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Jeg traff han på butikken sent fredag kveld. –Det er litt 
kaos hjemme nå, betrodde han meg, – vi har konfirma-
sjon i helga. Andre forteller at de skal ha konfirmasjon 
neste år, men er i full gang med forberedelsene. Og jeg 
tenker at her er det snakk om to ting. For det første at kon-
firmasjon kan bli et stress og kav og at en lett kan begynne 
å sammenlikne og kjenne på noe ekkelt.

Men på den andre siden er det jo ganske flott at familien 
skaper fest for konfirmanten, lar tenåringen virkelig kjen-
ne på at hun eller han er i sentrum, at de heime ønsker å 
markere at dette er en stor dag! Det er snakk om å markere 
overgang til voksen, men i vår sammenheng betyr konfir-
masjonen så mye mer. Konfirmasjon betyr å bekrefte eller 
fornye, og det er dåpspakten det er snakk om.

Det er mye snakk om penger, at konfirmasjonen gir den 
økonomiske startkapitalen for ungdomslivet og at dette er 
hovedgrunnen til at unge vil konfirmere seg. Jeg tror det 
stikker dypere. De som var på konfirmantenes temagud-
sjenester, merket et alvor og et engasjement som gir signa-
ler, – tegn på at de unge søker noe, at de gjerne vil finne 
en grunnvold å bygge livet på. Og så er det jo lov å ha to 
tanker i hodet samtidig!

Etter en
konfirmasjon
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NESTE NUMMER AV MENIGHETSBLADET kommer kommer rundt 
midten av september.

Stoff til bladet må være inne på menighetsbladetibirkenes@gmail.com 
innen 31. august 2018.

Som du forstår, er det fokus på konfirmasjonen i dette 
nummeret. I tillegg skjer det forandringer på kirkekon-
toret…….

Så er sommeren over oss, selv om mai måned ga oss mye 
på forskudd. Det er statistisk bevist at en god mai ikke 
nødvendigvis ødelegger for resten av sommeren. La kropp 
og sjel falle til ro, fyll på med gode ting, bruk tid på hver-
andre. God sommer!                                                            RR

PÅ DEN ANDRE SIDA

Foto:RR

Ny daglig leder for menighetene 
Janne Dreessen Heia ble 3.mai ansatt som ny daglig leder for menighetene. Hun vil 
også ha en viktig rolle på kirkekontoret når det gjelder informasjonsflyt, og det er etter 
1.september stor sjanse for at det er hun som svarer når du ringer nummeret til kirke-
kontoret. Vi kommer tilbake med nærmere presentasjon i neste nummer.



Konfirmantene 2018

Nå som årets konfirmasjoner er unnagjort, er arbeidet alle-
rede i gang for neste år. Menighetspedagog Janna går inn i 
konfirmantarbeidet sammen med sokneprest Frode Eikrem 
og organist Reidar Sløgedal. Neste års 9. trinn har fått invita-
sjon, og elektronisk påmelding er åpen fra 1.juli. Mer info på 
www.birkenes.kirken.no. 

Foto: Enjoy Foto AS
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I flere år har Misjonssambandet hatt et prosjekt gående i 
Mongolia. Det er et helseprosjekt. Prosjektet har gått ut på 
å styrke førstelinjetjenesten i landets helseprogram, med 
særlig sikte på den vestre del av landet. I deler av perioden 
som prosjektet har pågått, har Bjørn Olav Sørhus, lege fra 
Birkeland, vært rådgiver for prosjektet, som har vært le-
det av en mongolsk kvinnelig lege. Og to ganger har dette 
prosjektet vært Birkenes Menighets misjonsprosjekt. Ca. 
200.000 kroner har vært samlet inn til dette. 

Nå er prosjektet avsluttet, og NLM evaluerer resulta-
tet. Som en enkel konklusjon, så kan vi si at det nytter 
å hjelpe. I et av fylkene har mødredødeligheten sunket 

Nytter det å hjelpe?

Om et par måneder skal Misjonskomiteen for 
Birkenes Menighet sette i gang et nytt prosjekt. 
Denne gang for Normisjon, og det er knyttet til 
Misjonssykehuset i Okhaldhunga i Nepal. Star-
ten for prosjektet er 2. september. Og Birkenes 
Menighet, som en misjonsmenighet, er stolt 
over disse årlige prosjektene som kan ha stor 
betydning.

Tekst: HC

Endelig kunne NMS sin torgdag foregå utendørs, men 
teltduker måtte beskytte mot sola. Nesten 100000 kroner 
til misjonen pluss god mat i magen og godt fellesskap ble 
noe av resultatet etter dagen på Tobias Jorde. (Foto: RR)

med over 40%. Myndighetene i landet arbeider nå med 
å oppfylle nasjonale standarder for helsetjenester. Og i et 
land med svært spredt bosetning, er det viktig å kunne 
gi lokal hjelp. Lokale helsesentre kan tilby flere helsetje-
nester, og flere diagnoser stilles lokalt slik at pasientene 
slipper den lange reisen til sykehus. Det er også bygget 
ut bedre skolehelsetjeneste og tannhelsetjeneste for barn. 
Både håndvask og tannpuss er nå en selvfølge for barn på 
skoleinternat.

På spørsmål om hvorfor Misjonssambandet engasjerer seg 
så sterkt i sosiale prosjekter, sier bistandsrådgiver Berte-
Stine Aas at NLM ś misjonsoppdrag består både av dia-
koni og forkynnelse, og at det derfor er naturlig å enga-
sjere seg i sosiale prosjekter der NLM er til stede. Dette er 
misjonens karakter.

Undervisning for lokale helsearbeidere, knyttet til helse-
prosjektet i Vest-Mongolia.

TORGDAG
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Mai Liss mønstrer av Tekst og foto: RR

I 16 år har Mai Liss Hellingsæther Sørbotten vært kirke-
verge i Birkenes, Før det var hun daglig leder i Hånes me-
nighet og sekretær i Birkenes. I september avslutter hun 
sin yrkesaktive karriere.

Av kolleger blir hun karakterisert som ryddig og tydelig. 
Kirkevergetittelen har hun trivdes med selv om den kan 
virke noe gammelmodig:
– Jeg har prøvd å verne bygg, anlegg, økonomi og folk 
tilhørende kirka, hatt et blikk for alt som skjer i menig-
hetene. Og det har vært meningsfullt, spennende og rikt, 
smiler hun.
Spesielt trekker hun fram ulike prosjekter som har tatt tid, 
men som kom i boks. Det tok noen år å få på plass drifts-
bygning og parkeringsplass i Vegusdal, f.eks.
– Virksomheten rundt kirkegårdene har også gitt meg 
mye. Livet får perspektiv når du må finne ut slektssam-
menhenger og møte mennesker i sorg.

– Hva tenker du om samarbeid?
– Jeg har lært at det er viktig å spille på lag med kommu-
nen. Og jeg må gi ros både til de valgte politikere og til ad-
ministrasjonen i Birkenes. Og den gode tradisjonen med 
å ha ordføreren med i fellesrådet er så visst ingen ulempe. 

– Har tre sogn vært en utfordring?
– Ja, kanskje, de er jo svært ulike både i størrelse, behov 
og praksis. Det gjelder å fordele rettferdig, og samtidig har 
jeg sett det som viktig å løfte fram de små sogna.

Den norske kirke og framtida er et eget tema. Mai Liss 
innrømmer at hun så litt svart på kirkevergefunkjsonen 
da det var snakk om store kommunesammenslåinger, 
men etter kirkemøtet i april tror hun det kan ta tid før det 
blir store endringer. Kirkemøtet gikk inn for delt økono-
mi, hvor kommune og stat stort sette får samme funksjon 
som nå, og Birkenes blir nok ikke del av en storkommune 
med det første.

På spørsmål om hun kan huske spesielle episoder fra sin 
tid i Birkenes, trekker Mai Liss med et forsiktig smil fram 
bispevisitasen i 2008. Da hadde hun uten å vite om bisko-
pens planer, bestilt ferietur til Grand Canaria. Det var 
med blandete følelser kirkevergen vandret på stranda der 
mens biskopen vandret på Strøket.

– Hva nå, Mai Liss?
Et lurt glimt i øyekroken, dette spørsmålet var ventet. 
Hun tar opp en papirlapp fra veska og leser:
– Tida er kommet for å gjøre opp sitt bestikk.
I 16 år har jeg seilt som skipper på Kirkeskuta i Birkenes, 
men tida for å mønstre av er nå kommet.
Første styrmann Helene overtar roret og blir ny skipper på 
skuta.
Normalt når en skipper mønstrer av tar han med seg draft-
kista si og sidder på kistelokket i skibbua og tenker på alle 
årene på seilas. Mi draftkiste kan den nye kapteinen få. E 
trenger den ikke lenger. Nå skal e på heltid mønstre på som 
lettmatros, fokkeslask og byssejente hos skipper Sørbotten, 
og han har sin egen draftkiste.
Det blir vemodig og rart å forlate kirkeskuta, men den er i 
de beste hender hos ny skipper Helene. Ho er godt skikket 
til å styre videre.
Så kan jeg seile videre sammen med Sørbotten ut på de syv 
hav, eller vi kan bare ligge på svai og nyte livet.

Menighetsbladet takker på vegne av kirkefolket i Birkenes 
kommune for vel utført arbeid.
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Siste nytt fra 

menighetsliv 

og menighetsråd 

på Herefoss

Kirkevask

Konserter
Vi fikk servert en flott musikalsk opplevelse i 
Herefoss kirke 15. mai, da Steffen Jakobsen holdt 
konsert sammen med sin forlovede Esther Falck, 
og sin venn Kim Roger Larsen på piano. De had-
de en fin variasjon i sangene, og for de som var 
stødige i engelsken kunne man høre at det var 
et bra budskap de hadde å komme med. Det ble 
solgt 85 billetter til konserten. Menighetsrådet 
synes dette var nok en positiv erfaring med å 
holde konsert i kirka, og ønsker å gjenta dette.

– Allerede søndag 2. september kl. 17.00 blir det 
konsert med Aslak og Kari Anne Gjennestad, og 
Hallelujakoret. Merk datoen på kalenderen alle-
rede nå!

Misjonsaksjon
9. april avholdt menighetsrådet, Amigos og kon-
firmantene bøsseinnsamling i Herefoss sokn. 
Resultatet ble 6454,75 kr. som går til "Arbeidet 
blant Nishiene" i India. Barn og voksne som gikk 
rundt på dørene ble tatt godt imot av bygdefol-
ket, og vi vil takke alle som var med og bidro!

"5 i bilen"
Også i år ønsker menighetsrådet å invitere til "5 
i bilen", der vi fyller opp biler og drar en dag på 
Skjærgårds Music and Mission Festival. Dette er 
et tilbud for ungdom i alderen 15–18 år, og det 
vil komme invitasjon til de som er i målgrup-
pen med mer informasjon. Vi håper mange ung-
dommer vil være med denne dagen også i år.

Elektrisk piano
Menighetsrådet har ønske om å få elektrisk pia-
no i Herefoss kirke. Store temperatursvingnin-
ger gjør at pianoet vi har nå fort blir ustemt, og 
det blir store utgifter til pianostemming.

Bispevisitas
I uke 6 i 2019 vil biskopen besøke våre sokn her 
i kommunen. Vi ser frem til å få biskopen på be-
søk.

Fellesrådet har utarbeidet plan for maling av alle kirkene i kommu-
nen. Nå står Birkenes kirke for tur. Først er det vask, og motiverende 
er det når man ser resultater av skrubbinga!!!!
(Foto: Helene Horverak)
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Sesongavslutning for «Hjertevenner» 

og Vegusdal gutte- og jenteforening

17. mai på Engesland
John Olav Fidje og hans Gråtass har i en årrekke frak-
tet de yngste deltakerne fra gudstjenesten i kirken og 
opp til skolen. Her sammen med barnebarnet.

I begynnelsen av april var det felles sesongavslutning på 
Engesland bedehus. 

25–30 entusiastiske unger hadde møtt opp. Og Menig-
hetsbladets utsendte var så heldige at vi fikk være til stede.
Mye av tida gikk med til en konkurranse som het «Ven-
nekampen». Forsamlingen blei delt i to lag, og Linda Solås 
styrte den intense duellen med stø hånd. Konkurransen 
var svært jevn,men til slutt var det ett lag som samla flest 
poeng. 

«Tap og vinn med samme sinn» var tydeligvis et velkjent 
ordtak, så det var ingen sure miner da vinnerlaget blei 
premiert. Etterpå blei det forøvrig ispinner til alle !

Det er et flott samarbeid mellom Idrettslaget Gry og tro-
sopplæringen: Barnetreningene på onsdager i gymsalen 
på skolen, er lagt slik at ungene kan dra direkte derfra 
til aktivitetene på Bedehuset, som veksler mellom å være 
barnekor eller gutte-og jenteforening. Lederne gjør et for-
midabelt arbeid, og det er all grunn til å hylle dem:
Linda Solås, Kristin Aas,Anette Retterholt, Per Helge Aas, 
Hilde Tveit og Maria Aas.

Etter en drøy time var tilstelningen over, og både ledere og 
deltakere dro fornøyd hjem. Menighetsbladets utsendte 
var svært imponert over gjennomføringen.

SD
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Tanker i tiden
Åndens vær

Årene går. Det er alt lenge siden Leif Møller Stray var sog-
neprest i Birkenes. Men han «rør på sig» stadig vekk. Han 
skriver. Leser du Lillesands-Posten? Hver uke har avisen 
en andakt, som regel på fredag, ofte av nevnte emeritus. 
Disse tekstene anbefales på det varmeste. Gode og tanke-
vekkende, alltid velskrevne. Noen av dem rene fulltreffere.
15. mai skriver han om pinse-underet. Den hellige ånd. 
Et vanskelig tema for de fleste av oss. «Plutselig lød det fra 
himmelen som når en kraftig vind blåser», ildtunger og 
tungetale ………  Opplevelsen var sterk og overbevisende. 
3000 ble døpt på denne kirkens fødselsdag.

Møller Stray bruker det kjente bildet av kirken som et skip, 
kirkeskipet, med Åndens vind som fremdrift. «Åndens 
vind har ikke dødd hen,» skriver han. «Den blåser frem-
deles. Troen avhenger av at vi fanger vinden – eller kanskje 
heller at vinden fanger oss – og gjør sin forvandlende gjer-
ning med oss. For kirkeskip gjelder det å ha seilene oppe og 
tro på vindens kraft. 
Et kirkeskip for fulle seil er et vakkert syn!»

Nå er det vel ikke så mange i Kirken, den norske, som har 
mot til å gå inn i Åndens vær for fulle seil. På de sytti 
tusen favner har en sett skippere i overmot seile riggen 
over bord og gå ned med flere enn seg selv. Blind tillit til 
profetiske evner, nådegaver og Åndens ledelse er risikos-
port. Selv om det går langsommere, er det gjerne klokest 
å redusere seilføringen når det blåser opp. De fleste av oss 
synes det holder lenge med stumper og stagseil, selv om 
Jesus er om bord. 

Olav H. Hauge har et kjærlighetsdikt, som er såpass åpent 
at jeg tar sjansen på å tolke «vind» inn i vår sammenheng 
her:

Eg er ein båt
utan vind.
Du var vinden.
Var det den leidi eg skulde?
Kven spør etter leidi
når ein har slik vind!

Toralf Aas
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Tanker i tiden Tekst og foto:RRDen nye kirkevergen
For over et år siden, 18. 
januar 2017, ble Helene 
Horverak ansatt som dag-
lig leder ved Birkenes kir-
kekontor. Nå står hun på 
trappene til å bli den nye 
kirkevergen i kommunen 
og vi fristes til å spørre om 
dette er en plan eller en til-
feldighet.

– Jeg skal innrømme at kir-
kevergejobben er noe jeg 
trakter etter. Jeg har vært 
kirkeverge i Bykle tidligere 

og trivdes svært godt med den type arbeid. Det er noe med 
å ha system, bygge gode nettverk, tenke strategisk, legge 
planer……så jo, jeg ser fram til dette.

– Men nå blir du jo en reinhekla byråkrat?
– Ja, og hva så? Jeg har prøvd meg litt innen politikken 
også, og jeg har funnet ut at som saksbehandler kan du 
lettere se resultat av det du legger ned av innsats. 

Birkeland Barnekor 
til Kilden
Lørdag 7. april var en spennende dag for Birkeland Barnekor. 
Lederteamet bestemte tidlig i vinter at Barnekoret skulle gjøre 
noe utenom det vanlige i vårsemesteret. Hva med en tur til 
Kilden, tenkte vi? 

En spesiell forestilling for barn blinket seg ut, nemlig 
konserten med Kristiansand symfoniorkester i samarbeid 
med Dyreparken. Dette måtte vel bli perfekt for barna i 
barnekoret?

Tretti forventningsfulle barn og seks ledere la i veg, og 
etter en behagelig busstur, var vi inne ved Kilden. Et fullt 
symfoniorkester i storform satte an tonen sammen med 
representanter for Dyreparken. Scenen ble entret av flere 
kjente figurer fra Dyreparken som både sang sammen 
med orkesteret og laget drama. Sjørøvere dukket opp, og 
det hele toppet seg med Sabeltannslagere. Selveste kaptein 
Sabeltann tok til slutt kommandoen over orkesteret og satte 
orkesterdirigenten til side. En time med levende musikk fra 
et stort orkester, dyktige sangere og skuespillere gjør inntrykk 
på barn og voksne. Det var nærmest en magisk stemning i 

salen. Ni hundre mennesker i alle aldre fikk, etter jubelen og 
applausen å dømme, en spennende og flott opplevelse. 

Turen ble avsluttet med ispinne i Birkeland sentrum. Dette 
ble på alle måter en veldig bra dag for Barnekoret. Både det 
sosiale utbyttet og musikkopplevelsene satte forhåpentligvis 
spor. En slik satsing med et stort barnekor koster selvfølgelig 
litt penger, men ved hjelp av midler fra gaveutdelingen til 
Birkenes Sparebank lot prosjektet seg gjennomføre. 

Reidar Sløgedal

PS. Birkeland Barnekor starter høstsemesteret med en 
samling tirsdag 28. august kl 17.30 på Birkeland Bedehus. 
Barn fra første til fjerde klasse kan være med i koret. 
Velkommen!
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På spørsmål om hva hun vil legge vekt på i sin nye stilling, 
svarer hun kontant at hun er opptatt av et godt arbeids-
miljø, at de ulike systemene i samarbeidet stat, kommune 
og kirke fungerer og at den daglige driften flyter godt.

– Men vi må spørre igjen – (vi spurte om det for vel et år 
siden også da hun ble daglig leder): Hvorfor Birkenes, du 
som er fra Bygland?
– Jeg trives her, trives faktisk så godt at jeg er på jakt for å 
kjøpe hus her. Og så er det så mye flott frivillighet. Mange 
stiller opp for å være med å bygge menighet.

Nye utfordringer venter når Helene om en tid tar over som 
kirkeverge. Men alle som kjenner henne, vil si at hun vil 
fylle den rollen med glans, faglig flink og lett å forholde 
seg til som hun er. Vi ønsker henne varmt velkommen.

– Men fritida mi får du ikke, sier hun med et smil, – da har 
jeg andre planer……
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Sommerhilsen 
fra menighetspedagogen

Jeg har veldig lenge hatt med meg et sitat som jeg liker utrolig godt, og det er dette: 
«Det er noe flott ved følelsen av å tatt seg vann over hodet.» Tygg litt på den. Det har 
i hvert fall jeg gjort dette året! Nå er det jammen meg snart et år siden jeg så smått 
begynte i jobben min her i menigheten. Hele høsten jobbet jeg deltid siden jeg frem-
deles var hjemme i permisjon. Etter jul begynte jeg for fullt, og himmel og hav for 
et år jeg har bak meg! Jeg har lært så mye nytt, og samtidig kjennes det godt at jeg 
nå tar fatt på et år der jeg vet litt mer om hva som venter. Etter at jeg startet har jeg 
fått så utrolig mange fine ord fra dere i menigheten, at det er jo med en viss ydmyk-
het jeg tar fatt på et nytt år også. Og med en viss forventning. En forventning om at 
mange ting kan kjennes litt lettere siden jeg tross alt har vært gjennom det en gang 
før, og en forventning om å få gjøre enda mer av det jeg liker aller best. Takk for det 
gode samarbeidet og all varmen dere har vist meg i året som har gått, jeg skal gjøre 
det jeg kan for at neste års prosjekter også skal bli bra for menigheten vår!

Hilsen Janna Risdal Ånesland

Småbarnstreff og Babysang
Denne våren har det vært nesten 30 forskjellige barn innom på Småbarns-
treff, og på det meste var det 14 barn samtidig. Da er det trangt i Peisestua 
på bedehuset, og det har vært så utrolig stas! Og så har det vært stas å treffe 
så mange flotte barn, og stas for både mødre og fedre å bli kjent. Selve 
samlingsstunden har bestått av flere faste elementer, og det som antakelig 
er aller mest stas for halvannet-åringene, er Lydsalat! Det er en sann lykke 
å få velge og vrake i rytmeinstrumenter og riste til en fengende sang før vi 
synger selv. For noen er også lunsjen et høydepunkt. Noen av barna henter 
selv barnestoler mens mamsen fikser brødskiva. Så tusen takk til damene 
som lager så deilig lunsj til oss!

Småbarnstreff har tatt sommerferie, 
og starter opp igjen onsdag 22. august kl. 9.30 på Bedehuset
På Babysang er det fokus på å få til en deilig og rolig atmosfære for mor 
og barn. Et pling med klangstaven, en runde med music boxen til hvert av 
barna før lystenning og sang. Det er så fint, og gjennom de 8 samlingene er 
det gøy å følge barnas utvikling – det er utrolig hvor mye som skjer på den 
tiden når de er så små! Neste Babysangkurs starter onsdag 29. august. 
Mer info om påmelding kommer på www.birkenes.kirken.no.

Tekst og foto: Janna Risdal Ånesland
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Birkeland Soul Children
Koret har siden oppstarten i januar vokst til 13 medlem-
mer, og jeg må bare få si at vi har det altså så gøy! Øvelsene 
gir en skikkelig energiboost hver onsdag ettermiddag. Til 
høsten blir det litt utskiftning, og da er alle som begyn-
ner i 5.klasse spesielt velkommen til å begynne! Vi er også 
på jakt etter noen ungdomsledere som kunne tenke seg å 
være med fremover. Ta kontakt med Janna dersom dette 
kunne være noe for deg (eller noen andre i huset ditt). 
Første øvelse etter sommeren blir onsdag 29. august kl. 
17 på Bedehuset. Vi ønsker alle nye medlemmer, både 
gutter og jenter, fra 5.-7. klasse hjertelig velkommen!

I tillegg kan alle som vil (trenger ikke å være Soul Chil-
dren-medlem) være med på Soul Children Camp som ar-
rangeres av ACTA 6.–8. august. Leiren er for alle fra 5.–10.
klasse, og skal faktisk arrangere her på Birkeland, på Fol-
kehøgskolen Sørlandet. Birkeland Soul Children er med 
som arrangør, og vi håper det er mange som har lyst til å 
bli med på leir i sommer! 
Mer info finner du på: www.checkin.no.

Barnas Pinsefest
Lørdag 19. mai kom 24 små og store barn til Barnas Pinse-
fest i Birkenes kirke. Da feiret vi kirkas bursdag. Vi hadde 
en kjempefin samling inne der barna fikk høre om Den 
hellige ånd, synge litt, be for andre land og tegne. De som 
ville fikk også en dåpspåminnelse med en skikkelig dusj 
midt i fjeset (det var jo litt deilig i sommervarmen). Et-
ter samlingen gikk vi ut på kirkestedet der vi fortsatte 
feiringen med ballonger, bursdagssang, vannballonglek, 
grilling, ansiktsmaling og godteposer. En kjempefin et-
termiddag! Ingrid Ånesland, Tuva Ask Soldal og Mari 
Birkenes på Barnas Pinsefest.

Tårnagenthelg
I starten av mai gikk den beryktede Tårnagenthelgen av 
stabelen. 40 flotte agenter kom sammen i kirka for å løse 
mysterier og lære om hva det vil si å være en agent. Ja, både 
av en ekte politi, og i tillegg hva det vil si å være en agent 
for Jesus i hverdagen. Dette oppdraget ga agentene vide-
re til hele menigheten søndag formiddag, da «Oppdrag: 
NABOLAG» ble sendt ut som ukas utfordring til alle. Et 
vellykket arrangement, mye takket være en god håndfull 
foreldre som stilte opp og ikke minst ei fantastisk gruppe 
med ungdomsledere. For noen folk! Så ivrige etter å bidra, 
hjelpe til og til å sette sitt preg på arrangementet, og så 
flinke med de spente 9-åringene. Godt jobba, folkens.

Foto: Hilde Birkenes
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Vest ved havet

ANDAKT
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Tekst: Toralf Aas
Foto: RR

Fra ei høyde ser vi sola gå ned der ute ved Grip. Hav og himmel står i brann. 
Vemod. Livskvelden nærmer seg for vennen min. Måtte se ham. Kanskje 
for siste gang. Snakke sammen om barneår og auren i Vestretjønnane. Om 
ungdomsår med samme kurs for liv og evighet.

De hadde en drøm om pensjonistår sammen der i strandkanten. Naustet. 
Båten. Fisken. Men det ble ikke slik. Sykdommen kom, uventet som et tak-
ras. En er ikke så redd for å dø, men en ville så gjerne leve. En vet ikke mye. 

Dagen i dag er en underlig dag, den er din.
Dagen i går slapp deg ut av hendene,
den kan du ikke gi annet innhold,
enn det du alt har gitt den.
Dagen i morgen har du ikke noe løfte på.
Du vet ikke om du kan regne med å råde over den.
Men dagen i dag er det eneste du kan være sikker på.
Den kan du fylle med hva du vil, benytt deg av det.
I dag kan du glede et menneske.
I dag kan du hjelpe en annen.
I dag kan du leve slik at noen
i kveld er glad for at du er til.
Dagen i dag er en betydningsfull dag;
Den er Din.                                    (Georg Brandes)
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Nr. 2  – 2018

Løsning på kryssord nr. 1 – 2018

Vinnere av gavekort er:

Kåre Vågsdalen
Leigvoldsgaten 18
4007 Stavanger

Esther Aasen
Birkelandsveien 1955
4760 Birkeland

 Premiene blir sendt

Innsendt av:

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

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

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

Kryssordløsning sendes:

MENIGHETSBLADET,
Postboks 115,
4795 Birkeland
Innen 31. august 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

GJENBRUK i sentrum
Følg oss på

NMS GJENBRUK Lillesand, Østregate 9       tlf. 40445413
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SLEKTERS GANG
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Sprell Levende Gudstjenester på Bedehuset
Denne høsten blir tre av Familiegudstjenestene 
på Birkeland lagt til Bedehuset kl. 11.00. Vi 
kommer til å bruke et veldig fint konsept som 
heter «Sprell Levende», som blant annet har 
fokus på å gi barna opplevelser så de lettere 
kan både huske og bruke bibelfortellingene i 
sitt eget liv. 

Dette blir barne- og familievennlige 
gudstjenester for alle generasjoner der vi 
håper mange små og store vil komme og ta del 
i menighetslivet. 

BIRKENES:
Mariell Gåseland Kornbrekke
Theodor Hauge Lunden
Ludvig Gjedrem
Sofie Birkeland Lindtveit
Tom Christoffer Einarsen Helle
Matias Hauge-Gyberg
Dhaniela Mancao Hornnes

HEREFOSS:
Natalie Vehusheia Stensvand

BIRKENES:

Einar Ferdinand Nygård f. 1929
Margrethe Lien f. 1932
Else Vollan Larsen f. 1930
Gerd Rønjom, f. 1932
Onanda Løland, f. 1929
Mary Ellinor Konsmo, f. 1926

HEREFOSS:
Arnfinn Martinius Bjorvatn f. 1924
Marie Vehusheia f. 1913

BIRKENES:

Veronica Vårdal Gåseland og 
Arne Martin Kornbrekke Raen

HEREFOSS:

Ragnhild Helleland og Bjørnar Grødum

VEGUSDAL:

Ida Terese Bjerland og Vegard Bjerland

VigdeDopte� Dode�

NB! Oversikter over 
høstens aktiviteter 
utenom gudstjenestene 
kommer i neste nummer.

Birkelandsdagene
Møt flere fra menigheten på stand fredag 
17. august, blant annet noen av jentene i 
Birkeland Soul Children.

Birkenes menighet deltar på

De tre datoene er 26. august 
(Søndagsskolen deltar), 21. oktober (Yngstes 
og Birkeland Soul Children deltar) og 
18. november (fokus på misjonsprosjektet). 

Følg Birkenes 
menighet på 
Facebook eller 
gå inn på www.
birkenes.kirken.no 
for oppdateringer 
om det som skjer. 
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Birkenes Herefoss Vegusdal
24.06.2018
5. søndag i treenig-
hetstiden 
Matt 7,21-29

11.00 Høymesse 
v/Gunvor Hofseth. Dåp.
Offer: Birkenes sanitetsforening

01.07.2018
Aposteldagen 
Matt 16,13-20

19.00 Kveldsgudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Offer: Menigheten

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Dåp. Nattverd
Offer: Kirkens SOS i Agder.

08.07.2018
7. søndag i treenig-
hetstiden 
Luk 19,1-10

11.00 Gudsteneste 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Tro & Medier

15.07.2018
8. søndag i treenig-
hetstiden
Mark 12,37b-44

11.00 Høymesse 
v/Frode Eikrem. Dåp. Nattverd
Offer: Den norske Israelsmisjon

22.07.2018
9. søndag i treenig-
hetstiden 
Joh 8,2-11

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Menigheten

29.07.2018
10. søndag i treenig-
hetstiden/ Olsok 
Luk 9,23-26

19.00: Olsok-gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Rømmegrøt 
og program etterpå

05.08.2018
11. søndag i treenig-
hetstiden 
Mark 2,23-28

11.00 Høymesse 
v/Gunvor Hofseth. Dåp
Nattverd
Offer: Himalpartner

Kl.19.00. Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Kirkens SOS

12.08.2018
12. søndag i treenig-
hetstiden 
Luk 8,1-3 

11.00 Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Kirkens Bymisjon

19.08.2018
13. søndag i treenig-
hetstiden 
Luk 12,41-48

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem på Grasham
(Birkelandsdagene)

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
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

26.08.2018
Vingårdssøndag 
Luk 17,7-10

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

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

11.00 Gudstjeneste på museet 
Fjermedal

02.09.2018
15. søndag i treenig-
hetstiden 
Luk 10,38-42

11.00 Misjonssøndag v/Gunvor 
Hofseth. Nattverd. Kirkekaffe 
Offer: Nytt Misjonsprosjekt 
(Normisjon)

Kl.17.00: Musikkandakt "Sanger 
fra Bedehusland". Hallelujako-
ret. Aslak Gjennestad. Andakt 
v/Frode Eikrem. Offer

09.09.2018
16. søndag i treenig-
hetstiden 
Matt 5,10-12

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. LysVåken
Nattverd
Offer: Vegusdal menighet

16.09.2018
17. søndag i treenig-
hetstiden 
Luk 7,11-17

11.00 Gudstjeneste v/ Frode 
Eikrem. Janna R. Ånesland 
Presentasjon av konfirmantene 
Offer: Menigheten (trosopplæ-
ring). Kirkekaffe

11.00 Gudstjeneste
 v/Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Menigheten

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
Offer: Menigheten (tro-
sopplæring). 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.

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



Kristi Himmelfartsdag arrangerte Birkenes Historielag, i 
samarbeid med Vegusdal og Birkenes menighetsråd, vandre-
tur fra Furholtsaga til Vegusdal kapell. («Futevegen»)

Distansen er ca 8 km, og omtrent 35 stk gjennomførte turen.
Jens Vellene var turlos, og da vet man at man får en masse 
kunnskaper fra en mann som vet fantastisk mye om denne 
delen av kommunen.

Da deltakerne kom fram til kapellet, var det enda strålende 
vær, men mørke skyer truet. Det lå en eim av nystekte vafler 
over plassen, og det var også pølser, saft og kaffe å få kjøpt.

Vandretur i Vegusdal

1818

Yngstemann på Stompesteinen

Pause undervegs

Ole Morten Vegusdal forteller

Spreke vegdøler

Vafler og pølser på målstreken

Tekst: Stein Dørdal
Fotografer: Anne Hovland, Mette Håverstad, Kjellfrid Tveit og May Olaug Horverak

Etter en stund var det helt tydelig hva slags vær vi ville få, så 
gudstjenesten måtte flyttes inn i kapellet. Frode Eikrem ledet 
gudstjenesten og Karen Ingrid Witter spilte til salmene. Ca 
50 stk deltok i gudstjenesten, og etterpå fortalte Ole Mor-
ten Vegusdal på en forbilledlig måte om de gamle kirkene 
på Vegusdal, og om de vakre utskjæringene ved utgangen 
av kapellet.

Fra Birkenes Historielag fikk Jens Vellene og Ole Morten his-
torielagets krus, som takk for innsatsen.

De deltakerne jeg snakket med, var svært fornøyde med da-
gen, så kanskje de tre arrangørene kan gjenta suksessen ved 
en seinere anledning?
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Før en konfirmasjon….
Endelig! Dagen er her, det er konfirmasjon i Birkenes kir-
ke. Strålende sol, fuglesang og ulike grønnfarger i naturen 
lager rammen. I god tid kommer de, unge og spente led-
saget av stolt familie. Sammen med mor og far kommer 
Adrian Birkeland Jensen bærende på nystrøken konfir-
mantkappe. Det er som å bære flagget, – ingen bakkebe-
røring! Han sier han gleder seg, – dette er stort! 

Under et tre blir Kristin Tjøntveit foreviget av – og 
sammen med familien, best å gjøre det før gudstjenesten, 
– nå er det så fredelig her! Mamma knipser ivrig!

Tekst og foto: RR

 Men så er det samling i våpenhuset, Frode prest og He-
lene menighetspedagog gir de siste instrukser. – Dette går 
fint, men det er litt rart for oss også, sier de.

Inne fra kirken høres vakker musikk; Elise Sløgedal, An-
ders Robstad og Reidar Sløgedal øver, – forsikrer seg om 
at de musikalske bidragene sitter.

Og så ringes det til konfirmasjonsgudstjeneste. Harald 
kirketjener får hjelp av den yngre garde, og sammen får de 
to den fullsatte kirka til å stilne praten og andektig vente.
Så står den kvite skare der i koret. Det er nå det skal skje!!!!!



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

Også i år ønsker menighetene å invitere til "5 i bilen", der vi fyller opp biler og drar en dag på 
Skjærgårds Music and Mission Festival. Det gjelder lørdag 7. juli. Dette er et tilbud for ungdom i 
alderen 15–18 år, og det vil komme invitasjon til de som er i målgruppen med mer informasjon.
Spesialpriser. Vi håper mange ungdommer vil være med denne dagen også i år. 
Info: www.sginfo.no
Påmelding Vegusdal: frode.eikrem@birkenes.kommune.no eller SMS:93676239
Påmelding Herefoss: Målgruppa får egen invitasjon
Påmelding Birkeland: Eirik Åtland tlf. 48293204 eller på facebooksida til KRIK Birkeland

Også i år var Birkenes menighet med og arrangerte 16. mai-arrangement 

for ungdom med bruskasseklatring, kanonball, quiz og flere andre 

aktiviteter. Joker fritidsklubb sto i bresjen for arbeidet denne gang, 

og klatreklubb, speider, FAU og Edru Livsstil stilte med folk igjen. Det 

kom rekordmange ungdom i år, rundt 120–130, og aktivitetsnivået var 

høyt gjennom hele kvelden. Det var en 7. klassing som stakk av med 

kveldens hovedgevinst, som var en trådløs høyttaler av verdi 1300. 

Birkenes menighet og Birkenes kommune støttet arrangementet.

"5 i bilen"

16. mai-arrangement
Tekst og foto: May Olaug Horverak


