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Bertha Heimdal var egentlig litt beskjeden. Men hun satte 
spor. Dersom du vandrer løypa opp til Heimdalsknuten, vil 
du bli geleidet av røde hjemmestrikkede halsvarmere som 
er tredd ned på trestammene med jamne mellomrom. Så 
kan man gå der og tenke varme tanker om henne og de som 
har gått før oss.

Med alderen har interessen for forfedre økt, syns jeg. Noen 
av dem er jo glemt mens andre satte spor som fortsatt kan 
sees eller huskes. Jeg har i alle fall begynt å se opp til de som 
gikk foran oss, de som viste vei og som var eksempler. Må 
vi aldri komme dit at vi glemmer dem i vårt jag etter egen 
oppmerksomhet.

Men tanken kommer jo: Setter jeg spor, vil jeg bli husket? 
Farmen-presten Thor Haavik sier at sporene vi setter i an-
dre, vil bli stående. De sporene får ringvirkninger, preger 
personenes videre liv.

Da tenker jeg at foreldre har en enorm viktig rolle, lærere, 
prester, ektefeller, venner, ja egentlig alle som forholder seg 
til andre menneske. Ytre spor blir glemt, men det største jeg 
kan gjøre i livet er å sette gode spor i andre menneskers liv. 
Jeg skulle ønske at denne sannheten ble en sterk motiva-
sjon i menighetene våre. Jeg tenker på våre kirkelige an-
satte, men også alle frivillige, de som arbeider blant barna, 
tenåringene, unge voksne, godt voksne og eldre. Jeg tenker 
også på de som gjør praktisk arbeid til sin tjeneste. Det er så 
mye godt vi kan formidle, både gjennom ord og handling; 
lys, oppmuntring, kjærlighet, håp, trøst.
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Kirkeskyss 
– ny ordning! 

Å sette spor

NO - 3042

Fra og med i vår, har menighetsrådet i Birkenes menighet 
valgt å ikke videreføre ordningen med kirkebuss. Korona-
pandemien har gjort det vanskelig å erstatte bussen med 
privatbiler, men nå blir det igjen en ordning for skyss. 

Etter høstferien (uke 40) vil det stå et telefonnummer i 
gudstjenesteannonsen i Birkenesavisa. De som ønsker 
skyss til kirke, bes ringe dette nummeret, gjerne i løpet av 
lørdagen, for å melde fra om behov. Nummeret går rett 
til ukas sjåfør – så det er viktig å se i avisa, eller på nett/
facebook, for å finne riktig nummer. 

I utgangspunktet kjører skyssen fra Strøget/Tomta, men 
det vil være mulig å plukkes opp andre steder. 

Velkommen til kirke! 

(Foto: RR)

Min gamle lærer sa at det som sitter igjen når du har glemt 
alt det du har lært, er dannelse. Jeg tror vi skal pøse på med 
godhet og formidle budskapet om Guds kjærlighet. Det 
setter spor, om du nå kaller det dannelse eller noe annet. 
Lykke til med å sette evigvarende spor!               RR
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Revisjon 
av liturgien 
i gudstjenesten

Felles tidebønn i Frikirken

Bønnekrukka settes fram igjen

I 2011 kom det nye liturgier for gudstjenester, 
etter en periode med lokale og nasjonale forsøk. 
Ordningene/liturgiene som da ble tatt i bruk, 
skulle etter en tid evalueres, justeres og revideres. 
Det skjedde med dåpsliturgien allerede i 2017, og 
nå er det hovedgudstjenesten som skal justeres. 
Kirkemøtet har vedtatt liturgien, og menighetene 
må revidere sine ordninger i tråd med dette. 
Det mest merkbare gjelder musikken og melodi-
ene til de liturgiske leddene. Her er valgmulighe-
tene beskåret kraftig. Når menighetsbladet tryk-
kes, har ennå ikke de lokale revisjonskomiteene 
bestemt seg for hvilken variant de ønsker. Deret-
ter skal menighetsrådene vedta saken, før det skal 
tas opp i et menighetsmøte (allmannamøte). Til 
slutt er det biskopen som vedtar vår ordning. Den 
nye, reviderte ordningen tas offisielt i bruk første 
søndag i advent 2021. 
Det er færre valgmuligheter enn det var i 2011, og 
en del av de ordningene f.eks. Birkenes menighet 
har fått dispensasjon for, kommer ikke til å vide-
reføres. 
Dette gjelder særlig spørsmålet om når man står 
og når man sitter i gudstjenesten. Ordningen i 
Den norske kirke er at menigheten STÅR under 
første og siste salme, og SITTER under tekstles-
ningene – bortsett fra når evangeliet leses. Da rei-
ser menigheten og lovpriser Gud som er nær oss i 
det glade budskap om Jesus Kristus.
Ellers er det disse endringene menigheten vil 
merke:
• Samlingsbønnen endres
• Menighetens forbønn vil oftere være enklere og 

kortere i formen 
• Det blir noe færre salmer i gudstjenesten
• Ordene: Noen ord endres i liturgien: «Legeme» 

er nå helt byttet ut med ordet «kropp», og «kal-
ken» i nattverdliturgien erstattes med «beger».

Som sagt er det ennå ikke bestemt hvilken melo-
di-serie som skal benyttes hos oss. 
Revisjonskomiteen i Birkenes består av Margret-
he Bjorå, Stig Stapnes, Kristina Markussen Raen, 
Olaug Sløgedal, menighetsmusiker Sondre Stor-
stadmo og sognepresten. 
For Herefoss og Vegusdal er det et felles gudstje-
nesteutvalg bestående av Karen-Ingrid Witter, 
Frode Eikrem, Siv Landås, Gunn Kristine Rødli 
og Olav Ditlef Tveit som skal legge fram et felles 
forslag for de to sokna.
Det blir menighetsmøter i kirkene hvor revisjon 
av gudstjenesteordningen blir eneste sak. Menig-
hetsmøtene blir etter gudstjenesten.
Vegusdal kyrkje : 12. september
Herefoss kyrkje: 19. september
Birkenes kirke: 26. september
Velkommen! 

Sogneprest Torill Farstad Dahl 

I vår startet man opp med tidebønn i Frikirken torsdag morgen. 
Samlingene i Birkeland Frikirke er tenkt som felleskirkelige samlinger, 
der alle som vil kan komme. Skikken med å be til fastsatte tider går 
tilbake til tidlig kristendom. 
Tidebønnen har en fast form, som er helt forutsigbar fra uke til uke. 
Bønnene i samlingene er basert på Bibelens salmer, rammet in av vers 
fra Det nye testamentet, med Herrens bønn og stillhet. Som bibelles-
ning leses en kortfattet Jesus-meditasjon fra Edin Løvås’ bok «Minut-
ter med Jesus». Før og etter bønnen er det stillhet i kirkesalen. Det er 
også mulig å tenne et lys. Etter bønnen går man videre hver til sitt, inn 
i dagen som venter.
Tidspunkt er torsdag kl 08.00–08.25.
Vel møtt til en fin start på torsdagen! 

I Birkenes kirke har vi ei bønnekrukke. På grunn av koronapande-
mien og smittevernsrestriksjonene har bønnekrukka vært ryddet 
bort. Nå er det på tide å finne den fram igjen. 

Når du har noe du ønsker skal bli bedt for, kan du skrive en anonym 
lapp og legge den i krukka. Da blir dette bedt for en tid fremover 
av menighetens bønnetjeneste. Dette er ei fast gruppe mennesker 
med taushetsplikt. Ingen bønnelapper vil bli lest høyt i kirken, eller 
av stab eller menighetsråd, kun bønnegruppa.

I menighetens forbønn bærer vi krukka fram til alteret, og ber en 
generell bønn for lappene som ligger i den. 

Lapper og penn ligger ved bønnekrukka bak i kirkerommet, til 
høyre når du kommer inn. Der står det også håndsprit som brukes 
etter at du har skrevet ned din bønn.

Om du ønsker kan du skrive en bønnelapp hjemme før du går til 
gudstjeneste og legge den i krukka når du kommer.

Ingen bønn er for liten eller for stor, og Gud tåler din bønn.

«Gud, du som hører før vi ber, ta imot våre hjerters tanker og bøn-
ner.»

Aldri for sent å bli døpt! 
Mange har måttet utsette og avlyse 
hyggelige familiesamlinger siden mars 
2020. Det var for eksempel få barn som 
ble døpt det året, i forhold til tidligere år. 
Husk at det er aldri for sent å bli døpt! 
Kanskje var det barnet ditt du ikke fikk 
døpt? Kanskje er det du selv som ikke er 
døpt? 
Om ikke du finner dåpskjole som passer, 
eller om barnet ikke vil ligge pent på ar-
men, så betyr det ingenting! Kirka døper 
både barn, unge, voksne og gamle som 
ikke er døpt før. Kirka døper både barn 
som blir båret fram, og ungdommer som 
går på egne ben. Vi døper små og store 
mennesker i ærverdige vakre dåpskjoler, 
bunad, dress eller hettegenser. 
Dåp er å ta imot Guds kjærlighet. Det blir 
vi aldri for store til. 
Ta kontakt med kirkekontoret for å finne 
en dato som passer for dere! 
Velkommen til dåp!

Hilsen sokneprest Torill Farstad Dahl

Scann denne koden, 
så kommer du rett til 
menighetens 
innmeldingsside 
for dåp

Her kan du se 
en liten film om dåpen



4

Kirketjenerne 
har fått arbeidsdress
Til vanlig er de nok helst å finne på jobb i praktiske klær 
beregnet på fysisk arbeid som plenklipp, renhold, maling, 
graving og fiksing av forskjellige ting ved kirke og kirke-
gård. Men når vi møter dem på noen av de viktigste da-
gene i livet, som ved bryllup eller begravelse, forventer vi 
at de ser noe penere antrukket ut. Kirketjenerne våre har 
derfor nå fått hver sin dress til slike anledninger, tydelig 
merket med Birkenes kirkelige fellesråd. Da er det lett å 
vite hvem en skal spørre om praktiske ting en lurer på, når 
en kommer til en samling og ikke er så kjent i kirka. Fra 
venstre: Per Helge Aas (Vegusdal), Harald Mo Birkenes 
(Birkenes), Oddvin Uldal (Herefoss). 

Helene Horverak, kirkeverge

BIRKENES:
Alva Flottorp-Undheim
Tallak Suggelia Fidjeland
Emilie Sivertsen-Alvær
Jenny Kongsten
Tomine Birkeland Finnøy
Leander Mersland-Kristiansen
Liam Hauge
Lukas Hareide
Theo Felix Salvesen
Salome Kulmise Uldal-Gudere
Joseph Hamaad Uldal-Gudere
Benjamin Keena Uldal-Gudere
Olivia Krygård Eidet 
  (døpt i Bremnes kyrkje)
Linea Gundersen Høigilt
Lucas Antonio Riise Philipp 
  (døpt i Honningsvåg kirke)

VEGUSDAL:
Inger Tomine Fredheim Haugen

Døpte

BIRKENES:
Eline Sandnes og Ørjan Svaland Aas
Camilla Svendsen 
og Eirik Røinesdal Holen
Tonje Ailin Birkeland 
og Emil Kongsten
Silje Galteland 
og Alfred Deila Rivrud

HEREFOSS:
Andrea Marie Eikeland Olsen 
og Knut Morten Hornnes

Vigde

BIRKENES:
Thor Egil Haugen f. 1930
Michael Andre Solberg f. 1986
Knut K Steinsland f. 1931
Ivar Johannes Erlandsen f. 1930
Gunnar Tjemsland f. 1946

Gravlagte/
Bisatte

På galleriet i Birkenes kirke 
sørget organist Karen-Ingrid 
Witter sammen med Karen 
Aamlid Moe og Ove Harald 
Dahl for vakker musikk 
under konfirmasjonene i 
august (Foto:RR)

Lena Rugsland bidro som forsanger og med solosang un-
der konfirmasjonene i august 
(Foto: SEF)

Ungdomsleder Liv Torunn 
Kildefelt hilste konfirmantene 

med GMD: (Gratulerer Med 
Dagen eller Gud Med Deg) 

(Foto: SEF)
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Konfirmanter i Birkenes kirke 
Foto: Kristen Hørte og Roald Rokseth

Fire konfirmasjonsgudstjenester i august – med 8 konfirmanter i hver gruppe, – slik må det være i 
disse koronatider. Været spilte ikke på lag hele tida. Men her er konfirmantene!
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15.august ble Andrea Hoppestad Beisland 
konfirmert av sokneprest Frode Eikrem i 
Herefoss kyrkje           (Foto: Oddvin Uldal)

Sommergudstjeneste 
i Kjerkekilen 20. juni

Småbarnssang 
i Herefoss kyrkje

Det ble en vellykket sommergudstjeneste i Herefoss tidlig 
i sommer. Tema for gudstjenesten var «VANN» så hvor-
for ikke ha gudstjenesten ute, på stranda, ved vann? 
Vann ble det forøvrig nok av ettersom værguden(e) be-
stilte litt ekstra drypp fra oven til de ca 35 fremmøtte, 
iført regntøy og paraplyer. Men regnet var ingen hind-
ring, spesielt for de små som badet i støvler og bade-
shorts. (Knotten var det derimot værre med, de «knottet» 
på alle unntatt Frode prest, det mistenkes at han inngikk 
en god avtale med dem). 
Etter gudstjenesten var det konkurranse «hvem kan løpe 
lengst på vannet», etterfulgt av premie og diplom. 

Nå tar vi sjansen og prøver oss på Småbarnssang i 
Herefoss kyrkje igjen. Vi skal bli kjent med kirka, synge 
salmer og sanger, lage bevegelser og kanskje danse litt. 
Hver gang begynner vi med å tenne lys i lysgloben og vi 
slutter med å spise medbrakt niste. 
Med småbarns-sang ønsker vi å medvirke til positiv kon-
takt mellom barn og voksen ved å synge, si rim og regler 
og danse med barna. Dette vil stimulere barnets musi-
kalske, språklige og motoriske utvikling og gi familiene 
en sangskatt som inneholder både gamle og nye sanger 
og salmer. Dessuten er det fint å treffe andre familier 

med småbarn og bli kjent 
med kirka vår.
Vi samles i Herefoss Kyr-
kje annen hver onsdag 
fra kl. 10.00–12.00.
Første samling er onsdag 
8. september (deretter 
onsdager i partalls uker: 
08.09, 22.09, (fri i høst-
ferien uke 40) 20.10, O3. 
11, 17.11 og 01.12).

Jeg gleder meg til å treffe 
nye og gamle deltakere.
Hilsen organisten

Det var salg av milkshake i regi av den snart nyoppstar-
tede fritidsklubben «Shakers» på Herefoss, der ungdom-
men fikk testet milkshakemaskinen som er nyinnkjøpt til 
fritidsklubben. 
Vann, knott, bading og milkshake – en vellykket sommer-
gudstjeneste i nydelige Kjerkekilen en grå forsommerdag.

Kunsten er å gå på vannet!

Tekst og foto: Cecilie Jordal
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På vandring

Sammen med min gode venninne Inger Lise (Mollestad) 
gikk jeg i sommer langs pilegrimsleden fra Ringebu til 
Vinstra, en liten del av den nesten 650 km lange Gud-
brandsdalsleden som i middelalderen var hovedveien til 
Nidaros, dagens Trondheim. Historisk sett er en pilegrim 
et menneske på vandring mot et hellig sted for å be, takke 
og gjøre bot. I dag er veiene og vandringene åpne for alle, 
og drivkraften og motivet for å gå varierer nok veldig. Na-
tur- og kulturopplevelser, stillhet og refleksjon, mulighe-
ter til å oppleve historisk steder, trim og sosialt fellesskap 
– motivene er mange og ulike og uansett hvorfor man går, 
så kan vandring langs pilegrimsleden anbefales.  

Et av de første stedene vi stoppet opp ved var retterste-
det Høgkleiva, her ble Sigrid fra Ringebu i 1764 halshugd 
og hodet ble deretter satt på en stake. Hun ble dømt til 
døden for i det skjulte å ha født et barn og tatt livet av 
det. Hennes forklaring om at hun trodde barnet var dødt 
og derfor hadde satt det på kirketrappa ble ikke vektlagt. 
Sannsynligvis spilte kjønn og sosial status stor rolle når 
dommen ble avsagt. Far til barnet som var gift med en an-
nen i bygda fikk ingen straff. Skyld, skam, straff og konse-
kvensene måtte bæres av kvinnen alene som så ofte ellers 
i slike historier.

Som pilegrimer fikk vi gå inn i prosesjon i olsokgudstje-
neste i Sør-Fron kirke, ledet av biskop Solveig Fiske. En av 
prestene, Jens Petter Ous, er gift med Inger Lises tante Åse 
(Mollestad Ous) fra Mollestad, så det var god Birkenes-re-
presentasjon i denne gudstjenesten. I dette bispedømme, 

Nina Hauge, for tiden leder i Birkenes menighetsråd, deler tanker, 
opplevelser og bilder etter sommerens pilegrimsvandring.

Hamar, ble Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås 
ordinert. Det førte den gang til store konflikter og strid. 
Biskopens tale handlet blant annet om likeverd og anner-
kjennelse av hverandre og kanskje var det Ingrid Bjerkås 
hun hadde i tankene? 

En stor opplevelse var det også å se Peer Gynt-spelet på 
Gåla. Fantastiske skuespillere, spektakulære scener, dans 
og musikk og også en veldig sterk historie. 

På pilegrimssenteret Hundorp ble 1000-års markeringen 
for kristningen av Norge åpnet mens vi var der. Dette skal 
arrangeres årlig fram mot 2030 på ulike steder i landet. 
Olav den Hellige kom til Hundorp for å kristne gud-
brandsdølene i 1021. Han og hans menn fikk stor respons, 
historien forteller at alle på gården lot seg døpe og ble 
kristne. Alternativet var imidlertid ikke så attraktivt, la 
deg døpe eller bli halshugd. Dette er en viktig og skjellset-
tende del av vårt lands historie og vi kan i dag høre histo-
rien og være takknemlige for at vi bor i et land der vi har 
tros- og religionsfrihet. Det motsatte skjer andre steder i 
verden. Akkurat mens dette skrives så skjer det en stor 
tragedie i Afghanistan og et nytt dystert og mørkt kapittel 
starter for menneskene der. På vår vandring gjennom livet 
kan vi gjerne bruke litt tid på å være takknemlige for det 
landet vi lever i og den friheten vi har i vårt demokratiske 
Norge. La oss tenke over og takke for at vi bor i et land 
som folk flykter til og ikke i et land som folk flykter fra. 
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Det stænne MYE fint i Bibelen om kjærlighet.
Me he allerede hørt noe fra korinterbrevet:
Kjærligheten er tålmodig og den er vennlig.
Kjærligheten er ikke misunnelig.
Kjærligheten skryter ikke, og den fokuserer ikke på seg selv.
Den oppfører seg ikke dårlig og krever ikke sin egen vei.
Den lar seg ikke hisse opp, og den gjør ikke noe vondt mot 
noen. 
Kjærligheten gleder seg ikke over urettferdighet, men den 
gleder seg når sannheten vinner.
Kjærligheten tåler ALT, den TROR på andre, HÅPER i det 
lengste, og den er tålmodig til å holde ut gjennom alt.

Kjærlighet er jo heilt fantastisk. Me mennesker trenge kjær-
lighet, me trenge å vete at noen bryr sæ om åkke og er glade 
i åkke. Det er trygt.
Det er godt å kjenne at man er elska av noen. Og det er godt 
å kjenne at man elske andre.

I jakten på kjærligheten på TV så velge bonden ut dei som 
han like best utifrå brevene han he fått. Så velge han videre 
ette å ha møtt personene. Han ser kanskje på interessene, kå 
dei like, kå dei får te å gjøre, kanskje åssen dei ser ut? 

Det er jo sånn at me like noen bære enn andre. Noen like me 
ikkje i det heile tatt faktisk.
Jesus sa at me skulle elske Gud av heile vårt hjerte, men Jesus 
sa au at me skulle elske andre mennesker på samme måte 
som me elske åkke sjøl. Han seie te og mæ at me ska elske 
fienden vår. Det er jammen ikkje alltid lett å elske andre, 
hvertfall ikkje dei som me syns gjør vondt mot andre.
Det er jammen ikkje så lett å elske åkke sjøl heller alltid. 
Gud, han elske åkke UANSETT – ALLTID. 
Me kan be om at GUD må hjelpe åkke te å vere gode mot 
andre, at me ser hverandre, at me vise nestekjærlighet. At 
me snakke fint TE og OM hverandre. At me bryr oss om 
hverandre. Gud han elska åkke fyst, så kan me vise den kjær-
ligheten videre.
Det er ein sang me sang før om at Guds kjærlighet er rundt 
om meg, den er overalt jeg vet, og hvor jeg snur eller ven-
der meg, står jeg midt i Guds kjærlighet. Den er over, under, 
foran, bak, og den varer hver eneste dag, JA!

Æ vett heilt sikkert at mamma og pappa elske mæ uansett å 
æ gjør. Dei like at æ hjelpe dei, og dei like at æ gjør fine gode 
ting. MEN dei bli ikkje meir eller mindre glade i mæ. Dei 
elske mæ fordi æ jenta dei si.
Natt te fredag skolle pappa måle mæg, når han komm inn 
lå æg bevistløs i senga. Æg hadde besvimt å lå i krampe. 
Æg husker ingen tin, men mamma og pappa fortalte mæg 
det etterpå. Mamma og pappa måtte ringe ambulansen, et-
ter 1 time fekk dei kontakt me mæg. Æg våkna me at am-
bulansen var dær. Æg tykkte det va skommelt og ekkelt, i 

Kjærlighet
Hanne Aas, konfirmant i Vegusdal, talte på temagudstjenesten i 
Vegusdal kyrkje 23. mai.

begynnelsen skjønte æg 
ingen ting forde æg aldri 
hadde opplevd det før. 
Men æg så og æg visste at 
mamma og pappa passa 
på mæg, å det var veldig 
trygt og godt å kjenne på 
den kjærligheten. 
Akkuart sånn er d mæ 
Gud au, den kjærligheten Gud gje ær veldig trygg og god!
 
Gud elske ALLE menneske like mye, uansett å me gjør og 
ikkje gjør.
Han elske åkke så høgt at Han sendte Jesus til jorda for å dø 
for åkke, sånn at me kan komme t Himmelen.

Det stenne i Johannes første brev, kapittel 3 og vers 1:
Se hvor høyt Gud, vår Far, elsker oss: Han kaller oss sine 
barn og vi er det. 
Tenk at med er Guds barn. Ikkje noe av det me gjør eller 
ikkje gjør, kan forandre på det at me er barn av ein konge. Et 
Guds barn og ALLTID elsket.

Har du lyst på en kopp kaffe 
og en uhøytidelig prat?
Kirketorget starter opp igjen tirsdag 7. september!

Hver tirsdag fra kl. 11.30 til 13.00 serverer vi en enkel 
lunsj på Birkeland bedehus. Tidligere holdt vi til på 
biblioteket, men siden biblioteket nå er stengt på tirsdag 
formiddag, har vi flyttet lunsjtreffet til bedehuset.
Vi har ofte litt program kl. 12, og den første tirsdagen 
i hver måned vil bibliotekar Maria Røstad Flesjå 
presentere bøker for oss.
Vi gleder oss til å treffes igjen og til å møte nye 
mennesker!

Arrangør: 
Birkenes menighet ved Margrethe Bjorå 
og Inger Lise Woie

ANDAKTEN
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Tekst og foto:RR

Halvard Colbjørnsen (80) var mannen som for ti år siden 
lanserte Kirketorget som en del av kirkens diakonale arbeid 
på Birkeland. Mange vil nikke og si at det høres naturlig ut, 
gode tanker og ideer kom (og kommer fortsatt) fra den kan-
ten. En rask gjennomgang av deler av hans engasjement, er 
med på å underbygge det: Tre perioder i menighetsrådet (12 
år), redaktør for menighetsbladet, medlem i diakoniutvalget 
hvor en grundig diakoniplan for menigheten ble lansert før-
ste gang, over 20 år med i menighetens misjonskomite, selv 
aktiv som leder i Kirketorget, kirkevert og mye mer. 

– Jeg har alltid vært en kirkemann, sier han bestemt. – Gjen-
nom Gude menighet på Vegårdshei, gjennom skolelagsar-
beid i studietida, via misjonsengasjement i Østen og lærer på 
Gimlekollen Mediehøgskole opplevde jeg å se de muligheter 
kirken har. Det diakonale aspekt så jeg kanskje sterkest gjen-
nom mine år som sosialsjef i Vennesla og Iveland.

– Men hva var egentlig planen med Kirketorget?
– Nå ble det ikke akkurat slik jeg hadde sett det for meg. Jeg 
hadde tenkt at det skulle bli en møteplass mellom birkenes-
ingene og våre nye landsmenn. Der fylte torsdagstreffet etter 
hvert den funksjonen. Kirketorget på Bedehuset ble en liten 
oase hvor man kunne komme, – uten forpliktelser eller fast-
tømrede meninger, med stor, liten eller ingen tro. Ideen var 
å være sammen, kjenne at det er godt å ha et trygt og sosialt 
sted å søke til. Litt enkelt program og bordfelleskap bidrar 
også, tror jeg.

Halvard understreker at han absolutt ikke har stått alene om 
dette prosjektet. Mange flotte medarbeidere har bidratt til at 
Kirketorget har kunnet fungere så bra disse årene.

Og så har altså ti år gått. Hver tirsdag samles en gruppe. Vi 
ønsker å takke ildsjeler som har realisert drømmer og visjo-
ner slik at mennesker kan kjenne tilhørighet og fellesskap. 
Men sist ønsker vi altså å takke Halvard for alt han har bi-
dratt med i vår menighet og i bygda vår. Klok, saklig visjo-
nær og forsonende. 

Halvard holder!

Halvard mottok 
blomst av Inger 

Lise Woie da fem-
årsmarkeringen 

fant sted.

Noe er enklere 
enn man tror
Hvordan skal vi fikse dette, spurte jeg en som 
jobber med gravsteiner på heltid. Du kan bare 
høytrykksspyle og male opp igjen bokstavene 
var svaret. Bruk sølvmaling eller hvit maling. 
Gullskrift er vanskeligere å få til, sa han, men 
den går fint å male over med en annen farge. 

Jeg sjekket med kirkevergen og kirketjeneren og 
den tidligere kirketjeneren og det var ingenting 
i veien for at vi kunne gjøre dette selv. Sammen 
med to flinke ungdommer, Thor-emil som bor på 
Engesland og Tommy som går på gullsmedlinja 
i Valle, heiv vi oss uti det. Jeg syntes resultatene 
var så oppløftende og umiddelbare at jeg ble 
helt forskrekket. 

Personene som er gravlagt her er min 
tipptippoldefar og tipptippoldemor. Det var de 
som bygde huset jeg nå bor i. Fred over deres 
minne!

Ole Morten Vegusdal
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Se for deg….
Se for deg en formiddag på bedehuset. Fra kjelleren kommer 
det stille sang og pludrende lyder fra små babyer eller høy lat-
ter fra 2 åringen som blir kilt i ansiktet av et tynt slør som 
noen sakte drar over ansiktet. Mor eller far har en minnerik 
stund med sitt barn i felleskap med andre.
Eller julefortellingen som blir levendegjort i barnehagen eller 
på skolen eller i kirka. Se for deg barna som sitter der i ring, 
helt stille og venter på hva som skjer videre. De opplever ma-
gien i fortellingen om Jesus som blir født i en stall blant sauer 
og kuer.
Eller tenk deg å ligge stille i kirka på en madrass med beste-
kompisen ved siden av deg. Etter å ha hørt fortellinger fra bi-
belen fortalt av ungdomsleder med stor innlevelse. Spist pølser 
med sprekker og vært utenfor kirka i mørket med lommelykt. 
Det knirker i kirketårnet, lyset utfor lager skygger i taket. Det 
er litt skummelt, spennende og gøy på en gang. Du prøver å 
sove, men noen litt lengre bort i kirkebenkene småsnakker og 
ler. Omsider sovner du fra alt og sover helt til lederne går stille 
rundt og sier God morgen med den mykeste stemmen du noen 
gang har hørt.
Eller hva med konfirmanten som husker at han gikk på søn-
dagsskolen som liten, men ikke har tenkt så mye på Jesus et-
terpå kanskje. Som kommer på bedehuset og opplever å bli 
tatt imot akkurat som han er, med sine spørsmål, sine tanker, 
sin tro og forhåpentligvis avslutter konfirmanttiden med å ha 
fått svar på sine spørsmål og har tatt et valg om å følge Jesus 
videre.

Dette har vi:
I Birkenes har vi kommet godt i gang med en variert og god 
trosopplæring. Gode medarbeidere, både frivillige og an-
satte, har i flere år bygd opp dette arbeidet. For tiden er det 
Janna og Liv-Torunn som steller i stand mange ulike aktivi-
teter for barn og unge. De har alt i fra babysang til konfirma-
sjonsundervisning og mye, mye mer imellom. Og så er det 
ikke bare aktiviteter for aktivitenenes skyld, trossopplæring 
er noe mer…..
Det er en stor bredde i det som skjer, alt fra enkelt arrange-
ment som 2 års-bok, 4 årsdager, 6 års-klubb, barnas pinse-
fest, tårnagenter for 3. klasse, Lysvåken for 5. klasse, kode 

Trosopplæring 
for alle pænga!

B for 7. klasse til ukentlige babysang og småbarns-treff. De 
dirigerer også Birkeland Soul kids, Birkeland Soul Children 
og Soul Teens sammen med den nye organisten Sondre.
Og mere kommer; de neste 3 årene vil inneholde nyvinnin-
ger som kirkesafari, juleverksted, Livets juletre og 24HOURE 
festival for å nevne noe. Det blir spennende å følge med på 
hva som planlegges, nesten så jeg ønsker å være flue på veg-
gen for å se hva dette innebærer. Det er en så viktig arv vi alle 
ønsker å gi videre til våre barn, venners barn, fadderbarn og 
barnebarn. 
I Birkenes menighet er dette arbeidet finansiert gjennom gi-
vertjeneste. Vi har hatt noen trofaste givere i mange år og er 
svært takknemlig for disse. Det er en uvurderlig støtte som 
gjør at dette tilbudet kan nå ut til alle barn og unge i bygda 
vår. 

Økt aktivitet betyr også økte utgifter
For at vi skal kunne opprettholde tilbudet og utvidet det 
med flere spennende aktiviteter er det plass til og behov for 
flere givere.Menighetsrådet vedtok i vår at stillingen som 
brukes til dette økes med 20 % for å kunne øke blant annet 
tilbudet til ungdommene. 
Vi håper du ønsker å bidra i dette viktige arbeidet for barn 
og ungdommer i vår kommune. Ta kontakt med menig-
hetskontoret for å bli med i givertjenesten. Stort eller lite 
beløp du ønsker å gi hver måned, det spiller ingen rolle, 
alt som kommer inn bidrar til å spre trosopplæringen til 
våre barn. Er du allerede giver og ønsker å øke beløpet er 
vi veldig takknemlig for det. Det er også mulighet for å gi 
enkelt gaver enten det er et lite beløp eller gaver fra f.eks. 
bursdagsfeiringer. Hvis du har spørsmål, kan du ringe kir-
kekontoret 37281550 eller leder av givertjenesten, Audvei 
Håbesland på telefon 90057756.
Det alle kan gjøre, uansett giver eller ikke, – er å ta med 
dette arbeidet og barn og unge i Birkenes kommune i sine 
bønner. Bønn er miraklenes kraft.

 For givertjenestekomiteen i Birkenes
 Audvei Håbesland
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ABONNENT?
Alle som er døpt i Den norske kirke får automatisk invitasjon til

trosopplæringstiltakene som arrangeres, men visste du at du kan abonnere
på invitasjoner til trosopplæringen selv om du/ditt barn ikke er medlem?

S C A N  Q R - K O D E N  F O R  Å  K O M M E  T I L  R E G I S T R E R I N G .

Ny barneplate 
fra Tore Thomassen

«Hvis du blir med nå» henvender seg til barn i 
skolealder. Det handler om miljø i klassen og 
på kloden, om å synge seg fri, bibelhistorier 
midt i virkeligheten, stillheten på kirkegården, 
selvstendighet og tilhørighet, og om bestefars 
glede over barnebarna.

GÅ INN PÅ SPOTIFY (eller Tidal, Deezer eller 
Apple music) og LYTT (spill gjerne for barn i 
nærheten)

11
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Tanker i tiden
Valgets kval

Ingen er vel i tvil. I år er det stortingsvalg. Nærmere be-
stemt 13. september. Valget blir nok spennende på flere 
måter. Hele 19 partier stiller til valg i vårt valgdistrikt. Det 
er flere enn noen gang. Av partiene som sitter på Stortin-
get, ligger flere nær sperregrensen på 4 prosentpoeng, og 
kan risikere å falle ut av Tinget. I år har også flere fyl-
kesvalgstyrer ansvar for mer enn et valgdistrikt. Det har 
sammenheng med fylkessammenslåingene, som har vært 
gjennomført siden siste valg. Nå har vi 19 valgdistrikter 
fordelt på 11 fylker. Om det blir rot, gjenstår å se.  
   
Valgkampen begynte 
tidlig. Da pandemien 
var på det verste i vin-
ter, begynte partiene 
og politikerne å sable 
ned hverandre. Det 
skjer hvert valgår, og 
det er trist. Vi har et 
uttrykk om «å ta alt 
i beste mening». Jeg 
skulle ønske at po-
litikerne kunne leve 
mer etter det. Isteden 
skjer det motsatte. 
Man mistolker bevisst 
hverandres meninger 
og synspunkter. Hører 
ikke etter hva som blir 
sagt, tar ting ut av helheten, og vrenger og vrir på ord og 
uttalelser. Slikt skaper ikke godt debattklima, og gir hel-
ler ikke kunnskap om hva partiene står for. Det gir kun 
manglende respekt for politisk arbeid. 

Nils Kjær har skrevet et fornøyelig skuespill kalt «Det lyk-
kelige valg». Det er en politisk samfunnssatire av fremste 
merke. Om hovedpersonen, stortingsmann Celius, heter 
det: «Den mannen er unnfanget og født til stortingsmann. 
Han er sendt inn i denne verden med påklebet adresse: 
Til Stortinget. Næringskomite nr. 1.» Celius er en selvgod 
politiker, og helt uten politisk ryggrad. Han snur stadig 
kappen etter vinden for å sikre sin egen posisjon. Gjenvalg 
som stortingsrepresentant betyr alt for ham. Selv sier Ce-
lius: «Jeg elsker Stortinget. Det offentlige liv. Motstander-

ne og meningsfeller. Bygningen hvor vi sitter. Benkene.…
.der er det godt å sitte…å gå ut og komme inn og høre, 
eller ikke høre, og bla i dokumentene og lese, eller ikke 
lese, og vite hele tiden med usvikelig selvbevissthet at hva 
jeg gjør eller ikke gjør, er betydningsfullt og i gitt tilfelle 
kan bli avgjørende….det overgår alt.» Celius blir ved val-
get utfordret av sin kone, Lavinia, og taper. Velgerne har 
fått nok av hans pompøse fremtoning og illeluktende al-
lianser. Komedien er en kraftig advarsel mot politisk selv-
godhet, taktikkeri og maktbegjær. Den er like aktuell over 

hundre år etter at den 
ble skrevet. 

Når det er sagt, så må 
vi anstendighetens 
navn si at norsk poli-
tikk er mye bedre enn 
det vi ser og opplever 
andre steder i verden. 
Vi er skånet for valg-
fusk, trusler, sverte-
kampanjer, konspira-
sjonsteorier og fake 
news. Vi har en fri 
presse og demokra-
tiske institusjoner 
som sørger for at ting 
går rett for seg.   
Allikevel kan det 

være grunn til å minne om Luthers forklaring til det åt-
tende bud: «Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke sviker 
eller baktaler vår neste eller sprer onde rykter om ham, 
men unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt i beste 
mening.» Det er en god regel både i privatliv og politikk. 

I går var det spennende valg bortpå Vonheim,
og stod du i manntallet, fekk du bli med
dit valgkomitéen satt tynget av alvor
med kaffe på termos og visste nok det:
at populariteten kjem og populariteten går.  

 (Vidar Sandbeck: Valget på Vonheim)

Sven Erik Forfang
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Tanker i tiden

Mange har savnet 
kryssordet i 
menighetsbladet. 
Her er ny runde. 
Send inn svar og bli 
med på trekning av 
gavekort.

Kryssorløsning sendes:

MENIGHETSBLADET
Postboks 115
4795 Birkeland

innen 18. november

Innsendt av:

Navn: 

Adresse:

Poststed

VANNRETT
3 Hva het profeten Elias arvtager? 
8  Hva er etternavnet til kunstneren som har malt altertavlen i 

Vegusdal kirke? 
11  Bibelsk by for synd og ondskap 
12  Hva heter bønnen som Jesus lærte sine disipler? 
13  Latinsk navn på 1. mosebok? 
17  Hyllingsrop i gudstjenesten 
18  Benevnelse på hyklersk person 
21  Hvem har skrevet teksten til salmen "Jeg står for Gud som 

allting vet"? 
24  I hvilken by ligger misjonsprosjektet "Nådehjemmet"? 
25  Hvilken kirke i Birkenes er åttekantet? 
26  Hva het den tidligere nattkafeen på Birkeland bedehus? 
27  Hvilken sjø er gjengitt på altertavlen i Vegusdal kirke? 
28  Hvilket avslutningsord brukes etter bønn? 
30  I hvilken gate på Birkeland finner du kirkekontoret? 
31  Hva heter soknepresten i Birkenes til fornavn? 
32  Hvem utfører klokkertjenesten i Birkenes kirke? 
33  Hva heter biskopen vår til etternavn? 
35  Hva slags skulptur danset israelittene rundt i ørkenen? 
37  Navn på (tidligere) ungdomskor på Birkeland? 38 Hvem har 

skrevet melodien til salmen "Måne og sol"? 
39  Hva heter menighetsrådslederen i Birkenes til etternavn? 
40  Hva skapte Gud den aller første skapelsesdagen?

LODDRETT
1 Hva er fornavnet til kunstneren som står bak glasskunsten i 

Birkenes kirke?
2  Hva heter kirketjeneren i Herefoss til etternavn? 
4  Hva heter redaktøren av Menighetsbladet til fornavn?
5  Hva heter kirkevergen i Birkenes til fornavn? 
6  Hva heter menighetspedagogen i Birkenes til fornavn?
7  Hvor fant friluftsgudstjenesten Kr. Himmelfartsdag 2021 sted?
9  Gammelmodig benevnelse for brev i Det nye testamentet?
10  Hva het den yngste av Jakobs 12 sønner? 
14  Hvor har Eldrid Aamland vært misjonær? 
15  Hva heter soknepresten i Herefoss og Vegusdal til fornavn? 
16  Hva heter ungdomslederen i Birkenes til etternavn? 
19  Hva er etternavnet til arkitekten som tegnet Birkenes kirke? 
20  I hvilken elv ble Jesus døpt? 
22  Hvilket motiv har altertavlen i Birkenes kirke? 23 Fruktbart sted 

i Nil-deltaet hvor israelittene slavet for egypterne? 
29  Hvilket redskap så Jakob i en drøm? 
31  Hva kalles rommet bak orgelet i Birkenes kirke? 
34  Hva heter barneklubben i Herefoss menighet? 
35  Hva het stedet hvor Jesus ble korsfestet? 
36  Hvilken stilling hadde David i Israel? 

KRYSSORD • NR 1

av Sven Erik Forfang
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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

Rugsland Sandtak AS
Rugslandsveien 337

4760 Birkeland
Mobiltelefon 91587800 / 97530390

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

Birkeland Bedehus høsten 2021
SEPTEMBER
Torsdag 09. kl. 19.30: Møte Israelsmisjonen
Torsdag 16. kl. 19.30: Misjonsmøte NMS
                    Cathrine og Thor-Harry Nordvoll
                    Sang: Jorunn Ask Sørdal m.fl.
Torsdag 23. kl. 19.30: Møte NLM Åge Solsvik
Torsdag 30. kl. 19.30: Årsmøte Bedehuset 

OKTOBER
Søndag 03. kl. 11.00 Fokus NLM
Torsdag 14. kl. 19.30 Møte NLM Taler: Leif Holthe
Torsdag 21. kl. 19.30 Mannsmøte NMS Taler: Jon Østby og mannskor
Søndag 31. kl. 11.00 Fokus NLM

NOVEMBER
Torsdag 04 kl. 19.30 Møte NLM Johan Olsen
Torsdag 11. kl. 19.30 Møte Israelsmisjonen
Lørdag 13. kl. 12.00 Bedehusbasar
Søndag 14. kl. 11.00 Fokus NLM
Torsdag 18. kl. 19.30 Misjonsmøte NMS
   Tale:Gro Line Gautestad
   Sang: Torill Hodnemyr
Torsdag 25. kl. 19.30 Noreamøte NLM Jostein Sæther
Søndag 28. kl. 11.00 Fokus NLM

DESEMBER
Søndag 12. kl. 11.00 Fokus NLM
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Kakestafetten

Friluftsgudstjenester 
«med noko attåt»

I sommer har vi feiret to bryllup hos oss. Både Ørjan, sønnen 
vår, og Torhild, datteren vår, har hatt bryllupsfest. Derfor tenkte 
jeg det passet å dele oppskrift på en kake som hos oss går 
under navnet selskapskake. Denne oppskriften har jeg fått av 
mamma, og jeg har vært veldig glad i denne kaka helt siden jeg 
var liten. 

Selskapskake
 5 eggeplommer
250 g melis
250 g malte mandler
1 ts bakepulver
5 eggehviter
Krem og fyll:
3 dl kremfløte
100 g kokesjokolade

Slik gjør du:
1. Pisk eggedosis av eggeplommer og melis
2. Ha i mandler og bakepulver
3. Stivpisk eggehvitene 
4. Bland eggehvitene inn i kakerøren – lett på hånd
5. Ha kakerøren i smurt springform (ca 24 cm i diameter) med 

bakepapir i bunnen
6. Sett kaken i kald ovn, midt i ovnen. Sett termostaten på 170 

C og stek kaken i ca. 50 minutter.
7. Avkjøl kaka
8. Smelt kokesjokolade sammen med 2 ss melk på svak varme. 

Avkjøl litt.
9. Pisk krem. Tilsett smeltet sjokolade litt og litt mens du 

visper sammen.
10. Del kaka i to. Ha sjokoladekremen både inni og oppå kaka. 
11. Pynt eventuelt med hakket kokesjokolade

(TIPS: Du kan øke mengden med fløte og kokesjokolade litt, så 
får du enda mer av den gode kremen på kaka)
LYKKE TIL!

Jeg utfordrer svigerinnen min, Marte Svaland, til å dele en 
kakeoppskrift. Hun lager mange fine og kjempegode kaker.

Hilsen Gunn Svaland Aas

 Det lune hjørnet 

Under konfirmasjonsgudstjenestene i Birkenes kirke 
stusset noen over sokneprest Frode Eikrems aktiviteter 
i koret. Noen foreslo at han var i ferd med å bygge det 
etterlengtede menighetshuset på en meget sentral plass 
i bygda. Sannheten var naturligvis at han ville illustrere 
hvor viktig det er å bygge livet på en grunnvold som 
holder. 

Foto: SEF

Det er ingen spøk når myggen gjør sitt ytterste for å 
ødelegge for Den norske kirke og særlig for organist-
standen.

Under friluftsgudstjenesten på trialbanen på Stoveland 
for en tid tilbake, ble organist Per Gunnar Knutson så 
omsvermet, at han ba tynt om å få en tent sigarett i håp 
om å drive utøyet på flukt. Ingen var den gang i stand til å 
hjelpe. I år, under friluftgudstjeneste i Kjerkekilen, skjedde 
det samme. Organist Sondre Storstadmo var i ferd med å bli 

oppspist, men det ryktes at en i nærheten kunne avhjelpe 
med en nikotinpinne. Med til historien hører at forrettende 
prest ved begge gudstjenestene, Frode Eikrem, gikk fri, 
uvisst av hvilken grunn!

15
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DAGLIG LEDER 
FOR MENIGHETENE
Janne Dreessen Heia
Mobil: 480 91 771
jahe@Birkenes.kommune.no 

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

MENIGHETSMUSIKER, 
BIRKENES
Sondre Storstadmo
Mobil: 936 80 675 
sost@birkenes.kommune.no 

Åpningstid på kirkekontoret
Mandag og tirsdag, torsdag og fredag 10–15. 
Onsdag stengt. 

Kontordøra ulåst utenfor de offisielle
 åpningstidene, er det bare å komme innom!

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 

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

GUDSTJENESTEPLAN

Birkenes Herefoss Vegusdal

12.09.2021
16.søndag i treenighetstida   
Matt 5,10-12

11:00 Konfirmantpresentasjon. 
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet
Menighetsmøte etter gudstjenesten: 
Ny gudstjenesteliturgi

19.09.2021
17. søndag i treenighetstida  
Høstens påskedag
Luk 7, 11-17

18:00 Gudstjeneste. 
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Misjonsprosjektet. Nattverd

11:00 Gudstjeneste. 
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Utdeling til 1–6 åringer
Offer: Menighetsarbeidet
Menighetsmøte etter gudstjenesten: 
Ny gudstjenesteliturgi

26.09.2021
18. søndag i treenighetstida         
Matt 8,5-13   

11:00 Gudstjeneste. Torill Farstad Dahl 
Sondre Storstadmo. Høsttakkefest 
Offer: Søndagsskolen Norge
Menighetsmøte etter gudstjenesten: 
Ny gudstjenesteliturgi. 
16:00 Småbarnsgudstjeneste. 2-års-
bok. Torill Farstad Dahl og Janna R. 
Ånesland. Offer: Menighetsarbeidet

03.10.2021
19. søndag i treenighetstida     
(Joh 7,14-17)
5. Mos 30,11-15

11:00 Gudsteneste
Torill Farstad Dahl
Karen-Ingrid Witter
Offer: Misjonsprosjektet

10.10.2021
20. søndag i treenighetstida   
Mark 10,2-9

11:00 Gudstjeneste. Frode Eikrem
Sondre Storstadmo 
50-års-konfirmanter. Offer        
13:00 Dåpsgudstjenest
Offer: Menighetenes givertjeneste

17.10.2021
21. søndag i treenighetstida      
Luk 16,19-31 

11:00 Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon 
Torill Farstad Dahl
Liv Torunn Kildefelt
Sondre Storstadmo
Offer: Redd Barnas arbeid på Haiti

17:00 Gudstjeneste. Frode Eikrem 
Karen-Ingrid Witter 
Amigos deltar
Offer: Misjonsprosjektet

11:00 Gudstjeneste. Frode Eikrem 
Karen-Ingrid Witter 
Utdelinger 1–6 år 
Barneteater "Oi, se Gud skaper" 
v/Janna R. Ånesland
Offer

24.10.2021
22. søndag i treenighetstida     
Joh 12,35-36 

11:00 Gudstjeneste 
Torill Farstad Dahl 
Sondre Storstadmo. Nattverd
Offer
13:00 Dåpsgudstjeneste    

31.10.2021
Bots- og bønnedag        Luk 
18,9-14

11:00 Gudstjeneste. Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter
Offer: KABB
13:00 Dåpsgudstjeneste

07.11.2021
Allehelgensdag
Matt 5,13-16

11:00 Gudstjeneste. Torill Farstad Dahl
Sondre Storstadmo. Nattverd 
Offer: Stefausalliansen
18:00 Minnegudstjeneste 

17:00 Allehelgensgudstjeneste 
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter

11:00 Kapellet: 
Allehelgensgudstjeneste 
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
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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 

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.
–  Hold 1 meter avstand.
–  Desinfeksjon tilgjengelig.

GUDSTJENESTEPLAN

MENIGHETSPEDAGOG
BIRKENES
Janna Risdal Ånesland
Mobil: 938 96 710 
jaan@birkenes.kommune.no 

KIRKETJENER
BIRKENES
Harald Mo Birkenes
Mobil: 481 58 950

Birkenes Herefoss Vegusdal

14.11.2021
25. søndag i treenighetstida      
Matt 14,22-34

11:00 Familiegudstjeneste. Lys Våken 
Frode Eikrem. Janna R. Ånesland
Sondre Storstadmo 
Soul Children og Soul Teens deltar
Offer: IKO

21.11.2021
Domssøndag/
Kristi kongedag
Matt 25,1-13

11:00 Gudstjeneste 
Torill Farstad Dahl. Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet

27.11.2021
Lørdag 

17:00 Førjulskonsert 
Birkenes Hornmusikk deltar 
Offer: Menighetens konsertfond og 
Birkenes Hornmusikk

28.11.2021
1. søndag i adventstiden     
Matt 21,10-17 

11:00 Gudstjeneste. Frode Eikrem 
Sondre Storstadmo
Offer:Misjonsprosjektet             
18: Lysmesse. Frode Eikrem 
Sondre Storsadmo. Speiderne deltar
Offer:Menighetsarbeidet

11:00 Gudsteneste. Torill Farstad Dahl
Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet

30.11.2021
Tirsdag

19:00 Førjulskonsert
Vegusdal musikkorps 
og Birkenes Hornmusikk

05.12.2021
2. søndag i adventstiden       
Joh 16,21-24

11: Fest i Guds hus 
Torill Farstad Dahl 
Mange medvirkende
Offer: Menighetsarbeidet

12.12.2021
3. søndag i adventstiden         
Joh 5,31-36

18:00 Førjulskonsert
Torill Farstad Dahl 
Sondre Storstadmo. Lokale krefter
Offer: Menighetsarbeidet

11:00 Gudstjeneste. Frode Eikrem 
Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet

13.12.2021
Mandag

18:00 Lucia-gudsteneste 
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter 
Offer: Misjonsprosjektet

GUDSTJENESTEPLAN

Med forbehold om endringer
Følg med på hjemmesiden, Birkenes.kirken.no, avisannonser og plakater på kirkekontoret og ved kirkene.
Siden det fremdeles er begrensning på antall deltakere i kirkene, blir dåp tilbudt både i egne 
dåpsgudstjenester etter ordinær gudstjeneste og i enkelte ordinære gudstjenester. I gudstjenestelista er 
dåpsgudstjenestene satt opp i Birkenes kl. 13:00. I Herefoss og Vegusdal settes det dåpsgudstjenester ved 
behov. Kontakt kirkekontoret☺.
Nattverd blir feiret underlagt gjeldende smittevernrestriksjoner. Om noen ønsker nattverd hjemme, ta kontakt 
med presten.
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Du kan uttale deg om ny, lokal 
forskrift om gravplassvedtekter
Tekst og foto: Kirkeverge Helene Horverak

Birkenes kirkelige fellesråd reviderer kirkegårdsvedtek-
tene. Det byttes blant annet navn til "Forskrift om grav-
plassvedtekter, Birkenes kommune, Agder", for å være i 
tråd med gjeldende regelverk. Forslag til nye vedtekter er 
sendt på høring til en rekke instanser, men det er åpent 
for hvem som helst å sende inn sin mening som en hø-
ringsuttale. Høringsfrist er 15.oktober.

Vedtektene regulerer en del detaljer på kirkegårdene. Det 
er for eksempel foreslått at når folk bosatt i andre kom-
muner gravlegges på kirkegårdene i Birkenes, må det 
betales feste for grava som tas i bruk fra den tas i bruk, 
den har ikke 20 år som frigrav (uten betaling), slik det er 
for innbyggere i Birkenes. 

Til nå har festede graver vært belagt med festeavgift etter 
20 år uavhengig av om de brukes om igjen eller ikke. 
Dette er foreslått endret, slik at når en festet grav brukes 
til ny gravlegging (etter minst 20 år), får den grava ny 
frigravsperiode (uten betaling) på 20 år. En må da være 
oppmerksom på at det gjelder akkurat den grava som tas 
i bruk, ikke hele gravstedet, som ofte består av to enkelt-
graver ved siden av hverandre. Definisjonene er også tatt 
med i de nye vedtektene.

Det er også foreslått å endre festeperioden til 5 år av 
ganga. Dette gir større fleksibilitet og lavere regninger 
når de kommer. Det er foreslått å holde fast på at en grav 
kan festes bare i 60 år etter den sist ble brukt til gravleg-
ging. Etter det, må den frigis, de gravlagtes navn legges 
over i historisk kirkegårdsarkiv, og gravminnet fjernes.

Vedtektene beskriver hva som skjer når en grav tas i 
bruk, det praktiske arbeidet rundt planering og tilsåing, 
når gravminne kan settes opp, og hvor det skal plasseres. 
De beskriver også størrelse på plantefelt, og sier litt om 
planter, for eksempel at de må plantes i plantefeltet, ikke 
ved siden av gravminnet, og ikke skal kunne vokse seg 
høyere enn gravminnet. Det er heller ikke lov å plassere 
ting som vaser og lykter utenfor plantefeltet, da dette er 
til hinder ved vedlikehold av kirkegården. Men det er lov 
å ha steinkant eller bedplate i plantefeltet. Det må ikke 
stikke opp over gressplenen, da det ville vært til hinder 
ved plenklipping.

Vedtektene sier ellers litt om bruk av bårerom, arbeid og 
næringsvirksomhet på gravplassene.

Høringsuttale kan sendes Birkenes kirkelige fellesråd på 
e-post kirken@birkenes.kommune.no innen 
15. oktober. Det må komme tydelig frem hvem 
som sender inn høringsuttalen (privatperson, flere 
privatpersoner, organisasjon m.m.). Det må også komme 
tydelig frem hva avsender ønsker å uttale seg om.

Forslag til nye vedtekter og en del relaterte dokumenter 
finnes på hjemmesiden www.birkenes.kirken.no. De kan 
også fås på kirkekontoret i Nordåsveien 2.
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Korset har en loddrett og en vannrett akse. Det kan symbo-
lisere menneskets forhold til Gud og menneskenes forhold 
til hverandre.
Jesus sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og 
av hele din sjel og av all din forstand(loddrett). Dette er det 
største og første budet. Men et annet er like stort: Du skal 
elske din neste som deg selv(vannrett).
Kristenlivet leves ut i relasjoner. Først og fremst med Herren 
gjennom troen på hans sønn Jesus Kristus. Dernest gjennom 
våre jordiske relasjoner som familie, venner og uvenner!
Det kristne fellesskapet handler om mye mer enn at vi er 
enige, selv om Paulus formaner oss: Må tålmodig-
hetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise 
enighet, etter Jesu Kristi vilje. 
Det kristne fellesskapet handler også 
om en innbyrdes kjærlighet ovenfor 
hverandre som er gudgitt og som 
er aksepterende ovenfor hverandre 
slik vi er.
Dere skal elske hverandre, som jeg 
har elsket dere, sa Jesus. 
Er kjærligheten et krav? En prestasjon? Kjær-
lighet er ikke en prestasjon, men en reaksjon, 
var det en som sa. 
Hva er kjærlighet? 
De første kristne var så overveldet av Guds 
kjærlighet som de fikk erfare gjennom troen 
på Jesus og Åndens dåp at de solgte alt de 
eide og ga til de fattige. Hver dag møttes de, 
de hadde alt felles, de spiste sammen med 
oppriktig og hjertelig glede.
Psykolog og psykoanalytiker Erich Fromm har skrevet en 
klassiker «Om Kjærlighet», 1956. Her utdyper han kjærlig-
hetsbegrepet. Boka er nyttig lesing.
Kan vi forstå kjærligheten? Når bibelen så sterkt formidler 
at kristen tro handler om å være elsket, at han som elsker er 
kjærlighet og at vårt kall er å elske, det vil si gi kjærlighet kan 
det være verdt å grave litt dypere i dette.

1. kor, kap 13 sier mye om kjærlighet. Paulus sier her at han 
vil vise korinterne (og oss) en enda bedre vei enn de største 
nådegavene. Da har han i setningen før understreket at vi 
skal være ivrige etter de største nådegavene. Men det finnes 
en vei som er enda bedre altså, enda viktigere, og det er kjær-
lighetens vei. Da handler det ikke om flinkhet, iver eller selv-
oppofrelse, men om kjærligheten som den bærende kraften 
for alt dette. Der sier han at kjærligheten er tålmodig, vel-
villig, den misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig, den 

Kristenlivet 
– et liv i fellesskap

krenker ikke, søker ikke sitt eget, den er ikke oppfarende, 
gjemmer ikke på det onde, den gleder seg ikke over urett, 
men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, 
tror alt, håper alt, tåler alt. Kjente og kjære orde dette!
Det er sterke ord! Noen vil si vakre ord. Men det er ikke kun 
poesi. Det er ikke bare vakre ord. Dette er ord for oss som 
tror med Ånd og liv i seg!
Kjærlighet kan være en følelse, men viljen er også involvert. 
Alle kan være sjøfolk i godt vær, sier et russisk ordtak. Det er 
når det bølger i livet at også viljen må involveres. 
Er dette gjerningskristendom? Jeg mener nei. Det er kris-

tenLIV. Jakob sier: Hva hjelper det søsken, om noen 
sier han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan 

vel troen frelse ham? Sett at en bror el-
ler søster ikke har klær eller mangler 
mat for dagen og en av dere sier til 
dem: «Gå i fred, hold dere varme 
og spis dere mette» – hva hjelper 
det, dersom dere ikke gir dem det 
kroppen trenger? Slik er det også 

med troen: I seg selv, uten kjærlighet er den død.
En søndag i sommer var prekenteksten i kirka 
om Sakkeus, tolleren som var liten av vekst og 
som hadde klatret opp i treet for å se Jesus. 
Karrieremannen Sakkeus som satt fast i be-
hovet for anseelse og penger. Han måtte stige 
ned for å møte Jesus! Bibelen gir oss anvisnin-
ger om å stige ned. Det har med kjærlighet å 
gjøre. Den som vil være stor blant dere, skal 
være alles tjener, sa Jesus! Matt 20:26 Sett 

de andre høyere enn dere selv. Hold dere gjerne til det lave, 
skriver Paulus i Rom 12. Anvisninger for kjærlighet. 
Not all of us can do great things. But we can do small things 
with great love, sa Moder Theresa. 
Hva skjer når vi møtes?
Der mennesker møtes kan man oppleve kontakt, glede og 
trivsel. «Fra dem skal det lyde lovsang og latter», Jer 30:19. 
Men den samme arenaen kan innebære dyp angst og usik-
kerhet for mange. Og sammenligning. Hvem er jeg i møte 
med de andre? Tar vi imot folk hjemme melder usikkerheten 
seg igjen. Har vi det fint nok? Er det ryddig nok? Er det rent 
nok? Er det jeg serverer bra nok? Er jeg bra nok i møtet med 
gjestene? Er jeg kjedelig? Jeg kjenner meg så liten og dum. 
Slik holder kverna i hodet på. Det er ikke rart om hjemmene 
blir små festninger som de færreste slipper inn i. 

Ole Morten Vegusdal



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

Fest i Guds Hus 2021
Nå tar vi sjansen på snart å kunne arrangere større begivenheter i kirken igjen. Derfor håper vi å kunne 
gjennomføre adventsmessen «Fest i Guds Hus», og du kan bli med enten som menighet eller som 
kordeltaker. Dato og sted for fremføring er søndag 5. desember i Birkenes kirke, men alle deltakere må 
selvfølgelig øve en god del før den tid. Men nettopp øvelsene er en fin og sosial del av et stort prosjekt.
Fest i Guds Hus, som egentlig er en slags gudstjeneste der alle deltar, ble skrevet av Eivind Skeie og 
Geir Knutson i 1997, og messen har vært oppført åtte ganger tidligere her i Birkenes. Musikkverket har i 
årenes løp blitt godt kjent utover landet, og har jevnlig blitt brukt i flere av landets menigheter. Messen 
er en flott sammensetting av mektig musikk, spennende tekster, sang, dans og drama, og verket 
belyser adventsbudskapet på en vakker måte. 

Adventsmessen Fest i Guds hus er skrevet for voksenkor, barnekor, solister, blåsere, pauker, piano og 
orgel. «Voksenkoret» er et prosjektkor bestående av frivillige sangere som skal rekrutteres nå i høst. 
Birkeland Soul Children deltar også og synger bl.a Vi tenner lys-sangen. Dans og drama er en annen 
viktig ingrediens, og dette setter en flott spiss på hele verket. 
Fest i Guds Hus er et flott menighets-prosjekt hvor du som deltaker garantert blir kjent med mange 
andre sambygdinger. Dersom du er glad i å synge og ønsker å bli med på et spennende høstprosjekt, 
er du hjertelig velkommen til å synge i prosjektkoret. Øvelsene starter i oktober. Interesserte kan 
kontakte menighetsmusiker Sondre Storstadmo på sondre.storstadmo@birkenes.kommune.no 
eller organist Karen-Ingrid Witter på karen.ingrid.witter@birkenes.kommune.no. 
Det vil også være mulighet for å registrere seg på hjemmesida vår: birkenes.kirken.no 

Det vil sannsynligvis bli to fremføringer i Birkenes kirke søndag 5. desember.

Tekst: Karen-Ingrid Witter


