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PÅ DEN ANDRE SIDA

Sammen!
Det er jo et lite under at jeg som reinhekla trønder kan gå rundt
på Birkeland og føle meg hjemme! Jeg nyter gåturen «rundt bruene» eller sykkelturen rundt Tveide. Jeg fryder meg over velstelte
gårder og frodige haver. Det gjør godt å vandre på «Strøket», treffe kjente og slå av en prat. Elva ligger innbydende til kveldsbadet.

Å føle seg sett og å kjenne på tilhørighet er vel noe av det viktigste et menneske trenger. Jeg har akkurat vært på samlingsgudstjeneste i Birkenes kirke. Temaet var venner og mye kunne vært
sagt om det. Men vi sang med overbevisning:
«Her er det plass til alle,
Her er en åpen dør.
Her kan du komme inn,
Her er liv og godt humør!
Her er det plass til alle.
Guds rike er for deg.
Her er ditt rette hjem,
Bibelen viser deg vei!»

(Gryting/Maren F. Birkeland)

Jeg tror kirken og de ulike menighetene i Birkenes har noe spesielt å tilby. Vi ønsker virkelig at alle skal kjenne seg velkommen,
at alle skal kunne knytte vennskap, at alle skal oppleve å være
sammen.
Og som et ledd i dette, våger Birkenes menighet seg på noe som
lenge har vært en drøm, nemlig å invitere til storfamiliemiddager
på tvers av landegrenser, vennegjenger, hudfarge og etnisitet, på
tvers av interesser og funksjonsnivå.
Ikke alt er klart, men vi har så lyst til å gi signaler om at dette
kommer. Annonsen ser foreløpig slik ut:

Storfamiliemiddag

God hverdagsmiddag til en rimelig pris.
Tirsdag 25. oktober og tirsdag 22. november
på Birkeland Bedehus
Middagen serveres fra klokka 16.30
Familier som er nyinnflyttede i Birkenes,
er spesielt velkomne.
Fra kl. 17.30 er det småbarnstreff i Peisestua, og det er
åpent for familier med barn under skolealder.
I tillegg øver Birkeland Soul Kids oppe.

Sammen!

(Foto: RR)

NESTE NUMMER AV MENIGHETSBLADET

kommer ut tidlig i desember.

Stoff til bladet må være inne på
roaldrokseth@gmail.com
innen mandag 21. november 2022.
FORSIDA:
Søndagsskolens dag ble markert på Tobias jorde.
(Foto:RR)
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Som sagt; ikke alt er klart når bladet går i trykken.
Følg med på annonsering. Har du lyst til å hjelpe til,
ta kontakt med kirkekontoret.

RR

Kirkeskyss
Ikke nøl med å benytte kirkeskyssordninga! Du som ønsker skyss til gudstjeneste i Birkenes
kirke, ringer sjåførens nummer, som står oppført i
gudstjenesteannonsen i Birkenesavisa. Du kan også ringe
kirkekontoret i åpningstida for å få vite navn og nummer
til kirkeskyss-sjåfør. Ring sjåføren senest på lørdag.
Skyssen er gratis.

EKSPEDISJON:
Tordis Aanesland, Dagmar Birkeland, Torunn Målen og
Gjertrud Sundtjønn
REDAKSJON: Tlf. 952 22 876
E-POST: roaldrokseth@gmail.com
BANKKONTO: 2880 68 40701
LAYOUT OG TRYKK: Synkron Media AS

NO - 3042

Døpte
BIRKENES:
Eivind Svaland Aas
HEREFOSS:
Einar Landaas
Helena Alissa Løland
VEGUSDAL:
Emil Haugland Honnemyr

Inspirasjons
samling
Onsdag 28. september kl 18.30 i Birkenes kirke

Vigde
BIRKENES:
Julie Brennsæter og Henrik Friis
Sara Brennsæter og David Knudsen
Grethe Esperås og Thomas Lohne
VEGUSDAL:
Elise Haugland og
John Salve Narvestad Eieland

Vi inviterer til inspirasjon og informasjon om gudstjenesten.
De som allerede har en frivillig tjeneste i gudstjenesten får egen
invitasjon.
Kunne du tenke deg å være med i en tjeneste i gudstjenesten i Birkenes menighet?
Det kan være som klokker, kirkevert, sjåfør, nattverdmedhjelper,
med powerpoint/data, eller ved kirkekaffe. Da er du velkommen
denne kvelden for å høre om dette er noe for deg.
Det blir kaffe og te og noe å bite i.
Velkommen!

Sondre slutter
Gravlagte/
Bisatte
BIRKENES:
Kjell Mads Mosfjell f. 1943
Tor Inge Ramse f. 1955
Albert Holte f. 1958
Johannes Sundtjønn f. 1944
Solveig Handeland f. 1932
Solveig Håkedal f. 1930
Eli Marie Tobiassen f. 1931
HEREFOSS:
Gunhild Serine Espestøl Koveland f. 1958

Sondre Storstadsmo ble
ansatt som menighetsmusiker i Birkenes i januar
2021. Han slutter nå for
å vie seg til alle de ulike
engasjementene og ferdighetene innen musikk som
han har. Birkenes menighet takker for tjenesten,
for engasjement innen kor,
lovsang og gudstjeneste.
Menigheten ønsker også å
takke for vennlighet, smil
og at han vågde å utfordre
seg selv i denne jobben.
Tekst og foto: RR

Her er en oversikt over menighetenes Vipps–nummer og bankkontoer:
Birkenes sokn
Offer: 123513
Gave til menigheten: 123514
Misjonsprosjektet gave: 123518
Bankkonto 2880 22 40416

Herefoss sokn
Offer: 123523
Gave til menigheten: 123533
Bankkonto: 2880 50 22118

Vegusdal sokn
Offer: 123530
Gave til menigheten: 123531
Bankkonto: 2880 11 06538
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En sommer er over….
Kirketorgstur

til Dagmar og Nils O. Birkeland sin hytte
i Kaldvellfjorden 14. juni 2022
Kirketorget hadde sommeravslutning på hytta til Dagmar og
Nils O. Birkeland. I strålende vær ble det en flott opplevelse.
Alle er velkomne til kirketorgssamlingene på Birkeland
Bedehus. De er hver tirsdag kl 11.00 – 12.30.
Vi serverer lunsj, og kl 11.30, leser vi et bibelvers og har et
enkelt program med mye uformell prat.
Hilsen Inger Lise Woie

Skaperverkets dag
på Grasham
Under årets Birkelandsdager ble det – tradisjonen
tro – arrangert friluftsgudstjeneste på Birkenes
Bygdemuseum.
Sokneprest Torill Farstad Dahl og Birkenes
hornmusikk ledet gudstjenesten.

Foto: SEF

Hagebasar i Prestegården

Søndagsskolens dag

Lørdag 13. august var det hagebasar i prestegården hos Gunvor
Hofseth. Inntektene gikk til Birkenes sin vennskapsmenighet i Baldone i Latvia. De hadde
tidligere i år opplevd at
kirka ble skadet i brann.

ble arrangert på Tobias Jorde søndag 28.
august. Det ble en super dag med mye folk,
sang og musikk, god servering – og flotte
hoppeslott!
Foto:RR

Erling Rugsland ledet an
og Mara Bicevska fra Baldone sang mens Gunvor
spilte til.
Stemningen var upåklagelig og hele 32000 kroner kom inn til den gode
saken.

Foto: Reidun Birkeland
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KOM IGJEN!
KRIK i farta

Tekst og foto: RR

Denne glade gjengen drar i gang KRIK-samlinger i
ballhallen på partallssøndager. Det gis full gass fra
klokka 1730 bare avbrutt av litt sosial prat og en andakt. Gjengen på bildet består av veteraner og ferskinger pluss en superveteran og mentor. Ungdom fra 10.
klasse bes følge med på elektroniske (re)medier og er
voldsomt velkommen.
Foran: Hui-Ann Hauge Risøy og Adrian Birkeland Jensen. Bak
fra venstre: Tor Olav Svaland (med Snoopy), Gabriel Teistedal,
Ørjan Svaland Aas, Glenn Yngve Heia, Eirik Åtland (mentor) og
Vegard Tveiten. Knut Arild Espegren var ikke til stede da bildet
ble tatt.

Nytt voksenkor
Tekst og foto: RR

Kristin Teistedal Brennsæter elsker kor, og etter å ha avsluttet
engasjementet i ungdomskoret Crescendo, har hun nå startet
et voksenkor på Birkeland. Koret øver på oddetallsmandager
klokka 19-21. Og selv om koret øver i Birkeland Frikirkes lokaler,
understreker hun at koret ikke skal tilhøre noen spesiell menighet. Noen av de ca. 30 medlemmene ser ut til å glede seg til
høstens oppstart. Og de poengterer at de har plass til flere.

Skolelaget på Birkeland er
godt igang med høstens program. Her stiller årets glade
styre opp for fotografen. Bak
fra venstre: Karina Mollestad
Hoddevik, Einar Ytrehus,
Ida Konstanse Eikrem.
Foran fra venstre: Tordis
Gjertsen (voksenleder), Elise
Eikrem, Tara Madeleine
Raen. Vegard Tveiten, Stig
Robert Gjertsen (voksenleder) og Liv Torunn Kildefelt
(voksenleder) var ikke til
stede da bildet ble tatt.
Foto:RR
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Somme er fattige,
somme er rike….
Tekst og bilde: Oddvin Uldal

På Herefoss Kirkegård er det to gravsteiner som står ved
siden av hverandre. Den store flotte er på graven til Andreas Theodor Holm. 1827–1885. Han kjøpte Skrivergården Nes da Østre Råbyggelagets Sorenskriveri ble lagt ned,
og vi ble med i Nedenes Sorenskriveri. Holm var dyktig og
effektiv, handelsmann, han var ordfører i Herefoss, oldemann i fylkestinget og 11 år på Stortinget ! Han var en av
datidens samfunnstopper.

Selv om han ble gravlagt 102 år senere, ved siden av Holm,
så ble det så fort å tenke på teksten av Einar Skjæraasen,
– Vinden blæs synna, og vinden blæs norda.
Laurtiz var en av de siste lofferne, vi vet vel ikke så mye
om han. I mange år bodde han i ei lita hytte på Øynaheia
som var bygd på dugnad for han. Han var snill og stillfaren, klarte seg med lite. En kan si han var på bunnen av
samfunnsstigen. Der er de gravlagt altså, side ved side!

Den andre gravsteinen til venstre i bilde, er graven til Lauritz Sørensen, 1921–1988.

Somme er fattige, somme er rike
Berre tel slutt er vi jamsi's og like.

Restaurering av vinduer
Tekst og bilde: Oddvin Uldal

Det har i vår og sommer blitt utført restaurering av vinduene mot
sør og vest på Herefoss kirke. Disse vinduene er fra 1865, men
framstår nå som nye! Vi i Herefoss takker og bukker for godt vedlikehold av den flotte kirka vår! Som en engelsk prest sa som besøkte oss: – Kirka er en perle der den ligger ved fjorden!
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ANDAKTEN

Sammen
Etter en lang sommer har høstsemesteret startet opp
igjen. Skole, arbeidsliv, menighetsliv, kor, korps og idrett,
foreninger og fritidsaktiviteter finner tilbake til hverdagsrytmen. Eller, vi PRØVER å finne hverdagsrytmen – det
er faktisk tre år siden sist vi hadde en helt vanlig høst med
oppstart, og mange av oss har ikke funnet helt tilbake til
fellesskap og vaner vi hadde før pandemien.
Jeg tror på fellesskap! Jeg tror at vi har det bedre SAMMEN,
at vi har det bedre når vi har mennesker rundt oss i alle
generasjoner. I familie, nabolag og vennekrets, og ikke
minst i kirken. Først når vi er sammen PÅ TVERS er kirken hel; på tvers av landegrenser, vennegjenger, alder og
etnisitet, på tvers av interesser og funksjonsnivå; når vi
samles på tvers av det som ellers skiller oss, da er kirken
hel og fullkommen.
Flere ganger viser Jesus at fellesskap er viktig. Middagsselskap også! Ingen var så glad i å gå på besøk som han, samles rundt et bord til mat og prat og latter. Ofte sammen
med sine 12 nærmeste, veldig ofte med noen andre. Av
og til rundt bord, til fest, andre ganger hvor som helst der

anledningen bød seg til å spise og drikke sammen med
andre: på en brønnkant, på en gress-slette, på en strand.
Hver søndag prøver vi i kirken å skape noe som ligner på
dette Jesus gjorde. Når vi feirer nattverd – absolutt – men
akkurat i dag ville jeg skrive om et annet måltid: Kirkekaffe! Det er nesten alltid kirkekaffe i kirkene våre – enten
helt enkelt med kjeks og kaffe, andre ganger med hjemmebakte kaker og ekstra fest. Ofte kan vi ha kirkekaffe
utenfor kirken, hvis været er godt nok – der er det ofte
lettere å stanse igjen, enn i trengselen inne i kirken.
Jesus sier: «Jeg kaller dere venner. Dette er mitt bud til
dere: Elsk hverandre!» (Joh 15,13–17)
Vi har ikke kirkekaffe fordi folk ikke har kaffe eller kjeks
hjemme. Vi har det fordi det er så viktig å være SAMMEN!
Fordi Jesus kaller oss venner – og venner er sammen.
Velkommen til kirkekaffe!
Sogneprest Torill Farstad Dahl
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Folk i farten
Noen bedrifter i Birkenes har vært trofaste når det gjelder å støtte menighetsbladet. Støtteannonsene har stått
år etter år, og menighetsbladet har nytt godt av midlene
som kom inn.
Menighetsbladet ønsker å takke alle trofaste støttespillere. Her har vi samlet tre representanter og stilt følgende fire geniale spørsmål:

1. Din bedrift har støttet menighetsbladet i mange
år. Hvorfor?
2. Hva syns du egentlig om bladet?
3. Har du gode tips til forbedring av bladet?
4. Er kirka vår synlig nok i bygda?
Harald Flaa (59)
Banksjef i Birkenes Sparebank de siste
20 årene
1. Vi støtter Menighetsbladet med
noen enkle årlige midler fordi vi
er opptatt av at bygda/kommunen
vår skal ha et mangfold av tilbud til
unge og gamle. Tilbud som skaper
verdier over tid, og som i tillegg kan
engasjere lokalmiljøet, skape aktivitet
og bidra til økt trivsel og bolyst i Birkenes kommune.
Dette betyr også støtte til bladet deres, som gir oss alle
en glede i hverdagen gjennom bilder og tekster i fra
menighetsarbeidet i kommunen.
2. Bladet har som alt annet i verden utviklet seg, og har i
dag en fin/frisk blanding av bilder og tekst fra arbeidet/
hendelser i menigheten – det skaper glede!
3. De gode historiene er alltid hyggelig å lese! Tror ellers
bladet når flere gjennom et «fysisk» blad også i fremtiden.
4. Alle har vi et potensiale til å være «mer synlig» i bygda
med de positive aktivitetene våre, så også kirka. Lykke til
med arbeidet videre!

Museumsdag på Fjermedal
Tekst og foto: Olav Dovland

Det blei ein svært vellukka museumsdag. Iveland heldt
gudstenesta ved prest Fredrik Netland, som var kledd i
gammaldags prestekjole med pipekrage. Etter gudstenesta var det ein times matøkt der spesielt rjomegrauten var
svært populær. Deretter heldt Svein Kleivane frå Bygland
eit både tenksamt og morosamt kåseri før mannskoret Bygdegutane runda det heile av. Det var godt frammøte, minst 130 i ulike aldrar.
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Tekst og foto: RR

Odd Olav Håkedal (43)
Driver firmaet «Rørlegger Odd
Håkedal»
1. Vi syns det er viktig å støtte det
flotte arbeidet kirka gjør i bygda.
Støtteannonsen er ikke tenkt som
markedsføring. Det at vi nå i mange
år har hatt feil telefonnummer på
annonsen vår, skulle bevitne det!
2. Jeg liker bladet og legger naturligvis merke til forsida
først. Den er tiltalende. Videre blar jeg med nysgjerrighet
gjennom bladet.
3. Jeg tenker bladet fungerer fint slik det er. Hadde det blitt
digitalt, hadde jeg nok ikke vist samme interesse.
4. For min del trenger ikke kirka være mere synlig, – jeg vet
jo om dere! Jeg gleder meg over synet av den vakre kirka
og den velstelte kirkegården.

Håkon Jortveit (30)
Butikksjef for Coop Extra på Birkeland
1. Jeg syns det er viktig at vi som sentral
bedrift kan samarbeide med positive
krefter i bygda. Vi ønsker naturligvis
å være synlige, men støtteannonsen
har ikke det som hovedmålsetting.
2. Nå bor jeg i Vennesla og får derfor
ikke bladet i posten. Men det ser
tiltalende ut.
3. Jeg tenker det er viktig at bladet er god på oppdatering av
det som skjer i menigheten. Jeg tror også papirutgave er
viktig for mange, særlig de godt voksne.
4. Vi legger vel mest merke til alle barn som møter opp på
bedehuset. Jeg har inntrykk av at kirka har en trygg og
sikker plass i bygda.

Misjonsprosjekt avsluttes,
men nytt står på trappene!
NMS sitt misjonsprosjekt i Birkenes menighet til støtte for barnehage og mødrehjem i Bangkoks
slum, avsluttes nå. Misjonskomiteen med Øyvind Raen i spissen, ønsker å takke alle, og spesielt
konfirmantene, for flott innsats. Hele kr. 153.400,- kom inn.

Så vender vi oss mot Peru!

I år er det Misjonssambandet (NLM) og deres samarbeidskirke i Peru som har Birkenes menighets misjonsprosjekt. Peru ligger mellom Stillehavet og Amazonas på
vestsiden av Syd-Amerika. Det er fire ganger større enn
Norge, kjent for sine mange, flotte kulturer, som er over
5000 år gamle. Peru er inkaenes hjemland, og da spanjolene kom dit på 1500-tallet hersket inkaene over et rike
som var det største av alle i Den nye Verden.
Det er allerede 44 år siden en fersk, ung misjonærkvinne
fra NLM brettet ut sin sammenleggbare stol og bord for
å selge bibler utenfor markedet i millionbyen Arequipa.
Hun var en av flere som hadde brutt opp og reist til misjonsmarken for å gjøre Kristus kjent. I dag har det vokst
fram kristne menigheter i sydlige del av landet: Arequipa
(landets nest største), Cuzco (inkaenes gamle hovedstad),
Puno (ved Titicacasjøen) og Tacna (Chilegrensen).
Men Peru er også et fattig land. Fattigdommen økte
under pandemien fra 25% til 40% av landets befolkning.
Noe over 70% er uten fast arbeide. Man står overfor en
politisk uro og fattigdomsutvikling i denne del av verden
som fagfolk ikke har sett siden 1980-tallet. Alle skoler og
høyskoler i landet sto stengt fra mars 2020 til mars 2022.
Å være uten skolegang i to år med pandemi og bratt stigende arbeidsledighet har for mange hjem og barn ført til

Noen kursdeltakere utenfor kursstedet i Arequipa

traumer som vi ikke har forutsetninger til å sette oss inn
i. Økt alkoholmisbruk, familievold, psykiske problemer
både hos barn og voksne. Dessuten er mange barn overlatt til seg selv fra grytidlig morgen til seint på kvelden
for å prøve å finne noe ledig arbeide, selge småting på
gatene etc. Peru er ingen velferdsstat, som kan sette inn
såkalte «tiltak».
Menighetene i de nevnte storbyene bestemte for en tid
tilbake at de vil hjelpe: tilby hjelp til personer og familier
i nabolaget som sliter og lider med familievold, forlatte
barn, psykiske vanskeligheter hos både store og små.
Både pastorer, diakoner, menighetsråd og enkeltmedlemmer blir nå tilbudt opplæring, kunnskap og kompetanse
for å kunne tilby hjelp i sine nærområder. Både forbønn
og økonomisk hjelp fra vår menighet blir viktig. Vi håper
også på at kvalifiserte familieterapeuter og psykologer
kan bli dekket av hjelpen. Dette siste er man enda ikke
kommet i gang med p.g.a. pengemangel.
Takk til Birkenes menighet for offer og forbønn for dette
arbeidet i Peru.
Hilsen Arild Espegren
Du kan bidra ved å bruke Vipps 123518
eller kontonr. 2880 6815944

Misjonærene Lisa og Fredrik Schmitt underviser ledere i en lokal
kirke.
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Birkeland
Søndagsskole
Høsten – 22
28.aug: Søndagsskolens dag på Tobias Jorde
4.sep: Familiegudstjeneste Birkenes kirke
18.sep: Vanlig søndagsskole
25.sep: Familiegudstjeneste Bedehuset
16.okt: Vanlig søndagsskole
13.nov: Familiegudstjeneste Birkenes kirke
20.nov: Ettermiddagssamling i Øygardsbu, kl 17.00
27.nov: Familiegudstjeneste Birkenes kirke
11.des: Vanlig søndagsskole (Adventssamling)
Grupper:
• Under skolealder: Lillesalen
• 1.–4. klasse:
Peisestua
• 5.–7.klasse:
Bomberommet
Vanlig søndagsskole er
kl 11.00 på Bedehuset.
Det kan komme endringer, så følg med på
facebooksiden til Birkeland Søndagsskole.

VELKOMMEN

☺

Alexander representerer alle barn som koste seg under Søndagsskolens dag.
(foto:RR)
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DUGNADER!
I oktober skal Birkeland Soul Children og Birkeland Soul Teens til Oslo for å delta på «The International
Soul Children Festival». Det er en kjempefestival som samler Soul Children og Soul Teens kor fra hele
Norge, og det vil bli en helg stappfull av inspirasjon og opplevelser de sent vil glemme!
I den forbindelse jobbes det i disse dager iherdig med å samle inn penger, slik at deltakeravgiften blir
lavest mulig for de ca. 40 barna og ungdommene som skal bli med. Salg av sukkerspinn, popcorn og
kaker på Birkelandsdagene gav god gevinst, men det gjenstår ennå en god del før vi er i mål. Om det er
noen bedrifter e.l. «der ute» som har en stor jobb eller to vi som gruppe kan utføre en ettermiddag/
kveld mot en (god) slant, – tips oss gjerne!

Sted: OSLO SPEKTRUM
Dato: 21. – 23. OKTOBER 2022
Vi kan med glede igjen invitere alle barn og unge, samt deres ledere, fra hele Norge og verden til Oslo
Spektrum og Soul Children-festivalen.
Det kommer fantastiske gjesteartister fra inn – og utland, det vil bli workshops, i tillegg til Mass Choir,
Get Up Service, Saturday Night Live Show og mye mer.
Festivalen starter fredag ettermiddag med et forrykende Kick Off Party og avsluttes søndag
ettermiddag med en storslått Soul Church Concert (åpen for alle – fri inngang). I tillegg vil det enorme
felleskoret lage en stor parade opp Karl Johansgate midt i Oslo sentrum lørdag ettermiddag, der det
braker løs på Universitetsplassen med en gedigen, gratis, friluftskonsert med festivalens Mass Choir på
over 2000 stemmer og festivalens gjesteartister.
Festivalen er for sangere fra 5. klassetrinn og oppover, og deres ledere. Foreldre og foresatte kan også
gjerne være med og det vil være egne samlinger for voksne.
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 Det lune hjørnet 
Ragnhild Svalands
saftige eplekake
Ingen høst uten ei saftige eplekake! Denne er rask, enkel og holdbar. Og vidunderlig
god sammen med pisket krem! Dessuten er den bærekraftig og snill mot miljøet: Kun
sukkeret er langreist.. Jeg har brukt epler fra epletreet vi fikk til bryllupet vårt for 12
år siden. Siden den gang har vi ventet og ventet.. Og i år bar endelig treet nok til ei
heil kake! Så kom ikke å si at vi på Svaland ikke henger med på trender: «slow-food»
er hot!

Oppskrift på eplekake fra Svalandsheia:
200gr romtemperert smør fra Tine
200gr sukker
Røres hvitt.

Bland inn vekselsvis:
200 gr mel
3 egg
1 ts bakepulver

Hell i smurt, rund form. Ca 24cm.
Skrell og legg eplebåter ned i deigen.
Strø sukker og kanel over. (Bruk
gjerne svensk perlesukker om du er så
heldig å kjenne en gavemild svenske)
Stek på 200 grader i 45 min. Nyt med
pisket krem eller vaniljeis til!
Til neste nummer utfordrer jeg Helge
Stomnås på Mollestad til å komme
med ei kake-oppskrift!
Det kan se ut som om det spekuleres i å innføre
liturgisk dans i kirken
Foto:RR
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En eldre herre reiser seg nede i forsamlingen og
nikker diskret til høyre og venstre og sier: «Jeg
synes det var greiest på den måten.»
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Gledesstrålende kunne presten fortelle fra
prekestolen en søndag: «Vi har fått en storartet
gave til orgelfondet – kr. 10000. Men giveren har
uttrykkelig sagt fra at han ønsker å være anonym.»
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Vannrett
7 Hva er etternavnet til birkenesingen som vant gull i
lengde i innendørs-NM i år?
8 Hvilket yrke hadde Matteus før han ble en av Jesus sine
disipler?
13 Hvilken fjelltopp er høyest i Vegusdal?
16 Hva er fornavnet til forfatteren av salmen "Gjør det lille
du kan"?

1
2
3
4

Loddrett
Hvor var tidligere sokneprest i Birkenes, Peter Anton
Hermansen, født?
Hvilken kommune var Vegusdal sammen med i perioden
1838-1877?
Hvilken embetsmann holdt til på Herefoss fra 1724-1852?
Hvem ble engang firt ned fra bymuren i Damaskus i en
kurv?

Kirkekryssord
nr 5
av Sven Erik Forfang

1

2

3
4
6

5

8

7

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

Vannrett

VANNRETT 2 Hvem var mor til Isak?
3 Eldre navn på Birkeland
2 Hvem var mor til
Isak?
bedehus
3 Eldre navn på
5 Birkeland
Hvilken bedehus
by bodde Jesus i
som
voksen?
5 Hvilken by bodde Jesus i som voksen?
6 På hvilket sted lå den
6 På hvilket sted lå
den første
pleieheimen
i
første
pleieheimen
i
Birkenes?
Birkenes?
9 Hvem
avsterkt
disiplene
tvilte
9 Hvem av disiplene
tvilte
på Jesu
sterkt på Jesu
oppstandelse? oppstandelse?
Hvilket
10 Hvilket yrke10
hadde
Josef,yrke
Jesuhadde
stefar?Josef,
Jesu
stefar?
12 Etternavnet til birkeneskvinnen som feiret 90 år
12 Etternavnet til
med konsert i kirken
i mai.
birkeneskvinnen
som
feiret
90 år Pilatus?
med konsert i
15 Hvilken tittel hadde
Pontius
kirken
i mai.levde lengst?
18 Hvem av Bibelens
personer
15 Hvilken tittel hadde
19 Hva het hagen der
JesusPilatus?
pleide å be med
Pontius
disiplene? 18 Hvem av Bibelens
personer levde lengst?
19 Hva het hagen der Jesus
pleide å be med
disiplene?

Innsendt av:

Loddrett
Hvem var mor til Ismael?
2 Hva slags bygning pleide
Hvem var mor
til Ismael?
Jesus
å undervise i?
Hva slags
pleidedag
Jesus
å undervise i?
4 bygning
På hvilken
i påsken
jaget
Jesus
pengevekslerne
På hvilken dag i påsken jaget Jesus pengevekslerne
ut av tempelet?
ut av tempelet?
7 Hvilken innsjø renner elven
Hvilken innsjø
renner
Jordan ut i?
Jordan
utelven
i?
8 "For
Hvem
sa: "For
åsyn
Hvem sa:
Herrens
åsyn Herrens
har jeg danset"?
har jeg danset"?
Hvilken 11
elv renner
utelv
fra renner
Genesaretsjøen?
Hvilken
ut fra
Genesaretsjøen?
Hvilken disippel
gjorde Jesus oppmerksom på
gutten 13 Hvilken disippel gjorde Jesus
oppmerksom på gutten som
som hadde brød
ogbrød
fisk? og fisk?
hadde
14 Hvem
med
daå bli "født
Hvem snakket
Jesussnakket
med da Jesus
han talte
om
han talte om å bli "født på
på ny"?
ny"?
Hva heter
der Birkenes sparebank
16eiendommen
Hva heter eiendommen
der
holder til? Birkenes sparebank holder
Hvem reistetil?
teltkirken "Tabernaklet" i ørkenen?
17 Hvem reiste teltkirken
"Tabernaklet" i ørkenen?

LODDRETT1
1
2
4
7
8
11
13
14
16
17

Kryssordløsning sendes:

Vinner av kryssord nr. 4

Adresse:

MENIGHETSBLADET
Postboks 115
4795 Birkeland

Gerd Aasen Sødahl
Blusuvollsbakken 8
7052 Trondheim

Poststed

innen 21. november 2022

Gavekort blir sendt

Navn:
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Takk til våre annonsører!
Vi ønsker å takke våre annonsører for trofast støtte og håper leserne også
verdsetter dette ved å støtte tilbake.
Likevel trenger vi flere annonsører, her er godt med plass mens trykkeutgifter er stigende. Ta kontakt med redaksjonen dersom ditt firma er aktuelt
som annonsør i menighetsbladet.
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

Åpningstider:
Mandag – lørdag
07.00 – 23.00
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, Mobiltlf. 908 76 427

HEREFOSS BRUK AS
TOTALLEVERANDØR AV TRYKK, STORFORMAT,
GRAFISK DESIGN OG MONTERING.
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BIL- & MEK. VERKSTED
4766 HEREFOSS

Rugslandsveien 337
4760 Birkeland
Mobiltelefon 91587800 / 97530390

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

Tanker i tiden
Helse
De siste årene har dreid seg mye om smitte, sykdom og
helse. Korona-pandemien har dominert nyhetene og livene
våre. Personlig har jeg i tillegg opplevd et hjerteinfarkt og
en hjerteoperasjon.
Verdens helseorganisasjon har definert helse som en tilstand av fullkommen fysisk, psykisk og sosialt velvære. Med
en slik definisjon er ingen av oss friske.
Kirkenes verdensråd har formulert en alternativ helsedefinisjon hvor helse er en dynamisk tilstand av velvære fysisk,
mentalt, åndelig, økonomisk, politisk og sosialt i relasjon til
omverdenen og til Gud.
Jeg synes denne definisjonen er bedre, for den framholder
at helse er noe dynamisk, noe som endrer seg og har sammenheng med relasjoner, og som er knyttet til eksistensielle
spørsmål og verdier.
Bibelen forstår helse som noe dynamisk. Mennesket er på
den ene side skapt av jordens støv og derfor sårbart. På den
andre siden skapt i Guds bilde, skapt til relasjoner med Skaperen, medmennesker og naturen. Menneskets verdigheter
er ikke noe vi må tilkjempe oss fra Gud eller andre. Det er
noe vi har i kraft av at Gud har skapt oss.
I bibelsk forstand betyr helse helhet og velvære, og at alle
gode relasjoner er intakte. På norsk har ordet helse språklig
forbindelse med ordet hel og til prosesser som bringer helhet eller helbredelse.

Innen kirken er det å ta vare på kroppen sett på som en
gudstjeneste. Noe som du gjør for å ære Gud. Gud vil at vi
skal ta vare på kroppen – på samme måte som han vil at vi
skal ta vare på jorda som han har gitt oss. «Vet dere ikke at
kroppen er et tempel for den hellige ånd», står det i Bibelen.
Å bevege seg og trene er godt for helsa. Det gir utholdenhet,
ro og balanse, ettertanke og opplevelse, møte med mennesker, felleskap og natur. Det går an å gå seg til gode tanker.
Det går an å gå fra vonde tanker. Å ta vare på kroppen er å
legge grunnlaget for et sunt liv.
Er det noen sammenheng mellom tro og helse?
Ja, sier flere forskere. Religiøse mennesker har ofte en sunnere livsstil, de har bl.a. et lavere forbruk av tobakk og alkohol enn gjennomsnittsbefolkningen. Forskere sier at bønn,
meditasjon og religiøse ritualer har positiv effekt på blodtrykket og utskillelse av stresshormoner. Videre sier de at
religiøs tro hjelper mennesker med å tolke og finne mening
i krevende situasjoner, f.eks. å mestre sykdom. Et religiøst
fellesskap rommer også muligheten for tilflukt, medvandring, omsorg, forbønn og velsignelse.
Vi kan kanskje si at kirken er det perfekte felleskap for uperfekte mennesker. Et felleskap der det er lov å feile, vise sine
svakheter, og der man ikke trenger skjule skammen over
ikke å få til livet. Gud elsker oss og har gitt sitt liv for oss –
for han vet at vi ikke er perfekte.
Sven Erik Forfang
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GUDSTJENESTEPLAN
Endringer kan forekomme. Følg med i ukentlig annonsering
Birkenes

Herefoss

Vegusdal
11.00 Vegusdal kapell
Gudsteneste v/Torill Farstad Dahl
Karen-Ingrid Witter
Offer

11.00 Birkeland bedehus: Gudstjeneste
25.09.2022
v/Frode Eikrem og Janna R. Ånesland
16. søndag i treenighetstida
4-års bok. Birkeland Soul Kids
Matt 11,16-19
Offer: Birkeland bedehus
02.10.2022
11.00 Gudstjeneste v/Torill Farstad
17. søndag i treenighetsDahl. 50-årskonfirmanter. Nattverd
Høsttakkefest
tida "Høstens påskedag"
Offer: Sjømannskirka
Mark 5,35-43
11.00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon v/Torill Farstad Dahl
og Liv Torunn Kildefelt
16.10.2022
19. søndag i treenighetstida Offer: Menighetsarbeidet
17.00 Småbarnsgudstjeneste
Luk 9,57-62
v/ Torill Farstad Dahl og Janna R.
Ånesland. 2 års bok

17.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter. 1-6-års utdelinger.
Elin Oveland viser barneteater
Offer: NMS

11.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter. 1–6-års utdelinger
Elin Oveland viser barneteater
Offer: NMS

11.00 NMS Birkeland 175 år. Jubileums23.10.2022
gudstjeneste med generalsekretær
20. søndag i treenighetstida Helge S.Gaard. Torill Farstad Dahl
Matt 18, 1-11
Karen-Ingrid Witter. Nattverd
Offer: NMS
06.11.2022
Allehelgensdag
Luk 6,20-23

11.00 Gudstjeneste
v/Torill Farstad Dahl. Nattverd
Offer: Stefanusalliansen
18.00 Minnegudstjeneste v/Torill
Farstad Dahl og diakoniutvalget

11.00 Allehelgensgudstjeneste
v/Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Nattverd
Åpen kirke kl. 12–14

17.00 Allehelgensgudsteneste
v/Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Nattverd

11.00 Familiegudstjeneste v/ Torill
13.11.2022
Farstad Dahl og Janna R.Ånesland
23. søndag i treenighetstida
Lys Våken. Birkeland Soul Children
Matt 24,35-44
Nattverd. Offer: IKO
19.30 Engesland bedehus
Ungdomsgudstjeneste
v/ Frode Eikrem. Nattverd

18.11.2022
Fredag
26.11.2022
Lørdag

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
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17.00 Lysmesse v/Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter. Amigos deltar
Birkenes Hornmusikk deltar
Offer: Birkenes Hornmusikk

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

KIRKEVERGE
Helene Horverak
Mobil: 905 96 509
heho@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

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

GUDSTJENESTEPLAN

27.11.2022
1. søndag i adventstiden
Matt 21,1-11
04.12.2022
2. søndag i adventstiden
Joh 14,1-4
11.12.2022
3. søndag i adventstiden
Matt 11,2-11

Birkenes

Herefoss

11.00 Familiegudstjeneste v/Torill
Farstad Dahl. Birkenes speidergruppe
deltar. Offer: Menighetsarbeidet
11.00 Birkeland Bedehus. Julesanggudstjeneste v/Torill Farstad Dahl
Offer: Misjonsprosjektet.

11.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter. Lys Våken
Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet
11.00 Oggevatn skule. Gudstjeneste
v/Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet

11.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Nattverd. Offer: Israelsmisjonen
18.00 Luciagudstjeneste v/Frode
Eikrem. Karen-Ingrid Witter. Kulturskoleelever deltar. Offer: Misjonsprosjektet.

13.12.2022
Tirsdag; Lucia

15.12.2022
Torsdag

Vegusdal

16.00 Skolegudstjeneste,
Folkehøgskolen Sørlandet,
v/Torill Farstad Dahl

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
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Pilegrimsliv, blomster,
gudstjenestearbeid og kristningshistorie
Tekst og foto: Helene Horverak, kirkeverge

Dette kan være stikkord for stabsturen som
vi kirkelig ansatte hadde til sør-vest-landet
i juni. Turen gikk til Utstein, hvor vi finner
landets eneste bevarte klosteranlegg fra middelalderen. Vi fikk omvisning og middag på
klosteret, og hadde tidebønn i klosterkirka.
Det historiske suset og opplevelsen av å stå
i en årtusenlang tradisjon ble virkelig levendegjort da vi var heldige å kunne delta i
Rikssamlingsjubileet, en markering av 1150
år siden landet ble samlet under Harald Hårfagre etter slaget ved Hafrsfjord i 872. En av
hans kongsgårder lå der klosteret etter hvert
ble bygget, og lenge brukt av augustinereremittene, munkeordenen Martin Luther var Tidebønn i Stille rom på Utstein pilegrimsgård
en del av. Derfor var Utstein et naturlig midtuke-stopp
Vi bodde på pilegrimsgarden, og samlet oss her for å lære
for vikingskipene som i forbindelse med jubileet seilte fra
mer om temaer som gudstjeneste, opplevelser i kirkene
et jubileumsprogram i Haugesund den ene helga til nye
og hvordan vi kan lese og forstå den rike symbolbruken
arrangementer i Hafrsfjord den påfølgende helga. Så vi
som finnes overalt i og ved kirkene. Pilegrimsgården var et
fikk se vikingskip liggende ved klosteret, og oppleve både
godt sted å være og bo, med fine og praktiske fellesrom til
klesdrakter, håndverkstradisjoner og musikk fra den tida.
både måltidsfellesskap, tidebønner sammen, undervisning
Overgangen fra norrøn til kristen tro, fra sverd til pileog sosiale kvelder. I det myke vestlandsterrenget utenfor
grimsstav, var tema for et kort seminar ved Torstein Jørvar det også tilrettelagt en bønnesti en kunne gå for seg
gensen, professor i kirke- og misjonshistorie. Han kunne
selv. Pilegrimsgarden er åpen for besøk og overnatting
blant annet fortelle at det mest håndgripelige uttrykket for
hele sommeren, og har program, kurs, retreat og samlinnår kultur og tro endret seg, var hvordan gravene endret
ger gjennom hele året. Dette er mulig takket være mange
seg fra vikingenes typiske gravlegging i haug, med mange
frivillige hjelpere. En av de ansatte hos oss kunne tenke seg
ting de mente de trengte til neste liv, til helt enkle graver
å reise tilbake for å ta ei uke i frivillig tjeneste, en annen
orientert i øst-vest-retning, helt uten gjenstander, slik vi
tenkte på kanskje å reise tilbake bare for å være her noen
fortsatt kjenner dem.
dager som besøkende. Et sted som gjorde noe med oss.
Som en del av jubileumsfeiringen deltok vi på pilegrimsvandring inn mot Utstein kloster, ledet av biskopen
i Rogaland og Arvid Kaspersen, som er daglig leder på
Utstein pilegrimsgard noen hundre meter fra klosteret.

Biskop Anne Lise Ådnøy ledet pilegrimsvandringen til Utstein kloster
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Et annet sted som gjorde inntrykk, var hageanlegget Flor
og Fjære, som vi besøkte den ene dagen. Et vell av blomster, trær og vekster, sirlig ordnet og satt sammen i ulike
temahager, ofte rundt en steinformasjon med stille eller
rennende vann. Mangfoldet i skaperverket er
fantastisk, enten det dreier seg om stein, planter
eller mennesker. I tillegg til å øke fagkunnskapen er en slik stabstur med på å gjøre oss som
jobber sammen bedre kjent med hverandres
mangfoldighet. Vi oppdager nye sider, og lærer
mer om hvordan vi fungerer sammen. Vi har
bedre tid til å snakke om ting som ikke berøres i
den daglige planleggingen og gjennomføringen
av gudstjenester, dåp, begravelser, vielser, konserter, sangkvelder, barne- og ungdomssamlinger og alt annet som skjer i våre mangfoldige,
aktive menigheter. Å være en del av et godt
fellesskap gjør det lettere å være med og bygge
gode fellesskap videre.

Konserter og andre arrangement!
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RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

Birkeland bedehus høsten 2022
Misjonsmøte NMS
Tale og sang: Per og
Monica de Lange
Fokus NLM
Møte NLM
Tale: Johan Olsen
Familiegudstjeneste
v/Frode Eikrem. 4-årsbok

OKTOBER
Søndag 02. kl. 11.00
Torsdag 06. kl. 19.30
Torsdag 13. kl. 19.30
			
		 kl. 11.00
Torsdag 20. kl. 19.30
Søndag 23. kl. 18.00
			
			
Søndag 30. kl. 11.00

Fokus NLM
Møte Samemisjonen
Møte NLM
Tale: Leif Holthe
Fokus NLM
Møte Normisjon
Jubileumsfest NMS
Gen.sekr. Helge S. Gaard
Hestnes Brothers
Fokus NLM

NOVEMBER
Torsdag 03. kl. 19.30
			
Torsdag 10. kl. 19.30
			
Lørdag 12.		
Søndag 13. kl. 11.00
Torsdag 17. kl. 19.30
			
Søndag 27. kl. 11.00

Mannsmøte NMS
Harald Avtjern og mannsgruppe
Møte NLM
Tale: Johan Olsen
Bedehusbasar
Fokus NLM
Møte Israelsmisjonen
Tale: Øystein Lied
Fokus NLM

DESEMBER
Torsdag 01. kl. 19.30
Søndag 04. kl. 11.00
			
Søndag 11. kl. 11.00
Torsdag 15. kl. 19.30

Noreamøte NLM
Gudstjeneste
v/Torill Farstad Dahl
Fokus NLM
Møte Samemisjonen

JANUAR 2023
Søndag 08. kl. 11.00 Hellig-tre-konger-møte

Foto: Gerd Rokseth

SEPTEMBER
Torsdag 15. kl. 19.30
			
			
Søndag 18. kl. 11.00
Torsdag 22. kl. 19.30
			
Søndag 25. kl. 11.00
			

Du er mi øy i havet, Gud, ei stø for mine føter.
Du er eit vinddrag mot mi hud, ditt kjærteikn som eg møter.
Du er ein stavstill fjord, min salme utan ord.
Du er eit fuglekor som kved, der får eg lov å syngje med.
Salme 334 i Norsk Salmebok
Tekst: Sverre Hadle, fritt etter keltisk kveldsbønn

