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Jeg håper du er glad i å lese, for i dette nummeret av menig-
hetsbladet er det mye lesestoff. Og forhåpentligvis vil stoffet 
engasjere deg. Gøy er det også å presentere to splitter nye 
spalter som vil dukke opp i bladet framover.

Ellers er det mye spenning knyttet til valg, ulike syn kon-
fronteres og noen ganger kan det da virkelig røyne på. 
Kommunevalget er en ting, men hva når valg skjer som 
engasjerer og kanskje konfronterer vårt syn på kirka, på Bi-
belen, på vår kristne lære. Vi har vært med på å velge nye 
menighetsrådsmedlemmer, nytt bispedømmeråd, og san-
nelig får vi ny prest i Birkenes også. Vi har vel ingen garanti 
for at alt vil gå vår vei. Hva gjør vi da?

Istanbuls nye borgermester, Ymamodlu, sa følgende før en 
valgkamp:» Når dere går hjem i kveld, ber jeg dere finne en 
nabo som ikke tenker som deg eller en fra et annet parti. 
Bare gi dem en klem».

Vi er vel alle engstelige for splittelse. Likevel er vi så snare 
med å definere annerledes tenkende som «de andre» og vi 
utsetter oss ikke for personlige møter med de vi er uenige 
med. Vi «skygger unna» folk fra feil liste eller feil menighet.
Hva om vi begynte å lytte til våre meningsmotstandere 
og møte dem med kjærlighet. Kanskje finner vi et tilknyt-
ningspunkt som gjør at vi kan gjøre ordene på bladets bak-
side til våre; – vi er «søsken». Og så får vi huske midt i all 
ulikhet og uenighet at den kristne kirke ikke er et menings-
felleskap, men et trosfellesskap. 

Så ønsker vi nye råd og komiteer lykke til med høstens ar-
beid i menighetene. Det kan gjøre godt med nye tanker og 
friske hoder. Men husk også å føre videre det gode arbeidet 
som forgjengerne startet på.

RR
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MENIGHETSBLADET FOR
BIRKENES, HEREFOSS OG VEGUSDAL

PÅ DEN ANDRE SIDA

NESTE NUMMER AV MENIGHETSBLADET 
kommer ut rundt 16. desember.

Stoff til bladet må være inne på 
menighetsbladetibirkenes@gmail.com 
innen 27. november.

FORSIDA viser Birkeland Soul Children 
sammen med Atle Pettersen under Birkenesda-
gene.
Foto: Helene Horverak

Gunvor 
Hofseth 
slutter

Vår avholdte sok-
neprest slutter i sin 
stilling. Det holdes 
avskjedsgudstjeneste 
for henne  i Birkenes 
kirke 8. desember kl. 
11.00. Menighetsbla-
det kommer tilbake 
med avskjedsstoff i 
neste nummer.

Dette fører til at pro-
sessen med å ansette 
ny sokneprest er i gang. Søknadsfristen  var satt til 
11. september og intervjuer vil bli holdt 9. oktober. 
Menighetsrådet skal uttale seg før tilsetting skjer på 
bispedømmerådsmøte 5. november.
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i Birkenes kirkelige fellesrådsområde:

Birkenes sokn

Herefoss

Vegusdal

Nytt menighetsråd:
Faste medlemmer:
ROALD ROKSETH
NINA HAUGE
TORE THOMASSEN
ANNE KARI BIRKELAND
LARS BRØVIG SAAGHUS
OTTAR MICHAEL MICHAELSEN
WENCHE STOVELAND
MAY OLAUG HORVERAK
Varamedlemmer:
REIDUN NESVIK BIRKELAND
SVEN ERIK FORFANG
ODDVAR GLIDJE

Nytt menighetsråd:
Faste medlemmer:
SIV LANDAAS
ODDVIN ULDAL
JORUNN RAVNÅSEN
ELISABETH RAVNÅSEN
CECILIE JORDAL
GUNN KRISTINE RØDLI
Varamedlemmer:
MARIANN BIRGITTE RUUD SLETTENE
KIM REIMANN RASMUSSEN
ÅSE BRIT NES BJERVA
BERIT GAUSLÅ

Nytt menighetsråd:
Faste medlemmer:
OLAV DITLEF TVEIT
GUDVEIG KJELLFRID TVEIT
TERJE GORDON JENSEN
HALVOR RETTERHOLT
Varamedlemmer:
JAN REIDAR VÅGSDALEN
EVY DAMGÅRD DOVLAND
KATE BERLY AANELAND
KARI METTE RETTERHOLT

Valgdeltakelse:
Antall personer som har avgitt stemme på ett eller begge valg: 390
Herav antall avgitte stemmer fra velgere under 18 år: 6

Menighetsrådsvalg:
Antall stemmeberettigede i soknet: 2572
Valgdeltakelse i prosent: 15 (I 2015: 20%)
Totalt antall avgitte stemmer: 379

Antall stemmeberettigede i soknet ved bispedømmerådsvalg: 2560
Valgdeltakelse i prosent: 14 (I 2015: 19%)
Totalt antall avgitte stemmer: 357

Valgdeltakelse:
Antall personer som har avgitt stemme på ett eller begge valg: 71
Herav antall avgitte stemmer fra velgere under 18 år: 1

Menighetsrådsvalg:
Antall stemmeberettigede i soknet: 244
Valgdeltakelse i prosent: 29 (I 2015: 25%)
Totalt antall avgitte stemmer: 70

Antall stemmeberettigede i soknet ved bispedømmerådsvalg: 243
Valgdeltakelse i prosent: 14 (I 2015: 18%)
Totalt antall avgitte stemmer: 33

Valgdeltakelse:
Antall personer som har avgitt stemme på ett eller begge valg: 86
Herav antall avgitte stemmer fra velgere under 18 år: 2

Menighetsrådsvalg:
Antall stemmeberettigede i soknet: 234
Valgdeltakelse i prosent: 37 (I 2015: 43%)
Totalt antall avgitte stemmer: 86

Antall stemmeberettigede i soknet ved bispedømmerådsvalg: 233
Valgdeltakelse i prosent: 31 (I 2015: 40%)
Totalt antall avgitte stemmer: 73

Helga Colbjørnsen 
og Ragnar Hellerslien prøver å få 
opp den noe lave valgprosenten 
under kirkevalget i Birkenes sokn. 
Daglig leder Janne Dreessen Heia 
og menighetsrådsleder Margrethe 
Bjorå setter tydelig pris på det.  (Foto:RR)
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Hvorfor går jeg i kirka, egentlig?
DEL 1

Jeg har surret en tid med noen tanker rundt hva det er som 
gjør at jeg går på gudstjeneste så sant jeg har sjanse til det. 
Og litt rundt hva det er som gjør at jeg bare blir mer og 
mer glad i vår egen gudstjeneste, – i vakre Birkenes kirke. 

Så har jeg lyst til å dele noen av momentene jeg er kommet 
fram til, delvis hjulpet av en artikkel av Knut Tveitereid 
på www.kirken.no. Hvem vet, – kanskje eventuelle lesere 
av menighetsbladet gjennom disse linjene kunne finne 
inspirasjon til å gå i kirka på en vanlig søndag? Og hvem 
vet, – kanskje en tanke eller to kunne nå noen som ikke 
vet hvilken skatt som ligger der ute på Birkeneset?

Først må jeg gjøre det klart at jeg ikke går i kirka for å 
finne et meningsfellesskap eller for å please noen, – i alle 
fall ingen andre enn meg selv. Det er snarere blitt viktig 
for meg å verdsette at kirka og gudstjenesten er så bred og 
så vid at den rommer alle (lovlige) politiske avskygninger. 
Og hva pleasing angår: Hvem skulle ha mandat til å følge 
med på hvorvidt eller hvor ofte jeg går i kirka?

Jeg er kommet til at jeg går på gudstjeneste av den enkle 
grunn at jeg trenger det. Og det er det disse notatene 
handler om: 

Hva er det i gudstjenesten som treffer meg så grundig at 
jeg ikke vil gå glipp av den?

Først dette: I vår omskiftelige og polariserende tid har jeg 
et behov for et sted der jeg kan styrke min åndelige og 
kulturelle forankring. I løpet av en helt vanlig gudstjeneste, 
fra og med ankomst på parkeringsplassen (helst) noen 
minutter før kirkeklokkene ringer kl 1055, til og med siste 
«God søndag videre!» på kirkebakken etterpå, opplever 
jeg en innramming av livet, en nådig mottakelse foran 
Guds ansikt, en bekreftelse på min identitet og et inntak 
av kraft til hverdagsliv i dagene som kommer. 

Dette har å gjøre med 
1) De andre vakre og vanlige og vennlige menneskene 
 jeg møter i kirka
2) De som grundig har forberedt gudstjenesten for 
 hodet og hjertet mitt
3) Jesu tilsagn om sitt nærvær der man samles i hans 
 navn

«Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene 
faller.» Evangeliet er om lag to tusen år gammelt. Kristen 
tro og praksis i Norge er snart ett tusen år gammel. Det 
blir noe langsomt, noe omstendelig, noe fjellstøtt over en 
størrelse som har tusen års historie og praksis. 

Og samtidig: «Guds menighet er jordens største under.» 
At kirken (be-) står, er virkelig å undres over, ettersom den 
utgjøres av høyst feilbarlige mennesker, med «legning» og 
tilbøyeligheter i alle mulige retninger. Den er gjenstand 
for alle slags innfall og anliggender. Og den er gjenstand 
for alskens bedreviten, – «alle» kan harselere med kirka 
og «belære» den hva den skal og ikke skal, og hva den bør 
og ikke bør. Og likevel står den!

Jeg mener at alt dette gjør kirka, og gudstjenesten, 
troverdig. Gudstjenesten, blant annet den i Birkenes, 
står til troende fordi den ikke forestiller seg. Den søker 
å romme hele livet og ta det på alvor. Den søker både å 
formidle Guds nåde inn i våre liv og å hjelpe oss til å se 
Guds storhet. Og jeg trekkes mot den.

I min neste refleksjon vil jeg prøve å være mer konkret på 
de enkelte momentene i en vanlig gudstjeneste som gjør at 
jeg så veldig gjerne går dit en vanlig søndag. 

Gunnar Birkeland

Gunnar Birkeland, forhenværende rektor på 
Folkehøgskolen Sørlandet, har latt seg inspirere til å 
skrive noen artikler om det å gå i kirka. 

Her følger første del.
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Flott
friluftsgudstjeneste

Tre sentrale aktører i Fjermedalen: Aslak 
Fjermedal, Kjellfrid Tveit og Gunvor 
Hofseth. 

Eva Lill Odderstøl-Myhre og Esther Andersen døpes i 
friluft.

Fjermedalen var virkelig stedet, en seinsommersøndag mot slutten av 
august.  
Da hadde Iveland og Vegusdal Bygdemuseum, i samarbeid med kirka, 
gjort klar for den årvisse museumsdagen med friluftsgudstjeneste.   Og 
hvilken dag det blei!    Over 20 grader, strålende sol og et lite vinddrag 
som holdt uønskede insekter på avstand.  Ja, bortsett fra vepsen,da.
Da sokneprest Gunvor Hofseth starta gudstjenesten, var det samla 
bortimot 150 personer med smått og stort. Blant disse var to dåpsfølger- 
to jentebabyer blei båret til dåpen, noe som gjorde gudstjenesten til en 
spesielt gripende stund.
Før prekenen fikk vi et vakkert musikalsk innslag ved Inger Lise Stulien 
og Knut Kjetil Møen.  Temaet for prekenen var begrepet «frihet». Gun-
vor prest presenterte ulike måter å tolke dette begrepet på.
Etter gudstjenesten var det tid for mat, og da gikk det unna med røm-
megrøt, pølser,kaffe og vafler. Aldeles nydelig, smakte det !                 
Så var det tid for konsert. Inger Lise og  Knut Kjetil overtok scenen og 
serverte en trekvarters konsert, med sanger av bl.a. Bjørn Eidsvåg, Erik 
Bye og Kris Kristofferson. Det blei ei stund som berørte mange, både 
ved utvalget av sanger, men ikke minst på grunn av en usedvanlig vak-
ker framførelse av de to artistene.
Etter konserten var det mulighet til å få en omvisning på Bygdemuseet, 
en mulighet som en del frammøtte benyttet seg av.

Tekst og foto: Stein Dørdal

MØTER
12. september: Møte Ragnar Ringvoll
21. september: Møte
12.–14. oktober: Møtehelg ved Jørgen Tønnesen
26. oktober: Møte Israelsmisjonen
9. november: Møte Kristina Grundetjern
23. november: Filmkveld  

FREDAGSTREFF
(fra 8. trinn og oppover, fredager kl. 20.00–22.30)
1. og 15. september
20. oktober
3. og 17. november
1. desember
 

YNGRES
(5.–7. trinn tirsdager kl. 19.00–20.15)
12. og 26 september
10. og 24. oktober
7. og 21 november (bowling)
                                          
GUTTE OG JENTEFORENING
(1.–4- trinn onsdager kl 18.00–19.00)
20. september
18. oktober
1. november
15. november – Basar kl. 17.00

BARNEKORET HJERT VENNER
(1. trinn og oppover, 
onsdager kl. 18.00–19.00)
13. og 27. september
11. og 25. oktober
8. og 22. november
2. desember Konsert kl 18.00

Engesland bedehus denne høsten:

HUSK KONSERT I VEGUSDAL KYRKJE SØNDAG 10. NOVEMBER KL. 18      (SE S. 7)

5
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Været er overveldende bra i forhold til værmeldingen.  
Regnbue over en åpen folkekirke kunne gått an, men i dag 
er det opphold.  
Settingen er som tidligere år. Harald med klokka. For-
sangere. Janne er klokker/tekstleser. Frode prest konsen-
trerer seg. Hornmusikken innleder med «Bruremarsj fra 
Seljord».

Som i fjor er museets tema poteter, og presten undrer reto-
risk på hva poteter og Paulus måtte ha felles. 

Barnedåp i friluftsgudstjenesten på Tveide for første gang. 
«De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem» 
(Mrk. 10.13). Lille Kaja Tettli Ellingsen podes inn i Guds 
kirke på jorda. Applaus!
«Lovet være han som åpnet første le og siste grind!» 
(Skjæråsen).
 
Presten har valgt en tekst som handler om forholdet mel-
lom hva man sår og hva man høster (2. Kor. 9.6). 
Det passer bedre til dagens tema enn den oppsatte pre-
kenteksten (Mrk. 11.25–26), som handler om tilgivelse. Det 

I første omgang legger du nesten ikke merke til nyvinnin-
gen, alt glir så flott inn i det gamle og eksisterende interiø-
ret. Men så:
…Splitter ny brystning omrammer det nye rommet i Bir-
kenes kirke. Fra brystningen går det massive glassvegger 
helt opp til taket. Taket er som før, men på oversida ligger 
15 cm isolasjon og nytt furugolv. Skyvedører monteres, 
også de bestående av tykt sikkerhetsglass. 
Midt i det hele står Terje Gordon Jensen og legger siste 
hånd på verket. 
På forespørsel fra Birkenes menighetsråd laget han en 
skisse, så har han tenkt ut materialer og praktiske løsnin-
ger, og nå er samme person i ferd med å fullføre verket ved 
egenhendig å montere, snekre og male. 
Menigheten gleder seg til å ta dette lekre rommet i bruk.  

Tekst og foto: RR

Friluftsgudstjeneste
på Grasham 18. aug. 2019

Tårnrommet

blir han sikkert tilgitt for. Han taler om å grave og lete og 
undersøke i Skriften, kristendommens matjord, og så dele 
det man finner med andre. Flyet over oss, som justerer 
kursen over radiofyret på Tveide, minner meg om å styre 
etter de rette signaler.

Presten taler om å så gode frø i våre barn, frø som kan 
bære frukt gjennom livet. 
Hornmusikken har valgt å avslutte med Lina Sandells va-
kre «Brede dina vida vingar», som kan anbefales å sås i 
barnas kveldsrituale.

Bred dina vida vingar,
o Jesus, över mig,

och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig.

Bliv du mitt alt i alla
min visdom och mitt råd,

och låt mig alla dagar
få leva blott av nåd.

Toralf Aas

Jeg sitter her 
i en kirke av skogduft 

og dogg en dag. 
(Hans Børli)
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Filmkveld
for hele familien

Konsert i
Herefoss kirke
Søndag 20. oktober kl. 18.00 skjer det! 

Felles sommersøndag 
for Herefoss og Vegusdal menighet

Trialanlegget på Stoveland var møtestedet. 
Oddvin Uldal var kirketjener,  Anne Hovland 
var klokker, Per Gunnar Knutson var organist, 
Vegusdal musikk-korps var på plass. Og Frode 
prest kombinerte prestekjole og skinndress. 
Prestekjolen tok han for øvrig av da han etter 
gudstjenesten ledet en skare med trialkjørere 
i alle aldre, over stokk og stein i en blennende 
oppvisning.                                                            RR

Herefoss menighetshus
Onsdag 16. oktober kl. 17.30.

Det serveres popcorn 
og saft.
Vi ser spillefilmen «De 
tøffeste gutta» som er 
en morsom kvalitets-
film om et viktig tema.

Filmen er en actionfylt 
komedie og familiefilm 
om Modulf som tror 
han er en slags super-
helt. Filmen ble vinner 
av publikumsprisen 
på barnefilmfestivalen i Kristiansand. Filmen er 
basert på Arne Svingens barnebok fra 2003 med 
samme tittel.

Arrangør: Herefoss menighetsråd
Lokale musikere samles i kirka for å gi publikum 
valuta for pengene. Det koster forresten 150 kro-
ner for voksne mens barn under 15 år går gratis.

Det blir lett blanding av stilarter med blues og 
country, viser, pop og klassisk musikk.

Det musikalske ledes av sokneprest Eikrem og 
Linda Vehusheia Larsen, Vidar Larsen, Glenn Hå-
kon Langemyr, Pål Gundersen, Simen Arneberg.

Gjesteartister: Arne Løland, Benjamin Eikrem, 
Gunn Kristine Rødli, Cecilie Jordal, Natalie Vehus-
heia Stensvand.

Arrangør er Herefoss menighetsråd.

OBS! Samme konsert blir satt opp i Vegusdal 
kyrkje søndag 10. november kl. 18.00

Dagens sitat:
«Vi vil ha ladestasjon for elbiler ved Herefoss 

kirke. Da kan man få en åndelig ladning 
samtidig som man lader bilen».

Bjarne Bjorvatn under politisk debatt

Her er

Søndag 16. juni 
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Det var en gang
Per Gunnar Knutson vil en tid framover vise bilder fra menighetslivet i Birkenes i gamle dager. De 
fleste bildene er i Kameraklubbens eie, men Per Gunnar, i regi av Grasham bygdemuseum, er i ferd 
med å digitalisere bildene slik at de blir lettere tilgjengelig. Han tar gjerne imot gamle bilder som 
ligger i skuffer og skap.

BIBELKURS 1929:
Dette bildet er fra et bibelkurs 
som ble holdt på Birkeland bede-
hus, «Salem» som det het, i 1929.
Slik så Bedehuset ut den gang, 
og var nokså likt helt til utpå 
1950-tallet. En stor rund ved-
ovn til venstre og talerstolen i 
midten. Gallerier og benker som 
i kjerka omtrent. Og over taler-
stolen, som sto på et podium, 
hang et stort skilt med teksten: 
Tænk paa din Skaber i din Ung-
dom. Da jeg begynte på søndags-
skolen, og begynte å stave og lese 
litt, syntes jeg det var store, rare 
bokstaver. Men teksten prentet 
seg inn etter hvert.

DÅPSFØLGE I K JERKA:
I «gamle dager» sto dåpsfølget oppstilt i enden 
av de første benkeradene under dåpsseremo-
nien.
Presten her er Olav Gautestad, og bildet er fra 
1950-tallet en gang. Det er sikkert noen av le-
serne som kjenner dåpsfolkene.
Legg merke til at det er to dører ut til sakris-
tiet. Det ble til 100-årsjubiléet i 1958 endret til 
bare ei dør bak altertavla..

Folkene på bildet: 
Første rekke fra venstre: Signy Aas, Marie Bakkemoen, Margrethe Joreid, Kari Håkedal, Anna Birkeland, Tomine Hage-
stad, Magnhild Aabel, Konstance Th. Birkeland
Andre rekke: Olga Røinaas, Gurine Nesset, Jenny Pramsnes, Malmfrid og Ommund Stoveland, Aksel Johnsen, Arne 
Olsen, Ole Rypestøl, Ole Hodne, Trygve Hauge, Rut Kylland, Gudrun Windsland
Tredje rekke: Sigrid Rislaa, Ragnhild Kleveland, Anders Sandrev, Sverre Aas, Harald Tveide, Kathrine Nyhus, Inger 
Håkedal, Olav Hellerslien.

Tanker i tiden
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Tanker i tiden
Klimakrise?

Folk har meninger om så mangt, og ytrer seg.  Noen har 
dette som yrke.  Noen ganger blir en betenkt over debatt-
klimaet.  Hvordan oppfører vi oss mot hverandre?  Alle 
har vi grunn til å tenke over dette.  Det blir lagt merke til.  
Leser en såkalt kristne dagsaviser, kan en mange ganger 
undres over tonen.  Den er ikke alltid preget av omsorg 
og kjærlighet.  Kritisk og dømmende kan den være.  Og så 
mye skråsikkerhet!  Skråsikkerhet er ofte et tegn på man-
gelfull innsikt.

En forkynner talte over lignelsen om «Ugraset blant hve-
ten» (Matt. 13.24–30), der det handler om hvorvidt man skal 
luke ugraset bort.  Husbonden ber som kjent arbeiderne 
vente med dette til innhøstingen.  Vanskelig å skille før.  
En kan fort rive opp gode aks.  Tråkke ned en del også, 
trolig.  Bonden vil selv se til at sortering og brenning går 
i orden til slutt.  Dommen hører Herren til.  Forkynneren 
peker likevel ut grupper som han anser kvalifisert til for-
tapelse, på grunn av konkrete oppfatninger i enkeltspørs-
mål.  Det handler om variasjoner innen sex og samliv.  
Det gjør ofte det.

En bør vekke folk når huset brenner. Advarsler kan være 
ropt i kjærlighet.  Men for den det gjelder, kan det være 
krevende å se dette.  Biskopen vil at folk som kommer til 
kirke, skal slippe å bli utpekt på denne måten, og trolig 
aldri komme igjen.  Han blir beskyldt for å ville underslå 
at det finnes to mulige utganger av dette livet.  Og der-
med er vi i gang.  Meninger som kunne vært tatt opp på 
tomannshånd eller i adekvate grupper, brettes ut i avisene 
som angrep, slett ikke spesielt kjærlig i tonen.  Det gjelder 
begge veier.  Vi tar med at biskopens poeng var at ingen 
av oss fortjener frelsen.  Misunnelse, grådighet, dømme-
syke, ubarmhjertighet --?  Er det noe tema?  Ikke at vi skal 
plages med skyld og skam for å være et helt normalt men-
neske, men «Enhver som holder hele loven, men snubler i 
én ting, han er blitt skyldig i alle». (Jak. 2.10).  Vi trenger en 
frelser, enten vi er røveren på korset eller Mor Teresa.  Gud 
graderer ikke synder.  Det er det vi mennesker som gjør.  
Hva som er rett og galt, er det dessuten ulike syn på.  Det 
kommer bl.a. an på bibelsyn, hvilken autoritet vi tillegger 
Paulus i visse spørsmål, f.eks.

Når en blir engasjert, er det vanskelig å holde tunga rett 
i munnen.  Å ytre sterke meninger uten å støte noen, er 
en krevende øvelse.  I menighetsbladet er det godt å ha en 
klok redaktør som rådgiver.  Men det er ille å se redaktø-
rer i kristne dagsaviser være spydige mot hverandre.  Der 
bør man avstå fra å være «dreden», som det heter på Sør-
landet.  Om de første kristne hette det «Se, hvor de elsker 
hverandre!»  

Jeg vet ikke hvor interessante disse tankene er.  Ikke alle er 
like opptatt av teologiske spørsmål.  Gud skal visst heller 
ikke være interessert i bare teologi, har jeg hørt.

Toralf Aas
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Fikk du med deg at Birkeland Soul Chil-
dren stod på scenen sammen med Atle 
Pettersen under Birkelandsdagene? Det 
samme skjer igjen 6.desember, da skal vi 
ha julekonsert sammen i Birkenes kirke. 
Det blir stas! Foto: Helene Horverak

s.9	

	

Velkommen til  
«Varm i trøya»-samling» 

21.september 
og utdeling av 4-årsbok 

i Birkenes kirke 
22. september 

til alle som blir 4 år i år!

Lys våken arrangeres i 
kirker over hele landet. 
Se film fra en annen 
kirke her.

Lys	våken	er	et	spennende	
arrangement	for	alle	som	
går	i	5.klasse	na8	9l	
søndag	10.november.	Det	
blir	sang,	leker,	
bibelfortellinger,	undring	
og	mye	gøy.	Om	vi	skal	
være	lys	våkne	hele	na8a?	
Det	finner	du	ut	hvis	du	
blir	med	på	Lys	våken	i	
Birkenes	kirke!	Les	mer	på	
www.birkenes.kirken.no.	

Ta vel imot konfirmantene!
De banker på døra di onsdag 25. september i forbindelse med Birkenes menighets 
misjonsprosjekt. Takk for det du vil gi!



1111

Invitasjon til dåp

Småbarnsgudstjeneste

Vi kan ikke lenger sende direkte invitasjon til dåp 
når våre medlemmer får barn. Foreldre til små 
barn/eldre barn som vil bli døpt, må altså selv ta 
kontakt med den lokale kirka og melde opp til dåp.
Dåpen forkynner Guds kjærlighet, nåde og 
frelse. Den som blir døpt, ønskes velkommen 
til et trosfellesskap, hvor den enkelte kan leve 
og vokse i den kristne tro. I tillegg blir den 
døpte medlem i Den Norske Kirke og invitert til 
trosopplæringsarrangement fram til 18 år.
Innmelding kan gjøres gjennom vår nettside 
www.birkenes.kirken.no. Dere kan også kontakte 
kirkekontoret  direkte for nærmere informasjon og 
for å få brosjyren «Kirken ønsker velkommen  til 
dåp!»                   

  Hilsen Birkenes kirkekontor  (Tlf. 37281550)

Brødunderet i Bibelen kommer nærmere når fisker og brød kan pakkes inn i egen matpakke. Og kan-
skje kan Jesus velsigne maten så det blir nok til alle på jorda (selv om jordklodene denne dagen var 
klinkekuler på bunnen av vannskåla).

Foto: RR

Vi minner om småbarnsgudstjeneste i Birkenes kirke søndag 20. oktober kl. 17.00.
Det blir delt ut 2-års-bok i denne gudstjenesten.

Birkeland Søndagsskole
Program for høsten 2019

1.  sept.: Sprell-levende familiegudstjeneste
15. sept.: Vanlig søndagsskole
13. okt.: Sprell-levende familiegudstjeneste
20. okt.: Vanlig søndagsskole
17. nov.: Sprell-levende familiegudstjeneste
24. nov.: Lagedag
8.  des.: Adventsfrokost kl. 09.30
30. des.: Juletrefest

Grupper:
Under skolealder: Lillesalen
1.–4. klasse: Peisestua
5.–7. klasse: Bomberommet 

Vanlig søndagsskole og Sprell-levende 
familiegudstjenester er kl. 11.00 på Bedehuset.

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



1212

Valg og viktige 
ord om kjærlighet

ANDAKT

Når du leser dette, er valget over. Det har vært en hektisk 
tid for mange, særlig for de som er villige til å stille seg 
på valg. Kommunevalg og valg til nye menighetsråd. De 
stiller fordi de vil gjøre en innsats for lokalsamfunnet og 
kirka vår. De gjør en tjeneste for andre, for oss alle. 

Lokalpolitikerne står laglig til for hogg og må tåle en del 
stygge kommentarer. Noen ganger undrer jeg meg over at 
de orker. Det er et paradoks at de som vil gjøre en posi-
tiv innsats skal få så mange negative tilbakemeldinger. Så 
herved: heia, heia, til dere som bruker tid og krefter på 
lokalsamfunnet vårt! 

Og heia, heia til dere som nå tar over stafettpinnen i nytt 
menighetsråd!

Ja, hvordan omtaler vi hverandre og hvordan lever vi 
sammen? Jeg kom til å tenke på det jeg engang lærte uten-
at (!) fra Luthers lille katekisme, nemlig forklaringa til det 
åttende budet, Du skal ikke tale usant om din neste, som 
lyder slik: 

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke sviker eller bakta-
ler vår neste eller sprer onde rykter om ham, men unn-
skylder ham, taler vel om ham og tar alt i beste mening.

Valg eller ikke valg, dette gjelder jo oss alle til enhver tid 
og er noe vi alltid kan besinne oss på. Det gjelder mellom 
naboer og det gjelder i menigheten vår. Det gjelder også 
mellom de ulike kirkesamfunn.

Går vi til evangeliene og brevene i Det nye testamentet, 
finner vi saktens der også konflikter og uenighet mellom 
mennesker og partier. Paulus måtte mange ganger forma-
ne, forklare, mekle og løse vanskeligheter mellom men-
nesker og ulike partier i de menighetene han besøkte.

Gjennom alt dette har han ett hovedord, som går igjen, og 
det er ordet kjærlighet. 

La alt dere gjør, skje i kjærlighet. Det skriver han til me-
nigheten i Korint. Og når han i samme brev i kapittel 13, 
snakker om både tro, håp og kjærlighet, så er konklusjo-
nen hans som følger:

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men 
størst blant dem er kjærligheten.

Da ønsker jeg for denne høsten at vi kan ha med oss disse 
klare og enkle orda. De er ikke alltid lette å etterleve, men 
de står der like fullt som en påminning til oss om at vi 
taler vel om hverandre og tar alt i beste mening, og at vi er 
glad i hverandre og vil hverandre vel.

God høst i nabolag og menighet!

Kjærlig hilsen Gunvor Hofseth
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Nr. 3  – 2019

Løsning på kryssord nr. 2 – 2019

Vinnere av gavekort er:

Ragnhild Dale
Strøget 48
4760 Birkeland

Esther Aasen
Birkelandsveien 1955
4760 Birkeland

 Premiene blir sendt

Innsendt av:

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

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

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

Kryssordløsning sendes:

MENIGHETSBLADET,
Postboks 115,
4795 Birkeland
Innen 27. november 2019.

KRYSSORD
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TOPLAND BEGRAVELSESBYRÅ

Mail: post@toplandbegravelsesbyraa.no

En personlig 
og verdig gravferd

Birkeland
Herefoss
Vegusdal

Telefon: 481 84 403 (hele døgnet)

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!

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 hjem4760 Birkeland, Tlf./Fax: 37 27 65 00

4760 Birkeland, Tlf. 37 27 61 08
Mobiltlf. 957 33 955

Tenk miljø, tenk fellesskap, tenk økonomi, tenk parkering

Tenk KIRKEBUSS
Fra Sykehjemmet 10.40, fra Tomta 10.45. 20 kroner tur-retur



15

SLEKTERS GANG
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Normisjonens Gunvor 
K. Rislå overleverer 
stafettpinnen til 
Israelsmisjonens Lars 
Aasbø. Israelsmisjonens 
visegeneralsekretær, 
Vegard Soltveit, kan 
bekrefte at kommende år 
vil Birkenes menighets 
misjonsprosjekt ha fokus 
på kvinner og barn 
som lever under vonde 
og vanskelige forhold i 
Jerusalem. Gjennom sine 

samarbeidspartnere, Machaseh og Caspari Center, vil 
Den Norske Israelsmisjon starte nettverksarbeidet «Jesu 
døtre», som skal samle både jødiske og arabiske kvinner 
og slik bli en del av forsoningsarbeidet i Israel. Fjorårets 
misjonsprosjekt i vår menighet innbrakte over 97000 
kroner. Det satses like høyt i år. 

Stafettveksling i Birkenes kirke

BIRKENES:
Theo Andreas Solheim
Snorre Kristoffer Solheim-Flaa
Lerke Mellem
Chahim-Elias Fries
Liam Sinding-Larsen Stocker
Vetle  Landås
Mali Olivia Bergstøl
Sverre Gudmund Aas-Mehren
Philip Tveide
Kaja Tettli Ellingsen

HEREFOSS:
Jonas Ravnåsen Væting

VEGUSDAL:
Signe Kleivane Engesland
Esther Andersen
Eva Lill Odderstøl-Myhre

BIRKENES:
Tonje Stordal og Espen Hauge
Kirsti Bertelsen og Frank Bertelsen
Ingebjørg Sommerset Risdal 
og Kay Fredrik Nilsen
Silje Westgård Hansen og Tor Svendsen
Ingvild Bjorvatn Saaghus og Odd Inge Elemy
Åsne Viktoria Tveide Johnsen og Morten Hagen
June Elisabeth Guttormsen 
og Tommy Olsen Solheim
Rosa Marie Holm-Andersen og Lars Bo Holm-
Andersen
Karoline Eide og Gjøran Agerbo
Linda Kristin Korsnes Mikkelsen og Kim Thore Korsnes Mikkelsen

VEGUSDAL:
Hannah Kristine Haugland Buan og Jan Terje Andersen

VigdeDopte�
BIRKENES:
Torjus Holen Aabel f. 2019
Sigmund Flaa f. 1947
Gjertrud Holte f. 1928

VEGUSDAL:
Ingrid Lilly Engesland f. 1929

Dode�

Forbønn
Det er knyttet store løfter til bønn 
i Bibelen! Og fortsatt møtes ei for-
bønnsgruppe i Birkenes menighet 
på kirkekontoret hver mandag kl. 
17.30–18.30. I tillegg er det noen 
personer som setter av tid til bønn 
hjemme på samme tidspunkt. 
Vi ber da for alle i Birkenes menighet, 
for gudstjenester, alle aktiviteter, 

ansatte og frivillige medarbeidere, for mennesker som 
har det vondt her hos oss og rundt i hele verden.
Ei forbønnskrukke vil være å finne i kirka på alle gud-
stjenester. Der kan de som ønsker det, skrive ned bøn-
nebehov og legge i krukka. En kan også ta med en lapp 
hjemmefra og legge i krukka eller levere dem i en konvo-
lutt på kirkekontoret. Alle som har ansvar for forbønnen, 
har taushetsplikt og alle lapper vil bli oppbevart fors-
varlig!
Mange benytter seg av dette tilbudet, og vi tror at det 
på en spesiell måte vil bringe Guds velsignelse over 
Birkenes menighet.

Birkenes menighets diakoniutvalg 

Kl. 12.00: Åpningsmøte
 Andakt v/ Gunnar Birkeland
 Sang v/ Anne Karin Tveide

Tekst og foto:RR

Bedehusbasaren på Birkeland bedehus lørdag 16. november
Kl. 14.00: Møte
 Andakt v/ Frode Eikrem
 Sang v/ Birkeland Barnekor

Kaffeteria og loddsalg hele dagen

Alle er hjertelig velkommen
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Birkenes Herefoss Vegusdal

22.09.2019
15. søndag i treenig-
hetstida 
Joh 15,9–12

11.00 Høsttakkefest 
Familiegudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth og Janna R. 
Ånesland. 4-årsbok
Offer: Menighetsarbeidet 
Kirkekaffe

17.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Nattverd 
Offer: Menighetsarbeidet

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

06.10.2019
17. søndag i treenig-
hetstida "Høstens 
påskedag"
Mark 5,35–43

11.00 Høymesse 
v/Gunvor Hofseth. Dåp
Nattverd
Offer: Kirkens SOS

13.10.2019
18. søndag i treenig-
hetstida
Mark 1,40–45

11.00 Birkeland Bedehus. 
Sprell levende familieguds-
tjeneste v/Frode Eikrem og 
Janna R. Ånesland. Dåp
Birkeland Soul Children deltar
Kirkekaffe
Offer: Birkeland Bedehus

17.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Offer: Mercy Ships

11.00 Gudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth 
Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

20.10.2019
19. søndag i treenig-
hetstida
Luk 9,57–62

11.00 Gudstjeneste v/Gunvor 
Hofseth. Dåp
50-årskonfirmanter
Bygdekoret. Kirkekaffe
Offer: Menighetsarbeidet
17:00 Småbarnsgudstjeneste 
v/Gunvor Hofseth og Janna R. 
Ånesland.
Det blir delt ut 2-års-bok.

18.00 Konsert med lokale 
artister.
Blues, country og viser

01.11.2019
Fredag

20.30 Ungdomsgudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Nattverd

03.11.2019
Allehelgensdag
Luk 6,20–23

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

18.00 Minnegudstjeneste 
v/.Gunvor Hofseth og diakoni-
utvalget

17.00 Allehelgensgudstjeneste 
v/Frode Eikrem

11.00 Allehelgensgudstjeneste 
v/Frode Eikrem

10.11.2019
22. søndag i treenig-
hetstida 
Luk 10, 25–37 

11.00 Familiegudstjeneste
LysVåken v/Gunvor Hofseth og 
Janna R. Ånesland
Kirkekaffe
Offer: Menighetsarbeidet

11.00 Gudstjeneste 
v/Forde Eikrem. Amigos deltar
Offer: Misjonsprosjektet (House 
of the Heros)

18.00 Konsert med lokale 
artister.
Blues, country og viser

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
Mobil: 905 96 509 
heho@birkenes.kommune.no

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

DAGLIG LEDER
Janne Dreessen Heia
Mobil: 480 91 771
jahe@Birkenes.kommune.no 

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

MENIGHETSPEDAGOG
BIRKENES
Janna Risdal Ånesland
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

17.11.2019
23. søndag i treenig-
hetstida
Matt 24,35–44

11.00 Birkeland Bedehus. Sprell 
levende familiegudstjeneste v/
Frode Eikrem og Janna R. 
Ånesland. Misjonsprosjektet
Nattverd. Kirkekaffe
Offer: Misjonsprosjektet (Israels-
misjonen)

24.11.2019
Domssøndag/
Kristi kongedag 
Joh 9,39–41

17.00 Avskjedsgudstjeneste for 
Gunvor Hofseth
Nattverd
Offer: Kirkens SOS, Agder
Samling på menighetshuset 
etter gudstjenesten

11.00 Avskjedsgudstjeneste for 
Gunvor Hofseth
Nattverd
Offer: Misjonsprosjektet
Samling i kirka etter 
gudstjenesten

30.11.2019
Lørdag

17:00 Adventskonsert. Andakt 
v/Frode Eikrem
Birkenes Hornmusikk deltar
Offer: Birkenes Hornmusikk

18:00 Adventskonsert
Hjertevenner m/flere

01.12.2019
1. søndag i 
adventstiden
Matt 21,1–11

11.00 Høymesse 
v/ Gunvor Hofseth
Offer: Menighetsarbeidet
18.00 Lysmesse v/Gunvor 
Hofseth. Speiderne deltar. 
Offer: Menighetsarbeidet

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

06.12.2019
Fredag 

18:00 Konsert med Atle Petter-
sen og Birkeland Soul Children

08.12.2019
2. søndag i 
adventstiden
Joh 14,1–4

11.00 Avskjedsgudstjeneste for 
Gunvor Hofseth. Nattverd
Offer: Blå Kors
Avskjedsfest

13.12.2019
Fredag
Luciadagen

18.00 Luciagudstjeneste 
v/Frode Eikrem.

15.12.2019
3. søndag i 
adventstiden
Matt 11,2–11

18.00 Førjulskonsert
Andakt v/Frode Eikrem 
Offer: Kirkemusikalsk arbeid

24.12.2019
Tirsdag
Julaften
Luk 2,1–20

12.00 Birkenes sykehjem
14.00 og 16.00 Gudstjenester 
v/Frode Eikrem
Offer: Kirkens Nødhjelp

16.00 Gudstjeneste 
v/vikarprest Øystein Lied 
Offer: Kirkens Nødhjelp

14.00 Gudstjeneste 
v/vikarprest Øystein Lied 
Offer: Kirkens Nødhjelp

25.12.2019
Onsdag
Juledag 
Joh 1,1–14

12.00 Høytidsgudstjeneste 
v/vikarprest Øystein Lied
Offer: Det norske Misjonssel-
skap

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

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

UNGDOMSLEDER
BIRKENES
Ryan Appleyard
Tlf.975 61 745
ryap@birkenes.kommune.no

KIRKETJENER
VEGUSDAL
Olav Ditlef Tveit
Mobil: 976 12 883

KIRKETJENER
HEREFOSS
Oddvin Uldal
Mobil: 46665411

GUDSTJENESTEPLAN

Ny telefonløsning på kirkekontoret

37281550 er hovednummeret til Birkenes kirkekontor. 
Dette blir nå eneste fasttelefonnummer.
Du kan bli satt over til de ulike ansatte via dette 
nummeret. Eller du kan bruke  mobilnummeret. 
Hovednummeret vil kun bli betjent i åpningstidene.



Det er i år 40 år siden vekkelsen med predikan-
tene Gerhard Fjelde, Olaf Røinås og Nils Kåre 
Strøm gikk over bygdene våre. Iveland, Enges-
land, Birkeland og Evje ble sterkt berørt av denne 
vekkelsen. Det har gått mange år, men kraften 
i budskapet fra den tiden lever videre i mange 
av oss fortsatt. Selv kom jeg til tro 4. juni, 1979, 
etter en del om og men på innsiden. Dette var 
sommeren før jeg fylte 18. Min familie var ikke 
en kristen familie da jeg vokste opp. Vi var kir-
kefremmede. Det var min lillesøster som spurte 
om foreldrene mine ville være med på møte i 
kirka på Engesland som førte til mine foreldres 
omvendelse. Etter å ha hørt Gerhard Fjelde tale 
to-tre ganger kjente min far en sterk indre over-
bevisning om at budskapet han hørte var sant. 
Han har senere fortalt meg at den kvelden han 
ga sitt liv til Gud og lå på kne fremme ved alter-
ringen kjente han der og da en helt spesiell god-
het for sine sambygdinger som knelte ved siden 
av ham. I 1979 var han 42 år. Min mor var 36. 

Det hele startet ved at «noen» på Engesland ble 
med over til Iveland høsten 1978 hvor Gerhard 
hadde en møteserie. Der kom de til tro og Ger-
hard ble spurt om å ta noen møter på Engesland 
også. Bedehuset ble snart for lite og møtene ble 
flyttet til kirka med sokneprest Peter Herman-
sens velsignelse. Det var en helt spesiell stem-
ning i bygda den tiden og det som skjedde opp-
tok mange. 

Forkynnelsen hadde sterk appell til omvendelse 
og om å ikke utsette valget om man kjente Guds 
kall. Møtene var også ganske intense og følelses-
ladet med stort alvor, gråt og tårer i benkera-
dene til tider. Sang og musikk var en viktig del 
av møtene. Sanger som Han er min sang og min 
glede, Har du hørt om en stad, Da jeg mitt liv 
til Jesus ga, Det skal bli strømmer av nåde, Du 
er innbudt til bryllup i himmelen, Han tek ikkje 
glansen av livet er gamle klassikere fra den ti-

Født 4. juni
den. Mange av disse sangene gikk rett til hjertet 
på folk. Gerhard Fjelde, Olaf Røinås og Nils Kåre 
Strøm var sangevangelister og fremførte også 
egne sanger i tillegg til at de ledet allsangen. 

Jeg vet det er blandete minner fra denne vekkel-
sen. Noen opplevde forkynnelsen fordømmende 
og andre mente den virket splittende på bygde-
samfunnet. Jeg vil ikke ta stilling til det her og 
nå, men bare konstatere at det var betydelige 
bølger som ble skapt den gangen. Jeg husker 
alle bilene utenfor kirka på Engesland og utenfor 
Birkenes kirke også for så vidt. Det ga nesten as-
sossiasjoner til 17.mai etter antall biler å dømme. 

Det er ikke så mye som står skrevet om Gerhard 
på «nettet». Noe finner man. Blant annet at han 
tidlig i sin predikantkarriere dro til USA med en 
annen evangelist, Arne Aano i flere måneder og 
forkynte. Gerhard Fjelde var født i 1948. Det be-
tyr at han var kun 31 år i 1979. En ung mann som 
sto i bresjen for store ting. Han døde av kreft i 
2003, 55 år gammel. Da hadde han trappet ned 
den intense reisevirksomheten sin og arbeidet 
for et begravelsesbyrå hjemme på Jørpeland i 
Ryfylke. Men også i denne virksomheten betyd-
de hans evne til å snakke med mennesker om tro 
mye for mange.

Gunnlaug Fjelde, Gerhards kone, stod alene til-
bake alene med fire døtre og en sønn da man-
nen døde. Gunnlaug forteller at det naturlig 
nok var en veldig vanskelig situasjon. Gunnlaug 
hadde forsaket mye med en mann som stadig 
var på reise. Han nådde heller ikke hjem til fød-
selen til deres første datter. Det må ha vært sårt 
for henne. Jeg husker hvor mye press det var på 
Gerhard på å fortsette møtene kveld etter kveld. 
Det skjedde så mye på disse møtene og det føl-
tes som liv stod på spill. Det var kanskje grunnen 
til at han drøyde i det lengste med å dra hjem da 
det nærmet seg fødsel. 
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Jeg husker det var noe nytt og fremmed med 
denne mannen. Jeg fikk min bestemors tro så 
tett inn på livet. Plutselig gjaldt det meg. Jeg 
tenkte mye den tiden på livet og om det var et 
liv etter døden. Gerhard var med min far på tøm-
merhogst et par dager husker jeg. I kaldt dusk-
regn før snøen var gått. Det likte jeg. Jeg likte at 
han kunne jobbe som vanlige folk og jeg våget 
å nærme meg ham, men en gang han kom opp 
på tunet etter foreldrene mine var blitt kristne, 
snek jeg meg bort bak låven og gjemte meg der. 
Han hadde da en utstråling som var vanskelig å 
møte, fordi noe inni meg ble sterkt berørt.

Så kom kvelden den 4. juni. Jeg husker jeg ba en 
bønn i mitt still sinn på benken i Engesland kirke 
den kvelden. Jeg så på altertavlen med motivet 
der Jesus tar Peter i armen og redder ham fra 
å drukne. Jeg ba, Jesus om du virkelig finnes, 
så ber jeg om at du gir meg troen på deg slik at 
jeg kan kjenne at jeg tror. At jeg vet det liksom, 
at jeg er en kristen og tilhører deg. Akkurat det 
skjedde den kvelden. Uforklarlig, men det gjorde 
det. Jeg husker Gunnar Retterholts store hånd 
på skuldra mi den kvelden. Du har gjort noe lurt 
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i kveld, du Ole Morten. Siden har Han alltid vært 
der i livet mitt som en indre visshet og kilde til 
liv. Om natten når alt kan være mørkt har han 
vært min tilflukt og om dagen når sola skinner. 
På høyden og i dalen. I 40 år. En evighet for en 
ungdom. Et øyeblikk for tanken når man husker 
tilbake. Så har han lovet å være med i fortset-
telsen: 

Se jeg er med dere alle dager inntil verdens ende
(Matteus 28,20)



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland


