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PÅ DEN ANDRE SIDA

Advent er lilla….
Jeg begynner visst å bli gammel, blir så lett bekymra. Når
jeg uroer meg over at barn og unge ikke kan de gode gamle
sangene, når lillafargen i advent byttes ut med rødt, når julenissen blir viktigere enn Jesus og når juleevangeliet………
ja, da sniker pessimismen og uroen seg inn.
Jeg tvinger meg selv til å tenke: «Var alt så mye bedre før? Se
deg rundt, Roald! Se alle de flotte og lyttende konfirmantene, se bedehuset fylles av Yngstes, se entusiasmen under
forberedelsen til «Fest i Guds hus», se……» . Og slik kunne
jeg fortsette. Og jeg kjenner meg faktisk litt yngre!
Her en dag leste jeg salme 48 i Bibelen. Der stod det bl.a.:
«Gud, der ditt navn er kjent, blir du lovsunget, helt til jordens ender». Det er altså naturlig å synge glade sanger
om Gud. Og det slår meg at sangen er utrolig viktig i våre
kristne sammenhenger. Tenk deg jula uten julesangene!!!!
Noen klager altså over at de gamle sangene blir glemt, men
egentlig vet jeg at der det er levende menigheter, skapes det
nye sanger. Og nå planlegger Birkenes menighet lovsangkvelder i kirka!!!
Og så var det fargen, da. «Advent er lilla …» . Jeg tenker
nok fortsatt at vi gjennom lesing, sang og aktiviteter i denne førjulstida kunne hjelpe den oppvoksende slekt å forstå
hva som virkelig ligger bak vår advents- og julefeiring.
NESTE NUMMER AV MENIGHETSBLADET

kommer ut før påske.

Stoff til bladet må være inne på
roaldrokseth@gmail.com
innen onsdag 23. mars 2022.
FORSIDA:
Igjen er det Svenn A. Hansen som har latt fantasien få
fritt løp gjennom farger og stemning.
Stallen og Betlehemsmarkene går ikke av moten.

Dette menighetsbladet er fullt av ulike blikk inn i våre
aktive menigheter. Våre kirkelige ansatte legger ned stor
innsats og kreativitet innen trosopplæring og «voksenforkynnelse». Frivillige bidrar, og dugnadsinnsatsen blir også
bemerket. På side 19 redegjøres det for omstrukturering i
kirka på prostinivå, – viktige saker, men vi må aldri glemme at det er på lokalplan det viktigste arbeidet nedlegges,
nemlig å «gi det videre», – Guds ord det er vårt arvegods,
det våre barns skal være!
God jul!

RR

Mas om penger…..
blir det mye av i disse adventstider, men vi legger
frimodig inn en innbetalingsblankett.
Takk for gode tilbakemeldinger ang. menighetsbladet.
Men det koster å trykke, så derfor takker vi for små og
store beløp som tikker inn.

Kirkeskyss
Ikke nøl med å benytte kirkeskyssordninga. De som ønsker skyss til gudstjeneste i Birkenes
kirke, bes ringe nummer oppført i gudstjenesteannonsen
i Birkenesavisa. Ring gjerne på lørdag. Nummeret går
rett til ukas sjåfør.
Skyssen er gratis. Følg med i ukas avis.

Redaksjonen benytter anledningen til å ønske alle lesere en velsignet jul
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Kan vi møtes i jula?
Jula inneholder så mye. En av tingene er å møte
folk. Det sosiale er en viktig side av julefeiringen.
Vi møtes i kirka til julekonserter, julevandringer og
gudstjenester. I hjemmene er det julekveld og juleselskaper. Vi prøver å unngå at folk er alene i jula.
Ensomheten oppleves ekstra sterk i julehøytiden.
Jeg gleder meg til å møte familie i jula, folk man
ikke ser hver uke. Vi møtes for å feire jul.
Jeg gleder meg til å møte Birkenes-folk i jula. Gudstjeneste på julaften er en tradisjon for mange. Det
er en helt spesiell stemning når kirkebenkene fylles
opp av forventningsfulle barn og voksne som «sett
seg ned og kvile og puste på ei stund».
Eller kan vi møtes i jula i år? Usikkerheten henger
litt i lufta. Blir det restriksjoner og smittevern igjen?

Uansett. Jula er større enn menneskelig fellesskap.
Det er Gud som kommer til jorda for å møte oss.
Jesusbarnet var Gud som kom for å bo midt iblant
oss. Gud vil ha fellesskap med oss. Gud ble menneske. Det er store ord, det er vanskelig å forstå.
Men vi trenger ikke forstå alt, vi kan få lov til å stole
på Gud, tro på Gud, komme som et barn.
Jeg håper vi møtes i jula, i kirka. Uansett: Gud kom
for å møte oss.
Jeg ønsker dere en god jul, med godt fellesskap!
Hilsen Frode Eikrem
Sokneprest

Lyden av Gud
Den aller første lyden av Gud
da Gud kom til jorda var
SKRIKET. Alle friske menneskebarn skriker når de blir født.
Det gjorde også Jesus. Juleevangeliets første lyd er skriket. Men like etterpå kom en
annen lyd: Lyden av englesang.
En ting er felles for alle engler som kommer til mennesker. De sier alltid det samme. To ord: Frykt ikke!
Det er de første ordene alle hovedpersonene i juleevangeliet får høre. «Frykt ikke!» sa engelen Gabriel
til Maria da han fortalte at hun skulle bli mor til
Jesus – uten å ha noen mann. «Vær ikke redd!» sa
engelen til Josef som var skuffa og redd da han fikk
vite at Maria var gravid. «Frykt ikke!» sa engelen til
gjeterne som ble livredde på Betlehemsmarkene av
det sterke lyset og drønnet fra himmelen.
Frykt ikke! Det er det engler pleier å si.

Slutta Maria å være redd?
Kanskje ikke, men hun bar fram barnet.
Slutta Josef å være redd?
Sannsynligvis ikke, men han ble hos Maria.
Slutta gjeterne å være redde?
Sikkert ikke, men de gikk dit de fikk beskjed om
å gå.
De var redde, men de gikk.
De var redde, men de håpte.
De var redde, men de trodde.
Det motsatte av frykt er HÅP.
Jul betyr at håpet er sterkere enn frykten.
Gud kom inn i frykten og redselen vår.
Uansett hva vår verden ser ut som, så er det en
strøm av kjærlighet og nåde og håp som stråler
fra Betlehem.
Velsignet håpefull advent og jul!
Sogneprest Torill Farstad Dahl
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Tekst og foto: RR

«Fest i Guds hus»
forberedes for 9. gang i Birkenes kirke
Andre søndag i advent blir det «Fest i Guds hus» igjen.
Guds folk feirer jo vanlig gudstjeneste også, men dette blir
noe spesielt. I 1997 laget Geir Knutson sammen med Eivind Skeie, denne «messe i advent». Dette er en familiegudstjeneste full av forventning, adventsymbolikk, toner
og farger. De to skaperne legger særlig vekt på at adventstradisjonene skal få klinge som en forberedelse til julen,
ikke som en foregripelse av den.
Et prosjektkor bestående av godt over femti sangere ledet
av Olaug Sløgedal, Birkeland Soul Children, dansere og

Olaf Sivertse
n er
– Dette må væ fast delta ker på «Fest i
Guds hus».
re 5. el ler 6.
ga ngen, sier
mål om hvor
han. På spør
for han stil le
sr så trofast, sv
er ik ke det at
arer han: – D
jeg er så veld
et
ig åndelig ak
jeg elsker å sy
kurat, men
nge sa lmer.
I denne mes
og tekster så
sa glir melod
fint sa mmen
ier
, jeg blir bare
sy nger. Og så
glad når jeg
er det en fa n
tastisk gjeng
med. Dette u
å være sa mm
nner jeg fler
en
e!

blåsegruppe med pauker, samt musikalsk leder Karen Ingrid Witter ved orglet, vil lage vellyd og skape adventfølelse. Og Kristin Brennsæter koreograferer.
Øvelsene er i full gang og etter hvert som melodier og
tekst øves inn, kjenner aktørene på at det virkelig nærmer
seg fest i Guds hus.
Når menighetsbladet ligger i postkassene, er kanskje «Fest
i Guds hus» over for i år, men i tilfelle rask trykking:

Altså: 2.søndag i advent (5.des.)
klokka 11.00 og kl. 14.00
i Birkenes kirke.
Karen Ingrid Witter, Kristin Brennsæter, Olaug Sløgedal og Geir
Knutson går bare under navnet «De fire store».

Forberedelsene er i full gang. Prosjektkoret varmer opp og gleder seg. (Foto Lars J. Teistedal)
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Åndenød
Tekst og foto: RR

I 111 år har belgen i Birkenes kirkes orgel
gjort jobben med å forsyne orgelpipene
med livsviktig luft. Nå var tida inne for utskifting. Den gamle belgen smuldret sund
mellom hendene på reparatøren. Han het
Marius Lyngø og kom fra Lyngø Orgelfabrikk i Fredrikstad. Etter en lang dags
arbeid pustet det gamle orgelet med nye
lunger.
Birkenes kirke har hatt flere orgler. Etter
noe om og men ble et harmonium innkjøpt i 1891 etter gave fra banken. Dette
viste seg å være for svakt, men først i 1910
ble det byttet ut med et pipeorgel fra Olsen
& Jørgensen (9 stemmer, 2 manualer og
pedal) og harmoniet ble gitt til bedehuset.
Orgelet fikk elektrisk motor i 1950. Det
fortelles at tre stemmer ble byttet ut i 1970
og satt inn igjen ved en restaurering i 1999.

Døpte

Vigde

BIRKENES:
Adelen Botn-Larsen
Matheo Eikenes Thygesen
Marcus Rislaa Aabel
Ella Elise Harbones Christiansen
Matheo Bjerge Hagen
(døpt i Vestre Moland kirke)
Aksel Høygilt
Albert Imenes Flaa
Jostein Svendsen-Øvland
Casper Schipper-Svendsen
Hailey Gåseland Raen
Jacob Schanke Degermann
(døpt i Vestre Moland kirke)
Mari Elise Busch
Nora Fredriksen Tveit
(døpt i Vennesla kirke)
Sofie Espegren Heia
Vilje Jansen Svaland
Johan Hartvigsen

BIRKENES:
Thea Stapnes og Andreas Engeseth
Trine Stangvik og Bjørnar Haaland

HEREFOSS:
Pernille Juven Larsen
Odd Grødum Helleland

Gravlagte/
Bisatte
BIRKENES:
Arild Hauge f. 1945
Lillian Østerhus f. 1946
Reidar Jansen f. 1931
Torfinn Arne Topland f. 1938
Stein Magne Vik f. 1970
Torbjørn Lia f. 1956
VEGUSDAL:
Olga Nystøl f. 1927

Gjennom hele 2021 har
det blitt hengt opp små
engler med navn på alle
som er døpt i Birkenes
kirke dette året. Englene
henger godt synlig i kirka, og er en påminner
for menigheten om å
huske på dåpsbarna i
bønn.
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Tanker i tiden
Julekonserter
Det skjer hver advent,
ja gjerne også før den
tid: julekonsertene tar
til. Så snart høstmørket
har senket seg, drar artistene ut på turné med
sine julekonserter. En
kan få inntrykk av at nå
skal årets inntekt endelig sikres. I september
så jeg de første annonsene for årets julekonserter. VG for 11. september hadde hele 4
helsider med annonser
for diverse julekonserter. Her var bl.a. «Julesanatoriet» til Ingrid
Bjørnov, «Sissels jul»,
«Julegaven» til Trine
Rein og «Vår Jul» med
Maria Arredondo og fire andre artister. Det er visstnok
ingen fare for at jula skal komme på oss «som julekvelden
på kjerringa», for vi har blitt godt forberedt i lang tid.
Artister som ellers har lite med kirken å gjøre, blir plutselig så åndelige rundt juletider. Kirken fortoner seg mer
som et konserthus og en børs i adventtiden. Både artister og kirken tjener godt på det. «Mitt hus skal kalles et
bønnens hus», står det i Skriften. Med manglende respekt
for kirkebygget i form av hardhendt rigging av høyttalere,
belysning og musikkutstyr foran altertavle og innenfor
alterring, kan kirken mer minne om en «røverhule» for å
holde oss til Skriftens terminologi.
Nå er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor kirkerommet
blir foretrukket av mange artister. Akustikken kan være
god og atmosfæren kan innby til inderlige opplevelser.
Levende lys og dunkel belysning i mørketiden gir gjerne
en fortettet stemning av forventning, fred, nostalgi og
sødme. Folk vil gjerne ha det. Derfor er det kø og trengsel
foran kirkedøren når det holdes julekonserter. Det er nok
en slags åndelig lengsel hos folk som blir tilfredsstilt på
disse konsertene. Kirkerommet representerer kontinuitet
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for mange, i den enkeltes liv – dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd,
men også slektskap
mellom generasjoner
og tilhørighet til lokalsamfunn og menighet.
Jeg har opplevd flere
fine julekonserter i Birkenes kirke. Når kirkerommet blir behandlet forsvarlig og med
respekt, kan det gi en
utsøkt ramme for julekonserter. Særlig setter
jeg pris på at turné-artister innleder samarbeid med lokale krefter
for å lage julekonsert,
slik vi har opplevd både
med Hanne Krogh og Atle Pettersen i Birkenes kirke. Et
slikt samarbeid gir ekstra dimensjoner til konserten. Økt
spenning og forventing. Hvordan vil samarbeidet fungere? Får de lokale artistene skinne, eller er de bare til pynt?
Har samarbeidet gitt økt profesjonalitet til og læring for
våre egne? Har turné-artisten lært noe om lokale forhold?
Er julekonserten blitt mer stedegen – preget av vårt eget
sted, slik at vi kan føle oss mer hjemme i det som skjer?
Da kan julekonserten bli til en fin opplevelse for oss alle –
både musikalsk og åndelig.
Nå er den hellige time
vi står i stjerneskinn,
og hører klokkene kime
nå ringes julen inn.
Englene synger høyt i kor,
synger om fred på vår jord,
verden var aldri helt forlatt,
en stjerne skinner i natt.
(Eivind Skeie: En stjerne skinner i natt)

Sven Erik Forfang

JULEANDAKTEN

Ikke filosofenes Gud
– men Gud som er nær!
Den kjente naturvitenskapsmannen og kristne filosofen
Pascal skriver i sin dagbok om en hendelse som fikk stor
betydning for han.
I nådens år 1654.
Mandag 23 november, den hellige pave og martyr Clemens og andre martyrers fest.
Fra omtrent halv elleve aften til omtrent en halv time
etter midnatt.
Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.
Ikke filosofenes og de lærdes Gud.
Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred.
Jesu-Kristi Gud.
Din Gud skal være min Gud (Ruth 1,16)
Hva var det Pascal oppdaget? Han oppdaget den store
forskjellen det er på en gud som bare er inne i hodet til
mennesker, og på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som
kommer inn i vår verden. Julenatt kommer Gud så nært
at vi kan se Gud. Ta på han, høre stemmen, ja, se hvordan
Gud er. Vi så en sårbar Gud, overlatt i menneskenes hender og omsorg. Julen er det sterkeste beviset på at vi ikke
tror på en gud som bare er inne i hodene til filosofene og
de lærde. «Ordet ble menneske, og vi så Hans herlighet,»
skriver Johannes.
Det var også en annen viktig oppdagelse Pascal gjorde.
Det stopper ikke med at Gud kommer nær, det handler
også om en relasjon mellom Gud og oss. «Din Gud skal
være min Gud.» Gud ble menneske for å nå helt inn til oss.
Gjennom dåpen og troen på Jesus blir dette en virkelighet.

Da Pascal døde, fant de en lapp sydd inn i frakken hans.
Her hadde han sydd inn det som var aller viktigst i livet.
På den lappen stod ikke de viktigste formlene han hadde
oppdaget, men der stod ordene han hadde skrevet ned etter opplevelsen.
Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.
Ikke filosofenes og de lærdes Gud.
Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred.
Jesu-Kristi Gud.
Velsignet jul!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

«Alle som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.» (Joh 1)
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50-årskonfirmanter
Birkenes kirke

50-årskonfirmanter
i Herefoss kyrkje

Tekst og foto: Bjørn Heia

Fra venstre: Tom Eivind Koveland, Grunde Snøløs og John
Gauslå.

Her følger navnene på de som møtte til konfirmant-jubileum
i Birkenes kirke. Hos damene er det dessverre litt variasjon
mellom pikenavn og nåværende navn.
Bak fra venstre: Kari Hobbesland, Audhild Røstad Klei, Åsta
Imenes, Harald Aabel, Gunnar Flå, Reidar Senumstad, Arne
Hauge.
Midten fra venstre: Jorun Tveide, Astrid Bjelland Aabel, Roald Repstad, Kristen Hørte, Stig Einar Rislå.
Foran fra venstre: Tor Arild Flaa, Kim Ivor Mosfjell, Sigurd
Eklund, Asbjørn Mollestad.

Det ble mimret og fortalt fra konfirmantundervisningen.
Presten Johan Tofte ble husket som snill og artig. Alle fikk
beskjed om hvilke spørsmål de fikk til «overhøringen»! Og
i likhet med dagens sogneprest likte Tofte biler! Tofte hadde
seg en staselig Volvo 164 må vite!
Tekst og bilde: Oddvin Uldal

Dugnad på Herefoss
Tekst og foto: Oddvin Uldal
11. november kom en trivelig gjeng sammen for å skifte 300 bord på gjerdet innerst på kyrkjegården rundt
Herefoss kyrkje.
Det ble også tid til koselig kafferøe i bua. Kirketjeneren takker og bukker.
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Fra ord
til handling

Dette er også
konfimantundervisning

Tekst og foto:RR

Noen ganger er det kort veg fra ord til handling også i Den
norske kirke. Det var bl.a. Tore Thomassens neglesprett i
vinterens friluftsgudstjenester på kirkestedet som fødte tanken om et ly for nordavinden. Men egentlig minnes vi tidligere sokneprest Leif Møller Stray som drømte om scene og
tak på kirkestedet på regnfulle sommersøndager.
I menighetsrådet var det stemning for forslaget, og komite
bestående av Tore Thomassen, Lars Saaghus og Oddvar
Glidje ble nedsatt. Magne Bue med egen sag og godt tømrerhåndlag ble knyttet til prosjektet. Og tro det eller ei; nå står
en praktfull gapahuk fiks ferdig på kirkestedet.
Arbeidet har gått med liv og lyst på godværsdager denne
høsten. Dugnadskarer med eller uten snekkererfaring har
stilt villig opp for å bistå ekspertisen, og i tillegg til selve byggeprosessen, har de fleste temaer både lokalt og globalt blitt
gjennomdrøftet.
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Etter rundhåndet bidrag fra Birkenes Sparebank og Agder
og Telemark bispedømme steg humøret om mulig enda mer.
Og nå står altså bygget der klar til å bli tatt i bruk. Tanken
er at alle som forholder seg respektfullt til kirkegården som
nabo, er velkommen til å søke ly i gapahuken. En innvielsessekvens må til, men det blir nok ikke før på nyåret.
På bildet kan vi ane Oddvar Glidje, Magne Bue, Ragnar Hellerslien, Harald Mo Birkenes og Mardon Aas.
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Menighetshus på Birkeland
Rapport om et fremtidig felles hus for Birkenes menighet og Birkeland bedehus
En arbeidsgruppe nedsatt av menighetsrådet og bedehusstyret foreslår at det etableres et menighetshus med utgangspunkt i nåværende bedehus på Birkeland. Birkeland
bedehus er for lite, men komiteen tenker seg tilbygg og
parkering på tilstøtende arealer.
Arbeidsgruppen foreslår at et menighetshus må omfatte
kirkekontorer, møtesaler, grupperom, matsal, kjøkken
mv. Et felles hus hvor en kan ha familiesamlinger, gudstjenester, konserter og oppsetninger, møter og samlinger,
aktivitetsgrupper som babysang, trosopplæring, søndagsskole, basarer, menighetsfester og korøvelser mv. Dagens
aktivitet på bedehuset må kunne videreføres.
Konkret foreslås det en stor sal med plattform og utstyrsrom, og tilstøtende mindre saler som kan åpnes opp, samt
barne- og lekerom med høyttalere og innsyn til storsal.
Videre kjøkken, matsal med muligheter for private selskaper som konfirmasjoner og åremålsdager, grupperom til
styremøter, bønnerom, lagerrom, vaskerom, garderober,
toaletter, kontorer mv.
Menighetshuset skal ivareta mangfoldets muligheter, gi
kontakt og aktivitet mellom mennesker, være møteplass
for mange og bygge fellesskap tross skillelinjer. Et slikt
bygg vil være et flott vitnesbyrd om kristen enhet, men

10

det vil kreve mye bønn, dugnadsinnsats og giverglede for
å realisere det.
Arbeidsgruppen har foreslått at det inngås en intensjonsavtale mellom Birkenes menighet og Birkeland bedehus
om et felles menighetshus, og at en deretter avklarer areal,
utforming, eieforhold og finansiering. Komiteen synes i
utgangspunktet at det er naturlig at menighetsrådet står
som eier av bygget, men åpner opp for at menigheten kan
leie bygget, dersom andre vil stå for bygging og utleie.
Arbeidsgruppen har bestått av Gunnar Birkeland (leder),
Ivar Aanesland, Siri K. Aanesland, Rune Galteland, Kari
Birkeland og Sven Erik Forfang (sekretær).
Birkenes menighetsråd og bedehusstyret har mottatt rapporten og gjør forundersøkelser i forhold til bedehusets
naboer. Rapporten legges i sin helhet ut på menighetens
hjemmeside. Videre legges den ut på kirkekontoret og i
Birkenes kirke.
Forslaget til intensjonsavtale må opp til eventuell godkjenning på bedehusets årsmøte på nyåret. Videre må
den legges fram på menighetsmøte før prosessen kan gå
videre.
RR/SEF

Premisser for innhold og funksjon
Vi ser for oss et felles hus som ….
– er sentrumsnært og tilpasset den bruk vi ønsker at et
«menighetssenter» skal romme i vår tid
– ivaretar mangfoldets muligheter
– gir kontakt og aktivitet mellom mennesker
– er et treffsted og en møteplass for mange
– satser på generasjonsfelleskap
– bygger fellesskap tross skillelinjer – er et vitnesbyrd
om enhet mellom kristne
– tar høyde for at lekmanns- og bedehus-kulturen er i
endring, i og med at flere etablerer trossamfunn og
ønsker å tilby nattverd og dåp
– gir rom for og er robust nok for ulike
organisasjonsformer/ lutherske menigheter
– har raushet mellom brukerne som grunnleggende
verdi
– sikrer bærekraft og god ressursutnyttelse, samt
universell utforming av bygget
– inneholder kirkekontor / menighetskontor
– muliggjør familiesamlinger, gudstjenester, konserter
og oppsetninger, møter og samlinger, aktivitetsgrupper som babysang, trosopplæring, søndagsskole,
basarer, menighetsfester og korøvelser mv.
– inneholder stor sal med plattform og utstyrsrom, og
tilstøtende mindre saler som kan åpnes opp, samt
barne- og lekerom med høyttalere og innsyn til
storsal. Videre må nevnes: kjøkken, matsal med
muligheter for private selskaper som konfirmasjoner
og åremålsdager, grupperom til styremøter,

Forslag til intensjonsavtale
1. Birkeland bedehus og Birkenes menighet er enige om
at det er grunnlag for å inngå et samarbeid om et felles
hus (menighetssenter/menighetshus/bedehus) på Birkeland.
2. Partene er enige om at «Premisser for innhold og
funksjon» i Rapport om et fremtidig felles hus (Birkelandkomiteen) legges til grunn for det videre arbeid,
herunder:
a) Huset skal være sentrumsnært
b) Huset skal være et vitnesbyrd om enhet mellom
		kristne
c) Huset skal muliggjøre videreføring av dagens
		 aktiviteter på bedehuset og ha raushet
		 mellom brukerne som grunnleggende verdi
d) Huset skal ta høyde for at lekmanns- og
		 bedehus-kulturen er i endring, i og med at
		 flere etablerer lutherske trossamfunn og tilbyr
		 nattverd og dåp
3. Dagens bedehus inngår i det nye huset.
4. Ettersom det trengs mer areal enn det nåværende
bedehus representerer, må ytterligere areal inngå i huskonseptet og romme gode parkeringsmuligheter.

bønnemøter, lagerrom, vaskerom, garderober,
toaletter, kontorer mv.
– har tilfredsstillende parkeringsmuligheter
– muliggjør videreføring av dagens aktiviteter på
bedehuset

Vi ser for oss en videre prosess som ….
– fastsettes etter et felles møte mellom menighetsrådet
og bedehusstyret
– innebærer avklaring av tomteforhold. Biblioteket og /
eller «Vollan-bygget» må trolig inngå i det nye
«menighetssenteret»
– innebærer avklaring av eieforhold: Skal
«menighetssenteret» eies av menigheten eller
bedehuset, eller begge i fellesskap? Eller skal en leie
bygget, dersom en annen vil bygge det for utleie til
kristen virksomhet?
– innebærer at nåværende bedehus kan inngå
vederlagsfritt i «menighetssenteret»
– forutsetter opprettelse av en byggekomite med
byggeleder som leder arbeidet
– forutsetter innleie av arkitekt (nevner Jan W. Jensen,
Arendal som er brukt i Høvåg, Greipstad og Froland)
– omfatter dugnadsinnsats, forbønnstjeneste og
givertjeneste
– omfatter opptak av lån
– sikrer bygget inntekter i form av leie, basarer, støtte
fra kommunen, mv.
– forutsetter opprettelse av et hus-styre når bygget er
reist, ev. tilsetting av daglig leder i en deltidsstilling.

5. Partene vil drøfte saken i fellesskap i møter mellom
menighetsrådet og bedehusstyret og bli enige om videre
fremdrift/ prosess.
6. Prosessen nevnt over bør blant annet avklare:
a) en tydelig visjon for huset
b) om det er mulig å utvikle et felles hus på
		 Birkeland med utgangspunkt i Birkeland
		 bedehus og tilstøtende arealer/ bygg, eller om
		 man må lete etter alternative steder.
c) hvem som skal eie bygget, ev. om det skal leies
		 av noen
d) organisasjonsform (f.eks. stiftelse eller gå inn
		 under Birkenes menighets organisasjonsnummer)
e) skisse til utforming
f) finansieringsmuligheter ved ombygging av
		 bedehuset og/eller nybygg på samme sted med
		 tilstøtende bygg
g) finansieringsmuligheter for drift etter at huset
		 står ferdig
h) oppnevning av byggekomite
Birkeland, xx.xx.2021
Birkeland bedehus

Birkenes menighet
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Lys Våkne hele kvelden!

Nytt Babysangkurs for babyer
under 1 år starter i februar.
Invitasjon sendes til alle
døpte, men kurset er åpent
for alle. Påmelding til Janna
på 93896710.

Lørdag 13. november møttes tre voksne og ni ungdommer
for å gjøre de siste forberedelsene før årets Lys Våken
i Birkenes kirke. T-skjorter ble linet opp, navnelapper
ble skrevet og sortert alfabetisk, og en siste sjekk ble
tatt på om bevegelsene til Lys Våken-sangen satt. Blå
lamper lyste opp veggen på begge sider av altertavla da 28
tiåringer kom ramlende inn kl. 17. Med soveposer, puter
og hodelykter, spente på alt som skulle skje, kom alle med
det samme spørsmålet: Skulle de få være våkne hele natta?
(Heldigvis er det ingen som lurer på det lenger når klokka
bikker midnatt, for da er alle veldig klare for å krype ned
i soveposene.) Med et lass av ivrige foreldre, energiske
ungdommer som leder grupper med stø hånd og et godt
planlagt program med varierte aktiviteter for deltakerne,
ble det et vellykket arrangement for alle som var med. Og så
sov de godt både i og rundt alterringen før søndagen kom
og det var på tide å øve til gudstjenesten. Velkommen til
neste år, du som er 5.klassing når den tid kommer!

KodeB
I januar sendes invitasjoner til ny
runde med KodeB for 7.trinn.
Dette er en litt annerledes klubb
med samlinger i kirka, fortellinger
og vers fra Bibelen, mat og
aktiviteter. Åpent for alle som går i 7.klasse.
Mer info og påmelding kommer på
www.birkenes.kirken.no.

Engleslipp

Gjennom hele 2021 har det blitt hengt opp små
engler med navn på alle som er døpt i Birkenes
kirke. Englene henger godt synlig i kirka, og er
en påminner for menigheten om å huske på
dåpsbarna i bønn. I januar 2022 inviterer vi til et
nytt trosopplæringstiltak
som vi kaller «Engleslipp»,
og da kommer alle de
døpte til å bli invitert til
Småbarnsgudstjeneste i
kirka der de får utdelt sin
dåpsengel. Mer info kommer
på nettsiden over nyttår.

Nytt trosopplæringstiltak for
3-åringer i Birkenes menighet! Massevis av myke
bamsedyr er kjøpt inn til
menighetens 3-åringer skal
inviteres til «Kirkesafari».
Det blir en koselig samling i
kirka, og så blir det karnevalsgudstjeneste der vi kan få kle oss ut som dyr,
prinsesser eller andre ting! Invitasjon kommer.
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Frode prest og ungdomsleder Tara Raen lærer bort Lys Våken-bevegelsene. «Det er rene aerobic-timen», sier Frode prest etter øvingen.

Småbarnstreff
Hver onsdag åpner vi dørene på bedehuset og
rigger frem matter, puter og leker til alle som
vil innom på Småbarnstreff. Noen er innom et
par ganger, andre er faste deltakere gjennom
flere år (og med flere barn). Antallet varierer,
men samlingen er den
samme. Gratis tilbud,
ingen påmelding.
Passer for alle som er
hjemme med barn under
skolealder. Fra kl. 9.30.

BARNAS JULESIDE
Lag et
julekort!

Julequiz

Du trenger:
- Ark til å lime på
- Limstift
- Farga ark (eller
hvite ark som du
farger selv)
Klipp ark i strimler
og lim på et kort.
Vent til det er tørket,
og skriv en koselig
hilsen på baksiden.

1. Hva het keiseren som ville
skrive alle inn i manntall?
2. Hvor måtte Josef og Maria
sove?
3. Hva var det englene fortalte
gjeterne den natta?
4. Hva het den nye kongen som
ble født?
5. Jesus fikk tre gaver - hvilke?
Send inn svar innen 20.12 til
jaan@birkenes.kommune.no, og
bli med i trekning av en premie!

Fargelegg etter nummer
Kan du hjelpe gjeterne å
finne veien til stallen?

Scan koden for å
komme til
musikkfortellingen
"Ull, tull og
stjernegull".
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Det lune hjørnet 
Dagens
juletrønder:
«En kårkall i Skaun sa det
sånn: Tida går jo fortar og
fortar, så når en bli gammel
nok, vinn du itj nå anna enn å
ut å hent jultre!

Fasit til kryssord nr. 1

Å være bøssebærer krever sin mann. Øyvind Raen instruerer Frode prest ang. blikkontakt, kroppsholdning og
stemmebruk med innlagt riktig ordvalg, før innsamlingsaksjonen blåses i gang.
(foto:RR)

Kakestafetten
Hjemme hos oss går firkløverkaka igjen i de fleste
selskaper, eller rett og slett bare til ei vanlig helg.

Firkløverkake:
3 egg
3 dl sukker
1 ss kakao
1 dl kaffe
3 dl hvetemel
1.5 ts bakepulver
75 gr smelta smør

Slik gjør du:
Egg og sukker piskes til eggedosis
Kakao og kaffe blandes sammen og røres forsiktig inn
i eggedosisen.
Deretter vendes mel, bakepulver og smør inn i røra.
Haes i ei springform og settes inn i kald ovn som
settes på 175 gr. Stekes i 35-40 min.
Kaka deles i to og fylles med 5 dl vaniljekrem blanda
med en boks kremfløte.
Glasur: 50 gram smør
1 stor firkløver
150 gram melis
0.5 dl melk eller fløte
Alt dette varme på svak varme og smøres på toppen
av kaka.
Lykke til!
Jeg utfordrer mi venninne Vigdis Birkeland til å dele
oppskrift. Ho er god på kakebaking.
Hilsen Marte Svaland
14
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Vannrett
3 Hva het profeten Elias arvtager? Elisa
8 Hva er etternavnet til kunstneren som har malt altertavlen i Vegusdal
kirke? Osa
11 Bibelsk by for synd og ondskap.Babylon
12 Hva heter bønnen som Jesus lærte sine disipler? Fadervår
13 Latinsk navn på 1. mosebok? Genesis
17 Hyllingsrop i gudstjenesten. Halleluja
18 Benevnelse på hyklersk person. Fariseer
21 Hvem har skrevet teksten til salmen "Jeg står for Gud som allting vet"?
Lanstad
24 I hvilken by ligger misjonsprosjektet "Nådehjemmet"? Bangkok
25 Hvilken kirke i Birkenes er åttekantet? Herefoss
26 Hva het den tidligere nattkafeen på Birkeland bedehus? Nikodemus
27 Hvilken sjø er gjengitt på altertavlen i Vegusdal kirke? Genesaret
28 Hvilket avslutningsord brukes etter bønn? Amen
30 I hvilken gate på Birkeland finner du kirkekontoret? Nordåsveien
31 Hva heter soknepresten i Birkenes til fornavn? Torill
32 Hvem utfører klokkertjenesten i Birkenes kirke? Frivillige
33 Hva heter biskopen vår til etternavn? Reinertsen
35 Hva slags skulptur danset israelittene rundt i ørkenen? Gullkalven
37 Navn på (tidligere) ungdomskor på Birkeland? Crescendo
38 Hvem har skrevet melodien til salmen "Måne og sol"? Hovland
39 Hva heter menighetsrådslederen i Birkenes til etternavn? Hauge
40 Hva skapte Gud den aller første skapelsesdagen? Lyset
Loddrett
1 Hva er fornavnet til kunstneren som står bak glasskunsten i Birkenes
kirke? Barbro
2 Hva heter kirketjeneren i Herefoss til etternavn? Uldal
4 Hva heter redaktøren av Menighetsbladet til fornavn? Roald
5 Hva heter kirkevergen i Birkenes til fornavn? Helene
6 Hva heter menighetspedagogen i Birkenes til fornavn? Janna
7 Hvor fant friluftsgudstjenesten Kr. Himmelfartsdag 2021 sted?
Ånesland
9 Gammelmodig benevnelse for brev i Det nye testamente? Epistel
10 Hva het den yngste av Jakobs 12 sønner? Benjamin
14 Hvor har Eldrid Aamland vært misjonær? Madagaskar
15 Hva heter soknepresten i Herefoss og Vegusdal til fornavn? Frode
16 Hva heter ungdomslederen i Birkenes til etternavn? Kildefelt
19 Hva er etternavnet til arkitekten som tegnet Birkenes kirke? Grosch
20 I hvilken elv ble Jesus døpt? Jordan
22 Hvilket motiv har altertavlen i Birkenes kirke? Oppstandelsen
23 Fruktbart sted i Nil-deltaet hvor israelittene slavet for egypterne?
Gosen
29 Hvilket redskap så Jakob i en drøm? Stige
31 Hva kalles rommet bak orgelet i Birkenes kirke? Tårnrommet
34 Hva heter barneklubben i Herefoss menighet? Amigos
35 Hva het stedet hvor Jesus ble korsfestet? Golgata
36 Hvilken stilling hadde David i Israel? Konge
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VANNRETT
2 Hvor bygget de et tårn som skulle nå like opp i himmelen?
3 Kommune som har gitt navn til en grov, røkt pølse.
6 Hvem var eldst av Jakobs tolv sønner?
7 Hva var fornavnet til mannen som dømte Jesus til døden?
8 I hvilken by bodde enken med en oljekrukke som aldri ble tom?
9 Til hvilket land flyktet Josef og Maria med Jesusbarnet?
10 Navn på tohjulet hestekjerre ment for en eller to passasjerer.
13 Hva het engelen som fortalte Maria hva som skulle skje med henne?
15 Hva het den tidligere kvinnelige soknepresten i Birkenes til fornavn?
17 Hva er fornavnet til forfatteren av "Karens Jul" fra 1885?
19 Hva het kongen som ville ta livet av Jesusbarnet?
21 Hvem har skrevet salmen "Her kommer dine arme små"?
23 Hva heter elven ved Birkenes kirke?
24 Hva heter menighetsmusikeren i Birkenes til fornavn?
30 Dyr brukt i middagsretten pinnekjøtt.
31 Hvem var romersk keiser da Jesus ble født?
33 Hvem har skrevet melodien til sangen "Det lyser i stille grender"?
34 Hvilket instrument spilte David på?
35 Hva er fornavnet til forfatteren av "På låven sitter nissen"?
36 Hva het Abrahams førstefødte sønn?
38 Hva heter julesangen som starter slik: "Nå har vi vaska golvet..."?
40 Hvem har skrevet salmen "Jeg er så glad hver julekveld"?
41 Vennskapsmenighet i Latvia
42 Nynorsk tegneserie om en liten, matglad gutt som er utgitt hvert år
siden krigen.
43 I hvilen by ble Jesus født?
45 Hva het profeten som ble kastet til løvene?
47 I hvilket evangelium i Det nye Testamente finner vi juleevangeliet?

Innsendt av:

LODDRETT
1 Hvem av Israels konger ble kjent for sin store visdom?
4 Hvilket prestegjeld tilhørte Birkenes tidligere?
5 Hva er etternavnet til komponisten av valsemelodien "Drömmen om
Elin"?
6 Hva var Marias reaksjon på engelens budskap til henne?
8 Hvilket dyr er det første som blir omtalt i Bibelen?
9 Latinsk navn på 2. mosebok.
11 Hva er etternavnet til forfatteren av julefortellingen om Ebeneezer
Scrooge?
12 Hva er gyngestolen til musebestemora i "Musevisa" laget av?
14 Hvilket dyr red Rebekka på da hun skulle møte Isak?
16 Hvem forrådte Jesus for 30. sølvpenger?
18 Hva het prestedatteren fra Birkenes som ga ut romanen "Søndag" til
etternavn?
20 Hva het mannen som beseiret Goliat?
22 Hva slags dyr red Jesus på under inntoget i Jerusalem?
23 Hvilket yrke hadde Sakkeus?
24 Hvem av Bibelens dommere var kjent for sine kjempekrefter?
25 Hvem mottok de ti bud på fjellet Sinai?
26 I hvilken by vokste Jesus opp?
27 Hva kalles bibelfortellingen om Jesu fødsel?
28 I hva slags bygning ble Jesus født?
29 Hvilken yrkesgruppe fikk først vite om Jesu fødsel?
32 Hvem sa: "For jeg skammer meg ikke ved evangleiet?
33 Fornavn på tidligere kirketjener i Birkenes som gjerne opptrer som pave
37 Hvem var sokneprest i Birkenes under 2. verdenskrig?
38 Hva het fangen som tydet faraos drømmer?
39 Hvilken by var hovedstad i det hellige land på Jesus tid?
44 Hva er fornavnet til han som skrev om Snekker Andersen og Julenissen?
46 Favorittmiddag hos danskene julaften.

Kryssorløsning sendes:

Vinner av kryssord nr.1

Adresse:

MENIGHETSBLADET
Postboks 115
4795 Birkeland

Nell Edith Svaland,
Nordåsvn. 19
4760 Birkeland

Poststed

innen 23. mars 2022

Gavekort blir sendt

Navn:
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Støtt våre annonsører – de støtter oss!
Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS
Tlf: 915 52 003
HELE SØRLANDET

Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Alltid tilgjengelig – Tlf. 38 17 74 50

Innehaver: Arnold og Øystein Bjørklund

SPESIALFIRMA - 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

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

Telefon 37 27 67 40

Åpent:
08 – 22
Lørdag:
09 – 20
nettbank

BIRKELAND

Åpent
07:00–23:00
Lørdag:
08:00–23:00

Rugsland Sandtak AS
MIN BANK – et naturlig valg

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

4760 Birkeland, Tlf. 37 27 63 16
Mobiltlf. 942 91 766 / 908 76 427

Baderomsmøbler
4760 Birkeland, Tlf./Fax: 37 27 65 00
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for alle hjem

Rugslandsveien 337
4760 Birkeland
Mobiltelefon 91587800 / 97530390

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

med Olav Dovland

I denne spalta vil me sjå nokre eksempel på kva me kan lese om i dei gamle kyrkjebøkene. Desse bøkene
er alle skanna og ligg hos Arkivverket. Me vil bruke kyrkjebøkene frå Vegusdal, men mykje av det som
kjem fram vil vere likt i dei andre sokna. For Vegusdal finn ein kronologiske kyrkjebøker (gudsteneste
for gudsteneste) for perioden 1704 – 1816 og tematiske kyrkjebøker (døypte, vigde, gravlagde osv.) for
perioden 1816 til om lag 1930. Fyrste innføring er 6. søndag etter treeinigheit 1704. Dette er forkorta «Dom.
6 p. Tr», og står for Dominica 6 Post Trinitatis.
Lat oss undersøke året 1705, der me har fyrste innføring
for heile kyrkjeåret. Kor mange gudstenester var der det
året, tru? Og kva er ført inn av presten etter ein vanleg
gudsteneste? Kyrkjeåret då var som no, frå advent til advent, og med 27 søndagar frå treeinigheit til advent. Men
kyrkjebøkene er førte frå nyttår til nyttår.
Innføringane er for
– Nyttårsdag (ført som Die Novi anni)
– Tredje søndag etter Heilage tre kongar (ført som 3 p
Epiphania)
– Die bapt. Chri. (eg greier ikkje finne ut kva dag det er)
– 20. februar (som var fyrste søndag i faste)
– 18. mars (som var fredag før femte søndag i faste!
Truleg oppgitt feil dato.)
– Palmesøndag (ført som Die Palm)
– Tredje påskedag (D 3 pasc.) Dette var heilagdag fram
til 1771.
– Kristi himmelfartsdag (ført som D. Ascensiones)
– Tredje pinsedag (D 3 pente) Heilagdag fram til 1771.
– Jonsok (ført som F Joh bapt). Latin: Festum nativitatis
St. Johannis baptistæ.
– Maria bodskapsdag (ført som D Vist). Latin: Mariæ
visitatio
– Olsok (ført som Die 29. Julij)
– 12., 17., 20. og 25. søndag etter treeinigheit (ført som
t.d. D 17 p Tr). Latin: Dominici XVII post Trinitatis.
Me må dermed rekne med at det var 16 planlagte gudstenester i Vegusdal i 1705. Kyrkja var ei langkyrkje frå om
lag 1550 som stod på Vegusdal. Presten heitte Mentz Blix,
han var sokneprest i Evje i perioden 1692 – 1716. Han
var fødd i Trondheim i 1660, og var altså 45 år gammal i
1705. I kyrkjebøkene har presten ført opp døypte, døde,
vigde og introduserte (kvinner blei introduserte nokre
veker etter dei hadde fødd) og talet på kommunikantar
(og av og til andre ting).
For nyttårsdag er ikkje ført noko, det står berre ein
strek. Det kan bety at gudstenesta blei avlyst. For den

neste gudstenesta står det: «Ligp(reken) over Gundvor
Andersd. Schrederaas som drugnede 6. juledag 1704.
Publice absolveret Marita Gierrustad. Com. 2» Marita
måtte altså skrifte offentleg i kyrkja, og presten gav henne
tilgjeving. To fekk nattverd. I tredje gudstenesta er det
«Ligp over Gundvor Osmundsd Stølen» Og vidare: «døbt
et uegte barn fra Belland n. Anne. Faderen udlagt Tolli
Olsøn, Moderen Ragnild Torchilsd.» n står for «nom»,
altså namn. Les me vidare, ser me at Tollef Olsen blir
offentleg tilgitt på jonsokgudstenesta. Olsok er det to
bryllup og ein dåp: «Døbt Even Nedre Engislands b.
n. Gunder». På neste gudsteneste, som var 21. august,
står det «int. Even Nedre Engislands Q(uinde).» I same
gudsteneste er det «ligpreken» over fem personar, den
femte er «Even Nedre Engislands datter, Aase»! Ja dette
var nokre glimt frå kva som hende i året 1705 i Vegusdal
kyrkje.

PS: Og her er kva presten i 1705
har fortalt om seg sjølv:
fød i Trondhiems Bye i Norge 1660. Min Fader var mag:
Mogens Blix, Præst til Dom-kirken der, min Moder var
Giedske Mentzdtr. Provstens Daatter til Dom-Kirken. Anno
1688 blev ieg voceret af min Salige Formand og Værfader
Salige Christopher Pedersøn. 1691 stod mit Bryllup her
paa Evie med Hans Daatter Karen Christophersdtr. Og
haver Gud velsignet os med 3 Sønner, De toe udi deres
Barndom Døde og ligger begavne i Bygland Kirke, den
3de lever endnu, Mogens Blix, er Student og i sit 20de
Aar. Anno 1692 blev Sognepræst Kaldet opladt af min
Salige Værfader for hans Alderdoms Skyld og Svaghed og
nød ieg Kongl. Naade at ieg fik det igien. 1708 blev ieg af
Velædle og Høyærværdige Biskop Mag: Jens Bircherod
beskikket at være Provst her udi Provstiet. Anno 1716
nød ieg Kongl. Naade at bytte kald med Velærværdige
Hæderlige og Vellærde Niels Hanssøn Tiurholm,
Sognepræst til Jelsøe præstegield og Provst i Ryfylke.
Anno 1717 den 9de April reiste ieg herfra Præstegaarden
at andtage det allernaadigst mig forundte præstekald
Jelsøe.

17

Misjonsprosjektet
i Birkenes menighet fortsetter!
Onsdag 17. november hadde konfirmantene sin årlige dørtil-dør-aksjon. En entusiastisk gjeng ble på forhånd brifet
av misjonskomiteen med Øyvind Raen i spissen. Han poengterte at å hjelpe mennesker en ikke kjenner, kan kreve
litt ekstra, men du verden hvor viktig det er! Praktiske råd
til utrente bøssebærere om blikkontakt, kroppsholdning
og ordvalg ble gitt før 60 konfirmanter spredte seg som en
bisverm rundt i bygda. Vel tilbake vanket det god servering. Totalt kom det inn 54000 kroner og misjonskomiteen
og ungdomsleder Liv Torunn Kildefelt kan ikke få rost
konfirmantene nok, – for en flott gjeng!
Men misjonsprosjektet i Birkenes avsluttes ikke riktig
ennå. Kanskje du gikk glipp av bøssebærerne eller du har
fått lønn siden da. Derfor litt mere informasjon:
I Thailand er NMS med på å støtte den lille og livskraftige evangelisk-lutherske kirke i å dele troen på Jesus og
formidle nåde i et land der mye handler om at man får
som fortjent. I buddhistisk og thailandsk tradisjon er man
opplært til å tro at det først og fremst er egne gjerninger
som teller. Om man gjør det godt eller er utstøtt handler
om hva man har gjort i et tidligere liv. Nåde er et ukjent
begrep. Dette ønsker NMS å gjøre noe med. Nåde er derfor
et begrep som går igjen i prosjektet Birkenes menighet er
med på å støtte i det neste året.
Om prosjektet
Vi støtter en barnehage og mødrehjem i Bangkoks
slum. Lovsangshjemmet er en barnehage som legger til rette for at fattige barn kan få en trygg hverdag
i en usikker verden. Nådehjemmet tar
imot kvinner som er gravide og som
trenger hjelp i en krevende hverdag
preget av fattigdom og strev for å
bli godtatt. Her blir det ikke stilt
spørsmål med hvem du er eller hva
du har gjort. Gjennom dette diakonale arbeidet viser kirken Guds
nåde i praksis. Uten å møte krav og
forventninger tas mennesker imot og
får en bit av Guds kjærlighet.
Om du har lyst til å støtte prosjektet kan det
gjøres ved å bruke VIPPS (nr: 123518) eller overføre til
kontonr: 2880 68 15944

Takk for engasjementet!
ØR/RR
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Aktuelle saker
fra menighetsrådene:

Ny kirkelig
organisering
Den norske kirke er en kompleks organisasjon. Bl.a.
har kirkens medarbeidere som arbeider side ved side i
menighetene lokalt, forskjellige arbeidsgivere. De fleste
ansatte (som organister, diakoner, trosopplærere osv)
har kirkelige fellesråd på kommunenivå som arbeidsgiver, mens prestene er ansatt på nasjonalt nivå, med
store deler av arbeidsmyndigheten delegert til biskop og
bispedømmeråd.
Kjernen i denne saken handler om hvordan Den norske kirke kan organiseres slik at alle som jobber lokalt i
kirken, kan forholde seg til en felles arbeidsgiver. Ingen
er i tvil om at en felles arbeidsgiver for alle ansatte på kirkekontoret, er det beste. Men det er en kronglete vei å gå
for å nå målet, og det er mange hensyn å ta.
Våren 2021 leverte et utvalg nedsatt av Kirkerådet
(Muller-Nilssen-utvalget) en utredning hvor bl.a. en ny
organisering knyttet til et nytt kirkelig organ på prosti-

nivå lanseres. Tanken er at dette fellesorganet kan utøve
arbeidsgiverfunksjoner for alle som jobber i den lokale
kirken.
Rapporten er sendt ut til høring til bl.a. alle menighetsråd, og våre tre menighetsråd har brukt tid på å tenke
og gi sine kommentarer. I våre menighetsråd er det som
ellers i landet, ulike syn på hva som er best. Noen tenker
at et såkalt «prostifellesråd» er en god tanke mens andre
mener at biskopen er best egnet til å ha både et åndelig lederansvar og arbeidsgiveransvar for alle kirkelige
ansatte i hvert sokn. Framtida vil vise om noen av disse
to forslagene eller eventuelt andre løsninger vil bli det
endelige resultatet.
Hele rapporten kan lastes ned og leses fra
kirken.no/kirkeorganisering.

Justering av prestetjenesten
Kommunene Birkenes, Lillesand og Grimstad utgjør
den kirkelige enheten Vest-Nedenes prosti. Her har over
lengre tid en eller flere prester vært i noe permisjon. Fra
1.januar neste år, er alle prestene tilbake i fulle stillinger. Da er det flere presteressurser i prostiet enn det er
stillingshjemler til. For å unngå at noen må sies opp,
må prostiet stille 40% presteressurs til disposisjon fritt
i bispedømmet. Vurdert ut fra størrelse på menigheter,
antall gudstjenester og kirkelige handlinger m.m., er det
menighetene i Birkenes som må stille med disse ressursene. Menighetene her har lenge avgitt 20% til Lillesand
(tjeneste ved begravelser, vielser o.l.), men fremover blir
det altså 40% til hele bispedømmet. Det blir sokneprest
Frode Eikrem som fremover da skal jobbe 60% i menighetene i Birkenes, Herefoss og Vegusdal, og 40% som
vikar der bispedømmet har behov for ham på grunn av
sykemeldinger, permisjoner o.l. Sokneprest Torill Farstad
Dahl vil fremover jobbe 100% i menighetene våre.
I og med at det vil bli en reduksjon av prestetjenesten i
våre tre sokn, har bispedømmekontoret ønsket innspill

fra rådene til hva de mener er viktig å beholde/prioritere
av prestens arbeid i menighetene fremover. Menighetsrådene har ingen instruksjonsmyndighet, men er strategiske organer det ønskes innspill fra. Menighetsrådene
har drøftet situasjonen, og kommet med sine innspill til
bispedømmet. Gudstjenester, kirkelige handlinger (dåp,
konfirmasjon, vigsel, gravferd) vil være prioriterte områder, sammen med barne- og ungdomsarbeid. Detaljer
jobbes det kontinuerlig med.

Revisjon av liturgi
Alle tre sokna har hatt menighetsmøter i kirkene
hvor revisjon av gudstjenesteordningen var eneste
sak. Sokna har nå fått godkjent forslag til endringer av biskopen. De nye reviderte ordningene vil
tas i bruk tidlig på nyåret.
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GUDSTJENESTEPLAN
05.12.2021
2. søndag i adventstiden
Joh 16,21-24
12.12.2021
3. søndag i adventstiden
Joh 5,31-36

Birkenes

Herefoss

11: Fest i Guds hus
Mange medvirkende
Offer: Menighetsarbeidet
18:00 Førjulskonsert
Mange medvirkende
Offer: Menighetsarbeidet

Vegusdal

11:00 Gudstjeneste. Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter. Dåp. Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet
18:00 Lucia-gudsteneste
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Misjonsprosjektet

13.12.2021
Mandag
15.12.2021
Onsdag

16.30 Skolegudstjeneste med
Folkehøyskolen Sørlandet
Åpen for alle. Frode Eikrem
Sondre Storstadmo

24.12.2021
Julaften
Luk 1,1-20

12.00 Birkenes sykehjem.
14.00 Gudstjeneste
Birkeland Soul Kids synger
16.00 Gudstjeneste
Jentekor synger. Frode Eikrem
Sondre Storstadmo
Offer: Kirkens Nødhjelp

25.12.2021
Juledag
Joh 1,1-14

12.00 Høytidsgudstjeneste
Torill Farstad Dahl
Karen-Ingrid Witter. Nattverd
Offer: NMS

26.12.2021
2.juledag
Stefanusdagen
Joh 16,1-4a
31.12.2021
Nyttårsaften
Matt 11,25-30
01.01.2022
Nyttårsdag
Jesu navnedag
09,01.2022
2. søndag i åpenbaringstida
Joh 1,29-34

11.00 Vegusdal kapell: Gudsteneste
Dåp. Torill Farstad Dahl
Sondre Storstadmo
Offer: Kirkens Bymisjon
18.00 Kveldsgudstjeneste
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter

16.00 Gudstjeneste. Frode Eikrem
Sondre Storstadmo
Offer: Stefanusalliansen

12.00 Gudstjeneste. Nattverd
Torill Farstad Dahl
Sondre Storstadmo
11.00 Birkeland Bedehus:
Hellig tre konger møte
i regi av bedehuset

11.00 Gudsteneste. Frode Eikrem
Sondre Storstadmo

16.01.2022
11.00 Gudstjeneste. Dåp. Tro og lys
3. søndag i åpenbaringstida Torill Farstad Dahl
Joh 1,15-18
Sondre Storstadmo

11.00 Gudstjeneste. Nattverd
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter

11.00 Småbarnsgudstjeneste med
23.01.2022
engleslipp. Torill Farstad Dahl
4. søndag i åpenbaringstida
Janna Risdal Ånesland.
Luk 13,10-17
Sondre Storstadmo.
30.01.2022
11.00 Gudstjeneste. Dåp
5. søndag i åpenbaringstida Torill Farstad Dahl
Joh 5,1-15
Sondre Storstadmo

Åpningstid på kirkekontoret
Mandag og 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
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14.00 Gudstjeneste
Torill Farstad Dahl
Karen-Ingrid Witter
Offer: Misjonsprosjektet

16.00 Gudstjeneste. Dåp
Torill Farstad Dahl
Karen-Ingrid Witter
Offer: Kirkens Nødhjelp

11.00 Gudstjeneste. Nattverd
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter/
vikar

SOKNEPREST
BIRKENES
Torill Farstad Dahl
Mobil: 41452845
tord@birkenes.kommune.no

KIRKEVERGE
Helene Horverak
Mobil: 905 96 509
heho@birkenes.kommune.no

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

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

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

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

GUDSTJENESTEPLAN
Birkenes

Herefoss

06.02.2022
11.00 Gudstjeneste. Dåp. Nattverd
6. søndag i åpenbaringstida
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Mark 13,21-27

11.00 Gudstjeneste. Bibeldagen
Torill Farstad Dahl
Sondre Storstadmo

10.02.2022
Torsdag
13.02.2022
Såmannsøndag
Matt 13,24-30
20.02.2022
Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28-36
02.03.2022
Askeonsdag
Mark 2,18-20
06.03.2022
1. søndag i fastetiden
Matt 26,36-45
13.03.2022
2. søndag i fastetiden
Luk 13,22-30

19.00 Engesland bedehus:
Gudstjeneste. Frode Eikrem
11.00: Familiegudstjeneste.
Bibeldagen. KODE B. Birkeland Soul
Children. Torill Farstad Dahl. Janna
Risdal Ånesland. Sondre Storstadmo
Offer: Bibelselskapet
11.00: Gudstjeneste. Dåp
Torill Farstad Dahl
Sondre Storstadmo
19.00 Kveldsgudstjeneste. Skriftemål
Torill Farstad Dahl
Sondre Storstadmo
11.00 Karnevalsgudstjeneste
3-åringer fra kirkesafari spesielt
invitert. Torill Farstad Dahl. Janna
Risdal Ånesland. Sondre Storstadmo

03.04.2022
4. søndag i fastetida
Joh 6,24-36
10.04.2022
Palmesøndag
Joh 12,1-13

11.00 Gudstjeneste. Tårnagenter
Nattverd. Frode Eikrem
Salmekveld
Tidspunkt og mer informasjon senere Karen-Ingrid Witter
Offer: Bibelselskapet
11.00: Gudstjeneste. Nattverd
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter

11.00 Kapellet: Gudsteneste. Nattverd
Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter

11.00 Familiegudstjeneste
6-års-bok. Birkeland Soul Kids
Torill Farstad Dahl. Janna Risdal
Ånesland. Sondre Storstadmo
Årsmøte etterpå
11.00 Temagudstjeneste med
konfirmantene. Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter
Årsmøte etterpå

20.03.2022
3. søndag i fastetida
Luk 22,28-34
27.03.2022
Maria Budskapsdag
Luk 1, 39-45

Vegusdal

11.00 Gudstjeneste med barna fra
Lys våken. Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter
Årsmøte etterpå

11.00 Gudstjeneste. Nattverd
Torill Farstad Dahl. Sondre Storstadmo
11.00 Temagudstjeneste med
konfirmantene Torill Farstad Dahl
Frode Eikrem. Liv Torunn Kildefelt
Sondre Storstadmo
11.00 Birkeland bedehus:
Familiegudstjeneste
Birkeland Soul Kids. Frode Eikrem
Sondre Storstadmo

17.00 Familiegudstjeneste med
Amigos. Nattverd. Frode Eikrem
Sondre Storstadmo

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

KIRKETJENER
BIRKENES
Harald Mo Birkenes
Mobil: 481 58 950

KIRKETJENER
HEREFOSS
Oddvin Uldal
Mobil: 46665411

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

KIRKETJENER
VEGUSDAL
Per Helge Aas
Mobil: 916 31 166

KLOKKER
HEREFOSS
Gunn Kristine
Moldal Rødli
Mobil: 481 86 932

Ved besøk på kontoret:
– Ikke kom om du er syk.
– Hold 1 meter avstand.
– Desinfeksjon tilgjengelig.
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Oppstart
Birkeland
Voksenkor
Mandag
17. januar 2022
er det oppstart
av det nye
voksenkoret.
Oppmøte klokka
19–21 i Frikirka.
Kristin
Brennsæter

Ikke alle
barn gleder
Det
seg er
tilingen
jul
Unges Misjon inviterer .l

ADVENTSAMLING
Birkeland Bedehus

mandag 13. des. kl. 19.30
Damekveld med

utlodning,

selvfølge at
noen ordner
bursdagsgave
Gi støtte, trygghet og håp til
familier som har det tøft.
Illustrasjonsfoto

Send SMS BK JUL til 2210 (200 kr)
eller VIPPS valgfritt beløp til 13130

sang, mat, prat og kveldstanker

Førjulskonsert
i Birkenes kirke
Søndag 12. desember kl. 18.00
Mange medvirkende.
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Birkenes kirke og Birkeland bedehus
Vinter/vår 2022
JANUAR
Lørdag 01. kl. 12.00
Søndag 09. kl. 11.00
			
			
Søndag 16. kl. 11.00
Torsdag 20. kl. 19.30
Søndag 23. kl. 11.00
		 kl. 11.00
Torsdag 27. kl. 19.30
			
Søndag 30. kl. 11.00

Gudstjeneste v/TFD
Hellig-tre-konger-møte NMS
Taler: Harald Avtjern
Sang: Monica og Per deLange
Gudstjeneste /TFD
Møte NLM. Taler: Asbjørn Vegge
Småbarnsgudstjeneste v/TFD og JRÅ
Fokus NLM
Misjonsmøteøte NMS
Taler: Ragnhild Floberg
Gudstjeneste v/TFD

FEBRUAR
Torsdag 03. kl. 19.30
Søndag 06. kl. 11.00
		 kl. 11.00
Søndag 13. kl. 11.00
Torsdag 17. kl. 19.30
			
Søndag 20. kl. 11.00

Møte DNI. Taler: Kurt Hjemdal
Gudstjeneste v/FE
Fokus NLM
Familiegudstjeneste v/TFD og JRÅ
Misjonsmøte NMS
Taler: Torill Farstad Dahl
Gudstjeneste v/TFD

MARS
Onsdag 02. kl. 19.00
			
Torsdag 03. kl. 19.30
Søndag 06. kl. 11.00
		 kl. 11.00
Torsdag 10. kl. 19.30
Søndag 13. kl. 11.00
			
Torsdag 17. kl. 19.30
			

Kveldsgudstjeneste v/TFD
Askeonsdag
Årsmøte NLM. Taler: Sven Åge Solli
Karnevalsgudstjeneste v/TFD og JRÅ
Fokus NLM
Møte Årsmøte ??????
Familiegudstjeneste v/ TFD og JRÅ
Påfølgende årsmøte
Mannsmøte NMS. Taler: Terje Sandkjær
Sang: »En hemmelighet»

Søndag 20. kl. 11.00
Søndag 27. kl. 11.00
		 kl. 18.00
			

Fokus NLM
Gudstjeneste v/TFD
Områdemøte NMS. Taler: Lars Saaghus
Sang: Kristin Brennsæter

APRIL
Søndag 03. kl. 11.00
		 kl. 11.00
		 kl. 19.00
Torsdag 07. kl. 19.30
Søndag 10. kl. 11.00
			

Temagudstjeneste med konfirmantene
Fokus NLM
Misjonsmøte Normisjon
Møte DNI. Tale: Tor Marius Gauslaa
Palmesøndagsgudstjeneste
Familiegudstjeneste på Bedehuset v/FE

Øvelser og samlinger for barn og
unge på Birkeland bedehus:
Søndag kl. 11.00: Søndagsskolen: Følg med på kunngjøringer.
Vi deltar i tillegg på familiegudtjenestene i kirka
Tirsdag kl. 17.30–18.30: 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: Soul Children, 5.–9. trinn
Onsdag kl. 19.00–21.00: Birkeland Soul Teens,
10. trinn – 3. vgs
Onsdag kl. 09.30 – 11.30: Småbarnstreff
Annenhver søndag kl. 19.30: BUG/Krik

Lørdag 13. november var det
tradisjonen tro bedehusbasar på Birkeland. Sjelden har
det vært så mye folk innom
dørene, og komiteene hadde
sin fulle hyre med å dekke de
ulike behov. Folk opplevde
det godt å komme sammen til
drøs, spenning og tankevekkende forkynnelse. På bildet
er det Torunn Kjøstvedt Fåland
som takker folk, bedrifter og
lag for giverglede, oppmøtet
og positiv holdning. 100000
kroner kommer godt med.
23

RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

"Nå er den hellige time.
Vi står i stjerneskinn
og hører klokkene kime:
Nå ringes julen inn!"
(Eyvind Skeie)

Foto: Eivind Hellerslien

