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Jeg skulle kanskje ha skrevet om advent, mørketid og le-
vende lys, om at jeg allerede før første advent er lei all jule-
reklamen på tv og i postkassa, om at julegavene har utspilt 
sin rolle, eller kanskje komme med en krass moralsk ut-
talelse ut fra følgende sitat:
«Er jula di ein vinterfest med glitter og med stas,
Og Jesus kun ein julegjest, som kjem på visitas?»

Jeg lar det ligge, har heller lyst til å dele noen tanker om 
tvil og tro. Mange tenker at enten tror du eller så tviler 
du på kirkas budskap. Jeg møter mennesker som holder 
avstand fordi de ikke føler de er gode nok, de tviler på 
dette med Guds eksistens og Jesu oppstandelse, de tviler 
kanskje fordi de ikke føler nok eller de opplever kristne 
mennesker eller fellesskap som annerledes enn det de sy-
nes det bør være.

Jeg tror alle som våger å nærme seg Bibelens budskap, 
opplever perioder med tvil. Noen sier til og med at tvilen 
er en del av troen. Kanskje vi skulle begynne å være ærlig 
om tvil, kanskje vår påtatte «sterke tro» gjør det ekstra 
vanskelig for mange å nærme seg dette med å tro. 

Det sentrale spørsmålet for oss alle er hva vi gjør med tvi-
len som vi har. Jeg har ikke noe hokus-pokus-råd, men jeg 
har tro på å være ærlig om tvil. Og så aner jeg en større 
åpenhet om det å snakke om åndelige spørsmål, det er 

Skulle ha skrevet 
noe om jula, men…..
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mye godt utbytte av en god prat med et annet menneske. 
Videre anbefaler jeg gudstjenesten! Kirka er åpen for alle, 
vi behøver ikke utbasunere våre sterke eller eventuelle 
svake sider, vi er alle i samme båt. Å driste seg fram til 
nattverdbordet, være en forsiktig deltaker i liturgi og sal-
mesang eller bare være en stille lytter til prekenen, gjør 
noe med troen.

Men det store løftet finner vi i Romerbrevet 10.17: «Så 
kommer da troen av det budskapet en hører, og budska-
pet kommer av Kristi ord.» 

La oss ikke bare lese juleevangeliet som en koselig tradi-
sjon i år, la oss lytte til det!

RR

PÅ DEN ANDRE SIDA

Foto: Steinar Nørstebø

NESTE NUMMER AV MENIGHETSBLADET 
kommer ut før påske.

Stoff til bladet må være inne på menighets-
bladetibirkenes@gmail.com innen torsdag 
28. mars 2019.

FORSIDA er laget av vår allsidige og lokale 
kunstner Svenn A. Hansen

Redaksjonen ønsker alle lesere 
en velsignet jul!

Vi legger frimodig med en giroblankett og 
takker for at du hjelper oss å finansiere

menighetsbladet.
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Storband + 
orgel = sant

Se, 
– Jesusbarnet 
er ordentlig!

1.søndag i advent stilte Birkeland storband på høymesse i 
Birkenes kirke og blåste så støvet drysset som snøkrystal-
ler fra takbjelkene. Geir Knutson og Reidar Sløgedal had-
de laget saftige arrangement til adventsalmene, og på tross 
av sterk oppfordring om å synge med, ble menigheten sta-
dig sittende betatt lyttende til vellyden som flommet ut i 
kirkerommet. Og vi kjente oss velsignet. Bedre markering 
av kirkas nyttårsdag kunne vi ikke fått. Takk, – og dette 
frister veldig til gjentakelse. 

(Tekst og foto: RR)

Når man går julevandring på Tobias jorde, er det ab-
solutt et pluss å møte et lys levende Jesus-barn, om-
gitt av Maria og Josef. Englekoret er der, lammene 
er der, og til og med en hvit ponny står der og later 
som den er et esel. Den gomler fredelig på høysåta si.

En varm takk til Siril, lille Torjus (3 uker!!!!), Knut 
Simen og Soul Children som hjalp oss til å oppleve 
virkelig jul. Og takk til Magnus Tveite for lånet av 
de søte lammene og til fam. Eiken fra Flakk for den 
flotte hesten. Ikke rart vandringa stoppet helt opp i 
møte med dette tablået.                    (Tekst og foto: RR)
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Konsert!
Tekst: Jan Fredrik Lian, foto: Petter Ross

Søndag 2. september var det storfint besøk i 
Herefoss Kirke. Aslak Gjennestad hadde tatt med seg 
Hallelujakoret og kommet hele veien fra Rykene, og 
folk møtte mannsterke opp for å få med seg dette. 
Kirkebenkene ble fylt opp, og de fremmøtte fikk 
med seg en helaften full av country og gospel, med 
mange kjente sanger på repertoaret. Artistene ble i 
forkant av konserten vartet opp med ertesuppe på 
Menighetshuset, og vi håper de vil gjenta suksessen 
ved en senere anledning!

Engasjement rundt 
trosopplæring 

og sokn

Se her!!!!!!

Tekst og foto: Silje Lian

Tirsdag 9. oktober inviterte Herefoss menighets-
råd til åpent møte angående trosopplæringen og 
fremtiden for soknet. Ønsket var å skape enga-
sjement rundt det som skjer for barn og unge i 
menigheten, men også for gudstjenestelivet og 
soknet generelt. Herefoss (og Engesland) er blant 
de minste sokna vi har i bispedømmet vårt, og det 
ble løftet frem at det er viktig å vise engasjement 
lokalt dersom man ønsker at det skal forbli tre 
sokn i kommunen. Noen konkrete forslag kom 
fra de fremmøtte, bl.a. endring av tidspunkter for 
søndagsskole og gudstjenester. Det var engasje-
ment blant de fremmøtte og det ble en god dialog. 
Det ble også løftet frem at det er ett år til nytt valg 
av menighetsråd, og det er behov for kandidater 
til dette. Dersom du tenker på om engasjement i 
menigheten kunne være noe for deg, må du ikke 
være redd for å ta kontakt!

Fra nyttår blir en del 
gudstjenester med søndagsskole 
på søndag ettermiddag (kl. 17.00) 

i Herefoss kyrkje. 

Det nye el-pianoet i Herefoss kyrkje
(foto: Frode Eikrem)
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Gullkonfirmanter
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Fra venstre: Rolf Eikenes, Kristian Birkeland, Erling Aasen, Brit Hauge, Vigdis Håbesland, Dagfinn Ravnevand, Åse Buli Egerhei, 
Kåre Jarl Grødum, Nancy Hauge Moe, Jorunn Abusdal (Aanesland), Anne Rønningen (Stoveland), Per Kristian Aamlid, Margrethe 
Flaa Egeland, Øyvind Imenes. (Foto: RR)

Fra venstre: Ingrid Koveland, Gerd Jorunn Kylland, Ruth Stie.
Og midt i står årets konfirmant; Henriette Aas-Hansen
(Foto: Silje Lian)

Steinar Lunden og Kari Aud Bakke Svenningsen
(foto: Kjellfrid Tveit)

Konsert 
Birkenes kirke

Lørdag 22. desember kl. 20.00

Førjulskonsert i
Birkenes kirke

Søndag 16. desember kl. 18.00

«BITTE LILLE 
JULENATT»

Medvirkende:
Stian Omdal (sang og gitar)

Kristian Børve Ask (Sang og piano) 
Inngang: 100/50 (voksen/under 18 år)

Birkenes Hornmusikk
Birkeland Musikkorps,

Birkenes Bygdekor m. fl.
Andakt. Offer

Herefoss

Birkenes

Vegusdal
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Etter gudstjenesten i Vegusdal kapell 2. juledag, serverer 
Anne og Stein, tradisjonen tro, gløgg og pepperkaker i 
Bedehusets 1. etg.

Annenhver tirsdag er det full fart på Engesland bedehus, i tida mellom 
19.00 og 20.15.
Da møtes man nemlig i Yngres, ei gruppe bestående av skoleelever fra 5., 6. 
og 7. klasse.
Den dagen Menighetsbladets utsendte var der, møtte 13 stk. De kom da 
direkte fra Gry-trening, noe som blant annet viser godt samarbeid mellom 
kirke /bedehus og idrett.
Det blei startet med fellessang: «Tøff nok» – en sang som virkelig svinger.   
Deretter snakket en av lederne, Siv Halldis Aas, om noen hendelser i bibel-
historien. Mot slutten presiserte hun: «Dere er gode nok» og «Vær gode mot 
hverandre». Det Siv Halldis fortalte, må ha vært svært fengende; det var 
ikke en lyd å høre da hun var på podiet.
Så var det enkel servering, nemlig saft og kjeks. Veldig populært.             
Leiker er en viktig ingrediens for Yngres, og denne gangen blei det satt i 
gang en stol-leik. Man skulle bytte stoler etter stikkord. En av variantene 
blei kalt «Fruktsalaten», og deltakerne frydet seg tydeligvis veldig. Latter og 
glade hyl hørtes nokså konstant.
Flesteparten av Yngres-kveldene er på Engesland bedehus, men noen gan-
ger i året drar deltakerne avsted, bl.a. til bowling og pizza på Evje, og til 
bading i Aquarama i Kristiansand.
Menighetsbladets utsendte var mektig imponerte over kveldens arrange-
ment. Lederne gjør en kjempejobb, og da «pressen» gikk hjem, var vi svært 
glade over å ha fått være til stede ved et så flott tiltak.                                              SD

Yngres i Vegusdal

Gløgg og pepperkaker 

En glad gjeng på Yngres

Yngresledere: Siv Halldis Aas, Terje Gordon Jen-
sen, Peder Gordon Jensen og Olav Andreas Tveit. 
Flere av lederne har vært med en god stund, aller 
lengst Siv Halldis Aas som har holdt på i 15 år.

Tanker i tiden
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Tanker i tiden
På frukten skal treet kjennes

Etter denne høsten er det er det fristende å kommentere 
ulike politiske tema. Nå vil Menighetsbladet ikke være 
et debattforum, så her får en styre seg. Men hva skal vi 
si hvis kristendom ikke får praktiske konsekvenser? En 
upolitisk kristendom, fins det? Er det ikke to dimensjoner 
her? To akser, én loddrett og én vannrett, som i et kors? 
Den loddrette ordnet Jesus på Golgata, heldigvis: Nåden, 
forbindelsen til Gud. «Kom som du er,» heter det. «Billet-
ten er betalt». Hva med den vannrette aksen, forholdet til 
vår neste, vårt liv i denne verden? Her trengs vår medvirk-
ning. Vi er ikke kristne fordi vi gjør gode gjerninger, men 
vi skulle gjøre gode gjerninger fordi vi er kristne. Vi har 
dessverre nokså ulike forutsetninger for å yte noe her. Vi 
husker at enkens skjerv ble verdsatt. Hun ga alt, selv om 
det var lite. Men «av den som har fått mye, skal det ventes 
mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto 
mer». (Luk. 12.48). 

Om kristne gjør gode gjerninger? Det kan så visst variere, 
og de er i tilfelle ikke alene om det. Jeg husker onkel Jonas. 
I mellomkrigstiden var det arbeidsløshet, og nød i mange 
hjem. Han hadde vært heldig og fått noe tømmerhogging 
hos en bonde på Mollestad. Men han visste om et annet 
hus hvor det satt en mann arbeidsløs med kone og barne-
flokk, og hadde det vanskelig. Han gikk dit. ”Kan'kje du ta 
den hogginga?” sier han. ”E har så e greier mæ..”. Og slik 
ble det. Det var før ”solidaritet” ble et fremmedord. Han 
var ingen bedehusmann, men medlem av et rødt parti. 
Hans moralske kompass var det ingen ting i veien med.

Venstresiden har alltid kritisert kirken, heter det. En skal 
ikke lese mye historie og kirkehistorie før en ser at det 
har vært med god grunn. Sjekk hvilken side kirken opp 
gjennom historien har stilt seg på! Veldedighet og barm-
hjertighet har det vært, men å stå opp mot politisk og 
økonomisk makt og kreve rettferdighet og likeverd? Det 
har andre måttet gjøre. 1968 ble i så måte et vannskille 
i kirkehistorien. Fra da av har kirken oftere plassert seg 
på rett side. Men vi hører stadig protester når kirkeledere 
ytrer meninger som får politiske konsekvenser. Å f.eks. ta 
vare på skaperverket, og tenke nestekjærlighet for de som 
rammes av klimaendringene nå og for kommende genera-
sjoner? Det blir politikk av slikt. Biskop Tor B. Jørgensen 
hadde t.o.m. meninger om oljeboring og skattepolitikk! 

Makan! Stell du med sjelenes frelse, og la oss håndtere 
«disse mine minste» i denne verden! «Religion er opium 
for folket,» sa Marx. Nei, kristendom skulle være noe mer 
enn bedøvelse for å utholde smerte og urett. «Dere er jor-
dens salt»! (Matt. 5. 13–16). 

I skrivende stund er det regjeringens lokkemidler for å få 
til et flertall, som opptar oss. Det forhandles om situasjo-
nen til vanskeligstilte. Å verne om livet er viktig. Så la oss 
ikke spare ved å knipe på økonomien som gjør det mu-
lig å bære byrdene, mens en pøser ut skattelette der det 
ikke trengs! Religiøse ledere skal ytre seg om sosial urett. 
Det har vi sett fra profeten Amos' dager. Politikk skal ikke 
handle om å mele sin egen kake. «På frukten skal treet 
kjennes». (Matt. 12.33). 

I en samtale kom jeg nylig av en eller annen grunn til å 
nevne ordtaket: «Si hvem du er sammen med, så skal jeg 
si deg hvem du er». Den andre svarte: «Men husk også 
på at Jesus satt til bords med tollere og syndere!» Om det 
minner deg om dagens politiske situasjon, så er det helt 
utilsiktet. 

Spøk til side: Ydmyke og takknemlige går vi nå inn i høy-
tiden for å minnes. Paulus skriver til filipperne: «Tenk ikke 
bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme 
sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i 
Guds skikkelse, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjener-
skikkelse og ble mennesker lik. Han fornedret seg selv, og ble 
lydig til døden, ja, døden på korset». (Fil. 2. 4–8). 

Toralf Aas
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Nytt fra Birkenes 
menighetsråd

Her er et utvalg av saker behandlet i 
Birkenes menighetsråd denne høsten:
– Dugnad i kirka
– Gudsjenesteplan
– Trosopplæringsutvalg
– Deltakelse på Birkelandsdagene
– 17.mai-gudstjeneste
– Tur til vennskapsmenighet i Latvia
– Besøk fra vennskapsmenighet i England
– Elektroniske betalingsløsninger
– Bord og stoler på kirkestedet
– Ungdomsarbeidet i menigheten
– Høring ny kirkeordning
– Offerlister
– Menighetshus
– Tårnrom i kirka

– Bispevisitas

Gode nyheter
Birkenes menighetsråd har søkt om, – og fått godkjent 
et rom som skal bygges bak orgelet i Birkenes kirke. 
Tanken er å ha et egnet rom til barnesamlinger under 
gudstjenesten, grupperom for konfirmanter, Lys Våken, 
Tårnagenter og Kode B.
Det foreligger tegninger og kostnadene er satt til ca. 150 
000 kroner. Fellesrådet har satt av 100 000 kroner på sitt 
budsjett og Birkenes menighet skal samle inn 50 000 
kroner.
Menighetsrådet ønsker å gi 10% av innsamlingssummen 
til vennskapsmenigheten vår i Baldone i Latvia. Kirken 
der har vært i dårlig forfatning og nå vil de restaurere et 
tilsvarende rom som vi planlegger. Det gir mening å hjelpe 
så konkret.

Biskopen kommer! 
Det er nok med skrekkblandet fryd våre tre menigheter har fått beskjed 
om at det blir bispevisitas i Birkenes i februar.
Biskop Stein Reinertsen er en fredssæl mann, men det følger respekt 
med besøket likevel. Godt er det da at en visitas er tenkt å være mer en 
oppmuntring enn en kontroll. Formålet er å støtte, inspirere og veilede 
menighetene og de ansatte og å gjøre kirkens nærvær i lokalsamfunnet 
synlig. Selve bispebesøket ledsages av en visitasmelding som er ganske så 
omfattende. Den skal gi et bilde av virksomheten i soknene.
Fra tirsdag 5. februar til søndag 10. februar skal biskopen med følge farte 
rundt i Vegusdal, Herefoss og Birkeland, og det er ikke få møter, samtaler, 
besøk og tilstelninger som står på programmet. Her plukker vi ut det som 
er åpent for alle og som absolutt bør hukes av i almanakken;

Tirsdag 5. februar:
11.30–13.00:  Lunsj på Kirketorget (Birkeland bibliotek). Biskopen får 
 ordet klokka 12.00. Diakoniutvalget arrangerer.
15.00–15.20:  Musikkandakt i Herefoss kyrkje.
17.00–18.00:  Kirke og idrett på Herfoss. Herefoss skole. Idrettslaget 
 presenterer aktivitetene (inkl. trialgruppa). 
 Biskopen har en hilsen. Enkel servering
18.30–19.30:  Besøk på Yngstes på Birkeland bedehus. 
 Spørsmål/svar-halvtime.

Onsdag 6. februar: 
09.30: Småbarnstreff på Birkeland bedehus med påfølgende lunsj
16.00–17.00:  Tidebønn i Vegusdal kapell
18.00–19.00:  Besøk på Engesland bedehus hvor barnekoret Hjertevenner» 
 og gutte/jentelaget er på plass.

Torsdag 7. februar:
17.00–18.00:  Torsdagstreff – interkulturelt møtested på Birkenes 
 læringssenter. Servering, intervju, aktiviteter. 
19.00: Frivillighetsfest på folkehøgskolen. Givere og frivillige 
 ledere inviteres spesielt.

Søndag 10. februar:
11.00: Visitasgudstjeneste i Birkenes kirke. Høymesse med 
 nattverd, biskopens visitasforedrag, kirkekaffe.

Margrethe Bjorå er leder for Birkenes 
menighetsråd. Papirmengden til tross, 
– hun har full kontroll.

8

Derfor ber vi frimodig om bidrag. 

Birkenes menighets konto: 
2880. 22.40416  (merk «tårnrom»)
(Dersom du ønsker skattefradrag for gaven, send navn og 
personnummer til kirken@birkenes.kommune.no)

(Her kan du registrere skattefradrag direkte!)
540957
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Besøk fra Nar Valley Bare rett og rimelig
I år var det Birkenes menighet sin tur til å være 
vertskap for ei gruppe fra vennskapsmenigheten vår i 
Nar Valley i England.
Vi hadde fire intense dager i september, med 
fullt program, og flere stilte som vertskap med 
innkvartering. 
Tanken bak det hele er at vi kan være sammen i 
gudstjeneste og kristent fellesskap, og på den måten 
virkeliggjøre avtalen mellom den Anglikanske kirke 
i England og den Norske kirke. Porvo-avtalen, som 
den heter, går også ut på at prestene kan tjenestegjøre i 
hverandres kirker.
Denne gangen utførte Stuart Nairn, som er 
presten deres, en dåp i Birkenes kirke, og vi hadde 
nattverdgudstjeneste sammen i Herefoss kirke.
Søndag ettermiddag var det omvisning ved Kristian 
Hagestad på museet på Grasham, og etterpå var det 
fest i Knutsonsalen, hvor Strøget kom og spilte for oss, 
og fikk oss med i norsk folkeviseleik.

GH

Det var bare rett og rimelig at Lillesandspostens faste 
spalte «Ord for helgen» til slutt kom ut i bokform. 
Forfatteren, vår egen Leif Møller-Stray, kunne vise 
fram boka på Kirketorget nå i november. For en lydhør 
forsamling snakket han om utfordringene rundt å 
presentere «ferskvare», altså prekener, i bokform. Å 
formidle Bibelens budskap inn i en moderne verden, 
kalte forfatteren en krevende øvelse, men de som i 
avisa har lest hans faste appetittvekkere til søndagens 
tekst, vet at han har lykkes. Nå kan boka kjøpes på 
servicetorget på kommunehuset og på kirkekontoret.  

(Tekst og bilde: RR)

Flott omvisning på museet, sjøl om alle ser veldig alvorlige ut!
Sammen med sin Anne Bente kunne Leif Møller-Stray pre-
sentere boka «Ord for helgen» på Kirketorget.

Hold av

Kirketorget

Torsdag 7. februar kl. 19.00
Stor frivillighetsfest på folkeskolen

Biskopen blir med

fortjener litt oppmerksomhet. Mellom 11.30 
og 13.00 på tirsdagene er det uformell sam-
ling på Birkeland bibliotek. Diakoniutvalget 
i menigheten står for opplegget som innbe-
fatter enkel servering, kanskje et besøk, mye 
prat, bokpresentasjon av bibliotekar, et ord 
for dagen. Kirketorget hadde nettopp be-
søk av avgåtte sokneprest Leif Møller Stray 
som presenterte sin nye bok (se omtale). I 
februar kommer biskopen innom under sin 
visitas i bygda. Det understrekes at absolutt 
alle er velkommen, uansett alder, kjønn og 
livsanskuelse. Stikkordet er trivsel.

9
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Tekst: Janna Risdal Ånesland
Foto: Hui-Ann Hauge Risøy
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Konfirmantleiren på Evjetun
Med treenigheten som tema
Årets konfirmantleir på Evjetun ble gjennomført i slutten 
av oktober, og ble en stor suksess for de rundt 60 konfir-
mantene. Vi reiste av gårde sammen med konfirmanter fra 
både Høvåg og Vegusdal, pluss masse flinke ungdomsle-
dere. Etter romfordeling og middag på fredagskvelden av-
sluttet vi kvelden med filmen The Shack (som virkelig kan 
anbefales!), som gav mange et nytt bilde av hvem Gud er. 
Kanskje skal vi ikke bare tenke på Ham som Faderen, men 
også som en mor. En som alltid er der for oss, som alltid er 
hjemme, har oversikten over alt som skjer og som alltid tar 
imot med åpne armer. Lørdagen braket løs med flere timer 

undervisning og samtale om Gud – Skaperen. På kvelden 
var det Den hellige ånd – Livgiveren som var tema. Dette 
var litt vanskelig å få tak i for noen, likevel opplevde man-
ge å kjenne på Den hellige ånds tilstedeværelse gjennom 
kvelden. Vi avsluttet leiren med en kjempefin gudstjeneste 
på søndag formiddag. Siste tema var Jesus – Sønnen, og vi 
håper og tror at konfirmantene nå har fått øynene litt mer 
opp for den store sammenhengen og det store mysteriet – 
Treenigheten.
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Kode B i januar
Birkenes menighet har gleden av å invitere alle 

7.-klassinger til KodeB. Gjennom leker, 

aktiviteter, andakter, sang og dans 

vil KodeB-deltakerne bli kjent 

med Bibelen. Vi 

arrangerer fire 

KodeB-samlinger 

pluss en gudstjeneste 27. januar i 

Birkenes kirke. Invitasjon til kirkens 

medlemmer kommer etter nyttår, men 

arrangementet er åpent for alle som går i 7. klassse. 

Påmeldingen er allerede åpen, så her er det bare å 

melde seg på! OG – går du på videregående og er 

interessert i å være med som leder? 

Send meg en meldnig! Janna 93896710.

Småbarnstreff
starter opp igjen 9.januar. Dette er et tilbud til ALLE 

som er hjemme med småbarn.. Babysangkurs for de 

minste babyene blir annenhver onsdag fra 16. januar til 

24. april, og starter med felles lunsj hver gang fra 

kl. 10.30 på Birkeland bedehus. 

Følg oss på  www.birkenes.kirken.no

Hilsen Janna (menighetsped)

6-årsklubb
for de som skal begynne på skolen til 

høsten starter opp etter vinterferien. 

Invitasjoner til kirkens medlemmer 

kommer i februar, men ALLE er hjertelig velkommen til å 

melde seg på. Mer info om 6-årsklubb og påmelding skjer på 

www.birkenes.kirken.no. 
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Unges Misjon – noe for deg?
Unges Misjon er ei misjonsforening på Birkeland for damer i alle aldre. Unges Misjon ønsker å bidra 
til misjon; å forkynne om Jesus til alle mennesker. Som kristne trenger vi åndelig føde. En plass å 
prate om tro, tvil, misjon og få påfyll. Du er du hjertelig velkommen!

En ny forening for Birkeland Normisjon ble startet i 2017. Nå har den sju aktive medlemmer og har 
plass til flere. Bibelstudium, ytremisjon og bønn er det viktigste på møtene én gang i måneden.

Unges misjon på Birkeland er ei misjonsforening i NMS 
(Det norske misjonsselskap) som er over 50 år. Vi er ca. 50 
medlemmer, damer fra 30 år og oppover. Samlingene er 2. 
mandag i måneden. Vi er mange, men ønsker flere. 

Vi er fem grupper som samles i hjemmene 6–7 ganger i 
året. Gruppene gir rom for gode samtaler. Vi leser, ber og 
spiser sammen. I september, desember og januar samles 

– Vi samles i hjemmene og ber for bygda vår og for de lan-
dene hvor Normisjon arbeider, forteller lederne Gunvor 
Kopperdal Rislå og Solfrid Elgvin Lied. – Vi samler inn 
midler til misjonsarbeidet i Ecuador og på Cuba, og vi har 
et fint fellesskap. Det er også plass for menn i foreningen. 
Vi synes det er viktig å være medmennesker som brin-
ger håp der vi bor, og samtidig er det flott å kunne gi en 
håndsrekning og en støtte ut i verden.
Vi har alltid tid til å prate sammen over kaffen, og infor-
masjon om ytremisjonsarbeid er et fast innslag. Det er 
interessant å følge med på menighetsbygging og hjelpe-
prosjekt i andre kulturer. Normisjon arbeider i 13 land, og 
noen ganger har vi besøk av misjonærer eller andre som 
kjenner misjonen innenfra. 
Visjonen er formulert slik: Jesus Kristus til nye genera-
sjoner og folkeslag. Normisjon har vokst ut av Santalmi-
sjonen, som ble startet for 150 år siden av Lars Skrefsrud. 
På Birkeland har det vært arbeid for Santalmisjonen og 
Indremisjonen i mange år, men disse foreningene er gått 

alle gruppene til møte på Bedehuset. Trivelige kvelder 
med andakt, sang, misjonsinfo. og mat. Disse møtene 
på Bedehuset er åpne for alle, selv om du ikke ønsker å 
være med i ei gruppe. Vi samler inn penger til misjonen, 
for tiden til Sat7, et tv-selskap som produserer og sender 
kristne tv-programmer i Midtøsten. 

I mai/juni arrangerer vi Torgdagen på Tobias Jorde. En 
dag med mye aktivitet der vi samler inn penger til NMS. 
Det er andakt, sang, loddsalg, matsalg, salg av div. og ak-
tiviteter for barna. Med andre ord – mye moro.

Unges Misjon opplever at vi ikke lenger bare har unge 
medlemmer. Vi ønsker sterkt nye medlemmer. En drøm 
er at yngre damer vil starte ei helt ny gruppe, men det er 
også god plass i eksisterende grupper. Damer i alle aldre er 
velkommen! Tenker du at dette er noe for deg?

Ta kontakt:
Siv Hørte, leder tlf. 95 86 20 55
Tordis Gjertsen, sekretær tlf. 47 65 47 79

Ny forening for Normisjon

inn. På Birkeland er det et et stort Yngstes-arbeid for 4. til 
7. trinn på bedehuset, og denne virksomheten er tilsluttet 
Acta i Normisjon. Den nye voksenforeningen ber alltid for 
Yngstes-arbeidet.
Dette arbeidsåret er Birkenes menighet engasjert i Nor-
misjons helsearbeid i Nepal ved sykehuset i Okhaldunga. 
Normisjonsforeningen er selvfølgelig svært glad for denne 
innsamlingen.

Birkeland Nor-
misjon på siste 
møte: Foran fra v: 
Gunvor Kopperdal 
Rislå, Solveig Lar-
sen Haugå og In-
grid Aune. Bak fra 
v: Solfrid Elgvin 
Lied, Anne Sofie 
Rønning, Anne 
Lise Sundtjønn og 
Christy Madsen.

11



1212

Hvorfor feirer vi jul? 

ANDAKT

Hvorfor feirer kirken jul? Vi feirer ikke jul fordi vi tror at 
Gud er til, eller fordi Gud har skapt den fantastisk flotte 
jordkloden som vi bor på. Heller ikke fordi han har skapt 
hver eneste en av oss unike. Dette tror vi og bekjenner vi i 
hver eneste gudstjeneste. Gud som skaper er en umistelig 
tanke for kirken. Vi forkynner derfor at det er vår plikt å 
kjempe for menneskeverdet som er truet, og å ta vare på 
skaperverket som vi er i ferd med å ødelegge.

Men jul feirer vi av en annen grunn. Vi feirer jul fordi noe 
helt uventet og nytt skjedde i vår verden. Noe som aldri 
hadde skjedd før og som var fremmed for alle filosofer og 
religiøse ledere.

Vi feirer jul fordi Gud, som var til før verden ble skapt, 
valgte å bøye seg ned til oss mennesker. Når Betlehems-
marken fylles av sangen: «Ære være Gud i det høyeste og 
fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!», er det 
fordi det uventede har skjedd. Han som har all makt, gav 
avkall på sin verdighet for å bli født som en av oss.

Vi mennesker har en dobbelthet i oss. Ingen ting er som et 
menneske, selve kronen på skaperverket. Samtidig er det 
ingen som kan ødelegge de relasjonene vi står i, som oss 

mennesker. Det gjelder forholdet til våre medmennesker, 
skaperverket og til Skaperen. Jens Bjørneboe sier derfor: 
«Hvem er et menneske som ikke vet, vi trenger nåde og 
barmhjertighet?» Ole Paus undrer: «Hvem kommer til 
meg når andre går bort, hvem blir igjen? Hvem våger se 
bak alt jeg har gjort, og likevel kalle seg venn?» Julen er 
Guds svar på dette.

Jesus ble født fordi han elsker oss og kom til jorden for å 
frelse oss. Han kan gjøre hel de brutte relasjonene. Han 
kan gjenopprette det som var ødelagt ved å sone vår synd 
og bryte syndens, dødens og Djevelens makt. Det er det 
som Bibelen kaller Guds nåde.

Gud gjør seg så sårbar at han stiller seg slik at han kan bli 
avvist: «Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke 
imot ham.» Vi kan si nei til Guds nåde. Men vi kan også si 
ja: «Alle som tok imot ham, de gav han rett til å bli Guds 
barn, de som tror på hans navn.» (Joh 1,11f)

Derfor feirer vi jul!
Stein Reinertsen

Biskop i Agder og Telemark

Adventsmusikalen "Sangen om Maria" ble fram-
ført i fullsatt Birkenes kirke lørdag 8. desember. 
Tore Thomassen med entusiastiske medhjelpere 
skapte ekte julestemning denne kvelden. 
Takk til alle aktører.                                (Foto:RR)
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Nr. 4  – 2018

Løsning på kryssord nr. 3 – 2018

Vinnere av gavekort er:

Bjørg Aamlid
Austtunveien 6
4032 Stavanger

Anne Knutson
Kolbotnveien 40
1410 Kolbotn

 Premiene blir sendt

Innsendt av:

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

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

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

Kryssordløsning sendes:

MENIGHETSBLADET,
Postboks 115,
4795 Birkeland
Innen 28. mars 2019.

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:
Oliver Windsland
Torjus Espegren Heia
Edgar Antonsen Rugsland
Birk Samuelsen
Stine Svendsen
Jonas Jansson
Lærke Jansen Svaland
Sander Bakke Askland
Gustav Møller Antonsen
Sebastian Knudegaard
Anders Berge Flakk
Emely Warren Svendsen
Rakel Njerve Olsen
Niklas Jespersen Engmark BIRKENES:

Trygve Ramse f. 1939
Arvid Magnus Helgesen f. 1936

BIRKENES:

Helene Aarre Heldal 
og Trond Ånund Tveit
Jannicke Haugen 
og Jostein Birknes
Helene Sløgedal 
og Joachim Augestad

VigdeDopte�

Dode�

Januar
Søndag 06. kl. 11.00  Hellige tre konger-møte 
v/Tor Svein Langås. Sang: Singing Leaf og Crescendo 
Mandag 14. kl. 19.30  Unges Misjon. Årsmøte 
Torsdag 17. kl. 19.30  Møte NLM v/Hans Arne Rogn 
Søndag 20. kl. 11.00  Fokus 
Torsdag 24. kl. 19.30  Misjonsmøte NMS 
v/Helga og Trygve Raen. Sang: Kaja Nyberg 

Februar
Søndag 03. kl. 11.00  Familiegudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth og Janna R. Ånesland. Bedehsuet 
Torsdag 14. kl. 19.30  Mannsmøte NMS v/Lars Såghus 
Sang: Hesnes Brothers 
Søndag 17. kl. 11.00  Fokus 
Torsdag 21. kl. 19.30  Møte DNI v/Inger Kvestad 

Mars
Søndag 03. kl. 17.00  Karnevalgudstjeneste 
v/Janna R. Ånesland og Frode Eikrem. Bedehuset  
Torsdag 07. kl. 19.30  Årsmøte NLM v/Johan Olsen 
Torsdag 14. kl. 19.30  Møte Åpne Dører v/Helge Hollerud 
Søndag 17. kl. 11.00  Fokus 
Torsdag 21. kl. 19.30  Misjonsmøte NMS v/Ingeborg Torjussen 
Søndag 31. kl. 11.00  Fokus

April
Torsdag 04. kl. 19.30  Møte DNI v/Kurt Hjemdal 
Torsdag 11. kl. 19.30  Møte NLM v/Leif Holthe 

Øvelser og samlinger for barn og unge på Birkeland:
• Søndag kl. 11.00: Søndagsskole: 13. jan, 27. jan, 10. febr, 
 17. mars, 31. mars, 5. mai, 26. mai, 2. juni. 
• 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

AMIGOS
Mandager kl. 17.30 – 19.00 på menighetshuset følgende 
datoer:
21. januar – besøk av elever fra BiG (Bibelskolen i Grimstad)
4. februar – besøk av elever fra BiG
18. februar – besøk av elever fra BiG
4. mars – besøk av elever fra BiG
1. april – bålfyring ute
29. april – søppelplukking 
13. mai – avslutning?

Samlinger for barn og unge på Herefoss
SØNDAGSSKOLE
Dette halvåret vil vi prøve å kjøre søndagsskole parallelt med 
gudstjenestene i kirken. Vi starter da sammen inne i kirken, og går 
til menighetshuset for søndagsskole etter en liten fellesstart. Det vil 
være søndagsskole de fleste gangene det er gudstjeneste, men ikke 
alle. Dette vil bli annonsert på Herefoss kirkes facebook-side, og 
oppslag ved kirka.

SMÅBARNSSANG
Det er småbarnssang annenhver onsdag kl. 10.00 – 12.00 i kirka.  

Juletrefest
for store og små
På Birkeland bedehus
Søndag 30. desember
kl. 16.00–18.00

Variert program
Gang rundt juletreet
Pølser og is
Alle er velkommen

Arr.: Birkenes 
menighet og 
søndagsskolen
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Birkenes Herefoss Vegusdal

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

18.00 Førjulskonsert. Birkenes 
Hornmusikk, Birkeland Musik-
korps, Birkenes Bygdekor m. fl. 
Andakt v/Gunvor Hofseth
Offer: Menighetens Kirk.mus.
arbeid

24.12.2018
Julaften 
Luk 2,1–20 

12.00 Birkenes Sykehjem 
14.00 og 16.00 Gudstjenester 
v/Gunvor Hofseth. 
Offer: Kirkens Nødhjelp. 
Birkeland barnekor kl. 14.

14.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. 
Offer: KN

16.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Julegutane. 
Vegusdal musikkorps. Bokmål. 
Offer: Kirkens Nødhjelp

25.12.2018
Juledag
Joh 1,1–14

12.00 Høytidsgudstjeneste 
v/ Frode Eikrem
Offer: NMS

12.00 Felles gudstjeneste i 
Birkenes

12.00 Felles gudstjeneste i 
Birkenes

26.12.2018
2.juledag/
(Stefanusdagen)
Matt 10,16–22

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

30.12.2018
Søndag etter jul

16.00–18.00 Juletrefest på 
Birkeland bedehus i samarbeid 
med søndagsskolen

31.12.2018
Nyttårsaften
Matt 11,25–30
Joh 14,27

18.00 Kveldsmesse 
v/Frode Eikrem

16.00 Kveldsmesse 
v/Frode Eikrem
Nattverd (knele)
Offer: Menigheten

01.01.2019
Nyttårsdag
Matt 18,19–20

12.00 Høymesse 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Menighetsfakultetet

06.01.2019
Kristi 
åpenbaringsdag
Joh 12,42–47

Hellig tre konger møte 
Birkeland Bedehus

11.00 Høymesse 
v/Frode Eikrem
Offer: Kirkens SOS

13.01.2019
2. søndag i 
åpenbaringstida
Joh 1,29–34

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

20.01.2019
3. søndag i 
åpenbaringstida
Joh 1,15–18

11.00 Kode B-gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth og Janna R. 
Ånesland. Nattverd. Kirkekaffe 
Offer: Menighetsarbeidet

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



17

KLOKKER
HEREFOSS
Gunn Kristine  
Moldal Rødli
Mobil: 481 86 932

Birkenes Herefoss Vegusdal

27.01.2019
4. søndag i 
åpenbaringstida
Luk 13,10–17

17.00 Gudstjeneste v/Frode 
Eikrem. Utdeling av hilsen til 
1–2 og 3 åringer. Søndagsskole 
Offer: Menighetsarbeidet

11.00 Bedehuset Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Utdeling av 
hilsen til 1–2- og 3 åringer
Offer: Engesland bedehus

03.02.2019
5. søndag i 
åpenbaringstida
Joh 5,1–15

11.00 Birkeland bedehus
Familiegudstjeneste, Sprell 
levende v/Gunvor Hofseth og 
Janna R. Ånesland. Kirkekaffe
Offer: Birkeland Bedehus

10.02.2019
6. søndag i 
åpenbaringstida  
Mark 13,21–27

11.00 Visitasgudstjeneste. 
Preken v/biskop Stein 
Reinertsen. Nattverd. Kirkekaffe
Offer: Menighetsarbeidet

11:00 Visitasgudstjeneste i 
Birkenes kirke

11:00 Visitasgudstjeneste i 
Birkenes kirke

17.02.2019
Såmannssøndag
Matt 13,24–30

11.00 Høymesse.Bibeldagen 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd 
9:00 Salmefrokost
Offer: Bibelselskapet

17:00 Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd 
Søndagsskole
Offer: Bibelselskapet

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Bibelselskapet

03.03.2019
Fastelavns-søndag
Luk 18,31–34

17.00 Birkeland Bedehus.  
Karnevalgudstjeneste v/Frode 
Eikrem og Janna R. Ånesland 
Kirkekaffe. Offer: Acta

11.00 Kapellet. Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Vegusdal bedehus

06.03.2019
Askeonsdag
Mark 2,18–20

19.00 Kveldsmesse 
v/Gunvor Hofseth

10.03.2019
1. søndag i fastetiden  
Matt 26,36–45

11.00 Høymesse 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd 
Årsmøte. Kirkekaffe
Offer: Menighetsarbeidet

17.03.2019
2. søndag i fastetiden   
Luk 13,22–30

17.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem Nattverd
Søndagsskole. Årsmøte
Offer: Menighetsarbeidet

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Årsmøte
Offer: Misjonsprosjektet

24.03.2019
Maria budskapsdag  
Luk 1,39–45

11.00 Familiegudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth og Janna R. 
Ånesland. 6-årsbok
Barnekoret. Kirkekaffe
Offer: Menighetsarbeidet

11.00 Konfirmantenes 
temagudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Dåp
Offer: Konfirmantene bestemmer

31.03.2019
3. søndag i fastetiden   
Luk 22,28–34

11.00 Konfirmantenes tema-
gudstjeneste v/Frode Eikrem 
og Janna R. Ånesland. Nattverd. 
Kirkekaffe. Offer: Konfirmantene 
bestemmer

11.00 Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth
Nattverd. Søndagsskole
Offer: Bibelskolen

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



Etter gudstjenesten i Vegusdal kyrkje den 23.september, blei 
det arrangert fest på bedehuset.

Frode prest dro det hele i gang, og etter innledningen server-
te Vegusdal Bygdekvinnelag og soknerådet deilig brødmat.
Til stede var årets konfirmantkull, ni stykker, med familie.
I tillegg møtte to av de inviterte 50-årsjubilantene opp, nem-
lig Steinar Lunden og Kari Aud Bakke Svenningsen. Til 
sammen besto forsamlingen av 40–50 stykker. Med 50-års-
jubilanter til stede, blei det jo en del mimring, noe som også 

Konfirmantfest i Vegusdal

1818

Over:
Fullt hus på julekonserten til "Bygdeguttane" og "Hjertevenner" i Vegusdal 
kyrkje 1. desember (foto:AH)

Til venstre:
Blide kirkeassistenter på gudstjenesten 2. desember på Oggevatn skule 
(foto: AH)

arrangørene bidro til. Man mintes 60-åras biler, musikk, 
lønnsnivå etc. Etter dette fortalte Kari Aud om hva hun 
fikk til sin konfirmasjon, av gaver. Sammenliknet med da-
gens nivå, var nok nivået på 60-tallet et helt annet enn i våre 
dager. Etter hvert hadde det kommet på bordet både is og 
kaker, noe som etter innhogga å dømme var svært så popu-
lært. Frode prest grep så ordet igjen og redegjorde for alt det 
konfirmantforeldrene trenger å vite om det som skal foregå 
videre. Til slutt takka han for oppmøtet og avslutta festen.

Tekst: SD. Foto: Kjellfrid Tveit
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MinMenighetsportalTauet røk

Velkommen 
til folkehøgskolen!

En enkel app for å 
få oversikt over hva 
som skjer av kirkelige 
handlinger i nærheten 
av deg, både hjemme 
og borte.
Nå kan du ha gudstje-
nester og andre aktivi-
teter rett i lomma.

Kirkedata har utviklet 
en ny app som gir alle 
enkel tilgang til aktivi-
teter i menighetene.
Der kan du også melde 
deg som frivillig og det 
vil være mulighet for 
direkte påmelding til 
ulike aktiviteter.

Du laster denne appen ned fra App Store eller Google Play 
og følger veiledningen du får i appen.
Vil du ha mer hjelp til oppstarten og flere detaljer så se på 
hjemmesida vår.

Første søndag i advent hørtes bare seks slag i kirkeklok-
kene (mot normalt ni) under gudstjenesten i Birkenes kir-
ke. Man gjettet på både akutt sykdom og kondisjonssvikt 
hos kirketjener Harald, men forklaringen var såre enkel: 
Tauet røk! 

 

  

 

Folkehøgskolen på Birkeland er en sosial møteplass for ungdom, men også for eldre. 
Ønsker du en aktiv hverdag som senior, tilbyr vi et flott kurs til deg i 2019. 
Fire kursdager med ulike tema, morgenkaffe med kringle, samt en ernæringsrik og herlig 
lunsj. 
 
06.feb: Asbjørn Kvalbein: Kåseri over Trygve Bjerkrheim, Anne Grimdalen og Henrik 
Sørensen. 
16.feb: Vegard Soltveit: Jesustroende jøder i fortid, nåtid og framtid.
03.apr: Svein Kleivane: Jakob Sandes liv og diktning. Peer Haugen: Foredrag om 
Gabriel Scott. 
05.apr: Kurt Hjemdal: De tolv små profeter.

Påmelding / brosjyre: ring 37 28 11 00, eller send mail til post@fhssorlandet.no 
Pris: 500,- for alle fire dagene.
Arrangør: Normisjon Region Agder og Folkehøgskolen Sørlandet

Vel møtt!



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

Julen har håpet i seg. I en årstid med kulde og mørke 
gjester himmelen jorden. At det på den sydlige halvkule 
er lys og varme når det hos oss er kulde og mørke 
trenger vi ikke dvele så mye ved. For nå er det jul her 
hos oss og her er det mørkt og kaldt. Jula har en sosial 
dimensjon og en religiøs dimensjon. For mange av oss 
oppleves den sosiale dimensjonen som den viktigste, 
men kanskje også som den vanskeligste. Det skapes høye 
forventninger til julefeiringen og hva den kan innebære 
av harmoni, overflod og hygge. Følelsen av utenforskap 
er desto sterkere om man ikke kan innfri eller ikke erfarer 
virkeligheten slik som piken med svovelstikkene i H.C 
Andersens julefortelling betraktet fra utsiden.

Selv lever jeg som andre «modern families» med mine, 
dine og til dels andres barn som en del av julefeiringen. 
Savnet av det som ikke er, eller som kunne ha vært, blir en 
del av høytiden. Samtidig gir sprekkene i fasaden åpninger 
og muligheter som ellers ikke ville vært i livet. Tidenes 
mest berømte julefeiring var i Betlehem hos gutten i 
skuret. Mor og far, som ikke var far, noen stjernetydere fra 
østen med et annet språk og noen gjetergutter som «kute 
tel og frå», som Alf Prøysen skriver i sangen sin. Hva gjør 
vi når ikke det er helt der som Einar Skjæraasen beskriver: 

«Fire vegger kring en lykke: Vesla, Påsan, far og mor». 
En trøst er at «du ække aleine, vi er mange som har det 
sånn», for å si det med Jokke og valentinerne. 

Ignatius av Loyola, grunnleggeren av jesuittordenen, og for 
øvrig helgen i den katolske kirke, brukte utrykket «agere 
contra». Det innebar å gå den motsatte vei enn den man 
har gått som ikke har vært helt god for oss.  I vår kultur 
kan det å agere contra være nettopp det å kunne åpne opp 
fremfor å lukke igjen. Åpne seg selv for virkeligheten man 
lever i, med et nådefullt blikk mot seg selv og sin neste. 
Åpne opp hjemmet og la flere få del i varmen fra bålet. 
Gutten i skuret er ikke så farlig. La alle lys som brenner 
minne oss om ham, om våre kjære som ikke lengre lever og 
om de som vi har rundt oss til daglig, i takknemlighet. 

Hu er så snill den stjerna, hu blonke kan du sjå?
– og nå ska je fortelja og du skal høre på
Den fyrste gong hu skinte så laga hu ei bru
I milla seg og himmel’n og ei krubbe og ei ku.
                                                                                                   (Alf Prøysen)

God jul!
Hilsen Ole Morten Vegusdal

Gutten 
i skuret


