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Husker du for et år siden, – vi  trøstet oss ved å lese «Det 
går over» på plakater og barnetegninger. Nå blir vi minnet 
om «Hold ut!»  Et helt år er gått, og Erna sier at vi har en 
bakketopp igjen!

Menighetsbladet ønsker å sende varm takk til idrettslag, 
menigheter, foreninger, klubber og organisasjoner som 
dette året har kjent på frustrasjon og oppgitthet. Planer og 
opplegg måtte til stadighet  enten skrinlegges eller legges 
helt om. Mye tid og krefter måtte brukes  på å vurdere og 
spørre: hvordan gjør vi det, kan vi, har vi lov?  Men nå altså: 
Hold ut!

Kirka har vært lojal mot anbefalinger og forordninger, men 
at det har vært lett? Særdeles nei! Men det har i alle fall ført 
til en del nytenking.  Vi takker ansatte og frivillige i menig-
hetene våre for jobben som er gjort. Vedlagte gudstjenes-
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HOLD DEG OPPDATERT!!
Menighetsbladet er alltid aktuelt, men kommer 
ut bare fire ganger i året. I disse tider er det derfor 
ekstra viktig å holde seg menighets-orientert ved 
å følge med på  www.birkenes.kirken.no

Du kan naturligvis logge deg inn på 
menighetenes Facebook-sider også.

Å, GLEDESFYLTE STUND!

Hold ut!

NO - 3042

teplan er unnfanget i trengsel og har ingen garanti når det 
gjelder gjennomføring.

«Tilbake til normalen» er drømmen for mange. I menighe-
tene våre er vel anledningen der til å tenke nytt, – hva skal 
vi beholde og hva kan vi gjøre annerledes. 

Men uansett, – påsken skal vi beholde, og den kommer 
også i år med dette grensesprengende budskapet om at «vår 
Gud er en forsonet Gud, vår himmel er nå åpen!!!»
God påske!

RR

Å, gledesfylte stund!
Å, hvilken morgenrøde!
Vår tro har sikker grunn!
Se livets første grøde!

Var han som gav sitt liv, forblitt i dødens fengsel.
Hva var vel da vår tro?
Men se, vår Frelser lever! Han lever! Han lever!
Han oppstod og han lever!

Svein Ellingsen
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i Vegusdal menighet: 

Påskevandringer:
Det vil bli satt opp en ny påskevandring med 14 
stasjoner opp til Haustarfjellet. Årets vandring 
følger Jesus på veien til Golgata. På stasjonene 
settes det også opp poster for barna. Her vil det 
vanke premier for dem som deltar!
Fjorårets bibelvandring settes opp ved Birkenes 
kirke. 

Felles for alle sogn: 
Ved utendørsgudstjenestene er det ingen påmelding. 
Ta med en lapp med navn og telefonnummer for 
smittesporing.  

Ta med stol eller sitteunderlag, og gjerne termos og kopp! 
Ved regn, følg med i avisa og på nettside og facebook for 
alternativt opplegg.  

I tillegg til de fysiske gudstjenestene vi håper vi kan 
gjennomføre, vil prestene og organist/kirkemusiker spille 
inn noe digitalt. Dette vil bli tilgjengelig på Facebook og 
nettsiden i den stille uke.  

Påsken i Birkenes 

Slik ser påsken ut i Birkenes menighet:

Slik ser påsken ut i 
Herefoss menighet: 

Slik ser påsken ut 

Palmesøndag 28. mars: 
Klokka 11: Sprell levende gudstjeneste ved bålet på kirkestedet.  
Torill Farstad Dahl, Janna Risdal Ånesland og Sondre Storstadmo.  
Dåpsgudstjeneste(r) inne i kirken etterpå.

Skjærtorsdag 1. april:  
Klokka 17: Nattverdgudstjeneste på Birkenes sykehjem (kun for beboere).  
Klokka 19: Kveldsmesse ved bålet på kirketrappa. Vi innstifter nattverden, og får ta imot inne i kirken i mindre 
grupper. Det serveres kaffe og te for dem som venter. Torill Farstad Dahl og Sondre Storstadmo. 

Langfredag 2. april:  
Klokka 11:00 og 11:45: Korte gudstjenestesamlinger i kirken med lidelsesfortellingen, langfredagsmusikk og 
velsignelsen. PÅMELDING! 
Frode Eikrem og Karen Ingrid Witter. 

Påskedag 4. april:  
Klokka 11: Påskedagsgudstjeneste ved bålet på kirkestedet.  
Torill Farstad Dahl og Sondre Storstadmo. 

Palmesøndag kl 11.00: 
Gudstjeneste utendørs, barnevennlig, 
v/Frode Eikrem og Karen Ingrid Witter

Skjærtorsdag kl 11.00 
Gudstjeneste utendørs, nattverd innendørs etter 
gudstjenesten, v/Torill Farstad Dahl og Sondre 
Storstadmo

2. Påskedag kl 11.00: 
Gudstjeneste utendørs, v/Frode Eikrem og 
Karen Ingrid Witter

Langfredag: kl 17.00: 
Vegusdal kapell, gudstjeneste utendørs 
v/Frode Eikrem og Karen Ingrid Witter

1. Påskedag: kl 11.00: 
Vegusdal kyrkje, gudstjeneste utendørs 
v/Frode Eikrem og Karen Ingrid Witter

Det blir påskefeiring i menighetene i Birkenes! Vi vet bare ikke helt hvilken form feiringen vil få. 
For også dette året blir påsken preget av korona-pandemien. Det som er annerledes i år, er at vi er mer for-
beredt, og har mye god erfaring på å tenke alternativt rundt gudstjenestene. Slik situasjonen er nå, planleg-
ger vi for at det blir restriksjoner på alle våre gudstjenester.
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TETT 
PÅ – Tenk om kirken og frimenighetene kunne lære mer av hverandre. 

Frimenighetene kunne ta mere av salmeskatten i bruk, og det hadde sikkert 
ikke gjort noe om den norske kirke la mere vekt på lovsang og tilbedelse. 
Mer og mer ser jeg at det er rett å snakke om å feire gudstjeneste.

Tekst og foto: RR

Gudstjeneste er feiring!

KORT FORTALT:
Navn: Sondre Storstadmo
Sivil stand: Ugift
Alder: 28
Bosted: Kristiansand
Yrke: Nyansatt menighetsmusiker i Birkenes
Utdannelse: Bachelor i musikkteknologi
                       Mastergrad i music management
                       Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
             
Praksis: Freelancemusiker, musikkprodusent, undervisning /

timelærer i pianospill, akkompagnatør til lovsangs-
grupper, solister og band

Hobby: Musikk!

Dette sier nyansatt menighetsmusiker i menighetene i Birkenes, Sondre Storstadmo. Han legger ikke 
skjul på at med sin bakgrunn fra det frikirkelige musikk- og menighetsliv vil den nye hverdagen i 
Birkenes bli en overgang. 

– I følge CV-en din favner du vidt innen musikk. Hva er du best på?
– Det er sant. Jeg har drevet mye som freelancer, altså spilt i menigheter, band, ulike arrangementer 
osv, men det er nok innen musikkproduksjon jeg kjenner på en økende kompetanse. Det å legge til 
rette for at utøvere skal få vise sin beste side, er både utfordrende og spennende.

– Er det riktig å si at du har hatt et avstandsforhold til den norske kirke?
– Bokstavlig talt. Fra oppveksten hjemme i Trøndelag  lå kirka fredelig alene i bygda, og 
jeg kjørte forbi hver dag uten å kjenne noe magnetfelt. Jeg hadde forresten ikke så mange 
åndelige tanker i det hele på den tida.

– Men så skjedde det noe?
– Ja, jeg havnet på en svart gospelmesse i New Orleans. Der opplevde jeg evangeliet så sterkt 
at jeg kan si at fra den dagen var jeg en troende.

– Ut fra CV-en din kan det oppfattes som et sidespor å søke som menighetsmusiker i Birkenes?
– Ja og nei. Jeg havnet jo i Kristiansand for å studere musikk. Så har jeg opplevd å bli knyttet 
til Ansgarskolen og Randesund Misjonskirke både gjennom arbeid og fritid. Men for å være 
ærlig: I disse koronatider trenger jeg fast inntekt, og jeg trenger også utfordringer for å kunne 
utvikle meg som musiker. Og så søkte jeg og fikk stillingen!

– Hva kan du bidra med da?
– Skummelt spørsmål, men for det første er jeg ganske allsidig og har en bred musikalsk smak. 
Jeg har pedagogisk utdanning og tror jeg kan kommunisere godt med ulike aldersgrupper. 
Jeg prøver å være god til å lytte, og min begeistring for ulike musikalske uttrykksformer 
håper jeg kan virke smittende. Men jeg må innrømme at jeg er spent på orgelspillinga. Men 
jeg har lovt meg selv at jeg skal øve godt under kyndig veiledning.

Menighetene i Birkenes vil ønske Sondre velkommen til et arbeids- og trosfellesskap som vi 
tror vil bli til velsignelse for alle. 

4



5

Bålgudstjenester
Nei, ingen av bildene er fra det kalde Sibir, 

men noen likner.
Både Vegusdal, Herefoss og Birkenes 
menigheter flyttet ut denne vinteren 

og lot bålet være symbol på varme 
og fellesskap.

Foto: Olav Ditlef Tveit, Cecilie Jordal 
og Roald Rokseth
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Her er noen forslag jeg har fått fra min venn Knut Grønvik, for de åtte dagene fra palmesøndag til påskedag. Barn og voksne kan 
være med og finne og lage de forskjellige symbolene.  

På bordet i påskedagene
Vil du gjøre påskedagene tydeligere? Og involvere hele familien? Da kan du ta i bruk kjøkkenbordet 
– eller et annet bord der familien samles. 

Palmesøndag: Gåsungkvister lagt på bordet  
Denne dagen red Jesus inn i Jerusalem. Noen hundre år etter begynte man med opptog på pal-
mesøndag. Det startet rundt Middelhavet. Der var det lett å finne palmegreiner å svinge med.  
Nord for Alpene ble det vanlig å bruke gåsunger. Også her i Norge. Så vanlig at noen steder 
kaller man seljebusker for «palm» den dag i dag. Palmegreiner på veien. Gåsungkvister på 
bordet. 
Les i Bibelen: Markus 11,1–11 

Mandag: Strø noen mynter utover  
Denne dagen renset Jesus tempelet. Der var det noen som tjente seg rike på folks religiøse 
behov. Jesus veltet pengevekslerne bord og duehandlernes benker, og sa: Mitt hus skal kalles et 
bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.
Les i Bibelen: Markus 11,15–19 

Tirsdag: Legg to hjerter ved siden av hverandre  
Denne dagen underviste Jesus på tempelplassen i Jerusalem. Det var da han minte oss om det 
doble kjærlighetsbudet: Elske Gud av hele vårt hjerte og all vår kraft – og elske vår neste som 
oss selv. Begge deler er like viktig. Ikke noe bud er større enn disse to.  
Les i Bibelen: Markus 12,28–34 

Onsdag: Sett fram en skål med noe som dufter godt  
Denne dagen var det fest i Betania, der Jesus bodde. Mens de spiste og hygget seg, kom det inn 
en kvinne med en krukke ekte og kostbar nardussalve. Hun helte salven over hodet hans, for 
å vise sin kjærlighet. Jesus likte det.
Les i Bibelen: Markus 14,3–9 

Skjærtorsdag: En skål med vann og et såpestykke  
Denne kvelden spiste Jesus påskemåltid sammen med disiplene sine. Før de spiste, vasket han 
føttene deres, noe vanligvis tjenerne gjorde. I Norge i dag legger vi mer vekt på å vaske hender. 
Litt vann og såpe kan minne om at Jesus renser oss, innvendig også, og tilgir våre synder.
Les i Bibelen: Johannes 13,2–17 

Langfredag: En tornekrans eller et kors
Denne dagen ble Jesus forhørt, plaget og korsfestet. Blant annet lagde soldatene en «krone» av 
tornegreiner for å erte ham som liksom skulle være konge. Se om du kan få til å lage en liten 
krans av en tornete kvist. På bordet blir den et symbol på at Jesus led – og vet hvordan det er å 
ha det vondt. (Eller du kan legge fram et kors.)
Les i Bibelen: Markus 15,16–32  

Lørdag – påskeaften: En ganske rund stein  
De som gravla Jesus, la ham i en hule, og rullet en stein foran åpningen. Finn en passe stor stein 
og legg den på bordet. Den kan minne oss om hvor umulig alt så ut. Var alt håp ute?
Les i Bibelen: Markus 15,42–47

Påskedag: En sommerfugl  
Jesus sto opp fra de døde. Steinen var veltet bort. Graven var tom. Som en sommerfugl flyr ut 
av puppen, levde han nå et nytt liv.  
Kanskje har du et sommerfuglsmykke? Eller et bilde av en sommerfugl? Kanskje vil du tegne 
en? Sommerfuglen er et gammelt symbol for håpet om oppstandelse og evig liv. 
Les i Bibelen: Markus 16,1–14 

God påske, uansett!  Tore T
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Å be med
Jeg tok på meg turtøyet og nisselua og gikk meg en tur i 
det nydelige været julaften 20’. Jeg skulle tilbringe julaf-
ten med min sønn og vi skulle virkelig gjøre den min-
nerik og annerledes. Det var trist å ha familie langt unna, 
samt det å ikke tilhøre en kohort. Men vi gikk dagen og 
juletiden i møte ved å snu alt på hodet slik at vi virkelig 
husket «corona julen» med et smil og med det som ble en 
stor endring. Jeg ba forsiktig med – håpet at noen ville 
hoppe over 3 nøtter til hun der Askepott og bli med på en 
liten topptur. Og jeg forventet selvsagt intet – alle hadde 
jo sine tradisjoner denne dagen.  Iført nisselua tuslet jeg 
mot Herefossen og Hanefossen her på bygda. 
 
Plutselig satt jeg på toppen av Kolåsen i nydelig sol uten 
et vindpust og hørte kirkeklokkene ringe inn til julaftens 
første julegudstjeneste. Full av refleksjoner om savn, en-
somhet og selvsagt en enorm glede over det man har. Og 
ikke minst full av stolthet og mestring. Jeg gikk opp uten 
frykt! Dette øyeblikket ble et vendepunkt i det livet og 
hverdagen jeg sto i da. Jeg visste om de som ba for meg 
og min sønn. Hans angst. Vår situasjon med sorger og 
en ny hverdag. De ba om at juletiden skulle bli god, at vi 
skulle ha en velsignet liv og om at helse og energi skulle 
bli bra. 

Jeg spurtet ned fra Kolåsen, åpnet døren hjemme og fikk 
tilslutt overtalt min sønn midt i et påbegynt panikk-
angstanfall til julegudstjeneste. Der kom vi 5 minutter 
for sent, upyntet – og mor iført lang nisselue og turtøy. 
Det var et gjennomtenkt utspill fra min side, kun for å få 
min sønn med seg inn i kirken. Kirken trigger panikk-
angstlidelsen hans og trikset/verktøyet er å sette fokus på 
noe som andre vil se på som tullete/ det å gjøre noe flaut. 
Så nisselua ble ikke tatt av.  Noen blikk ble sendt rundt 
da vi ble observert. De ba nok en stille bønn for oss to der 
og da – forståelig nok.  

Jeg sa til min sønn som var lettere utilpass at det ikke 
spiller noe rolle hva man har på seg eller hvilken kamp 
man kjemper for å komme seg dit man vil. Vi trenger 
ikke bry oss om det her i kirken. Det er like viktig at vi 
ble bedt med og ikke for. Og her i kirken er vi bedt med i 
dag. Åpen for alle. 

Fulle av mestringsfølelse gikk vi begge hjem mens vi 
humret og lo. Og her skjedde vendepunktet videre for 
vinteren og det nye året.  Jeg tok motet fatt og begynte 
å be med. For hvorfor skal jeg eksponere barnet for sine 
frykter uten å prøve å overvinne en frykt jeg innehar 
selv?  Vår psykiske helse i disse restriksjonstider tærer 
på alle – sånn eller slik. Jeg ba med på flere gåturer, og 
nå ber de med tilbake. Turer med litt sosialt samvær ute i 

naturen har gjort underverker for humøret, ensomheten 
og jeg har knyttet flere bånd. Nydelige mennesker har 
havnet inni dette båndet og jeg får følelsen av at livet ikke 
er så trist oppi alt likevel. Det kan mestres og fylles. 
Vi er så flinke å tenke på og tenke for andre, – og be for 
dem vi tror trenger en bønn. Men er vi like flinke å be 
med? Inkludere og  lytte, snakke og le? Det å gi tid? 

Be gjerne for meg etter dette stykket. 
Da ber jeg med deg.

Hilsen Cecilie Jordal
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Her følger de beste bildene fra menighetsbla-
dets fotokonkurranse. Temaet var KORS, og vi 
var på jakt etter et overraskende eller originalt 
kors. Alle fem fotografene har sine kommentarer 
til egne bilder. Alle utplukkede vil få en oppmerk-
somhet i posten.

KORS

VINNER!
Bildet er tatt under Helleren i Jøssingfjord, det lille røde 
huset som ligger der. Jeg liker rammen for bildet (Helle-
ren) og teksturen i det enkle korset, det grove materialet 
og ujevnhetene, skadene og sprekkene. For det er jo 
sånn livet er, og allikevel var det plass på det korset til alt 
sammen. Samtidig er korset et vindu mot noe som ligger 
bak, noe vi bare så vidt kan se konturene av.

Hilsen Stig Robert Gjertsen Egentlig mitt favorittbilde. Dette er jo ikke noe kors, 
men indirekte så er det det likevel. Det ligger en hel 
preken i det bildet der, min svigerfars utrolig fine, 
stikkende kristtorn. For meg et helt utrolig sterkt 
bilde på nettopp korset, på offeret, smerten og 
skrekken. Samtidig er det helt utrolig vakkert, skarpt 
og levende.

Stig Robert Gjertsen

Gud er der alltid for oss! Selv i et 
chipsflak!
Hilsen Kurt og Elin Birkeland Jensen

Korsformede røtter på tur mot 
Skaftåsen.

Mvh Anne-Karin H. Tveide
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En prest har ikke alle svarene. Vi trenger ikke heller å ha alle svarene 
for å tro på Gud, tro på Jesus. Det er vel derfor det heter tro. Tro og 
tillit. Disiplene stilte spørsmål til Jesus. Det var ikke alltid de turte 
det, og ofte gikk de to sammen når de skulle stille Jesus et spørsmål. 
I kristen tro er det plass for både tvil og spørsmål. Jesus selv var også 
i dialog med Gud med spørsmål da han lå på kne i Getsemanehagen 
på skjærtorsdag.

Jeg synes barna på Yngstes, Yngres og Amigos er gode til å stille 
spørsmål. Det synes jeg er helt topp. Barn har en evne til å komme 
med vinklinger og problemstillinger som er helt nye. Sammen kan vi 
undre oss over livet og de store spørsmålene.

Det nærmer seg påske. Påskemysterier, påskekrim, har en lang tradi-
sjon også i populærkulturen. Det bunner vel i det store påskemyste-
riet fra om lag år 33. Jesus dør og står opp igjen fra de døde. Det er 
en historie vi kan gruble over en stund. Her kommer noe å gruble på 
til påske, lykke til!

1. Hva hadde skjedd hvis Jesus ikke hadde reist til Jerusalem for 
å feire påske?

2. Hvor nære var Jesus til å gi seg, droppe oppdraget han hadde 
fra Gud?

3. Hvorfor ble ikke Jesus stoppet av soldater da han red inn i 
Jerusalem?

4. Hva gjorde Jesus og disiplene i dagene mellom palmesøndag 
og skjærtorsdag?

5. Hva tenkte Pontius Pilatus om Gud? Hvor religiøs var han?
6. Hva tenkte de jødiske lederne når det ble både solformørkelse 

og jordskjelv akkurat da Jesus døde?
7. Hvor mange profetier går i oppfyllelse i forbindelse med pås-

ken år 33?
8. Hvordan gikk det med soldatene som var på vakt da Jesus 

kom ut av graven?
9. Hvor lenge pågikk leteaksjonen etter Jesus som var forsvun-

net fra graven?
10. Hvorfor klarte ikke romerne å stoppe de kristne?

God påske! 

Påskegrublerier

9

På veg(en) mot Kolåsen i Herefoss duk-
ker korset opp akkurat når jeg trenger 
det.

Hilsen Cecilie Jordal

Jeg har et lite krypinn i Flekkefjord. 
Leiligheten ligger rett imot baksida av 
den gamle politistasjonen. Jeg kom 
til å se ut av vinduet etter mørkets 
frembrudd, og da la jeg merke til dette 
vinduet. Legg merke til søppeldun-
kene nede. Det er mulig å se en fin 
symbolikk her.

Hilsen Anna Nesbu

Sokneprest 
Frode Eikrem
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Den siste tiden har vi jobbet med revidering av trosopplæ-
ringsplanen i Birkenes menighet. Ny plan betyr nye mu-
ligheter, og det er lett å la seg rive med av gode idéer! Ny-
hetene vi har landet på (merket med en beskjeden splash 
i årshjulet) planlegges med oppstart i løpet av de neste tre 
årene, så alt kommer ikke til å starte akkurat i år. Med nye 
tiltak trengs også nye frivillige, så hvis DU har lyst til å 
være med å arrangere morsomme ting i kirka for barn og 
unge er det bare å ta kontakt!

Hilsen Janna og Liv Torunn

Revidering av 
trosopplæringsplanen

I uka før pinsehelga feirer vi kirkens bursdag 
– og DU er invitert! Arrangementet er åpent for alle, 

og passer for hele familien! Følg med på 
www.birkenes.kirken.no for mer info.
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Dette skoleåret (20/21) har det vært 37 
kvikke, talentfulle og hyggelige ungdommer 
som trofast har møtt opp til konfirmasjons-
undervisning annenhver onsdag på 
bedehuset.

Noen avlyste timer og justeringer har 
det dessverre måttet bli underveis, 
men vi har allikevel hatt mange fine 
samlinger med undervisning, opp-
gaver, undring, lek og sang!

Dette kullet har en sangglad gjeng og det 
ljomer godt i bedehusveggene når gutta på 
bakerste rad setter i gang. Kjempegøy!
 
Noen konfirmantleir ble det 
dessverre ikke mulig å gjennomføre 
dette året, men vi pønsker på noe 
annet gøy! – som forhåpentligvis kan 
gjennomføres i slutten av april.
 
Konfirmasjonsgudstjenester
Med stadig nye tiltak, restriksjoner, opp-
hevelser, innstramminger og anbefalinger 
har det vært svært utfordrende å finne en 
god løsning for selve konfirmasjons-
dagen.

Konfirmantene har derfor fått fire 
ulike datoer å velge mellom; den 
opprinnelige helgen 29. og 30.mai, 
eller helgen 14. og 15. august.

Som i fjor, betyr jo dette at ikke alle blir konfirmert 
samtidig. Allikevel er erfaringen fra september den at det 
i grunnen var ganske fint å være en «liten gjeng» konfir-
manter i gudstjenesten!

Det ble mer oversiktlig, hver enkelt fikk mer fokus og det 
ble en mer personlig stund for konfirmantene sammen 
med nærmeste familie.

Slik det er nå, får nok ikke resten av menigheten vært 
med på disse gudstjenestene – men husk allikevel gjerne 
på alle disse flotte ungdommene i deres bønner.

Uansett hvordan situasjonen er når den tid kommer, 
både håper og tror vi at det blir en fin gudstjeneste og en 
flott og minnerik dag for alle involverte!
Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for at det blir slik!

TorillLiv Torunn
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Birkeland Soul Teens til venstre, med lederne Liv Torunn Kildefelt og Sondre Storstadmo. Birkeland Soul Children til høyre, med leder Janna 
R. Ånesland. Maria Bjerke Dalene er også med som leder. Korene, som øver etter hverandre på Birkeland bedehus, håper det blir mulighet til å 
opptre snart.

Birkeland Soul Kids, med lederne Jorunn Ask Soldal og Ingjerd Ånesland til venstre, og 
Inger Therese Woie og Janna R. Ånesland til høyre. Også Kristina Raen og Hilde Birkenes 
er med i ledergruppa. Koret er delt i to faste grupper med ca. 20 i hver så lenge vi må ta 
smittevernhensyn. Den ene gruppa øver oppe og den andre nede på Birkeland bedehus.

I Birkenes menighet samordnes nå korarbeidet, og alle 
korene for barn og ungdom blir en del av Soul Children 
– bevegelsen. Birkeland Barnekor heter nå Birkeland Soul 
Kids, og vil fortsatt være for 1. –4.klassinger. Birkeland 
Soul Children utvides fra 5. –8.klasse oppover til 9.klasse. 
Utgangspunktet for Soul Children er egentlig ungdomskor 
som har utvidet aldersgrensen nedover til å inkludere 
tweens (10 –12-åringer), så sangene er lagt opp ut fra dette. 
Birkeland Soul Teens betegner arbeidet for 10.klassinger 
og oppover, og har bredere profil enn kun kor. I Birkenes 
er det for tenåringene nå lagt opp til korøvelse med band 
annenhver onsdag, mens det de andre onsdagene er fokus 
på det sosiale. Kanskje vil det etter hvert utvikle seg andre 
grupper, basert på hva ungdommene ønsker seg. Kanskje 

Kor for barn og ungdom
Tekst og foto: Helene Horverak

Øvinger:
Birkeland bedehus.
Birkeland Soul Kids 
(1.–4.klasse): 
Tirsdager kl.17.30–18.30.

Birkeland Soul Children
(5.–8.klasse): 
Onsdager kl.17.30–19.00.

Birkeland Soul Teens 
(9.klasse–3.VGS): 
Onsdager kl.19.00–21.00

Velkommen!

fast over tid, kanskje kortere prosjekter. Dans, lyd, låt-
skriving, samtale, hjelpeleder i de andre korene og sikkert 
flere muligheter!

Menighetspedagog Janna R. Ånesland vil ha hovedansva-
ret for Birkeland Soul Kids og Birkeland Soul Children, 
med god hjelp av frivillige voksne. Menighetsmusiker 
Sondre Storstadmo vil ha hovedansvaret for det musikal-
ske i Birkeland Soul Teens, inkludert bandarbeid og tek-
nikk, mens ungdomsleder Liv Torunn Kildefelt vil ha noe 
administrativt og sosialt ansvar, og videreutvikle andre 
deler av tilbudet til ungdommene. Korene kommer til å 
øve inn en del felles sanger slik at de kan opptre sammen 
når det er anledning til det.
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Symbolet i Soul Childrens logo er en stjerne som er 
inspirert av stjernehimmelen. Den symboliserer en 
veiviser som forteller om Soul Childrens visjon 
og verdier, og skal ha fokus på å skinne og å 
bane vei.

Visjonen for
Soul Children-bevegelsen er:
«Å vinne og bevare unge for 
Jesus Kristus gjennom sang og 
musikk de kjenner seg igjen i.»

Soul Children-bevegelsen 20 år!
Startet i Oslo i 2001 av Ragnhild Hiis 

Christmas time and one year finish! It was special year 
and many new experience. Finally things goes good. This 
year we complete sound and learned to do live internet 
services. New possibility and new followers our church 
Baldone. We have new congregation board and new board 

Stjernen

En hilsen fra 
vår vennskapsmenighet i Baldone

Øvinger:
Birkeland bedehus.
Birkeland Soul Kids 
(1.–4.klasse): 
Tirsdager kl.17.30–18.30.

Birkeland Soul Children
(5.–8.klasse): 
Onsdager kl.17.30–19.00.

Birkeland Soul Teens 
(9.klasse–3.VGS): 
Onsdager kl.19.00–21.00

Velkommen!

fikk funksjon som pilot-kor for kor-konseptet Soul 
Children. I 2005 ble dette et av satsingsområdene 
til ACTA – barn og unge i Normisjon.

I takt med at antall Soul Chil-
dren-kor økte, vokste det også 

frem behov for opplegg tilrette-
lagt for andre aldersgrupper, samt til-
hørende konsepter. I tillegg har Soul 

Children begynt å vokse utover Norges 
grenser. Soul Children er nå Norges hur-

tigst voksende kor-bevegelse med over 200 lokale kor 
rundt omkring i hele landet, og 100 kor i utlandet.

Inspirasjon
Annethvert år arrangeres bevegelsens storsamling «The 
International Soul Children Festival» i Oslo. Det står på 
planen for denne høsten, som også er jubileumsåret. Åre-
ne imellom arrangeres det regionale samlinger. For ikke 
lenge siden var det inspirasjonssamling for Soul Teens og 
ledere i Mandal, da deltok 5 ungdommer og 2 ledere fra 
Birkenes.

leader. Start to make church rebuilding project. World 
changes this time – never things will be like before, but 
God knows what does He want – just believe Him.
I wish you all a happy new year!
God bless you all! 

Juris Morics, menighetsprest

Ånestad. Målet var å lage noe for de yngste tenåringe-
ne, de såkalte tweensa, som ikke følte seg helt hjemme i 
verken barne- eller ungdomskor. Dette ble da et kor for 
sangere i alderen 10–16 år som synger musikk i stilartene 
gospel, pop, soul og R’n’B. Etter hvert som flere oppdaget 
Oslo Soul Children gjennom deres opptredener og CD-
utgivelser, ble flere og flere menigheter og forsamlinger 
interessert i å starte lignende kor, og Oslo Soul Children 
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1.  Birkenes kirke fikk utvidet sakristiet i 1987. 
 Hva inneholder sakristiet?
2.  Hva het sangeren som var med å innvie det restaurerte 

orgelet i Birkenes kirke i år 2000? 
3.  Da Birkenes kirke feiret 150 år i 2008 ble det fremført 

en «familiemesse». Hva het den?
4.  Birkenes menighet har siden 2010 hatt tilbudet 

«Kirketorget». Hva slags tilbud/ aktivitet er det?
5.  Hvem er redaktør av Birkenes menighetsblad?
6.  Hva heter den nye kirketjeneren i Vegusdal?
7.  På Herefoss har de «Amigos». Hva er det?
8.  Hva heter biskopen vår?
9.  Hva betyr ordet «påske»?
10. Hvorfor feirer vi påske»?

(Svar nederst på siden)

KirkequizKakestafetten

Svar på kirkequiz:
1. Prestesakristi, dåpssakristi, kjøkken og toalett.   2. Gunstein Draugedalen.   3. Den het «Kirkeskipet».   
4. Et formiddagstreff med mat og prat – på biblioteket/ bedehuset.   5. Roald Rokseth.   6. Per Helge Aas.   7. En barnegruppe i menigheten.   
8. Stein Reinertsen.   9. «Påske» kommer av hebraisk «pesach» som betyr «gå forbi».   10. Til minne om Jesus lidelse, død og oppstandelse.

Da ble det altså min tur til å legge ut en kakeoppskrift. Dere som 
kjenner meg, vet at jeg er en skikkelig «kakemons» – og det er bare 
såååå masse gode kaker – og mange kaker å velge i – Suksessterte, 
Opp-ned-kake, Snickerskake, Daim iskake, Tropisk aroma, Bløtkake 
osv. Men jeg vil heller legge ut en gammel oppskrift – nemlig 
Drømmen sjokoladekake – en oppskrift som jeg har fra mi mor som 
døde for 41 år siden. Dette er en kake som ble bakt mye hjemme – 
og som jeg selv har bakt/baker masse – både til «hverdag og fest». 
Dessuten egner den seg veldig godt til å fryse  – så jeg baker stort 
sett 2 i samme slengen. 

Her er oppskriften:

Drømmen sjokoladekake
•  3 egg 
• 150 g sukker
• 75 g potetmel
• 3 ts hvetemel
• 3 ts kakao 
• 2 ts bakepulver
• 2 ts vaniljesukker

Pisk egg og sukker godt til en luftig eggedosis. Sikt alt det tørre 
sammen. Bland godt sammen med en slikkepott – men vispes 
ikke. Haes i godt smurt form, 24 cm. Stekes på 180 grader i ca 35 
minutter på nederste rille. (Behandler denne på samme måten som et 
sukkerbrød.)

Kakefyll
• 150 g melis
• 150 g margarin (jeg tar gjerne halvparten margarin og halvparten 

meierismør)
• Litt kakao og vaniljesukker  – slumper bare – men pleier å ha 

kremen forholdsvis lys. 
• ½ pakke ferdig vaniljekrem  (Jeg lager som regel to kaker i samme 

slengen – for da får jeg brukt opp hele pakka med vaniljekrem. 
Drømmen er veldig grei å ha i frysen – og den tiner forholdsvis 
fort.)

• Pisk godt melis og margarin/smør til smørkrem. Ikke pisk krem av 
smør/margarin som kommer rett fra kjøleskapet. Liker at det er litt 
mykt – kan gjerne settes bitte, bitte granne i mikroen.

• Bland så i vaniljekremen – dvs litt og litt om gangen.  Jeg bruker 
fremdeles miksmasteren. Sikter i kakao og har i vaniljesukker. Her 
får du smake deg fram. 

• Jeg deler kakebunnen i to – og har krem mellom, oppå og rundt. 
Bruker gjerne en gaffel for å lage mønster i kremen. Her pynter du 
med det du ønsker – eller du trenger ikke ha noe mer enn kremen.

 
Da vil jeg ønske dere alle ei riktig god påske – og så håper jeg at 
det er mange som har «Drømmen» på kaffebordet i DET LUNE 
stueHJØRNET – for i disse tider er DRØMMEN viktigere enn noen 
gang.  

Nå står det bare igjen å utfordre en til neste Menighetsblad med 
oppskrift – og da velger jeg å utfordre en god korvenn – Ellen Tveito. 

Solfrid Vestøl

Organist Karen Ingrid Witter kjører altså Honda JAZZ 
og menighetsmusiker Sondre Storstadmo kjører Nissan 
NOTE. Lurer på hva slags biler som passer for kirketje-
nere og kontoransatte.

 Det lune hjørnet 

Et annet spørsmål er hvorfor mus liker orgel. Først var 
det Birkenes kirke, men nå har musa kost seg med bel-
gen i Vegusdal kyrkje.

Foto: Karen Ingrid Witter.
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BIRKENES:
Maja Berg-Birkeland
Natalie Cassidy 
     (døpt i Vestre Moland)
Emilie Voll Steinsland
Oscar Rossevatn Aarli
Jonas Windsland Lien
Jonas Warren Svendsen
Trine Svendsen
Nora Haaland
Casper Olsen Mollestad
Gabriel Andreas Einarsen Helle
Alva Feed Mosfjeld
Johannes Eide Agerbo

VEGUSDAL:
Annie Vegusdal Isaksen

Døpte

BIRKENES:
Kari Håbesland f. 1935
Walter Harry Sjøstrøm f. 1927
Kristen Flaa f. 1925
John Gunnar Raen f. 1942
Kirsten Hals f. 1942
Eva Mosfjell f. 1946
Bertha Heimdal f. 1945
Tordis Amalie Johanne Aatland f. 1921

HEREFOSS:
Birger Otto Myrvang f. 1942

Gravlagte/
Bisatte

Påskevandringer
Det vil bli satt opp en ny påskevandring med 14 stasjoner 
opp til Haustarfjellet. Årets vandring følger Jesus på veien 
til Golgata. På stasjonene settes det også opp poster for 
barna. Her vil det vanke premier for dem som deltar!

Fjorårets bibelvandring settes opp ved Birkenes kirke. 

Årsmøtene
som var planlagt i mars for alle 3 menighetene,
er grunnet smittevernrestriksjonene flyttet.
 
De nye datoene er:
Herefoss: Søndag 18. april
Vegusdal: Onsdag 21. april
Birkenes: Søndag 9. mai.
Årsmøtene blir holdt etter gudstjenestene.   

17. mai
Det blir gudstjeneste på nasjonaldagen i alle tre 
sognene. Vi vet ennå ikke HVOR og NÅR. Dette 
avhenger av 17. mai-komiteenes planer og hva 
vi får lov til. Følg med i avisen og på nettet for 
informasjon når tiden nærmer seg.

Det er lett å glemme

Ofringer og kollekter under gudstjenestene skjer 
stadig oftere digitalt. 
Kjenner du på noe ugjort på dette området, er det 
fortsatt håp!

Vippsnummer til offer i de 3 menighetene er:

Birkenes: 123513
Herefoss: 123523
Vegusdal: 123530

Dåp – kan vårt barn døpes nå?

Ja, dere er alltid velkomne til å bære deres barn til 
dåp!

Men i forbindelse med koronaepidemien er vi i en 
spesiell situasjon. Vi har begrensninger på hvor 
mange som kan være til stede i et rom samtidig, 
og legger derfor dåp i egne gudstjenester kl.13 en 
del søndager når vi har gudstjeneste kl.11. Dette 
vil sannsynligvis gjelde frem til sommeren.

Du kan ringe kirkekontoret og forhøre deg om 
mulige datoer.
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I over 30 år har Nådehjemmet i Bangkok gitt enslige ny-
bakte mødre et pusterom fra en tøff hverdag, og gjennom 
disse årene har de hjulpet over 900 jenter og barna deres 
da de trengte det som mest. 

Jentene som bor på nådehjemmet kan ha blitt kastet ut 
av familien på grunn av graviditeten, eller blitt forlatt av 
kjæresten. Det er mange forskjellige grunner og historier 
bak hver skjebne. De fleste jentene som kommer til Nå-
dehjemmet er prostituerte som har blitt gravide med en 
sexkunde. 

Nådehjemmet i Bangkok
– en del av årets misjonsprosjekt i Birkenes menighet 

Nong Me kom fra en fattig familie, men som prostituert 
kunne hun tjene penger. Slik kunne hun hjelpe familien 
sin ved å sende penger hjem til dem hver måned. Men et-
ter hvert som magen hennes vokste var det ikke så godt 
å jobbe i den bransjen mer, og Nong Me hadde planene 
klare: Hun ville adoptere bort barnet sitt og så dra tilbake 
til Pattaya for å fortsette som prostituert.

Mens hun bodde på Nådehjemmet fikk hun jevnlig sam-
taler med de ansatte, og det resulterte i at hun begynte å 
se annerledes på situasjonen og framtiden. Da tiden kom 
fødte hun en liten jente, og Nong Me ombestemte seg fra 
den første planen.Men hvordan skulle hun livnære seg 
og den lille? Nådehjemmet hjalp Nong Me til å komme 
i kontakt med et senter i Pattaya som gir hjelp til jenter 
som ønsker seg ut av prostitusjon. Hun dro til senteret 
sammen med sin lille datter, og der bor de nå. Senteret gir 
henne arbeidstrening. På Nådehjemmet lærte hun å bake 
av misjonærer og voluntører, og det likte hun veldig godt. 
På senteret i Pattaya lærer hun mer om baking. Drømmen 
hennes er å kunne åpne eget bakeri en dag. Støtt sterke 
jenter som Nong Me gjennom misjonsprosjektet i Birke-
nes menighet!

Vipps: 123518          Kontonr: 2880 68 15944

For misjonskomiteen, Øyvind Raen

Jentene som kommer hit kan komme når som helst i svan-
gersskapet, og bli noen måneder etter at de har født. På 
den måten får de tid til å bli kjent med sitt nyfødte barn 
i rolige og trygge omgivelser. Slik at de kan finne ut hva 
de selv ønsker, uten press. Her er det mange som må ta et 
vanskelig valg: beholde barnet selv eller adoptere det bort.
 
På Nådehjemmet er de opptatt av at Nådehjemmet skal 
være et alternativ, at jenter skal se at det finnes et alternativ 
til abort, at Nådehjemmet skal gi et godt og trygt tilbud for 
de som ønsker å beholde barnet sitt. 

Misjonskomiteen håper at du ser at dette er verd å støtte! 
Vil du vite mer om Nådehjemmet og arbeidet som gjøres 
der kan du finne det på NMS sine nettsider. Der kan du 
også få lese brev fra frivillige og historier fra jenter som 
har bodd på nådehjemmet. Et eksempel på en slik historie 
tilhører Nong Me: 
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Speiderleir 
på Fiane 
rundt 1950
Fiane og Morhommer var vik-
tige samlingsplasser for Birke-
landsfolk i «gamle dager». 

På Fiane var det vanlig å arran-
gere St. Hans-feiringer, større 
stevner og dyrskuer bl.a. Dette 
fortsatte til langt ut på 1950-tal-
let.

– Det var på Fiane, under den 
store «Bålfesten» St. Hans 1945, 
like etter at krigen var slutt, at 
Birkelandssangen ble sunget for første gang.

Dette bildet er fra en større speiderleir på Fiane en som-
mer rundt 1950. Det var gudstjeneste om søndagen ved 
sogneprest Olav Gautestad. Foran Gautestad står speider-

Det var en gang
ved Per Gunnar Knutson

I påvente av ny menighetsmusiker 
stilte bl.a. disse to karene opp 
i vinterens bålgudstjenester på 
kirkestedet på Birkeneset. Geir 
Knutson var trekkspill-organist 
med bare hender og Tore Thomassen 
stilte med bare seg! Takk for jobben!  
Foto:RR

Barnekoret trosser kulden med 
korset i ryggen. Foto:RR

leder Robert Birkeland. De øvrige er kretsledere. Orgelet 
ser ut til å være det som sto på det gamle Bedehuset. Det 
er lagt planker oppå tømmerstokker for å få løftet alteret 
litt. Tømmerstokker var det nok av, for i Flaksvatn var det 
tømmerfløting i den tida.



18

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 

Kirkekontorets åpningstider: 
Juni–august:
Mandag og torsdag  kl. 10 –15
Tirsdag  kl. 12–15
Ellers i året:
Mandag, torsdag og fredag  kl. 10 –15
Tirsdag  kl. 12 – 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 

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

GUDSTJENESTEPLAN

Birkenes Herefoss Vegusdal

28.03.2021
Palmesøndag                       
Matt 26, 6-13

11:00 Sprell levende 
familiegudstjeneste ute. 
Torill Farstad Dahl og Janna R. 
Ånesland. Sondre Storstadmo
Offer: Søndagsskolen Norge
13:00 Dåpsgudstjeneste

11:00 Gudstjeneste ute, barnevennlig
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter 
Offer: Misjonsprosjektet

01.04.2021
Skjærtorsdag
Luk 22, 14-23

17:00 Birkenes sykehjem 
Torill Farstad Dahl. Sondre Storstadmo
19:00 Kveldsmesse ute ved 
kirketrappa. Torill Farstad Dahl 
Sondre Storstadmo. Nattverd       

11:00 Gudstjeneste ute, barnevennlig
Torill Farstad Dahl
Sondre Storstadmo
Nattverd inne etterpå

02.04.2021
Langfredag
Lukas 22, 39-23,46

11:00 og 11:45 korte langfredags-
gudstjenester. Påmelding
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter

17:00 Vegusdal kapell
Gudsteneste ute
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter

04.04.2021
Påskedag
Matt 28, 1-10

11:00 Høytidsgudstjeneste ute
Torill Farstad Dahl. Sondre Storstadmo    
Offer: Misjonsprosjektet (NMS)

11:00 Høgtidsgudsteneste ute
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter 
Offer: Misjonsprosjektet

05.04.2021
2. påskedag
Luk 24, 36-45  

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

18.04.2021
3. søndag i påsketida                
Joh 10, 1-10

11:00 Gudstjeneste
Torill Farstad Dahl. Sondre Storstadmo
Offer: Kirkens SOS
Nattverd eller dåpsgudstjeneste 
kl. 13:00

11:00 Gudstjeneste.
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Misjonsprosjektet
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten

21.04.2021
Onsdag

18:00 Gudstjeneste
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter 
Tårnagenter. Offer: Kirkens SOS
Menighetens årsmøte etter 
gudstjensten

25.04.2021
4. søndag i påsketida                                                      
Joh 13,30-35

11:00 Temagudstjeneste med 
konfirmantene
Offer: Konfirmantene bestemmer
Torill Farstad Dahl og Liv Torunn 
Kildefelt. Sondre Storstadmo

26.04.2021
Mandag

18:00 St. Georgsdagsgudstjeneste
Speiderne, Frode Eikrem
Sondre Stortadmo
Offer: Menighetsarbeidet

29.04.2021
Torsdag

19:00 Gudstjeneste på Engesland 
bedehus. Frode Eikrem

01.05.2021
Lørdag 1. mai
Luk 14,12-14

11:00 Gudstjeneste på 
kommunehuset
Torill Farstad Dahl. Sondre Stortadmo
Offer

02.05.2021
5. søndag i påsketida                  
Luk 13,18-21

11:00 Gudstjeneste
Frode Eikrem. Sondre Storstadmo
Offer: Menighetsarbeidet
13:00 Dåpsgudstjeneste

17:00 Gudstjeneste
Frode Eikrem. Sondre Storstadmo
Offer: Menighetsarbeidet
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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.
–  1 meter avstand.
–  Desinfeksjon tilgjengelig.
Vi har dessverre måttet redusere åpningstid på tirsdager da 
stabsmøtet tirsdag morgen av smittevernhensyn holdes i et annet 
lokale, og ofte tar lenger tid på grunn av vurderinger rundt smit-
tevern og aktivitet. Når vi er på kontoret, er du velkommen inn!

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.

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

09.05.2021
6. søndag i påsketida          
Matt 7,7-12

11:00 Familiegudstjeneste; 
Sprell levende
Torill Farstad Dahl og Janna R. 
Ånesland. Karen-Ingrid Witter
Tårnagenter. Offer: Acta
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten 

13.05.2021
Torsdag
Kristi himmelfartdag               
Luk 24,46-53

Friluftsgudstjeneste i samarbeide med 
historielaget
Sven-Erik Forfang. Sondre Storstadmo
Klokkeslett og sted blir annonsert 
senere

17.05.2021
Mandag 17. mai 
 Matt 22,17-22

Gudstjeneste
Tid og sted annonseres senere
Torill Farstad Dahl. Sondre Storstadmo
Offer: Strømmestiftelsen

Gudstjeneste
Tid og sted annonseres senere
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Kirkens Nødhjelp

Gudstjeneste
Tid og sted annonseres senere
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Redd Barna

23.05.2021
Pinsedag
Joh 14,15-2

11:00 Høytidsgudstjeneste
Torill Farstad Dahl. Karen-Ingrid Witter
Offer: Vennskapsmenigheten i 
Baldone
13:00 Dåpsgudstjeneste

11:00 Temagudstjeneste med 
konfirmantene
Forde Eikrem. Sondre Storstadmo
Offer: Konfirmantene bestemmer

24.05.2021
2.pinsedag
Joh. 44-47

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

29.05.2021
Lørdag

11:00, 12:30 og 14:00 
Konfirmasjonsgudstjenester   
Torill Farstad Dahl. Sondre Storstadmo 
Offer: Menighetsarbeidet

30.05.2021
Treenighetssøndag
 Luk 10,21-24

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

13.06.2021
3. søndag i treenighetstida       
Joh 1,35-51

11:00 Sprell levende familie-
gudstjeneste. Misjonssøndag
Torill Farstad Dahl. Sondre Storstadmo
Offer: Misjonsprosjektet (NMS)
13:00 Dåpsgudstjeneste

11:00 Sommersøndag
Friluftsgudstjeneste.
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Søndagsskolen Norge

20.06.2021
4. søndag i treenighetstida       
Joh 1,35-51

11:00 Gudstjeneste
Toril Farstad Dahl. Sondre Storstadmo
Offer: Birkenes sanitetsforening
Nattverd

17:00 Sommersøndag
Friluftsgudstjeneste
Frode Eikrem. Sondre Storstadmo  
Tema: VANN
Offer. Menighetshuset

27.06.2021
5. søndag i treenighetstida       
Joh 1,35-51

11:00 Gudstjeneste
Torill Farstad Dahl. Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet
13:00 Dåpsgudstjeneste

GUDSTJENESTEPLAN



20

Tanker i tiden
 Hyttepåske?

Blir det mulig å dra på hytta i påsken? I fjor ble det ikke 
noe av det på grunn av pandemien. Staten stanset meg 
med sitt hytteforbud. Jeg er nemlig blant dem som har 
hytte i en annen kommune enn den jeg til daglig bor i. I 
fjor ble det kun en dagstur. Hva kan det bli til i år? 

Hytta betyr mye for oss nordmenn. Det fins 450.000 hyt-
ter i Norge og vi bruker hytta omtrent 50 dager i året. 
Hyttelivet kan kalles «typisk norsk». Hytta er et sted for 
rekreasjon – både for kropp og sjel. Den gir mulighet for 
å gå på tur. Men ikke bare det. Hytta er også et sted for 
det mer matnyttige – et sted for fiske og fangst, bærsan-
king og vedhogst. I år planlegger jeg å ta med meg mye 
ved hjem. Jeg har hugget og tørket den over flere år, og 
nå er tiden inne for å la veden varme meg nok en gang – 
i peis og ovn. Hytta er også et sted for andre aktiviteter 
som sykling, seiling, aking, skigåing, svømming mv. Den 
mest typiske aktiviteten skal visstnok være rehabilitering. 
Høres det kjent ut? En av tre hytteeiere oppgir å ha foretatt 
innvendige eller utvendige oppussinger i løpet av det siste 
året. I år må jeg male igjen.   

Det sies om oss nordmenn at vi er en taus, tenksom og fri 
fugl som helst vil fly sine egne veier. Derfor skaffer vi oss 
hytte til fjells eller ved sjøen. Det gamle hyttelivet var nøk-
ternt og godt integrert med naturen. Nå krever vi atskil-
lig mer. En fjellhytte skal nærmest se ut som en fordums 
kongsgård. Vi vil gjerne beholde illusjonen om enkelhet 
og avsondring, men ønsker samme luksus på hytta som 
hjemme, og selvfølgelig gangavstand til alpinbakken og 
kjøpesenteret.

Ikke rart det ble bråk i fjor da regjeringen innførte hyt-
teforbud. Hytta er for mange det tryggeste og sikreste 
en eier. Ja, en forsikring i krisetider. Det var på ei hytte 
kong Haakon gjemte seg da Molde ble bombet. «Gutta på 
skauen» var ikke først og fremst i skogen, men på hytta. I 
faresituasjoner er hytta det mest beskyttede sted for man-
ge. I krisesituasjoner rømmer en gjerne fra byen og søker 
tilflukt på landet, og da gjerne på hytta. Slik tenkte mange 
da pandemien rammet oss, men den gang ei. Epidemi og 
underdimensjonert helsetilbud viste seg å være en dårlig 
kombinasjon.   

I følge flere av evangeliene ville Peter bygge ei fjellhytte 
for Jesus på Tabor. For ham fortonet fjellet seg som et godt 
sted å være, og ei hytte er i bibelsk sammenheng ofte sett 
på som et sted hvor Gud er nær. «Du verner dem i din 
hytte» heter det i Salme 31. Under løvhyttefesten til minne 
om utgangen fra Egypt, flyttet israelittene ut i løvhytter i 
syv dager. Fremdeles bygger jødene løvhytter under den-
ne innhøstingsfesten – til minne og i takknemlighet. 

Til tross for pandemien, har vi alle mye å takke for. Gud 
er ikke langt borte fra noen av oss. «Norske mann i hus og 
hytte, takk din store Gud!» oppfordrer Bjørnson til i na-
sjonalsangen. Salmedikteren Landstad uttrykker det slik i 
salmen «Fra fjord og fjære»: 

Ha takk, som treder til armods hytter ned!
Ha takk, som gleder oss med din søte fred!
Kom inn, o Kriste, tenn lys i hvermanns gård!
La isen briste, gi varme snart og vår,
la ingen miste hva godt din fødsel spår!

Sven Erik Forfang
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Tanker i tiden I år som i fjor er innsamlingsaksjonen i Birkenes digital. 
Fasteaksjonen er Norges nest største innsamling, og har 
vært arrangert i over 50 år. Tidligere år har frivillige sam-
bygdinger stått bak bøssebæringen. Dessverre gjør pande-
mien det vanskelig å gå dør til dør i år også. Vi setter svært 
stor pris på om du støtter aksjonen. Rent vann er viktigere 
enn noensinne.

I 2019 ble resultatet 71537 kroner for Birkenes kommune.
I 2020 endte det med 51059 kroner etter digitalinnsam-
ling. Hva klarer vi i år når vi nå er drevne innen digital 
bruk?  Hele uke 12 er aksjonsuke. 

Fasteaksjonen 2021 er i gang!

Så enkelt er det:

Vipps til 2426

eller

SMS med kodeord VANN til 2426 
(dette trekker 250 kr fra avsender)

Eller er det kanskje omvendt rekkefølge? At når vi er 
sammen for å gjøre noe for andre, så kan vi sammen for-
andre forholda for noen, til det bedre.

Tenk bare på hvor mange som mangler tilgang på reint 
vann. Vann er livsviktig. Det kan bety liv eller død for 
mange. Kirkens Nødhjelp har spesialisert seg på arbeide 
med å skaffe gode vannkilder i mange land.

Kirkens Nødhjelp har hvert år en aksjon like før påske. 
Den kalles Fasteaksjonen, og det henspiller sjølsagt på at 
tida før påske i kirkelig sammenheng er ei fastetid. I vårt 
kirkesamfunn har det kanskje ikke så mye å si sånn reint 
ytre sett. Vi spiser stort sett det vi vil året rundt uansett. 
Men faste trenger ikke bare handle om å forsake mat eller 
ikke spise mat. Fastetida er ei tid for ettertanke. Ei tid for 
å tenke gjennom holdninger og handlinger. Hvor opptatt 
er jeg av meg sjøl og hvor mye bryr jeg meg om hvordan 
andre har det?

Gunvor Hofseth reflekterer rundt faste og fasteaksjon 

Sammen forandre, – sammen for andre
Det året vi har vært gjennom, har gjort noe med oss. Jeg 
har blitt mer oppmerksom på at jeg savner fellesskapet. 
Jeg savner den gode kontakten med mine medmennesker. 
Jeg savner å kunne gi en klem. Men dette året har også vist 
oss at vi kan være oppfinnsomme, så vi kan treffes over 
telefon, digitalt, eller ute i friluft.

Jeg savner å samles til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon og 
ta imot over 50 glade bøssebærere som går fra dør til dør 
og samler inn til de som trenger det mer enn oss. Så da må 
vi være oppfinnsomme, bruke de mulighetene som fin-
nes, slik at Fasteaksjonen likevel kan gjennomføres, denne 
gang på digitalt vis. Vi klarte det i fjor og kanskje får vi 
inn enda mer i år? 

God påske! Hilsen Gunvor Hofseth

Vipps valgfritt beløp til 2426 
SMS VANN til 2426 (250,-)

Eller gi på konto 1594 22 87493

RENT VANN REDDER LIV. 
FORANDRE. FOR ANDRE. 

FOR 785  
MILLIONER MENNESKER  

ER DETTE DRIKKEVANN
...TENK OM DU MÅTTE GI DET TIL DITT BARN?

fasteaksjonen.no
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Søndag 7. Mars ble Annie Vegusdal Isaksen døpt på 
parkeringsplassen til Vegusdal kyrkje. På tross av strenge 
koronarestriksjoner ble dåpsseremonien gjennomført med 
foreldre og faddere. Besteforeldre og oldeforeldre overvar 
dåpen i biler på parkeringsplassen.

Vi vil gjerne få rette en stor takk til prest Frode Eikrem for 
stor vilje til å få gjennomført dåpen på en god måte. 

Gudstjeneste i Herefoss kirke på julaften, uten allsang 
av smittevernhensyn, men allsang utendørs «Deilig er 
jorden» i solnedgang, minusgrader, frost og blå himmel. 
Det var en opplevelse, et hellig øyeblikk. Etter sangen 
var det velsignelse og 3X3 klokkeslag

Dåp i koronatida
Tekst og foto: Silje Vegusdal Røstad

På bildet fra venstre:
Far Ole Steffen Isaksen 
Mor Silje Vegusdal Røstad 
Dåpsbarnet Annie 
Fadder Helen Vegusdal Stølen
Fadder Jarle Vegusdal Stølen

De andre fadderne er:
Tor Egil Isaksen 
Marita Klausen
Marte Svaland Røstad 
Sigve Svaland Røstad 
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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
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

Angående gudstjenestelista s. 18–19
Nattverd blir feiret underlagt gjeldende 
smittevernrestriksjoner. Om noen ønsker nattverd 
hjemme, ta kontakt med presten.

Med forbehold om endringer. Følge med på 
hjemmesiden (birkenes.kirken.no), avisannonser og 
plakater på kirkekontoret og ved kirkene.

Om ikke annet blir annonsert, vil ute/
friluftsgudstjenester alltid være på kirkestedet 
i Birkenes og på kirkebakken på Herefoss og i 
Vegusdal. Siden det er begrensning på antall 
deltakere i kirka, blir dåp fremdeles tilbudt i egen 
dåpsgudstjenester etter ordinær gudstjeneste. I 
gudstjenestelista er disse satt opp i Birkenes kl. 13:00. 
I Herefoss og Vegusdal settes det dåpsgudstjenester 
kl. 12:30 ved behov. Kontakt kirkekontoret 😊.



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

APRIL
Torsdag 15.  kl. 19.30: Møte NLM
	 	 	 Tale:	Arnfinn	Røyland
Søndag	 18.	kl.	11.00:	 Fokus
Torsdag 22. kl. 19.30: Møte Israelsmisjonen

MAI
Søndag	 02.	kl.	11.00:	 Fokus
Torsdag 06. kl. 19.30: Møte NLM
   Tale: Johan Olsen
Søndag	 30.	kl.	11.00:	 Fokus

JUNI
Søndag	 13.	kl.	11.00:	 Fokus

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

Tirsdag	kl.	17.30–18.30:	
Birkeland Soul Kids	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. 17.30–19.00: 
Birkeland Soul Children	5.–8.	trinn

Onsdag kl. 19.00–21.00: 
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:

Koronapandemien skaper usikkerhet. 
Forandringer kan derfor forekomme.

God
påske!

Birkeland bedehus
våren 2021


