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I sommer var jeg en tur på « Kirkeskipet» i Arendalsuka.  
Det ble debattert om kirka vår er i krise. Ulike sider ble 
trukket fram,  prestemangel, gamle og upraktiske kirke-
bygg, synkende besøkstall av stadig eldre mennesker,  kir-
kens to ekteskapssyn, færre som døper sine barn …, lista 
ble lang.

Generalsekretær i Kirkenes verdensråd, Olav Fykse Tveit, 
sa noe  interessant:  «Faktum er at nesten ingen andre kir-
ker i verden har 70 prosent medlemmer, nesten ingen an-
dre har like gode ressurser som Den Norske kirke. Nesten 
ingen andre kirker er så åpen og inkluderende. Det blir 
feil å snakke om krise.»

Jeg merket meg Sunniva Gylver i panelet, som  poengterte 
at det er mørke skyer, men at vi må kunne se både det 
positive og negative for å kunne gjøre en god jobb. Vi må 
være realister og på samme tid visjonære og optimister. 
Hun fortsatte: «Kirka må være synlig og tilgjengelig.  Den 
må snakke sant, overraske innimellom og ha høy kvalitet 
på det den gjør.»

I dette nummeret har vi tatt inn et leserinnlegg. Det har 
et viktig anliggende. Hvordan tenker vi menigheten vår i 
framtida, hvilke grep kan vi praktisk ta for at stadig flere 
får nærkontakt med det viktige budskapet kirka har. Kom 
gjerne med reaksjoner og refleksjoner, uten at vi dermed 
gjør menighetsbladet om til et debattorgan.

Og høstaktivitetene er i gang også i våre menigheter. Små 
og store samles og som Guds menighet har vi tatt på oss 
et såmannsarbeid. Så får sjefen sjøl sørge for veksten. Men 
skulle du gå rundt og ha lyst til å engasjere deg i noe av 
dette, så nøl ikke, det er mangel  på folk.. Ring kirkekon-
toret eller møt opp og tilby din tjeneste. 

RR

En kirke 
i krise?
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Høst
For mange er høsten en vanskelig tid. Høstmør-
ket har lett for å slå inn i oss.  Det er så mye som 
minner om død og tilintetgjørelse. Vi har lite å 
stille opp med når regnet og stormen stenger oss 
inne med tunge tanker. Men se på frukter, bær og 
blomster etter en god sommer  og  gled deg over 
årstidenes skiftninger.

«Hvorfor er du full av uro, min sjel? Hvorfor stormer 
det i meg?
Vent på Gud! For enda en gang skal jeg takke han, 
min frelser og min Gud.»

Salme 43.5



Givertjenesten

Ord og toner 
til trøst
Torsdag 1. november kl. 19.30
inviterer diakoniutvalget til en spesiell 
kveld på bedehuset. 

Tanken er å bruke gode tekster innen dikt 
og sang til å formidle trøst og håp i en 
krevende verden. 

Kaffe og fersk kringle serveres.

Alle er velkommen. 
Gudstjenester på Bedehuset

21. oktober og 18. november kan du være med 
å feire Sprell levende familiegudstjenester på 
Bedehuset kl. 11.00. Selv om konseptet retter seg 
mot barna, er gudstjenestene i aller høyeste grad 
ment å være for alle generasjoner. Vel møtt! 
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Finn din plass
Bli med i Givertjenesten

for Trosopplæringen

Takk til alle dere som trofast støtter 
Trosopplæringsarbeidet i menigheten vår. Men vi 
trenger også nye givere i Givertjenesten. Pengene 
brukes blant annet til Babysang, Tårnagentene, Lys 
våken, KodeB, Konfirmantundervisning, Familie- og 
ungdomsgudstjenester, og mye mer.
Bli med oss i Givertjenesten. Du bestemmer selv hvor 
stort beløp du vil gi fast hver måned.

Ta kontakt med kirkekontoret i Nordåsveien 2 eller ring 
37281550

hjelpe de syke og fattige:

De fattige har dere alltid hos dere, og 
dem kan dere gjøre godt imot så ofte 

).

aritan som var på reise, 
og da han 

ort 
helte olje og vin på sårene 

at andre skal gjøre mot 
dere, det skal også dere gjøre mot 

Birkenes menighets 
konfirmantaksjon 

høsten 2018: 

Helsearbeid i Nepal 
Okhaldhunga sykehus 

Dør-til-dør-aksjon 
Onsdag 19.september 

kl.17-19 

123518 
Vipps-nummer

123518
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...Hjelp oss på de trange stier,
støtt oss i de bratte lier,

sval oss under dagens brann!
Vokt oss på de glatte stene,
trøst oss, skal vi gå alene,
du som alltid vil og kan!

Du som veien er og livet...
Tekst: Silje Lian
Foto: Jan Fredrik Lian

Slik låt det i en av sangene under gudstjenesten den 10. 
juni. Frode Eikrem har på folkemunne blitt kjent som 
«trial-presten», og nå fikk vi endelig oppleve den før-
ste trial-gudstjenesten. Gudstjenesten var et samarbeid 
mellom trial-gruppa, Engesland kirke og Herefoss kirke. 
Omkring 60 personer, og en og annen klegg, var samlet i 
skogen på Stoveland. Det hele startet med prosesjon be-
stående av barn på trial-sykler, med presten i spissen. Un-

der gudstjenesten bidro Engesland musikkorps med flotte 
toner. Tema i prekenen var «Jeg er veien». Frode gav oss en 
innføring i reglene innen trial-sporten; man skal komme 
seg gjennom en «trail» – en sti/løype – eller en «trial» – en 
prøvelse – på motorsykkelen uten å sette beina i bakken. 
Dersom man må ha beina i bakken får man «prikker» på 
kortet, og dersom man får for mange prikker/feil må man 
avbryte og kommer ikke i mål. Bildet ble videre brukt på 
livet vårt. Vi er alle på en trail – en vei – veien gjennom 
livet vårt. Og alle mister vi balansen og gjør feil underveis. 
Heldigvis har Gud gitt oss JESUS-kortet, og viser vi frem 
dette kortet kan vi feile utallige ganger, og likevel gjen-
nomføre løpet og nå målet «prikk-fritt».
Etter gudstjenesten viste trial-syklistene frem kunstene 
sine, små og store lot seg imponere! Til sist kunne man 
nyte medbrakt mat og kaffe i den flotte naturen, som var 
kirken vår denne dagen. Dersom du ikke fikk med deg 
trial-gudstjenesten i år – ikke fortvil – det vil nok bli ny 
anledning neste sommer.

Som sønn så far. Frode og Benjamin Eikrem i farta.

Menigheten i naturlige omgivelser.

Engesland musikkorps  trivdes blant furuleggene. 

Prestekjole med noko attåt. 
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Ny daglig leder 
for menighetene
Tekst: Helene Horverak.  Foto: RR

"Jeg er ydmyk i forhold til oppgavene som ligger ligger 
foran meg og gleder meg veldig til å ta fatt!" sier Janne, 
den nye daglig leder for menighetene. Med kjennskap til 
menighetslivet gjennom mange år i frivillige og folke-
valgte roller i Birkenes menighet, tror hun det er varierte 
arbeidsdager som venter. Og det har hun nok rett i.

"Jeg ser spesielt fram til å få jobbe sammen med menig-
hetene i Vegusdal og Herefoss, som jeg ikke kjenner like 
godt som Birkenes.", forteller Janne. Hun tror hun «ble 
født til» å sitte på kontor, og liker regnskap, sakspapirer 
og administrasjon. Hun synes det skal bli spennende å 
kombinere dette med litt mer operative oppgaver sammen 
med frivillige og resten av staben. "I løpet av 4 år som kas-
serer i Birkenes menighetsråd og medlem i fellesrådet (fra 
2011 til 2015), lærte jeg en del om alle aktivitetene som 
foregår både på kirkekontoret og i menighetene, så jeg vet 
litt om hva jeg går til. Jeg er veldig glad for å ha fått denne 
muligheten til å jobbe som daglig leder for menighetsrå-
denes virksomhet." Janne kommer fra en lang og givende 
yrkeskarriere på «Glassfiberen», mesteparten av tiden 
som cost controller. Litt tall får hun fortsatt jobbe med 
som daglig leder, gjennom økonomiarbeidet  for alle me-
nighetsrådene og menighetsbladet.

Janne er født, oppvokst og bosatt på Tveide. Hun er gift 
med Bjørn, og de har to barn og to barnebarn. Hun har 
utdannelse innenfor økonomi. På fritiden har hun bl.a. 
spilt i Birkenes hornmusikk. 
"Jeg har også hele livet vært mer eller mindre aktiv i Birke-
nes menighet: kor i barndommen, ten-lag og ungdomsfor-
ening i ungdommen og senere voksenleder på yngstes.", 
forteller Janne. Alle som har vært involverte i ansettelses-
prosessen er veldig glade for at Janne blir en del av den 
kirkelige staben i september. Da går nåværende daglig 
leder og sekretær Helene Horverak over i stillingen som 
kirkeverge, når kirkeverge Mai Liss H. Sørbotten går av 
med AFP.

Frimodig ytring 

Det er lov å drømme
Jeg var på Birkenes menighets årsmøte i mars. Der ble reist spørsmål om hva menigheten tenker i forhold til kirkelig 
aktivitet i framtida.. Et praktisk bygg i sentrum av Birkeland ville kunne medvirke til positiv menighetsbygging, ble det 
sagt.  Det ble også nevnt at kommende reguleringer kan gjøre det vanskelig å realisere en slik tanke om en venter for 
lenge.
Bedehuset på Birkeland er fullt av aktivitet og et kjempearbeid blir lagt ned for at huset skal være i best mulig stand. Men 
det ligger trangt og innestengt, huset er ofte for lite og store investeringer må gjøres , bl.a. med heis. Og kirka vår ligger 
der den ligger og har sine begrensninger.
Jeg drømmer om et menighetshus, et flerbrukshus,  gjerne med bibliotek, barnehage , kirkekontor, ulike saler og rom for 
kirkelig og annen kulturell virksomhet. Jeg ser for meg en sentral tomt med rikelig parkeringsplass.
Jeg er glad i kirka vår og bedehuset vårt, det er godt å sette seg ned der. Men vår tid krever andre fasiliteter i tillegg. Det 
sosiale aspektet ved en menighetsbygging blir stadig viktigere.
Det blir for dyrt, sier noen. Jeg drømmer om et samarbeid med kommune, organisasjoner, private investorer og en 
giverinteresse som tar helt av. Tenk om vi fikk det til, tida er snart moden.                                                                         GHR
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TETT 
PÅ Ole Morten Vegusdal bor på gården Vegusdal, er 57 år, og studerer ved universitetet i Kristiansand. 

Der avslutter han snart sine sosionomstudier. Tidligere er han utdannet forstmann fra universitetet 
på Ås. For å få fram noe av det Ole Morten står for, innenfor kirkelige spørsmål, har vi laget dette 
intervjuet.

Lenge stod du utenfor Den norske kirke. For noen år siden meldte du deg inn igjen. Hva var 
årsaken?
– Jeg er pragmatiker. Et samfunnsmenneske.  Da flere i soknet ville ha meg med i soknerådet, 
tenkte jeg: Jeg melder meg inn, så kan jeg gjøre en jobb der.

Du har en gang sagt at du sympatiserer med pinsebevegelsen. Kan du 
si litt om hva det er ved pinsebevegelsen som tiltaler deg?
– Noe av det positive for meg , er det baptistiske dåpssynet. Men jeg klarer 
meg greit sammen med kristne som står for en luthersk teologi.

Hva med helbredelse ved bønn ?
– Bønn kan skape endring. Man kan gjerne be for f.eks. dem som er 
alvorlig syke. Men jeg har ikke noe til overs for dem som tar seg betalt 
for å be.

Hvilket forhold har du til tungetale?
– Jeg er positiv til det. Dette er hjemlet i Bibelen. Min opplevelse er at 
tungetale ikke er ekstatisk, den er viljestyrt, og er en av Åndens gaver. 
Selv om man ikke forstår hva tungetalen inneholder, kan man oppleve at 
noen får tydningen  og at budskapet oppbygger menigheten.

Hva synes du om det som ofte kalles «politisering av kirken»?
– Det er av stor viktighet at kirken kommenterer samfunnsutviklingen. 
Her har kirken blitt mye flinkere.  Det dreier seg ikke om partipolitikk, 

men det må være helt legalt at kirken sier noe om sosiale forskjeller, om landets forhold til 
innvandring og klimautfordringene, for eksempel.

Likekjønnet ekteskap har vært diskutert i den seinere tida. Diskusjonen har skutt fart etter at 
Krf s̀ Bekkevold viet to kvinner i sommer.  Synspunkter på dette?
– Her opplever vi at politikk og teologi støter sammen. Det var Bekkevolds dobbeltrolle som 
skapte problemer. Jeg støtter det han gjorde som prest. Den politiske vurderingen pågår i KrF og 
må tas der.

Er det kirkelige saker du ellers er opptatt av?
– Ja, jeg savner det meditative elementet. Ønsker å besøke klosteret i Lindisfarne- det skal være et 
sted hvor meditasjon står sterkt. Lurer på hva man kan lære der.

Du har nå vært leder i Vegusdal sokneråd i tre år. Hva synes du om arbeidet der?
– Jeg har likt meg svært godt. Det er et hyggelig forum med stor takhøyde.  Det gjøres massevis av 
godt arbeid der, av mennesker jeg setter stor pris på. Der er også mye latter og godt humør.

Etter dette intervjuet, er en travelt opptatt og nedsylta soknerådsleder på vei ut døra – så raskt 
at briller og lue blir liggende igjen på sofaen.

Tekst: Stein Dørdal

Ole Morten Vegusdal
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Synnøve Jørgensen (76)
1. Ja, den er viktig for mange mennesker 
i samfunnet vårt.
2. Jeg syns kirka vår er god til å 
informere om hva som skjer gjennom 
annonser og brosjyrer, og jeg leser jo 
menighetsbladet.
3. Jeg har ikke noe konkret råd, men 
målet må vel være å prøve å favne flest 
mulig?

Rigmor Andersen (73)
1. Kirka er viktig, tenker jeg, særlig 
når de store begivenheter i livet skal 
markeres.
2. Det syns jeg, kirka står der når vi 
trenger den.
3. Rådet må være å fortsette å være en 
kulturbærer i bygda vår.

Øyvind Raen (?)
1. Ja så uten tvil. Kirka er en viktig del av 
livet på Birkeland slik jeg opplever det.
2. Gjennom det gode arbeidet blant 
barn og unge gjør kirka seg synlig. 
Eldre opplever også kirka som en 
naturlig plass. Jeg er mer usikker på 
mellomgenerasjonen, – om de har et 
eieforhold.

3. Kirka må tenke gjennom sin fysiske tilstedeværelse i vårt 
moderne samfunn. Den må være synlig og framtidsrettet.

Jakob Olaus Mo (69)
1. Kirka er viktig fordi den formidler tro, 
og tro er noe alle mennesker forholder 
seg til.
2. Ja, det syns jeg. God og tydelig 
annonsering, sentralt beliggende 
kirkekontor, et informativt og godt 
menighetsblad, gode prester og andre 
ansatte.
3. Hold fram som du stevner.

Tekst: RR
Folk i farten

Hva mener egentlig folk flest om kirka vår, står det så dårlig til som noen vil ha det til? Her er 
noen tanker fra (godt voksne) folk i farten.

1. Trenger vi kirka i lokalmiljøet vårt?
2. Er kirka vår synlig nok?
3. Har du et godt råd til kirka?

Helga 21.–23. september får vi besøk fra venn-
skapsmenigheten vår, Nar Valley, i England. En 
lokal komite har lagt opp et rikholdig program 
for gjestene. Noen av programpostene er 
åpne for alle, det hadde vært stas om flere 
fra menighetene våre fikk nærkontakt med de 
besøkende. 

Englands-
besøk

Her kan du velge og vrake:
Fredag 21.09.  Kl. 11.00: Tur til Fjære kirke med 
omvisning og orientering.  Lunsj og vandring på 
Marivold camping.
Lørdag 22.09. Kl. 10.00: Tur til Hillestad med buss. 
Turen inneholder også besøk i Tovdal kyrkje, lunsj 
og en kort  gudstjeneste med nattverd i Herefoss 
kirke (kl. 15.30).
Søndag 23.09. Kl. 11.oo: Gudstjeneste i Birkenes 
kirke (høsttakkefest)
Kl. 18.00: Middag i Knutsonsalen på Grasham.  
Påmelding.                                           
                           
Har du lyst til å være med på noe, ta gjerne 
kontakt med kirkekontoret  (tlf. 37281550)
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Tanker i tiden
Salige er de.....

Ebeltoft kirke 29. juli.  Vi kom tidlig.  Det var svalt i den 
nesten tomme kirken.  Satte oss nokså langt fram, av med-
følelse med presten, som ikke var kommet ennå.  De få 
fremmøtte var godt spredt.  De 7–8 forreste benkene var 
tomme, så nær som den aller forreste ved flygelet.  Der satt 
en mørkhåret, mager og solbrun liten mann, som stadig 
så bakover mot døra.  Han ventet.  Og der kommer han, 
organisten.  Hilser på vår mann, tydelig en god venn.  Han 
hiver trekket av det store instrumentet, og begynner å øve 
på dagens preludium.  Mannen på første benk snur seg, 
som for å dele gleden med oss andre, forklaret i blikket.  
Presten ankommer, en kvinne, kanskje 45 år?  Også hun 
hilser varmt på den lille mannen.  Klem.  
Den første saligprisningen i bergprekenen dukker opp: 
«De fattige i ånden», eller «De som er fattige i seg selv».  
Hva betyr det?  De som ikke setter sin lit til egne resurser? 
Som tror seg å ha få av dem?  Som setter sin vei i Herrens 
hånd, og stoler på Ham? (Salme 37.5).  «Himmelriket er 
deres», heter det.

Klokka er elleve.  Ikke så få mennesker her nå.  Bak oss, 
stort sett.  Mye grått hår.  Det er som i Norge.  Presten 
kommer fram, i samarie og pipekrave.  

Inngangssalmen er 
Kom, regn af det høje! lad jorden oplives
som lilliedal,
at hvad os vor Jesus har lovet, må gives
i tusinde-tal!
Han ville det arme, fortørrede mod
forfriske og læske
med himmelske væske
af Paradis-flod.

Forbausende sterk salmesang i den lille forsamlingen.  
Her er det valgt salmer som menigheten kan.  En god idé.  
Danmark er like tørt og svidd som Norge denne somme-
ren, så salmen passer bra.  Trolig er behovet for ei åndelig 
rotbløyte også til stede, der som her.

Presten taler over teksten om «Den urettferdige domme-
ren» (Lk. 18.1–8).  Den om alltid å be, og ikke gi opp.  Det 
er ikke så lett.  Man kan ha lite å vise til m.h.t. bønnhørel-
se.  Jeg tenker på en liten gutt ikke langt herfra, som mistet 
sin mor.  «E bedde og bedde, men ho dødde allikevel,» sa 
han.  Vi kan alle ha våre erfaringer, og det med «påkallelse 
og bønn med takksigelse» faller ikke alltid lett.  Teksten 
slutter da også med ordene: «Men når Menneskesønnen 
kommer, mon han da vil finne troen på jorden?»
Akustikken i Ebeltoft kirke er helt håpløs, og dansk er 
ikke så lett, så jeg forsto bare «stykkevis», som det heter 
hos korintierne.  Men to avsnitt brente seg fast i minnet.  
Hun med pipekraven sa om bønnhørelse: «Gud kommer 
ikke alltid til oss som en reddende engel, som frir oss fra 
alle våre problemer og bekymringer.  Ofte kommer han 
heller til oss som en medvandrer i mørket.  For der har 
Gud også vært.»  Til slutt minnet hun oss om å ta imot 
Guds rike slik som et lite barn, med ordene: «For vi er 
Guds børn, ikke hans voksne!  Amen!»

Toralf Aas
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Tanker i tiden
Tekst og foto:RR

Løver og sprell 
levende mennesker!

9

Birkeland bedehuset var fylt til randen søndag 26. au-
gust. Familiegudstjenesten var lagt til bedehuset for 
å teste ut «Sprell levende- konseptet» til søndagssko-
len. Og det fungerte ! Kirkas ærverdige døpefont var 
hentet, og lille Tilda ble døpt til stille beundring og 
forundring. Det velsignede dåpsvannet ble så brukt 
til å tegne våte korstegn på alle frammøtte barn, man 
skal drøye med å tørke seg etter en slik opplevelse!

Opp av fortellerkista dukker tre løver opp, brølende 
villdyr som på forunderlig vis lar Daniel i fred hele 
natta. Janna forteller med slik innlevelse  at selv de 
voksne sitter med åpen munn.  Så dukker Vimsen 
opp  og får fire modige frivillige til å le selv om de får 
beskjed om å holde seg alvorlige.
– Tenk om det ble forbudt å be til Jesus. Jeg tror man-
ge av oss måtte be likevel, sier Gunvor prest. 

Så er det forbønn, og Tarjei får hjelp av søndagssko-
leassistenter til å legge fram for Gud det som gleder 
og bekymrer oss.

Bandet med kapellmester Reidar skaper liv og leven, 
det er lov å klappe takten og synge med overbevis-
ning: «Vår Gud er så stor, så sterk og så mektig…»

Så er det slutt, og på veg ned til kirkekaffe passerer vi 
ulike stands og stasjoner. Flanellografen står der og 
minner om at neste søndag er det søndagsskole.

Men vi voksne gleder oss til neste «Sprell levende 
gudstjeneste.  Og så er det litt fint at frikirka stiller 
opp på disse samlingene mens de er litt restaurerende 
og husløse. 
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Småbarnstreff
Det er liv og røre i peisestua på Bedehuset. Menig-
hetens småbarnstreff  under ledelse av menighets-
pedagog Janna er i gang . Vi huker tak i Erlend Ha-
reide som er i ferd med å hjelpe lille Viktoria (15 
mnd) med en lekker brødskive med leverpostei.

– Gi meg gode grunner for å være på småbarntreff:
Erlend trekker pusten og ramser opp:
– lek, sang, fellesskap,mat, trivsel, trygghet, god 
ledelse, treffe andre…..

– Skikkelig mannfolk
miljø?
– Faktisk, i dag er vi 
tre karer som koser oss 
sammen med våre små.
Vi har bare bodd på Bir-
keland ett år, men små-
barnstreffet er et kjempe-
fint treffpunkt.

10

Birkeland Soul Children har 
igjen startet opp igjen etter 
sommeren, og hver onsdag 
kl.17–18.30 er det øvelser på 
Bedehuset. 

Spesielt velkommen til alle 
nye medlemmer, det er 
fremdeles mulig å bli med

4-årsbok

Hver høst fylles kirka av ivrige 
4-åringer som kommer for å 
utforske, lære og bli kjent. Opplegget 
rundt 4-årsboka inneholder to 
samlinger og ei superflott bok 
som barna får til odel og eie. Årets 
4-åringer har fått invitasjon til samlingene i posten, og 
datoene er tirsdag 18. og 23. september kl. 17.30–18.30. 
Søndag 23.september kl. 11.00 deles boka ut under 
gudstjenesten i Birkenes kirke. Har du en 4-åring i hus som 
ikke har fått invitasjon og som har lyst til å være med kan du 
ta kontakt med Janna. Velkommen til årets 4-årsdager!

Birkeland Søndagsskole 
Program for høsten 2018 

16. september: Vanlig søndagsskole
 23. september: Familiegudstjeneste,   
 Birkenes kirke
14. oktober: Vanlig søndagsskole
 21. oktober: Sprell-levende- 
 familiegudstjeneste, Bedehuset
28. oktober: Vanlig søndagsskole
  11. november: Familiegudstjeneste, 
 Birkenes kirke
 18. november: Sprell-levende- 
 familiegudstjeneste, Bedehuset 
25. november: Lagedag
9. desember: Adventsfrokost, kl 09.30   
 30. desember: Juletrefest, samarbeid 
 med Birkenes menighet          
              
Grupper:
3–6 år: Lillesalen
1.–4. klasse: Peisestua
5.–7. klasse: Bomberommet
Vanlig søndagsskole er 
kl 11.00 på Bedehuset 

      

Kontingent: 50 kr pr barn pr år
Kontonummer: 2880 22 41463

Husk å følge Birkenes menighet på Facebook 
eller gå inn på www.birkenes.kirken.no 
for oppdateringer om det som skjer.
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Sommerminner fra RR sitt kamera

OLSOK:    29. juli var det Olsok-gudstje-
neste i Birkenes kirke.  På kirkestedet ble 
det servert rømmegrøt og spekemat av en 
driftig gjeng. Stort oppmøte , men grøtun-
deret førte til at alle ble mette.

BJARNE BJORVATN:  Etter Olsok-
gudstjenesten holdt Bjarne Bjorvatn et 
foredrag om olsokfeiringas bakgrunn og 
utvikling. Så mye god historiegjennom-
gang uten manuskript er det sjelden å få.

HANDIKAPTOALETT:  24. juni etter gudstjenesten ble det nye handicaptoalettet i Birkenes kirke høytide-
lig åpnet av ordfører Anders Christiansen. Etterpå var det kø for å komme inn, – av ulike årsaker.

FORFRISKNINGER: Den varme sommeren 
førte til uvanlig servering på kirkebakken.

GRASHAM:  Friluftgudstjenesten på Grasham 
under Birkelandsdagene er også en tradisjon. 

Birkeland hornmusikk var orgel de lux og 
sokneprest Frode snakket med entusiasme om 
poteten slik som en ekte potetprest skal gjøre.

STAND: Tradisjonen tro stilte Birkenes 
menighet på stand under Birkelanddagene. 
I himmelblåe antrekk vakte bemanningen 
berettiget beundring.  De smiler på tross av 
at de gikk tom for lodd.
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Drøm og virkelighet

ANDAKT
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«I have a dream» sa Martin Luther King under et stort 
borgerrettsmøte i USA på sekstitallet. Den farga befolk-
ningen blei diskriminert og led under urettferdighet og 
undertrykking. Det er da han på profetisk vis begynner 
talen sin med disse orda. Han drømmer om et samfunn 
hvor alle kan bli respektert og ingen skal være mindre 
verd.

Som vi vet, kosta det han livet å stå fram for folket sitt, 
men drømmen hans blei holdt levende og har forandra 
samfunnet på mange måter. Nå er det neste generasjon 
som må holde drømmen levende og realisere den.

Mellom Bibelens permer finner vi også noen som har en 
drøm. Jakob husker vi, han kjempa med Gud i en drøm og 
han så en stige reist mot himmelen.

Josef, Marias mann, fikk beskjed fra Gud i en drøm, han 
måtte unngå den onde kong Herodes for å berge livet til 
sin lille sønn, Jesus.

Og den aldrende apostelen Johannes, som har gitt oss 
både et evangelium og 3 brev i det nye testamentet, har 
også etterlatt seg Bibelens siste bok, Johannes åpenbaring. 
Her ser han på en måte inn i en annen verden, en åpenba-

ring som Gud gir ham. Vi kan lese de kjente orda om en 
ny himmel og en ny jord, et skriftsted som har trøsta man-
ge, både de som lider og de som sørger. Det er drømmen, 
håpet, løftet om at det en dag ikke lenger skal være skrik 
og smerte, tårer og ondskap. Drømmen om at vi skal leve 
sammen i kjærlighet og fred og at Gud skal være hos oss.

«Det er lov å drømme», sier vi noen ganger til hverandre 
når vi lufter tanker om framtida i menighetsrådet. Jeg 
vil tilføye: Det er nødvendig å drømme! For hvis vi ikke 
har visjoner for menigheten vår, har vi mista en vesent-
lig drivkraft til å oppmuntre hverandre i tjenesten og gi 
hverandre håp.

Selvfølgelig skal vi være trofaste der vi er satt, og holde 
hjula i gang, alle de små «tannhjul» som menighetsar-
beidet består av. Men det ene utelukker ikke det andre. 
Drømmer og visjoner løfter oss og tar oss videre til nye 
tider og nye utfordringer. 

Og i alt kan vi oppmuntre hverandre med orda fra Romer-
brevet 15,13:
Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så 
dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft. 

Gunvor Hofseth
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Nr. 3  – 2018

Løsning på kryssord nr. 2 – 2018

Vinnere av gavekort er:

Helge Jakob Flakk
Flakk 112
4760 Birkeland

Ingebjørg Moldal
Vegusdalvn. 810
4760 Birkeland

 Premiene blir sendt

Innsendt av:

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

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

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

Kryssordløsning sendes:

MENIGHETSBLADET,
Postboks 115,
4795 Birkeland
Innen 23. november 2018

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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SLEKTERS GANG

15

BIRKENES:
Jardar Flagtvedt-Svaland
Johannes Mollestad
Ada Eide Agerbo
Adelén Nygård-Lofthus
Oline Hartvigsen
Oline Barbøl
Nora-Sophie  Solheim-
Guttormsen
Iver Svendsen-Øvland
Tilda Røstad Loland

HEREFOSS:
Lilli Korsnes-Mikkelsen

BIRKENES:

Karsten Tveide f. 1953
Peder Aksel Berg f. 1941
Torstein Feten f. 1928
Sigmund Knutson f. 1924

HEREFOSS:
Marie Vehusheia f. 1913

BIRKENES:

Mathilda Malvina Törnkvist Nilsson 
og Simen Røstad
Ida Marie Håbesland 
og Chriss Olav Eigeland Mariussen
Silje Løland-Brovig 
og Kjell Arne Løland
Olga-Emilie Matingsdal 
og Erlend Sæther
Amalie Finnøy 
og Ole Morten Rasmussen
Camilla Andresen 
og Nils Ronny Simensen

HEREFOSS:
Mai-Elin Beisland Neset 
og Jon Inge Holm

VEGUSDAL:

Malèn Amundsen 
og Øystein Rose
Marte Sunniva Strømmen Weltzin 
og Audun Birting Vangen
Catharina Dalen Rørheim 
og Remi Vimme
Elisabeth Theresie Holberg 
og Ole Morten Vegusdal

VigdeDopte�

Dode�

September
Torsdag 20.  kl. 19.30  Møte NMS
 v/pastor Salomon Njimagoun, Kamerun

Oktober
Torsdag 11. kl. 19.30  Møte NJM v/Johan Olsen
Søndag 14.  kl. 11.00  Fokus
Torsdag 18. kl. 19.30  Mannsmøte NMS 
v/Torbjørn Bjorvatn
Tema: Spennende oppdrag i «Langtvekkistan»
Søndag 21. kl. 11.00   Familiegudstjeneste på bedehuset
Lørdag 27. kl. 15.00    Misjonsmesse NLM.  
Andreas Årikstad
Søndag 28. kl. 11.00   Fokus

November
Torsdag 01. kl. 19.30  Temasamling v/Diakoniutvalget.
Torsdag 08. kl. 19.30   Møte NLM v/Leif Holthe
Torsdag 15. kl. 19.30   Møte DIN v/ Øystein Lied
Søndag 18.  kl. 11.00   Gudstjeneste på bedehuset
Torsdag 22. kl. 19.30   Møte NMS v/Espen Topland
Søndag 25.  kl. 11.00   Fokus

Desember
Mandag 10. kl.19.30   Adventsmøte  Unges misjon
Lørdag 29.   kl. 18.00  Juletrefest. Arr. Edru Livsstil
Søndag 30.  kl. 16.00  Juletrefest. 
Arr. Søndagsskolen og Menigheten

SØNDAGSSKOLEN:
Kl. 11.00 – 12.00 på menighetshuset
9. september
23. september
21. oktober
11. november
2. desember – juleavslutning med
«Jule-brunsh» (mat) 

AMIGOS
kl. 17.30 – 19.00 på menighetshuset
3. september
17. september – tur til «Høyt og Lavt» klatrepark i 
Kr.sand.
1. oktober – HØSTFERIE!! Det blir ikke amigos.
15. oktober – Besøk av Ole Jakob fra Acta
29. oktober
12. november – JULEVERKSTED! 
Torsdag 29. november kl. 18.00 – BASAR! – til inntekt 
for «Arbeid blant Nishiene» i India.

I tillegg blir det småbarns-sang i kirken for alle barn 
som er hjemme på formiddagen. Dette blir onsdager i 
oddetallsuker, kl. 10.00 – 12.00.

Møter: 
13. sept – Ragnar Ringvoll
27. sept – Ingunn Holm
11. okt – møte
25. okt – Jørgen Tønnessen
8. nov – møte
 
Yngres: 
18. sept
16. okt
30. okt
13. nov
27.nov
 
Gutte og jenteforening
26. sept
17. okt
31. okt
14.nov BASAR
 

Øvelser og samlinger for barn og unge på Birkeland:
• Søndag kl. 11.00: Søndagsskole 16/9 – 30/9 – 14/10 – 
 30/10 – 25/11 – 9/12
• 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. 17.00–18.30: Soul Children  5.–7. trinn
• Onsdag kl. 19.00: Crescendo, fra 8. trinn
• Onsdag kl. 09.30–11.30: Småbarnstreff
• Annenhver søndag kl. 19.30: BUG/Krik

Birkeland bedehus

Herefoss menighetshus høsten 2018

Engesland bedehus høsten 2018

Barnekoret Hjertevenner
19. sept
10. okt
24. okt
7. nov
21.nov
28.nov
 
Søndag for alle
16. sept
28. okt
 
Fredagstreff:
7. og 21 sept
19. okt
2. og 16. nov
7. des
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Birkenes Herefoss Vegusdal

23.09.2018
18. søndag i treenig-
hetstiden 
Matt 8,5–13

11.00 Høsttakkefest. 
Familiegudstjeneste. 4-årsbok 
v/Gunvor Hofseth og 
Janna R. Ånesland. Birkeland 
barnekor. Offer: Menigheten 
(trosopplæring). Kirkekaffe

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Presentasjon 
av årets konfirmanter og 50-års 
konfirmanter
Offer: Vegusdal menighet

30.09.2018
19. søndag i treenig-
hetstiden

11.00 Høymesse 
v/Oddvar Glidje. Nattverd
Offer: NLM

07.10.2018
20.søndag i treenig-
hetstiden 
Mark 10,2–9

11.00 Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Menigheten

14.10.2018
21. søndag i treenig-
hetstiden 
Luk 16,19–31

11.00 Høymesse v/Frode 
Eikrem. Dåp. 50-års konfirman-
ter. Bygdekoret. Offer: Menig-
hetens diakoniarbeid. Kirkekaffe
18.00 Temakonsert "Sigrid 
Svendsens sanger og dikt".

14.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Presentasjon av konfirmanter
50-årskonfirmanter
Offer: Menigheten
Kirkekaffe/fest.

11.00 Gudstjeneste Vegusdal 
kapell v/Gunvor Hofseth
Nattverd
Offer: Vegusdal bedehus
Søndagscafe (bedehuset).

21.10.2018
22. søndag i treenig-
hetstiden 
Joh 12,35–36

11.00 Familiegudstjeneste på 
Birkeland bedehus v/Gunvor 
Hofseth og Janna R. Ånesland 
Soul Children. Offer: Birkeland 
bedehus. Kirkekaffe

04.11.2018
Allehelgensdag
Matt 5,13–16

11.00 Allehelgensgudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Stefanusalliansen
18.00 Minnegudstjeneste 
v/Diakoniutvalget og Gunvor 
Hofseth

17.00 Allehelgensgudstjeneste 
v/Frode Eikrem

11.00 Allehelgensgudstjeneste 
v/Frode Eikrem

11.11.2018
25. søndag i treenig
hetstiden 
Matt 14,22–34

11.00 Familiegudstjeneste. 
Lys Våken v/Gunvor Hofseth og 
Janna R: Ånesland
Offer: Menigheten (tros-
opplæring). Kirkekaffe

Kirkekontorets åpningstider: 
Juni–august:
Tirsdag til torsdag 10 – 14
Ellers i året:
Mandag til fredag 10 – 15
Tlf. kirkekontoret: 37 28 15 50

www.birkenes.kirken.no

KIRKEVERGE
Helene Horverak
Kontor: 37 28 15 55
Mobil: 905 96 509 
heho@birkenes.kommune.no

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

DAGLIG LEDER
Janne Dreessen Heia
Kontor: 37 28 15 50
Mobil: 480 91 771

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

18.11.2018
26. søndag i treenig-
hetstiden 
Joh 1,1–7 og 35b–38

11.00 Gudstjeneste på Birkeland 
bedehus v/Frode Eikrem. Janna 
R. Ånesland. Misjonskomiteen 
og preken v/Ivar Sandnes
Nattverd. Kirkekaffe
Offer: Misjonsprosjektet

11.00 Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Vegusdal menighet

01.12.2018
Lørdag

16.00 Julegrantenning ved 
butikken, musikk, fakkeltog til 
kirka. 17.00 Adventskonsert
Birkenes Hornmusikk..  Andakt 
v/Gunvor Hofseth. Offer: Menig-
hetens musikalske arbeid.

02.12.2018
1.søndag i advents-
tiden
Matt 21,10–17

11.00 Høymesse 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd 
Offer: Menigheten. Kirkekaffe                                   
18.00 Lysmesse v/Frode Eikrem 
og speiderne. Offer: KRIK

11.00 Familiegudstjeneste på 
Oggevatn skule 
v/Frode Eikrem
Offer: Oggevatn skule

08.12.2018
Lørdag

17.00: Adventsmusikalen 
Sangen om Maria. Tore 
Thomassen, Birkeland barnekor 
Birkeland Soul Children

09.12.2018
2. søndag i advents-
tiden
Joh 16,21–24

11.00 Høymesse 
v/Gunvor Hofseth
Offer: KABB.

13.12.2018
Luciadagen

18.00 Luciagudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Søndagsskolen 
og elever fra kulturskolen 
medvirker. Offer: Redd Barna

16.12.2018
3. søndag i advents-
tiden
Joh 5,31–36

18.00 Førjulskonsert. Birkenes 
Hornmusikk, 
Birkenes Bygdekor m. fl. 
Offer: Menighetens Kirk.mus.
arbeid

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



I Nepal må folk selv betale for sykehus. Ikke alle har råd til 
det, de kan søke om at Pasientstøttefondet dekker noe eller 
alt det koster å komme til sykehuset. Sykehusets sosialkontor 
avgjør hvem som får støtte. På grunn av denne ordningen 
kommer fattige fra store deler av Nepal for å få behandling i 
Okhaldhunga. 

Menighetens 

1818

Okhaldhunga sykehus

Birkenes menighets misjonsprosjekt  i 2018/19 
er for Normisjons støttearbeid til Okhaldhunga sykehus i Nepal.

Helsearbeid i Nepal
Nepal er en republikk sør i Himalaya, Asia. 
Hovedstad: Katmandu.
Folketall: 29 millioner.
Språk: Nepali.
Statsreligion: Hinduisme.

Birkenes menighet og misjonskomiteen 
takker konfirmantene og alle som bidrar 
med gaver til prosjektet! 
(Konto: 2880.68.15944 / Vipps 123518)

Menighetens misjonskomite:
Gunvor K. Rislå (Normisjon)
Øyvind Raen (NMS)
Arild Espegren (NLM)
Lars Aasbø (Israelsmisjonen)
Halvard Colbjørnsen (menighetsrådet)

Det er spesielt tilbudet til mor/barn-arbeidet menigheten er 
opptatt av. 
– Lang vei til sykehuset gjør at mange gravide kommer 

tidlig. De får tilbud om å bo på mødreventehjem.
– Det er over 1200 fødsler i året ved sykehuset 
 (mer enn 3/dag).
– Barn under 12 kg får gratis helsetjenester.

Gunvor K. Rislå representerer Normisjon, som driver dette 
arbeidet.  Hun oppfordrer folk på Birkeland om å ta godt 
imot konfirmantene når de onsdag 19. september kommer 
på dørene med bøsser. – Jeg har faktisk vært med i misjons-
komiteen på Birkeland i 20 år, smiler hun, – Og jeg gleder 
meg over at vi som menighet kan løfte blikket og være med 
på å avhjelpe litt av verdens nød.

Jumla

Pokhara Mount Everest

Okhaldhunga
Ilam

KATHMANDU

misjonsprosjekt
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Fra vogge til grav (2)
Flere har oppfordret oss til å gjenta konserten "Fra vogge 
til grav" over Sigrid Svendsens dikt. Denne gangen blir det 
ikke helt som sist, men vi vil sette sammen et program 
med noen perler fra den forrige konserten og en del nytt 
stoff. Det er et mål for oss å samle gamle og nye aktører fra 
flere kirkesamfunn under temaet "Vår felles arv." Temaet 
skal minne oss om hva vi går gjennom i livet, og hva vi har 
fått med oss fra kirke og hjem. 

Sammen med deler av den forrige konserten presenterer vi 
nye melodier komponert og arrangert av Øyvind Knud-
sen til tekster av bl. a. Astrid Lindland, Kjell Bjorvatn og 
Øyvind selv. Vår unge pianist fra Birkeland, Signe Bjor-
vatn har også komponert en melodi.

Solistene Linda Vehusheia, Ida Mc. Fadzean  og Åse 
Svendsen  blir med som sist . Birkenes bygdekor deltar 
med dirigenten  Diana Siaudvytyte  og egne solister. Or-
ganist Reidar Sløgedal vil være deres akkompagnatør. 
Organisten Earling Nikolaisen synger solo til eget ak-
kompagnement og er organist ved siden av Sløgedal. Han 
spiller også sammen med fiolinisten Halvor Aasen i flere 

instrumentalverker og andre fellesnumre. Et nytt og in-
teressant  bekjentskap er fagottisten Kari Matti Tamper 
som også deltar  med noen av våre kjente og kjære salmer. 
Kjell Bjorvatn og Astrid Lindland leser egne dikt. Bjørg 
Stenslund Tøsse vil som sist, lede oss oss sikkert gjennom 
konserten.  Anne Svendsen,  er regissør og har skrevet me-
lodiene til Sigrids Svendsens dikt.

misjonsprosjekt

Krumtappene Bjørg Stenslund Tøsse, Anne Svendsen og Øyvind 
Knudsen gjør klar til et nytt «Fra vogge til grav».

Adventskonsert i Birkenes kirke

Sangen om Maria – en adventsmusikal 
Birkeland Barnekor og Birkeland Soul Children satser også i høst på et samarbeid om 
adventsmusikalen Sangen om Maria. Tid og sted er satt til lørdag 8. desember kl. 17.00 i 
Birkenes kirke. 
Sangen om Maria er skrevet av tekstforfatter og musiker Tore Thomassen, og begge korene 
har vært med på dette prosjektet for noen år siden. Gjennom Sangen om Maria blir vi 
kjent med en kvinnelig troshelt, ei ung jente som i sin ydmykhet overfor Gud, går inn i rollen som Jesu mor. 
Syngespillet vil dreie seg rundt den kjente historien om den unge Maria og Josef, fra Maria får englebesøk med 
beskjed om at hun skal føde et veldig spesielt barn og frem til fødselen i Betlehem. 
Musikalen vil bli fremført av Barnekoret og Soul Children sammen med solister, og orkester. Det vil også bli inn-
slag av dans og drama, og en forteller vil drive historien fremover. Tore Thomassen blir også med på konserten. 
Både tekster og musikk taler til folk i alle aldre.  Velkommen til en vakker adventsopplevelse.
Birkenes kirke, lørdag 8. desember kl. 17.00

R.S.

Skikkelig adventstemning på Herefoss – lørdag 1. desember 
Herefoss Bygdeutvikling inviterer til julegrantenning kl. 16.00. I den anledning kommer Birkenes Hornmusikk 

og spiller til julesangene. Det er diverse juleaktiviteter i og rundt butikken.
Deretter blir det fakkeltog til Herefoss kyrkje hvor vi trekker inn i varmen og gjør oss klar for å synge oss i 
julestemning. Når klokka blir 17.00 synger vi kjente og kjære julesalmer og kanskje noen ikke så kjente og 

så blir det vakker julemusikk med Birkenes Hornmusikk. Gunvor Hofseth vil dele noen adventstanker med 
oss.
Vi håper riktig mange vil stille opp både ved julegrantenning, i fakkeltog og i kirka og være med å synge 
jula inn.                                                                                                                                    Karen Ingrid Witter

Birkenes kirke søndag 14.oktober kl.18.00



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

Det var stor stemning på 
Skjærgårds Music and Mission Festival lørdag 7. juli.  

En stor kontingent ungdommer fra Birkeland, 
Herefoss og Vegusdal  fylte opp biler og tilbrakte 

dagen på Risøya med morgenmøte, vandring blant 
ulike stands, bading og felleskap, og ikke å forglemme 

konserter og et gedigent nattverdmøte på tampen. 
Det ble VELDIG seint før ungdommene kom seg hjem, 

men den gode opplevelsen satt lenge i kroppen. 
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