
vi er og hvordan vi samler givere i Norge. 
Rommet fylles av full jubel og applaus i afrikansk stil og uendelig mange håndtrykk av takknemlighet gjør det umulig å ikke kjenne 
en klump i halsen. Pengene som blir sendt hit blir godt forvaltet av pålitelige partnere og en solid struktur i regi av Misjonsalliansen. 
Det bygges brønner og skoler, og viktigst av alt motiveres mennesker til å vaske hender og holde seg på skolen. Da kan de leve friske 
og få undervisning som igjen gir mulighet til enda mer sosial utvikling. Vi er utrolig stolte over å representere Mosaic sitt samarbeid 
med Misjonsalliansen i Liberia, og det i aller største grad fordi vi ser hvilken stor forskjell et lite beløp kan gjøre for menneskene 
som bor her.»

Konfirmantene i Birkenes har samlet inn 36724 kroner allerede. Takk til alle som støtter og ber for dette arbeidet.

Velkommen til dåp!
At vi ikke lenger er statskirke, men fri folkekirke, 
merker vi egentlig ikke så mye til i det daglige. Livet 
i kirka går sin gang, og vi i kirkestaben vil fortsatt 
være her for å tjene menneskene som hører til i 
bygda og menigheten, som før. 

Men det er en liten, men viktig detalj: Vi får ikke 
lenger fødselsmeldinger fra det offentlige, slik vi 
alltid har fått. Det var «himla» lettvint for oss før, 
for da sendte vi ut «Velkommen til dåp» med en 
gang vi fikk melding. 

Nå går det litt tregere, for vi må vente til barnet er 
registrert i medlemsregisteret vårt, som «tilhøren-
de» en eller begge foreldre, hvis de er medlemmer. 
Så meld gjerne fra via epost eller telefon, eller kom 

innom kirkekontoret i Nordåsveien for å vise fram 
vidunderet! Så finner vi en dåpssøndag som passer 
for dere.

Altså: Velkommen til dåp!

p.s. Det er også mulighet for å døpe eldre barn, bare 
ta kontakt for en samtale.

Hilsen sokneprest Gunvor Hofseth
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Bedehuset BirkelandBedehusbasaren

Unges misjon

Takk

G-17 Quo Vadis?

Desember 2017
Fredag 29.  kl. 18.00: Juletrefest Avholdslaget
Lørdag 30.  kl. 16.00: Juletrefest
   Menigheten og Søndagsskolen

Januar 2018
Søndag   07. kl. 11.00: Hellige tre kongers-møte
Mandag 08. kl. 19.30:  Årsmøte Unges Misjon
Torsdag 18. kl. 19.30:  Møte NLM
Søndag   21. kl. 17.00:  G17
Torsdag  25. kl. 19.30: Misjonsmøte NMS

Februar 2018
Torsdag 01. kl. 19.30:  Møte v/Terje Bestul DNI
Søndag  04. kl. 11.00:  Fokus
Torsdag 08. kl. 19.30:  Bedehusets årsmøte
Søndag 11. kl. 17.00:  G17
Torsdag 15.kl. 19.30:  Møte NLM
Søndag 18. kl. 11.00:  Fokus

Mars 2018
Torsdag 01. kl. 19.30:  Mannsmøte NMS
Torsdag 08. kl. 19.30:  Årsmøte NLM
Torsdag 15. kl. 19.30:  Møte v/Øivind Benestad
Søndag  18. kl. 11.00:  Fokus
Torsdag 22.   Misjonsmøte NMS

Aktiviteter på Birkeland bedehus
 Søndag kl. 11.00: Søndagsskole: 14. jan, 4. febr, 18. febr, 
 18. mars, 15. april, 29. april, 13. mai, 27. mai, 10. juni  
 Onsdag kl. 09.30:  Småbarnstreff (starter 24. januar). 
                                  Babysangkurs starter i februar
 Tirsdag kl. 17.30 – 18.30: Barnekoret 1.–4. trinn
 Tirsdag kl. 18.30:  Yngstes 4.–7. trinn
 Tirsdag, annenhver, kl. 19.30: Skolelaget 8.–10. trinn
 Onsdag kl. 19.00:  Crescendo, fra 8. trinn
 Annenhver søndag kl. 19.30: BUG/Krik

OBS! 
 Kode B for 7.klassinger starter i januar.
 – fire ettermiddager og gudstjenesten 28. januar
 6-årsklubben :  6-åringene får bok på gudstjenesten 
 4. mars. De blir invitert til å være med på 6-årsklubb noen 
 ganger før og etter denne søndagen.

Bedehusbasaren på Birkeland bedehus er vel i 
havn. Hele 93ooo kroner kom inn på en dag hvor 
folk strømmet til. Dette er penger som kommer 
barn og unge på Birkeland til gode.  På bildet 
legger Torun Fåland, Ragnhild Stordal og Øystein 
Ånesland siste hånd på verket før dørene åpnes. 
NB!  Nevnes må også at tidligere på høsten fikk 
Misjonssambandet inn godt over ett hundre 
tusen kroner på sin messe.

Den driftige 
dameforeningen 
«Unges Misjon» på 
Birkeland feiret 50 
år 19. oktober. 140 
gjester koste seg på 
Folkehøgskolen med 
god mat og variert 
program.  Dagmar 
Birkeland og Nell 
Edith Svaland hadde 
forlenget sin velskrevne 
prolog fra forrige 
jubileum og framførte 
med bravur. 

En varm takk til søstrene Sløgedal 
for god hjelp denne høsten. 
Helene har hatt ansvaret for små-
barntreff og babysang mens Elise 
har dirigert barnekoret.

G-17 har vært et begrep i det kristne landskapet på 
Birkeland. Dette familievennlige konseptet på søndag 
ettermiddag på Birkeland bedehus har eksistert i 
over ti år. Nå signaliserer ledergruppa med Ottar 
Michaelsen i spissen at de må tenke på å trekke seg ut. 
Stiller nye opp eller må det tenkes i andre retninger? 
Noe for deg?????

Foto RR

Foto RR
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«Husk nåderike Jesus, 
jeg er din reises årsak»

ANDAKT

Det som ikke var mu-
lig tidligere, å se Gud, 
ble nå mulig. Jesus sier 
om seg selv: «Den som 
har sett meg, har sett 
Far.» 

Johannes skriver der-
for i sitt evangelium og i sine brev om det han har sett og 
hørt. Han så hvordan Jesus møtte mennesker med verdig-
het. Hvordan han førte de som var utenfor fellesskapet inn 
i fellesskapet. De som kom med skyld, ble tilgitt og satt fri. 
De som manglet håp, fikk håpet tilbake. De som manglet 
mening, gav han mening med livet. Det var det de kunne 
se med egne øyne. De så at Guds navn er barmhjertighet.

En kvinne ble en gang spurt: «Hva var det som kjenne-
tegnet Jesus?» Hun svarte: «Han snudde aldri ansiktet sitt 
bort fra noe menneske.»

Julens budskap gir oss bilde av Gud, men det sier også 
noe mer. I Mozarts Requiem synger koret «Husk nåde-
rike Jesus (pie Jesu), jeg er din reises årsak.» Det var altså 
menneskenes frelse som var grunnen til at Han som var 
i begynnelsen hos Gud, la ut på reisen ned til oss her på 
jorden. Til hyrdene på Betlehemsmarken sier engelen der-
for: «I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er 
Messias, Herren.» Jesus kom ikke bare for å gi oss et bilde 
av Gud. Han kom for å frelse.

I dette året har vi markert at det er fem hundre år siden re-
formasjonen startet. Et av reformasjonens kjerneord er or-
dene «troen alene». Det er ved troen på Jesus at Gud tilbyr 
oss sin frelse. Ikke ved vår egen innsats. Jesus utfordrer 
oss til å respondere på at han kom til jorden. Sagt med 
Johannes sin versjon av juleevangeliet:

Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.

Med ønske om en velsignet julehøytid. 

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Disippelen Johannes beskriver julens mysterium med dis-
se ordene: «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, 
kom nå til verden.»  Vi kaller julens store hendelse for in-
karnasjonen, at Gud ble menneske, født som en av oss i 
en stall.

Dette er større enn tanken vår kan fatte. Kirkefader Ter-
tullian sier derfor om dette ufattelige som vi nå skal feire 
at «dette er så utrolig at det må være sant.» 

Hva var det som «det sanne lys» viste? Ordet fotografere 
er sammensatt av de to greske ordene «lys» og «skrive». 
Direkte oversatt betyr det «å skrive med lys». Jesus foto-
graferer Gud. Han tegner et sant bilde av hvordan Gud er. 
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Nr. 4  – 2017

Løsning på kryssord nr. 2 – 2017 Denne gangen kom det inn 15 svar på kryssordet.

Vinnere av gavekort på 100 kroner er:

Anne Marie Birkenes
Strøget 169
4760 Birkeland

Vemund Eikenes
Kleivstykket 4
4760 Birkeland

 Premiene blir sendt

Innsendt av:

Navn  .............................................................................................................

Adresse:  ......................................................................................................

Poststed  ......................................................................................................

Kryssordløsning sendes:

MENIGHETSBLADET,
Postboks 115,
4795 Birkeland
innen 5. mars 2018

2 gavekort av kr. 100,-

KRYSSORD
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Tlf. 37 04 65 95
hele døgnet

Innehavere: 
Tonje og Trond Magne Teistedal

www.conradi.as

B E G R A V E L S E S B Y R Å
E TA B L  19 5 7

B E G R A V E L S E S B Y R Å
E TA B L  19 5 7

B E G R A V E L S E S B Y R Å
E TA B L  19 5 7

B E G R A V E L S E S B Y R Å
E TA B L  19 5 7

Innehaver: Arnold og Øystein Bjørklund

SPESIALFIRMA - GRAVMONUMENTER
Moy, 4870 Fevik. Tel: 37 04 72 31, Mobil: 97 53 47 05, 
90088859, Fax: 37 04 71 48, E-post: info@fevikstein.com

Alltid tilgjengelig – Tlf. 38 17 74 50

Birkenes
Herefoss
Vegusdal

Støtt våre annonsører – de støtter oss!

Åpent 
07:00–23:00
Lørdag: 
08:00–23:00

BIRKELAND
Tlf. 37 27 63 50

Topland Begravelsesbyrå
Birkenes
Herefoss
Vegusdal

A. Topland – tlf. 37 04 06 76

Telefon 37 27 67 40

Rugsland Sandtak
Sigmund Rugsland

Tlf. 37 27 93 48
Mobiltlf. 915 87 800

Åpent:
08 – 22
Lørdag:
09 – 20

Velkommen til en tur med

Tlf. 37 27 63 43

4760 Birkeland, Tlf. 37 27 63 70
Mobiltlf. 945 83 644

4760 Birkeland, Tlf. 37 27 63 16
Mobiltlf. 942 91 766 / 908 76 427Tlf. 37 28 03 00 – Telefax 37 28 03 01

 E-post: post@birkenes-sparebank.no, www.birkenes-sparebank.no

MIN BANK – et naturlig valg

nett-

bank

Baderomsmøbler
for alle hjem

Strøget, 4760 Birkeland
Tlf. 37 27 90 50

4760 Birkeland, Tlf./Fax: 37 27 65 00

MOPEDER – LETTE MC – ATV
Salg - service/rep. - deler

Southern Motor Co.
Tveide, 4760 Birkeland

Tlf.: 37 27 69 60 / 907 58 031

4760 Birkeland, Tlf. 37 27 61 08
Mobiltlf. 957 33 955www.kirkensnodhjelp.no

Lillesand Trafikkskole
Lofthusveien 59, 4790 Lillesand

Tlf 37 27 12 32 – Mail ufolillesand@ufo-trafikk.no

GJENBRUK i sentrum
Følg oss på

NMS GJENBRUK Lillesand, Østregate 9       tlf. 40445413
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Brudestoler i Vegusdal kyrkje

BIRKENES:
Fie Alette Heggem Mosfjeld
Jakob Foseide
Celina Sivertsen Hefjord
Max Theodor Aamlid Solstad
Hermine Rasmussen
Birk Buckingham Imenes
Gunhild Odine Flakk-Jørgensen

HEREFOSS:
Ada Skaanes Landaas

VEGUSDAL:
Eli Tobiassen Retterholt
Lavrans Svaland Fidje

BIRKENES:

Ingebrigt Paulsen f. 1951
Oskar Helge Nielsen f. 1932
Inga Windsland f. 1930
Anna Unander f. 1936
Eli Løining f. 1945
Åse Brit Hauge f. 1944
Bjørnhild Nandrup f.1938

HEREFOSS:
Ågot Kristine Senumstad f. 1926
Klara Snøløs f. 1923

VEGUSDAL:

Åsta Lauvrak f. 1925

BIRKENES:

Anette Lien og Kjetil Salvesen Windsland
Monica Bratne Evjen og Dag Liestøl
May-Linn Hovstad og Harald Sommerseth

VEGUSDAL:

Trine Westin Nordihus og Terje Gordon Jensen

VigdeDopte� Dode�

SLEKTERS GANG
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Her er bilde av en av de fire nye brudestolene i Vegusdal kyrkje.
Fotograf er Terje Gordon Jensen. Han har forøvrig produsert 
stolene og innviet dem, da han giftet seg på tunet på gården på 
Skreros 15.oktober i høst. 
 

Nå er alle fire stolene på plass i 
kirka. På julaften vil det marke-
res.

Bidragsytere: Vegusdal bygde-
kvinnelag, IL Gry, Vegusdal 
kvinne- og familielag, UL Heim-
tun, Vegusdal skytterlag, Birke-
nes menighetsråd, Herefoss me-
nighet, Birkenes kommune

 
I tillegg fikk menigheten en asal 
fra Birkenes kirkelige fellesråd. 
Dette treet er plantet på venstre 
side av veien opp fra parkerings-
plassen til kirka. Vegusdal Ve og 
Vel gav en hvitmalt utebenk til 
bruk på kirkegården.

Besøk fra Birkenes sin vennskaps-
menighet i Norfolk, England.  
Fra venstre: Anne Bente og Leif 
Møller Stray, Susan og Stuart Nairn, 
Gunvor Hofseth.
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Birkenes Herefoss Vegusdal

13.12.2017
Luciadagen

18.00 Luciagudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Offer: Redd Barna

24.12.2017
4. søndag i advent
Julaften
Luk 2,1-20

12.00 Gudstjeneste på Birke-
nes Sykehjem v/Frode Eikrem              
14.00 Gudstjeneste v/Frode 
Eikrem. Birkeland Barnekor
Offer: Kirkens Nødhjelp                     
16.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Jentekor 
Offer: Kirkens Nødhjelp

16.00 Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth
Offer: Kirkens Nødhjelp

14.00 Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth
Vegusdal Musikkorps
Offer: Kirkens Nødhjelp

25.12.2017
Juledag
Joh 1,1-14

12.00 Høytidsgudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth
Offer: Det Norske Misjonsselskap

26.12.2017
2.juldag/Stefanusd.
Matt 10,16-22

11.00 Høytidsgudstjeneste 
v/Frode Eikrem i Vegusdal 
kapell. Nattverd
Offer: Misjonsprosjektet

31.12.2017
Nyttårsaften
Joh 14,27

18.00 Kveldsmesse 
v/Gunvor Hofseth

16.00 Kveldsmesse 
v/Gunvor Hofseth
Nattverd. Dåp
Offer: Stefanusalliansen

01.01.2018
Nyttårsdag/Jesu 
navnedag
Matt 1,20b-21

12.00 Høymesse v/Frode Eikrem  
Nattverd
Offer: Menighetsfakultetet

07.01.2018
Kristi åpenbaringsdag
Luk 2,40-52

11.00 Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Evangeliesenteret

14.01.2018
2. søndag i åpen-
baringstiden
Mark 1,3-11

11.00 Tro og lys gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth
Dåp. Nattverd
Offer: Tro og Lys

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Dåp. Nattverd
Offer: Det Norske Bibelselskap

EKSPEDISJON: 37 28 15 50 – TELEFAKS: 37 28 15 51 – KIRKEVERGE: 37 28 15 55 – ORGANIST: 37 28 15 54

KIRKEKONTORET KONTORTID: 

Mandag til fredag 10 – 15
www.birkenes.kirken.no
Tlf. kirkekontoret: 37 28 15 50
Tlf. kirkevergen: 37 28 15 55

KIRKEVERGE
Mai Liss Hellingsæther 
Sørbotten
Mobil: 909 74 541 
mlha@birkenes.kommune.no

SOKNEPREST
BIRKENES
Gunvor Hofseth
Mobil: 959 37 103 
guho@birkenes.kommune.no

DAGLIG LEDER
Helene Horverak
Telefon: 37281550
Mobil: 905 96 509 
heho@birkenes.kommune.no

SOKNEPREST
HEREFOSS og VEGUSDAL
Frode Eikrem
Mobil: 936 76 239 
frei@birkenes.kommune.no 

KIRKETJENER
BIRKENES
Maria H. Ås
Mobil: 415 13 154

KIRKETJENER
BIRKENES
Harald Mo Birkenes
Mobil: 481 58 950

GUDSTJENESTEPLAN
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Birkenes Herefoss Vegusdal

21.01.2018
3. søndag i åpenba-
ringstiden
Joh 4,4-26

17.00 G-17 på Birkeland 
Bedehus v/Frode Eikrem
Nattverd
Offer: Birkeland bedehus. 
Kirkekaffe

28.01.2018
Såmannssøndag 
Rom. 10,13-17

11.00 Familiegudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Janna R. 
Ånesland. Bibeldagen. Kode B
Offer: Bibelselskapet. Kirkekaffe

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. 1–3-årshilsener
Nattverd
Offer: Menigheten

04.02.2018
Kristi forklarelsesdag 
Mark 9,2-13

11.00 Høymesse 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Kirkemusikalsk arbeid
Salmefrokost kl.9.00

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Engesland 
bedehus. 1–3-årshilsener
Offer: Engesland bedehus

11.02.2018
Fastelavnssøndag 
Joh 12,20-33

17.00 Birkeland Bedehus
G-17/Karneval/Familietreff
Janna R. Ånesland

11.00 Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Bibelskolen i Grimstad

18.02.2018
1. søndag i faste
Matt 16,21-23

11.00 Høymesse 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Kirkens SOS

25.02.2018
2. søndag i faste 
1. Mos 3,8-15

11.00 Vegusdal kapell
Gudstjeneste v/Gunvor Hofseth
Nattverd
Offer: Vegusdal bedehus

04.03.2018
3. søndag i faste
Mark 9,17-29

11.00 Familiegudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Janna R. 
Ånesland. 6-årsbok
Offer: Menigheten
Birkeland Barnekor. Kirkekaffe

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. 4- og 6-årsbok
Nattverd
Offer: Menigheten. Årsmøte

11.03.2018
4. søndag i faste 
Joh 3,11-16

11.00 Høymesse 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Vennskapsmenigheten 
Baldone. Årsmøte

18.03.2018
Maria budskapsdag
Luk 1,46-55

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. 4- og 6-årsbok 
Offer: Menigheten. Årsmøte

SOKNEPREST BIRKENES: 37 28 15 52 – SOKNEPREST HEREFOSS OG VEGUSDAL: 37 28 15 53

ORGANIST
BIRKENES
Reidar Sløgedal
Mobil: 971 75 919 
resl@birkenes.kommune.no 

ORGANIST, 
HEREFOSS og VEGUSDAL
Karen-Ingrid Witter
Mobil: 954 48 401 
kawi@birkenes.kommune.no 

KLOKKER
BIRKENES
Ernst Johan Tveite
Mobil: 414 79 645

MENIGHETSPEDAGOG
BIRKENES
Janna Risdal Ånesland
Mobil: 938 96 710 
jaaa@birkenes.kommune.no 

KIRKETJENER
VEGUSDAL
Olav Ditlef Tveit
Mobil: 976 12 883

KIRKETJENER
HEREFOSS
Oddvin Uldal
Mobil: 46665411

KLOKKER
HEREFOSS
Gunn Kristine  
Moldal Rødli
Mobil: 481 86 932

GUDSTJENESTEPLAN



Kvelden begynte med at Jon Fløistad viste fram og fortalte om en 
Bibel, utgitt i 1633, i Christian den fjerdes regjeringsperiode.  Bi-
belen hører nå hjemme i Øyestad, men opprinnelig kommer den 
antageligvis fra Tveit i Hovlandsdalen.

Petter Hangeland sto for neste post på programmet. Først framfør-
te han en egenprodusert vakker sang, «Jeg har et sikkert rotfeste».  
Deretter delte han minner fra opphold på Fidjeland under gutteåra.

Ole Morten Vegusdal informerte så om de utskårne portalene som 
pryder inngangen til kapellet. Originalene befinner seg på Histo-
risk Museum.

Jens Vellene var også i ilden. Han framførte historia om «Bruder-
ovet på Haugen». Ca 40 interesserte hadde møtt opp, og etter at 
alle på programmet hadde bidratt med sitt, ble det servert enkel 
kveldsmat. Etter stemningen å dømme, blei den historiske kvelden 
en suksess.

SD

Som avslutning på jubileumsarrangementene, hadde Vegusdal 
sokneråd invitert til konsert, søndag 29. oktober. Mer enn hun-
dre mennesker hadde møtt fram, og begeistringen var stor da In-
ger Lise Stulien og hennes to musikere dro i gang med sanger fra 
gamle dagers sangskatt, bl.a. « Blåmann, Blåmann bukken min» 
og  « Mellom bakkar og berg». Etter hvert kom de nærmere vår tid, 
med innslag fra reportoaret til Teodorakis, Eidsvåg, Vamp og Kris 
Kristoffersen.

En del av sangene hadde Inger Lise skrevet sjøl, og sammen med 
hennes to svært dyktige musikanter, Knut Kjetil Møen på gitar og 
Ragnhild Ek Zeiler  på fiolin, blei stemningen veldig høy og ap-
plausen ganske så bastant.

SD

Vegusdal kapell,
historisk kveld

Flott konsert
i Vegusdal kyrkje
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Møter på Engesland
bedehus:
1. februar – årsmøte
15. februar – Ragnar Ringvoll
1.–3. mars – møtehelg Knut Svein Dale
15. mars – Kristina Grundetjern
5. april – Inge Flaat
19. april – møte
 
Alle møtene begynner kl. 19.00
 
Søndag for alle: 
kl. 17.00, for alle fra 0–100
11. mars, 8. april
 
Barnekoret Hjertevenner: 
fra 1. trinn kl. 18.00–19.00
7. februar, 28. februar, 7. mars, 11. mars – synge 
på bedehuset, 11. april – vennekamp
 
Gutte og jenteforening: 
1.–4. trinn kl. 18.00–19.00, 14. februar, 14. mars 
– tårnagenter, 21. mars – påskesamling,
4. april, 11. april – vennekamp
 
Yngres: 
fra 5.–7. trinn kl. 19.00–20.15
30. januar, 13. februar, 27. februar, 13. mars, 
10. april
 
Fredagstreff: 
fra 8. trinn og oppover
2. februar, 16. februar, 2. mars, 16. mars, 
6. april, 20. april, 4. mai
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Sogneprest Frode Eikrem, Andreas Aas, Halvard Belland, Jonas Moldal, Arild Martinius Iglebæk,  Peder Gordon Jensen og
Knut Olav Retterholt.

Konfirmantene i Birkenes samles for å vise seg fram for menigheten 22.oktober. Senere på høsten dro denne gjengen sammen 
med konfirmantene fra Vegusdal, Herefoss og Høvåg til Evjetun leirsted for å ha «3 dager med Jesus».

Årets konfirmanter i Vegusdal     

Årets konfirmanter i Birkenes   
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Velkommen til kortkurs!

Vi ønsker igjen velkommen til kortkurs på Folkehøgskolen Sørlandet, vårsemester 2018.
Kurset består av 4 lørdagskurs, som arrangeres på skolen, og med følgende program:

27. januar: Dagfinn Ulland: Religiøs oppvekst – støtte eller byrde i livet?
17. februar: Reidar Hvalvik: Påskens budskap formidlet i kirkekunsten.
24. februar: Kurt Hjemdal: Fire evangelier – ett evangelium.
17. mars: Ingunn Folkestad Breistein: Anni Skau Berntsen – mennesket, gründeren og lederen.

Påmelding: Send mail til post@fhssorlandet.no, eller ring 37 28 11 00.
For mer informasjon: Gå inn på hjemmesiden vår: www.fhssorlandet.no. Kursavgift: 450 kroner.



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

Det hev ei 
rose sprunge

Det hev ei rose sprunge
ut av ei rot so grann,
som fedrene hev sunge
av Jesse rot ho rann.
Og var ein blome blid
midt i den kalde vinter
ved myrke midnatts tid.

Um denne rosa eine er
sagt Jesajas ord,
Maria møy den reine
bar rosa til vår jord.
Og Herrens miskunns makt
det store under g jorde
som var i spådom sagt.

(oversatt fra tysk av Peter Hognestad)


