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Min leder denne gangen må begrense seg til å gjengi Hans-
Olav Mørks ferske og aktuelle dikt. Alle ser vi fram til å 
kunne være sammen, og kanskje vil vi da møtes med en ny 
erkjennelse av at vi trenger hverandre.

RR

Vi skal møtes
Vi skal møtes
når dette er over,
ved et bord i en
smekkfull kafé,
i en kirke,
i midtgangens vrimmel
mot Guds alter
og det som skal skje.
Vi skal feire
og synge
og le.

Vi skal gi til hverandre
et løfte,
at vi møtes
når veien er gått.
Når det mørke og vonde
er bak oss,
når den prøven vi fikk,
er bestått,
skal vi dele det svar
vi har fått.

Nordåsveien 2, 4760 Birkeland
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PÅ DEN ANDRE SIDA

NESTE NUMMER AV MENIGHETSBLADET 
kommer ut rundt 20. juni.

Stoff til bladet må være inne på 
menighetsbladetibirkenes@gmail.com 
innen tirsdag 2. juni 2020.

FORSIDA:
Den nye soknepresten i Birkenes; Torill Farstad 
Dahl.  Foto: Svein Erik Forfang

NY REDAKSJON
Den nye redaksjonen for menighetsbladet er i gang. Fra 
Vegusdal stiller Jan Reidar Vågsdalen og Ole Morten 
Vegusdal. Cecilie Jordal og Oddvin Uldal er fra Herefoss, 
og fra Birkenes finner vi Sven Erik Forfang og Roald 
Rokseth (red.).

VIKTIG PRESISERING
Gudstjenestelista, konfirmantgudstjenestene, tro-
sopplæringsprogrammet og program for kirke- og 
bedehus for tiden etter påske er med som vanlig 
i dette menighetsbladet. Mye må sannsynligvis 
utsettes på grunn av situasjonen rundt koronaviru-
set. Påskegudstjenestene blir ikke holdt i kirkene, 
og konfirmasjonsgudstjenestene utsettes til høsten. 
Følg med på hjemmesida og facebooksidene for å 
holde deg oppdatert.

KRISTENT FELLESSKAP
GJENNOM INTERNETT, TV OG RADIO
Kirkens tilbud er endret, og vi kan ikke  samles på 
den måten vi helst ønsker. Derfor anbefaler vi å 
samles over digitale fellesskap. Der kan vi oppleve å 
være en kirke, både i hverdag og krise, der vi er.
Gå inn på kirken.no og søk under «digitale felles-
skap». Der får du oversikt over gudstjenester, andak-
ter og andre fellesskap som ligger på nett eller som 
overføres via radio eller TV. Prestene våre legger ut 
gode hilsener på facebook og menighetens for-
bønnstjeneste vil fungere. Bønnebegjær kan sendes 
til prestene, kirkekontoret eller til Inger Gabrielsen,  
tlf. 48073618.

Men alt nå
vet vi svaret,
vi vet det.
Det å elske hverandre
er alt,
bære byrder
når en har for mye,
holde oppe
når noen har falt.
Til å elske,
til det
er vi kalt.

Hans-Olav Mørk 2020

Midt oppi alt står påsken for døra. 
Måtte stillheten rundt oss også hjelpe oss til å 
finne en indre konsentrasjon og ro. 
Vi ønsker alle våre lesere en velsignet påske.

  Foto:RR
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King Korona
Vi er gått i lockdown hjemme hos oss. Under krigen ble 
vinduer blendet slik at lys ikke skulle sive ut. Nå tetter vi 
smittehull så en usynlig fiende ikke skal slippe inn. 
Vi er isolert av fri vilje i tråd med helsefaglige råd. Situa-
sjonen er ny, fremmed og uvirkelig. Jeg har en periode 
tenkt jeg ikke er redd for å dø. Det var inntil sluttfasen i 
sykdomsforløpet til Covid 19 ble beskrevet. Jeg kjenner 
at alt i meg stritter i mot tanken på å komme dit. Bekym-
ringen snører seg også i brystet når jeg tenker på mine 
nærmeste som befinner seg i risikogrupper. Jeg leser 
Mesterens ord om å ikke la hjertet bli grepet av angst. Jeg 
leser at han vil gi oss av sin fred. Han som selv ble grepet 
av angst da hans time nærmet seg. 

ÅRETS FASTEAKSJON BLIR DIGITAL OG ER VIKTIGERE ENN NOENSINNE 

TAKK FOR STØTTEN 
UNDER ÅRETS 
FASTEAKSJON

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 29.-31. MARS

fasteaksjonen.no

I dag lever 1 av 9 mennesker i verden 
uten tilgang til rent vann. 

For 200 kroner kan du gi et menneske 
tilgang til rent vann resten av livet.

Fikk du ikke gitt?
Vipps til 2426 eller 

SMS VANN til 2426 (200,-)

Grunnet COVID-19 blir det ingen dør-til-dør aksjon i år, 
men dette betyr IKKE at vi avlyser Fasteaksjonen! Takket 
være digitale løsninger kan vi fortsatt samle inn penger 
som kan redde mange liv. Midlene fra fasteaksjonen bru-
kes blant annet til å gi folk rent vann og trygge sanitær- 
og hygieneforhold. Dette er nå viktigere enn noensinne, 
og vi trenger din hjelp.

For å hindre spredning av koronasmitte også her hjemme 
i Norge, vil våre innsamlere i Fasteaksjonen ikke komme 

på døra. I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner kroner, et 
beløp som gir 160.000 mennesker tilgang til rent vann.

Slik kan du bidra i digital Fasteaksjon!
1. Gi en gave med Vipps: Send ditt bidrag til 2426.
2. Gi en gave på SMS: Send kodeord VANN til 2426. 
 Da gir du 200 kroner, som blir belastet i telefon-
 regningen din
3. Sett inn et beløp på gavekontoen vår: 1594 228 7493. 

Merk gaven med «Fasteaksjonen».

Liv og død kommer tett på når vi ser nyhetene. Det er 
nesten som krig, sa en av mine døtre, men det er godt 
vi slipper å være redde for bombene. Gud hjelpe oss! Jeg 
håper og ber om at dette ikke blir så ille som mange av 
oss frykter innerst inne. 

Han hjelper i brattaste bakkar,
og stør deg når vegen blir smal.
Han signar dei sollyse sletter,
og lyser i dødsskuggens dal.

(Trygve Bjerkreim)

Ole Morten Vegusdal
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«Jeg vil bidra til å løfte mennesker» 

Hvorfor søkte du stillingen som sokneprest i Birkenes? 
– Etter mange år som kapellan, var jeg klar til å bytte 

stilling og bli sokneprest. Birkenes er nær Lillesand, og 
et litt kjent område etter skiturer og bærturer. Jeg er 
også nysgjerrig på livet som prest på et mindre sted. 
Mange har snakket varmt om menigheten her, både 
min forgjenger Gunvor, og andre jeg kjenner som bor 
her, eller har bodd her.   

  
Hvilke forventinger har du til tjenesten?
– Ved innsettelsen sa prost Steinar Floberg noe i retning 

av at som kirke bærer vi håpet ut til mennesker. Det er i 
alle fall min visjon for tjenesten. Så forventer jeg mange 
fine møter med mennesker i Birkenes, både i glede og 
sorg, i hverdag og fest. Det er en stor og fin stab, mange 
gode frivillige samt engasjerte råd og foreninger. 

Hvorfor ble du prest?
– Jeg begynte allerede i 13 årsalderen å tenke på å bli 

prest, etter å ha lest en bok om en ung kvinne som ble 
prest. Tanken slapp meg aldri, selv om jeg var innom 
andre muligheter. Den gang var det kanskje et ønske 
om å leve i og ut troen, og formidle det til andre. Og det 
har i grunnen holdt seg som begrunnelse. Jeg vil bidra 
til å løfte mennesker, og styrke tilhørigheten til Gud og 
kirken.  

 
Hva har prestetjenesten gitt deg?
– Den har gitt meg muligheten til å bruke språket til å si 

noe om Gud. Ikke bare språket, men hele min person 
og min kreativitet har jeg fått bruke i denne tjenesten. 
Tjenesten har gitt meg mange sterke menneskemøter. 

 
Hvor har prestetjenesten ført deg?
– Først og fremst til Sørlandet. Jeg har vært prostiprest 

og vikarprest i Lillesand, Høvåg og Arendal. En 
vinter – jeg tror det var i 2003–2004 – var jeg leid inn 
som konfirmantprest i Birkenes, så de som er 30 år 
nå, kan det være jeg som har konfirmert. Tjenesten i 
Randesund har imidlertid vært viktigst for meg. Der 
har jeg vært med på både trosopplæringsreformen og 
gudstjenestereformen, og fått være med på å prege 
menigheten. Flere av årets konfirmanter der har jeg 
fulgt siden de ble døpt.   

Hva slags prest vil du være i og for Birkenes? 
– Jeg elsker gudstjenesten. Den er viktig for meg 

som prest. Jeg tror på liturgien, på fellesskapet, på 
samarbeid og medvirkning. Jeg er glad i å forkynne, 
både til voksne og barn. Troen skal få næring gjennom 
det som skjer i kirka, og der er vi alle med. Gud gir og 
vi deler. Vår bevegelse er fra kirka og ut i livet.

– Jeg har to favorittord: sammen og hverandre. Det er 
gode ord i en menighet og et lokalmiljø. Når dette 
intervjuet finner sted, lever vi midt i frykten og uroen 
for koronapandemien. I en slik situasjonen hører også 
disse ordene med. Vi hører sammen, og må hjelpe 
hverandre. Kanskje kan vi finne nye og andre måter å 
være sammen for hverandre på.

Hva gjør du på fritiden?
– Mye av fritiden min handler om barna, deres lekser 

og fritidsaktiviteter. Men utenom det, elsker jeg hage, 
blomster, kjøkkenhage, jord, meitemarker og kompost. 

Menighetsbladet takker for intervjuet og ønsker Torill-
prest velkommen til Birkenes og til lykke med tjenesten 
her.  

Tekst og foto: Sven Erik Forfang
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Navn: Torill Kristine Farstad Dahl 
Født: 1971 i Haugesund, oppvokst i Kjose, Larvik
Utdannelse: Presteutdannelse fra Misjonshøgskolen, nå VID Stavanger
Tidligere stilling: Kapellan i Randesund, Kristiansand i nesten 15 år
Barn: Viktoria (10) og Elias (14)
Bosted: Lillesand

På kvinnedagen 8. mars tok Birkenes menighet imot sin nye 
sokneprest, Torill Farstad Dahl, i en fullsatt Birkenes kirke.
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Tekst og foto: Sven Erik Forfang

Tekst og foto: RR

Familie-festgudstjeneste
– innsettelse av sokneprest Torill Farstad Dahl

Birkenes kirke er stappende full. Spent forventning. Og 
så kommer prosesjonen, – i akkurat passe fart. Med kors, 
dåpsfølge, menighetsrådsleder og tre geistlige. Det er klart 
for familiefestgudstjeneste med innsettelse av vår nye sok-
neprest, Torill Farstad Dahl.

Prost Steinar Floberg ønsker henne og menigheten vel-
kommen og snakker varmt om kallet til å møte Gud og 
medmennesker. Menighetsrådsleder Nina Hauge leser bi-
skopens innsettelsesbrev . Og så blir Torill bedt for. Der-
med er hun lovlig innsatt som sokneprest i Birkenes sokn.

Så følger dåp ved Frode prest og flott og kreativ sang av 
Birkeland- og Grimstad Soul Children. Menighetspeda-
gog Janna, som er høyt og lavt, forteller – og Torill taler 

over beretningen om syndefallet. Den historien gir ikke 
forventninger om mye smil og glede, men ved hjelp av 
bl.a. en forferdelig blondineparykk, en cowboyhatt og en 
klar sangstemme, får hun oss til å sitte tilbake med følel-
sen av at vi hører hjemme hos Gud, rett og slett.

En flokk nysgjerrige og spente 6-åringer får boka som skal 
åpne veien inn til den gode bibel-historien. Det er ofring 
rundt alteret med anledning til å hilse på nypresten, alt 
under ledsagelse av musikk fra Reidars spreke band. 

Ni slag med klokkene, og så er det kirkekaffe og påføl-
gende lille programsekvens med hilsener og sang. Torill 
er på plass og vi gleder oss til fortsettelsen!
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Arild Haanes fra Kristiansand besøkte Vegusdal 
i januar. Ole Morten hadde invitert til guttekveld, 
og det var der vi møtte denne historien som gjorde 
dypt inntrykk på oss. 

Arid Haanes var en fremgangsrik forretningsmann 
før en alvorlig motorsykkelulykke forandret hele li-
vet hans for 12 år siden. Han fortalte oss om hvor-
dan alt raste sammen og kampen for å tilnærme seg 
et helt annet liv. 
Han snakket også om troen sin, og han var åpen om 
at han var en "skapkristen", der troen kom og gikk 
i det livet som fortsatt hver dag var preget av hans 
reduserte psykiske og fysiske helse.

Sønnen av den tidligere eieren av Danskebåten 
og andre større bedrifter her på Sørlandet, ga 
oss 13–14 gutter fra Vegusdal, sterke inntrykk 
om hvordan livet kan snu på sekunder. Etter 
hans fortelling, snakket vi mye sammen om tro, 
brå livsendinger og felles tanker om dette, og det 
var en svært nyttig og viktig kveld som ga mye 
ettertanke om selve livet.

Når alt raser sammen
Guttekveld med tøff virkelighetshistorie

Tekst og foto: Jan Reidar Vågsdalen

To stolte orgelelever, Ida Marie og Justas, deltok på gudstjenesten i Vegusdal kyrkje søndag 1. mars. En like stolt 
organist-lærer, Karen Ingrid, fikk gave og takk fra Engesland Kulturforum ved Trond Eirik Jaabæk.

Foto: Anne Hovland
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Hvorfor går jeg i kirka, egentlig?

DEL 3

Igjen:  
Hva er det med gudstjenesten som tiltrekker meg sånn? 
Hvorfor går jeg på gudstjeneste så sant jeg har sjanse til det? 

Kan det ha noe å gjøre med at ting faller på plass? Kanskje ikke 
at alle spørsmål får svar, men at kirkerommet og gudstjenestens 
samlede innhold gir et perspektiv på tilværelsen som gir den 
mening, rett og slett? 

«Hva er meningen med livet?» hører vi av og til spurt. Jeg får lyst 
til å svare med et nytt spørsmål: «Er ikke meningen med livet å 
leve, da?» Å leve med de talenter vi har fått og uten de talentene 
vi ikke har fått (av Gud, vil jeg tilføye), til glede for oss selv og til 
gagn for andre (og til ære for Gud, vil jeg tilføye).

Min erfaring er at en gudstjeneste har potensial til på den ene 
siden å møte meg på det stedet jeg er i livet, og på den andre siden 
å utfordre meg til å se noe større å forplikte meg på utenfor meg 
selv. Og min erfaring er at riktig ofte skjer dette i Birkenes, – 
gudstjenestens ulike ledd favner og anerkjenner meg, og mellom 
klokkenes første og siste slag kan jeg flere ganger fornemme et «Se 
ut!» eller et «Se bortenfor deg selv!»

Som sagt: 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»:

– Gudstjenesten har et eget innslag i programmet som gir meg 
anledning til å rope (eventuelt hviske) «Kyrie Eleison», – 
«Herre – vis meg nåde!». Det trenger jeg.

– Syndsbekjennelsen vi framsier i fellesskap i hver gudstjeneste, 
setter faktisk ting i perspektiv. Jeg minnes på at jeg står i et 
forhold til Gud og mennesker. Det trenger jeg.

– Liturgien har en post som heter «Gloria». Da synger jeg min 
lovsang til Gud i fellesskap med de andre som ønsker å rette sin 
takknemlighet mot alle gode gavers giver. Det trenger jeg.

– Hver gudstjeneste inneholder tre avsnitt fra Bibelen, 
skriftsamlingen der vi tror Gud har vist oss hvem han er. Disse 
tre avsnittene kommer fra ulike «deler» i Bibelen, og i løpet 
av et kirkeår dekker de med stor bredde mange livsfaser og 
«kalender-faser». Det trenger jeg.

– Hver gudstjeneste inneholder også en preken av en prest. 
Sannsynligheten er stor for at denne presten både er levende 
opptatt av det hun eller han vil formidle og har satt seg grundig 
inn i temaene teksten omhandler. Snakker vi ikke om seks – 
syv års utdanning for en prest? Prestens preken bidrar til å 
utvide min forståelse av hvem Gud er, den bidrar til at jeg kan 
forstå meg selv bedre, – og den gir hjelp til å håndtere mitt 
liv. I løpet av en preken kan jeg fort møte både inspirasjon og 
utfordringer. Det trenger jeg.

– Flere ganger i gudstjenesten inntreffer bønn. Og hver eneste 
gang blir Herrens bønn, «Vår Far», bedt. Minst én gang. Og 
bønnene i gudstjenesten er rikholdige i innhold og språk. Det 
trenger jeg.

– Sammen med de andre (svakt eller sterkt) troende, framsier 
jeg trosbekjennelsen hver gang jeg deltar i en gudstjeneste. 
Trosbekjennelsen minner meg på hva jeg faktisk tror på. Det 
trenger jeg.

– Hvis jeg er riktig heldig, inneholder gudstjenesten både dåp 
og nattverd. Disse to tydelige nådemidlene bare understreker 
essensen i den kristnes liv: Alt av nåde. Dåpen illustrerer 
vår avhengighet av Guds inngripen (barnet bæres til dåp 
og presterer intet), mens nattverden, dette «kroppslige» 
nådemiddelet, understreker det fellesskapet jeg er del av som 
borger i «syndsforlatelsens rike», som Asbjørn Arntsen synger. 
Det trenger jeg.

– Hver gudstjeneste avsluttes med den eldgamle Aronittiske 
velsignelse (4. Mos. 6, 24 – 26). Her bekrefter Gud at han 
kommer meg i møte, og han setter meg fri til å være meg. Det 
trenger jeg. Sterkt.

Mange av de ovenstående tankene finnes svært godt uttrykt 
i presten Knut Tveitereids tekst «Ti gode grunner til å gå på 
gudstjeneste» på www.kirken.no. Jeg anbefaler den artikkelen, – 
lettfattelig og samtidig dyptloddende. 

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. Jeg tror det er derfor jeg går i 
kirken. God påske!

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 tredje og siste del
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Her er

Amigos har jevnt over 12–16 barn på hver samling 
og Elisabeth og Kristina Ravnåsen er ansvarlige for å 
drive den flotte Amigos-gjengen i Herefoss.

Vi hadde kino på menighetshuset for barn og voksne, 
og ikke en stol stod tom. Filmen «Antboy» ble vist. 
Suksess som vil gjentas. 

Frode prest tok også med barna på en visuell reise på 
idrettsplassen der han illustrerte hvordan kristendom-
men har spredd seg fra land til land. Han la ark med 
landene i historisk og tidsriktig rekkefølge i hoppe-
gropa og der fikk barna hoppe så langt de klarte og se 
hvilket land de landet på, før de returnerte til pizza-
boller på menighetshuset. Stor stas for ungene, Frode 
engasjerer som vanlig med historie og aktivitet. 

Tur til gapahuken hadde vi også, der vi stekte lapper 
på bålet og gikk natursti. 

. Mye spennende vil også foregå i samlingene frem-
over mot sommeren. Barna i Herefoss gleder seg til 
hver Amigos kveld, som foregår annenhver tirsdag. 

Amigos Herefoss har hatt 
flere fine samlinger i vinter

Det var en flott gudstjeneste ved Frode Eikrem og Janna R. 
Ånesland. Janna fremførte skuespill om skapelsen og barna satt 
som lys i midtgangen og så på! Det ble også delt ut hilsen til 
1–6 åringer.

Såmannssøndag 
i Herefoss kyrkje

Tekst og foto: Cecilie Jordal

Tekst og foto: Oddvin Uldal

Sokneprest Frode Eikrem demonstrerer sats mens han ganske stille syn-
ger: «Hadde jeg vinger, så ville jeg fly…..»
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I bakvendtland
«I Bakvendtland der kan alt gå an», synger Alf Prøysen. 
Han tenkte neppe på påsken da han skrev den kjente bar-
nesangen, men det kunne han ha gjort, for i påsken  er 
alt  bakvendt.  Vi beveger oss  fra  død  til liv. Vanligvis er 
det omvendt – fra liv til død. Vi pleier jo å si at så lenge 
det er håp, er det liv. Men når livet er ute, da er også håpet 
forsvunnet. Slik er det imidlertid ikke i påsken. Påsken 
forteller om at det er håp også etter døden. Påskemorgen 
slukker sorgen og gir oss livet og lyset tilbake. Det er nær-
mest som den bakvendte visa «der øst er vest og fem og to 
er ni». 

Påskemorgen bringer noe nytt. Påskemorgen viser oss at 
Gud er herre over liv og død. Han som en gang skapte 
himmel og jord. Han skaper på nytt – liv og håp. Påske-
morgen er for alle som trenger en ny start i livet. Alle oss 
som sliter med brøkregning eller som har forsøkt å tegne 
Babylon, men ikke fikk det til. Alle som har følt seg «tuf-
sete og dom», ja som har slitt med følelsen «detti blir min 
siste dag». Vi kan på  påskemorgen  høre «sus som over 
furukrona kom» og oppleve å få «blanke ark og farjestif-
ter tel». 

Påskemorgen gir oss en ny sjanse – en ny dag «som rein 
og ubrukt står».  
Påskens budskap forteller oss at vi kan overleve døden. Je-
sus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet, hver den som tror 
på meg, skal leve om han enn dør». Og apostelen Peter 
sier: «Vi har et levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse 
fra de døde». I Guds bakvendtland, der kan alt gå an. Der 

blir hans død til nytt liv for oss. Hans rettferdighet blir til 
vår rettferdighet.

Ordet påske kommer av det hebraiske ordet pesach, som 
betyr å gå forbi. Det er døden som går forbi og gir livet en 
ny sjanse. «Krist stod opp av døde, nu sonet er vår brøde», 
synger Grundtvig. «Bøtt er brøden, død er døden, død er 
døden som syndens sold». Vår byrde av svik og svikt i tan-
ker, ord og gjerninger er fortid. Etter påskemorgen kan in-
gen anklage og fordømme oss. Jesus vant, og jeg har vun-
net. Fortsatt kan døden såre; skille mann og kone, barn og 
foreldre, men døden kan ikke vinne til slutt. Verken sorg, 
synd, svik eller sykdom skal være det siste. Døden er ikke 
lenger en endestasjon, men en passasje – en overgang til 
det evige liv. Ja, ikke nok med det, men hele kosmos skal 
gjenoppstå – renset for alt vi har overforbrukt og foru-
renset. Påskemorgen slukker sorgen over at alt håp er ute 
– for denne verden, og for oss. Så bakvendt og uforklarlig 
går det altså til i påsken – at midt i dødens verden – blir 
livets gave overrakt oss.     

Påskemorgen slukker sorgen, 
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet lyset og livet, 
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.

Sven Erik Forfang

Påsketanker
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Birkeland Soul Children blir stadig flere, og det er 
kjempegøy! Både gutter og jenter som går i 5.–7.
klasse synger av full hals både på øvelsene og på 
ulike oppdrag de får. 
Første helgen i mars var de i Grimstad og møtte 
Soul Children-representantene derfra. Lørdagen 
gikk med til øving, spising og lek – og på søndag 
sang de sammen på gudstjenesten i Grimstad 
Frikirke. 
Framover skal de bl.a synge på en stor Yngstes-
samling, og til høsten kanskje til og med dra til 
Oslo og møte mange andre Soul Children kor?!
Det er kjempegøy å synge sammen med gamle 
og nye venner – og det er bare å bli med, det er 
plass til mange flere!
Les mer på: www.birkenes.kirken.no eller ta kon-
takt med dirigent Janna på 93896710

Birkeland- og Grimstad Soul Children synger på gudstjeneste i 
Grimstad.                                                                           Foto: Mads Sætren

Småbarnstreff fortsetter 
ut mai! 
Småbarnstreff er et drop-in tilbud, åpent for ALLE 
som er hjemme med små barn.  
Mødre, fedre, tanter, onkler, besteforeldre, – alle er 
hjertelig velkomne til peisestua på bedehuset.
Her samles vi til lek, sang og spiser lunsj 
sammen. Et godt sted hvor både barn og voksne 
treffer likesinnede og kanskje knytter noen 
vennskapsbånd ☺
Ta med lillegullet og kom! 
Hver onsdag (med unntak av skolens ferier), 
Birkeland Bedehus kl 9:30
Ta kontakt med Janna (93896710) hvis du lurer på 
noe!

Tårnagenthelg 
9. og 10. mai 2020!
Tårnagenthelg er for alle som fyller 9 år i 2020. 
Dette blir to spennende dager hvor barna inviteres 
til å være «agenter» som får ulike oppdrag og 
mysterier som må løses. Agentene får gå på 
oppdagelsesferd i kirkerommet og klokketårnet, 
og løser mysterier ved hjelp av symboler og 
bibelfortellinger. 
Barna deltar så på søndagens gudstjeneste hvor de 
deler noe av det de har opplevd som tårnagenter.
Kjenner du noen som vil være tårnagent? Alle 
3.klassinger som er medlemmer av Den norske 
kirke får invitasjon, men arrangementet er åpent 
for alle. Så ta med en venn og bli agent for en helg! 
Påmelding: Send SMS med kodeord TÅRNAGENT + 
barnets navn, til 93 89 67 10
Les mer på www.birkenes.kirken.no.

Foto: Liv Torunn Kildefelt

 Ta bilde av QR-koden 
for å se liten snutt om 
Tårnagenthelga.

10
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Givertjenesten
Givertjenesten i Birkenes startet i 2004. De siste ti 
årene har Tor Anders Hauge vært leder. To andre 
veteraner har vært Mariane Hagestad og Unni Han-
sen. I tillegg sitter nå Anne Kari Birkeland i komi-
teen som representant fra menighetsrådet.

Tor Anders trekker seg nå som leder, men opplever 
arbeidet så meningsfullt at han fortsetter i å sitte 
i komiteen. Han ønsker å nevne at siste år bidro 
86 givere til at det kom inn kr. 325.690. Han tak-
ker spesielt de nye giverne som kom med etter en 
vervingskampanje siste høst. Utfordringene nå blir 

å tenke kreativt og få inntek-
ter via andre kanaler i tillegg 
til de tradisjonelle. Tor Anders 
ønsker å takke alle givere som 
trofast er med på å finansiere 
det varierte trosopplærings-
arbeidet i menigheten. Og 
menighetsrådet takker Tor 
Anders for helhjertet innsats.

Ny ungdomsarbeider
Etter at Ryan Appleyard måtte trekke seg pga 
sykdom, har menighetsrådet på nytt lyst ut stil-
lingen som ungdomsarbeider, denne gangen i 
30%. Stillingen kan eventuelt kombineres med noe 
ansvar i Vegusdal og Herefoss. Søkere har meldt sin 
interesse, men i skrivende stund har ansettelse ikke 
funnet sted.

Tårnrommet
Rommet bak orgelet i Birkenes kirke er nå ferdig 
reist, takket være Terje Gordons ARTige snek-
kerier AS og private gaver på til sammen 68250 
kroner. Rommet skal brukes til både trosopplæ-
ringa og aktiviteter for barn under gudstjenesten. 
Nå skal det installeres varme og høyttaler, videre 
kjøpes inn teppe, noe møbler og leker. Til denne 
ferdigstillingen trengs noe mere midler, og vi tar 
med stor glede imot små og store beløp på konto 
2880.22.40416 (merkes Tårnrom). Takk til alle 
trofaste givere. 

Fra Birkenes menighetsråd
Hva slags menighet 
skal vi være?

Fra venstre: Nina Hauge, Svein Erik Forfang, May Olaug Horverak.

Tor Anders Hauge

Birkenes menighetsråd har vedtatt 
at det skal utarbeides et visjons- og 
måldokument for menigheten, og 
har opprettet en arbeidsgruppe til å 
lede arbeidet.

Den norske kirkes overordnede visjon er «Mer himmel 
på jord». I kirkens plandokument «Håndtrykk» har man 
formulert 7 satsingsområder; gudstjenestelivet blomstrer, 
flere søker dåp og trosopplæring, kunst- og kulturut-
trykk er en del av kirkelivet, kirken engasjerer seg i 
lokalsamfunnet, flere finner sin plass i kirkelig arbeid, 
kirken skaper trygge rom og kirken har en demokratisk 
og velfungerende organisasjon. 
Dette er målsetninger for kirken som helhet, men hva vil 
vi skal prege kirken lokalt hos oss. Leder i Birkenes me-
nighetsråd, Nina Hauge, sier til menighetsbladet at «uten 
klare mål er alle veier like gode». – Vi trenger bevisst-
gjøring rundt mål og prioriteringer. Vi trenger å tenke 

gjennom hva vi vil at Birkenes menighet skal bety for oss 
som bor her. Når vi har noe å strekke oss etter og styre 
etter, blir arbeidet enklere, mer målrettet og lystbetont. 
– Et slikt arbeid kan ikke bare utføres av noen få, under-
streker Nina Hauge, vi trenger bidrag fra flest mulige; ja 
alle som er glad i kirka og vil tilhøre den; unge, gamle, 
Søndagsskolen, KRIK, Unges Misjon, Skolelaget, kirkelig 
ansatte, misjonsorganisasjonene mv. 
Som hjelp til å utarbeide et visjons- og måldokument, har 
komiteen planlagt et allmøte med kreativt tilsnitt. Dette 
møtet er nå utsatt inntil videre på grunn av koronapan-
demien. Men komiteen kommer sterkt tilbake.

Sven Erik Forfang      
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Unges Misjon og «Gjenbruken»

Inger Britt og Andreas Vollan
Dette unike ekteparet fra Birkeland på henholdsvis 79 og 
83 år, har i en årrekke vært de drivende krefter bak opp-
bygging og drift av NMS Gjenbruk Lillesand. En smittende 
entusiasme, en utholdenhet og en praktisk sans som nok 
må beskrives som spesiell, kjennetegner paret. Nå trapper 
de ned, og påtroppende daglig leder, Harald Søiland, inn-
rømmer at for å erstatte dette radarparet, trengs i alle fall 
15 frivillige! Han forteller om 40 damer og 20 menn i be-
driften, men at de trenger flere frivillige. Nå har veteran-
paret invitert NMS sin kvinneforening «Unges Misjon» til 
fest og årsmøte i gjenbrukslokalene. Og som durkdrevne 
kremmere åpner de for storslagent salg etter møtet.

(fra en festlig kveld hvor foreningen «Unges Misjon» på Birkeland satte hver-
andre stevne  i NMS Gjenbruk sine lokaler i Lillesand)

Ina Kjøstvedt, 
daglig leder NMS Gjenbruk på landsbasis
Dette fyrverkeriet av en daglig leder, bosatt i Lindesnes, 
gjestet Lillesand Gjenbruk denne mørke januarkvelden. 
Ute var det storm og regn, men på gjenbruken var det 
dekket til fest. Latteren sitter løst når Ina beretter om sine 
tusen prosjekter med kreativt tilsnitt og om sitt forsøk på 
kjøpestopp i heimen. Åpne og lyttende ansikter vises når 
hun forteller om dette eventyret som startet for 20 år si-
den, om de 50 gjenbruksbutikkene som NMS driver over 
hele landet. 2500 frivillige er engasjert og det omsettes for 
rundt 60 millioner! Alt overskudd går til NMS sitt arbeid. 
Og så snakker hun om kloden vår, om vårt ansvar for en 
bærekraftig utvikling i samfunnet vårt. Og vi forstår at 
dette er en del av vår kristenplikt! Og når 80 % av forsam-
lingen både er ivrige strikkere og facebook-brukere, aner 
hun store gevinster for de kommende prosjekter i gjen-
bruksbevegelsen.

Unges Misjon på Birkeland
Navnet skjemmer ingen, men bildet lyver ikke. De fleste damene er godt voksne, men hva 
gjør vel det! Samtalenes tema og lydnivået vitner om at alle er unge innvendig! Unges Mi-
sjon er en misjonsforening på Birkeland for damer i alle aldre. Foreningen er over 50 år 
og har ca. 50 medlemmer. Så å si alle møtte opp på gjenbruken i Lillesand til årsmøte og 
fest denne januarkvelden. Og årsmelding og regnskap vitner om god drift. Tenk så smart 
å organisere seg i fem grupper som samles i hjemmene til meningsfullt fellesskap. Og så 
møtes alle gruppene til festlige fellesamlinger på Bedehuset, eller som denne gangen, på 
NMS sin gjenbruksbutikk. Hele 157.000 kroner er siste år sendt til Sat7, et tv-selskap som 
produserer og sender kristne tv-programmer til Midt-Østen. Leder for foreningen, Siv 
Hørte, sprudler av glede og energi. Hun sier som de fleste i dette arbeidslaget: «Så tar vi 
et år til!»

Men obs!!! Det blir ikke Torgdag denne våren, men derimot Misjonsfestival lørdag 17. oktober.

Tekst og foto: Roald Rokseth
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Hva gjør man når det 
store orgelet midt under 
gudstjenesten nekter å gi 
fra seg et pip? Man har to 
valg, enten å la organist og 
kirketjener febrilsk skifte 
sikringer, eller man kan 
innkalle soknepresten som har 
medbrakt instrument under 
prestekjolen.  

(Foto: RR)

1. Hva er vår nye sokneprests fulle navn?
2. Hvem har malt verdens mest kjente bilde av den 

første nattverd? Motivet er malt direkte på veggen 
i Santa Maria delle Grazie, som er en kirke og et 
kloster i Milano.

3. Hva heter langfredag på engelsk?
4. Å «toe sine hender» er aktuelt. Hva har dette med 

påske å gjøre?
5. På hvilken side i koret i Birkenes kirke er Barbro 

Thomassens liljer malt inn i glasset?

Fasit:  1.Torill Farstad Dah 2.Leonardo da Vinci .3 Good Friday 4. Pilatus fraskrev seg ansvar for Jesu skjebne og vasket hendene 5. Venstre 6. Påskriften på 
Jesu kors «Jesus fra Nasaret, jødenes konge) 7. 1. påskedag  8.  Pesach (Utferden fra Egypt  9. Hvit  10. En lengre bønn som leses eller synges vekselsvis av 
prest og menighet.

Påskequiz

Orgeltrøbbel

(Alle former for hjelpemidler er forbudt)

Fasit på siste kryssord (for denne gang) følger. 
Vi takker Gunvor Hofseth for jobben med å 
stimulere våre små grå. Takk også til alle som 
trofast har sendt inn løsninger. 
Følgende vinnere får tilsendt gavekort:

Lillian Tveit
Solberg 59
4885 Grimstad

Esther Aasen
Birkelandsvn. 1955
4760 Birkeland

Det er slutt…..

6.  «Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum» hører også 
påsken til. Hvorfor?

7. Hvilken dag er første søndag etter første fullmåne 
etter vårjevndøgn? (iflg. kirkemøtet i Nikea i år 325)

8. Hva kalles jødenes påske og hva feires den til minne 
om?

9. Hvilken liturgisk farge brukes i kirka første 
påskedag?

10. På langfredag brukes litaniet i kirken. Hva er det?

13
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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 - GRAVMONUMENTERSPESIALFIRMA - 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
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Knut Geir Aas 
døde 1. mars 2020, 
79 år gammel. I 
hele 38 år var han 
organist i Herefoss 
og Vegusdal sokn. 
Siden 1968 bodde 
han på Birkeland 
sammen med sin 
kone, Margit.  

I en fullsatt Birkenes kirke ble det tirsdag 10. 
mars tatt avskjed med Knut Geir. Her ble mange 
av hans sider som familiemann, organist, lærer, 
venn og sosialt midtpunkt understreket. Hans 
entusiasme, grundige forberedelser, trygge tro 
og vennlighet var noe av det som ble nevnt 
som kjennetegn på Knut Geir. Menighetene i 
Vegusdal, Herefoss og Birkenes vil huske Knut 
Geir med takknemlighet .

– enten dere vil leve sammen mann og kvinne, to menn eller to kvinner. Dette har kirkas «Storting», 
som heter Kirkemøte, bestemt at skal være mulig i Den norske kirkes menigheter.

Når det gjelder hvem som skal foreta vielsen, er det mulig å ønske seg en bestemt prest, kanskje en 
prest en kjenner og har tillit til. Men ønsket kan ikke alltid oppfylles. Det kan for eksempel handle 
om hvilken prest som er på jobb eller har ferie når vielsen skal være. Prester kan også reservere seg, av 
samvittighetsgrunner, for eksempel mot å vie likekjønnede par. Prestene i et område har en overordnet, 
en prost, som er ansvarlig for å sørge for at vielser kan bli gjennomført når noen av prestene har 
reservert seg, har ferie, eller av andre grunner ikke kan ha vielsen. 

Når dere ønsker å gifte dere i kirka, tar dere kontakt med kirkekontoret. Litt generell informasjon, og 
skjema for å melde ønske om vielse, finner dere på våre hjemmesider, ellers er det bare å ta kontakt om 
dere lurer på noe. http://birkenes.kirken.no/index.phtml?pid=15947. 

På kirkekontoret ønsker vi alltid å møte folk med respekt, både ved henvendelse om vielse og andre 
ting. Det betyr ikke nødvendigvis at en er enig i en mening, eller kan oppfylle alle ønsker noen har. Vi 
jobber i et ganske regulert system. Ansatte i kirka håper også å bli møtt med forståelse og toleranse selv 
om en kan være uenige i en sak. Så prøver vi å snakke best mulig sammen om det det gjelder. Og vi 
som jobber i kirka er selvsagt underlagt taushetsplikt om hva vi får vite om noens personlige forhold.

– og å gifte dere utenfor kirkebygget!
Noen par ønsker av ulike grunner å gifte seg utendørs eller i andre lokaler enn kirka. Dersom dere 
er et av disse parene, ta kontakt med soknepresten deres for å snakke om deres ønsker og tanker. Det 
er viktig at stedet er lett tilgjengelig, og gir en verdig ramme. Det har de siste årene vært vielser ved 
prestene i vårt område for eksempel på gårdstun.

 Helene Horverak
Kirkeverge

Knut Geir Aas er død

Velkommen 
til å gifte dere 
i kirka!

BIRKENES:
Ida Birkenes
Eline Dåvøy
Mathias Hauge Møller
Nellie Rasmussen
Christian Larsen Eikrem
Oskar Røstad
Oline Håbesland Berntsen

VEGUSDAL:
Erlend Haugland Honnemyr

Døpte

BIRKENES:
Elisabeth Gundersen f. 1970
Vetle Røstad Rugholm f. 1995
Omund Lund f. 1939
Gerd Sjursen f. 1939
Tove Mørland Birkeland f. 1946
Magne Arnfinn Grødum f. 1955
Knut Geir Aas f. 1940
Laila Ourom f. 1945
Gudrun Tollefsen f. 1933

Gravlagte/
Bisatte
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Birkenes Herefoss Vegusdal

05.04.2020
Palmesøndag                       
Joh 12,12-24       

11.00 Familiegudstjeneste
v/Torill Farstad Dahl
Offer: IKO

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

09.04.2020
Skjærtorsdag
Matt 26,17-30    

17.00 Sykehjemmet 
v/Frode Eikrem. Nattverd
19.00 Kveldsmesse 
v/Frode Eikrem. Nattverd

11.00 Kapellet. Gudstjeneste
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Vegusdal bedehus

10.04.2020
Langfredag                    
Markus 14,26-15,37   

11.00 Langfredagsmesse 
v/Torill Farstad Dahl

19.00  Langfredagsmesse 
v/ Torill Farstad Dahl

12.04.2020
Påskedag 
 Luk 24,1-9              

11.00 Høytidsgudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl 
Offer: Misjonsprosjektet

11.00 Høgtidsgudsteneste 
v/Frode Eikrem 
Offer: Kirkens Nødhjelp

13.04.2020
2. påskedag                 
Luk 24,13-35          

11.00 Høytidsgudstjeneste
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

19.04.2020
2. søndag i påsketida                
Joh 21,1-14 

11.00 Birkeland Bedehus.
Sprell levende familieguds-
tjeneste v/Torill Farstad Dahl 
og Janna R. Ånesland
Birkeland Soul Children deltar
Offer: KRIK.  Kirkekaffe

26.04.2020
3. søndag i påsketida                                                      
Mark 6,30-44

11.00 Speidernes St. Georgsdag 
v/Torill Farstad Dahl 
Offer: Birkenes speidergruppe

11.00 Temagudstjeneste med 
konfirmantene og Lys Våken 
v/Frode Eikrem
Offer: Konfirmantene 
bestemmer

01.05.2020
Fredag  1. mai                   
Luk 6,31-36

11.00 Kommunehuset
Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Offer: Kristne arbeideres 
forbund

03.05.2020
4. søndag i påsketida                  
Joh 16,16-22        

11.00 Konfirmantenes 
temagudstjeneste
v/Frode Eikrem 
Offer: Konfirmantene 
bestemmer

09.05.2020
Lørdag

11.00 Konfirmasjons-
gudstjeneste v/Frode Eikrem
Offer: Menighetsarbeidet

10.05.2020
5.søndag i påsketida                      
Joh 15,1-8

11.00 Familiegudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl og Janna R. 
Ånesland. Tårnagenter
Offer: Menighetsarbeidet
Kirkekaffe

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

SOKNEPREST
BIRKENES
Torill Farstad Dahl
Mobil: 41452845
tord@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
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KLOKKER
HEREFOSS
Gunn Kristine  
Moldal Rødli
Mobil: 481 86 932

Birkenes Herefoss Vegusdal

17.05.2020
6. søndag i påsketida 
17. mai                                    
Luk 1,50-53

11.00 Festgudstjeneste i 
Frikirkens lokaler 
v/Torill Farstad Dahl.
Offer: Søndagsskolen lokalt/Lil-
jen barneforening, Åbål
Klokkeslett kan bli justert – se 
kommunens 17-mai-program

10.45 Festgudstjeneste 
v/ Frode Eikrem
Offer: Kirkens Nødhjelp

12.30 Festgudstjeneste 
v/Frode Eikrem 
Offer: Redd Barna

21.05.2020
Torsdag
Kristi Himmelfartsdag 
Mark 16,19-20 eller 
Skaperverkets dag

Friluftsgudstjeneste 
v/Sven Erik Forfang i samarbeid 
med Historielaget. 
Tidspunkt og sted blir annonsert 
i lokal presse og på plakater

23.05.2020
Lørdag

11.00 Konfirmasjon v/Torill Far-
stad Dahl og Janna R. Ånesland
13.00 Konfirmasjon v/Torill Far-
stad Dahl  og Janna R. 
Ånesland. 
Offer: Menighetsarbeidet

24.05.2020
Søndag før pinse        
Joh 15,26-27

11.00 Konfirmasjon v/Torill Far-
stad Dahl  og Janna R. Ånesland
Offer: Menighetsarbeidet

30.05.2020
Pinseaften

16.00 Barnas Pinsefest
v/Torill Farstad Dahl og Janna R. 
Ånesland

31.05.2020
Pinsedag                        Joh 
20,19-39

11.00 Høytidsgudstjeneste v/Toril 
Farstad Dahl. Nattverd
Offer: Kristne kameratklubber

11.00 Høytidsgudstjeneste   
v/Frode Eikrem. Nattverd.
Offer: Rådet for psykisk helse    

01.06.2020
Andre Pinsedag

11.00 Kapellet. Høgtidsguds-
teneste v/Frode Eikrem
Offer: Misjonsprosjektet

06.06.2020
Lørdag

11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Frode Eikrem. 
Offer: Menighetsarbeidet 

14.06.2020
2.søndag i treenighets-
tida                          Matt 
3,11-12 

11.00 Misjonssøndag 
v/Torill Farstad Dahl                   
Nattverd. Kristne Kameratklub-
ber deltar. Sang av Fyrlyktene
Offer: Misjonsprosjektet
Kirkekaffe

11.00 Felles sommersøndag med 
Vegusdal på Stoveland 
v/Frode Eikrem 
Vegusdal musikkorps deltar 
Trialgruppa
Offer: Ung i trafikken

21.06.2020
3. søndag i treenig-
hetstiden                     Luk 
14,15-24

11.00 Sommersøndag 
v/Torill Farstad Dahl.           
Offer: Baldone. 
Kirkekaffe

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.



Bilpark en 17. mai

Æresvakter kjerka

Krans på Peder 
Mollestad sin grav
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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 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.

Dette bildet er fra midt på 60-tallet en gang. Ikke alle 
hadde biler, og flere kjerkebusser måtte til. Lastebilene 
fraktet grønnruss på lasteplanet. Det var alltid masse 
folk på 17. mai-gudstjenesten i den tida. Musikken spil-
te, og det var kransepålegging av soldater fra Kjevik på 
Peder Mollestad sin grav. Han var flyver og ble skutt 
ned under krigen. 

I forbindelse med kranspåleggingen på Peder Mol-
lestads grav, stilte musikkaspiranter og speidere opp 
som æresvakter der soldatene fra Kjevik kom marsje-
rende. Her ser vi bl.a. fra høyre Nils Olav Eikenes i mu-
sikkuniform. Videre mot venstre jentespeidere: Reidun 
Nortvedt, Anne Kristine («Tia») Larsen, Aina Hovstad.

Hver 17. mai foretok soldater fra Kjevik kransepåleg-
ging på grava til flyger Peder Mollestad som ble skutt 
ned under krigen. Da spilte alltid Guttemusikken Ja 
vi elsker. Det var veldig høytidelig. Denne seremonien 
fortsatte så lenge foreldrene til Peder Mollestad levde.
Dette bildet er fra omkring 1960.
Det er Åsmund Knutson som dirigerer guttemusikken. 
Og av musikanter ser vi bl.a. f.v.: Bjørn Mosfjell, trom-
me, Helge Knutson, trombone, Jørgen Dalane, trom-
bone, Toralf Aas, tromme. Bak ham: Torbjørn Aasen og 
Tormod Knutson på klarinetter.
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Årets konfirmanter 
i Vegusdal, Herefoss og Birkenes
– med alle forbehold om forandring

Adrian Berntsen Slåtsveen
Celina Haugan Evjen
Even Josef Dugan
Ingeborg Birknes
Kristine Brødholt
Mari Strømman Håkedal
Marilena  Bylund
Oskar Dalene
Tallak Mo Reiersen
Tobias Raen
Veronika Igland
Villiam Wisløff-Ohrvik

Adrian  Aamlid Madsen
Aleksander Siamishai Topland
Annika Ragnarsdottir
Guro Holm
Hallvard Stie
Tor Magnus Aamlid
Åse Moldal

Henrik Hansen Stølen
Johann Reinken
Lina Reinken
Oskar Gordon Jensen
Ragnar Gundersen Flateland

Aleksander Murberg Hurlen
Anne Marie Kylland
Arve Njåstad
Benjamin Eikrem
Daniel Alvseike
David Johnsen
Einar Ytrehus
Eivind Nordjordet Kylland
Eivor Malén Mathisen
Elise Eikrem
Emma Lundemoen Håkedal
Freddie Bertin  Trones Trones Remes
Hannah Amalie Hagen Bjelland
Håkon Stavelin
Ida Konstanse  Eikrem
Jakob Grødum
Jenny Røstad Flesjå
Jonas Nes Aabel
Julie Birkeland
Jørgen Smith
Martin Hauge
May-Lillian Endresen
Per Christian Baarli
Petter Birkenes Terjesen
Sebastian Johansen Andersen
Theodor Moldal
Tobias Skårmo Larsen
Tomine Sandsmark
Tuva Birkeland
Vegard Borgersen Lindtveit
Vegard Tveiten
Vetle Lid Hetland

Andreas Aasli
Astri Sofie Tveide Johnsen
Celina Montero-Gonzalez
Dominik Wiraszka Kolakowski
Eivind  Flaa
Emil Håkedal Tveite
Isabel Drangsholt Bjornes
Jørgen Hellerslien
Kamilla Raen
Karina Mollestad Hoddevik
Kasper  Kjellsen Kjellsen Kverneland
Lasse  Storeide
Nikolai Mollatt
Stian Raen
Tara Madeleine Raen

Birkenes kirke 
lørdag 23. mai kl. 11:00

Herefoss kirke 
lørdag 9. mai kl. 11:00

Vegusdal kyrkje 
lørdag 6. juni kl. 11:00

Birkenes kirke 
lørdag 23. mai kl. 13:00

Birkenes kirke 
lørdag 24. mai kl. 11:00



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

MED ALLE FORBEHOLD OM KORONA-AVLYSING

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
Fredag 24.  Bedehusbasar
Søndag 26. kl. 11.00 Gudstjeneste v/TFD
   Speidernes St. Georgs-dag
  kl. 11.00 Fokus

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

Øvelser og samlinger for barn og 
unge på Birkeland bedehus:

MAI
Fredag 01.  kl. 11.00  Gudstjeneste kommunehuset v/FE
Søndag 10.  kl. 11.00  Familiegudstjeneste i kirka 
   v/TFD og JRÅ
                                        Tårnagenter
  kl.11.00  Fokus
Søndag 17. kl. 11.00 Festgudstjeneste
                                        i Frikirkas lokaler v/TFD    
Torsdag	21.	 	 Friluftgudstjeneste	v/TFD
                                        i samarb. m. Historielaget
Lørdag  23. kl. 11.00
	 	 og	kl.	13.00	 Konfirmasjonsgudstjenester
Søndag	 24.	kl.	11.00				Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag	 31.	kl.	11.00			Høytidsgudstjeneste	v/TFD

JUNI
Søndag 14. kl. 11.00  Misjonssøndag i kirka
Søndag 21. kl. 11.00  Sommersøndag i kirka

Birkenes kirke og Birkeland bedehus

våren 2020

Riktig
god påske!


