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Menighetspedagog Janna leser godnatt-historie til LysVå-
ken-gjengen som ligger rundt henne i kirka. Og på tross av 
ambisiøs tittel på opplegget, slukner en etter en og det blir 
stille i det store kirkerommet. Lys slokkes og snart høres 
bare tung pust og litt mumling i søvne. 

Det dreier seg mye om å få et eierforhold til kirka, tenker 
jeg, en trygg overbevisning om at her blir jeg mottatt og her 
hører jeg hjemme. Så er tanken at de unge vil gå inn og ut av 
kirka framover, oppleve den som sitt annet hjem. 

Trosopplæring og givertjeneste hører sammen. Barn og 
unge møter en åpen kirkedør og får ballast i livet. Og bak 
står givere som ser viktigheten av at dette arbeidet føres vi-
dere til nye generasjoner. Bladet vil ha fokus på dette fram-
over.

Men nå er det snart jul og vi strømmer til kirka. Alle er 
velkommen uansett om det er det eneste årlige besøket el-
ler om vi trør ned dørstokken. Der skal vi få møte han som 
kom og som kommer, be for hverandre og for alle lidende 
i verden. Kanskje vi også kan bli inspirert til å gå ut i vin-
termørket og gjøre godt mot andre.                                      RR
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kommer ut før påske 2023.

Stoff til bladet må være inne på 
roaldrokseth@gmail.com 
innen tirsdag 14. mars 2023.

FORSIDA:
Utsikt mot Bakkemoen. Svenn A. Hansen
som fotograf har kalt bildet «Lys i mørket».

God natt

NO - 3042

Frivillig kontingent!
Mye mas om penger blir det i disse adventstider, men vi legger frimodig inn 
en innbetalingsblankett. Takk for gode tilbakemeldinger ang. menighetsbladet. 
Men det blir stadig dyrere å trykke, så derfor takker vi for små og store beløp 
som tikker inn. Kanskje du skal prøve QR-koden denne gangen?

Redaksjonen 
benytter anledningen 
til å ønske alle lesere 

en velsignet jul
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Tirsdagsmiddag  på Bedehuset   
To middager er nå gjennomført på 
Birkeland Bedehus, og erfaringene 
er gode. Det har blitt et møtested for 
alle, både gamle og nye innbyggere 
har troppet opp til god mat og prat. I 
forlengelsen har det vært småbarnstreff 
og øvelse for Birkeland Soul Kids. 
Birkenes menighet arrangerer dette 
tiltaket i samarbeid med Birkenes 
speidergruppe og NMS. Planen er å 
videreføre tirsdagsmiddagene i det nye 
året. Datoene er allerede klare: Tirsdag 
24. januar, tirsdag 21. mars og tirsdag 
18. april. På bildet serverer May Olaug 
Horverak og Wenche Stoveland.                                

Foto: RR 

Mange fortjener en blomst, men denne gangen 
måtte det bli Inger Therese Woie. Hun er altså 
med på ALLE trosopplæringstiltakene, hun er 
fast med i både Birkeland Soul Kids og Birke-
land Soul Children og hun stiller på Babysang. 
Og dette har hun holdt på med i mange år. Vi 
er så inderlig glade og takknemlige for alt hun 
bidrar med, for all omsorgen hun viser og for 
det smittende humøret. Vi ønsker deg en vel-
signet jul!                                                   Foto:RR

BIRKENES:
Ine Holen Aabel
Matheo Nørstebø Larsen
Ailo Nørstebø Larsen
Oskar Aanesland Solvang

VEGUSDAL:
Andrea Flateland
Tellef Svaland Fidje

Døpte

BIRKENES:
Elna Flaa Andersen f. 1926
Aase Margit Berg f. 1946
Ellen Ottersland Østbøll f. 1963
Gunnvor Flakk f. 1947
Karsten Mosfjell f. 1935
Sigbjørn Esperås f. 1948
Reidun Olava Birkeland f. 1919
Kåre Granåsen f. 1939
Olaug Stensvand f. 1947

HEREFOSS:
Brit Kari Kylland Aase f. 1949
Kate Ingebjørg Christensen f. 1947
Inga Birgitte Halvorsen f. 1933

Gravlagte/
Bisatte

BIRKENES:
Snefrid Karoline Krygård 
og Nils Ola Eidet

Lise Østerhus 
og Håvar Birkeland Stormoen

Vigde

Menighetsbladets 
juleblomst   

Søndag 22. januar blir det menighetsmøte etter gudstjenesten i Birkenes 
kirke. Saken som skal behandles, dreier seg om å redusere antall 
medlemmer i Birkenes menighetsråd fra 8 til 6 medlemmer.
Neste høst er det kirkevalg, så det er nå en slik endring kan gjøres. Forslaget 
har sammenheng med hvordan menighetsrådet tenker sin rolle i forhold til 
organisering innenfor ulike deler av menighetens arbeid.

Menighetsmøte

Førjulskonserten 
i Birkenes kirke

Husk konserten i Birkenes kirke 
søndag 11. desember kl. 18.00



4

TETT 
PÅ – Kirkens trosopplæring er utrolig viktig og spennende. Og så vanskelig kan 

det være at jeg av og til er redd for å gjøre feil. Da er det flott at jeg kan bruke 
mine evner og utdannelse innen musikken som et redskap i dette viktige 
arbeidet, sier nyansatt menighetsmusiker i Birkenes, Simon Teistedal Waag.

Tekst og foto: RR

Musikk som 
trosopplæring

Førsteinntrykket vekker tillit, et åpent og godt blikk, behagelig stemme, kvikke bevegelser 
som vitner om effektivitet. Men i stedet for å fylle kaffekoppen med kaffe, fyller han koppen 
med vann fra springen. Videre kunne vi vel ha ventet en mer høyrøstet og dramatisk 
framtoning fra en ekte nordlending.
– Jeg har valgt å tone den sida litt ned, sier Simon med et smil. – Jeg ønsker ikke å være en 
revolusjonær som kommer for å forandre og dominere. På den andre siden skal vi ikke se 
bort ifra at jeg har både mot og tæl til å markere der det er nødvendig. Men først må jeg bli 
kjent og finne min plass.

Han vokste opp i Lofoten og flyttet sørover i 2013 for å gå på folkehøgskole. Og der traff 
han Malena. Etter hvert fikk hun jobb i Grimstad og det var viktig for Simon å søke i 
nærheten. Med familierelasjoner til Birkeland var det naturlig å søke utlyst stilling som 
menighetsmusiker der.

– Jeg tror den stillingen kan passe meg bra, bare jeg får trent litt mer på orgel, humrer 
han. – Jeg har jo alltid spilt gitar, i oppveksten stod alltid gitaren klar hjemme. Etter hvert 
var det naturlig å velge den som mitt hovedinstrument. Det har vært gøy å utforske dette 
instrumentet og utvikle mine egne ferdigheter, vi er blitt gode busser.  

– Kan du kort karakterisere deg selv?
– Jeg tar meg selv lite høytidelig, tror jeg. Ellers liker jeg å lære nye ting. Jeg har en bra 
utviklet humoristisk sans og jeg har en drøm om å begynne å trene. Det gjør jeg for så vidt 
nå også, men det er hjernetrim. Jeg spiller sjakk med en kompis. Han er på Svalbard og vi 
bruker nettet. Anbefales. Vi har tre dager på hvert trekk, så her er det ingen tilfeldigheter. 
Ellers er det gøy med alle former for Sudoku 
og Rubiks kube. 

Simon koste seg ellers med spikking, men 
fant etter hvert ut at fingrene var for verdifulle 
til slik risikosport. En annen risikoaktivitet 
dreier seg om å ta lappen.
– I Oslo hadde vi ikke bruk for bil, men nå må 
det skje noe på den fronten, sier han bestemt.

– Er du en kirkemann, Simon?
– Ja, jeg har vokst opp i Den norske kirke. I 
studietida var jeg også innom noen frimenig-
heter og fikk gode impulser derfra. Nå gleder 
jeg meg til å ta fatt på det viktige arbeidet her 
i Birkenes. Jeg har blitt så godt mottatt. Det 
gir mening å være midt i menigheten.
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Kort fortalt:
Navn: Simon Teistedal Waag
Sivil stand: Gift med Malena
Alder: 28
Født: Gravdal i Lofoten
Bosted: Grimstad
Yrke: Nyansatt menighets-
musiker i Birkenes

Utdannelse:  
– Elekto-automatisering 
(uten fagbrev)
– Folkehøgskole
– Bachelor i musikk, menig-
het og ledelse 
– Bachelor i utøvende 
rytmisk musikk
– PPU (praktisk ped. 
utdannelse) musikk

Rel. praksis: 
Ungdomsarbeider med 
ansvar for Ten-Sing i 
Østenstad menighet

Simon prøvespiller på kirkekontorets 
nye øvingsorgel.
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PRESTENS JUL

Frode
1. Jeg gleder meg til jul. Det er alltid jobbing, men det er fint å feire i kirka med mye folk. Der en spesiell 
stemning og mange blide fjes. Og så bli det tid til familie-jul utpå kvelden.

2. Julaften middag er en viktig ting for meg. Hvis vi er hjemme hos oss selv eller mine foreldre blir det 
pinnekjøtt. Er vi hos min svigerfamilie er det ribbe. Lukten og smaken av jul fremkaller mange gode 
barndomsminner.

3. Den julaften jeg husker aller best er jula 1994. Den feiret jeg ute på savannen, i bushen i Kamerun, i 
landsbyen Gadjiwan. Det var sammen med min svigerfamilie, Raen. Sang-gleden og dansingen hos de 
lokale gjorde stort inntrykk. Jeg var med i ca. 3 timer og danset gjennom landsbyen og sang div. lokale julesanger. De spre-
keste danset gjennom hele natta. 1.juledag var det storslått gudstjeneste med felles middag på kirkebakken etterpå. 

4. Jeg har ikke bestemt meg, men prøver å finne på en ny vinkling hvert år. Bibeltekstene har mange lag og dybder, alltid noe 
nytt «gull» å oppdage.

5. Da tenker jeg på fred. At Guds fred skal synke inn hos hver enkelt. Den freden bare Gud kan gi.

Toril
1. Som prest har jeg jobbet de fleste juler siden 2001. Jeg har hatt en, to, tre, fire gudstjenester etter hveran-
dre på julaften, av og til i ulike kirker. Jeg har prekt kortere og fortere etter hvert for å bli ferdig til klok-
kene ringer jula inn klokka 17. Da er jeg fremdeles ikke kommet fram til julehuset der jeg skal feire jul, 
der barna mine er, der maten straks er ferdig og jeg kan puste ut. 

Ja, jeg gleder meg alltid til jul, og i tillegg til alle prekener og andakter som forberedes til advent og jul, 
vasker jeg huset, pynter og baker. 

2. Jeg er heldig å bli tatt hånd om av tante og onkel på Søm på julaften. Der har jeg feiret de aller fleste 
julaftener de siste 20 år. Det er blitt en god tradisjon også for barna mine. Der serveres ribbe og medisterkake etter tradisjon 
fra Vestfold. Når jeg har landet hos dem litt før klokka 18, puster jeg ut og tenker ikke på hva resten av juledagene bringer av 
gudstjenester. 

3. Da jeg var 21 år, arbeidet jeg som ettåring på Den norske skolen i Kathmandu, Nepal. Den jula var annerledes. Julaften ble 
feiret på skolen med fremmede mennesker fra Norge, Sverige og Danmark; misjonærer, diplomater, bistandsarbeidere, stu-
denter og turister. Vi spiste svinestek og riskrem, sang julesanger, og pyntet bordet med røde julestjerner plukket på trærne i 
hagen. Det ble sent om kvelden før jeg åpnet de få julegavene jeg hadde fått med håndpost fra Norge: Bøker, ulltøy og sjoko-
lade. I romjula reiste jeg til Bangladesh og ble kjent med Gunvor Kopperdal (nå Rislå) som var misjonær der. Det var første 
gangen jeg hørte julesangen «Å du heilage», oversatt til santali av Lars Skrefsrud i sin tid. Det var sterkt å feire jul i kirkene i 
Nepal og Bangladesh og vite at vi feiret det samme underet: At Gud ble menneske, en av oss. 

4. Nei, den er ikke påbegynt en gang – men tankene har jobbet ubevisst lenge. Årets julekalender på TV er den norske serien 
Snøfall, og det inspirerer meg i forberedelsene. Serien handler om å lengte hjem og om å høre til. Det handler også jula om: 
Gud sendte Jesus til jorda fordi han hørte til her, blant menneskene. Derfor hører vi til hos Gud. 

5. Jeg har sluttet å sende julekort og julebrev. Jeg ønsker ikke god jul før tidligst 20. desember. Da ønsker jeg for oss alle at vi 
må kjenne at vi hører til et sted i jula. I et hjem, i et fellesskap, i en menighet – og hos Gud.
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Kirkens høytider er ofte travle dager for våre geistlige. Av ren nysgjerrighet 
(ispedd medynk og omsorg) stiller vi våre to sokneprester spørsmål om 
deres julefeiring. Samtidig ønsker vi lykke til med forberedelse og 
gjennomføring;  det er viktig, nødvendig og til velsignelse for mange.

Spørsmålene er:
1.Er julaften bare stress, eller kan du glede deg?
2.Rekker du å spise noe på julaften, og i så fall hva?
3.Har du er spesielt juleminne (fra eldre eller nyere tid)?
4.Har du kommet så langt at du kan røpe hva du vil legge vekt på i årets julepreken?
5.Hva legger du i "God jul" når du sender hilsener til fjern og nær?



6

For en konsert!
Tekst og foto: RR

Det er vanskelig å rangere opplevelser, men konserten 
30. november i Birkenes kirke må komme veldig høyt 
på lista.  Birkeland Soul Kids, Birkeland Soul Children 
og Birkeland Soul Teens slo til med en julekonsert full 
av glede, humor, trøkk og vellyd. Et seks-manns orkes-
ter under ledelse av menighetsmusiker Simon Teistedal 
Waag bidro på en strålende måte. I en fullsatt kirke ge-
leidet programlederne Maja og Emma tilhørerne elegant 
gjennom et variert program. Alle ansatte ved kirkekon-
toret bidro i konserten, men størst takk til menighetspe-
dagog Janna Risdal Ånesland som ledet dette prosjektet. 

Over:
Dåp 16. oktober. Dåpsbarnet er Tellef Svaland Fidje

Oppe til høyre:
Utdeling av 1–6-års dåpsgaver.

Til høyre:
Årets konfirmanter sammen med prest Frode og 
klokker Anne:
Alfred Gordon Jensen, Ida Tveit, 
Andrea Lindland Vallesverd, Mai-Linn Frestad Fjellestad 
og Lukas Larsen Saltvik.

Glimt fra Vegusdal
Foto: Olav D. Tveit
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Konfirmanter
i Herefoss kirke

Kirketjener Oddvin Uldal sørger for at alt er på 
stell i og rundt Herefoss kirke.

Foto: Helene Horverak

Tekst og foto: Cecilie Jordal

18 september ble det gjort stas på 50-årskonfirmantene 
i Herefoss kirke med påfølgende sosialt samvær. Det ble 
mimring fra konfirmantbilder, mat, kaffe og kaker på be-
dehuset.

Årets nye konfirmanter fikk vi også hilse på. De kom 
direkte fra konfirmantleir til gudstjeneste sammen med 
Frode Eikrem. Helgen hadde vært fylt av aktiviteter og lite 
søvn, – en vellykket helg for ungdommene.

Geir Landaas, Toralf Kylland, Elin Ivarson og Åse Brit Nes Bjerva. 

Johannes Topland, Steffen Ravnåsen Solvang og Torbjørn Moseidjord.
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Rammene rundt årets julefeiring er annerledes enn på 
svært mange år. Krigen i Ukraina truer freden i hele vår 
region. Vi opplever økende fattigdom og stadig flere som 
sliter økonomisk med å få endene til å møtes. Klimakrisen 
setter også sine spor. Kan vi også i år synge «Deilig er jor-
den» med dette bakteppet? Det virker vanskeligere hvis vi 
ser rundt oss. Alt er ikke så deilig som det var. 

Denne salmen ble skrevet bare noen få uker etter at det 
hadde funnet sted et stort slag i vårt naboland Danmark 
i 1850.  Syttitusen soldater deltok, og mange døde. Sal-
men kom først ut med tittelen «Pilegrimssang». Den er 
en trassig protest, mer enn en beskrivelse av virkeligheten 
vi lever i.  Det siste verset slutter med «Fred over jorden, 
menneske fryd deg! Oss er en evig Frelser født!»  

Vi feirer jul fordi vi tror at det skjedde noe som fikk kon-
sekvenser for vår urolige verden da Jesus ble født. Gud 
kom til jorden, og det endret vår situasjon.   

I år er det åtti år siden slaget om Stalingrad. Et av de 
største og mest avgjørende slagene under 2. verdenskrig, 
fant sted. Kurt Reuber var lege og tjenestegjorde i den 16. 
panserdivisjonen på tysk side. Han var også en begavet 
amatørkunstner. Like før jul i 1942 omgjorde han bun-
keren sin på steppene nordvest for Stalingrad til et ate-
lier, og begynte å tegne på baksiden av et erobret russisk 
kart – det eneste papirstykket han fant. Da tegningen var 
ferdig, hengte Reuber den opp i bunkeren.  Bildet viser en 
mor (madonna) som holder sitt nyfødte barn tett inntil 
sitt bryst. Bildet ble et alter for soldatene. De strømmet til, 
og de fikk en jul de aldri glemte. 

På dette bildet står det også tre ord som beskriver julens 
innhold: Licht (Lys), Leben (Liv), Liebe (Kjærlighet). Tre 
ord som beskriver han vi feirer i julen. Jesus er verdens 
lys. Et annerledes lys som gjør at vi ikke trenger å vandre 
i stummende mørke selv om jorden ikke er så deilig som 
den var fordi Jesus har lovet å gå med oss. Om det lyset 
står det også: «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke 
overvunnet det. (Joh. 1,5)» 

Julen handler også om Guds store kjærlighet. Jesus er 
kjærlighet. Vist for alle når han gir sitt liv for sine venner. 
Kjærlighet er verdens sterkeste kraft. Vi sier når vi feirer 
nattverd: «Deg være ære for kjærligheten som er sterke 
enn døden.»

«Jeg er Livet», sier Jesus. Aller tydeligst bevist når han står 
opp fra de døde. Livet seirer til slutt. Det er ikke dødskref-
tene som får det siste ordet likevel. Ved Jesu oppstandelse 
har vi fått et levende håp. 

På grunn av noe som skjed-
de i vår historie for litt over 
to tusen år siden, kan vi på 
tross av det vi opplever rundt 
oss av krevende kriser like-
vel synge «Deilig er jorden. 
Menneske fryd deg. Oss er 
en evig frelser født!»

En velsignet jul!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

DEILIG ER JORDEN?

JULEANDAKTEN
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QR-koder?

HEI DU!
Nå har du kommet på giversida, og du er  kanskje en av dem 
som er med på å finansiere det flotte trosopplæringsarbeidet 
i menighetene våre. Du fortjener stor takk. Ifølge vedlagte 
grafer er det 89 faste givere i Birkenes menighet og det sam-

En stadig større del av menighetens offer og gaver blir gitt 
på vipps. Kirkekontoret arbeider derfor med måten menig-
hetens vipps er satt opp på for å gjøre bruken og tilgjengelig-
heten enklere. Dette kommer vi tilbake til i neste nummer. 
Foreløpig er to QR-koder opprettet, en til menighetsbladet 
og en til givertjenesten i Birkenes 
sokn. En QR-kode er et mosaikk-
bilde, en grafisk kode som innehol-
der informasjon. Nå får du en liten 
innføring i bruken av QR-koder, 
som blir en viktig del av forenk-
lingen.

Fikk du lyst til å være med? Prøv QR-koden for enkeltbeløp. 
Vil du bli fast giver, setter du bare opp fast månedlig trekk 
på et fritt valgt beløp i nettbanken.  Bruk da bankkonto 2880 
1144499 og gi informasjon til kirkekontoret.

Birkenes sokn 
Offer: 123513
Gave til menigheten: 123514
Misjonsprosjektet gave: 123518
Bankkonto (givertjeneste/gaver) 2880 11 44499

Her er en oversikt over menighetenes Vipps–nummer og bankkontoer:
Herefoss sokn 
Offer: 123523
Gave til menigheten: 123533
Misjonsprosjekt: 505858
Bankkonto: 2880 50 22118

Vegusdal sokn 
Offer: 123530
Gave til menigheten: 123531
Bankkonto: 2880 11 06538
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På giversida
År 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antall givere 83 78 80 91 92 89
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Givertjeneste utvikling pr. mnd jan - okt 2022

Tre alternative framgangsmåter: 
1. En kan skanne koden direkte med kameraet på mobilen og 
blir derfra sendt direkte til vipps, og når en har logget inn der, 
går du direkte til riktig mottaker.
2. Eller så er det like enkelt å logge seg inn på vipps, og velge 
«Skann» i det orange feltet (ved siden av «send» og 2be om») – 
en blir da sendt direkte til dette vipps-nummeret.
3. Alternativt er den tradisjonelle måten med å gå inn på 
vipps og søke på Birkenes sokn og så gå videre til givertjenes-
ten eller menighetsbladet.
Da gjenstår det bare å prøve! Foreløpig kan det bare gis en-
keltgaver på vipps, men det blir snart forandring på det.

les årlig inn 350 000 kroner. Sammen med statlig og kirkelig 
støtte danner dette grunnlaget for trosopplæringen.

På denne sida kan du i året som kommer, lese deg opp på hva 
pengene brukes til, det er jo nyttig og viktig kunnskap!

Men se her allerede:
Tre gode eksempler på bruk av trosopplæringsmidler denne 
høsten:
 LysVåken-konseptet samlet mange 5.klassinger til gode 

opplevelser og overnatting i kirka.
 Soul Children Festival i Oslo ble en flott og inspirerende 

samling.
 Ungdomsleder kunne dra til Ungdomstinget i Fyresdal 

sammen med 7(!) unge fra menigheten.

Grafene illustrerer antall givere og utviklingen av innkomne 
midler i løpet av dette året.

Vi har som mål å komme opp i 385000 kroner 
ved årets slutt. Dette blir spennende.
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November i Bir-
kenes betyr Lys-
Våken og over-
natting i kirka, 
og i flere uker 
før selve arran-
gementet var 
det mange in-
volverte for å få 
det hele i havn. 
Hele 9 fantas-
tiske ungdoms-
ledere var med 
på å gjøre opp-
legget helmaks 
for de nesten 20 påmeldte 5.klassingene. Voksne stilte som vakter 
både sent og tidlig. Det ble et vellykket arrangement, og som et av 
barna selv sa det under gudstjenesten på søndagen: «Det gøyeste 
var at vi ikke sovna før halv tolv!» Harald hadde pynta gapahuken 
med nye lys, så den var så vakker at det var til å bli helt målløs av. 
Den brukte vi til både mat, lek og stjernesamling. Og trosopplæring 
under stjernene fungerer. I tillegg var Inger Therese med, som hun 
alltid er. Selvfølgelig, tenker du kanskje, men det er det jo ikke! Vi 
er så inderlig glade og takknemlige for alt hun bidrar med; omsorg 
for de som blir slitne, følge for de som må ut på do, full kontroll på 
alt av mat og et smittende humør. TAKK til alle som var med å lage 
LysVåken2022, både barn, ungdom og voksne!

21.–23. oktober reiste Birkeland Soul Children og Teens til Oslo for å 
delta på The International Soul Children Festival. Sjåfør Tarjei pluk-
ket oss opp på Tomta fredag formiddag, og busset oss trygt inn til 
hovedstaden. Alle ble booket inn på rommene sine på Anker Hostel, 
og spenningen var til å ta og føle (og høre!) på. En kort spasertur 
unna lå Oslo Spektrum, der vi tilbragte det meste av helga. Det hele 
startet med at vi ble møtt av 20 ungdommer som hoiet og high fivet 
oss alle velkommen. Vi fikk være med på flere ulike arrangementer i 
løpet av helga. Noen av samlingene var eksklusivt for oss 1400 som 
var på festivalen, mens andre var åpne for publikum. Vi gikk parade 
gjennom Oslos gater og var med å synge en forrykende konsert på 
Universitetsplassen. Vi var også med å lage Soul Church Concert 
som var åpen for alle på søndagen. Høydepunktet for oss var likevel 
da Birkeland Soul Children + Teens søndag morgen fikk opptre for 
alle på festivalen i Oslo Spektrum alene på scenen! Der fremførte vi 
låta 24/7 til varmende jubel fra salen. Låta er skrevet av vår kjære 
Sondre Storstadmo og skal senere spilles inn i studio og gis ut. Både 
barn og voksne kan leve lenge på inspirasjonen vi tok med oss fra 
festivalen.

2022

Soul Children og 
Teens på festival

På vei mot Karl 
Johan der vi gikk 
parade og sang oss 
gjennom hele Oslo 
sentrum.

Birkeland Soul Children og Teens foran presseveggen i Oslo 
Spectrum.

Tekst og foto: 
Menighetspedag Janna R. Ånesland
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Konfirmantåret er nå godt i gang, og vi gleder oss over 
at vi møter 52 ungdommer på bedehuset til mat og un-
dervisning 1–2 onsdager i måneden. I tillegg har konfir-
mantene “hjemmegrupper”. Da møtes de i grupper på 
6–8 hjemme hos gode voksne rundt i bygda, til mat og 
prat. Takk til damene på kjøkkenet og alle hjemmegrup-
peledere! 

2022

Allerede på samling nummer 2, var det duket for leir! 
Helgen 16.–18.september dro hele konfirmantgjengen 
fra Birkeland, Herefoss og Vegusdal sammen med 20 
unge, voksne og godt voksne ledere til Havglimt. Det ble 
en superfin helg fylt av sol og sjø, fisking, volleyball, fot-
ball, bading, baking, spikking og mye god mat! Vi hadde 
samlinger både inne og ute, og det var spesielt fint med 
bønnevandring og samling på lørdagskvelden, helt nede 
ved havet. Det ble en veldig fin stemning med bålpanne, 
gitar og munnspill, bønn, andakt og morild! Takk til alle 
lederne, kjøkkenhjelp, foreldre som vasket og var sjåfø-
rer!

Leir!

Tekst og foto: Ungdomsleder Liv Torunn Kildefelt

Den 9.november fikk alle konfirmantene prøvd seg som 
bøssebærere. Med refleksvester, bøsser og kart ble de 
sendt ut 2 og 2 til store deler av Birkeland for å samle inn 
penger til sårbare familier i Peru (NLM).  Det ble samlet 
inn 40.000 kr.  Vel tilbake på Folkehøgskolen Sørlandet, 
ventet saft og kaker. Erfaringer ble delt og det var veldig 
hyggelig at så mange ble igjen etter den gode innsatsen! 
Takk til sjåfører, misjonskomitéen, til Folkehøgskolen Sør-
landet for lån av lokaler, og til alle som gav en gave!

Konfirmantaksjonen!

UT-konferansen 2022
Helgen 11.–13.november var det duket for Ungdomsting-konferanse (UT) i 
Fyresdal. Konferansen er for ungdommer mellom 15 og 30 år fra Agder og 
Telemark bispedømme. Den samlet i år ca. 70 ungdommer og ledere til en 
helg med masse inspirasjon, fellesskap og ledertrening. 

Ungdomsleder Liv Torunn Kildefelt dro sammen med 7 flotte ungdommer fra 
Birkeland, og blant dem var Tara Madeleine Raen, som på lørdagskvelden ble 
valgt inn i Ungdomsrådet! 

Tara (17) syntes det hørtes spennende og læringsrikt ut å være med.  Og så 
ser det bra ut på CV-en, da! At Birkenes nå har en flott representant i Ung-
domsrådet, er i alle fall helt sikkert!

11
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Helge Stomnås sin 
kakeoppskrift
Jeg er ingen stor baker, men er en ekspert å regne likevel, siden jeg er glad i 
kaker. Dagens oppskrift blir derfor følgende: 
Jeg setter meg godt til rette i Toyotaen på Mollestad, suser oppover riksvei 
41 mot Birkeland. Passerer Berse-svingen og fortsetter oppover mot Best. 
Når jeg kommer i krysset ved banken tar jeg til venstre, og fortsetter ca 
300 meter oppover Strøget. Hvis jeg kommer til Kiwi, har jeg kjørt 15 
meter for langt. Jeg rygger derfor tilbake de 15 meterne, og svinger inn 
på parkeringen til Apoteket /Marikken. I dette lille minisenteret ligger et 
av de beste bakeriene som finnes, nemlig Grim bakeri,avdeling Birkeland. 
Bakeriet selger verdens beste 12-øres. De koster litt, men de er billige, 
som de sier i reklamen. Bonusen er at du også treffer en trivelig  dame bak 
disken. Lykke til!!
PS. Kommer du litt tidlig, er de som regel litt varme også.. 12-øresene altså. 

Fasit:
1. Augustus.   2. Oddvin.   3. Fåvnesbane.   4. KIDS.   
5. Grundtvig.   6. Gravmonumenter.   7. Jesus. 
8. Gustava.   9. Ingemann.   10. Misjonsforening.
11. Stall.   12. Wexelsen.   13. Jesaja.   14. Simeon.
15. Betlehem.   16. Gabriel.   17. Englene.   
18. Gjeterne.   19. Låven

1 Hvem var romersk keiser da Jesus ble født? 
2 Hva heter kirketjeneren i Herefoss til 

fornavn?
3 Hvilken Sigurd er gjengitt på 

stavkirkeportalen i Vegusdal kapell?
4 Hva kalles sangkoret for 1–4. klasse på 

Birkeland? Birkeland Soul xxxx 
5 Etternavnet til tekstforfatteren av julesangen 

"Deilig er den himmel blå"?
6 Hvilket produkt annonserer Fevik 

Steinindustri for i menighetsbladet? 
7 Hvem sin fødsel er julefeiringen til minne om? 
8 Hva er fornavnet til kvinnen som skrev 

teksten til sangen "O, jul med din glede"? 
9 Hva er etternavnet til dansken som har 

oversatt "Stille Nacht" til "Glade jul"? 
10 Hva er navnet til den kristne lokalforeningen 

som i år feirer 175 år? Birkenes xxxx 
11 Hva slags bygning ble Jesus født i?
12 Hva er etternavnet til kvinnen som skrev "Jeg 

er så glad hver julekveld"? 
13 Hva het profeten som sa: "Se, en jomfru skal 

bli med barn, hun skal føde..."? 
14 Hva het mannen som i tempelet tok 

Jesusbarnet i sine armer og velsignet det?
15 I hvilken by ble Jesus født?
16 Hva het engelen som fortalte Maria om det 

som skulle skje med henne? 
17 Hvem sang "Ære være Gud i det høyeste" 

julenatten da Jesus ble født? 
18 Hva slags yrkesgruppe fikk først høre nyheten 

om Jesus fødsel? 
19 Hvor er det nissen sitter med sin julegrøt i 

følge en sang? 

Oppskrift:
Fra Mollestad til Birkeland: 
Ca. fem minutter å kjøre eller 40 minutter å gå. 
Pris pr 12-øres: 48 kr 
Ca. fem minutter å spise opp

Jeg utfordrer en av mine favorittbakere og gode kollega på Folkehøgskolen, 
Torunn Kjøstvedt Fåland. 

 
 Det lune hjørnet 

De ansatte på kirkekontoret studerer dagens digitale reisebrev 
fra kirkeverge Helene Horverak.                                            (foto: RR)
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Årets gullkonfirmanter 
i Birkenes kirke

21 jubilanter møtte til gudstjeneste i Birkenes 
kirke søndag 2. oktober. Det var trivelig å treffes 
både i kirka og på Rislåvollen etterpå, hvor det 
ble servert snitter og kake. Noen av de frammøtte 
hadde ikke sett hverandre på 50 år. Konfirmasjo-
nen skjedde 11. juni 1972 og konfirmantprest var 
Petter Hermansen.

Søndag 23. oktober var det jubileumsgudstjeneste i Birkenes kirke og jubileumsfest på 
folkehøgskolen for Birkenes misjonsforening som feiret 175-år. Bare 5 år etter at NMS ble 
stiftet i 1842 ble det etablert en misjonsforening i landlige Birkenes. Foreningen arbeidet 
de første årene for flere misjonsorganisasjoner, men ble etter hvert en ren NMS-forening. 
Arbeidet har omfattet lokalforeninger i flere bygder, barneforeninger, kvinneforeninger 
og mannsarbeid, og i senere år også sommerstevne/ torgdag og gjenbruksbutikk. Virk-
somheten har gitt betydelige økonomiske bidrag til misjonen, men også gitt folk i Birke-
nes førstehånds kjennskap til andre land og verdensdeler. I anledning jubileet er det gitt 
ut en egen bok om foreningens historie.       
    
Generalsekretær i NMS, Helge S. Gaard, talte både på gudstjenesten og festen. Han viste 
til at misjonsvirksomheten har endret seg mye over tid, og at det nå satses mer på part-
nerskap med lokale kirker. På festen ble NMS-misjonærene fra Birkenes presentert og 
takket for innsatsen. En av dem, Konstanse Raen, fortalte – i et intervju med Gunvor Hofseth – om opplevelser fra misjons-
marken. Hun kunne også fortelle at folk på Mosfjellheia i tidligere generasjoner hadde bedt og gitt økonomisk støtte til mis-
jonsvirksomhet i Afrika, et arbeid som hun og mannen senere skulle få ta del i. 

Jubileumsmarkeringen viste tydelig at det er lange linjer i misjonsengasjementet i Birkenes. Misjonsiveren har vært stor, og er 
det fortsatt. Arbeidsformene har endret seg, men målet er det samme: Evangeliet skal bli forkynt for alle folkeslag.   

Birkenes misjonsforening – 175 år
Tekst: Sven Erik Forfang.    Foto: RR          

Tekst og foto: Wenche Flaa Eieland

Andreas Vollan og Sven Erik 
Forfang selger jubileumsboka til 
NMS. Begge er gode bidragsytere, 
Sven som redaktør og Andreas som 
historiker.

En stor forsamling lytter til Flekkerøyguttene. 

Bakerst fra høyre (med navn de hadde da de ble konfirmert): Ottar Stordal, Audun Birkenes, Magne Haugen, Tone Røinesdal, Wenche Berit 
Hovstad, Gudrun Helen Engesland, Mads Imenes. Nest bakerst fra høyre: Gunnar Aas, Øystein Mollestad, Jon Dag Nyhaven, Ranveig Rislå, 
Ådny Smeland, Anne Karin Rugsland. Nederst fra høyre: Jens Kristian Karstensen, Ellen Raen, Victor Røynås, Ann Katrin Franksson, Wenche 
Flaa, Sonja Rosseland, Jorunn Hellerslien, Helge Bjørn Repstad. 

13
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Tanker i tiden
JULEGAVER 

Har du fått kjøpt alle julegavene? 

Allerede i september kom de første julegaveideene i media: 
«Årets beste julegaver 2022»: personlig fotobok, nøkkelring 
med bilde og navn, puslespill med eget motiv, airfryer, bo-
blevaffeljern mv. Forslagene var mange. Absolutt noe for 
enhver. Men trenger vi gavene? Har vi ikke kommet langt 
nok med kommersialiseringen av julen?      

Skikken med å gi julegaver er gammel. Både i antikken og 
norrøn tid ga man gaver til hverandre ved årsskiftet. Opp-
rinnelig var julegaveskikken en sak for voksne, men ble et-
ter hvert også overført til barna. Med kristendommen ble 
skikken knyttet nærmere til julen, og til historien om de tre 
vise menn som kom med gaver til Jesusbarnet. 

Hver nordmann bruker opp mot 6.000 kr. på julegaver. Det 
er dobbelt så mye som svenskene. Mest går til barna. Tidli-
gere fikk gjerne ektefellen den dyreste gaven, men i og med 
at barna har fått høyere status i samfunnet, så har verdien 
av julegavene til barna økt. Denne utviklingen har aksele-
rert etter 1990. 

Noen er bekymret for denne utviklingen. Ikke primært for 
gavene, men for holdningene og verdiene som formidles 
gjennom dem. Barna kan lett bli for kravstore og utilfredse, 
og for opptatt av materielle ting. Foreldrene kan lett komme 
i en fortvilet situasjon fordi de ikke kan leve opp til forven-
tinger og kjøpepress. Kanskje kan det være en ide for fami-
lier å innføre beløpsgrense for julegaver. 

I 2006 kom geita inn i norske hjem. Kirkens nødhjelp gjorde 
det mulig å kjøpe en symbolsk geit og dermed støtte organi-
sasjonens arbeid. Etter den tid har vi sett en utvikling mot 

det alternative med økt fokus på bærekraft og etikk. Flere 
humanitære organisasjoner har endret sin juleinnsamling 
fra ren pengeinnsamling til å gi folk mulighet til å kjøpe 
symbolske gaver som for eksempel rent vann og skolegang.      

Jeg synes slike symbolgaver er et godt initiativ, men kan 
ikke helt fri meg fra at de gir mer til den som gir enn til den 
som får. For meg bør en god julegave være berikende for 
begge parter.  

Det er imidlertid mulig å gi noe annet enn vanlige gaver og 
symbolgaver. Du kan gi av din egen tid. Å invitere på tur, 
på kino- eller teaterbesøk, å tilby en tjeneste som leksehjelp 
eller barnevakt, plenklipping eller snørydding.     

Jeg hørte en gang en klok mann si: «De beste gavene du kan 
gi til barna dine, er vinger og røtter. Vinger til å fly så høyt 
som mulig, og røtter slik at det vet hvem de er.» Det er ikke 
de materielle tingene som teller, heller ikke i julen. Derfor 
tror jeg at den beste julegaven du kan gi andre, er å se dem, 
ta dem på alvor, gi dem nærhet, samvær, tid, kjærlighet og 
felles opplevelser.

Jeg lar imidlertid den amerikanske forfatteren Oren Arnold 
få det siste ordet. Han har følgende julegaveforslag: 

Til din fiende – tilgivelse.
Til en motstander – toleranse.
Til en venn – ditt hjerte.
Til en kunde – service.
Til alle – nestekjærlighet.
Til hvert barn – et godt eksempel.
Til deg selv – respekt.

Sven Erik Forfang
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av Wagner, Mendelsohn og Grieg, er denne melodien vel-
dig enkel. Og jeg syns den understreker teksten på en fin 
måte.

Det er den julesalmen jeg for tida har 
som favoritt. Menighetsbladet kom-
mer jo ikke så ofte, men til neste num-
mer kan det kanskje passe med en på-
skesalme. Det hadde vært interessant å 
utfordre Liv Ytrehus på det.

Karen Ingrid Witter, organist

Min salme
Det går mot jul og jeg velger min julesalmefavoritt.

På nr.55 i salmeboka står «Midt i hårdest vinter» av engel-
ske Christina Rosetti, skrevet omkring 1870 og oversatt til 
norsk av Svein Ellingsen i 1986. Teksten er veldig enkel og 
fremhever kontrastene. Den er «helt nede på jorda». Og i 
Svein Ellingsens oversettelse blir julens hendelse fremlagt 
i et veldig tydelig språk. Melodien er av Gustav T. Holst, 
en engelsk komponist (1874–1934) som ble verdensberømt 
med verket Planetene som er fra 1916 og er en orkestersuite 
i syv satser. Men denne melodien skrev Holst i 1906 og 
den ble utgitt i The English Hymnal, en salmebok som ble 
brukt over hele verden. Selv om Holst var veldig inspirert 

Tanker i tiden

1 Midt i hårdest vinter
skjedde det en gang:
Som i jern lå jorden
under vindens sang,
sneen la et teppe
over iskald jord,
midt i hårdest vinter
ble Maria mor.

2 Han som skulle fødes,
var Guds egen Sønn.
Hvor var husrom? Ingen
hørte Josefs bønn.
Men en stall ble åpnet
for de to til sist,
og Maria fødte
Jesus Krist.

3 Engler og kjeruber,
kledd i himmelsk drakt,
kunne ha vært samlet
rundt ham og holdt vakt.
Men ved krybben ser vi
ingen englehær.
Josef og Maria
kneler der.

4 Hva kan jeg vel bringe
med meg inn til ham?
Hvis jeg var en hyrde,
gav jeg ham et lam,
hvis jeg var en konge,
gav jeg gull. Men nå?
Hva har jeg? Mitt hjerte
skal han få.

Sangkvelder i kirka Julekor

Denne høsten har Tore Thomassen dradd i gang sangkvelder 
i Birkenes kirke. Disse kveldene hadde nok fortjent et større 
publikum, men for de som kom, ble det en god og nær opp-
levelse med lovsang og kjente salmer. På bildet har Tore fått 
hjelp av Malena og Simon Teistedal Waag samt Ragnhild Ek 
Zeiler. Tida får vise om det blir flere slike kvelder på nyåret.

Vil du være med i englekoret på galleriet første jule-
dag??

I år satser vi på at ingen restriksjoner begrenser oss 
på julejubelen. Derfor vil jeg gjerne ha med et kor på 
galleriet til å løfte sangen på juledags høytidsguds-
tjeneste.

Jeg har et lite håp om at vi skal få til Star Carol og 
kanskje en til. Dessuten må vi ha utvidet gloria av 
Tore Aas.

Jeg vet at mange har vært med å synge Star Carol 
tidligere så derfor skal vi bare ha øvelse i kirka jule-
dag kl. 10.30 (Gudstjenesten er kl. 12).

Har du lyst og vet at du kommer, så send meg gjerne 
en melding.

Noter kan hentes på kirkekontoret i desember.

Karen-Ingrid
95 44 84 01

Tekst og foto:RR
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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 

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

Er kontordøra ulåst utenom 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

MENIGHETSMUSIKER
BIRKENES
Simon Teistedal Waag
Mobil: 951 47 664
simw@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

11.12.2022
3. søndag i adventstiden               
Matt 11,2-11 

11.00 Gudstjeneste.  Nattverd
Offer: Israelsmisjonen

13.12.2022
Tirsdag; Lucia

18.00 Luciagudstjeneste 
Kulturskoleelever deltar
Offer: Misjonsprosjektet

15.12.2022
Torsdag

16.30 Skolegudstjeneste, 
Folkehøgskolen Sørlandet
Gudstjenesten er åpen for alle

24.12.2022
Julaften
Luk 2,1-20

12.00 Birkenes sykehjem
julegudstjeneste
14.00 julegudstjeneste. Birkeland Soul 
Children og Birkeland Soul Kids
Offer: Kirkens Nødhjelp
16.00 julegudstjeneste
Offer: Kirkens Nødhjelp

14.00 julegudstjeneste
Siv Landaas deltar på waldhorn 
Offer: Kirkens Nødhjelp

16.00 julegudstjeneste
Blåsere deltar 
Offer: Menighetsarbeidet

25.12.2022
Juledag 
Joh 1,1-14

12.00 Gudstjeneste. Nattverd 
Prosjektkor. Andrea Tjønntveit på 
trompet. Offer: NMS

26.12.2022
2.juledag, Stefanusdagen
Matt 2,16-23

11.00 Vegusdal kapell. Gudstjeneste 
Offer: Kirkens Bymisjon 
Juletregang etter gudstjenesten

31.12.2022
Nyttårsaften
Luk 13,6-9

18.00 Gudstjeneste
16.00 Gudstjeneste 
Offer: Kirkens SOS; 
Agder og Telemark

01.01.2023
Nyttårsdag 

12.00 Gudstjeneste. Nattverd 
Offer: Menighetsfakultetet

15.01.2023
2. søndag i åpenbaringstida
Matt 3,13-17

11.00 Gudstjeneste
Tro og lys. Nattverd
Offer: Tro og Lys lokalt

11.00 Gudsteneste.Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

22.01.2023
3. søndag i åpenbaringstida
Joh 2,1-11

11.00 Gudstjeneste 
Offer: Menighetsarbeidet
Menighetsmøte etter gudstjenesten
17.00 Småbarnsgudstjeneste med 
engleslipp. Offer: Menighetsarbeidet

11.00 Gudstjeneste. Nattverd
Offer: Kirkens Bymisjon; Agder og 
Telemark

29.01.2023
4. søndag i åpenbaringstida
Luk 18, 35-43

11.00 Gudstjeneste. Nattverd
Offer: Kirkens SOS

05.02.2023
Såmannssøndag
Luk 8, 4-15

11.00 Familiegudstjeneste Kode B
Bibeldagen markeres 
Offer: Det Norske Bibelselskap

11.00 Gudsteneste 
Offer: Det Norske Bibelselskap

12.02.2023
Kristi forklarelsesdag 
Matt 17, 1-9       

11.00 Gudstjeneste
Offer: Menighetsarbeidet

11.00 Gudstjeneste
Offer: Det Norske Bibelselskap

16.02.2023
Torsdag

19.00 Gudstjeneste 
Engesland bedehus. Nattverd
Offer: Engesland bedehus

Endringer kan forekomme. 
Følg med i ukentlig annonsering
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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

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

19.2.2023
Fastelavnssøndag
Joh 17, 20-26

11:00 Gudstjeneste
Offer: Birkeland bedehus

22.2.2023
Askeonsdag
Matt 6,1-6.16-18

19.00 Kveldsmesse
Askekors og allment skriftemål

26.02.2023
1. søndag i fastetiden 
Matt 4, 1-11

11.00 Gudstjeneste. Nattverd
Offer: Kirkens SOS

03.03.2023
Fredag

19.30 Ungdomsgudstjeneste
Nattverd. Offer: Misjonsprosjektet

05.03.2023
2. søndag i fastetiden 
Matt 15,21-28

11.00 Familiegudstjeneste med 
karneval. 6-års-bok
Offer: Menighetsarbeidet

11.00 Gudstjeneste. Nattverd 
Offer: Misjosprosjektet

12.03.2023
3. søndag i fastetiden
Luk 11,14-28

11.00 Gudstjeneste. Amigos deltar, 
kunstprosjekt. Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet
Menighetens årsmøte på menighets-
huset etter gudstjenesten

19.03.2023
4. søndag i fastetiden
Joh 11,45-53

11.00 Temagudstjeneste 
med konfirmantene 
Offer: Konfirmantene bestemmer

26.03.2023
Maria Budskapsdag  
Lukas 1,26-38

11.00 Gudstjeneste. Nattverd
Offer: Misjonsprosjektet
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten

11.00 Gudstjeneste
Offer: Menighetsarbeidet
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten

02.04.2023
Palmesøndag
Joh 12,12-24

11.00 Familiegudstjeneste
Offer: Menighetsarbeidet

17.00 Familiegudstjeneste
Offer: Misjonsprosjektet

06.04.2023
Skjærtorsdag
Matt 26,17-30

19.00 Kveldsmesse. Nattverd 11.00 Gudstjeneste. Nattverd

07.04.2023
Langfredag
Matt 26,30-27,50

11.00 Langfredagsgudstjeneste 17.00 Kapellet
Langfredagsgudsteneste

09.04.2023
Påskedag
Luk 24,1-9       

11.00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd
Offer: Søndagsskolen Norge

11.00 Høgtidsgudsteneste. Nattverd 
Offer: NMS

10.04.2023
2. påskedag 

11.00 Høytidsgudstjeneste
Konfirmantenes temagudstjeneste 
Nattverd 
Offer: Konfirmantene bestemmer

23.04.2023
3. søndag i påsketiden                
Joh 10,11-18

17.00 Soul Church gudstjeneste 
Nattverd.
Menighetens kor deltar
Offer: Menighetsarbeidet 

11.00 Konfirmantenes 
temagudstjeneste 
Offer: Konfirmantene bestemmer

30.04.2023
4. søndag i påsketiden               
Joh 16,16-22

11.00 Gudstjeneste 
Offer: KIA

GUDSTJENESTEPLAN
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Bedehusbasaren
Tekst og foto: RR

Bedehusbasaren på Birkeland Bedehus gikk av stabelen lørdag 12. no-
vember. Dette er en av de få basarer som opererer med gratis servering. 
Dette ser ut til å fungere etter hensikten; folk strømmer til for å sikre seg 
kransekaker, fruktposer, osteanretninger, sokker og sjokolade. Det ble 
nok en gang en fin dag på bedehuset hvor Birkeland Soul Kids sørget for 
glad sang mens åresalget sammen med loddbøker og annet salg, inn-
brakte rundt 100000 kroner. Basarer går aldri av moten!  Ivar Aanesland 
og Sven Martin Sørhus fikk velfortjente blomster for alt godt arbeid de 
nedlegger for bedehuset på Birkeland.

Torunn K. Fåland og Ragnhild Stordal selger lodd 
til den store gullmedaljen.

Svanhild og Sven 
Erik Forfang med 
dagens fangst, 
– lykkelige, men 
litt fattigere.

V DEN NORSKE KIRKE 

vil du ha et 
godt.-åd? 

V DEN NORSKE KIRKE 

vil du ha et 
godt.-åd? 

Dersom du er opptatt av gudstjenester,  
musikk, misjon eller barne- og ungdomsarbeid, 
still til menighetsrådsvalg.

Vil du ha et annet godt råd? Dersom  
du er opptatt av miljø og rettferdighet, 
jus eller økonomiforvaltning,  
still til menighetsrådsvalg.

Uansett hva du mener er et godt  
menighetsråd, bli med og bestem over 
hva som skal skje i kirken der du bor.  
Still til valg.

kirkevalget.no
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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

Alltid tilgjengelig – Tlf. 38 17 74 50

Birkenes
Herefoss
Vegusdal

Takk til våre annonsører!

Telefon 37 27 67 40

Åpningstider:
Mandag – lørdag
07.00 – 23.00

4760 Birkeland, Tlf. 37 27 63 70
Mobiltlf. 945 83 644

Tollenesveien 15, 4760 Birkeland
Mobiltlf. 917 29 288

4760 Birkeland, Mobiltlf. 908 76 427

HEREFOSS BRUK AS
BIL- & MEK. VERKSTED
4766 HEREFOSS

Tlf. 37 28 03 00 – Telefax 37 28 03 01
 E-post: post@birkenes-sparebank.no, www.birkenes-sparebank.no

Tlf. 37 27 88 22 – Mobil 901 21 422
 Åpent: 09-17, lør 9-15

MIN BANK – et naturlig valg

nett-
bank

4760 Birkeland, Tlf. 37 27 61 08
Mobiltlf. 957 33 955

Birkenes
Regnskapskontor AS

Tlf. 37 28 00 50
Autorisert regnskapsførerselskap

Storemyrsletta 1, 4790 Lillesand

Telefon 37 28 10 00
www.fossbad.no

4760 Birkeland, Tlf. 37 27 65 00

Maskinentreprenør

Steffen Fidjeland AS
Birkeland - 957 26 311

Rugsland Sandtak AS
Rugslandsveien 337

4760 Birkeland
Mobiltelefon 91587800 / 97530390



RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

JANUAR
Lørdag 01. kl. 12.00 Gudstjeneste 
Søndag 08. kl. 11.00 Hellig-tre-konger-møte NMS
   Tale: Sven Erik Forfang
   Sang: Lund kor
Søndag 15. kl. 11.00 Gudstjeneste
   Tro og lys er med
Torsdag 19. kl. 19.30 Møte NLM
   Taler: Asbjørn Vegge
Søndag 22. kl. 11.00 Gudstjeneste
	 	 	 Menighetsmøte	etterpå
  kl. 11.00 Fokus NLM
Torsdag 26. kl. 19.30 Misjonsmøte NMS
	 	 	 Tale:	Birgitte	Bugaard	Ørnes
Søndag 29. kl. 11.00 Gudstjeneste 

FEBRUAR
Torsdag 02. kl. 19.30 Møte DNI
Søndag 05. kl. 11.00 Familiegudstjeneste
  Kl. 11.00 Fokus NLM
Torsdag 09. kl. 19.30 Møte Samemisjonen
Torsdag 16. kl. 19.30 Mannsmøte NMS
	 	 	 Ivar	Sandnes:»Misjon	inn	i	ei	ny	tid»
   Sang: Vidar, Svend Erik, Arvid og Geir
Søndag 19. kl. 11.00 Fokus
Onsdag 22. kl. 19.00 Kveldsmesse Askeonsdag  
Søndag 26. kl. 11.00 Gudstjeneste	på	Birkeland	bedehus

MARS
Torsdag 02. kl. 19.30 Årsmøte NLM
   Taler: Leif Holthe
Søndag 05. kl. 11.00 Familiegudstjeneste med karneval
  kl. 11.00 Fokus NLM 
Torsdag 09. kl. 19.30 Årsmøte Bedehuset
Torsdag 16. kl. 19.30 Misjonsmøte NMS
	 	 	 Tale:	Tor	Svein	Langås
Søndag 19. kl. 11.00 Temagudstjeneste	med	konfirmantene
  kl. 11.00 Fokus
Torsdag 23. kl. 19.30 Møte NLM
   Taler: Egil Grindland
Søndag 26. kl. 11.00 Gudstjeneste 
	 	 	 Årsmøte	etterpå	
Torsdag 30. kl. 19.30 Møte samemisjonen    

Søndag	kl.	11.00:	Søndagsskolen:	Følg	med	på	
kunngjøringer.	Vi	deltar	i	tillegg	på	familiegudtjenestene	
i	kirka	og	på	bedehuset

Tirsdag kl. 17.30–18.30: 
Birkeland Soul Kids 1.–4. trinn 

Tirsdag kl. 18.30: Yngstes 

Onsdag kl. 17.30–19.00: 
Birkeland Soul Children 5.–8. trinn

Annenhver onsdag, kl. 19.30: 
Skolelaget 8. trinn – 3. vgs

Annenhver onsdag kl. 19.00–21.00: 
Birkeland Soul Teens, 9. trinn – 3. vgs

Onsdag kl. 09.00–11.30: 
Småbarnstreff

Annenhver søndag kl. 19.30: BUG/Krik

Øvelser og samlinger 
for barn og unge på Birkeland bedehus:

APRIL
Søndag 02. kl. 11.00 Familiegudstjeneste
   Palmesøndag
  kl. 11.00 Fokus
Torsdag 06. kl. 19.00 Kveldsmesse
   Skjærtorsdag
Fredag 07. kl. 11.00 Langfredagsgudstjeneste
Søndag 09. kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste
Torsdag 13. kl. 19.30 Møte DNI
Søndag  16. kl. 11.00  Fokus
Torsdag 20.  kl. 11.00  Møte Samemisjonen 
Søndag   23.  kl. 17.00   Soul Chuch gudstjeneste
Torsdag  27.  kl. 19.30  Møte NLM
   Tale: Johan Olsen
Søndag   30.  kl. 11.00   Gudstjeneste
  kl. 11.00   Fokus

Birkenes kirke og Birkeland bedehus 
vinteren/våren 2023


