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I disse dager åpenbarer grøftekantene ofte fantastiske ting, 
bare se på forsida av dette bladet. Et lite skritt bort fra den 
harde asfalten ligger en annen verden. Kanskje kan det 
være en påminnelse til alle hjemmeferierende i sommer: 
Du trenger ikke store avstikkeren for å få den gode opple-
velsen.

Dette bladet har mye stoff om den spesielle situasjonen vi 
har vært i denne våren. Kanskje blir det i meste laget. Men 
noen har fokus på det vi har lært og som vi kan ta med oss 
videre som noe godt. Jann Grødum sier: «Mennesker ser 
og tar hensyn til hverandre på en ny måte». Kanskje den 
blomstrende grøftekanten kan være et bilde på denne noe 
bortgjemte siden av koronaen.

Så er menighetene våre gradvis i gang igjen. Det er litt som 
å våkne av en dvale. Og noen forlater arbeidsfellesskapet 
mens andre kommer. En staut kar takker av etter 35 års tje-
neste som kirketjener i menigheten, mens en ny står klar 
til å ta over. Og så er det spesielt å ansette en ungdomsleder 
som vil ha fokus på de litt eldre unge.

Vi ønsker å takke de kirkelige ansatte med hjelpere for inn-
satsen i denne tida. På tross av mye usikkerhet har frimo-
digheten og fantasien ført til at kirkas budskap har nådd ut 
i bygdene våre. En rolig sommer ligger foran, men vi tror 
på en høst hvor store og små igjen kan samles om det vi 
opplever som det viktigste.

RR
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FORSIDA:
Underet i veikanten. (Foto:RR)

KONFIRMASJON
Vårens konfirmasjonsgudstjenester ble avlyst. 
Her er nye datoer:

Birkenes kirke:
– Lørdag 19. september kl. 13.00
– Lørdag 26. september kl. 13.00
– Søndag 27. september kl. 11.00

Herefoss kyrkje: Lørdag 22. august kl. 11.00
Vegusdal kyrkje: Lørdag 10. oktober kl. 11.00

Grøftekanter

Håpshjerte fra tårnagent 002 Heine Tønnessen, som var førstemann 
til å sende inn bilde av utført oppdrag, (se s. 10). 

Foto: Hildegunn B. Tønnessen

HÅP
Du som ser vår trette tanke,
Herre, gi oss trøst og tro.
Du som søkte oss i mørket,
du som hørte og forstod
da vi tvilte i vår bønn.
La oss møte deg, Guds Sønn.
Tal så tro kan tvil fordrive:
Jeg er sannheten og livet.

(Liv Nordhaug)
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Kirka i disse 
korona-tider…
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Gudstjeneste i det grønne…. Wenche Stoveland gjør klar til neste 

gudstjeneste
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Vakker maidag under Guds åpne himmel
– med «Rett kurs» og 250 tilhørere
Tekst og foto: Jan Reidar Vågsdalen
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9. mai 2020 kommer til å bli en liten merkedag i det 
kristne samfunnsliv i Birkenes, de indre bygder og på 
Engesland, i lange tider. I vår tøffe koronaperiode satt Siv 
Halldis Aas og Linda Lien Solås seg ned med sine egen 
tankesmie på Engesland, og funderte på om det var noe 
de kunne gjøre for bygda. Og som tenkt så gjort av de 
fantastiske ildsjelene fra blant annet Engesland Bedehus.

På kun fem dager fra mandag, frem til lørdagens kon-
sert med Rett Kurs, så greide disse to flotte kvinnene å 
annonsere og invitere bygdefolk og andre – så møtte der 
frem over 250 mennesker til denne flotte konserten med 
vakre gode og kristne låter og salmer – rett og slett et lite 
under (!)

Undertegnede som var med denne maidagen, både som 
journalist for Indrefilten.com og som tilhører og gjest, 
fikk en opplevelse sammen med alle som gikk til hjertet 
i form og budskap. Industritomta til Thor Daniel Aas 
ble forvandlet fra laftetømmer, stokker og arbeidsplass, 
til en drive-in for biler. Det ble suksess, stor suksess, og 
sangene som ble sunget gjennom den over 90 minutter 
lange konserten var betydningsfulle. Ordene som ble lest 
fra Bibelen, samt de ord som kom ble snakket om, tro og 
kjærlighet til Jesus, og gleden over å være samlet i hans 
åsyn-var sterkt.

Det var meldt regn og kaldt vær dagen før. Men da bilene 
begynte å rulle inn på Engesland sto sola på i sin vakreste 
maiprakt og den varmet. Mon tro om ikke det var andre 
makter som forandret været til denne gilde lørdagen, 
der folket fikk høre Guds ord gjennom vakre sanger og 
fantastiske musikere.

Siv Haldis ønsker velkommen

Scenen og publikum

Siv Haldis og Linda
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Alpha-kurs på Engesland bedehus
Tekst og foto: Jan Reidar Vågsdalen

Siv Halldis Aas og Trond Eirik Jaabæk startet i vår Alpha-kurs på En-
gesland. På første møte av en serie på flere, kom det deltagere både på 
bedehuset og via livestream 19.mai.
Undertegnede fikk sammen med felleskapet en fin innføring i hva kris-
tendom er, og hva troen handler om. Dette kurset skal fortsette utover 
våren og sommeren, forteller Aas til meg.

Bildet viser kursholderne Siv Halldis Aas og Trond Eirik Jaabæk
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Tekst og foto: Cecilie Jordal

Dugnad på 
Herefoss kirkegård

I Herefoss ble det avholdt dugnadsarbeid på kirkegården 
i slutten av mai. «Kaffegjengen» og andre frivillige samlet 
seg for å luke, kappe og rive ugress og buskas på kirkegår-
den. Ca 15 stk. møtte opp, og hva er vel en dugnad uten 
den berømte kaffepausen i godt sosialt lag?

Tekst: Helene Horverak. Foto:Oddvin Uldal

Nå kan vi endelig gå langs kirkeveggene i Herefoss 
igjen uten å være redd for å få fallende takstein i 
hodet! Da undertaket ble utbedret for 13 år siden, 
ville Riksantikvaren at de gamle teglsteinene skulle 
opp på taket igjen, og kirka fulgte rådet derfra lojalt. 
Dette var nok feil vurdering, ettersom disse steinene 
etter hvert viste seg å være så dårlig i festene at det 
var fare for at de kom skliende ned, spesielt i og et-
ter perioder med mye vind og vær. Hele jobben har 
kostet ca. en million kroner, og kunne gjøres takket 
være bevilgning fra kommunen, som har det øko-
nomiske vedlikeholdsansvaret for kirkebyggene.
Arbeidet ble gjort i vår, og var velsignet med mye 
godt og tørt vær. I anleggsperioden var det også lite 
aktivitet å ta hensyn til i kirka, ettersom alle samlin-
ger ble avlyst på grunn av korona-pandemien. Knut 
Åsmund Aamlid AS har vært hovedentreprenør 
for oppdraget, med underleverandørene Birkeland 
Elektro AS (lynvernanlegg), Smartvent Ventilasjon 
og isolasjon (isolasjon over sakristi) og Malerfirma 
Bjørn Egil Berntsen AS (malerarbeider tårn).

Fra 17. mai-feiringa på Herefoss. Det ble historisk 
med drive-in-gudstjeneste ved kirka i år! 20 biler 
pluss 1 traktor stilte opp ! Flott innslag på nasjonal-
dagen! (Foto: Oddvin Uldal)

Nytt   tak

Drive-in på Herefoss

Herefoss – verdt et besøk!
Ta gjerne en dagstur til Herefoss i sommer! Nyt sy-
net av kirka, og ta en sving over kirkebakken, som 
holdes i god stand av kirketjener og bygdedugnad. Er 
kirketjeneren på jobb, kan det være du kan få ta en 
kikk inni kirka også, med både gammel altertavle og 
historiske dokumenter på veggen. Og husk å velge en 
fin sommerdag, og ta med badetøy for hele familien, 
siden Herefoss Utvikling nå har utviklet Kirkekilen 
ved siden av kirka til et flott område med sandstrand, 
stupetårn, sandvolleyballbane og lekeplass.         HH
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– Jeg kommer egentlig fra Rakkestad, men traff mannen 
min på Sørlandet. Birkeland ble valgt både på grunn av 
sentral beliggenhet og hustilbud, fortsetter Liv Torunn. 

Men hvorfor søkte du denne stillingen, dette er jo noe 
helt annet enn det du har drevet med før?
– Jeg har i en lengre periode vært på utkikk etter noe 
nytt, en arena der jeg kan få brukt både min kreative og 
administrative side, jobbe både i team og selvstendig, og 
samtidig være med på noe meningsfylt og viktig. Denne 
stillingen sier bare «check» på alt dette!

Utlysningsteksten forteller at ungdomslederstillingen 
gjelder 30% fast i Birkenes menighet og noe fast i tillegg 
i Vegusdal og Herefoss. Hovedoppgavene blir konfirmant-
arbeid, oppfølging etter konfirmanttida, lederutvikling og 
andakter/undervisning.

Ny ungdomsleder
– Liv Torunn Kildefelt har tatt imot stillingen
Hun virker rolig, skikkelig og strukturert der hun sitter foran meg på kirkekontoret. Det ser 
ut som om hun allerede trives i dette miljøet blant prester og profeter.
– Her er det godt miljø, og jeg gleder meg til å jobbe sammen med denne gjengen, sier hun 
med overbevisning.

Kort fortalt:
Navn: Liv Torunn Kildefelt
Alder: 39
Yrke: Framtidig ungdomsleder i Birkenes menighet
Bosted: Bakkemoen, gift og to barn (5 og 8 år)
Skolebakgrunn: Folkehøgskole, Bibelskole i Norge og to års High School på Hawaii  
 Administrasjonsutdannelse, 
 Interiørkonsulentutdannelse.
Yrkesbakgrunn: Ulike butikk – og kontormedarbeiderstillinger.
Hobby: Familieliv, dans, sang, sying, interiør…..

Ungdom er ikke nødvendigvis den enkleste aldersgrup-
pa å jobbe med. Tør du dette?
– Ja, jeg gleder meg. Kommer du nær nok, oppdager du 
at unge mennesker er skjønne, spennende, spørrende og 
søkende. Jeg har lyst til å være med å gi ballast i en urolig 
tid. Og så tenker jeg at jeg kan bruke utrustningen min, 
formidlingsevnen, kreativiteten og omsorgen min i møte 
med de unge. Forhåpentligvis er jeg så ung at jeg ikke har 
glemt hvordan det er å være i den aldersgruppa.

Kan du gi en karakteristikk av deg selv?
– Jeg liker å jobbe både i team og alene. Ganske struktu-
rert er jeg nok, og ingen risikotaker. Jeg er en omsorgs-
person, er kreativ og glad i å danse og synge. Klarer jeg å 
bidra til at unge mennesker ønsker å knytte relasjoner til 
Gud, kirke og menighet, syns jeg i grunnen jeg må være 
litt fornøyd, avslutter Liv Torunn, som håper på kontakt 
med hele menigheten etter hvert.                                        RR

Årets konfirmasjoner er enda ikke unnagjort, men likevel er arbeidet allerede i gang for 
neste års konfirmantkull. Ungdomsarbeider Liv Torunn Kildefelt går inn i konfirmant-
arbeidet sammen med Torill Farstad Dahl og Reidar Sløgedal. Alle på kommende 9.trinn får 
invitasjon i posten, og elektronisk påmelding er allerede åpen. Sjekk QR-koden med mobi-
len din for en liten film om hva konfirmasjon er. Mer info på www.birkenes.kirken.no. 

6
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Ny kirketjener i Vegusdal

35 år i tjeneste 
– nå takker Olav Ditlef Tveit av

Per Helge Aas er ansatt som ny kirketjener i Vegusdal fra 
1.september. Han er et kjent navn i bygda Engesland, der han 
er engasjert i lag og foreninger. Trofast er han både i kirke og 
på bedehus. Og han får ikke så lang vei til kirketjenerjobben i 
Vegusdal kyrkje, han kan omtrent holde øye med gress-lengden på 
kirkegården hjemmefra. Han har også ansvaret for Vegusdal kapell 
og kirkegården der. Kirketjeneryrket er ikke helt ukjent for Per 
Helge. Hans oldefar var kirketjener i Vegusdal sokn i rundt 30 år, 
i perioden hvor Haugvadbakken var hovedkirkegård på Engesland. 

Per Helge er tømrer, og jobbet tidligere 
hos Byggmester Olav Aabel på Birkeland. Siden 2002 har han drevet 
Engesland Bygg AS sammen med Per Øyvind Solås. De kommer 
nok til å redusere på oppdragsmengden fremover, men har ikke 
tenkt å legge ned. Firmaet har bygd den nye driftsbygningen ved 
Vegusdal kyrkje, og har hatt flere oppdrag med reparasjoner på selve 
kirka. En god kompetanse å få med i kirketjenerteamet. I tillegg er 
mannen både hyggelig, smilende, tjenestevillig, allsidig og med god 
ordenssans!

Helt siden 1985 har vegdølen Olav Ditlef Tveit gjort tjeneste 
for både kommune og Den Norske Kirke. 68-åringen 
forteller til Menighetsbladet at det har vært en svært rik tid, 
både i arbeid, sammen med mennesker og på troens vei.
– Jeg er svært takknemlig over å få ha arbeidet med 
Vegusdal kirke og kapellet på Vegusdal, og jeg takker for 
alle de menneskene jeg har fått møte på denne fantastiske 
veien av lærdom og i et gildt arbeidsfellesskap. 
Nå takker jeg av, blir pensjonist, men vil fortsatt glede meg 
over alt det flotte kristne arbeidet som foregår i bygda.

1 2017 fikk Olav Ditlef kulturprisen i Birkenes kommune 
for sitt arbeid på flere plan gjennom mange år, en fortjent 
pris til karen som kjenner bygdefolket og endringene. Tveit 
er i likhet med noen andre få, nettopp prototypen på den 
som vil noe, er engasjert i mye og har en lederstil som er 
beundringsverdig.

På menighetens vegne takker Menighetsbladet for vel 
utført arbeid. Takk for din trygge tilstedeværelse, for at du 
tok ansvar, takk for engasjement, for humor, for at du sa 
ifra, for at du har vært en viktig del av staben i menigheten. 

Tekst: Helene Horverak     Foto: Privat

Tekst og foto: Jan Reidar Vågsdalen
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Jann Grødum (pensjonist)
1. På grunn av alder og helsetilstand har 

vi ikke kunnet ha fysisk kontakt med 
barn, barnebarn og oldebarn. Det har 
vært skikkelig tøft.

2. Mennesker ser og tar hensyn til 
hverandre på en annen måte enn før.

3. Jeg opplever at min kristne tro blir 
viktigere for meg når helsa svikter og 
verden rundt er usikker.

4. Kirka har imponert meg. Den har tatt tak. Det var stort å 
oppleve svigerdatter som spilte på drive-in-gudstjeneste for 
masse folk.

Benjamin Eikrem 
(konfirmant, skoleelev)
1. Det tøffeste var nok å være så asosial, 

å ikke kunne være sammen med 
venner. Veldig rart å måtte utsette 
konfirmasjonen.

2. Dette med hjemmeskole passet meg 
faktisk ganske godt; sove en time 
lengre om morgenen og disponere 
jobbedagen litt som jeg ville.

3. Det meste kan fungere on-line! Klassemøter, 
pianoundervisning…….

4. Må innrømme at det var rart da konfirmasjonen ble utsatt, 
– men det var jo ikke kirkas skyld! Egentlig er jeg bare 
glad til. Konfirmasjonsdagen var opprinnelig lagt til min 
bursdag. Nå kan jeg høste frukter av to store dager! Ellers 
har jeg fått være med å filme og redigere fra opptak i kirka. 
Kjempeinteressant. Men jeg har savnet KRIK, Skolelaget og 
Crescendo.

Rolf Aadne Eikenes 
(67 år, selvstendig næringsdr.)
1. Alvoret og usikkerheten i situasjonen 

var belastende å leve med. Vi måtte 
begrense inntaket av informasjon 
noen ganger. Savnet av barns 
og barnebarns nærhet var også 
vanskelig.

2. Livet ble jo roligere. Vi kunne dyrke 
fellesskapet i den indre kjerne. Natur og trim fikk også 
større betydning.

3. Jeg sitter igjen med vissheten om at livet er uforutsigbart, 
ting skjer så fort. Vårt trygge og stabile liv er ingen 
selvfølge.

4. Behovet for fellesskap og trygghet økte i denne tida, og 
det er jo nettopp kirkas oppgave å formidle og gi tilbud 
om dette. Kirka har virkelig vært til stede gjennom nye og 
kreative formidlingsformer.  

Tekst: RR
Folk i farten

1. Hva har vært vanskeligst i denne Korona-tida?
2. Har du opplevd noe som positivt?
3. Hvilke erfaringer vil du ta med deg?
4. Hva tenker du om kirkas rolle i denne tida?

Kari Mygland Michaelsen 
(48 år, husmor og helsesykepleier)
1. Usikkerheten. Vi hadde mange 

planer som måtte settes på vent. Det 
var vanskelig å gå og vente på nye 
forordninger.

2. Det har vært godt å bruke mere tid 
sammen som familie. Vi fikk mere ro!

3. Har lært å sette pris på kloke 
rådgivere(både politikere og helsemyndighet) som vet hva 
som er til det beste for oss.

4. Kirkas rolle har vært minst like viktig som alltid. Flott at 
den etter hvert kom på banen i andre former.
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Dette er et kjent sitat fra Olsenbanden filmene. Egon Ol-
sen hadde som regel en plan som var helt genial… Hvilke 
planer har du for sommeren? De har sannsynligvis blitt 
forandret. Ferieturer til utlandet er avlyst. Mye av det vi 
har gledet oss til blir det ikke noe av, foreløpig. Det er 
noen merkelige uker og måneder vi har bak oss. Covid 19 
pandemien har gjort at mange av planene vi hadde måtte 
legges vekk. Mye har vært i endring, mye har blitt avlyst.

Og hva med høsten? Hvilke planer kan vi egentlig legge 
for høsten? Vi må kanskje ha en plan B, en reserveplan, for 
det kan komme nye smittebølger og nye restriksjoner. Vi 
må lære oss til å leve med usikkerhet en stund fremover, 
mer usikkerhet enn vanlig.

I denne situasjonen er det fint med noen planer som ikke 
kan rokkes ved, og det er Guds planer med oss: «For jeg 
vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstan-
ker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» 
Jeremia 29:11.

Gud har fredstanker for oss. Fred i sjel og sinn, fred med 
Gud, fred med hverandre, fred for fremtiden. Denne fre-
den har han sendt oss da Jesus kom og da Den hellige Ånd 
kom. To bevis for at Gud ser oss mennesker og vil ha kon-
takt. Påske og pinse forteller at Gud ser oss og har en plan. 
Planen hans er at vi skal kunne oppleve fellesskap med 

han her og nå. Planen er også at vi skal leve i Guds nærhet 
til evig tid etter døden.

Dette er planer som ikke kan forandres. Dette er planer 
som ikke stoppes av virus, ulykker eller sykdom. Dette er 
store ord. Det er vanskelig å fatte dybden og bredden av 
den freden Gud vil gi oss. Derfor er det viktig å komme 
på gudstjenester. Der opplever vi Guds nærvær litt ekstra. 
Der opplever vi kristent fellesskap. Vi kan kanskje forstå 
litt mer av Guds plan for oss gjennom å høre prekenen.

Velkommen til gudstjenester i sommer. Kirka tar ikke fe-
rie, Gud tar ikke ferie, han har gode planer for oss, midt i 
en urolig verden.

God sommer!
Hilsen Frode Eikrem

Sokneprest i Herefoss og Vegusdal

Sommer-Sommer-
amdaktenamdakten

Jeg har en plan
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Onsdag 19. august starter Birkeland Soul Children 
opp igjen med øvelser på bedehuset hver onsdag 
fra kl. 18.00–19.30. Nye og gamle medlemmer er 
hjertelig velkommen! 

Etter planen skulle koret, sammen med 3000 
andre sangere, møttes til The International Soul 
Children Festival i Oslo i oktober, men på grunn 
av koronasituasjonen er det fremdeles uavklart 
hvordan det blir. Uansett kan vi ha mange fine 
øvelser og samlinger lokalt, så det blir stas! 

Velkommen!                                                        JRÅ

Birkeland Barnekor hadde 
sommeravslutning
Tekst og foto: Reidar Sløgedal

Etter nesten tre måneders korona-pause i 
barnekoret, hadde vi endelig en samling igjen. 
Samlingen skulle først og fremst være en slags 
sommeravslutning, men det ble jo like mye et 
etterlengtet gjensyn med hverandre. På en vanlig 
øvelse er vi inne på Birkeland Bedehus, vi lærer 
sanger og synger mye, men på tirsdag var vi ute 
for å leke, spise litt og ha det gøy sammen. En 
fantastisk sommerdag med høy temperatur satte 
rammen. Forskjellige ringleker er alltid en suksess. 
«Gi et lite vink», en slags «leke-gjemsel-lek» slo 
også godt an. Etterpå vanket det is, og vi sang 
bursdagssanger til alle som hadde hatt bursdag 
siden midten av mars. Barnekoret er for barn fra 
første til fjerde klasse. Det betyr at noen slutter 
hver vår, så også i år. Fjerdeklassingene som 
slutter, får diplom og en liten gave. Nå ser vi frem 
til sommerferie, men vi gleder oss også til et nytt 
semester og håper at mange nye førsteklassinger 
vil begynne i barnekoret. Vi nevner derfor at første 
øvelse i høstsemesteret er tirsdag 25. august. 
Velkommen!

Tårnagenthelg 
på hjemmebane!
I år kunne vi ikke arrangere Tårnagenthelg slik vi 
pleier, men i stedet ble årets 3.klassinger invitert 
til å være «Tårnagent hjemmefra». Agentene fikk 
tilsendt agentbevis og forskjellige oppdrag de 
kunne løse hjemme. Blant annet skulle de lage 
et hjerte av steiner, blomster, blader ol. på trappa 
til en nabo uten å bli oppdaget. Deretter måtte 
de bruke det hemmelige tårnagentalfabetet til å 
løse et mystisk kodebrev som ville lede dem til en 
agentgave. «Det var kjempegøy å reise til kirka på 
kvelden!», sa en av agentene på vei hjem.

JRÅ

Småbarnstreff 
og Babysang
Over 30 forskjellige 
barn og voksne rakk 
å besøke Småbarns-
treff og Babysang 
før koronasituasjo-
nen snudde opp-ned 
på alt. Fremdeles er 
det usikkert hvorvidt 
vi kan starte opp igjen med Småbarnstreff (1–3 år) 
etter sommerferien, men oppdatert info kommer 
på hjemmeside og Facebook i august. Babysang 
starter onsdag 2.september, og er for barn under 1 
år. Mer info om alt dette og påmelding kommer på 
www.birkenes.kirken.no.

JRÅ

10

5–7. KLASSE

Agent 055 Evelina Louise 
Kildefelt har akkurat 
fått opp kodelåsen (men 
koden røper hun aldri).
Foto: Liv Torunn 
Kildefelt.

Bildet er tatt før koronatiden



11

Alt blir bra
Du har sikkert sett barnetegningen av en 
regnbue og ordene ALT BLIR BRA i løpet 
av de siste månedene. Søker du det opp på 
Google, får du opp mer enn 25 millioner 
treff i løpet av 37 sekunder. 

I løpet av disse korona-ukene har mange barn tegnet 
en liten regnbue og skrevet teksten, som et uttrykk for 
håp i lange karantenedager med hjemmeskole og hjem-
mebarnehage. Over hele Europa, og kanskje store deler 
av verden, har barna tegnet regnbuer og skrevet de små 
ordene. Det er ikke vanskelig å forstå at barna har trengt 
både fargene i regnbuen og det lille mantraet. Vi skal 
ikke ta fra barna verken gleden eller håpet. Og da er de 
enkle ordene viktige: Alt blir bra. 

Også for meg har ordene hatt en positiv effekt disse 
ukene. Jeg har smilt, jeg har tenkt «dette kommer vi 
gjennom». Men det har vært en liten bismak: Det er jo 
ikke sant. Alt blir ikke bra. Vi vet jo det, vi voksne. 

Jeg tror ikke vi skal presentere barna for alle livets bru-
taliteter. De trenger håpet, og det trenger vi voksne og. 
Så ja, vi kan gjerne si «alt blir bra» for å styrke håpet og 
troen – men vi må jo minne oss selv om at ingen av oss 

går upåvirket gjennom en pandemi. Noe blir annerledes, 
ikke alt blir bra. 

Og mitt poeng er dette: Noe blir annerledes. Noe MÅ bli 
annerledes. 

Disse ukene med en nedstengt verden har klimagassut-
slippene stupt, luftforurensningen er redusert, og van-
net i kanalene i Venezia er blitt klart. Dette er ikke uten 
videre en utvikling som fortsetter. Viktige investeringer 
i miljøvennlig energiproduksjon har stoppet opp, fors-
kning på klima og miljø har blitt forsinket, og kanskje 
viktigst av alt: Vi er utålmodige etter at ALT SKAL BLI 
BRA, i betydningen ALT SKAL BLI SOM FØR. 

Koronakrisen har vist oss hva vi kan få til sammen. Den 
har vist hvor gode vi er på dugnad, omsorg, fellesskap, 
solidaritet. (Den har også vist noen mindre flatterende 
sider ved oss, men det lar vi ligge nå.) Disse gode tingene 
håper jeg fremdeles vil prege samfunnet vårt i lang tid. 
Slik at ikke alt blir SOM FØR, men bedre. 

Slik at vi for eksempel reiser litt sjeldnere med fly, spiller 
litt mer brettspill, går litt flere turer i nærmiljøet, har 
litt oftere hjemmekontor, lar bilen stå, ringer litt oftere 
til mormor (som har blitt skikkelig god på skype disse 
ukene), vasker hendene litt bedre, viser mer omsorg for 
de som er utsatt på ulike måter. 

Det er og en form for dugnad, solidaritet og omsorg. For 
jordkloden, for naturen, for isbreene, for mennesker og 
natur som er enda mer sårbare for klimaendringer enn 
vi er. 

Da tror jeg alt kan bli BEDRE enn FØR. For oss selv, for 
andre mennesker, for kloden vår. 

God sommer! 

Hilsen fra sogneprest Torill Farstad Dahl
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 Det lune hjørnet 

Tema denne gang: Birkenes kirke
(Du husker reglene?!)

1.   I hvilket år fylte Birkenes kirke 150 år?
2.   Hva kommer ordet Birkenes av?
3.   Hvilket prestegjeld hørte Birkenes kirke til ved reformasjonen?
4.   Hvem har tegnet den nåværende Birkenes kirke?
5.   Hvilket motiv har altertavlen i Birkenes kirke?
6.   Hvilken tekst står under altertavlen?
7.   Når fikk Birkenes prestebolig og hvilken biskop er vokst opp der?
8.   Hvem var sokneprest ved 100 års jubileet?
9.   Hvem var organist i Birkenes kirke fra 1945–1976?
10. Når fikk Birkenes kirke en lysglobe?

(Svar nederst på siden)

Sommerquiz

Kakestafett

Respons!!!!!

Svar på sommerquiz:
1. 2008.  2. Birki som betyr en samling av bjørketrær.  3. Tveit prestegjeld.  4. Arkitekt Heinrich Grosch.  5. Kristi oppstandelse.  
6. «Jeg lever, og I skal leve».  7. 1909. Tidligere biskop Arne Fjellbu i Nidaros.  8. Sokneprest Karl Martin Øgaard. 9. Åsmund Knutson.  10. 1999

Gode oppskrifter på kaker skaper minner og håp om gode opplevelser. 
En tid framover vil vi presentere oppskrifter på favorittkaka til noen 
personer. Og først ute er Ruth Beisland. Hun bedyrer at denne kaka er 
kjempeenkel å lage og at alle liker den. Hun utfordrer Anne Sohlman 
Knutson, som er en ivrig leser av menighetsbladet, til å servere oppskrift 
i neste nummer. 

Etter at vi tok en pause med 
kryssord, er det tomt i brevhylla. 
Det er jo et savn, og nå utfordrer vi 
leserne til å gi livstegn fra seg. Det 
kan være ris og ros til bladet, en 
munter historie, en opplevelse, en 
oppskrift, et bilde, en tanke…….. 

Skriv og send til 
MENIGHETSBLADET
Postboks 115, 4795 Birkeland.

Vi mimrer litt og husker med skrekkblandet 
fryd paven (alias Sigmund Hauge) og hans 
geistlige inntreden under avskjedsfesten for 
sokneprest Gunvor Hofseth i desember 2019.

Nøttekake
300g malte nøtter
300g melis
3 egg

Pisk melis og egg ca. 1 minutt. Ha i nøttene. Helles 
i rund form (ca 24 cm). Stekes på 180 grader i ca 25 
minutter. Pyntes med piska krem og friske bær. 

Lykke til!

En god prestehistorie hører med:
Presten var kjent for å skrive ned hvert ord i sine prekener. På søndagene 
stod han og leste monotont uten å heve øynene fra bladet. En av menighe-
tens frimodige ville utfordre presten på hans kjedelige vane. Manuskriptet 
la presten alltid opp på prekestolen i god tid før messetid. En søndag stakk 
mannen opp før menigheten kom og nappet vekk det siste arket. Den dagen 
talte presten om syndefallet, om Adam og Eva. Han leste seg ned til nest-
siste ark: «Og da sa Adam til Eva»:

Stor forvirring. Intens blading. Han gjentok med skjelvende stemme:»Og 
da sa Adam til Eva». Så hevet han blikket på menigheten og sukket:»Her 
mangler visst et blad!»

Tanker i tiden
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Respons!!!!!
Tanker i tiden

O Sommer! kierkommen til alles Behag
Endelig er den her – sommeren. Rop på den så kommeŕ n, 
heter det. Vi har både ropt og lengtet gjennom lange coro-
natider. Fra vårt trange, stengende bur. Vi har lengtet et-
ter lyset, fuglene, blomstene og menneskene. Til å kunne 
møtes igjen – på skolen, arbeidsplassen, fritidsaktivitetene 
og i kirken. Til å kjenne varmen fra sola og gode mennes-
ker. «Vi skal møtes…ved et bord i en smekkfull kafé, i en 
kirke… Vi skal feire og synge og le», lyder det i en salme 
fra i år. Det er 340 år mellom Petter Dasś  sommerhilsen 
i «Nordlands Trompet» og Hans-Olav Mørks «corona»-
salme. Allikevel er det en sammenheng – ropet, lengselen, 
jubelen og takknemligheten – finn oss, redd oss, berg oss, 
bær oss ut i lyset, for å si det med Frode Grytten. 

Nå blir nok ikke sommeren i år helt slik vi kunne ønske 
oss. Fortsatt er frykten for smitte der. Det er krav om av-
stand. Vi kan ikke reise til utlandet, slik vi gjerne vil. Det 
vil vel bli sagt om oss – med en lett omskrivning fra Snor-
resaga: Den sommeren satt han heime på garden. Nå er 
det kanskje ikke så mye å reise etter. Folk der ute er akku-
rat som oss. De har nesa foran og rompa bak. Men av alle 
greske øyer, har jeg hørt at Kripos er den vakreste. 

Som barn var jeg mye på ferie i Oslo. Mine foreldre hadde 
bodd der, og ville gjerne ta oss barna med til kjente steder 
og gamle venner. Jeg likte meg godt i parkene. Det var mye 
fin kunst i dem. Jeg leste på inskripsjonene, men kunne 
ikke skjønne at de stod så støtt på sine sokler, for på in-
skripsjonene stod det at de var skjenket av byens borgere. 
Nå har vel de fleste skjenkestedene i Oslo åpnet igjen. 

Heldigvis er mye i ferd med å normaliseres. Vi nordbo-
ere har alltid satt ekstra pris på sommeren. Den gir oss 
utfoldelsesmuligheter, energi og varme. Vi får fylt tankene 
og ladet batteriene slik at vi kan holde ut nok en vinter. 
Jeg har hatt mange sommere nordpå. Jeg minnes ei sankt-
hansnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde negelsprett og sel-
buvotta, storsko og stillongs med strekk. Ja, jeg husker en 
sommer så kald at flammene på stearinlysene frøs, så de 
ikke kunne blåses ut. Ja, det var så kalt at ordene kom ut 
av munnen som isklumper, så vi måtte tine dem opp for å 
høre hva vi selv hadde sagt.  

VG melder om godvær i nord. Det hører til sjeldenhetene, 
men det fins i manns minne. Jeg husker en sommer som 

var en sann plage for folk og fe. Luften var så stinn av var-
me at du nesten fordampet. Folk snakket minst mulig for 
ikke å bli solbrent på tunga. Fuglene sang ikke, for de var 
tørre i strupen, og lerka var tom. Småseien vaket ikke – av 
frykt for å bli stekt. Ja, det var så ille den sommeren at 
kyrne melket kun tørrmelk.   

Det gjelder å ta været som det kommer. I ferien skal vi 
lære å kjenne vårt land – fra Neset til Ishavets strand, se 
det i sommerens prakt, i skinnende drakt. Vi kan ikke 
gjøre så mye med været. Men har vi en livsholdning som 
trubaduren, vil det nok gå bra: I solskinn er jeg sanger, i 
tordenvær salmist. Jeg tror på vakre viser og milde vers til 
sist. Nå kan vi endelig takke for sola og gjenvunnet frihet, 
og snart er det sommer.

O Sommer! kierkommen til alles Behag, 
Paa hvilken at Natten den lyser som Dag, 
Og Fugle sin Skabermand love!

Sven Erik Forfang      
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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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Påskevandringsopplegg opp 
til Haustarfjellet og rundt på 
Birkenes kirkegård utgjorde et 
godt alternativ for de som ville 
ha frisk luft med mening i påska. 
Og utenfor Birkenes kirke er den 
nye oppslagstavla, tegnet og 
laget av Terje Gordon Jensen, på 
plass. På plass er også organist 
Reidar Sløgedal . Det ryktes at 
Norsk Komponistforening for 
tiden trykker en orgelkomposi-
sjon med det kryptiske navnet 
Toccata 2020 komponert av 
nevnte organist. Kanskje urfram-
føring i Birkenes kirke med det 
første?

(foto RR)

Kirkenytt

BIRKENES:
Ellinor Melhus (døpt i Sandnes)

VEGUSDAL:
Magnus Heldal Tveit

Døpte

BIRKENES:
Gunnar Thorkildsen f. 1936
Kristen Håbesland f. 1931
Erna Sandåker Høiklev f. 1949
Elias Dugan f. 1971
Astrid Linge Bekkelien f. 1938
Åge Birkedal f. 1942
Sander Endresen Høigilt f. 2020
Sofie Endresen Høigilt f. 2020
Åsmund Johannes Hestø f. 1936
Else Oddbjørg Rugsland f. 1942

VEGUSDAL:
Sigrid Teresia Stålesen f. 1920
Sverre Fjermeros f. 1928

Gravlagte/
Bisatte
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Birkenes Herefoss Vegusdal

05.07.2020
5. søndag i treenighets-
tida      
Matt 7,15–20    

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Tro&lys Norge

12.07.2020
6. søndag i treenig-
hetstida, Aposteldagen         
Luk 5,1–11            

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Offer: Misjonsprosjektet

19.07.2020
7. søndag i treenighets-
tida
Luk 15,1–10            

11.00   Gudstjeneste 
v/Oddvar Glidje
Offer: Birkenes sanitetsforening

26.07.2020
8. søndag i treenighets-
tida
Matt 6,19–24                 

11.00 Gudtjeneste 
v/Torill Farstad Dahl. Nattverd
Offer: Misjonsprosjektet
Velkomst for Torill etter 
gudstjenesten på kirkbakken

02.08.2020
9. søndag i treenighets-
tida
(Matt 11,28–30)            
Rom 8,31–39

11.00 Gudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl
Nattverd. Dåp
Offer: Himalpartner

09.08.2020
10. søndag i treenig-
hetstida
Luk 5,27–32

11.00 Gudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl
Offer: Kirkens SOS Agder

19.00 Gudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl.
Offer: Menighetsarbeidet

16.08.2020
11. søndag i treenig-
hetstida
Matt 23,37–39 

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

22.08.2020
Lørdag

11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Dåp
Offer: Menighetsarbeidet

23.08.2020
12. søndag i treenig-
hetstida
Matt 6,24–34       

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Offer: NMS

30.08.2020
13. søndag i treenig-
hetstida
Matt 25,14–30     

11.00 Familiegudstjeneste. 
v/Frode Eikrem og Janna R. 
Ånesland 
Sprell levende sammen med 
Søndagsskolen
Offer: Søndagsskolen Norge

12.00 Gudstjeneste på museet 
Fjermedal

Kirkekontorets åpningstider: 
Juni–august:
Mandag, tirsdag og 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

Fra 1. september:
Ny UNGDOMSLEDER
Liv Torunn Kildefelt
Mobil: 924 60 299

Birkenes Herefoss Vegusdal

06.09.2020
14. søndag i treenig-
hetstida
Vingårdssøndagen
Matt 20,1–16   

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Konfirmantpresentasjon. 
50-års konfirmanter.
Offer: Menighetsarbeidet

13.09.2020
15. søndag i treenig-
hetstida
(Matt 5,38–48)
Fil 1,9–11

11.00 Temagudstjenste 
m/2020-konfirmantene 
v/Frode Eikrem og 
Torill Farstad Dahl
Offer: KRIK

18.09.2020
Fredag

20.30 Ungdomsgudstjeneste 
v/Frode Eikrem på Engesland 
bedehus. Nattverd

19.09.2020
Lørdag

13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl og 
Janna R. Ånesland.
Offer. Menighetsarbeidet

20.09.2020
16. søndag i treenig-
hetstida
Mark 7,31–37         

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem.
Nattverd.  Presentasjon av 
misjonsprosjekt. Høsttakkefest
Offer: Misjonsprosjektet

17.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Nattverd
Offer: Menghetshuset

11.00 Gudstjeneste 1–2–3–5-års 
gaver og bøker v/Torill Farstad 
Dahl og Janna R. Ånesland 
"Oi, se Gud skaper"
Offer: Misjonsprosjektet
Velkomst for Torill etter 
gudstjenesten.

26.09.2020
Lørdag

13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl og 
Janna R. Ånesland
Offer: Menighetsarbeidet

27.09.2020
17. søndag i treenig-
hetstida
"Høstens påskedag"     
Joh 11,17–29     

11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl og 
Janna R. Ånesland
Offer: Menighetsarbeidet

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 

Fra 1. september:
KIRKETJENER
VEGUSDAL
Per Helge Aas
Mobil: 916 31 166

KIRKETJENER
HEREFOSS
Oddvin Uldal
Mobil: 46665411

GUDSTJENESTEPLAN

Ved besøk på kontoret:
–  Ikke kom om du er syk (host, nys, halsvondt).
–  1 meter avstand.
–  Desinfeksjon tilgjengelig.
Vi kan dessverre ikke håndhilse for tida, på grunn av 
smittevern (koronapandemien).
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En personlig bekjennelse 
fra de indre bygder
Etter konserten på Engesland 9. mai, fikk jeg lyst til å 
skrive litt om meg selv, om tro og om fellesskap.
Jeg vil skrive om viktigheten av å spre budskapet om 
Bibelen og all den kjærligheten som ligger bak og måten 
man treffer publikum og mennesker på.
Undertegnede vokste opp med "kjølige kirkebenker" 
i Vegusdal, der forkynnelsen av Guds ord var av den 
"harde lekse", der man pekte på, og sa at man endte i 
fortapelse og i helvete, om man ikke trodde. 
Selvsagt fortalt på en enkel måte, men poenget mitt er 
enkelt. Jeg tror at forkynnere, menigheter og andre i de 
kristne miljøene mente dette bare godt, men det falt kun i 
god jord for de som hadde sin tro, og de få nye som fulgte 
med. I dag oppleves dette som historie og at "det var slik 
det var den gang".

Så skal det legges til at mitt største forbilde er min beste-
mor, Gudrun Vågsdalen, en sterk troende gjennom hele 
sitt 84-årige liv. Kontrastene til den gang og nå er store, 
og jeg skulle gjerne møtt henne igjen, med den visdom 
jeg har nå flere tiår senere. Vi skal ses igjen og det gleder 
jeg meg til, der jeg endelig kan rose og hedre henne for 
hennes kristne arbeid gjennom 70 år.

Tilbake til nåtiden  
– kan vi som har levd noen år, se den endringen som har 
skjedd i samfunnet, også herunder det kristne fellesska-
pet. I dag er det ingen pekefinger, ingen prest som taler 
om djevelen eller forkynnere og ledere i kristne miljøer 
som måler menneskene, eller rettere sagt dømmer sin 
neste. Det er bare en som kan dømme.

Mine private tanker om dette tror jeg flere kan kjenne 
igjen. Om lettelsen over det å kunne være en del av det 
kristne miljø uten å bli "fengslet" som slik eller slik i 
bygder der alle kjenner alle. Og hva er nå det å være en 
kristen, – det å tro på Gud den allmektige?
Det har selvsagt ikke jeg noe fasit på, men jeg kan fortelle 
om min tro og mitt virke med noen få ord.

Jeg har opplevd kjærligheten i kristent og ikke kristent 
arbeid i bygda i 50 år.
Nå har jeg begynt å bli en stolt kirkegjenger, og jeg har 
fått min tro, min egen tro på han som viser vei. 

Gudstjenestene på søndagene er en varm opplevelse, og 
i "ny uniform", med det samme budskap som i gamle 
dager, bare på en "varmere» måte. Jeg er stolt av å være 
kirkegjenger, jeg er stolt over å ha opplevd Bedehusets 
varme.

Så hva med de som enda ikke har besøkt disse flotte 
bygningene og menneskene som huser hjertevarme – hva 
med budskapet til dem? Da vil jeg si: Vær velkommen, 
vær den du er, ha din tro, og ikke la andre styre dine tan-
ker om Jesus eller ikke. Møt varmen og nestekjærlighe-
ten, for Gud setter ikke karakter på oss, han siler ikke ut 
de beste troende mot de minst troende – han elsker alle.

Hva med min tro?
Den er som for alle andre – privat. Mine samtaler med 
"sjefen" er kun en "arbeidsavtale" jeg og Gud har.
Har jeg forandret meg som menneske? Både ja og nei. 
Jeg synder hver dag som alle dere andre, jeg er meg selv, 
men jeg har funnet en god venn, en støttespiller og en jeg 
kan forholde meg til når livet butter litt i mot – og jeg er 
utrolig stolt (!)

Velkommen til felleskapet
Mvh Jan Reidar Vågsdalen
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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.

En begravelse i 1952 Det var ikke alltid så vanlig å ha hele 
begravelsen i kjerka før. Kanskje det 
kom av at seremonien med minneord, 
kransepålegging, salmesang og andakt 
av presten ble holdt på gården eller i 
heimen der avdøde hadde hørt til, og 
så dro man til kjerka etterpå og gravla 
den døde.

Her er et gravfølge på vei til kjerka 
for å begrave en kjent mann i bygda i 
september 1952. Begravelsesseremo-
nien har foregått på Bedehuset. Det 
var nokså vanlig på den tida. Først i 
følget kjører en lastebil med kista på 
lasteplanet, så kommer de nærmeste 
pårørende i bilen bak, og så følger 
resten av gravfølget i biler og busser.

I denne begravelsen var det mye folk 
som ville følge, og det var ikke alle 
som hadde privatbil på begynnelsen 
av 50-tallet, så det ble satt opp busser 
etter behov. Da var det greit å ha Olav 
N. og busselskap i bygda!

Han som kjører lastebilen foran med 
kista, er Torvald Rislå. Han ble mye 
brukt til det. Kista sto på lasteplanet 
og kransene lå på. Lasteplanet var 
pynta med granbar, og den grønne 
lastebilen nyvaska og fin. 

Det ble kjørt veldig sent, og folk langs 
veien viste respekt for et gravfølge som 
dro forbi ved å stoppe opp, avslutte 
arbeidet, rette seg opp, ta av seg lua 
eller hatten og være ærbødig stille i re-
spekt for den avdøde og de nærmeste 
pårørende. Ennå står det i trafikkre-
glene at trafikant må ikke hindre eller 
forstyrre gående i gruppe under tilsyn 
av leder, prosesjon, begravelsesfølge, 
militær kjøretøykolonne eller sivilfor-
svarskolonne..

Begravelsesfølget som teller mange biler og busser, er i Havane på vei til kjerka

Begravelsesfølget med Torvald Rislå i lastebilen foran med kista på lasteplanet. 
Nærmeste pårørende i Borgwarden like bak. De er kommet til Mollestad



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

JULI
Søndag 05. kl. 11.00   Gudstjeneste v/FE
Søndag 19. kl. 12.00   Gudstjeneste v/Oddvar Glidje  

AUGUST
Søndag 02. kl. 11.00   Gudstjeneste v/TFD
Søndag 16. kl. 11.00   Gudstjeneste v/FE
Søndag 30. kl. 11.00  Familiegudstjeneste          

SEPTEMBER
Torsdag 03. kl. 19.30   Møte Isr.misjonen 
Torsdag 10.  kl. 19.30   Møte NMS  Sang/salmekveld 
   v/Gunvor Hofseth og sanggruppe
Søndag   13.  kl. 11.00  Temagudstjeneste med 
	 	 	 2020-konfirmantene
   v/FE og TFD 
  kl. 11.00   Fokus
Mandag  14.  kl. 19.30   Unges misjon
Torsdag  17.  kl. 19.30:  Møte NLM Taler: Åge Solsvik                                      
Lørdag   19. kl. 13.00  Konfirmasjonsgudstjeneste v/TFD  
Søndag  20. kl. 11.00 Gudstjeneste v/TFD
Lørdag  26. kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
   v/TFD og JRÅ
Søndag  27.  kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
   v/TFD og JRÅ 

OKTOBER
Torsdag  01.  kl. 19.30  Møte NLM Taler: Egil Grindland 
Torsdag  08.  kl. 19.30  Ekstraord. årsmøte i Bedehuset                
Søndag  11. kl. 11.00  Gudstjeneste v/TFD
	 	 	 Konfirmantpresentasjon
  kl. 11.00  Fokus
Torsdag  15.  kl. 19.30  Mannsmøte NMS  Roy Mersland
   og «Søgne kristelige sang- 
   og jaktlag»
Søndag   18.  kl. 11.00  Familiegudstjeneste v/FE og JRÅ
Torsdag  22.  kl. 19.30  Møte NLM Taler: Johan Olsen
Søndag   25.  kl. 11.00  Fokus

NOVEMBER
Søndag   01. kl. 11.00  Gudstjeneste v/TFD
  kl. 18.00  Minnegudstjeneste v/TFD
Søndag  08.  kl. 11.00  Gudstjeneste v/FE
	 	 	 50-årskonfirmanter
  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:

Torsdag  12.  kl. 19.30  Møte Israelsmisjonen
Lørdag   14. kl. 12-       Bedehusbasar
Søndag   15.  kl. 11.00   Familiegudstjeneste  v/TFD og JRÅ
   «Sprell levende» og Lys våken
Torsdag  19.  kl. 19.30  Misjonsmøte NMS 
Søndag   22.  kl. 11.00  Fokus
Torsdag  26.  kl. 19.30  Noreamøte NLM 
   Taler: Roald Arnesen 
Søndag   29.  kl. 11.00  Høymesse v/TFD
  kl. 18.00  Lysmesse Speiderne og TFD

DESEMBER
Søndag   13. kl. 18.00  Førjulskonsert 
Mandag  14. kl. 19.30  Unges misjon
Torsdag  24. kl. 12.00  Andakt Birkenes sykehjem v/TFD
  kl. 14.00  Gudstjeneste v/TFD
  kl. 16.00  Gudstjeneste v/TFD
Fredag   25. kl. 11.00  Høytidsgudstjeneste v/FE
Onsdag  30. kl. 16.00   Juletrefest 
Torsdag  31. kl. 18.00  Gudstjeneste v/FE

JANUAR
Fredag   01. kl. 12.00   Gudstjeneste v/TFD
Søndag  03  kl. 11.00   Hellig-tre-konger-møte

Birkenes kirke og Birkeland bedehus
høsten 2020


