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I en svensk vise heter det: «Møtes og skilles er livets gang, 
skilles og møtes er håpets sang.»
Det er unektelig rart å skulle ta farvel med Gunvor som 
sokneprest i Birkenes. Livets gang, javel, men likevel! Gun-
vor sier senere i bladet at det er møtet med mennesker i alle 
livets situasjoner som gjør prestegjerningen så spesiell. Men 
det er jo også det som gjør vårt forhold til presten så spesi-
elt. Gunvor har vært der, ikke med hevet stemme og store 
fakter, men med mild røst, med klokskap og vennlighet.

Tida er kommet for å takke. Birkenes har hatt en trygg og 
diplomatisk prest, I en turbulent tid for den norske kirke, 
har hun virket samlende. Hennes  vennlige framtoning 
har ikke gått på bekostning av hennes autoritet. Og det har 
vært godt å sitte under hennes prekestol. Vi takker for alle 
gode møter og samtaler, og ikke minst for sangen! Men vi 
skilles jo ikke «på ordentlig», hun blir jo boende i bygda 
med utsikt til kirka. Derfor stemmer overskrifta.

Og så ser vi fram til å få møte den nye soknepresten, Torill 
Farstad Dahl. Gode ord om «nypresten» har gått i forvegen 
og de skaper forventning!
Hun kommer til en bygd  der presten tradisjonelt har hatt 
en viktig rolle, ikke bare som menighetsprest, men også 
som kirkens bindeledd til kulturliv, organisasjoner og byg-
defolket generelt. Denne rollen vil Torill fylle. Men først og 
fremst gleder vi oss til å møte henne i menighetssammen-
hengen.  En ny prest kommer gjerne med nye impulser og 
engasjement, og som menighet kreves det av oss at vi har et 

Skilles og møtes 
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FORSIDA:
1. søndag i advent ved Berse.    Foto: RR

Sokneprest-vikar
Øystein Lied, bosatt på Birkeland, 
vil vikariere som sokneprest i Bir-
kenes sokn inntil ny prest kom-
mer. Øystein har lang erfaring 
både som prest  og misjonsan-
satt, og vi er svært glade for at 

åpent sinn, at vi våger å være nysgjerrige og at vi er velvil-
lige. I tråd med dette ber hun senere i bladet om overbæren-
het den første tiden. Vi ønsker henne hjertelig velkommen 
til Birkenes!

Og så må vi ikke glemme jula. Men det skal vel godt gjø-
res med et slikt bombardement av påminnelser om riktig 
julemat, julepynt, juleklær, julegaver, julestemning osv. som 
vi får gjennom reklame og media. Skal tro om det er noe 
juleglede igjen til jul? I alle fall: Kirkene våre står klare til å 
hjelpe deg med den ekte julegleden!

RR

han kan gå inn i denne stillingen. Han kan nås på tlf. 
984277065.

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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De nye menighetsrådene
Her er de altså, de nye menighetsrådene. Alle medlemmene har ulike grunner til å engasjere seg i kirka. Noen fikk 
en konkret utfordring, andre så at det var bruk for dem og noen kjente på at dette hadde de rett og slett lyst til 
å være med på. Men sammen skal de som ble demokratisk valgt, være med å bygge opp under de gode kreftene i 
samfunnet. Og ikke minst: Være med å bygge Guds rike! De må ønskes lykke til! (Foto:RR)

Birkenes kirkelige fellesråd
Mens menighetsrådene sitt hovedfokus er hva som skal 
skje i menigheten, er fellesrådets oppgave å ha ansvar for 
kirkebyggene, kirkegårdene og de ansatte. Samarbeidet 
med kommunen er viktig siden det meste av pengene for 
å drifte kirkelige bygg og anlegg, kommer derfra. Birke-
nes kommune har representant i fellesrådet og tradisjo-
nen tilsier at ordføreren stiller opp.  

Det nye fellesrådet, som trådte i kraft fra 1.desember 
2019, er satt sammen av
– To fra Birkenes menighetsråd: 
 Anne Kari Birkeland og Lars Brøvig Saaghus.
 1.vara Wenche Stoveland. 2.vara Tore Thomassen.
– To fra Herefoss menighetsråd: 
 Jorunn Ravnåsen og Elisabeth Ravnåsen.
 1.vara Gunn Kristine Rødli. 2.vara: Cecilie Jordal.
– To fra Vegusdal sokneråd: 
 Olav Ditlef Tveit og Terje Gordon Jensen. 
 1.vara Kjellfrid Tveit. 2.vara Halvor Retterholt.
– Kommunens representant: 
 Gyro Heia (ordfører). Varamedlem: Anders 

Christiansen (varaordfører). 
– Geistlig representant, oppnevnt av biskopen: 
 Torill Farstad Dahl (sokneprest Birkenes). 

Varamedlem: Steinar Floberg (prost).

Birkenes menighetsråd:
Bak fra venstre: May Olaug Horverak, Nina Hauge (leder), Svein 
Erik Forfang, Roald Rokseth (nestleder), Lars Brøvig Saaghus, 
Oddvar Glidje, Tore Thomassen.
Foran fra venstre: Reidun Birkeland, Gunvor Hofseth (sokneprest), 
Ottar Michaelsen. 
Anne Kari Birkeland og Wenche Stoveland var ikke til stede da 
bildet ble tatt.

Herefoss menighetsråd:
Fra venstre: Gunn Kristine Rødli, Kim Reimann Rasmussen, Berit 
Gauslå, Jorunn Ravnåsen, Elisabeth Ravnåsen, Siv Landaas (leder), 
Oddvin Uldal (nestleder), Åse Brit Nes Bjerva, Frode Eikrem 
(sokneprest). 
Cecilie Jordal og Mariann Birgitte Ruud Slettene var ikke til stede da 
bildet ble tatt.

Vegusdal menighetsråd:
Fra venstre: Frode Eikrem (sokneprest), Jan Reidar Vågsdalen, Terje 
Gordon Jensen, Halvor Retterholt, Kari Mette Retterholt, Kjellfrid 
Tveit, Evy Damgård Dovland, Kate Berly Aaneland, Olav Ditlef Tveit 
(leder).
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Vår Gunvor!

Vi treffer soknepresten på kontoret, ved skrivebordet med 
oppslått bibel, salmebok og 7. sans.

Gunvor Hofseth kom til Birkenes høsten 2007 og da til 
sitt første prestekall i Norge. Internasjonal erfaring som 
prest og prestelærer hadde hun imidlertid fra Sør-Afrika 
og Etiopia, og erfaring fra andre kirkelige oppgaver her i 
landet kom også godt med. 
– Men det var utfordrende, og jeg kjente på glede og 
spenning.  Så ble jeg tatt så godt imot både i bygdene, i 
menighetene og i staben.

Gunvor understreker at hun kom midt i en krevende 
tid. Kirka var i gang med å implementere en ny 
trosopplæringslov og det var krevende.
– Men heldigvis hadde jeg menighetspedagog Kristin 
Brennsæter å støtte meg til i det arbeidet. Jeg har lært mye 
av henne og av nåværende menighetspedagog Janna om 
det å drive trosopplæringsarbeid blant barn og unge.

– Hva er det beste ved å være prest, Gunvor?
– For meg har det å kunne møte mennesker i alle livets 
faser, – i glede og sorg, blitt en rikdom.  Jeg kjenner på 
ydmykhet over å bli vist den tilliten at mennesker kommer 
til meg med livet sitt. Den slitte Freetex-sofaen på kontoret 
mitt har overhørt mange samtaler. Av og til har jeg i 
ettertid spurt meg selv om jeg virkelig var til hjelp, jeg fikk 
ikke alltid sagt så mye. Men jeg har prøvd  å være en god 
lytter, og det å snakke fortrolig med et annet menneske 
har helbredende  virkning i seg selv.

Salmeboka ligger på kontorpulten. Og Gunvor innrømmer 
at den er en trofast følgesvenn. Salmene viser livet i hele 
sin bredde, og de gode salmene skaper gjenkjenning. Hun 
minner om at sang rører ved andre strenger i følelseslivet. 
Derfor er sangen så viktig både i gudstjenesten, men også 
andre steder der folk møtes. Hun husker sangstundene 
heime i oppveksten som noe dyrebart. 

– Favoritt-salme? Vanskelig å velge, men «Vær sterk, min 
sjel, i denne tid» (nr. 478), betydde mye  for meg den tida 
Thor Halvor gikk bort og jeg ble alene. Og så må jeg stadig 
synge siste salme i boka om jordens forvandling (nr. 899). 

Gunvor vil tilbake til spørsmålet om det beste ved 
prestegjerningen.
– Det er stort å være med å lede gudstjenesten, sier hun 
entusiastisk. –For meg er det nesten som en fødsel. Jeg kan 
grue meg på forhånd, alt annet må liksom legges på vent, 
jeg går og samler, tenker og formulerer. Lørdagen har et 
press på seg. Men søndag morgen legger jeg siste hånd på 
verket og det er en fantastisk følelse å endelig få formidle 

det jeg har gått og båret på. Guds ords forkynnelse skal 
være ferskvare, smiler hun. Men hun innrømmer at det 
skal bli godt med mindre trykk på lørdagene.

Gunvor takker alle trofaste kirkegjengere og minner om 
at ved å møte opp, løfter vi hverandre, det er faktisk en 
tjeneste i seg selv. Hver gang teksten om salt og lys i verden 
lyder, tenker hun på mennesker i Vegusdal og Herefoss 
som trofast møter opp selv om det ikke alltid er den store 
flokken. 

Og så valgte hun å bli i kirka, selv om mange ulike syn og 
meninger ikke alltid var like lett å forholde seg til. – Kirkas 
unike mulighet og kirkas enhet har vært viktig for meg og 
mine valg, slår hun fast.  – Kirka skal være stor nok til 
å romme mange syn, men det er noe som er overordnet, 
evangeliet om Guds frelse gjennom Jesus Kristus. Og at det 
er mulig å ha godt samarbeid og fellesskap med mennesker 
med ulikt syn, opplevde jeg til fulle sammen med mitt 
siste menighetsråd. Og når det gjelder samarbeid, må jeg 
også få rose staben på kirkekontoret. Det har vært så godt 
å være en del av et slikt arbeids- og trosfellesskap.

Og så blir Gunvor i bygda selv om hun slutter. Og det er 
ingen selvfølge for en som har ført et aktivt liv med mange 
forflytninger. Da boplikten for prester ble opphevet, fikk 
hun sjansen til å kjøpe prestegården på Birkeneset. Og på 
spørsmål om bygdefolket skal ta det som et kompliment 
at hun slår seg ned her, svarer hun at det kan de! Hun 
kjenner seg vel i bygda, prestegården er en nydelig plass 
og så er det jo ikke så langt til Arendalstraktene hvor hun 
kommer fra!
I den siste tid har Gunvor vært «kjærringa med staven». 
Reparasjonsalderen kom til henne også, men på nyåret 
skiftes ei defekt hofte ut og hun ser for seg et roligere 
liv.  Hun stiller seg nok disponibel for prosten til noe 
vikartjeneste, og kanskje får hun også mere tid til å tenke 
og drive diakoni. Men først og fremst gleder hun seg til 
å få ta igjen litt av det forsømte overfor den nære familie 
og særlig barnebarna.  – Det vil kjennes svært så godt og 
meningsfullt, avslutter hun.

Og Menighetsbladet vil på vegne av menighetene, takke 
for vel utført tjeneste.  Gunvor er blitt respektert og 
avholdt gjennom sin varme forkynnelse og trygge og 
stødige tilstedeværelse. Hun ble bygdas prest.

Tekst og foto: RR
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Tre ganger 
takk (minst)!
Våre tre sokn har etter tur tatt farvel med Gunvor som 
sokneprest i Birkenes. Først var det Vegusdal som den 
24. november hadde avskjedsgudstjeneste med påfølgen-
de samling i kirka. Langbord med snitter og kake. Anne 
Hovland var tydelig i sin takketale: Gunvor blir savnet.

 Samme dag, men noe senere, var det Herefoss sin tur. Av-
skjedsgudstjenesten og samlinga på menighetshuset et-
terpå bar preg av takknemlighet over det Gunvor har fått 
bety for menigheten.  Ragna Holm holdt en varm tale hvor 
hun takket på vegne av de mange.

Søndag 8. desember var det Birkenes sokn sin tur. Og det 
ble en festdag på alle vis. I en full Birkenes kirke svingte 
det til de grader da Birkeland Storband ledet salmesangen. 
Kjente og kjære adventssalmer fikk rytmer og liv så det 
forslo. Prost Steinar Floberg og avtroppende menighets-
rådsleder Margrethe Bjorå takket på vegne av prostiet og 
menigheten.

Etter gudstjenesten var det grøtfest med spekemat, kaffe 
og kransekake på bedehuset. Og dagen ble avsluttet i stor-
salen med et rikholdig program. Crescendo og Tore Tho-
massen sang, varaordfører Anders Christiansen og mange 
andre fikk ordet for å uttrykke takk til Gunvor prest. Den 
gode forkynnelsen, hennes tilstedeværelse, det hun fikk 
bety i møte med enkeltmennesker, hennes evne til sam-
arbeid og at hun har vært en god og samlende prest, ble 
understreket. 

For siste gang som sokneprest ved alteret i Birkenes kirke.    (foto:RR)

En avskjedsgudstjeneste med fullt «trøkk» bidro Birkeland storband 
med i Birkenes kirke.                                                                    (Foto:RR)

Det vanket blomster og gode ord da 
menigheten takket Gunvor  på Birkeland 
bedehus.                          (foto: Inger Lise Woie)

Fra Vegusdal menighetsråd fikk Gunvor 
et bilde av den originale portalen fra stav-
kirka i Vegusdal.          (foto: Kjellfrid Tveit)

Med maleri av Gauslåfjorden, malt av Lene Ve-
husheia, takket herefossingene Gunvor prest for 
12 fine år.                          (foto: Jorunn Ravnåsen)
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Hvorfor går jeg i kirka, egentlig?
DEL 2

Som sagt: 
– Hva det er som gjør at jeg går på gudstjeneste så sant 

jeg har sjanse til det? 
– Hva er det i gudstjenesten som treffer meg så grundig 

at jeg ikke vil gå glipp av den?
I mitt innlegg i forrige menighetsblad skrev jeg blant 

annet dette:
– Jeg går ikke i kirka for å finne et meningsfellesskap 

eller for å please andre enn meg selv.
– I vår omskiftelige og polariserende tid har jeg et behov 

for et sted der jeg kan styrke min åndelige og kulturelle 
forankring.

– I gudstjenesten 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.

Gudstjenesten er bredt anlagt og godt gjennomtenkt. 
Det skal mye til at ingen av «leddene» som denne timen 
søndag formiddag inneholder, ikke treffer meg «hjemme». 
Og langsomheten og omstendeligheten som gjerne preger 
en gjennomsnittlig gudstjeneste i Den norske kirke, gjør 
den annerledes enn hverdagskavet, som med sine (ofte 
nødvendige!) trivialiteter jager opp både tanke og liv.

Samtidig slår det meg riktig ofte hvordan gudstjenestens 
ledd også har elementer av andre gode opplevelser fra livet 
i seg: Den spennende reisen, den fortrolige samtalen, den 
sterke boka (eller filmen), det gode måltidet, den gripende 
musikken, det varme menneskemøtet, - for å nevne noe.

I sin artikkel «Ti gode grunner til å gå på gudstjeneste» 
på www.kirken.no deler Knut Tveitereid noen lettfattelige 
momenter jeg kan anbefale å lese. Mange av mine tanker 
om dette temaet finner jeg godt uttrykt der.

Menneskets viktigste relasjon er forholdet til Gud. Ikke 
alt, men mye faller på plass for den som kan tro at Gud 
er rammen, forankringen og premisset for livet. Denne 

fortrøstningen opplever jeg ikke passiviserende («det er 
en mening med alt og Gud har kontroll og jeg overlater 
bare det hele til ham»), men tvert om istandsettende for 
det livet, de hverdagene og de menneskemøtene jeg er gitt. 
Det å tro på en allmektig og personlig Gud, gir meg en 
retning og en ramme for mine prioriteringer, for mine 
valg, for mitt sinne over urett og overgrep, - og for min 
glede over det fantastiske livet.

Et hvert menneske trenger et sted å være absolutt 
oppriktig. Overfor Gud har det ingenting for seg å «late 
som». Overfor Gud kan jeg være bånn ærlig om alt, - og 
likevel være totalt gjennomelsket.

Et hvert menneske trenger et sted å rette sin takk. Hvis vi 
har åpne (nok) sinn, opplever vi hver dag situasjoner som 
fyller oss med glede og takknemlighet i en viss grad. Jeg 
vet ikke om jeg tror at Gud detaljstyrer alt jeg opplever, 
men det er på «hans vakt» det skjer. Derfor er det ham jeg 
takker.

Et hvert menneske trenger et sted å motta tilgivelse. Knapt 
en dag går uten at selvopptatthet eller grådighet eller 
smålighet fører til at jeg tar valg (små som store) som er i 
strid med mine medmenneskers beste og Guds vilje. For 
dette trenger jeg kontinuerlig tilgivelse.

Gudstjenesten er for meg et sted, ja, kanskje hovedstedet, 
der disse behovene møtes. Det gjelder alle «grå» 
gudstjenester spredd utover på alle kirkeårets søndager, og 
det gjelder nå i de fargesprakende festdagene i advent og 
jul. Mitt ønske for julen er i denne sammenhengen at riktig 
mange i Birkenes skal storglede seg under gudstjenestene 
som kommer før, under og etter julehøytiden.

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 andre del.
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Ny sokneprest er ansatt i Birkenes sokn. Og Torill Farstad Dahl, som forhåpentligvis 
begynner i sin nye stilling i mars, har etter forespørsel sendt oss dette koselige brevet.  
Vi ønsker henne varmt velkommen.

Så spennende 
å bli ny sokneprest i Birkenes!
Jeg heter altså Torill Farstad Dahl, er 48 år og bosatt i 
Lillesand

Jeg har vært prest i snart 20 år, alle årene her på Sørlandet. 
Jeg startet med fire år som vikar og prostiprest i Arendal. 
En vinter var jeg vikar for Leif Møller Stray og hadde et 
konfirmantkull her i Birkenes, før jeg siden høsten 2005 
har vært kapellan i Randesund menighet i Kristiansand. 
Der har oppgavene mine vært varierte – som de er for de 
fleste prester. Jeg har vært mye involvert i trosopplæring 
og arbeid blant barn og unge, i tillegg til gudstjenester, 
begravelser, dåp og vielser. Jeg har jobbet sammen med en 
stor stab og mange frivillige. 

Jeg synes spennet og mangfoldet i oppgaver, og blant dem 
jeg møter i tjenesten som prest, er spennende og fin. Jeg 
liker gudstjenester og møtepunkt der alle generasjoner er 
samlet, og tror at menigheten og Guds kirke er på sitt aller 
beste når alle er sammen. 

Jeg har to barn, Viktoria på 10 og Elias på 14, som er 
konfirmant i år. 

Jeg kommer opprinnelig fra ei lita skogsbygd som heter 
Kjose i Larvik kommune. Bygda har bare 250 innbyggere, 

og verken skole eller bu-
tikk (bare kirke) – men 
ellers tror jeg bygda lig-
ner litt på noen av byg-
dene i Birkenes. Utdan-
nelsen min som prest 
har jeg fra VID Stavan-
ger (tidligere Misjons-
høgskolen). 

Å komme til Birkeland 
blir noe helt nytt – samtidig er det jo ikke så langt fra 
Lillesand. Mine fleste besøk på Birkeland har vært 
på fotballkamper, eller på kulturskolen BLINK sine 
arrangement. Mitt inntrykk er at Birkeland menighet 
ligner litt på den jeg kommer fra – begge er menigheter 
med mange tilbud til alle aldre, god oppslutning, og 
mange gode frivillige. Jeg gleder meg til å bli en del av 
dette fellesskapet her på Birkeland. 

Jeg gleder meg til å bli kjent med mennesker på Birkeland. 
Vær overbærende den første tiden og hjelp meg gjerne med 
dette! Si gjerne navnet ditt hver gang vi møtes i starten, 
slik at jeg kan lære hvilket navn som hører sammen med 
hvilket ansikt!  

Hilsen Torill Farstad Dahl

Stappfulle hus under «Sprell levende-gudstjeneste» på bede-
huset. Sokneprest Frode Eikrem forretter dåp.            ( Foto: RR)

4-åringene samles under høsttakkefesten i Birkenes kirke. 
Sokneprest Gunvor Hofseth og menighetspedagog Janna R. 
Aanesland er midt i flokken.                                            (foto:RR)
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På vegne av Vegusdal menighet 
vil vi få takke hjertelig for alle 
flotte gaver til kirka i forbindelse 
med 150-års jubileet!

Pengegavene vi fikk, ble brukt til:
 fire nye brudestoler (laget av 

Terje Gordon Jensen)
 bønnekrukke
 nytt forheng bak prekestolen
 ny taklampe i våpenhuset
 laminert glass til fordypningen 

i døpefonten
 skilt til «Barnas blomsterbed»
 lampetter til orgelgalleriet

I tillegg ble det gitt et tre, en Asal, 
som er planta ved parkeringsplas-
sen, og en benk som skal stå på 
kirkegården.

Gavene ble gitt av: 
Birkenes kommune
Birkenes menighet
Vegusdal bygdekvinnelag
IL Gry
Vegusdal kvinne-og familielag
UL Heimtun
Herefoss menighet
Vegusdal Ve og Vel
Vegusdal skytterlag 
Birkenes kirkelige fellesråd

Kjellfrid Tveit  
Anne Hovland       

Takk Alle gode ting er tre
For tredje gang arrangeres det orgelkurs i Vegusdal kyrkje
Å spille orgel er som å dirigere 
et helt orkester eller å styre et fly, 
har noen sagt. 
Man kan selvfølgelig ikke lære å 
spille orgel på to lørdager, men 
det er mulig å få en smakebit av 
hvordan det er å spille på et or-
gel, og å spille på en gudstjeneste. 
På kurset vil vi lære om orgelet, 
registrering, spilleteknikk og pe-
dalspill. Vi vil selvfølgelig også 
spille salmer og øve på å spille til sang, det er nemlig vanskelig. 
I februar skal vi ha to intense dager med undervisning i Vegusdal Kyrkje. Elevene 
øver hjemme og i kirkene på de stykker og salmer de skal spille. Søndag 1. mars 
spiller elevene på gudstjenesten i Vegusdal. Det er et vågestykke, men vi har klart 
det bra de foregående år så derfor har vi lyst å gjøre det igjen.

Har du alltid gått med en drøm om å få spille orgel i en kirke så har du sjansen nå. 
Det er individuelt tilrettelagt opplæring i gruppa. Kurset er for både barn (fra 10 
år) og voksne, men du må kunne noter og helst spille piano. Kurset er for begyn-
nere og for viderekomne, som har spilt orgel tidligere.

Kursdager: 
Lørdag 8. februar og Lørdag 29. februar fra kl. 10-15 i Vegusdal Kyrkje. 
«Eksamen»: 
Søndag 1. mars gudstjeneste i Vegusdal Kyrkje kl. 11.00. 

Se oppslag og søknadsinformasjon på hjemmesida rett over nyttår:
www.birkenes.kirken.no  
eller kontakt organist Karen-Ingrid Witter på mobil 95 44 84 01
Søknadsfrist 24. januar 2020
Det er Engesland Kulturforum og Birkenes Kirkelige Fellesråd som arrangerer 
dette kurset.

Karen-Ingrid Witter, organist i Herefoss og Vegusdal

Flott konsert i Vegusdal kyrkje 10. november. Sokneprest Frode  og  Linda Vehusheia 
Larsen stod for ide, plan og gjennomføring.  På bildet får Frode hjelp av Bygdegutane med 
band. Ellers deltok bl.a. Arne Løland, Ida Marie Jaabæk, Andrea Lindland Vallesverd og 
Cecilie Cili Jordal.  (Foto: Janne Heia)
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Her er

Fellesrådets eneste store prosjekt i 
budsjettet for neste år, er å bytte takstein 
på Herefoss kyrkje. Dette er avhengig av 
finansiering av kommunen. Men liften står 
klar….. 

Foto: Helene Horverak

Ivrige medlemmer av Amigos-klubben på 
Herefoss i full sving med å forberede den 
årlige julebasaren.

Foto: Jorunn Ravnåsen

Amigos

Nye takstein

Søndag 20. oktober braket det løs med stor 
konsert i Herefoss kyrkje. Sokneprest Frode 
Eikrem og Linda Vehusheia Larsen geleidet 
seg selv og et kobbel med gjesteartister og 
musikere gjennom en fortreffelig aften i  
kirka ved fjorden.

Konserten
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Tanker i tiden
En slags julefortelling

Jeg jobbet i Voksenopplæringen noen år.  Norsk for inn-
vandrere.  Møtte mange fine folk.  Leste nyheter en dag, 
og hoppet i stolen.

Jeg ante straks hvem det var politiet hadde fakket.  Han 
hadde forlatt hjemmet i Kosovo i 15-årsalderen, i fullt 
raseri.  Hadde levd på gata i Tyskland noen år, og kom 
til Norge sammen med flyktningestrømmen etter krigen 
i -99.  Lærte fort norsk.  Jeg har knapt hatt en elev med 
bedre språktalent. Hadde et litt romslig forhold til norske 
spilleregler.  En smekk på fingrene kunne ha spart både 
ham og samfunnet for mye.  
Vinteren 2001 hadde noen bedt ham om å levere ei pakke.  
Ukjent innhold.  Ei felle.  Politiet tok 24-åringen med ti 
kilo heroin i fanget.  Stort problem.  En munter og trivelig 
gutt, glad i barn.  Nå hadde han stelt det til.  Det sto klart 
for meg: Nå trenger han en venn!  Jeg tok straks kontakt, 
og det ble mange brev og mange besøk.
Dette var tidlig i 2001.  Først satt han i Arendal.  Etter 
nesten ett år sitter han i Kristiansand.  Det er julaften, og 
julemiddagen er spist.  Vakta slapper av, og vår venn klip-
per seg gjennom taket i luftegården i 10. etasje på Tinghu-
set, og firer seg 25 meter ned og fordufter.  En olympisk 
prestasjon.

I nyttårshelga går han borte i Sverige, sulten, kald, blakk 
og alene. Ingen vil hjelpe ham.  Men han er ikke typen 
som begynner å rane folk.  Han «rømmer» hjem igjen til 
Sørlandet, og blir tatt borte i Kvinesdal.  Siden blir det 
tingrett og lagmannsrett.   

Vi fikk gjenopprettet kontakten med foreldrene.  Søsteren 
kom fra Kosovo og besøkte ham i lagmannsretten.  Men 

han fikk 12 år.  Det ble brevveksling og mange besøk i uli-
ke fengsler rundt i Norge.  Under soninga fikk han utdan-
ning, som han aldri hadde fått før, lærte å håndtere PC, 
og fikk norsk ungdomsskoleeksamen, med greit resultat.  
Etter sju år slapp han ut og ble utvist av landet.  Han lever 
nå et normalt liv hjemme i Kosovo, har kontakt med fa-
milien, er gift og har to barn.  Alle er svært takknemlige.  

For meg har det vært en verdifull opplevelse.
Hva dette har i et menighetsblad å gjøre, kan du tenke 
over selv.

Den beste venen tidt eg vann
blant folk eg langt frå heimen fann.
Han stemnde sud, eg stemnde nord
på livsens fjord:
og varmt me helsa utom bord.
(A. O. Vinje)

Toralf Aas

Toralf Aas har vært med i redaksjonskomiteen i menighetsbladet to perioder. I 
tillegg har han vært fast leverandør av referater, refleksjoner og undervisningsstoff 
i ni år (altså 36 nummer!)De siste årene har han formidlet tanker og tro gjennom 
«Tanker i tiden». Han sier at han har ønsket å formidle – og gjerne mellom linjene, 
at kirkas lære, det vi tror på, må framstå som relevant, noe som gjør en forskjell 
her i livet for vanlige levende mennesker. Her følger hans (foreløpig) siste 
manuskript. Takk for alle dine bidrag, Toralf!
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Foto: Torstein Ihle

Småbarnstreff 
starter opp igjen 8.januar. Dette er et 
tilbud til ALLE som er hjemme med små 
barn. Både mødre, fedre, tanter eller 
besteforeldre som passer barn er hjertelig 
velkommen. I høst har det vært innom 
over 20 barn, og det har blitt en fin møteplass for familiene. Nå går 
vi inn i et nytt år der noen begynner å jobbe igjen, noen begynner i 
barnehage, og nye ønskes velkommen til å droppe innom. For ja, dette 
er et drop-in-tilbud hver onsdag (med unntak av skolens ferier) fra kl. 
9.30 på Birkeland bedehus der vi leker, synger og spiser lunsj sammen. Ta 
kontakt med Janna (93896710) hvis du lurer på noe!

Oi se! 
Menighetspedagogen fikk reise på kurs, noe 
som resulterte i forestillingen «Oi se! Gud 
skaper» som ble vist under Småbarnsguds-
tjeneste i Birkenes kirke i høst. Fikk du den 
ikke med deg? Nye sjanser i indre bygder på 
nyåret!

Kode B i januar 
Birkenes menighet har gleden av å invitere alle 
7.-klassinger til å være med på KodeB! Gjennom leker, 
aktiviteter, andakter, sang og dans vil KodeB-delta-
kerne bli kjent med Bibelen. Vi arrangerer fire KodeB-
samlinger pluss en gudstjeneste 9. februar i Birkenes 
kirke. Invitasjon til kirkens medlemmer kommer etter 
nyttår, men arrangementet er åpent for alle som 
går i 7. klasse. Påmeldingen er allerede åpen, så her 
er det bare å melde seg på med kodeord KODEB til 
93896710! OG – går du på videregående og er inter-
essert i å være med som leder? Send meg en melding!

Tanker i tiden
Nytt babysangkurs 
for nye babyer 
Babysang gir barn og foreldre en mulighet til å være sammen 
og bli kjent med andre barn og småbarns-foreldre. Her synger 
vi enkle barnesanger med kristent innhold, samt  nye og gamle 
barnesanger og regler. Babysangkurs for babyer under 1 år blir 
onsdager fra 22. januar til 18. mars, og starter med felles lunsj 
med Småbarnstreff hver gang fra kl. 10.30 på Birkeland be-
dehus. Invitasjoner til barn født juni-desember 2019 kommer i 
posten etter nyttår, men påmeldingen er allerede åpen, så det 
er bare å melde seg på med kodeord BABYSANG til 93896710.

6-årsklubb 
for de som skal begynne på 
skolen til høsten starter opp i 
februar. Invitasjoner til kirkens medlemmer 
kommer på nyåret, men ALLE er hjertelig 
velkommen til å melde seg på! Mer info om 
6-årsklubb og påmelding kommer på www.
birkenes.kirken.no. 
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Løfter om kjærlighet!

BISKOPENS JULEHILSEN

En håndverker var kjent for 
ikke å komme når han hadde 
lovet. Hans begrunnelse var: 
«Man kan ikke både love og 
holde på én gang.» Vi har vel 
alle gjort våre egne erfaringer 
både i forhold til de løfter vi 
selv har gitt, og de som andre 
har gitt til oss. Det er ikke 
alltid samsvar mellom ord og 
handling.

Rudolf Nilsen skriver i et av sine dikt: ”Intet er mer som 
skrift i sand enn løfter om kjærlighet.» Det du skriver i 
sand, blir ikke stående. Vind og bølger hvisker skriften ut.
Det blir glemt for alltid. Skal løfter ha en verdi, må de 
oppfylles. Løfter om kjærlighet må gi seg praktisk utslag i 
handlinger som viser at du er glad i et menneske.

Når keiser Augustus befaler at alle skal skrive seg inn i 
manntall, skriver samtidig Gud seg inn i vår historie ved 
at Jesus blir født som et barn. Juleevangeliet begynner slik 
på latin: Factum est - fakta er. En har sagt at julenatt fikk 
Gud adresse på jorden.

«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til
verden,» skriver Johannes. Ordet fotografere kommer fra 
gresk og betyr direkte oversatt «å skrive med lys». Når 
Jesus skriver seg inn i vår verden, tegner han et bilde av 
hvordan Gud er, med ord og ikke minst i konkret hand-
ling. 

Guds løfter om kjærlighet blir synlig når han blir en av 
oss. Guds løfter om kjærlighet får sitt aller tydeligste tegn 
når Jesus gir sitt liv for vår skyld. Så høyt er vi elsket av 
Gud. 

Gud ønsker å skrive seg enda lenger inn enn i vår historie. 
I Østkirken sier de: «Kristus ble det vi er, for at vi skal bli 
det Han er.» Han ønsker å skrive seg inn i våre liv. Det er 
det som kalles å tro. Troen er en relasjon til Jesus. Johan-
nes skriver i sitt juleevangelium: «Men alle som tok imot 
han, gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans 
navn.» 

Julen forteller oss at Gud ikke skriver sine løfter om kjær-
lighet i sand, men i handling.

Med ønske om en velsignet julehøytid!
Stein Reinertsen

Biskop i Agder og Telemark

Adventskonserten med Atle Pettersen og Birkeland Soul Children i Birkenes kirke ble en fin opplevelse.                                                      (Foto:RR)
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Nr. 4  – 2019

Løsning på kryssord nr. 3 – 2019

Denne gangen kom det inn 25 svar på kryssordet.

Vinnere av gavekort er:

Gunvor Kopperdal Rislå
Rennehaven 18
4760 Birkeland

Nils Olav Eikenes
Strøget 48
4760 Birkeland

 Premiene blir sendt

Innsendt av:

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

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

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

Kryssordløsning sendes:

MENIGHETSBLADET,
Postboks 115,
4795 Birkeland
Innen onsdag 11. mars 2020

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

15

Mange av gravene på kirkegårdene 
får en hvit plastpinne satt ned 
ved gravminnet nå før jul. Det 
er stort sett fordi vi mangler 
noen opplysninger om hvem 
som er fester for grava. Hvis du 
ser en slik pinne på en grav du 
steller, ta kontakt med kirkeverge 
Helene Horverak på tlf.37 28 15 
50, eller e-post kirken@birkenes.
kommune.no. I noen tilfeller 
mangler vi fester i det hele tatt, 
i andre tilfeller kan det bare 
være f.eks. personnummeret 
vi mangler. Alle festere bør 
være registrert hos oss med 
personnummer, ettersom vi 
da oppdaterer adresser ut fra 
folkeregisteret, og kan fange opp 
når festere dør eller får ny adresse. 
Kirkegårdsregisteret ligger hos 
en egen leverandør av systemet, 
sikret med blant annet to-trinns 
verifisering for å logge inn, så 
det skal ikke være risiko for 
personnummer på avveie.

Manglende 
opplysninger på 
kirkegårdene

BIRKENES:
Stella Tveite-Myreng
Hartvig Holen Aabel
Jenny Teodine Nielsen
Pelle Grødum Carlsson
Ingebjørg Nina Bragstad Appleyard
Viljar Ask Soldal
Anders Johan Heggem Mosfjeld
Ella Eide Thonhaugen
Anni Røstad
Elena Gåseland Raen
Lucas Arnesen Jansen
Adam Jensen
Eivind Erlandsen

HEREFOSS:
Leonora Holm

BIRKENES:
Magnhild Flakk f. 1937
Maren Søbye f. 1933
Odny Dorthea Birkenes f. 1924
Karin Ruth Gertrud Bergstøl f. 1947
Lise Høyåsen f. 1940

Konfirmantene 
trår til
Under en dør til dør-aksjon maktet 
årets konfirmantkull å samle inn 
hele 45ooo kroner til menighe-
tens misjonsprosjekt «Jesu døtre» 
i Jerusalem.  Emma Lundemoen 
og Jenny Røstad Flesjå var blant 
dem som gjorde en kjempeinnsats. 
Gaver til prosjektet kan settes inn 
på bankkonto 2880.68.15944 eller 
vippses til nr. 123518.       Foto: RR

På Birkeland bedehus mandag 30. des. kl. 16.00-18.00

Døpte Gravlagte/
Bisatte

Juletrefest
for store og små

Variert program
Gang rundt juletreet
Pølser og is

Alle er velkommen
Arr.: Birkenes menighet og søndagsskolen
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Birkenes Herefoss Vegusdal

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 Misjons-
selskap

26.12.2019
2.juledag
Stefanusdagen
Matt 2,16-23

11.00 Vegusdal kapell 
v/Frode Eikrem
Offer: Kirkens bymisjon 
(region Kristiansand)

29.12.2019
Søndag

11:00 Gudstjeneste på Mosfjell 
skole v/vikarprest Øystein Lied
Offer: Skolelaget (NKSS)

30.12.2019
Mandag

16:00-18:00 Juletrefest på 
Birkeland bedehus i samarbeid 
med søndagsskolen

31.12.2019
Tirsdag
Nyttårsaften                
Luk 13,6-9

18.00 Kveldsmesse 
v/vikarprest Øystein Lied

16.00 Kveldsmesse v/vikarprest 
Øystein Lied. Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

01.01.2020
Onsdag 
Nyttårsdag                  
Jesu navnedag              
Luk 2,21

12.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Menighetsfakultetet

05.01.2020
Kristi åpenbarings-
dag

Hellig tre konger møte 
Birkeland Bedehus

12.01.2020
2. søndag i åpen-
baringstida                  
Matt 3,13-17

11.00 Gudstjeneste 
v/Øystein Lied
Nattverd. Offer: KABB

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Offer: Kirkens Bymisjon, 
region Agder

19.01.2020
3. søndag i åpen-
baringstida
Joh 2,1-11

11.00 Tro og Lys-gudstjeneste 
v/Øystein Lied. Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

11.00 Høymesse 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

26.01.2020
4. søndag i åpen-
baringstida
Luk 18,35-43

11.00 Birkeland Bedehus.
Familiegudstjeneste 
Sprell levende v/Øystein Lied 
og Janna R. Ånesland
Offer: Birkeland bedehus
Kirkekaffe

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

Kirkekontorets åpningstider: 
Juni–august:
Tirsdag til torsdag kl. 10 – 14
Ellers i året:
Mandag, tirsdag, 
torsdag, fredag kl. 10 – 15
Tlf. kirkekontoret: 37 28 15 50
www.birkenes.kirken.no

KIRKEVERGE
Helene Horverak
Mobil: 905 96 509 
heho@birkenes.kommune.no

Fra 1. mars:

SOKNEPREST
BIRKENES
Torill Farstad Dahl
Mobil: 41452845

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
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KLOKKER
HEREFOSS
Gunn Kristine  
Moldal Rødli
Mobil: 481 86 932

Birkenes Herefoss Vegusdal

09.02.2020
Såmannssøndag           
Luk 8,4-15    

11.00 Bibeldagen v/Øystein Lied 
og Janna R. Ånesland
Kode B. Nattverd
Offer: Bibelselskapet  
Kirkekaffe           

17:00 Gudstjeneste v/Frode 
Eikrem og Janna R. Ånesland
Utdeling av hilsen til 
1-2-3-åringer
Offer: Bibelselskapet

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Offer: Bibelselskapet

23.02.2020
Fastelavnssøndag      
Joh 17,20-26

11.00 Birkeland Bedehus 
Sprell levende-gudstjeneste 
med karneval v/Frode Eikrem 
og Janna R. Ånesland 
Offer: ACTA. Kirkekaffe

11.00 Gudstjeneste 
v/Øystein Lied. Nattverd
Offer: Misjonsprosjektet

26.02.2020
Askeonsdag               
Matt 6,1-6, 16-18

19.00 Kveldsmesse 
v/Øystein Lied. Temasamling

01.03.2020
1. søndag i fastetiden                     
Matt 4,1-11  

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

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Orgelelever deltar. Årsmøte
Offer: Menighetsarbeidet

08.03.2020
2. søndag i fastetiden                              
Matt 15,21-18  

11.00 Familiegudstjeneste
Innsettelse av ny sokneprest 
Torill Farstad Dahl. 6-årsbok
Janna R. Ånesland. Birkeland 
Soul Children
Offer: Menighetsarbeidet
Kirkekaffe

15.03.2020
3.søndag i fastetiden                      
Luk 11,14-28 

11.00 Konfirmantenes tema-
gudstjeneste v/Frode Eikrem, 
Torill Farstad Dahl, Janna R. 
Ånesland og Reidar Sløgedal
Offer: Konfirmantene 
bestemmer. Kirkekaffe

22.03.2020
Maria budskapsdag                        
Luk 1,26-38

11.00 Gudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl
Nattverd. Bygdekoret. 
Offer: Menighetsarbeidet
Årsmøte. Kirkekaffe

17.00 Gudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl
Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet.

11.00 Gudstjeneste v/Frode 
Eikrem og Janna R. Ånesland
Utdeling av 1-2-3-års hilsen
Offer: IKO

05.04.2020
Palmesøndag                       
Joh 12,12-24       

1.00 Familiegudstjeneste
v/Torill Farstad Dahl og Janna R. 
Ånesland. Birkeland Barnekor
Offer: IKO

11.00 Familiegudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Amigos deltar
Offer: Misjonsprosjektet

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 

KIRKETJENER
VEGUSDAL
Olav Ditlef Tveit
Mobil: 976 12 883

KIRKETJENER
HEREFOSS
Oddvin Uldal
Mobil: 46665411

GUDSTJENESTEPLAN

Endret åpningstid på kirkekontoret
Av praktiske årsaker vil ikke kirkekontoret ha fast 
åpningstid på onsdager framover. Om det er lys, og vi 
er på jobb, er du hjertelig velkommen innom likevel! Og 
i postkassa vår på hjørnet er alltid mulig å legge igjen 
kvitteringer og lignende, om ikke vi er her.



Søndag 20. oktober var «gull-konfirmanter» samlet i Birkenes kirke.  Der ble de presentert. Etter gudstjenesten hadde de en 
trivelig og lang middag på museet på Tveite. Der ble det mange gode historier og god gammel sang!

En solfylt og varm septembersøndag var det tid for å presen-
tere neste års konfirmanter, samt årets 50- årskonfirmanter. 
Presentasjonen skjedde under gudstjenesten i Vegusdal 
kyrkje, og etter dette møttes nye og «gamle» konfirmanter til 
hyggelig samvær på Engesland bedehus.
Frode prest ønsket velkommen, og så ble det servert nyde-
lig ertesuppe m/loff til , og til dessert var det kaffe, saft, 
marsipankake og is. Serveringen var, som vanlig, et resultat 
av nært samarbeid mellom Vegusdal sokneråd og Vegusdal 
bygdekvinnelag.

Gullkonfirmanter Birkenes kirke

Gullkonfirmanter i Vegusdal

Fra venstre: Sokneprest Gunvor H ofseth, Oddvar Larsen, Aslak Eppeland, Marit Tveite, Ellen Torhild Birkeland, Thor Karstensen, Anne Kari 
Håkedal, Edvard Lauen, Eldbjørg Søberg, Geir Knutson, Reidun  Løyning, Tor Tveide, Ingebjørg Sundtjønn, Stein Arne Aas, Ingebjørg Her-
mansen, Tom Glorvigen, John Tellef Håbesland, Aslaug Tveite, Ole Arnstein Ramse. (Damene har jentenavnene.)

Fra venstre: Per Skripeland, Ånund Skripeland, Roald Håverstad, Alf Johnny Hausland, Åse Jornås Johansen, Bjørn Egil 
Haugland, Reidun Lauvland

18

Leder av sammenkomsten , Olav Ditlef Tveit, ga så ordet til 
Anne Hovland.Hun hadde laget til en quiz, med spørsmål 
fra 1969. Det viste seg at mange visste en god del om begi-
venheter fra den gangen,og,ikke minst, fikk musikk-eksem-
plene 50-årsjubilantene til å minnes»gamle dager».
Etter quizen var den offisielle delen av programmet over, og 
sammenkomsten løste seg etter hvert langsomt opp. En sær-
deles hyggelig stund.  Takk til Vegusdal sokneråd og Vegus-
dal bygdekvinnelag som står for disse arrangementene! 

Tekst: Stein Dørdal
Foto: Mette Håverstad

Foto: RR
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Et juleminne fra barndommen:

Juletregang i Birkenes kirke i den tid det var to dører til sakristiet.  Bildet er tatt av Erling Birkeland, utlånt av Leif Ottar Tveito

Det var en gang
Per Gunnar Knutson vil en tid framover vise bilder fra menighetslivet i Birkenes i gamle dager. De fleste bil-
dene 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.

Det var i den tida da det var to dører til sakristiet i Bir-
kenes kirke. Vi hadde ikke gudstjeneste på julaften, men 
første juledag var det høytidsgudstjeneste. Da var det alltid 
helt fullt av feststemte folk med masse god, gammeldags 
julestemning. Sogneprest Gautestad hadde gudstjenesten, 
så det må ha vært før 1956, da han sluttet og sogneprest 
Nordtvedt overtok.
Juletreet var pyntet og flott, og det sto inne i alterringen. 
Etter preken skulle alle vi bånna* komme fram og danne 
ringer og gå rundt juletreet og synge julesanger. Dette var 
stas, og masse bånn* i alle aldre myldret fram. De minste 
dannet en eller to ringer inne i alterringen. Så kom en ring 
som gikk utenfor alterringen og bak alteret. Og så kom en 
eller to ringer med de største bånna* som gikk ut gjennom 
den ene døra til sakristiet og inn gjennom den andre. På 
den måten ble det plass til mange ringer og masse bånn*.
Det kunne nok foregå ett og annet i det skjulte der ute i 

sakristiet mellom ringene og bånna*, som er naturlig for 
mange når en plutselig ikke er under konstant overvåking 
etter å ha sittet stille lenge, men sjølsagt var alt bare for 
moro. Høydepunktet sto imidlertid en av de eldre guttene 
for. La oss kalle ham Kurt, uten å nevne navn. Han gikk 
i den ytterste ringen, og altså ut gjennom den ene døra 
til sakristiet og inn gjennom den andre. Da han var bak i 
sakristiet, slapp han taket i den ene handa han leide og la 
veien ut på kirkegården, med hele ringen på slep. Vi san-
set oss ikke før vi sto helt ute, mange av oss. Det var med 
skrekkblandet fryd vi «kom til oss» der ute. –Hva ville nå 
skje..? Jeg husker ikke at det fikk noen følger for noen. An-
net enn at det er et av de lyse, gode minnene fra juleguds-
tjenesten da vi var bånn*.

Per Gunnar

*  Bånn/bånna = Barn/barna



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

Søndag kl. 11.00: Søndagsskolen: Følg med på 
kunngjøringer. Vi deltar i tillegg på 
«Sprell levende» -gudstjenestene.
Tirsdag kl. 17.30 – 18.30: Barnekoret  1.–4. trinn 
Tirsdag kl. 18.30: Yngstes 4.–7. trinn
Annenhver tirsdag, 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

JANUAR
Onsdag 01. kl. 11.00 Høymesse v/Frode Eikrem
Søndag 05. kl. 11.00 Hellig-tre-konger-møte NMS
   Tale: Oddvar Søvik
   Sang: Enfoni 
Søndag 12. kl. 11.00 Høymesse v/ Øystein Lied                        
Mandag 13. kl. 19.30 Unges Misjon
Torsdag 16. kl. 19.30 Mannsmøte NMS
   Tale: Roald Arnesen
    Sang: «Frihals»
Søndag 19. kl. 11.00 Tro og Lys-gudstjeneste v/ØL
       kl. 11.00 Fokus
Torsdag 23. kl. 19.30 Møte NLM
   Tale: Egil Grindland
Søndag 26. kl. 11.00 Familiegudstjeneste
   på Bedehuset v/ØL og JRÅ
   «Sprell levende»
 
FEBRUAR
Søndag 02. kl. 11.00 Fokus
Torsdag 06. kl. 19.30 Møte Israelsmisjonen
Søndag 09. kl. 11.00 Gudstjeneste v/ØL
    Bibeldag og  Kode B
Torsdag 13. kl.19.30 Møte NMS
   Tale: Tove Rustan Skaar
   Sang: Jenny Hørte Vigsnes
Torsdag 20. kl. 19.30 Møte NLM
   Tale: Leif Holthe
Søndag 23. kl. 11.00 Familiegudstjeneste
   på Bedehuset v/ØL og JRÅ
   «Sprell levende» og karneval
Onsdag 26. kl. 19.00 Kveldsmesse i kirka v/ØL
   Askeonsdag-temasamling
Torsdag 27. kl. 19.30 Bedehusets årsmøte
                                          
MARS
Søndag 01. kl. 11.00 Fokus
Søndag 08. kl. 11.00 Familiegudstjeneste i kirka
   Innsettelse av Torill Farstad Dahl 
   6-årsbok. Barnekoret
Søndag 15. kl. 11.00 Temagudstjeneste v/FE, TFD og JRÅ
   Konfirmantene deltar
  kl. 18.00 Områdemøte NMS
   Tale: Lars Saaghus

Øvelser og samlinger for barn og unge 
på Birkeland bedehus:

Torsdag 19. kl. 19.30 Årsmøte NLM
Søndag 22. kl. 11.00 Gudstjeneste v/TFD
   Bygdekoret
Søndag 29. kl. 11.00 Fokus

APRIL
Søndag 05. kl. 11.00 Familiegudstjeneste i kirka v/ TFD
                                        Barnekoret
Torsdag 09. kl. 17.00 Sykehjemmet v/TFD
  kl. 19.00 Kveldsmesse i kirka v/TFD
Fredag 10. kl. 11.00 Langfredagsmesse v/FE
Søndag 12. kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste v/ TFD
Torsdag 16. kl. 19.30 Møte NLM
   Tale: Åge Solsvik
Søndag 19. kl. 11.00 Familiegudstjeneste 
   på bedehuset v/TFD og  JRÅ 
   «Sprell levende»
Torsdag 23. kl. 19.30 Møte Israelsmisjonen
Søndag 26. kl. 11.00 Gudstjeneste v/TFD
   Speidernes St. Georgs-dag
  kl. 11.00 Fokus

Birkenes kirke og Birkeland bedehus

våren 2020


