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Kjenner du på tyngden av bladet du har i handa,  -at det har 
lagt på seg? Menighetsbladet er ekstra innholdsrikt denne 
gangen, både på grunn av jula og som et lite plaster på så-
ret etter et annerledes kirkeår. Det kan nesten minne om et 
julehefte.

 Jesu ord til Marta: Du gjør deg strev og uro med mange 
ting» passer godt inn i vår adventstid, men at det ene nød-
vendige var å lese menighetsbladet, er vel å dra det litt langt. 
Men kos deg med fem kirkeverger, med bilder av nye og 
gamle konfirmanter, med mimring om gamle dager og 
med gode og reflekterte tanker om jula.

Og så er det program, planer og gudstjenestelister med for-
behold om endringer. Slik er det blitt. Ingenting er som før. 
Men tenk at folk står i kø og kjemper om de få plassene som 
er ledig i kirka, det er jo litt snedig. På side fem kan du ellers 
lese om kirkenes program på selve julaften, i Birkenes kirke 
velges det en utradisjonell kirkegang i år. Og Jannas om-
vendte julekalender er en studie verdt, men du må skynde 
deg å ta igjen de tapte datoene!!!

Så la oss nærme oss julas under med like stor ydmykhet og 
tilbedelse som de tre konger i Svenn Hansens nydelige stre-
ker på forsida, og nok en gang gi rom for Han som er selve 
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FORSIDA:
«Vismennene» av Svenn A. Hansen

P-RIS OG ROS
Som du sikkert ser, ligger en 
innbetalingsblankett vedlagt. Takk for
 gode tilbakemeldinger ang. menighetsbladet. 
Men det koster å trykke, så derfor takker vi også 
for små og store beløp som tikker inn.

Redaksjonen benytter anledningen til å ønske 
alle lesere en velsignet jul.

Fotokonkurransen
Flere gode fotoer har kommet inn som et 
resultat av forrige blads utlysing. Men vi håper 
på flere. Fristen forlenges herved. På grunn av 
temaet «kors» har vi valgt å vise resultatene i 
neste nummer, altså påskenummeret.

Vær så god, 
bare les!!!

kjernen i feiringa vår. Men midt i all glans og glede vet vi jo 
at «alle har sitt». Da er drømmen at budskapet om fred må 
nå inn også der det er ensomhet, savn, sykdom og lengsel.

RR

Foto: Gerd Rokseth
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La flere fylle fem!

Juleminne

Eivind Skeie skrev «Tenn lys» for NRK-serien 
Portveien 2 i 1987. Den er blitt en av de mest populære 
adventsangene i Norge. Sangen hadde opprinnelig fire 
vers. Senere fikk han i oppdrag å skive et femte vers av 
Kirkens Nødhjelp. Vær med å synge og tenne lys i denne 
adventstida. Mot jul tenner vi også et femte lys, - for en 
jordklode som lider, for barn som lider og for alle som 
opplever fattigdom og nød.

Eg minnes spesielt første gongen 
juleevangeliet blei presentert på pere 
utafor kyrkja i Gadjiwan (Kamerun) 
i 1974. Ein flokk barn hadde lært 
det utanåt. Vi sat med lykter tett i 
tett på benker eller matter, mens dei 
som stod i utkanten uroa med å jage 
vekk hundar og geiter. Kulissane frå 

Betlehemsmarka kom så nær. Det var kaldt, somme tulla 
klesplagga betre rundt seg, og over oss skimtast ein disig 
harmatan-himmel der lyset frå stjernene så vidt slapp 
gjennom. Brått skar ei klar barnestemme gjennom og 

1.Tenn lys, et lys skal brenne, for denne lille jord
den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor
må alle dele håpet, så gode ting kan skje
må jord og himmel møtes, et lys er tent for det.
 
2.Tenn lys, to lys skal skinne, for kjærlighet og tro
for den som viser omsorg, og alltid bygger bro
må fanger få sin frihet, og flyktninger et hjem
Tenn lys, for dem som gråter, og dem som trøster dem.

3.Tenn lys, tre lys skal flamme, for alle som må slåss
for rettferd og for frihet, de trenger hjelp fra oss
må ingen miste motet, før alle folk er ett
Tenn lys, for dem som kjemper, for frihet og for rett.

4.Tenn lys, nå stråler alle, de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam
tenn lys for himmelkongen, som gjeterflokken så
nå møtes jord og himmel, i barnet lagt på strå.

folk spissa øyrene; det var englesongen som for første 
gong lydde på pere:
«Brått var det med engelen ei mengde liknande 
skapningar,
dei lova Gud og sa: 
La oss lovprise Gud i himmelen;
la menneske på jorda som er elska av Gud
få kjenne kulde/kjølighet!»  

Kulde uttrykker på pere fred og harmoni, det motsette 
av varme som betyr ufred og splid. Og tilhøyrarane 
undra seg og sa: «Sanneleg dette er jo på pere, vårt eige 
morsmål; skal sei det er vakkert og velsmakande!»

av Konstanse Raen    

 
5.Tenn lys for livets rikdom, for jord og luft og vann!
Tenn lys for fred og vennskap, for barn i alle land!
Må ingen være redde og mangle hjem og brød!
Tenn lys og håp i verden mot fattigdom og nød!

Husk ofringer til Kirkens Nødhjelp i Birkenes, Herefoss og Vegusdal på julaften
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Tanker i tidenTanker i tiden
O jul med din glede!

Julen kom tidlig i år. Allerede i september tok enkelte bu-
tikker fram julepynten, og juleradioen kom på lufta. Dette 
året kan vel ingen hevde at julen kommer som «julekvel-
den på kjerringa». For vi har hatt rikelig med tid til å for-
berede oss. 

å følge oss gjennom både pandemi og mørke. Han kom-
mer med seg selv og vil gi oss en fred som tåler både frykt 
og smerte. For han skaper det han sier: «Frykt ikke!»             
        
Jul har vi bare en gang om året, men påske har vi hvert 
år, var det en som sa. Når nettene blir lange og kulda set-
ter inn, så begynner vi å tenke på julen. Hvis vi prøver å 
skjerme oss litt fra alt «ståket», kan vi kanskje høre jule-
klokkene kalle på oss. Kanskje er det klokkene fra vår 
barndoms jul. Da minnes vi kanskje julemessene med 
duker, grytelapper, lotteri, brus og kaker. Jeg husker det 
gjorde et sterkt inntrykk på meg da jeg leste i menighets-
bladet at «vinnerne av julemessens lotteri er hengt opp i 
menighetshuset». Vi minnes kanskje også julesangene. 
Det var ikke alle sangene vi forstod like godt. Jeg hadde 
lenge problem med «O jul med din glede!» hvor jeg len-
ge lurte på hvem denne «Henni» var som vi synger om i 
verset: «I østerlands vise, I tre stjernemenn, vi vet jo hvor 
hen I skal drage». Denne «Henni» var og ble ukjent for 
meg. Lenge trodde jeg det måtte være en fjern slektning av 
kunstløpersken Sonja Henie. 

 I gamle dager skar de ned matforbruket før jul
 – gjennomførte en slags faste, slik at en kunne 
sette mer pris på julen og julematen.
 I vår tid er vi nærmest «ferdigspist» på julemat 
før julen ringes inn.

 «Vinnerne av julemessens lotteri er hengt opp i 
menighetshuset»

Midt i mørketida kommer nå julen imot oss. Julen er den 
store lysfesten hvor gode krefter fortrenger mørket og gir 
oss et glimt av evigheten. For det er barnet i krybben, som 
julen egentlig handler om. Han som kom og «vart heim-
sens Frelsar som barn i vesal stall». I en familie på 2, ble 
Gud nr. 3 julenatt - for da ble Jesus født. Jesus er den store 
gaven som rekkes oss i julen. En gave som varer i tid og 
evighet. For denne gaven, deler vi gjerne andre gaver med 
hverandre. God jul til alle!   

O jul med din glede og barnlige lyst, 
vi ønsker deg alle velkommen! 
Vi hilser deg alle med jublende røst
titusende ganger velkommen!  

Sven Erik Forfang      

I flere måneder har vi kunnet kave oss opp og ned rulle-
trapper i kjøpesentrene med armene fulle av julepakker og 
poser – akkompagnert av «Jingle Bell» og «White Christ-
mas». Vi har kunnet gå i kø i julegater fulle av fristende 
tilbud, julenisser, grønne girlander og lysende stjerner. Og 
til slutt fylle opp bussen hjem med esker og pakker, og stå 
som «sild i tønne» slik at et hvert krav om avstand (1. me-
ters reglen), bare var å glemme. Julens ledende nisse har i 
lang tid vært «bisnissen».       

Adventstiden som skulle være en forberedelsestid til julen 
– en tid for stillhet og forventing, har blitt en tid preget av 
stress og mas – av hektiske aktiviteter og gjøremål. I gam-
le dager skar de ned matforbruket før jul – gjennomførte 
en slags faste, slik at en kunne sette mer pris på julen og 
julematen. I vår tid er vi nærmest «ferdigspist» på julemat 
før julen ringes inn. Butikkene har hatt kampanjer for bil-
lig ribbe, lutefisk, pinnekjøtt osv. fra oktober av. Og selv 
om det ikke har vært så mange «fete» julebord å fortære i 
år, så har mange for lengst mistet «julematlysten». 

I år har coronaen gjort mange ting ekstra krevende og van-
skelig. En ikke ubetydelig frykt har satt seg i oss. Daglig 
har vi blitt bombardert med smittetall og dødsfall. «Frykt 
smitte!» har tordnet mot oss fra TV-ruta. «Frykt alle!» for 
enhver er en mulig smittekilde. Men også i år skal budska-
pet fra Betlehemsmarkene lyde, selv om kirkene skulle bli 
stengt: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede…I 
dag er det født dere en frelser…». En frelser som tilbyr seg 
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En meter kjærlighet
 Jeg har aldri likt å lage lenker til juletreet.  
Du vet, sånne strimler av glanspapir som er limt sammen 
til ringer, som tres i hverandre og danner en lenke.  
Sånne lenker som skal minne oss på fellesskapet.  
De er et symbol på at vi er knyttet sammen som søsken. 
Vi henger sammen.  
Vi er lenket til hverandre, som ringer i en julelenke. 
 
Jeg har aldri hatt tålmodighet til å holde på så lenge at 
det jeg laget kunne ligne en lenke.  
Det ble aldri mer enn en liten stump, i beste fall. Tre-fire 
sirkler sammen, ikke noe å henge på treet.  
Knapt et symbol på noe.  
 
Jeg drømte om en gang å lage en lang, fin lenke.  
Minst en meter.  
I år skal jeg gjøre det.  
I år bør vi alle lage sånne lenker.  
De må være en meter lange.  
 
Årets jul blir annerledes for mange av oss, både hjemme 
og i kirka.  
Vi kan ikke være så mange sammen, vi kan ikke treffe så 
mange, vi må holde fysisk avstand til hverandre. En meter. 
Minst.  

Tanker i tidenTanker i tiden
Jeg kan ikke rekke deg med glede min hånd, du trenger 
visst ikke skynde deg med å gi meg den andre.  
Kanskje kan vi ikke gå rundt juletreet med andre enn dem 
vi bor sammen med – og da er vi mange som ikke rekker 
rundt treet.  
 
Det er derfor vi må lage lenker.  
For å minne oss om at fellesskap, samhold og solidaritet 
kan ha mange former.  
For eksempel kan den ta form av en meters julelenke av 
glanspapir.  
 
En meter.  
Det er langt, både når du skal lage juletrelenke av glanspa-
pir, og når vi skal holde avstand.  
 
Årets julelenke blir en meter.  
En meter omtanke.  
En meter trygghet. 
En meter omsorg. 
En hel meter samhold. 
En meter kjærlighet. 

 Sogneprest Torill Farstad Dahl 
Etter en ide fra Diakonhjemmets 

meditasjonshefte advent 2020: En meter kjærlighet 

JULAFTEN 
I BIRKENES KIRKE 
Det blir ikke gudstjenester i Birkenes kirke på jul-
aften.  I stedet blir kirken åpen mellom klokka 14 og 
17.  Du kan komme inn og sitte ned så kort eller så 
lenge du vil. Det vil bli spilt julesanger på piano eller 
orgel. Du kan nynne med hvis du vil, men vi 
legger ikke opp til allsang. Hvert 20. minutt fra klok-
ka 14 vil juleevangeliet bli lest, og sognepresten ten-
ner et lys og lyser velsignelsen. Det kan være fint for 
hele familier å komme til kirken på denne måten.  
Vi får kjenne på varmen og stemningen, vi får lytte 
til musikken og høre de gamle ordene i den fineste 
fortellingen.   
 
Vi kan være 50 personer inne i kirken av gangen.  
Det betyr at du kan måtte vente noen få minutter før 

du slipper inn. Alle som kommer må registreres.  
Av smittevernshensyn er det ikke anledning til å 
tenne lys i globen. Det vil være kontinuerlig smitte-
vask av berøringsflater. Følg med i avisa, nettside og 
Facebook for nærmere praktisk informasjon.  

JULAFTEN I HEREFOSS KYRKJE: 
Gudstjenester kl. 12.30 og kl. 14.00. (Påmelding)

JULAFTEN I VEGUSDAL KYRKJE : 
Gudstjenester kl. 15.30 og kl. 16.30. (Påmelding)
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Arne Edvard Meling 
var kirkeverge i Birkenes 
fra 1985 til 1989. 
Han er bosatt i Follese på Askøy 

Truls Erik Thonhaugen 
var kirkeverge i Birkenes 
fra 1989 til 1997.
Han er bosatt på Birkeland

Kirkevergen har både en merkelig tittel og er ikke alltid så synlig i det kirkelige landskapet for folk flest. 
I Store Norske Leksikon kan vi lese oss til at:

Kirkeverge er en stilling som innebærer praktisk tilsyn med kirkebygning og kirkegård og som fungerer som daglig 
leder av kirkelig fellesråd i kommunen. Det betyr altså ansvar for kirkelig ansatte, økonomistyring, HMS, bygg- og 
gravplassforvaltning i kommunen. Kirkevergen tilsettes av kirkelig fellesråd og lønnes ved kommunale tilskudd. 
Betegnes i noen kommuner som kirkesjef.

Fem tidligere og nåværende kirkeverger i Birkenes ønsker god jul til leserne gjennom å dele et juleminne eller en 
juletanke. Svenn A. Hansen har laget illustrasjonene.

Julehilsen fra kirkevergene

Kongen 
kjenner meg! Julehilsen
I midten av november 2020 tikket det inn en tekstmelding fra 
redaktøren i menighetsblad for Birkenes prestegjeld, Roald 
Rokseth, om jeg kunne komme med en hilsen som tidligere 
kirkeverge.

Da den første Birkeneshallen ble bygget på 1980-tallet, var 
jeg kirkeverge. Det ble arrangert felles skoleavslutning for 
barneskolen, før jul. Jeg ble spurt om jeg kunne ha en appell 
på 5-8 minutter. Hallen var fullsatt av elever med familier. I 
appellen jeg hadde, begynte jeg å fortelle om da jeg møtte 
kong Olav. Jeg gikk på bibelskole i Oslo.

Høsten 1974 gikk jeg en dag forbi Kunstnernes hus. Jeg så 
at det samlet seg folk. Jeg forstod ikke hva det var. Så hørte 
jeg at folk begynte snakke om at kongen kommer, kongen 
kommer.

Jeg hadde sett kongen tidligere på TV og på lang avstand 
et par ganger. Jeg gikk nærmere og plutselig stod jeg langs 
veien der kongen kom. Kong Olav gikk rett forbi meg, jeg 
kunne rørt ved ham, men han kjente meg ikke.
Jeg visste hvem kong Olav var, men kongen kjente ikke meg.  
Da jeg gikk videre, så var jeg glad for at det var en konge som 
kjenner meg og jeg kjenner ham – JESUS!

En god jul til alle lesere.   
Hilsen Arne Edvard Meling

«O jul med din glede, og barnlige lyst – vi 
hilser deg alle velkommen.» Tenk at en 
setning kan inneholde så mye feil. Det er 
da langt ifra alle som har noen glede av julen – og det er langt 
ifra alle som ønsker julen velkommen.  
Men de fleste – i hvert fall i Norge – ser ut til å ønske julen 
velkommen – selv om den nok for de færreste ønskes velkom-
men med de opprinnelige premisser med en Frelser og fred 
på jord.

Det går tydeligvis an å klare seg uten både frelse og fred, men 
jul skal vi ha. Vi har lært at Vår Herre er allestedsnærværende, 
men hva om han ønsket å konsentrere sin tilværelse til et 
par steder. Jeg tror ikke han hadde konsentrert kraften til å 
ramme oss. Norge har i lengre tid vist at man klarer seg godt 
uten Han. Det er så altfor mange steder Vår Herre må gjøre 
jobben selv, for det er ikke mye hjelp å få fra regjeringen og 
størstedelen av folket når det gjelder f.eks Morialeiren og 
skrøpelige farkoster i Middelhavet. 

God jul! 
Hilsen Truls
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Olav Teistedal 
var kirkeverge i Birkenes fra 
1997 til 2002.
Han er bosatt på Birkeland

Helene Horverak
er nåværende kirkeverge 
i Birkenes.
Hun begynte i 2018 og bor på 
Birkeland

Mai Liss Hellingsæther Sørbotten
var kirkeverge i Birkenes 
fra 2002 til 2018. 
Hun er bosatt
 i Lillesand

Et juleminne

Et juleminne
18. november 1957. Hurtigruteskipet «Polarlys» 
legger til kai i Harstad. Ca. 70 uniformkledde 
gutter fra Sørlandet (noen fra Birkenes) går i 
land og entrer busser som fører dem ut av byen, 
gjennom porten til Harstad festning og videre 
ut i ødemarka til noen gamle tysker-brakker. Et-
ter en måned blei det juleperm med tur heim for 
halve kompaniet. Jeg var ikke blant dem, men 
fikk oppleve mi første jul heimefra.

Julaften blei det i hovedleiren servert festmiddag med påføl-
gende program, der bl.a. kommandanten, oberst Bertelsen, 
med familie og vårt tjenestegjørende befal var med og gjorde 
sitt ytterste for at vi skulle ha det godt. Og det lyktes!

Men det jeg minnes aller best fra denne jula i 1957 er nok 
timen «hengende» i et klokketau i Trondenes kirke, med påføl-
gende julegudstjeneste. To-tre av oss guttene hadde fått spørs-
mål om vi ville ringe jula inn fra den ærverdige, flotte, gamle 
kirka, ferdigbygd ca. 1440. Det var ei påkjenning for både ører 
og armer en klokketime. Men for meg personlig var det en 
stor opplevelse. Tenk å få lov til å være en av de mange som i 
tidens løp på denne måten har sendt en hilsen fra gudshuset på 
Trondeneset ut i midtvinters-mørket: «Frykt ikke! Jeg kommer 
til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket.»

Når jeg seinere 8-10 ganger har passert Trondeneset, har jeg fra 
hurtigrutedekket sett mot den ærverdige kirka og tenkt på jula 
1957 med glede og takk.

En velsignet jul ønskes alle lesere! Olav Teistedal

Dette er et juleminne som var preget av tiden vi levde i på be-
gynnelsen av 1990-tallet. Det var krig i daværende Jugoslavia 
og mange flyktet fra det landet de var glad i. Noen kom til vårt 
land for å søke om beskyttelse. Noen fikk bli i Norge og noen 
skulle sendes tilbake til krigsherjede hjemland. 

Det var da det oppstod «Kirkeasyl»! Kirkeasyl hadde vi nesten 
ikke hørt om og visste lite om hva det innebar. Men før vi i 
Birkenes fikk tenkt oss om, så stod en familie i vår kirke og ba 
om beskyttelse. Hva gjør vi nå! Menighetsrådet bestemte at 
familien kunne få kirkeasyl hos oss. Med øvrigheta som god 
støttespiller blei det ordnet med at de kunne bo på «Blåsen-
berg». Den gamle skolen blei godkjent som kirke og Birkenes 
menighet tok til med innsamling av penger for å skaffe 
nødvendige livsopphold til familien. Det var en krevende tid 
for familien som kom til oss den høsten. Krevende var det 
også for oss i menigheten som hadde påtatt oss dette ansvaret 
for 2 voksne og 6 barn. Vennskapsbånd blei knyttet mellom 
familien og Birkenesfolk. Familien hadde ikke fått opphold og 
skulle sendes tilbake, men da kom minister Faremo med et 
amnesti for alle i kirkeasyl. Alle skulle få prøvd saken sin igjen. 
Familien blei flyttet til flykningemottaket i Hove leir på Tromøy.

Nå nærmet julen seg og vi tenkte at vi måtte gjøre noe for 
familien i Hove leir. De var jo muslimer, men kunne vi feire jul 
med dem? Vel, det blei slik at de fikk komme til oss på julaften. 
Alle fikk gaver, og kalkun blei det til middag. Noen overnattet 
hos oss og noen hos Gunstein prest. Det blei ei uforglemmelig 
jul for alle. 

Familien fikk permanent opphold i Norge og flyttet etter hvert 
tilbake til Birkenes. Mor og far i familien bor fortsatt i Birkenes 
og de fleste barna bor i østlandsområdet, bare den eldste 
datteren bor i sitt tidligere hjemland. Mange Birkenesinger har 
fremdeles kontakt med noen i familien.

God jul fra 
Mai Liss Hellingsæther Sørbotten

Julaften 2007 er den eneste julaften jeg 
har feiret uten nær familie. Det året hadde jeg mye fri rundt 
juletider, så jeg søkte meg inn som juleutsending offshore 
for Sjømannskirka. Jeg syntes det hørtes spennende ut. Da 
fløy jeg med helikopter for første gang og jeg fikk være på 
oljeplattform. Oppgavene mine var å lese juleevangeliet 
på hovedsamlingen julaften,  ha en enkel gudstjeneste og 
ellers være tilgjengelig for samtale. Så jeg hang mye rundt i 
spiserommet og dagligstua. Det var julepynta lokaler, god mat 
og hyggelige folk, god stemning. De fleste syntes det var helt 

Forste jul heimefra

greit å jobbe i jula. Noen hadde byttet til seg den vakta slik at andre, 
f.eks. familiefedre/mødre, kunne komme hjem til sine kjære i jula. 
Visund er en liten plattform, så jeg fikk hilse på omtrent alle som 
jobbet disse dagene. Omvisning overalt, og litt sikkerhetsopplæring 
fikk jeg også med. Fullt sikkerhetskurs var jeg fritatt for, siden jeg 
bare var ute fra lille julaften til andre juledag. Men det var godt jeg 
hadde fått litt opplæring, for alarmen gikk faktisk på ekte mens jeg 
var der. Så da var det rett i overlevelsesdrakta og på plass i livbåten, 
som hang klar til å droppes. Det ble heldigvis ikke nødvendig. For 
meg ble dette en jul utenom det vanlige.

Jeg ønsker alle en god jul! Hilsen Helene Horverak
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Vet du hvilken fortelling som ligger bak symbolene du ser rundt deg 
i jula? I år kan du finne Birkenes menighets utstilling i vinduet på bi-
blioteket, der du kan finne igjen masse av julens symboler og pynt, og 
bli minnet på hva jula egentlig handler om. Du utfordres dessuten til 
selv å undre deg litt over hva de forskjellige tingene betyr, og kanskje 
er det noe du vil hjem og lese mer om? Installasjonen byr blant annet 
på assosiasjoner til englekoret som avholdt verdens første julekonsert, 
hyrdene på marken og Guds kjærlighet til deg og alle mennesker på 
jorda. 

For mange handler jula om å ha lange ønskelister og om å få mest mu-
lig. For mange handler det også om ensomhet, mørketid og økonomis-
ke bekymringer. Hva med å la barna bli med på en omvendt juleka-
lender i år? En kalender som handler mer om å spre glede til de rundt 
seg enn å bare tenke på seg selv? Kalenderen er laget for barn, men kan 
kanskje inspirere oss alle til å være med å bidra til en best mulig juletid 
for de rundt oss i dette ekstra spesielle året vi er inne i. Den omvendte 
kalenderen kan brukes som en inspirasjon slik den står, eller den kan 
klippes ut, krølles sammen eller snurres og henges opp før den åpnes 
dag etter dag der det vil dukke opp ulike lage-, gjøre- og gi-oppgaver 
de forskjellige dagene. Med ønsker om en god adventstid! 

Alt vi vet er at vi ikke vet, men både Bar-
nekoret, Birkeland Soul Children, Birkeland 
Soul Teens, Småbarnstreff, Babysang og Ko-
deB for 7.trinn planlegges med oppstart i 
januar. Følg med på menighetens Facebook-
side for informasjon om de enkelte tingene.

Juleutstilling 
på biblioteket

En annerledes 
julekalender

Trosopplæring
på nyåret

ved Janna Risdal Ånesland
Menighetspedagog 
i Birkenes menighet

Tlf.: 93896710

8

Foto: RR

Foto: RR
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O M V E N D T
J U L E K A L E N D E R

5
I dag skal vi spise
frokost UNDER

bordet. Det er lurt å
tenke annerledes av

og til.

6
Søndag er gi-bort-dag.
Pakk inn en fin leke du
ikke trenger lenger. Vi
leverer den til …….................

og drikker kakao
etterpå.

2 0 2 0
1

Over senga di henger 
det et blankt ark. Tegn 
og fargelegg en måne 

på arket. Klipp ut og 
teip den opp over 

senga igjen. Kanskje 
månen gir spennende 

drømmer i jula?

2
I dag skal du være
mystisk Nabonisse.

Skriv «ha en fin dag» på
en lapp og heng den

på døra til en nabo
sammen med 2

klementiner og noen
fine kongler.

3
Å nei, planeten vår

forsøples. Ta med en
tom plastpose ut på
tur i nabolaget. Plukk
opp søppel du finner

langs veien og kast det  
når du kommer hjem.

4
Den fjerde dagen i

desember betyr 4 Non
Stop under senga og 4

fine ord under puta.
Kan du skrive 4 ord og

legge under puta til
noen du bor sammen

med?

PLAN Norge har laget en  nydelig omvendt julekalender, som vi har laget vår egen vri på.
Klipp ut, eller kryss av mens du teller ned til jul og gjør fine ting for deg selv og de rundt deg!

7
Det er 17 dager igjen til 
julaften, og du må dele 
ut 17 klemmer på rad 

før frokost. Noen må gi 
deg 17 tilbake etter 

frokost. Klemmer gir 
gode krefter.

8
Vi baker/kjøper 

pepperkaker og pynter 
dem med melis og 

Non Stop. Vil du henge 
en på rommet ved 
siden av månen?

Kanskje du drømmer 
om kaker?

9
Tegn snøkrystaller på et
ark, krøll det sammen
og legg det i fryseren.

Kommer det snø i dag?
Hvis ikke får du is til

Barne-Tv. 

10
10. desember betyr 10 

Non Stop under senga. 
Legg de rundt kanten

på en tallerken, hell 
varmt vann forsiktig på
Nonstoppene, skjer 
det noe underlig?

11
I dag er du den

mystiske Nabonissen
igjen. Tegn 11 hjerter på
et ark og legg det på
dørmatta til en nabo.
Tror du naboen finner

ut at det er deg?

12
I kveld blir det julekino
med popcorn i stua,
og ALLE bamsene er
invitert!
Se denne
filmen
først.

13
Det er Lucia, og vi skal
bake lussekatter! Etter
bakinga må du skru av

alle lysene. Vi spiser i
mørket med stearinlys.

14
I dag skal du lage et

julekort og sende det
til noen du er glad i.
Finner du penger til

frimerke under
madrassen din?

15
I dag skal du være

Hjelpenisse. Spør om
du kan hjelpe til med å

lage middagen – du
bestemmer hva dere

skal spise. Rydd av
bordet etter maten.

16
Skriv seks fine ord om

deg selv og legg
lappen i en stor sko i
gangen. La den ligge

der helt til klokken halv
syv. Kanskje det dukker

opp noe annet i
skoen?

17
Vi drar på

lommelykttur i mørket.
Når vi finner et fint sted,
slår vi av lykta og leter

etter julestjerna på
himmelen.

18
I dag skal du ringe

noen du er glad i og
synge «Et barn er født i
Betlehem». Klarer du å

balansere en
klementin på hodet

samtidig?

19
I dag er du Hjelpenisse
igjen. Støvsug et rom

som ikke er ditt.

20
Søndag er gi-bort-dag.
Klarer du og familien å
fylle en hel pose med
klær dere ikke trenger
lenger? Lever klærne
til ……........................ og se en

julefilm etterpå.

21
I dag blir det disko i
stua. Av med lys, på

med musikk og rist løs!

22
I dag får ingen lov til å
snakke i ti minutter fra
klokka seks. Den som
snakker må støvsuge.
Den som ikke snakker

får Non Stop.

23
Nabonissen har sitt
siste oppdrag på lille

julaften: fyll et HELT ark
med 23 fargerike

stjerner, og teip det på
døren til en nabo. Eller

tør du å ringe på?

24
Skriv ned fem ting du
er takknemlig for. Pynt
lappene og heng dem

på juletreet. Etterpå
drikker vi kakao og
leser juleevangeliet.

9
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Årets
konfirmanter i Birkenes kirke
måtte vente lenge, men konfirmert ble de, og slik ser de ut.

Foto: Enjoy Foto
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Datoen 12. mars 2020 endret 
Norge. Da tok politikerne grep 
mot den truende pandemien. 
Bortsett fra for noen fagpersoner 

som hadde varslet om en mulig epidemi, kom koronaviru-
set svært overraskende på oss og verdens nasjoner. Et lite, 
men svært hissig og dødelig virus, har endret hverdagen 
for oss og hele verdens befolkning.  

Det har vært en underlig tid å være menneske og også en 
annerledes tid for kirken. Nærhet og å kjenne gleden over 
å være mange samlet, er ikke lenger et mål, men snarere 
noe vi må unngå. Stikk i strid med alt vi har lært handler 
det nå om å holde avstand og ikke være for mange samlet 
på en gang. Det er den beste måten vi nå kan ta vare på 
hverandre inntil vi får en vaksine.  

Foran oss ligger julen. Lukas innleder juleevangeliet slik: 
«Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser 
Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.» 
Den første jul var en historisk hendelse like reell som co-
vid19 pandemien.  

Jesu fødsel har store og varige konsekvenser for hele ver-
den. Ja, så store at vi i vår del av verden regner vår tids-
regning fra Jesu fødsel. Verden ble ikke lenger den samme 
etter at englene sa til hyrdene: «I dag er det født dere en 
frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal 
dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og lig-
ger i en krybbe.» Historiske hendelser endrer vår hverdag!  

Den første jul kom svært overraskende på datidens ledere 
og folk. Det var noen profeter i Det gamle testamentet 
som hadde forutsett at Messias skulle komme. Men at det 
skulle skje på denne måten, at Gud selv skulle fødes inn i 
vår verden, var det ingen som hadde forutsatt eller trodd. 
Likevel skjedde underet! 

Julen er svaret på spørsmålet: «Betyr vi noe for Gud?» 
Sterkere kan ikke Gud vise det enn ved å bli som en av 
oss og til slutt gir sitt liv for vår skyld. Gud vender ikke 
ansiktet sitt bort fra oss, men kommer til oss. Han kom 
for å skape tro på Jesus og for å invitere oss til å følge Han.  
Historiske hendelser endrer vår hverdag. Pandemier for-
bindes med sykdom og død. Jesus kom for å gi oss liv. Det 
gir håp, også i tunge tider.  

Salmedikteren Svein Ellingsen døde i vår 90 år gammel. 
Han hadde en egen evne til å sette ord på vår tro og vår 
virkelighet. I julesalmen «Mørket omkring oss er mørket 
før daggry», skriver han i det siste verset:  

Håpet får gripe det kommende daggry! 
Englenes lovsang skal sprenge vårt mørke. 
Se, her blant mennesker finnes Guds bolig! 
Ingen er lenger alene på jorden.

Jeg ønsker alle en god adventstid og en velsignet jul! 

Stein Reinertsen 
Biskop i Agder og Telemark 

En historisk hendelse! 



12

Viljar Aaneland signaliserer både iver og glede over 
den nye 4-årsboka i Vegusdal kyrkje. Kjellfrid Tveit 
og sokneprest Frode Eikrem er fornøyd, de også

VEGUSDAL

Det ble til slutt! Gratulerer! Langt innpå skoga
Ti tusen mål skog står og svagar i vind
Og tenker og er som et levende sinn.

Og hjertet mitt banker, aleine med alt
Som hvisker så stilt og som huier så kaldt

Langt innpå skoga, langt innpå skoga, 
-ho-ho-ho.

Je står her og lyer meg sorgsam og rar,
For alt det je spør om, får skogsus til svar.

Og aldri i evighet vil det vel skje
En mann blir så vis som et susende tre
Langt innpå skoga, langt innpå skoga,

- ho-ho-ho.

Men hugsamt er det nå likevel
å høre på grana og vinden i kveld.

De prater sammen som søster og bror
og bruker så vakre, vindville ord

langt innpå skoga, langt innpå skoga,
- ho-ho ho.

Og bakenfor høgda, den borteste blå,
skal gåtene alle vel løsningen få

når lengselen er lys i en grenseløs trakt
høgt over skoga, høgt over skoga.

- ho-ho ho
 ----

Hans Børli

12

Foto: Jan Reidar Vågsdalen

Foto:RR
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HEREFOSS

Konfirmantene i Herefoss 
i full skrud!Førjulshilsen fra 

«Amigos»
Tekst og foto: Cecilie Jordal

Amigos-gjengen på Herefoss kom omsider 
litt i gang i høst etter lang venting grunnet 
Covid-19 situasjonen.
Barna var kjempeglade når de igjen kunne møtes 
på Amigos og være med på aktivitetene. Høsten 
startet med filmkveld, en meget populær begiven-
het og Antboy 2 ble vist.
Tur til St.Olavshei ble det også, der barna jaktet 
etter spor etter hesten til Olav den Hellige, fra da 
Olav den Hellige kom til Herefoss for å kristne 
bygda. Ragna Holm kom og fortalte historien og 
barna satt som tente lys - dette var spennende!

Barna fikk også hjelpe Frode med Amigos-guds-
tjenesten i oktober.
De laget tegninger som ble vist på storskjerm. 
Frode og barna overrasket også stort med å rappe 
de ti bud som var laget på barnas premisser. 
Knallsuksess!
Vel gjennomført av Frode og barna, vi er glad vi har det på video.

Bålkveld, kanelsnurrer, saft, marshmallows, pølser og annet hører med. 
Barna er så heldige som har de kreative og effektive Amigos-jentene 
Elisabeth og Kristina.

Juleverksted og den årlige basaren ble dessverre avlyst grunnet sykdom 
og gradvis nedstengning i Norge og Amigos ble avsluttet tidligere i år.
Som en oppmuntring fikk barna litt utstyr til et mini-juleverksted, 
litt trolldeig etc. og utstyr til å lage Rudolf kakao. 
Utstyret ble kjørt hjem til barna som ønsket å ha litt jule-
verksted hjemme. Snakk om førjulsglede!

Amigos-gjengen ønsker alle en så god jul som man kan i 
denne rare tiden.
«Det blir bra»

God jul og godt nytt år.

Foto: Enjoy Foto

13



1414

Det lune hjørnet

1.	 Når	fikk	Birkenes	kirke	en	julekrybbe	og	hvem	
skaffet den?

2. Hvem har skrevet musikken til «Fest i Guds hus – 
messe i advent»?

3. Hvem har skrevet teksten til julesangen «Det lyser i 
stille grender»? 

4. I 1992 debuterte en prestedatter fra Birkenes med 
en	roman	som	senere	ble	filmatisert.	

	 Hva	het	hun	og	hva	het	filmen?			
5. Hva betyr Agnus Dei?
6. Birkenes og Herefoss kirker er listeført hos 

Riksantikvaren. Hva betyr det?
7. Hvor var den første kirken i Vegusdal plassert – ei 

stavkirke fra 1200-tallet? 
8. Hvor har Eldrid Aamland fra Birkenes vært 

misjonær?
9. Hvem var sokneprest i Birkenes under 2. 

verdenskrig?
10. Hvem er i dag kirketjener i Herefoss?

(Svar nederst på siden)

KirkequizVørterkake

Å tegne julen

Svar på sommerquiz:
1. I 1994, kjøpt i Jerusalem av Laila og Asbjørn Aasen.   2. Geir Knutson.   3. Jakob Sande.   4. Reidun Nortvedt. Filmen het «Søndagsengler».   
5.	Guds	lam,	betegnelse	på	Jesus.			6.	De	er	definert	som	verneverdige	og	har	nasjonal	verdi.			7.	På	gården	Vegusdal	i	Hovlandsdalen.			8.	Madagaskar.			
9. Carl Fredrik Wisløff, senere professor i kirkehistorie.   10. Oddvin Uldal

Jeg vokste opp på gården Skjulestad i gamle Moland 
kommune. Om kvelden på julaften hadde vi kveldsmat 
med	bakerovnsbrød,	hjemmelaget	sylteflesk,	juleansjos	
og vørterkake med edamerost. Det ble ikke skikkelig jul 
dersom	noe	av	dette	manglet!	Etter	at	jeg	fikk	mitt	eget	
hjem og tradisjoner, har jeg derfor bakt vørterkake hver 
eneste jul! 

Her er oppskriften:
1l hvetemel
1l fint rugmel
2 ts salt
1 dl sukker
1 ts nellik
1 ts pepper
1 dl sirup
4 dl vørterøl
2,5 dl melk 
70 g gjær
1 dl rosiner
 
Gjæra røres ut i litt lunkent vann. Vørterøl, melk og sirup 
varmes til 37 grader. Ha i resten av ingrediensene. Bland godt 
og sett deigen til heving i ca 1 time. Bak ut 4 vørterkaker og 
etterhev dem i ca. 45 minutter. Stekes midt i ovnen på 180 
grader i 30-40 min.

Med dette ønsker jeg dere alle en god og velsignet jul og 
utfordrer Solfrid Vestøl!

Inger Lise Woie

Like før jul skulle barna i småskolen tegne noe fra 
bibelhistorien. Frøken gikk rundt og så på. Lille Birger 
hadde	tegnet	et	fly	i	venstre	hjørne.	Midt	på	bildet	sto	ti	
mennesker rundt en krybbe og nederst i høyre hjørne var 
en liten gutt på veg ut av bildet. Frøken stanset og lurte 
på hva dette skulle forestille. «Ser du ikke det da, frøken,» 
sa	lille	Birger.	«Der	er	Pontius	piloten,	og	så	har	jeg	tegna	
julesangen «Ti fryder seg, je rusla hjem».

Dette kan være en bygningsarbeider, en lege på 
sykehuset, en pensjonert lærer eller en julenisse 
med sitt moderne antrekk. Hva er rett, og vet du 
navnet på personen i tillegg, vanker det heder og 
ære.
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Gullkonfirmanter

50-årsjubilanter i Birkenes kirke
Hele 18 personer var påmeldt til konfirmanttreff i Birke-
nes kirke 8. november. På grunn av koronatida, ble både 
oppmøtet og arrangementet amputert. De oppmøtte fikk 
en lang times mimreprat på kirketrappa, og de ble enige 
om å møtes til sommeren. 

Fra øverst til venstre:
Svein Raen, Egil Tobiassen, Øystein Svaland, Else Ros-
seland, Anne Karin Engesland Mauseth, Erna Bergstøl, 
Ingrid Erlandsen Hansen og Reidun Homme Grødum.

Resten av konfirmantkullet :Olav Bakkan, Mathias 
Birkeland, Einar Årholt Eppeland, Dag Hallvard Flakk, 
Tron Gustav Flakk, Øystein Foss, Kjell Gundersen, Åge 
Magnus Lien, Øystein Løland, Oddvar Løvdal, Tor Inge 
Ramse, Govert Rislå, Asgeir Røstad, Harald Aas, Karin 
Hildegunn Hoven, Elisabeth Lauen, Astrid Raen, Magn-
hild Rasmussen, Anny Kristine Væting, Gerd Aasen. 
Også Liv Wenche Evensen (Endresen) ble konfirmert i 
1970, men hun er dessverre gått bort.

Gullkonfirmanter Herefoss

Tekst og foto: Oddvin Uldal

Søndag 6 september  var det gudstjeneste i Herefoss kyr-
kje. Spesielt innbudte var de som ble konfirmert for 50 
år siden.  Den 28/6 1970 sto 13 stk til konfirmasjon. 3 fra 
dette kullet er dessverre falt ifra. At 6 hadde anledning, 
var veldig trivelig. Etter gudstjenesten var det samling i 
menighetshuset til kaffe og koselig mimrestund.

Men da Frode Prest spurte hvordan presten var som sto 
for konfirmasjonen, ble det lett forvirring ! Hvem var det 
som konfirmerte dem?  Hermansen? Tofte? Suntoft ble 
også nevnt. Undertegnende tenkte at det må jeg finne ut.  
Med hjelp av Janne på kirkekontoret gikk vi gjennom 
kirkeboken,  dagsregister osv. men nei. Enn så lenge får 
dette bli en gåte, kanskje til det dukker opp et privat foto.

På dette bildet ser vi fra venstre: Jan Andreassen, Sigrun 
Teigen, Ole Aas Hansen, Aud Inger Wroldsen, Turid Elin 
Øyna og Haldis Herefoss.

Foto: Anne Karin Tveide

Jeg har en drøm om å starte et voksenkor
Planen var egentlig å sette drømmen ut i livet allerede i 
januar, men på grunn av den usikre situasjonen rundt co-
vid-19, ser jeg at det kan være lurt å drøye oppstartdatoen.

Jeg har noen drømmer for dette koret. 
* Jeg drømmer om at koret ikke skal tilhøre én menig-

het, men at det skal være et samlingspunkt på tvers av 
menighetene i bygda. 

* Jeg drømmer om et kor som skal lage fin musikk 
sammen. 

* Jeg drømmer om at vi skal kunne be og dele Guds ord 
sammen.

Øvingsdagen blir annenhver mandag og stedet blir de 
flotte nye lokalene til Birkeland Frikirke. 
Tidspunktet for oppstart kommer etter hvert når situasjo-
nen rundt covid-19 har roet seg.

Hilsen Kristin Brennsæter
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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

Tlf: 915 52 003

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS

HELE SØRLANDET

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

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

Ledig annonseplass?
kontakt roaldrokseth@gmail.com
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BIRKENES:
Aleksander Dewa Nyoman Aabel
Tønnes Skaali Gjørup
Iben Kolbru Hjemdahl
Millie Storeide Nærum
Isak Pizarro Mellingen
Lilly Kallstøl
Gabriela Kolakowska
Selma Rosseland-Jørpeland

HEREFOSS:
Oline Landaas

Døpte

BIRKENES:
Ingrid Marie Johansen Warren
og Trond Svendsen

Vigde

BIRKENES:
Margit Gunvor Birkenes f. 1936
Tore Helge Berntsen f. 1940
Magnhild Knutson f. 1925
Anne Lise Uldal f. 1940
Odd Neri Kylland f. 1937
Ruth Windsland f. 1924
Ellen Nyhaven f. 1933

Gravlagte/
Bisatte

Bibeldagen

Menighetshus

Bibeldagen 2021: 
Kurv med bibler til kubanske familier!
På Bibeldagen 2021 samler vi inn penger til å gi sterkt 
etterlengtede bibler til 30 000 mennesker i 5 000 fami-
lier på Cuba.

Familiene på Cuba er ofte storfamilier: Tre generasjoner bor ofte under samme tak, gjerne i 
små boliger. Vi ønsker å gi 5 000 slike familier en kurv med bibler:
I kurven finner de en barnebibel og ungdomsbibel til de yngste i familien, en bibel med stor 
skrift til besteforeldre, en vanlig bibel til foreldrene.
I kurven kan de også få med en studiebibel, til de som ønsker å lære mer. For det er mange 
kristne på Cuba som har en tjeneste i kirken sin, og som ønsker å lære mer om Bibelen.

Bibeldagen markeres i Birkenes kirke søndag 31. januar. 
Du kan gi din gave på gavekontonr. 3000 16 16869 eller VIPPS 94418.

Liv Inger Tveide

Birkenes menig-
hets takkeblomst 
ble under menighetens 
årsmøte 1. november 
gitt til menighetens 
givertjenestekomite 

representert ved 
veteranene Tor Anders 
Hauge, Unni Hansen 
og Mariane Hagestad.

Trenger vi et menighetshus på Birkeland? Det er satt ned 
en komité for å vurdere det, og – om mulig – å utarbeide en 
intensjonsavtale. Bak initiativet står årsmøtene til Birkeland 
bedehus og Birkenes menighet. Hver av organisasjonene har 
oppnevnt 3 medlemmer til komiteen. Disse er: Ivar Aanes-
land, Rune Galteland og Siri K. Aanesland fra bedehuset og 
Gunnar Birkeland, Kari K. Birkeland og Sven Erik Forfang 
fra menigheten. Gunnar Birkeland er valgt til komitéleder. 

Det er snakk om et felles menighetshus i sentrum av Birke-
land som kan dekke både bedehusets og menighetens behov 
for lokaler. Det kan bli snakk om en utvidelse av nåværende 
bedehus eller et helt nytt lokale. Komiteen ser for seg et 
hus som kan ivareta mangfoldets muligheter, en møteplass 
som gir kontakt mellom ulike generasjoner og rom for 
aktiviteter, som et menighetshus i vår tid bør romme. Et 
bygg med møtesaler, grupperom, kjøkken og kontorer mv. 
Komitéleder Gunnar Birkeland sier til menighetsbladet at 
komiteen vil avklare om det er grunnlag for et slikt samar-
beid gjennom å se på arealbehov, plassering, driftsform og 
kostnader. Komiteens anbefaling vil foreligge til bedehusets 
og menighetens årsmøter i mars 2021. 

Tekst og foto: Sven Erik Forfang        
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Birkenes Herefoss Vegusdal

24.12.2020
Julaften 
Luk 1,1-20

12.00 Birkenes sykehjem 
Gudstjeneste v/Torill Farstad Dahl
14.00-17.00: Åpen kirke: 
Juleevangeliet og julemusikk
Offer: Kirkens Nødhjelp

12.30 Gudstjeneste v/Frode Eikrem 
14.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Offer: Kirkens Nødhjelp

15.30 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
16.30 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Offer: Kirkens Nødhjelp

25.12.2020
Juledag
Joh 1,1-14 

12.00 Høytidsgudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Offer: Det norske Misjonsselskap

26.12.2020
2.juledag
Stefanusdagen

11.00 Vegusdal kapell Høgtids-
gudsteneste v/Torill Farstad Dahl 
Offer: Kirkens SOS. 
12.30 Dåpsgudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl

31.12.2020
Nyttårsaften 
Joh 14,27      

18.00 Kveldsmesse 
v/Frode Eikrem

16.00 Kveldsmesse v/Frode Eikrem
Offer: Menighetsarbeidet

01.01.2021
Nyttårsdag
Jesu navnedag 

12.00 Gudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl
Offer: Menighetsfakultetet

03.01.2021
Kristi åpenbaringsdag
Lukas 2, 40-52 

11.00 Birkeland bedehus: 
Hellig tre konger møte 
Sven Erik Forfang taler

10.01.2021
2. søndag i 
åpenbaringstida
Mark 1,3-11

11.00 Gudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl
Offer: Menighetsarbeidet
13.00 Dåpsgudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl

11.00 Gudsteneste v/Frode Eikrem 
Tema: Apostlenes gjerninger (1)
Offer: Misjonsprosjektet

17.01.2021
3. søndag i 
åpenbaringstida
 Joh 4, 4-26

11.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem 
Offer: Kirkens SOS
13.00 Dåpsgudstjeneste 
v/Frode Eikrem

11.00 Gudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl
Offer: Menighetsarbeidet

24.01.2021
4. søndag i 
åpenbaringstida
Joh 9, 1-7.35b-38

17.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Offer: Det norske Bibelselskap

11.00 Gudsteneste v/Frode Eikrem
Tema: Apostlenes gjerninger (2)
Offer: Det norske Bibelselskap

31.01.2021
Såmannssøndag
Mark 4, 26-34

11.00 Familiegudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl og Janna R. 
Ånesland. KodeB.  
Offer: Bibelselskapet

07.02.2021
Kristi forklarelsesdag                    
Mark 9, 2-13

11.00 Gudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl
Offer: Menighetsarbeidet

11.00 Gudsteneste 
v/Frode Eikrem
Tema: Apostlenes gjerninger (3)
Offer: Engesland bedehus

14.02.2021
Fastelavnssøndag 
Joh 12, 20-33

11.00 Familiegudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl og Janna R. 
Ånesland. Karneval
Offer: Menighetsarbeidet
13.00 Dåpsgudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl                 

11.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Tema: TRO
Offer: Kirkens SOS

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

UNGDOMSLEDER
Liv Torunn Kildefelt
Mobil: 924 60 299
liki@birkenes.kommune.no 

Birkenes Herefoss Vegusdal

17.02.2021
Askeonsdag
Matt 12, 38-42

19.00 Kveldsmesse 
v/Torill Farstad Dahl. Skriftemål

19.02.2021
Fredag

20.30 Engesland bedehus 
Ungdomsgudstjeneste 
v/Frode Eikrem

21.02.2021
1. søndag i fastetiden  
Matt 16, 21-23

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem. Tema: HÅP
Offer: Rådet for psykisk helse

28.02.2021
2. søndag i fastetiden                     
Luk 7, 36-50

11.00 Gudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl  
Offer: NKSS

07.03.2021
3. søndag i fastetiden     
Mark 9, 17-29

11.00: Familiegudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl og Janna R. 
Ånesland. 6-årsbok
Offer: Birkeland bedehus
13.00: Dåpsgudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl   

11.00 Gudstjeneste 
v/Frode Eikrem
Lys Våken-barna deltar
Offer: IKO
Menighetens årsmøte etter guds-
tjenesten

14.03.2021
4. søndag i fastetiden                              
Joh 3, 11-16

11.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem 
Tema: KJÆRLIGHET
Offer: Kirkens Bymisjon
Menighetens årsmøte etter guds-
tjenesten.

19.03.2021
Fredag

20.30 Engesland bedehus 
Ungdomsgudstjeneste 
v/Frode Eikrem

21.03.2021
Maria Budskapsdag         
Luk 1, 46-55

11.00 Gudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl 
Offer: Menighetsarbeidet
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten

28.03.2021
Palmesøndag                       
Matt 26, 6-13

11.00 Familiegudstjeneste
Sprell levende. v/Torill Farstad Dahl 
og Janna R. Ånesland
Offer: Søndagsskolen Norge
13.00 Dåpsgudstjeneste 
v/Torill Farstad Dahl.

11.00 Søndagsskolegudstjeneste 
v/Frode Eikrem  
Offer: Misjonsprosjektet

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

KIRKETJENER
VEGUSDAL
Per Helge Aas
Mobil: 916 31 166

KIRKETJENER
HEREFOSS
Oddvin Uldal
Mobil: 46665411

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).

GUDSTJENESTEPLAN

Kommentarer:
• Det er ikke satt opp nattverd i 2021 enda, da dette av smittevernhensyn er frarådet for å redusere bevegelse i rommet. 

Så fort smittevernreglene åpner for det, vil det igjen feires nattverd i gudstjenestene.
• Siden det er begrensning på antall deltakere i kirka, blir dåp tilbudt i egne dåpsgudstjenester etter ordinær gudstje-

neste. I gudstjenestelista er disse satt opp i Birkenes kl. 13.00. I Herefoss og Vegusdal settes det opp dåpsgudstjenester 
kl. 12:30 ved behov. Kontakt kirkekontoret.

• I en periode vil det være påmelding til gudstjenestene i Birkenes. Dette kan en gjøre fra mandagen før gudstjenesten 
gjennom hjemmesida (Birkenes.kirken.no) eller på telefon 37 28 15 50, frem til fredagen kl. 14:00.

 
Med forbehold om endringer. Følg med på avisannonser og på plakater på kirkekontoret og ved kirkene.
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Kirkebåter på vei til Herefoss kirke rundt 1920

Juletrefest før om åra

Osulv Nes har motorbåt og sleper de andre båtene. I tidli-
gere tider rodde en fjorden. Bildet er tatt i Søre Herefoss, i 
nærheten av Fjerdingsbekk, og båtene er på vei mot Here-
foss.

Det var en gammel tradisjon med felles kirkebåtskyss på 
fjorden til Herefoss, og den varte til veien var ferdig langs 
fjorden i 1926, og kanskje enda lenger.

Her er folk fint pynta, og det var nok ofte ei festreise og en 
fin variasjon fra travelt gårdsliv på gårder med kilometers 
avstand til naboer.

I gamle dager var det også vanlig at brudeferder brukte båt 
på fjorden når de skulle til kirke og brudeparet skulle vies. 
Da var gjerne en spillemann med og skapte feststemning. 
Og folk på gårdene der brudeferda dro forbi var gjerne ute 

for å se og vinke. 

Om vinteren gikk ferden 
med hest på isen hvis den 
var sterk nok. Sagnet om 
Brudlidfjellet forteller om 
ei brudeferd til Herefoss 
kirke på isen om vinteren, 
der isen brast og brudefølget 
drukna.

Lilly Aamlid, bosatt på Herefoss, forteller fra hun var lita. Hun er født i 1924 og dette er fra tidlig 
1930-tall. Oddvin Uldal har formidlet videre til menighetsbladet med Lillys godkjenning.

Skolejuletrefesten var alltid ein dag mellom jul og nyttår. 
Det var småskolen og storskolen som var saman om denne 
festen. Mi skoleongene gleda oss veldig til denna kvelden.

Det var oss skoleelevar som hadde laga juletrekorvane til 
juletreet. Karl Knutson, læraren vår, hadde lært oss å klip-
pe og flette dei av fint glanspapir. Glanspapiret var rødt, 
grønt, gull og sylvfarga. Han (læraren) kunne så mange 
forskjellige mønster! Eg har forresten endå eit par korger 
etter Karl i juletrepynten min.

Festen starta klokka seks. Før konne det ikkje bli, for dei 
fleste måtte i fjøset og stølle kreatura fyrst. Det var kyrer, 
hest, kalver, sauer, gris og høns som måtte fores.

Hesten vår, Blakken, som skulle kjøre oss til festen, hadde 
far pussa og skrapt. Han var så fin at han skein ! Måna og 
panneluggen måtte og stussast, for den var blitt så lang at 
den rokk nedover augene. Luggen skulle gå over, så Blak-
ken kunne se. Hesteselen hadde far tatt inn i den varme 
staua dagen i forvegen, for den skulle smøres med golan-

Det var en gang
ved Per Gunnar Knutson
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vel med i 1936-37. Dei ungane som kom frå dei «som satt 
godt i det», hadde så fine matroskjoler. Mørkeblå med stor 
krave bak, med kvite striper, fint slips, mørkeblått skjørt 
og lakksko hørte til. Noen av gutene hadde matros dress, 
samme farge som jentenes. Dei hadde bukser som gjekk et 
stykke nedover knea. Der hørte og ei slags lue eller kalott 
til dressen. På lua var der ei blå sløyfe på den eine sida, som 
rakk ned til skuldra. Gutane brukte ikkje denne lua på 
denne tida av året, det hadde blitt for kaldt. Presten, kjøp-
mannen, ordføraren og dei folkan hadde sid mørk frakk, 
stor hatt og lange lerstøvler. Men dei som kjørte med hest 
og dei som måtte bruke ski for å komme fram, hadde korte 
jakker og gode varme luar, med ørelapper på.

Så var det å gå ned den lange trappa til salen. Der nede sto 
bordene dekka med kvite krepp papirdukar og røde lys. 
Der på borda satte mi ned nistematen mi hadde med. Dei 
som hadde lang veg, hadde maten i skoesker. Inni eska 
var det lagt smørpapir, men utenpå var ho dekt med rødt 
eller grønt krepppapir. Pålegget på maten var heimelaga 
sylterflesk og egg og ansjos. I den andre sida av øska låg 
julekakene. Ja, også julekake med rosiner og sukat. Dei 
folka som bodde i nærleiken hadde nistematen på fine 
flate brett. På kjøkkenet kom det så god ei lukt fra kakao-
gryta som sto på vedkomfyren der inne. Og en stor kaf-
fekjele sto og godgjorde seg. Nå klappa læraren i hendane, 
og ønskte alle velkommen. Så heldt presten ein kort an-
dakt og så kom det store me hadde venta på, gangen rundt 
juletreet. Læraren spelte på eit lite trøorgel som vart henta 
i frå kyrkja. Dei minste gjekk i ringen nærmeste treet, så 
kom det i tur og orden. Til slutt var det fire ringar. Alle 
gjekk rundt juletreet og sang dei kjente julesangene. Det 
var bare dei som var kleine til beins eller hadde andre 
skavanker, som sat. Men på juletrefest hadde dei krekt sei 
fram, for der skulle alle. I den ytterste ringen gjekk alltid 
ungdommen, dei hadde nok noen dei hadde eit godt øye 

til, som dei likte å leie på. Det var og vanleg å gå etter 
kvarandre og holde på skuldra til den som gjekk føre. 
Då måtte ein prøve å passe på takta, så det oppstå ein 

slags vagging. Det var så stas.

Då me hadde gått lenge rundt juletreet, skulle 
det være matpause. Me song bordversa medan 
me sto rundt julegrana. Så var det å sette seg 
til bords. Kakaoen vart sendt rundt i store 

hvite mugger. Då smakte det godt med mat. 
Dei vaksne fekk kaffe til maten. Den var i 

kvite emaljertekanner. Det var ikkje brus 
på festane den gang. Så dei som vart 
tysste, måtte ut på kjøkkenet, der sto 

vannbøtta med ei ause oppi. Vannet 
hadde dei båre opp frå brønnen til 
Maren Thomassen. Etter maten var 
det gange igjen. Då klokka nærma 

seg 23,skulle festen slutte. Læraren 
takka for fin kveld og vel heim..

olje, så selen skulle bli blank og fin. Bakselen hadde far 
tatt bort, den var bare i bruk då hesten gikk på lang kjø-
ring i skogen.

Mi budde på Retterstøl, så me måtte regne med en god 
times tid ned til bygda. Blakken vart spent for sluffa. Det 
var to seter i den. Snøen hang i trea, og snøen lyste så fint 
når mi kjørte nedover til Gauslåfjorden. Det var nett som 
et julekort. Blakken hadde bjellekrans på seletreet, og det 
ringde så fint i dei for kvart steg han tok. Og mi kunne 
rektig se kor kry han var. Denne bjellekransen ble bare 
brukt til stas.

Det var alltid sterk is over Gauslåfjorden på denne tida, 
og over der gjekk det i fullt trav. Hesten fekk mi lov til å 
sette inn i fjøset hos Kristen Herefoss. Men dersom der 
var fullt, kunne mi kjøre bort til Der Nord i fjøset der, 
eller i stallen hjå Olav Herefoss. Det var rift om stallrom 
på slik ein kveld. For alle som kom kjørende med hest, 
ville ha hesten inn i varme fjos. Det var og stallrom oppe 
på Fredheim, men der var kaldt. Det var best for hesten å 
komme inn i varmen.

Frå begge Nesgårdene og de ifrå Espestøl kom og med 
hestene sine. Det var så gildt å treffe Tulla Espestøl, eller 
Berte som ho heiter. Vi var på ein alder, men ho gjekk 
på skole i Dalen. Mi gjekk alltid og leide innannen rundt 
juletreet mi to. 

Det var høytidlig når me nærma oss Furuheim ungdoms-
hus, det låg der oppe i bakken i nærleiken der butikken er 
nå. Me måtte gå forsiktig opp den bratte steintrappa som 
var både isete og full av snø. Skal sei at det var stas å kom-
me inn i den store salen. Der sto det store fine juletreet 
midt på golvet, pynta med fine glitrerenker og store glass-
kuler, engler, og så julekurvane vi hadde laga på skolen. 
Stearinlysa var og fine, røde, gule og blå. Men sto dei 
litt på skrå i lysholderen, hadde dei lett for å drype.

Godt og varmt var det i salen, særlig nede mot døra 
der den store bjønneomnen sto og durte og varma 
det den kunne. Så var det å få av seg kåpene. Det 
var fort fullt i garderoben, det lille rommet til 
høgre. Så gjekk me opp på galleriet og tok av 
oss ytterklea der. Der kom pipa opp, så der 
oppe var alltid varmaste staden. Lerskoane 
måtte mi få av oss og bytte om til små sko.
Dei jentene som hadde gått for presten 
og var blitt konfirmert om hausten, 
hadde ikke lersko, men bottforer. Dei 
hadde dei utanpå dei lette skoa. Bott-
forene var av gummi og var knepte 
på skrå med tryk knapper på den 
eine sida. Dei var så stllig, som dei 
sier nå. Ingen kom i bukser den 
gånga, men skibukser begynte dei 
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En bønn for hvert spikerslag 

Tråden i historieprosjektet Espegren har arbeidet med 
i om lag seks år, er fortellingen om hans farfar Olav fra 
gården Espegra, som sammen med sin kone Sofie fra 
Myra, reiste ut som misjonærer til Kina i henholdsvis 
1902 og 1903 og virket der i flere tiår. Første bind, Him-
melarven til Kina, foreligger nå. Espegrens ble et avholdt 
og legendarisk misjonærpar og det har ikke minst gjort 
inntrykk at de mistet fem barn under tøffe kår i landet.

Sofie og Olav Espegren ligger begravet ved Birkenes 
kirke.

Men dette er ingen klassisk misjonsbok som setter mis-
jonærer og misjon i sentrum. Knut Espegren har ønsket 
å se misjonsbevegelsen som vokste fram fra midten av 
1800-tallet i Europa og i Norge som et fenomen i en 
større samfunnskontekst. Det samme gjelder forholde-
ne og utviklingen i Kina. Her er mye å bli klok av.

-En underkommunisert og grunnleggende del av norsk 
historie er betydningen lekpredikanten og industri-
gründeren Hans Nielsen Hauge fikk. Gjennom sin 
landsomfattende virksomhet og frem til sin død i 1824, 
utfordret han det klassedelte norske samfunnet. Kris-
tian Lofthus, mannen bak bondeopprøret på Sørlandet 
i 1786, og arbeiderbevegelsens far Marcus Thrane er an-
dre betydelige aktører i en dramatisk historie som fikk 
ringvirkninger både åndelig, sosialt, politisk og økono-
misk. 

Hauge ble fengslet for å bryte loven om at lekfolk ikke 
kunne forkynne Guds ord. Han inspirerte fattige og 
småkårsfolk til å ta tak i egne liv og starte små og større 
bedrifter. Han oppmuntret kvinner til samfunnsenga-
sjement, noe som etter hvert resulterte i at kvinner fikk 
stemmerett i 1913. Det var folk fra de lavere samfunns-
lag og særlig kvinner som startet misjonsbevegelsen 
i Norge. Etter hvert fikk de med seg noen progressive 
prester og andre fra embedsstanden.

Dette berørte også Tveit og Birkenes. Espegren skriver 
om den driftige presten Johan Jørgen Broch, som virket 
i Tveit og Birkenes i 1837 – 1861, var svoger til Hans Ni-
elsen Hauges sønn, Andreas. Begge var inngiftet i pre-
stefamilien Kielland i Lyngdal, som fikk stor betydning 
for det gryende misjonsengasjementet på Sørlandet. I 
1848 var Broch med og stiftet Det norske misjonsselska-
pets (NMS) krets på Sørlandet.

En åndelig vekkelse gikk over Tveit i 1870-årene og om-
formet folkelivet. Nå hadde imidlertid Tveit og Birkenes 
fått en ny prest av det gamle slaget, Johan A. Bødker, 
som ikke var begeistret for lekmannsvirksomhet. Det 
provoserte vekkelsesfolket og førte både til byggingen 
av Zoar bedehus og opprettelsen av Tveit frikirke.

Knuts oldefar Gabriel Espegren var en av snekkerne 
som bygget bedehuset og det fortelles at han ba en bønn 
for hver spiker som ble slått inn. Måtte dette huset bli 
til nytte og velsignelse! Noen år senere fikk hans egen 
sønn, Olav, erfare å bli omvendt og få misjonærkall der 
på bedehuset. 

Jeg møter Knut utenfor Zoar bedehus på begravelses-
dagen til hans bror Olav, som bar navnet til sin farfar, 
Kina-misjonæren. Også sønnesønnen, misjonær i tredje 
generasjon, fikk et langt virke i misjonens tjeneste og 
har satt dype fotavtrykk i Hong Kong og i Tanzania. 

Fra denne trappen går det forbindelseslinjer til mange 
kanter av verden. Slik kan det gå med spikerslag og 
bønner.

Tekst og foto: Asle Jøssang

– Dette er historien om hva som skjedde da småkårsfolk tok plass i 
storsamfunnet. Det fikk fart på Norge og det fikk også ringvirkninger 
internasjonalt, forteller Knut Espegren om boken han har skrevet om 
ungdommene fra Drangsholt som ble misjonærer i Kina.

– Dette var et åndelig og et sosiokulturelt kraftsenter i bygda, for-
teller Knut Espegren, som har skrevet historien om sine forfedre 
på Drangsholt.

Boken kan kjøpes 
direkte av forfatterens bror, 

Arild Espegren, Birkenes, 
tlf. 90671410
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Plutselig er det sånn

Mitt hjerte alltid vanker
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føde rom

Der samles mine tanker som i sin hovedsum
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt

Jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt

23

Jula står for døren, en gledens høytid. Men ikke alle kan feire jul med løssluppen sorgfrihet 
og uten bekymringer. Vi lar Ole Mortens situasjon representere alle som denne jula må leve med 
savn, uvisshet og smerter. Og så kan også hans tanker være en hjelp til å se lys.

Høsten har vært turbulent. «Du har etter all sannsyn-
lighet kreft i prostata», sa legen i september. I oktober 
sa sykehuslegen det samme etter MR og biopsi. Han 
tilføyde bare det jeg ikke ønsket å høre. Ordet spredning. 
Det tyngste er ikke å høre ordene du har kreft, men å 
tenke på hvordan mine nærmeste tar beskjeden. Jeg har 
valgt å være åpen med diagnosen. Jeg tenker det kan 
hjelpe andre som plutselig opplever brå endringer og kri-
ser at ting kan snakkes om. Så døde min gode mamma i 
november etter et drøyt år med kreft, hun også. Hun var 
ikke gammel. 77 år. 19 da lille Ole Morten kom til ver-
den. Livet fortoner seg kort i møte med sykdom og død. 
Perspektivene snevres inn. Det er ikke lengre et hav av 
muligheter der ute. De nære ting blir viktigere. Relasjo-

ner, kontakt med familie, naboer og venner rykker opp 
på prioriteringslista. Min mor hadde en sterk tro. Hun 
så den siste fiende, døden, i øynene. Det skremte ikke. 
Hun hadde en dyp fred. Hun var på stille vann. Klar for 
avreise. Klar for å møte Ham som beseiret døden. Selv 
forholder jeg meg til det medisinske perspektivet som 
innebærer en palliativ behandling. En behandling som 
lindrer, men som ikke helbreder. Men jeg holder også fast 
i et mer positivt perspektiv. Det kan gå bra. Underets tid 
er ikke forbi. Nye medisiner kan komme. Det finnes håp 
i begge disse sporene. Livet er verdt å leve. Akkurat nå. 
Jesus lever. Han hører mine bønner og gir meg styrke og 
mot, dag for dag. God jul til dere alle!

Ole Morten Vegusdal



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

JANUAR
Fredag 01. kl. 12.00 Gudstjeneste v/TFD
Søndag 03. kl. 11.00 Hellig-tre-konger-møte NMS
   Taler: Sven-Erik Forfang
Søndag 10. kl. 11.00 Gudstjeneste v/TFD
  kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste v/TFD
Mandag 11. kl. 19.30 Unges Misjon
Torsdag 14. kl. 19.30 Åpne Dører
Søndag 17. kl. 11.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
  kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste v/FE  
Torsdag 21. kl. 19.30 Misjonsmøte NMS. 
   Taler: Gro Line Gaudestad.
   Sang: Toril Hodnemyr
Søndag 24. kl. 11.00 Fokus
Søndag 31. kl. 11.00 Familiegudstjeneste 
   v/ Torill Farstad Dahl           
   og Janna R. Ånesland.  Kode B

FEBRUAR
Torsdag 04. kl. 19.30 Møte NLM
   Taler: Leif Holthe
Søndag 07. kl. 11.00 Gudstjeneste v/TFD
  kl. 11.00 Fokus
Torsdag  11. kl. 19.30 Møte Israelsmisjonen
Søndag 14. kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/TFD og JRÅ
   Karneval
  kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste v/TFD
Onsdag 17. kl. 19.00 Kveldsmesse v/TFD
	 	 	 Skriftemål
Torsdag 18. kl. 19.30 Mannsmøte NMS.
   Taler: Jon Østby.
	 	 	 Sang:	”Guttane	aleine”.
Søndag 28. kl. 11.00 Gudstjeneste v/TFD 

Søndag	kl.	11.00:	Søndagsskolen:	Følg	med	på	
kunngjøringer.	Vi	deltar	i	tillegg	på	familie-
gudtjenestene i kirka

Tirsdag kl. 17.30–18.30: Barnekoret 1.-4. trinn 

Tirsdag kl. 18.30: Yngstes 
(annenhver	tirsdag	5.	trinn	og	6.–7.	trinn

Annenhver tirsdag, kl. 19.30: Skolelaget 8.–10. trinn

Onsdag	kl.	17.00–18.30:	Soul	Children	5.–8.	trinn
Onsdag kl. 19.00–20.30: Birkeland Soul Teens, 
fra 9. 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:

MARS
Torsdag 04. kl. 19.30 Årsmøte NLM
   Taler: Åge Solsvik
Søndag 07. kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/TFD og JRÅ
	 	 	 6-årsbok
  kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste v/TFD    
  kl. 11.00 Fokus
Torsdag 11. kl. 19.30 Årsmøte Bedehuset
Søndag 14. kl. 18.00 Områdemøte NMS 
   Taler: Lars Saaghus
	 	 	 Sang:	Kristin	T.	Brennsæter
Søndag 21. kl. 11.00 Gudstjeneste v/TFD
	 	 	 og	menighetens	årsmøte
  kl. 11.00 Fokus
Søndag 28. kl. 11.00 Familiegudstjeneste palmesøndag
   v/TFD og JRÅ «Sprell levende»
  kl. 13.00: Dåpsgudstjeneste v/TFD

Koronapandemien skaper usikkerhet. Forandringer kan 
derfor forekomme. Oppdatert informasjon finner du på 
bl.a. facebook og kirkens hjemmeside.

Birkenes kirke og Birkeland bedehus
vinter/vår 2021


