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Det er noe spesielt med det å være på kirkeveg. Jeg kan 
kjenne på en egen varm glede etter hvert som jeg ser andre 
undervegs til samme sted. Det er jo ikke slik at alle som 
møtes, er enige om alt. Men det at vi går sammen dit klok-
kene kaller, kan gi både frimodighet og glede.
Liv Nordhaug sier det jeg tenker:

«Jeg går og kjenner gleden over dagen
og over at jeg er på kirkevei.
Jeg går og takker for at det var dette
som etter ukens strev har ventet meg.
Her ligger kirken min. Nå er jeg fremme.
Her vil jeg sitte ned og være hjemme.

Vi samles her fra alle våre veier,
En liten pilegrimsflokk i fremmed land.
Tross vår forskjellighet har vi den samme Herre,
Og sammen skal vi nå få prise ham.
Her ligger kirken vår. Nå er vi fremme.
Her vil vi være ett og være hjemme.»

Trosopplæringen i Birkenes menighet har en fantastisk 
visjon: «Plass for alle». Det er jo slik at tro ikke handler 
om å finne svar på alle livets umulige spørsmål. Livet er et 
nummer for stort for de fleste av oss. Og nettopp derfor er 
alle velkommen til kirke, vi er i samme båt. Men i kirken 
skal vi – kanskje gradvis, – få oppleve å møte han som vil 
oss vel og som kan gi oss et nytt lys over livet. Kanskje må 
vi si som hun som trofast satt i kirkebenken: «Så godt det 
er å hvile blikket på Kristus og slippe å forstå og ta stilling 
til alle spørsmål i tiden.»

Plass 
for alle
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Forsida er malt av Kari Hagen Unander: «Under himmelens tornekrone»

Og så står påsken for døra, denne høytiden spekket av 
dramatikk og følelser. Våger du å bli med på vandringen 
«opp til Jerusalem», våger du å tenke at dette angår deg 
og meg?

En velsignet påske til alle lesere. 
RR

PÅ DEN ANDRE SIDA

Foto:RR
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Den stille uke og minnene
Den stille uke er et begrep som kanskje er litt i ferd med å 
gå ut av bruk? Det dreier seg om uka fra Palmesøndag til 
Påskedag.

At det heter Den stille uke, har jo sammenheng med at Jesus 
lider, det er pasjonspreg over den stille uke i kirkas liturgi. 
Kontrasten til Påskedagens glede blir desto tydeligere!
Fra min egen barndom kan jeg godt huske påskeferien, som 
jo faller sammen med den stille uke. Påske, det var vår og 
deilig med skolefri! Vi reiste ingen steder i påsken, vi var 
heime og «hjalp våren» som vi kalte det. Det bestod i at min 
bror og jeg gikk langs vegen og laga stikkrenner, så smelte-
vannet og sølepyttene kunne renne vekk! Da hjalp vi våren! 
Var påsken sein, kunne jeg gå i ei spesiell sørhelling og leite 
etter blåveis.

Hvis påsken var tidlig, skuffa min far, sammen med oss 
barna, en gangvei i snøen bortover i hagen til et sted vi kalte 
Rosenplassen. De åra det var mye snø, blei det reine skytter-
grava! Der plasserte min far en stol, så satte han seg der og 
røykte pipe og leste, for å markere at nå var det snart slutt på 
vinteren og våren var i anmarsj! En litt trassig symbolhand-
ling, kan du si. Litt «visst skal våren komme»! Påske, vår og 
håp – det hører på et vis sammen.

Sjøl om det var den stille uke, var det egentlig bare Lang-
fredag som var annerledes. Langfredag hadde en egen tung 
stemning ved seg. Det var langt til kirka, så vi var ikke på 

gudstjeneste, men likevel skjønte jeg som barn at denne dagen 
var annerledes, det var dagen da Jesus døde på korset. Pappa 
forklarte at på engelsk het Langfredag «Good Friday».

Det hjalp litt! Men jeg var alltid glad når Langfredag var over 
og forventningen steig mot påskemorgen. Da sto vi opp før 
sola og gikk opp på Uglebu-knuden, vår lokale fjelltopp. Der 
så vi sola danse opp av havet og vi sang «Påskemorgen slukker 
sorgen»! 

Da var den stille uke definitivt over!
Gunvor

I år feiret Birkenes menighet kar-
neval på bedehuset søndag 11. 
februar (fastelavenssøndag). Bil-
dene viser at «Karnevalsfest» er 
det riktige ordet, og fest ble det! 
Ordet 'karneval' har sannsynlig-
vis opprinnelse fra italiensk eller 
latin, og betyr 'kjøtt farvel' eller 
'kjøtt vekk'. 

Karneval og fastelavensfeiring er 
med på å forsterke kontrastene i 
kirkeåret veldig tydelig. For etter 
fetetirsdag, som er karnevalets siste dag, kommer askeonsdag, den første dagen i fasten. Fastetiden begynner 
40 dager før påske, og er en forberedelsestid hvor kirkens gudstjenester har et litt nedtonet preg. Men så er 
påsken her! 

Foto: Birkenesavisa

Karneval
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Kari Hagen Unander tar imot med varme og med trillende latter, viser meg inn i et hus så fullt av 
inntrykk og opplevelser at jeg nesten mister pusten. – Drikker du kaffe, Roald?

Det er 20 år siden. Birgitte var en høyt elsket datter som alle ble berørt av, bare ved første møte fikk 
hun en naturlig plass i folks bevissthet. 
Paris. Mor Kari landet på Charles de Gaules flyplass med en følelse av at noe var galt. De som 
ventet, fortalte at Birgitte var død. Dagen etter kom Sigmund, så Ida. I ti dager ble de i Paris under 
ambassadens beskyttelse. Og det var altså for 20 år siden.

– Vi gjennomlevde de to første årene på godt og vondt, sier Kari Hagen Unander der hun sitter ved 
kjøkkenbordet på gården Holte på Håbbesland.
– Blåfargen – himmelfargen – som jeg elsket og alltid brukte, forsvant ut av livet mitt i den tida. 
Det var en underlig vandring.

– Hvordan kom du videre?
– Gleden over Birgittes minne holdt oss oppe. Opplevelsen av at så mange savnet Birgitte og sørget 
over henne, hjalp oss og bar oss i sorgen.
Jeg visste – og vet fortsatt – at Birgitte levde så kraftfullt, hun levde fullt ut sine drømmer på sin 
høyst naturlige måte. Og det er faktisk en god tanke selv om jeg savner henne så veldig.
Jeg hørte musikk, jeg leste og smått om senn begynte jeg å male igjen. Mine bittesmå rammer lå 
klare, og ganske forsiktig kunne jeg legge farger inn i de små rutene, rødt og gult, – ikke blått, sier 
hun og gløtter opp på veggen til de store, vakre bildene som henger der nå.

– Sigmund og jeg har stått sammen i dette og opplevd styrke i felles-
skapet. Helt bevisst har vi levd i full åpenhet om sorgen. Og så alle disse 
menneskene som har kommet og fylt huset med omsorg, med liv, tilste-
deværelse, mat. Vi følte vi ble overstrømmet med kjærlighet. 

– Bitterhet?
– Det har aldri vært et ord i vårt vokabular. Min mor sa alltid: Kan-
skje de er spart for noe, de som vandrer tidlig. Jeg har sterke og klare 
meninger om samfunnsutviklingen,men det får bli en annen gang. Det 
sikreste i dette liver er at vi alle skal forlate det. Det store er at vi likevel 
makter å leve et godt liv med den sannheten. 

– Hva med Gud oppi alt dette?
– Jeg har forsøkt å skåne Gud, har på en måte fredet han, smiler hun. 
– Jeg har min barnetro og min mennesketro. Lidelse, det å kjenne 

Vår elskede vakre Birgitte
har strekt seg mot stjernene
som en fugl har du streifet oss
med dine lette vinger
og gitt oss glimt av nye landskap

(står skrevet på Birgittes hvite marmorstøtte på Birkenes kirkegård)

En pause i sofakroken 
sammen med sin Sig-
mund.

Tekst og foto:RR

TETT 
PÅ
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smerte og vise følelser, kjennetegner 
det menneskelige livet. Vår tid viser 
symptomer på at vonde ting skal skjules 
og døyves, travelhet og overfladiskhet brer 
om seg.

– Du har kalt maleriet på framsida av dette 
bladet for «Under himmelens tornekrone». 
Og jeg lurer så på hvorfor. 
– Vi lever jo alle under himmelens torne-
krone.
Vi feiret alltid påske på fjellet i min opp-
vekst. Og når mor tidlig på påskemorgen 
tonet i med «Påskemorgen slukker sorgen, 
slukker sorgen til evig tid», da følte gam-
mel som ung en hellig treenighet og høytid 
som satte seg i tømmerveggene og i sjelen.
Det er snart påske som omhandler hele 
vårt livsløp. Med tornekronen – rosens 
røde farge som blodets gang i vårt kjød 
– oppstandelsens nådegave, – da fylles vi 
tross all lidelse i dette nåværende liv med 
et lys og med et ukuelig guddommelig håp. 

Og så var det fest i Birgittes ånd i Chris-
tians Tårnhus på Holte Thi-Hii!!! 3. mars, 
Birgittes himmelfart. (Thi-Hii var Birgit-
tes lekne kommentar i brev til venner). Bir-
gitte ville vært 40 år. 32 venner var samlet 
for å minnes, for å ta vare på alt det gode 
og naturlige som hun ga oss alle, for å gi 
kreativiteten, dansen, kunsten og musik-
ken – alt det Birgitte stod for – sin hyllest. Her på kjøkkenet er Karis arbeidsplass, her forløses tanker og bilder.

5

Det er knyttet store løfter til bønn i Bibelen! Det har derfor blitt opprettet ei forbønns-
gruppe i Birkenes menighet som møtes på kirkekontoret hver mandag kl. 17.30–18.30. 
I tillegg er det noen personer som setter av tid til bønn hjemme på samme tidspunkt. 

Vi ber da for alle i Birkenes menighet, for gudstjenester, alle aktiviteter, ansatte og 
frivillige medarbeidere, for mennesker som har det vondt her hos oss og rundt i hele 
verden.

Ei forbønnskrukke vil være å finne i kirka på alle gudstjenester. Der kan de som øn-
sker det, skrive ned bønnebehov og legge i krukka. En kan også ta med en lapp hjem-
mefra og legge i krukka eller levere dem i en konvolutt på kirkekontoret. Alle som 
har ansvar for forbønnen, har taushetsplikt og alle lapper vil bli oppbevart forsvarlig!

Vi håper dette er et tilbud folk vil benytte seg av, og at det på en spesiell måte vil 
bringe Guds velsignelse over Birkenes menighet.

Birkenes menighets diakoniutvalg

Forbønn
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Vi presenterer «Hjertevenner»
Dette er barnekoret «Hjertevenner». På det meste er det med mellom 25 og 30 stykker som stiller 
på øvelsene. Koret har vært i sving i ca 10 år, og ledere hele tiden har vært Linda Solås og Kristin 
Aas. Nå har de i tillegg fått med seg Maria Aas og Lisa Carroza.

I høsthalvåret er det størst aktivitet – da har koret 6–7 øvinger. Koret synger både i Vegusdal kyrkje 
og ved tilstelninger på bedehuset. De har også hatt noen opptredener sammen med mannskoret 
«Bygdeguttane». Koristene er glad i svingende toner, så repertoaret består i stor grad av sanger med 
god rytme.                                                                                                                                                      SD

Nytt
fra

Orgelkurs i Vegusdal kyrkje

Organist Karen Ingrid Witter har i samarbeid med Kirkelig Fellesråd og Engesland 
Kulturforum satt i gang kurs i orgelspill. Øvelsene er på to ganger fire timer, første gang 
3.mars, andre gang 17.mars.

Under gudstjenesten i Vegusdal 
kyrkje, 18. mars, skal de som vil, få 
spille på orgelet, til hver sin salme.
Kursdeltakerne er i aldersgruppa fra 
barneskoleelever til godt voksne.: 
Lina Reinken,Benjamin Eikrem, 
Ida Marie Jaabæk,Ida Tveit,Wiebke 
Reinken,Trond Eirik Jaabæk og 
Karen Aamlid Moe.
Stemningen var god under første 
øvelsen. Deltakerne koste seg, 
men det var nok slik at mange 
grugledet seg til å debutere som 
«organistaspiranter».

Tekst og foto: SD
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Konfirmanter våren 2018:

Takk for hjelpen!
Tirsdag 20. mars gikk den årvisse fasteaksjonen 
av stabelen i Birkenes.
Tema for Fasteaksjonen 2018 er Kirkens 
Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i utsatte 
områder omkring i verden. 
Takk til deg som bidrog!!!

Dersom du ikke fikk anledning til å gi, kan du 
enkelt vipse til 2426 eller 
sms 2426 (merk GAVE)-200 kroner. 

Herefoss kirke
Søndag 20.mai kl.11.00:

Erlend Dalene
Natalie Vehusheia Stensvand
Rebekka Aas-Hansen
Steffen Hamre Heia
Tellef Stie

Birkenes kirke
Lørdag 26.mai kl.11.00:

Aslak Solli
Daniel Isak Rugsland
Daniel Wisløff-Ohrvik
Eline Eriksen
Eline Heia
Gabriel Rugsland Sundvoll
Nicklas Arnesen
Nikolai Suvatne
Odd Kylland
Sondre Målen
Thea Mosfjell
Thomas Birkeland
Tobias Mo Reiersen

Birkenes kirke
Lørdag 26.mai kl.13.00:

Alexander Løvberg
Alice Fossmark Kylland
Ane Johnsen
Aurora Birkeland
Bjørn Terje Karlsen Lindseth
Kjell Arne Holar

Kristian Håkedal Haugen
Magnus Stoveland
Mari Njåstad
Maria Hauge
Sanna Helene Aamlid Hatlevik
Tellef Flakk Storerud
Tom Christoffer Einarsen Helle
Tormod Mollatt

Birkenes kirke
Søndag 27.mai kl.11.00:

Adrian Birkeland Jensen
Andreas Vollan
David Seljås
Erik Andreas Storeide
Ingrid Mosfjell
Kristin Tjøntveit
Maren Katrine Skåre
Mathilde Aamlid Trondsen
Synne Røynås
Torjus Kaurin Rosef
Tuva Helene Væting Hodne

Vegusdal kyrkje
Søndag 3.juni kl.11.00:

Andreas Aas
Arild Martinius Iglebæk
Halvard Belland
Jonas Moldal
Knut Olav Retterholt
Peder Gordon Jensen

Ny hjemmeside

Klikk deg inn på forsida: 
birkenes.kirken.no

Fra 1. januar har kirken i Birkenes byttet 
hjemmesideleverandør. Det er alltid litt 
krevende med nye systemer, men vi 
håper dette vil bli en bedre, mer opp-
datert og informativ side enn den vi har 
hatt til nå. Dette er fordi den nye siden 
henter en del informasjon automatisk 
fra administrasjonssystemet vi til daglig 
bruker på kirkekontoret, for eksempel 
møtedatoer, medlemmer og doku-
menter for menighetsråd og fellesråd, 
og gudstjenestelista. Det vil også bli noe 
mer utstrakt påmelding til aktiviteter 
gjennom hjemmesida.

Kom gjerne med innspill om hva slags 
informasjon du savner på hjemmesida, 
og hva som kan være vanskelig å finne. 
Dette sender du til 
helene.horverak@birkenes.kommune.no
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Tanker i tiden

Kva rører seg i kyrkja?
Mange jubileum for tida. I fjor var det Luther. 500 år sidan 
reformasjonen. Dei sentrale tankane hans er me framleis 
glade for. Men han blir også skulda for å vere antidemo-
kratisk, tilhengar av dødsstraff, mellom anna for hekser, 
utru ektefolk, blasfemikarar og pavar. Sterkt! Og på sine 
eldre dagar var han ein stor jødehatar, heiter det. Og kvin-
ners likestilling? Gløym det! Grovt urettferdig å laste han 
for slikt, sjølvsagt. Ikkje rart å vere antidemokrat 200 år 
før ein hadde tankar om noko som likna på eit represen-
tativt demokrati. Og han var for dødsstraff i eit samfunn 
der ein i fleire hundre år skulle torturere og henrette folk 
for brotsverk som i dag sjølvsagt ikkje er brotsverk. Vår 
eigen Petter Dass gjekk god for heksebrenning 200 år etter 
Luther. Dei hadde rett og slett ikkje den same innsikten og 
forståinga som me tek for gitt i dag.

Ein må vurdere og dømme folk ut ifrå samanheng og føre-
setnader i deira eiga tid. Det blir gale å leggje våre mål på 
menneske i fortida. Like gale blir det å gjere alle deira mei-
ningar bindande for oss. Kyrkja har endra syn på mangt 
gjennom historia, og meir vil det bli. Verdsbildet, synet på 
slavehald, likestilling av kvinne og mann. Ingeborg Midt-
tømme, biskop i Møre, blei fødd i 1961, det året Kyrkja 
sto på ende fordi Ingrid Bjerkås blei prest på Senja. Paulus 
sa at kvinner skal sitje med tildekte hovud i forsamlinga 
og teie. Biskopen bryr seg ikkje om det, sjølvsagt. Pauluś  
tankar om homofili, derimot, står inntil vidare skrive 
med eld i Bibelen hennar. Ein er då bibeltru.

I tida, ja. Vår eiga tid. Me tenkjer, taler og skriv i den tida me lever i, innafor vår eigen er-
faringshorisont, vår eigen kontekst. Slik er det, og slik har det alltid vore. Nokre sanningar 
står fast, andre endrar seg med ny innsikt. Og me ser oss attende og undrast: Slik tenkte 
dei før!

Jubileum, ja. Femti år sidan 1968. Vietnam-krigen rasar, 
Martin Luther King blir drept, Sovjet gjeng inn i Tsjek-
koslovakia, Grønningen tek gull på 15 km i Grenoble, eg 
giftar meg, og studentar gjer oppreist imot det etablerte 
over heile verda. 68-generasjonen er eit faktum. I kyrkja 
skal det ikkje lenger berre handle om teologi, men også 
om kyrkja si stilling i samfunnet. Nokre av dei som stu-
derte teologi i 1968, er biskopar i dag. Dei er litt mindre 
bundne av bokstavar og autoritetar enn før. Røysting, t.d. 
i samlivsspørsmål, syner at fleirtalet ikkje tek alle Pauluś  
ord like bokstavleg, men skil mellom evige sanningar og 
meiningar han naturleg hadde i si tid og sin samanheng, 
men som me ikkje er bundne av. Så sjølvsagt dette kan 
lyde, er hyrdane våre likevel litt varsame med å rope det 
ut i klar tekst. Ein kan fort bli skulda for vranglære. Sau-
ene kan ta feil av hyrden og ulven, og splittast opp i små-
flokkar. Truleg var det noko slikt som hende med flokken 
hans Geir Ola Tveit i dalstroka der vest.

Kyrkja skal alltid forvalte ord og sakrament og syne men-
neska vegen over havet til det lova landet. Men ferda tek til 
på denne sida, og om ikkje bodskapen er relevant for folk, 
er det ikkje sikkert dei stig om bord. Kyrkja i dag kjenner 
ansvar også for å ta tydeleg stilling i miljø- og solidaritets-
spørsmål, vere røysta til fattige og undertrykte, og mane 
til å ta vare på planeten, heimen vår i himmelrommet. 
Men no til påske er det tid for å minne om at det som gjer 
oss til kyrkje, er trua på den oppstandne Kristus, ikkje at 
me har bestemte meiningar.  

Toralf Aas
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Tanker i tiden Country-gospel- 
konsert i 
Herefoss kirke

Innsamling Herefoss

Drøye 10 år etter han hadde sin aller første 
kirkekonsert i Herefoss kirke, er Steffen Ja-
kobsen tilbake med en ny country-gospel-
konsert.

Etter sin første konsert har Steffen vært 
med på TV-programmet IDOL, der han end-
te på topp 3, og flere ganger gikk dommerne 
nærmest av hengslene av begeistring. Han 
har vært med på utallige konserter landet 
rundt og har klart å gjøre musikken til sitt 
levebrød. Denne gangen har han med seg 
Esther Falck og dyktige Kim Roger Larsen 
på piano/Keyboard. Dette blir uten tvil en 
konsert som er verd å få med seg, så hold 
av søndag 15. april kl. 19.00 og få med deg 
denne opplevelsen i Herefoss kirke.

9. april blir det bøsseinnsamling på Herefoss!

Den 9. april mellom kl. 18.00 og 20.00 vil det 
komme bøssebærere til husstandene som til-
hører Herefoss sokn. Det er Herefoss menighet 
som står for innsamlingen i samarbeid med Ami-
gos-klubben og bygdas egne konfirmanter.

Pengene som kommer inn denne dagen, vil gå 
til menighetens misjonsprosjekt; vi støtter opp 
om Amigosprosjektet "GI HÅP" gjennom Acta – 
barn og unge i Normisjon. Midlene som samles 
inn gjennom Amigos-prosjektet, går til arbeid 
blant en folkegruppe som kalles Nishi i India, og 
arbeidet er startet opp av en annen folkegruppe 
i India; Boro. Pengene som kommer inn, bidrar 
til kirkeplanting i Arunachal Pradesh i India, til 
søndagsskoler i menighetene, trosopplæring og 

kurs for både barn og 
voksne, og til å lønne 
boroenes misjonær 
blant Nishi-folket. 
For mer informasjon 
om prosjektet; www.
amigos.as.

Vi håper dere vil ta 
godt imot de som 
kommer rundt med 
bøsser!

SSL

Vil du bli med å kjøre trial?

Barn og unge i Herefoss

Trialgruppa i Herefoss IL drives i 
samarbeid med Herefoss menig-
het. Alle innenfor Birkenes kom-
mune er velkomne som medlem-
mer.
Vi kjører motorsykler i naturlig 
skogsterreng. Dette er god trim 
og gir deg god balanse og konsen-
trasjon.
Du kan kjøre fra vårhalvåret i før-
ste klasse, altså det året du fyller 
7 år. Det er ingen øvre aldersgren-
se. Voksne er velkommen med!
For å kjøre må man gå på lisens-
kurs og kjøpe kjørelisens. Vi ar-
rangerer nå nytt lisenskurs på Herefoss skole lørdag 21.april 
kl 10–15. Vi har motorsykler og kjøreutstyr til leie.

Påmelding og info: 
frode.eikrem@birkenes.kommune.no – Tlf 93676239

Småbarnssang i Herefoss kirke kl. 11–12 onsdager
– 11. april, 25. april og 9. mai.
Søndagsskole i menighetshuset kl. 11–12 søndager
– 25. mars (deltar i kirka), 15. april, 29. april, 27. mai.
Barnekoret i menighetshuset kl. 16.45–17.30 mandager
– søndag 25.mars deltar i kirka, 9. april, 23.april, 7. mai
Amigos i menighetshuset kl. 17.30–19.00 mandager
– søndag 25.mars deltar i kirka, 9. april, 23.april, 7. mai

Billettpris kr. 200.- pr. person

Forhåndskjøp av billetter innen 5. april til: 
VIPPS 123525 eller bankkonto-nummer 2880.50.22118

NB! NB! 
Alle innbetalinger må merkes med navn og mobiltlf.nr. 

Kontaktperson: Petter Ross tlf.: 48129078

Steffen Jakobsen og Ester Falck Kim Roger Larsen
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Barnekoret

Birkeland Barnekor er i ferd med å spille inn en musikkvideo med korets egen signaturlåt. Reidar Sløgedal skrev låten for et 
par år siden, og koret har siden hatt den på repertoaret. Den handler litt om å synge i barnekor, livet på øvelsene og selvfølgelig 
litt bibelbudskap også. Tanken er å gjøre noe vi ikke har gjort før, få en ny type musikkopplevelse, få koret ut på lufta, sier 
Reidar. – Vi har besøkt et studio på Birkenes og det var dritspennende! Vi har også fått med oss en dyktig mann til å lage selve 
Youtubefilmen. Prøv snart om du finner oss!!!

Her er det karnevalsfest på Birkeland bedehus, og 
nå gjelder det altså å slå katta ut av sekken.
Foto: Birkenesavisa.

Det nystartede koret «Soul Children» har 
debutert med menighetspedagog Janna 

Risdal Ånesland som leder.
Kreativt og sprudlende var det, og vi gleder 

oss til fortsettelsen.
Foto: Jostein Teistedal

Foto: Reidar Sløgedal

10
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Vel blåst, Arne!

Konstanse og John 
Gunnar er heime!

Takk til 

Maria
De fleste i Birkenes kjenner Konstanse og John 
Gunnar Raen. God pressedekning har de fått 
den siste tida. Likevel må menighetsbladet slutte 
seg til og uttrykke glede og takknemlighet over 
at dette unike paret bor på Birkeland og er med 
på å berike menighetslivet her. Torsdag 1. mars 
stilte de opp på Birkeland bedehus og fortalte 
om gudstjeneste og innvielsesfest i Gadjiwan i 
Kamerun rett før jul. Paret fortalte, viste bilder 
og dro linjer fra perefolkets skriftspråktilblivelse 
for 30 år siden til dagens reviderte utgave av 
NT og Salmenes bok. Lokale muslimske ledere 
stilte opp og var med på festen, så plakaten på 
bedehusveggen snakker sant! For der stod det: 
"Bibelfest for kristne og muslimer"

Yngstes har en lang tradisjon på Birkeland og er veldig populært. 
Ved årsskiftet var det 118 medlemmer i aldersgruppen 4.–7.klasse. 
Det utgjør litt over 50% av årskullene. Arne Sundvoll har lagt ned en 
stor jobb rundt dette og det er uvanlig at et lokalsamnfunn samler så 
mange barn på et slikt tiltak.
Arne sier selv at han gikk inn mens hans egne barn kunne delta, men 
så ballet det på seg, og til slutt ble det 12 år som leder.  – Jeg lot meg 
inspirere av den til tider krevende flokken, sier han og holder fram at 
såkorn spirer i sin tid. Vi ønsker sterkt å takke for innsatsen og gleder 
oss over at nye krefter er i gang.   RR

Siden 1. oktober 2013 har Maria H. Ås hatt en 
liten, men viktig kirketjenerstilling i Birkenes 
kirke. Fra nyttår 2018 avsluttet hun dette 
oppdraget, og menigheten ønsker å takke for 
vel utført arbeid. Marias pliktoppfyllende og 
vennlige vesen gjorde godt. Takk! 

Tekst og foto:RR

Tekst og foto:RR
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Hvorfor er påsken gul? 

ANDAKT

med Gud. Jesus gjør oss fri fra skyldfølelse. Jesus gjør oss 
fri fra dødens makt. Dette gir grunn til glede og energi. Vi 
kan leve trygge og frigjorte uansett hva som måtte skje i li-
vet. Selv om det ikke er lett å la dette synke inn, så vil Gud 
at vi skal være grunnleggende frie og trygge på grunn av 
det som skjedde i påsken.

Lyset er tilbake: Påsken gjør det klart at Jesus er Guds 
sønn. Han kommer tilbake som lovet etter 3 dager. Han 
var virkelig Guds sønn. Gud har ikke glemt menneskene. 
Han sendte sønnen sin for å gi lys og håp. Våren gir oss ly-
set tilbake. Jesus gir oss livs-lyset tilbake. «Den som følger 
meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys». (Johan-
nes 8:12)

Påsken gjør oss våkne og stimulerer oss: Det som skjedde i 
påsken kan ingen forholde seg nøytralt til. Det stimulerer 
oss til å tenke. Hva var det som skjedde i Jerusalem den 
gangen rundt år 30? Det har gjort inntrykk på mennesker 
i generasjoner og det gjør det fortsatt. Kan det være noe å 
tenke på denne påsken? Hva synes du om det som skjed-
de?: Nattverd, korsfestelse og oppstandelse. Utfordringen 
er herved gitt.

God påske!
Frode Eikrem

Det er snart klart for påskekyllinger, påskeliljer og annen 
gul pynt. Påskens farge rundt om i de tusen hjem er gult. 
Gul er en farge som gir energi. Det er en glad farge. 

Jeg leste en gang at klasserom ofte blir malt i en gulfar-
ge. Det skal gi våkne og skjerpede elever. Gult stimule-
rer hjernen. Når jeg tenker tilbake på barneskole og ung-
domsskole var det i grunnen mange gule klasserom. Noen 
kan kanskje ta en opptelling på skolene i Birkenes?

Gul er solens farge. Solstrålene inneholder mest gule lys-
bølger og det gir oss liv og energi. Rundt påsketider er det 
også vår i luften. I hvert fall er lyset tilbake. Lyse dager 
som gir oss energien tilbake etter en mørk vinter.
Ut ifra dette er det naturlig at det har vokst frem en tradi-
sjon rundt gul som påskefargen.

Påsken gir energi: Jesus står opp fra de døde 1.påskedag og 
beviser at han er sterkere enn døden. Det er godt historisk 
bevitnet og det gav mot til disiplene. Såpass mye mot og 
energi at en tafatt nedbrutt gjeng med fiskere og håndver-
kere klarer å utvikle og bygge den kristne kirken. Det skjer 
på tross av forfølgelser og motgang. Påsken gir energi. Vi 
kan også få del i den samme energien ved å leve i nærhe-
ten av Jesus og det kristne fellesskapet. Påskebudskapet i 
Bibelen er at Jesus døde for vår skyld. Vi kan ha fellesskap 

12
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Nr. 1  – 2018

Løsning på kryssord nr. 4 – 2017 Denne gangen kom det inn 16 svar på kryssordet.

Vinnere av gavekort på 100 kroner er:

Cica C. Marthinsen
Stasjonsbyen 28
4766 Herefoss

Gerd Aasen Sødahi
Blusuvollsbakken 8
7052 Trondheim

 Premiene blir sendt

Innsendt av:

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

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

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

Kryssordløsning sendes:

MENIGHETSBLADET,
Postboks 115,
4795 Birkeland
innen 31. mai 2018

2 gavekort av kr. 100,-

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

BIRKELAND

Lillesand Trafikkskole
Lofthusveien 59, 4790 Lillesand

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

Rugsland Sandtak
Sigmund Rugsland

Tlf. 37 27 93 48
Mobiltlf. 915 87 800

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!
Topland Begravelsesbyrå

Birkenes
Herefoss
Vegusdal

A. Topland – tlf. 37 04 06 76

Telefon 37 27 67 40

Åpent:
08 – 22
Lørdag:
09 – 20

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 33 955

www.kirkensnodhjelp.no

Tenk miljø, tenk fellesskap, tenk økonomi, tenk parkering

Tenk KIRKEBUSS
Fra Sykehjemmet 10.40, fra Tomta 10.45. 20 kroner tur-retur
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BIRKENES:
Leah Birketvedt
Frøya Grødum Carlsson
Jakob Hørte Slettedal
Sebastian Faremo-Vimme
Alexandra Amdal Salvesen
Ole Salvesen
Emma Rosseland Finnøy
Torjus Hauge Møller
Mathias Håbesland Aabel

HEREFOSS:
Lars Ravnåsen Væting

VEGUSDAL:
Matias Eretveit

Dopte�

BIRKENES:

Anne Karin Aabel f. 1948
Ellen Johanne Nygaard f. 1954
Oddbjørg Tveiten f. 1940
Per Johan Aas-Hansen f. 1944
Erling Årrestad Lea f. 1937
Elin Helene Hauene f. 1952
Svanhild Møgedal Aas-Hansen f. 1948
Rakel Sommerseth f. 1928
Kirsten Jofrid Strand f.1929

HEREFOSS:
Nina Jordal f. 1962

Dode�

SLEKTERS GANG
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Bedehuset på Birkeland

Barnas Pinsefest

Tårnagenthelg for 8-åringer i Birkenes kirke

Mars 2018
Torsdag 22. kl. 19.30: Mannsmøte v/Svein Kleivane

April 2018
Torsdag 05. kl. 19.30: Møte NML v/ Henrik Hadberg
Torsdag 12. kl. 19.30: Åpne dører v/Fredrik Tybakken
Søndag 15. kl. 11.00: Fokus
Torsdag 19. kl. 19.30: Møte DNI v/Magne Kjetså
Søndag 29. kl. 11.00: Fokus

Mai 2018
Torsdag 03. kl. 19.30: Noreamøte v/Per Birkeli
Søndag 13. kl. 11.00: Fokus
Søndag 27. kl. 11.00: Fokus

Juni 2018
Lørdag 02. kl. 11.00: NMS Torgdag

Alle barn er invitert til å feire kirkas bursdag i 
Birkenes Kirke lørdag 19.mai kl 16.00.

Det blir en samling inne i kirka med litt sang og andre 
aktiviteter før vi går ut og griller på kirkestedet. Barn 
i 1.klasse blir spesielt invitert, men denne festen er for 
alle! Ta med egen grillmat.

Det vil bli tilbud om ansiktsmaling, leker og en overras-
kelse til alle, for slikt må det jo være i en bursdag 

Hilsen Birkenes menighet

Lørdag og søndag 5. og 6. mai 2018 
inviteres alle 8-åringer til å være 

agenter for å løse topphemmelige 
oppdrag og mysterier.

Aktiviteter på Birkeland bedehus

w Søndag kl. 11.00: Søndagsskole – 18. mars, 15. april, 29. april, 13. mai, 
10. juni (tur)

w Tirsdag kl. 17.30–18.30:
 Barnekoret 1.– 4.trinn

w Tirsdag kl. 18.30: Yngstes 4.–7. trinn

w Tirsdag annenhver kl. 19.30: 
 Skolelaget 8.–10. trinn

w Onsdag kl. 09.30: Småbarnstreff
 Babysangkurs

w Onsdag kl. 17.00–18.30: Birkeland Soul Children

w Onsdag kl. 19.00: Crescendo, fra 8. trinn

w Annenhver søndag kl. 19.30: BUG/Krik

Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene 
både agenttips og fortellinger som hjelper 
dem å løse oppdragene. Kanskje får fortellingene 
ringvirkninger for både agentene og for andre... 

Englevakter
Vil du være Englevakt? En Englevakt er en som er med og passer på 
barna noen timer i løpet av helgen, en som kan være sammen med 
gruppene på oppdrag eller stå på post, hjelpe til med maten, m.m. 
Les mer om Tårnagenthelgen på www.birkenes.kirken.no.

Påmelding
Påmelding for barn og Englevakter til Janna innen 27.april.
Kontaktperson: Janna Risdal Ånesland, tlf. 93896710
Epost: jaan@birkenes.kommune.no

Dette er helt hemmelig altså, men vi må bare skrive litt likevel. Birke-
nes menighet inviterer alle 8-åringer til å være Tårnagenter i kirken. 
I løpet av helgen skal oppdrag og mysterier løses og kirken, tårnet og 
klokkene utforskes. Barna bor hjemme, men vil være sammen lørdag 
og søndag.

Kirketårn og andre hemmelige steder
Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har vi lyst å gjøre 
noe med. Vi er heldige, og i Birkenes kirke kan vi klatre opp i kirke-
tårnet denne helgen, og kanskje kan vi også utforske om det finnes 
andre hemmelige steder i kirken…
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Birkenes Herefoss Vegusdal

25.03.2018
Palmesøndag
Matt 26,6-13

11.00 Familiegudstjeneste. 
v/Gunvor Hofseth. Janna R. 
Ånesland. Birkeland Barnekor
Dåp. Offer: Menighetens 
trosopplæring

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Amigos og 
Søndagsskolen. Nattverd 
Offer: Aust-Agder Søndags-
skolekrets

29.03.2018
Skjærtorsdag
Luk 22,14-23

19.00 Kveldsmesse 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd

11.00 Vegusdal kapell
Gudsteneste v/Gunvor Hofseth 
Nattverd.

30.03.2018
Langfredag 
Joh 18, 1-19,42

11.00 Langfredagsmesse
v/Frode Eikrem

19.00 Langfredagsmesse 
v/Frode Eikrem

01.04.2018
Påskedag
Matt 28,1-10

11.00 Høytidsgudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth
Offer: Misjonsprosjektet

11.00 Høgtidsgudsteneste 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Misjonsprosjektet

02.04.2018
2. påskedag
Luk 24,36-45

11.00 Høytidsgudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Menigheten

08.04.2018
2. søndag i påsketiden
Joh 21,15-19

11.00 Høymesse 
v/Oddvar Glidje. Dåp. Nattverd 
Offer: IKO.

22.04.2018
4. søndag i påsketiden 
Joh 13,30-35

11.00 Temagudstjeneste 
v/Frode Eikrem, Helene 
Horverak og konfirmantene. 
Dåp. Nattverd m/bønnevand-
ring. Offer

11.00 Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Misjonsprosjektet

29.04.2018
5. søndag i påsketiden 
Luk 13,18-21

11.00 St. Georgsdag 
v/Gunvor Hofseth og speiderne 
Offer: Birkenes speidergruppe 
Speiderne har opplegg på 
kirkestedet etterpå, ta med mat

11.00 Temagudstjeneste 
v/Frode Eikrem og 
konfirmantene. Nattverd
Offer: Fredagstreffen

01.05.2018
Tirsdag 1. mai
Luk 14,12-14

11.00 1. mai-gudstjeneste 
v/Frode Eikrem på 
Kommunehuset
Offer: Kristne Arbeidere

06.05.2018
6. søndag i påsketiden
Matt7,7-12

11.00 Familiegudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Janna R. 
Ånesland. Tårnagenter
Offer: Menighetens tros-
opplæring. Kirkekaffe

11.00 Temagudstjeneste 
v/Frode Eikrem og 
konfirmantene. Nattverd
Offer

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
Kontor: 37 28 15 55
Mobil: 909 74 541 
mlha@birkenes.kommune.no

SOKNEPREST
BIRKENES
Gunvor Hofseth
Kontor: 37 28 15 52
Mobil: 959 37 103 
guho@birkenes.kommune.no

DAGLIG LEDER
Helene Horverak
Kontor: 37 28 15 50
Mobil: 905 96 509 
heho@birkenes.kommune.no

SOKNEPREST
HEREFOSS og VEGUSDAL
Frode Eikrem
Kontor: 37 28 15 53
Mobil: 936 76 239 
frei@birkenes.kommune.no 

MENIGHETSPEDAGOG
BIRKENES
Janna Risdal Ånesland
Kontor: 37 28 16 54
Mobil: 938 96 710 
jaan@birkenes.kommune.no 

KIRKETJENER
BIRKENES
Harald Mo Birkenes
Mobil: 481 58 950

GUDSTJENESTEPLAN
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KLOKKER
HEREFOSS
Gunn Kristine  
Moldal Rødli
Mobil: 481 86 932

Birkenes Herefoss Vegusdal

10.05.2018
Kristi himmelfartsdag 
Luk 24,46-53

ca.13.00 Gudstjeneste ved 
Vegusdal kapell, i samarbeid 
med Birkenes historielag
Se Naturlosen for turinfo

17.05.2018
Torsdag 17.mai
Matt 22,17-22

11.15 Festgudstjeneste 
v/ Gunvor Hofseth
Offer: Birkeland Søndagsskole/
Liljen barneforening Åbål

10.45 Festgudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Offer: Kirkens Nødhjelp

12.30 Festgudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Offer: Kirkens Nødhjelp

20.05.2018
Pinsedag
Joh 14,15-21

11.00 Høytids-gudstjeneste
v/Gunvor Hofseth
Offer: Søndagsskolen (sentr)

11.00 Konfirmasjons-
gudstjeneste v/Frode Eikrem
Offer: Menigheten

21.05.2018
2. pinsedag 
Joh 6,44-47

11.00 Høgtidsgudsteneste 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: KRIK

26.05.2018
Lørdag

11.00 Konfirmasjonsgudstje-
neste v/Frode Eikrem 
13.00 Konfirmasjonsguds
tjeneste v/Frode Eikrem 
Offer: Menighetens ungdoms-
arbeid

27.05.2018
Treenighets søndag
Luk 10,21-24

11.00 Konfirmasjonsguds-
tjeneste v/Frode Eikrem 
Offer: Menighetens ungdoms-
arbeid

03.06.2018
2. søndag i treenig-
hetstiden 
Joh 3,26-30

11.00 Høymesse v/Gunvor 
Hofseth. Nattverd. Besøk av 
Kristne Kameratklubber
Offer: Kristne Kameratklubber

11.00 Konfirmasjonsguds-
tjeneste v/Frode Eikrem
Offer: Menigheten

10.06.2018
3. søndag i treenig-
hetstiden
Joh 1, 35-51

11.00 Sommersøndag v/Frode 
Eikrem Trialgudstjeneste felles 
med Vegusdal på Stoveland. Of-
fer: Trafikksikring i trialklubben.

11.00 Sommersøndag 
v/Frode Eikrem Trialguds-
tjeneste felles med Herefoss på 
Stoveland. Offer: Trafikksikring i 
trialklubben

17.06.2018
4. søndag i treenig-
hetstiden
Matt 16,24-27

11.00 Sommersøndag/Misjons-
søndagsgudstjeneste v/Gunvor 
Hofseth. Preken: Ivar Sandnes
Offer: Misjonsprosjektet
Kirkekaffe

ORGANIST
BIRKENES
Reidar Sløgedal
Kontor: 37 28 15 57
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

KIRKETJENER
VEGUSDAL
Olav Ditlef Tveit
Mobil: 976 12 883

KIRKETJENER
HEREFOSS
Oddvin Uldal
Mobil: 46665411

GUDSTJENESTEPLAN



Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten 11. mars. Ca 45 personer møt-
te opp.
G17-komiteen ble først overrakt menighetens takkeblomst. Ottar Mic-
haelsen, Rita Grønli Esperås og Eivind Hellerslien har vært med så å si 
alle de 10 år G17 har eksistert. 
Leder for menighetsrådet, Margrethe Bjorå, geleidet forsamlingen 
gjennom en rikholdig årsberetning som spesielt viste et blomstrende 
og variert trosopplæringsarbeid. Årsberetningen i sin helhet ligger på 
menighetens hjemmeside,
Engasjerte deltakere på årsmøtet var spesielt opptatt av å få yngre men-
nesker mer med i menighetens fellesskap og legge til rette slik at de 
kunne føle seg hjemme der. Videre ble hele forsamlingen oppfordret 
til å tenke framover, om å se hvordan menigheten skulle arbeide og 
fungere i en ny tid.                                                                                        RR

Mai Liss Hellingsæther Sørbotten slutter 
som kirkeverge i Birkenes etter sommeren. 
Utlysing har vært ute, og når bladet kommer 
i posten, er det etter all sannsynlighet ansatt 
ny kirkeverge fra høsten.
Menighetsbladet kommer tilbake med inter-
vju av avtroppende og påtroppende kirke-
verge.

Årsmøte
Birkenes menighet

Kirkeverge
Mai Liss slutter

1818

G17-komiteen fikk menighetens takkeblomst. Rita 
Grønli Esperås og Eivind Hellerslien mottar blomst av 
menighetsrådsleder Margrethe Bjorå. Ottar Michaelsen 
var ikke til stede.

Søndag 4. mars var det årsmøte i Herefoss 
menighet.
Leder for menighetsrådet, Petter Ross, kun-
ne legge fram en fyldig og god årsmelding.
Den store saken var om Herefoss kirke skul-
le gå fra nynorsk til bokmål som fast språk-
form ved gudstjenestene.
Et klart flertall stemte for dette forslaget, og 
dermed ble det protokollført at: « Bokmål 
innføres som fast språkform ved gudstje-
nestene i Herefoss».
Salmer kan velges både på bokmål og ny-
norsk, og familier kan selv velge målform 
ved gravferd og vielse.
Et viktig argument for bokmål var å bruke 
samme målform som den lokale skolen.

Noen punkter i kortform fra årsberetningen:

– Kirka på Engesland feira 150-års jubileum17.september. Det 
var gudstjeneste og stor fest. Jubileumsskriftet ble presentert. 
Hovedansvarlige: Olav Kristian Gunnarson Dovland og Jens 
Vellene. Olav H. Aas var med i startfasen.
– Menigheten har 316 medlemmer. En utmeldt i løpet av året.
– I løpet av året var det 23 gudstjenester, derav fire i Vegusdal 
kapell. 1267 var med – litt færre enn de to foregående åra. 292 
deltok i nattverd, flere enn på mange år.
– Enkel kirkekaffe er servert etter de fleste gudstjenester. Popu-
lært. En kafègruppe arrangerer alltid søndagskafé etter gudstje-
nestene i Vegusdal kapell.
 – Søndagsskole (3–7år). Fem ganger i løpet av året. Ledere: 
Linda Solås og Siv Haldis Aas. Endret til «Søndag for alle» på 
ettermiddagstid i løpet av høsten. 
– Barnekoret «Hjertevenner». 25–30 stykker. Ledere: Linda So-
lås og Kristin Aas.
– Gutte-og jenteforening ((6–9 år). Ca ti samlinger. Drives av 
Hilde og Olav A. Tveit, Anette Retterholt, Per Helge Aas og Ma-
ria Aas.
– Kirkeassistenter. (10–12 år). Hjelper til under gudstjenesten. 
Gjør en flott jobb.
– Yngres. (10–12 år). Seks samlinger hvert halvår. Terje Gordon 
Jensen, Berit Mjåland og Siv Haldis Aas er ledere.
– Fredagstreffen. (13–18 år). To ganger pr måned. Berit Mjå-
land er hovedansvarlig.
– «Åpen Hall». Samarbeid Fredagstreffen, IL Gry og Ungdoms-
laget i gymsalen på skolen. Noen fredagskvelder i halvåret.
– Misjonsprosjekt: «Fotball krysser grenser» i Bolivia. 
– Antall døpte: 4. Vigsler: 2. Gravferder: 5

Årsmøte
Herefoss menighet

Årsmøte
Vegusdal menighet
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Lille Isak utforsker gamle og nye 
fasiliteter for hvor de små kan tilbringe 

deler av gudstjenesten

Tårnrommet

19

Litt om fellesrådets investeringer for 2018

Fellesrådet har utarbeidet en plan for maling av alle 
kirkene i kommunen. I 2017 blei Vegusdal kyrkje malt og i 
2018 er det på planen å male Birkenes kirke. Herefoss kirke 
står på planen til å bli malt i 2020.

Vi har en rammeavtale med malermester Asbjørn Knutson 
AS. Asbjørn Knutson har allerede vært på en befaring av 
Birkenes kirke, og vi skal ha et møte med firmaets folk før 
påske. De vil begynne med å vaske kirken så fort det lar 
seg gjøre nå i vår.

I gallerietasjen bak orgelet i Birkenes kirke treffer vi May 
Olaug Horverak med lille Isak. Hun er med i menighets-
rådet og hun er blant dem som har ivret for et samlings-
sted for barn under deler av gudstjenesten.

– Se her, sier hun, – her er stedet! Vi tenker å bygge inn 
et grupperom i glassvegger, egnede møbler, isolasjon i tak 
og golv, det blir så bra!

 Tillatelse til ombygging fra Agder og Telemark biskop 
er så å si i boks. Riksantikvaren hadde i hvert fall ingen 
innvendinger mot prosjektet. Menighetsrådet ønsker å 
sette i gang ombyggingen snarest mulig.

– Hva med finansiering?
– Prosjektet antas å koste ca. 150 000 kroner. Vi håper på 
bidrag fra bank og næringsliv. Men gaver fra menighets-
medlemmene blir viktig. Vi blåser derfor i gang «Aksjon 
Tårnrom» som vi tror vil bli til velsignelse. 

Via konto 2880.22.40416 eller på Vipps nr. 123514 kan 
alle bidra. Merk innbetalinger med «Tårnrom».      

RR

Sist høst har kirketjener Harald Mo Birkenes jobbet med 
å få laget et universelt utformet toalett ved eksisterende 
toalettanlegg ved Birkenes kirke. Det er ikke helt ferdig 
enda, men vil bli ferdigstilt for bruk nå i vår.

Fellesrådet jobber fremdeles med å få vann fram til 
Vegusdal kyrkje og å få driftsbygning og universelt 
utformet toalett ferdig. Dette arbeidet er beregnet 
igangsatt nå i vår og ferdigstilt i løpet av 2018.

Kirkevergen



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

Påske – en vandring fra 
palmesøndag til påskemorgen 

Birkenes menighet får i løpet av påskeuken besøk av Norheimsund og Øystese 
Ungdomskor. Hvert år siden 1968 har koret reist på misjonsturné for å spre sang- og 
musikkglede og samle inn penger til et prosjekt. I år går turen til Agder. 

Konserten koret framfører har fått navnet "Påske – en vandring fra palmesøndag til 
påskemorgen". Gjennom musikk, tekstlesing, drama, lyssetting og bruk av bilder på 
storskjerm blir publikum tatt med 
på ei vandring fra palmesøndag til 
påskemorgen. Repertoaret er variert og 
spenner fra tradisjonelle påskesalmer til 
nyere påskesanger. Alt blir framført på 
norsk. 

Det er gratis inngang på konserten, men 
koret tar opp en kollekt. Turnékostnadene 
betaler ungdommene selv, så alle 
innsamla midler går uavkorta til koret sitt 
misjonsprosjekt – et prosjekt i Indonesia. 
Prosjektet blir presentert på konserten. 

Kormedlemmene er i alderen 13 – 19 år. 
Dirigent for koret er Vidar Sangolt fra 
Norheimsund i Hardanger. 

 Velkommen på konsert! 

Påskekonsert med Norheimsund og Øystese Ungdomskor 
i Birkenes kirke, tirsdag 27. mars kl 19.00


