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Men jeg setter min lit til deg, Herre,
jeg sier: «Du er min Gud.»
Mine tider er i din hånd,
fri meg fra fiender som jager meg!
Vær modige og sterke,
alle dere som venter på Herren!

Fra salme 31

PÅ DEN ANDRE SIDA

Påskehåp og trøst
Er det ikke det ene så er det det andre, sa min bestemor, og
med det ville hun vel si at en ulykke kommer sjelden alene.
Og slik føles det vel for mange akkurat nå. Koronaens grep
er i ferd med å løsne mens Europa opplever tilstander som
vi trodde hørte forrige århundre til.
Men Ronald Fangens proklamasjon om at menigheten er
jordens største under, står ved lag, og som kristen menighet
skal vi møysommelig komme oss på beina igjen og åpne
armene mot flyktninger og nødlidende i verden.

Påsken er vår største og viktigste høytid uansatt hva enkelte
måtte mene. Det er da vår identitet og vår berettigelse som
menighet defineres. Mange vil forhåpentligvis bruke noe
tid til å trenge dypere inn i påskemysteriet og vi er da lynraskt framme med å anbefale kirkebesøk, om ikke for annet så for å sitte stille og meditere over de vakre altertavlene
i våre kirker og kapell.
Påskemorgen slukker sorgen, står det i sangen. Hva menes
egentlig med det? Svein Ellingsens tekst på denne sida gir
oss kanskje noe av svaret, men prøv kirkebenken i påska, vi
trenger håp og trøst nå!
RR

Døden må vike for Gudsrikets krefter!
Du som var død, er vår Herre i dag!
Kristus, du lever og står ved vår side
Her hvor vi rammes av jordlivets slag
Svein Ellingsen

NESTE NUMMER AV MENIGHETSBLADET

kommer ut i midten av juni.

Stoff til bladet må være inne på
roaldrokseth@gmail.com
innen onsdag 2. juni 2022.
FORSIDA:
skal prøve å minne oss om påsken, men også om det
ukrainske folks lidelse. Salme 31 leses daglig som trøst
og styrke av den ukrainske befolkning. Foto: RR.

MENIGHETSBLADET FOR
BIRKENES, HEREFOSS OG VEGUSDAL
Nordåsveien 2, 4760 Birkeland
ANSVARLIG REDAKTØR: Roald Rokseth
REDAKSJONSKOMITE:
Cecilie Jordal, Oddvin Uldal, Olav Kristian Dovland,
Ole Morten Vegusdal og Sven Erik Forfang

2

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.
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Årets fasteaksjon: 3. – 5. april 2022

Kirkens Nødhjelp markerer 75-års jubileum i 2022, med
håp som overordnet tematikk. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en viktig del av markeringen, og har fått tittelen
«Håp i en dråpe vann».

langsiktig arbeid.» Pengene som samles inn i fastetiden
går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Dette
gir oss mulighet til å raskt mobilisere når kriser oppstår,
slik som vi nå gjør for innbyggerne i Ukraina.

Det er krig i Ukraina, hundretusener er på flukt og en
alvorlig humanitær krise utvikler seg. Kirkens Nødhjelp
med søsterorganisasjoner var raskt på plass med akutt
nødhjelp som rent vann, mat, tepper og hygieneartikler
til flyktningene.
Kirkens Nødhjelp utfører arbeid på vegne av kirkene
i Norge. Vi skal redde liv og kreve rettferdighet, og vi
jobber både med nødhjelp i krisesituasjoner og med

Tirsdag 5. april går den årvisse
fasteaksjonen av stabelen i Birkenes.
Ta vel imot bøssebærerne.
Ha gjerne kontanter klar. Eller du kan
enkelt vipse din gave til 2426.

Drop-in-dåp: Helt enkelt, og like stort!
Åpen dåpsdag i Birkenes kirke lørdag 7. mai.
Fikk dere ikke døpt barnet deres under pandemien? Eller
skulle du ønske å bli døpt selv? Kirken vil gjøre det enklere å
bli døpt, enten man er ung eller gammel, barn eller voksen.
Lørdag 7. mai er det åpen dåpsdag i Birkenes kirke kl. 12–14.
Du trenger ikke melde deg på forhånd, men det er fint om
du gjør det.
Dåp meldes inn på https://minkirkeside.no/Birkenes.
Det er fint om dere har med to faddere (utenom foreldre),
men menigheten har frivillige som kan være faddere. Nødvendige papirer fylles ut i kirken, det blir en kort samtale
med presten, og en egen, enkel og fin dåpsseremoni for hver
enkelt. Menighetsrådet serverer kaker, brus og kaffe.
Velkommen til dåp!
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Et intervju
Tekst:Toralf Aas

I påskefortellingens dramatiske beretning fra Getsemane
hører vi hvordan Jesus ble tatt til fange etter at en av de
tolv hadde forrådt ham. Alle hans venner flyktet. Bare
Markus har nevnt følgende: «En ung mann var i følge med
Jesus; han hadde bare et linklede om seg. De grep ham,
men han gjorde seg fri fra linkledet og flyktet naken bort.»
(Mrk. 14.51–52).

– Men du hadde jo problemer. Hvor gjorde du av deg?
– Ja, jeg måtte jo få gjømt meg, uten å vekke oppstuss.
Så jeg kom ikke på noe bedre enn å banke på hos
Maria fra Magdala. Hun ville ikke skrike opp ved
synet av en naken mann, tenkte jeg.
– Men hun kunne jo tro du hadde baktanker?
– Nei, det så hun med én gang at jeg ikke hadde.

Menighetsbladet har lenge hatt lyst til å intervjue denne
personen, men han har vegret seg. Vi har bestemt oss for
å prøve en gang til, og ringer på.
– Intervju? Det er vel denne nakenhistoria igjen? Kan
nå det være noe å skrive om?
– Nei, glem antrekket! Poenget er at det alltid er et
knippe med hovedpersoner som får all oppmerksomheten. Den og den sa dette og gjorde hint, mens de
som bare er i flokken og lytter, hvem spør hva de opplevde?
– Har Menighetsbladet hørt om Maria i Betania?
Dessuten går det an å bli nevnt i Bibelen for å vise
noe annet enn sine åndelige sider.
– Nemlig. Men altså denne natten i Getsemane: Du
har ikke lyst til å snakke om den?
– Nei, det er jo så flaut. Og å være så feig, da, mann!
Jeg har aldri vært så redd.
– Du gjorde det eneste rette. En må velge sine slag. Og
Johannes sier jo at Jesus gikk med soldatene frivillig
mot at dere andre fikk gå. Likevel skulle Peter byrte
seg og hogge øret av Malkus. Du snakker om å be om
trøbbel! Mot den overmakta! Men hvem var det som
var feig i yppersteprestens gård?
– Nei, det er jo sant.

Men mannen blir snart alvorlig og dypt beveget når han
tenker på timene og døgnene som fulgte.
– Fredag kveld var den tyngste stunda i mitt liv, og i
Marias også. Alle våre håp og drømmer var knust.
Det finnes ikke ord for vår fortvilelse. Han som
var bare godhet og kjærlighet, ham hadde de drept,
fordi han trosset bokstavene deres. De hadde følt
sin egen posisjon og sikkerhet truet. Blitt grepet av
angst for følgene hvis romerne ble urolige. «Det er
bedre at ett menneske dør,» sa de. Og vi som hadde
satset våre liv på at Han var Guds sønn, vi så ham
fornedret og henrettet. Skuffelsen var total. Livet
var slutt.
– Men så rant en morgen?
– Ja, og aldri skal jeg glemme synet av Maria. Hun
hadde gått til graven den første dag i uken, mens det
ennå var mørkt. Stått der i soloppgangen og grått.
Nå sto hun her i døren og hev etter pusten. «Maria,
hva har du sett?» spurte jeg. «Dine øyne skinner!»
Og hva svarte hun? Hva svarte Maria Magdalena ?
«Jeg har sett Herren! Han har stått opp, og han
lever!»
Intervjuet er slutt. Vi har hørt nok. Vi har hørt det som
betyr noe.

Han har stått opp,
og han lever!

Foto: Adobe Stock.
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Døpte

Kvinnenes Internasjonale Bønnedag
på Birkeland Bedehus fredag 4. mars

BIRKENES:
Rolf Fidjeland
Valeria Lindtveit Guzdek
Peder Gjedrem
Tobias Østerhus
Elsie Finnøy Rasmussen
Line Svendsen
Elias Røstad
HEREFOSS:
Iris Svendsen
Malin Halvorsen
VEGUSDAL:
Andreas Flateland

Gravlagte/
Bisatte

Denne første fredagen i mars kommer kvinner over heile verden
sammen for å be. Hvert år siden 1887 har kvinner over heile verden,
fra ulike kirkesamfunn, kommet sammen for å be. Det er bønnekomiteer i 170 land. Et av landa utarbeider program hvert år og det
blir sendt ut til alle menigheter. På den måten får vi innblikk i andre
kvinners situasjon og liv fra land i de ulike delene av verden.
Det er godt for oss å løfte blikket opp fra vår egen «andedam» i Birkenes for å se kvinners situasjon andre steder i verden og lytte til deres stemme. Det gjør oss takknemlige for det som vi har og bevisste
på at vi står i en stor sammenheng i verden. Kvinner i andre land er
våre søstre og sammen løfter vi hverandre og verden fram for Gud
i bønn.
Arrangementet var et samarbeid mellom Birkenes menighet og Birkeland Frikirke, noe vi satte ekstra pris på.
Gunvor Hofseth

BIRKENES:
Laila Magny Hartvigsen f. 1936
Marie Johanne Johannessen f. 1940
Kari Gerd Flakk f. 1947
Egil Aasen f. 1930
Johanna Engesland f. 1931
HEREFOSS:
Ester Væting f. 1922
Svein Angeltveit f. 1957
Harald Moldal f. 1952
Astrid Aamli f. 1923

F.v. Karen-Ingrid Witter som spilte for oss, Gunvor Hofseth,
Torill Farstad Dahl, Reidun Birkeland, Torunn Alvseike og
Magnhild Espegren.

Menighetens takkeblomst
Under årsmøtet i Birkenes menighet ble menighetens
takkeblomst delt ut.
Denne kan gå til personer som på en spesiell måte har gjort en innsats
i forhold til kirke og kristenliv. I år hadde menighetsrådet bestemt å dele
ut blomsten til to ansatte. Det er første gang det blir gjort og begrunnelsen var følgende:
De to prestene, Frode Eikrem og Torill Farstad Dahl, har hatt to særdeles krevende år som
prester i menighetene.
Torill kom til Birkenes i 2020, rakk akkurat innsettelse 8.mars. Så kom nedstengingen
12.mars og for prestene har det vært en veldig utfordrende situasjon å stå i. De kunne ha
lent seg tilbake og venta på bedre tider, men de tok initiativ, var kreative og opptatt av
hvordan mennesker skulle ivaretas opp i alt dette. De fant nye løsninger så som drive ingudstjenester, strømming av gudstjenester, innspillinger og organisert telefonkontakt.
Og så var det planlegging, forkasting av planer og ny planlegging.
I tillegg sto begge prestene i en storm i fjor. Ordlyden i sosiale medier var veldig hard,
mange påstander som ble lagt fram, opplevdes som både urettferdige, veldig ufine og
usanne. Dette kostet!
Menighetsrådet er svært takknemlige for den innsatsen som er gjort av Torill og Frode i
pandemien og alt de har lagt til rette for og fått til for kirke og kristenliv i soknene våre.

Midt under Birkenes menighets årsmøte 13.
mars, ringte klokkene i 7 minutter for fred i
Ukraina. Samtidig ble salme 31 lest. Sterke
sju minutter! (foto:RR)
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TETT
PÅ

Feirer 90 år med konsert!
Tekst: RR. Foto: Finn Kristian Hartvigsen

Det startet på Mollestad våren 1932. Da ble Jette Maria Mollestad
født. Hun ble bygdas helsesøster i 28 år, men før det rakk
hun både sykepleieutdannelse på Menighetssøsterhjemmet,
menighetssøstervirksomhet i Landvik og Birkenes, interessante år som
sykepleier på Modum Bad og mye mer.
– Det var egentlig psykiatrien jeg hadde tenkt å videreutdanne meg innen, men så
ble det sykepleie og helsesøster. Når jeg nå ser tilbake, kan jeg jo ikke angre på det,
– det ble som det skulle være, sier Jette Maria. Hun sitter litt isolert i leiligheten i
Møllebekken og gleder seg til et korona-fritt samfunn.
– Det skal bli godt å møte i kirka igjen uten disse forbeholdene, sier hun, – møte i
god tid, forberede meg og kjenne på freden.
– Du er glad i kirka?
– Jeg ble tatt med til kirka fra jeg var lita. Far døde da jeg var 12 år, men mor ville
gjerne at vi gikk. Og den sedvanen har betydd mye for meg. Både sangen, bønnene
og prekenen gir meg mye.
Jette Maria har alltid vært opptatt av barn og unge og hvordan forholdene legges til
rette for dem. Både som helsesøster, sanitetsmedlem og menighetsmedlem har hun
talt de unges sak, og menigheten har nytt godt av hennes raushet og engasjement.
– Barna er framtida, og vi voksne må være deres forsvarere og støtter, sier hun
bestemt og understreker også at det har vært meningsfylt å være søndagsskolelærer
på Mollestad i flere år.

KONSERT
I BIRKENES KIRKE

Vi har opplevd deg som en handlekraftig og bestemt person. Hva tenker du selv om
det?
– Det kan nok tenkes, det ja, humrer hun, og for å illustrere: – Jeg husker en høstdag
med et forferdelig vær. Jeg skulle til Engesland som helsesøster. Jeg tok veien innom
«Teknisk» og bad om å få ei sag og ei øks. Mye latter og «venegnag», men på veien
opp lå naturligvis et stort tre i kjørebanen. Bak kom en kar som hadde det fryktelig
travelt. Han ble en smule paff da jeg resolutt hentet sag og øks fra bilen, og vi sammen
kunne gå løs på treverket.

Fri entre

Du har møtt mange mennesker gjennom et langt liv. Tør du trekke fram noen som
betød litt ekstra?
– Dette er altså uten forkleinelse for mange andre, men jeg må først nevne Gordon
Johnsen på Modum. Han hadde en klokskap og raushet som skapte trygghet. Og så
er det jo gammel-lensmann Henriksen. Av og til tenkte jeg at han var mer terapeut
enn politi, men det fungerte.

Kollekt til Birkenes
menighets barne- og
ungdomsarbeid

Nå fyller Jette Maria 90 år, og vi tror henne når hun sier at i hodet er hun 20 år yngre.
Beina er ikke helt i form, men førerkort og bil har hun, og kortet skal forhåpentligvis
fornyes til høsten. Og så vil hun arrangere konsert i kirka!

Arrangør:
Jette Maria Mollestad
i samarbeid med Birkenes
menighet

– Det var det eneste jeg hadde lyst til, sier hun når det blir snakk om en markering.
– Jeg har en fantastisk musikalsk familie som stiller opp. Det blir gratiskonsert, men
jeg håper på en god kollekt som skal gå til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.

Søndag 1.mai kl. 16.00
Varierte sangog musikkinnslag

Menighetsbladet ønsker lykke til med konserten og med gode år.

6

Påsketanker
Vi går snart inn i påsketiden.
Visste du at vi markerer påske hele året? Hver eneste uke
ferier vi gudstjeneste på Jesu Kristi oppstandelsesdag,
søndag morgen.
Hver søndag er en påskedag, og vi feirer og tror at Jesus
lever og har vunnet over døden.
Hver søndag feirer vi håpet og lyset og oppstandelsen.
Egentlig er hver eneste morgen en påskedag i miniatyr.
Når vi står opp av senga, våkner etter nattens hvile, er det
som et ørlite bilde på, og en svak aning om oppstandelsen.
Denne våren trenger vi påsken og håpet mer enn noen
gang! Etter to år med pandemi går vi rett inn i en krig.
Mange er redde, mange er motløse.
Går det an å snakke om håp i denne tida?
«Lyset du treng finst», sier et lite dikt av Helge Torvund
på fire ord.
Lyset du treng finst.
Å tro er å vende seg mot lyset.
Som krokusen vender seg mot sola og bretter sine fargerike kronblader ut, slik vender troen seg mot lyset, og mot
håpet.

Kirka er et håpstegn i verden. Fordi vi samles om håpet,
og bærer håpet som en umistelig skatt i hendene.
Da kvinnene kom til graven påskedagsmorgen, bar ikke
de håpet med seg.
De gikk ikke til graven med håp om oppstandelse. De
husket ikke at Jesus hadde snakket om at han skulle stå
opp. De gikk til graven med sorgen i hendene, for å salve
den døde kroppen til Jesus.
De var fulle av uro og frykt og forvirring.
Da de kom fram til graven fant de at steinen var rullet
bort og graven var tom. De fant verken håp eller tro.
En tom grav, hva er vel det?
Det er bare til å bli vettskremt av.
Matteus, Markus og Lukas forteller alle at kvinnene møtte en engel som fortalte at Jesus var stått opp.
«Han er ikke her», sa englene til kvinnene.
Det er eneste gang i historien at akkurat de ordene er
sanne.
Jesus er ikke her.
Etter påskedag er nemlig sannheten om Jesus: Han er her!
Blant oss levende mennesker. I lidelsen, gleden og frykten.

Håpet er det største.
Større enn både tro og kjærlighet.
Vi tviholder på håpet så lenge vi kan. Helt til det siste.
Det er kanskje det som gjør oss til mennesker.

Påskedag får vi håpet tilbake.
Midt i alt som er.
Midt i det vi bærer på, enten det er redsel eller forvirring
eller sykdom eller uro.

Den franske forfatteren Victor Hugo, han som skrev «De
elendige», har sagt: «Det er ett ord Gud har skrevet på
pannen til hvert enkelt menneske. Det ordet er HÅP».

I og med påsken, i og med Jesu oppstandelse, er det en
ny tid i verden. En håpstid. Alt håp springer ut fra den
åpne graven. Det som vi ved enhver dåp og enhver begravelse omtaler som et LEVENDE håp: Lovet være Gud, vår
Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født
oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse
fra de døde.

En gammel svensk biskop sa en gang at vi som er i Jesu
følge er morgenrødens mennesker.
Morgenrødens mennesker, det er de som vet at det finnes
en morgen, at det finnes et håp, at det er en soloppgang
som venter oss.

God påske!

Torill Farstad Dahl, sokneprest
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Under "det gamle,
ærverdige kors"
Tekst og foto: Olav Ditlef Tveit

Krusifikset som nå henger over koret i Vegusdal kapell, har sannsynligvis hengt i kirkene i Vegusdal fra ca. 1200-tallet.
Det er en spesiell opplevelse å sitte i gudstjenesten og betrakte dette
eldgamle krusifikset som generasjon på generasjon før oss har opplevd. – Hva har våre formødre og forfedre tenkt på når de har sett på
det samme krusifikset? – Hva har deres livssituasjon vært? – Sannsynligvis var den til tider både slitsom og tung med bl.a. fattigdom, frykt
for krig, sykdom og sult!
Denne dagen, 6.mars 2022, går våre tanker og bønner til menneskene i
Ukraina som nå opplever krig og frykt.
I tillegg har verden vært gjennom en pandemi, og vi moderne mennesker er lei av "annerledestider".
Gudstjenesten bildene er hentet fra, er den første "åpne" gudstjenesten i kapellet siden nedstengingen
i 2020. Vi kan endelig samles uten antallsrestriksjoner – og til og med ha normal kirkekaffe etter
gudstjenesten.

Vandretur – Kr. Himmelfartsdag
Den tradisjonelle vandreturen på Kristi Himmelfartsdag
går i år på den gamle kirkeveien fra Engesland til Vegusdal. På Birkeland er det oppmøte med egne biler på Tomta
kl. 10, torsdag 26. mai. Vi kjører til Vegusdal kyrkje hvor
turen starter ca. kl.10.30 med en kort orientering. Deretter
går turen i flott terreng vel 9 km. til Vegusdal kapell hvor
turen avsluttes med en kort gudstjeneste. Naturlos er Jens
Vellene. Han forteller til menighetsbladet at turen går i lett
terreng med litt stigning fra Haukomvannet til Bruhella,
men så flater det ut med vid utsikt. Det blir stopp underveis
med orientering om hendelser og stedsnavn. Vel fremme
vil Ole Morten Vegusdal orientere om den gamle stavkirka
i Vegusdal. Gudstjenesten som vil foregå ute ved Vegusdal
kapell ca. kl. 15, er ved Sven Erik Forfang, Karen-Ingrid
Witter og Olav Ditlef Tveit. Turen arrangeres av Birkenes
historielag og Birkenes, Herefoss og Vegusdal menigheter.
SEF

Søndag 8.mai
Vegusdal kyrkje kl.11:
Fredsgudstjeneste.
Konfirmantene bidrar.
Ved krigsgravminnet
utenfor kirka, ca. kl.12.30:
Fredsmarkering ved
ordfører med flere.
Markering av Veterandagen og Norges frigjøring
fra Tyskland i 1945.
Innsamling/offer til
Kirkens Nødhjelp sitt
arbeid i Ukraina.

Amigos gleder seg til vår
Tekst og foto: Cecilie Jordal

Det var en flott avslutning til jul med basar i gymsalen på Herefoss skole.
Salen var full av små og store, og Amigos samlet inn kr 15000 til Stefanusbarna i Egypt. Barna hadde bordene stappet av flotte selvlagde gevinster som de har laget gjennom høsten, samt innsamlede gevinster.
Fantastisk stort fremmøte av familie, venner og bygdefolk generelt.
Året kom greit i gang etter jul trass smitterunde på bygda,
Amigos har hatt flere flotte samlinger rundt bålpanna, og
den populære kinokvelden er allerede gjennomført.
Våren er i gang, og Amigosgjengen gleder seg til samlingene, noe som vises da det er 100% oppmøte med 18 barn
nesten hver gang.
Dette er et tilbud som
verdsettes høyt av barna,
og som de herlige og engasjerte Elisabeth Ravnåsen og Kristina Ravnåsen
Solvang har ansvar for.

Salmekveld i Herefoss kirke
13. februar ble det gjennomført en trivelig salmekveld
anført av Karen-Ingrid Witter. Oddvin Uldal ledet an
praten før og etter, og som vi vet blir det alltid litt latter når den humørfylte karen sier noen ord.
Ca 35 sangglade møtte opp på reisen gjennom salmenes historie, bakgrunn og fremførelse, fra de eldste
salmer til nyere salmer. Menighetsrådet har plukket
ut salmer som blir løftet fram – ikke bare for salmekveld, men også for videre bruk i kirken.

Det ble kaffepause og småkaker før de fremmøtte fikk
komme med sine ønskesalmer, og det var også frivillig rom for å fortelle noe om hvorfor salmen sto på
enhvers ønskeliste.
For undertegnede (som ikke har stor øvrig salmekunnskap) ble det en historisk interessant og lærerik
kveld med salmer til ettertanke og glede. Det ble god
klang i vår lille nydelige Herefoss kirke.
Min favoritt for salmekvelden?
Det ble «Det er makt i de foldede hender».
Cecilie Jordal
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Nytt trosopplæringstiltak for
3-åringer i Birkenes menighet ble
lansert 6.mars. Massevis av myke
bamsedyr lå klar da 3-åringene
gjorde sin entré. Lille Sigmund
Elias Fedeler heier på menighetens
zoologiske satsing, og mor May
Solveig er enig.
Foto: Reidun Birkeland.
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Konfirmasjon i Birkenes
Lørdag 21.mai kl.11.00
Amalie Raen
Angelica Gåseland Simonsen
Elias Hedmann Espegren
Hedda Lid Hetland
Johanne Heimdal
Knut Fredrik Grødum Homme
Kristian Korsvik Netland
Leander Håbesland
Lotte Linnea Øvrelid
Lucas Stoveland
Rakel Svaland Grødum
Samuel Stoveland
Konfirmasjon i Birkenes
Lørdag 21.mai kl.13.00
Elias Aamlid Hatlevik
Erlend Lundemoen Håkedal
Johannes Gumpen Engesland
Jørgen Ramse Johansen
Lars Birkenes
Marius Vollan
Markus Hauge
Mina Nyhaven
Ramona Skråvik Teigen
Sarah Franksson Swoboda
Theodor Grødum Hovland
Tiril Glad-Andreassen

Konfirmantene samles jevnlig til mat, undervisning, lek og konkurranser på Birkeland Bedehus. Her samarbeider de om å «pusle sammen»
bønnene fra «Vår Far» i riktig rekkefølge, etter å
ha hørt undervisning om «Hvordan snakke med
Gud». Snart er de klare for konfirmasjon!

Konfirmasjon i Birkenes
Lørdag 28.mai kl.11.00
Dina Mollestad
Daniel Rokseth
David Nystøl Søhagen
Elias Flakk Thomassen
Eline Løland
Emil Langenes Nyhaven
Emilie Rugsland
Henrik Aas-Hansen
Jon Beisland
Johnny Mollestad
Kaja Grødum
Klara Tobiassen
Line Håbesland
Lone Birkenes Heia
Malene Strømman Håkedal
Maren Kallstøl Nyhaven
Milla-Sofie Ivarson Hansen

Konfirmasjon i Birkenes
Lørdag 28.mai kl.13.00
Amalie Herje
Angelica Herje
Arne Ytrehus
Eivind Tveiten
Ellen Olaug Dalen Stensvand
Emil Kræmer Hauene
Isabell Aylin Siris
Josefine Drangsholt Bjornes
Julie Kornbrekke Tvinnereim
Karoline Røstad Imenes
Lars Akshay Mygland Michaelsen
Mikael Longwat Salvesen
Rebekka Thomassen Løgevik
Sunniva Flaa
Tom Ragnar Gundersen Birkenes
Åslaug Ytrehus

Konfirmasjon i Herefoss
Lørdag 7. mai kl. 11:00
Kristian Andreas Holm
Ian Henry Ragnarsson
Mille Gauslå Johnsen
Bjørnar Stie
Kristian Aas-Hansen

Konfirmasjon i Vegusdal
Søndag 5. juni kl. 11:00
Lotta Mathea Heia Aaneland
Martin Lindland Olsen
Karoline Haugland
Emil Reinken
Mariel Haaverstad

Lørdag 12.mars var det en stor «Soul Children Gathering» i Arendal Kulturhus. Hele 12
ulike Soul Children og Soul Teens-kor fra hele Agder møtte opp tidlig på morgenen for å
øve til en stor konsert samme kveld! Birkeland var godt representert med totalt 30 children + teens. Mye sang, nye vennskap, god mat og masse inspirasjon preget dagen. Det var
helt fantastisk å se så mange barn og unge samlet, og å få oppleve «storfamilien» som Soul
Children bevegelsen er.

Foto ved Liv Torunn Kildefelt – ungdomsleder, Birkenes menighet
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 Det lune hjørnet 
Kakestafetten
Jeg elsker å spise kake, og da må de også bakes. Denne
oppskriften fikk jeg av en kollega i høst, og har bakt den hvert
fall fire ganger etterpå. Den falt virkelig i smak!

Budapest rull:
Slik gjør du:
6 eggehviter
3 dl sukker
Dette piskes hvitt.
Rør forsiktig inn en pakke
vaniljefyll (pulver).
Fordel røra i langpanne kledd
med bakepapir.
Stekes på 175 grader i ca.
20 min.
Vend den ferdigstekte kaka på et bakepapir med sukker. Avkjøles
med langpanna over. 40 min.
Bre over kremfløte og så mye bær du ønsker. Jeg liker godt
bringebær og blåbær. Rull sammen og server. Er den til fest så
pynt gjerne med litt krem og bær oppå kaka.
Tips: Bruker du laktosefri kremfløte, er den til flere. Og siden du
sitter igjen med mange eggeplommer, kan du jo prøve deg på ei
iskake i samme slengen.
Jeg utfordrer min gode venninne Monica Birkeland til å dele en
av sine kaker i neste blad. Nam nam!

Geir Knutson prøver ut et alternativt vielsesrituale hvor brudgommen
skal ta imot bruden i kirkekoret. Han presiserer ellers at han fortsatt er
godt gift med sin første kone
(foto:RR)

Hilsen
12 Vigdis Birkeland

Kirkekryssord nr. 2

Fasit

Sven Erik Forfang
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Vannrett
Hvor bygget de et tårn som skulle nå like opp i
himmelen?
Kommune som har gitt navn til en grov, røkt pølse.
Hvem var eldst av Jakobs tolv sønner?
Hva var fornavnet til mannen som dømte Jesus til døden?
I hvilken by bodde enken med en oljekrukke som aldri
ble tom?

A

T

16

D

23

E

O N D R

T

34

S

29

T

J

H A

R

P

L

I

40

39

J

W E

L

32

P

B
45

F

E

A

I

U

G

E

L

M

R
X

E

U K

K

U
L

D

I

E

D
D A

O

I

L

D

S

25

M

E
Ø R

L

S

O
A

A
36

I

S
E
S

A

K

U
E

N
D

A

N I

L
L

A

44

S

D A

S

T

R

M Ø R

33

U

O V

L

G

L

37

N G E

E
L

28

J

20

S

S

A

V

P

22

O N

F
46

I
U K

E
L

I
G Y

U
R

S

G
E

A

A
A

S

V

D

W

L

12

S

E

H E

R

E

N
O R

T

27

E

N

E

K

H E

O
R

I

E

9

C
19

N

B

26

D

R

T

U B

S

11

O
18

L

R

R

13

O R

G

6

J

P

G U N V

A

A

12

A

15

K

17

J

A

S

L

E

L
F

T

M
1
4
5
6
8
9

Loddrett
Hvem av Israels konger ble kjent for sin store visdom?
Hvilket prestegjeld tilhørte Birkenes tidligere?
Hva er etternavnet til komponisten av valsemelodien
"Drömmen om Elin"?
Hva var Marias reaksjon på engelens budskap til henne?
Hvilket dyr er det første som blir omtalt i Bibelen?
Latinsk navn på 2. mosebok.

Gunnar Birkeland og sokneprest Torill Farstad Dahl drøfter det
kommende jordbruksoppgjøret etter karnevalsgudstjenesten i Birkenes kirke.
(foto: Reidun Birkeland)
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VANNRETT
3 Hva kaller vi Jesu bildefortellinger?
4 Hva kalles jødenes helligdag?
5 Simon Peter ble kalt "Kefas". Hva betyr det?
7 Hvem har skrevet melodien til salmen "Deg være ære, Herre over
dødens makt"?
10 Hva heter ordføreren i Birkenes til fornavn?
12 Hvilket politisk parti fikk flest stemmer i Birkenes ved stortingsvalget
2021?
13 Hvem skrev innskriften over Jesu kors?
14 Fornavnet til idrettsutøveren som holdt tale for de frivillige i Birkenes i
fjor?
16 Navn på det eldste treet i Birkenes?
20 Hvilken høytidsdag innleder påsken?
21 Hva heter stedet der Birkenes bygdemuseum holder til?
22 Hva het samaritanenes hellige fjell?
23 Hvem har skrevet salmen "Påskemorgen slukker sorgen"?
25 Hva heter kirketjeneren i Birkenes til etternavn? 26 Hva slags farge var
det på kappen som soldatene la på Jesus?
28 Hva slags yrke hadde Simon Peter før han møtte Jesus?
29 Hva het mannen som døpte Jesus?
30 Hva het stedet der Jesus ble dømt til døden? 33 Etternavn til forfatter
av salmen "Han er oppstanden, store bud"?
34 Hva het mannen i Betania som Jesus vekket opp fra de døde?
35 Hva het forbryteren som ble løslatt da Jesus ble dømt?
36 Hva slags mat valgte Daniel og vennenes hans ved kongens bord?

Innsendt av:

LODDRETT
1 Hva het stedet der Jesus ble korsfestet?
2 Hva ble plassert på Jesu hode før han ble korsfestet?
3 Hva kalles fredagen i påskeuken?
4 Hva het den første kristne martyr?
5 Navn på menighetens lunsjtreff hver tirsdag formiddag?
6 På hvilken dag feiret Jesus og disiplene nattverd?
8 Hva heter organisten i Herefoss og Vegusdal til etternavn?
9 Hvilket dyr angrep Paulus på øya Malta?
10 Hva het stedet hvor Jesus ble arrestert?
11 Hva heter klokkeren i Herefoss til etternavn? 15 Etternavn på person fra
Birkenes som i fjor ga ut barneplaten "Hvis du blir med nå"?
17 Hva slags drikk tilbød de Jesus da han hang på korset?
18 Hva kalles det siste måltidet Jesus hadde med disiplene?
19 Hva heter daglig leder av menighetene i Birkenes til fornavn?
24 Hva slags produksjon er "Fest i Guds hus"?
26 Hva slags våpen brukte David mot Goliat?
27 Etternavn til komponisten av "Fest i Guds hus"? 31 Hva het Jesu mor?
32 Hva het patriarken som fikk navnet Israel?

Kryssorløsning sendes:

Vinner av kryssord nr. 2

Adresse:

MENIGHETSBLADET
Postboks 115
4795 Birkeland

Åsa Hørte
Berse Terrasse 11
4760 Birkeland

Poststed

innen 2. juni 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

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

Rugslandsveien 337
4760 Birkeland
Mobiltelefon 91587800 / 97530390

4760 Birkeland, Tlf. 37 27 63 70
Mobiltlf. 945 83 644
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Tanker i tiden
Påske – noe for enhver
Påsken er den mest sentrale høytid i kirkeåret. Høytiden
feires til minne om innstiftelsen av nattverden, korsfestelsen av Jesus, hans lidelse, død og oppstandelse. Disse begivenhetene fant sted under den jødiske påskefeiringen i Jerusalem. Jødenes påske markerte israelittenes utvandring
fra fangenskapet i Egypt. Kirkekonsilet i Nikea bestemte
i år 325 at påskedag skal være første søndag etter første
sykliske fullmåne som inntreffer etter 21. mars. Datoen
kan variere innenfor 5 uker. I år er 1. påskedag 17. april.
Påsken byr på mange fridager. Det er et særnorsk fenomen. Vi har en sammenhengende helg på 5 dager fra og
med skjærtorsdag til og med andre påskedag, som alltid
er en mandag. Det gir oss nordmenn mulighet til å dra på
påskeferie. Mange reiser på hytta – på fjellet for å gå årets
siste skitur eller ved sjøen for å sette båten på vannet. Ikke
få blir hjemme for å nyte sola i solveggen. Kirken følger
som regel etter oss hvor vi drar. Fjellkirker eller bryggekapell er betjente i påsken. Og der det ikke er gudshus,
finner gudstjenesten gjerne sted ute i det fri.
Påskefeiringen i Norge har lange tradisjoner. Vi feirer
med påskeegg, påskekyllinger, påskelam, gul påskepynt
og påskekrim. I mange norske hjem er det vanlig med egg
på frokostbordet påskemorgen. Det er ikke uvanlig å fargelegge eggene med vannfarger eller tusj. Noen blåser ut
innholdet og dekorerer eggeskallet. Ja, dekorasjon av påskeegg er blitt en kunstart. Mest berømt er påskeeggene til
juvelérfirmaet Fabergé. Påskeegget er et symbol på fruktbarhet, håp og gjenfødelse. Påskeharen, som også er et
gammelt fruktbarhetssymbol, legger ut påskeegg, gjerne
av marsipan eller sjokolade.

kene. Døperen Johannes sa følgende om Jesus: «Se Guds
lam, som bærer verden synd». Under nattverden synger vi
«Agnus Dei» – «Du Guds Lam, som bærer verdens synd,
miskunne deg over oss».
Påskekrim er et særnorsk fenomen. Radio, TV og aviser
serverer mord og mysterier i store menger i løpet av påskehelgen. Bokhandlerne frister oss med et rikholdig utvalg
av påskekrim. Tradisjonen kan føres tilbake til utgivelse
av spenningsromanen «Bergenstoget plyndret i natt», som
kom ut i 1923. Handlingen var lagt til påskefjellet på 1.
påskedag, som var 1. april det året. Forlaget markedsførte
boka med en annonse som fikk det til å se ut som toget
virkelig var plyndret.
«Påsken kommer hvert år, men jula kommer bare en gang
om året», var det en som sa. Nå er den her igjen. God
påske, ønskes alle lesere av menighetsbladet!
De trodde at Jesus var borte.
De trodde at Jesus var død.
Da kom han på stranden en morgen som lyste rød.
(Anders Frostenson)

Sven Erik Forfang

Påskekyllinger er et nordisk påskesymbol. Kyllingen er et
symbol på Jesu oppstandelse. Kyllingen bryter ut av eggeskallet slik som Jesus brøt ut av graven. Påskekyllingens
gule farge er også påskens farge. Gul er solens farge og solen er symbol på livet og det livgivende. Gult har vi også i
påskeliljen, som er den fremste påskeblomsten i vårt land.
Påskelammet var opprinnelig en jødisk offergave til minne
om flukten fra Egypt. I kristendommen er påskelammet
symbol på at Gud ofret sin sønn for vår skyld. Jesus var
Guds lam – det offer som Gud gjorde for å frelse mennes-
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Aktuelle saker
fra menighetsrådene:

År 2022 er frivillighetens år
Norges viktigste lagarbeid, sies det. Alle lag og organisasjoner
sier det, og i kirken har vi alltid sagt at det store arbeidet som
gjøres i menighetene, hadde vært umulig uten de frivillige. Et
klipp fra Birkenes menighets årsmelding viser f.eks. at opp mot
200 personer har vært engasjert i stor eller liten grad i menighetsarbeidet det siste året.

kirken nesten 100 000 frivillige
hvert år, men tallet har sunket
til ca 75 000 under korona.
Noen gjør en innsats flere
ganger i uka, andre stiller opp én helg i året – alle er verdifulle
og viktige.

Kunne du tenke deg…….?
Med deg på laget, kan vi sammen utgjøre en enda større forskjell for andre!
Den norske kirke har mange aktiviteter du kan engasjere deg i.
Hva vil du bidra med? Det er rom for- og bruk for deg, i kirken.
Det finnes over 37 000 frivillige i arbeidet med gudstjenestene,
18 000 i arbeid med barn, 15 000 med ungdomsarbeidet – og
mange andre gjør tjenester for andre gjennom uka. Faktisk har

Slik blir du frivillig
Du melder deg som frivillig ved å ta kontakt med kirkekontoret. Gå innom Janne på kontoret, send en e-post eller ta en prat
på telefonen. Enten du vet akkurat hva du kunne tenke deg å
bidra med eller om du bare vil høre litt om hva som er mulig,
er du velkommen til å ta kontakt.

Menighetshus på Birkeland
Siste nummer av menighetsbladet refererte forslag til
intensjonsavtale mellom Birkeland bedehus og Birkenes
menighet, et avtaleforslag som sier at det er grunnlag
for å inngå samarbeid om et felles hus på Birkeland.
Følgende forslag til vedtak ble forelagt bedehusets årsmøte 10. mars:
1. Årsmøtet i Birkeland bedehus følger opp den foreslåtte intensjonsavtalen.
2. Såfremt intensjonsavtalen vedtas, ber årsmøtet om
at Birkenes menighet tar initiativ til at det nedsettes
en komite som iverksetter intensjonsavtalen. Status
i prosessen legges frem på bedehusets årsmøte som
avholdes i 2023.
Forslaget fikk flertall og ble påfølgende søndag også
forelagt Birkenes menighets menighetsmøte til informasjon.

Ny frivillighetsorganisering
En komite fra Birkenes menighet har besøkt Vågsbygd
menighet og fått orientering om hvordan de organiserer
frivillighetsarbeidet der. Hovedprinsippet går ut på å
organisere det frivillige arbeidet i sektorer med egne
sektorledere. Det har ført til økt rekruttering og at de
frivillige opplever seg bedre sett og tatt vare på.
Birkenes menighetsråd ønsker å prøve ut deler av
modellen de kommende 2 årene. Sektorer som vil bli
utprøvd, er familiegudstjenesten og økonomi og
inntjening. Menighetsbladet vil komme tilbake med
beskrivelser av opplegget.
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Visjonssamling
For 2 år siden uttalte leder i Birkenes menighetsråd, Nina
Hauge, følgende: «Uten klare mål er alle veier like gode.
Vi trenger bevisstgjøring rundt mål og prioriteringer i
menighetsarbeidet. Vi trenger å tenke gjennom hva vi vil
at Birkenes menighet skal bety for oss som bor her. Når
vi har noe å styre etter og strekke oss mot, blir arbeidet
lettere.»
Tanken var å samle menighet og egentlig alle interesserte
til et allmøte for å utarbeide et visjons- og måldokument.
Så kom koronaen og 2 år gikk.

Nå er komiteen, som fortsatt består av Nina Hauge, Sven
Erik Forfang og May Olaug Horverak, i gang med å planlegge gjennomføringen av et såkalt allmøte eller visjonssamling eller kanskje inspirasjonssamling. En kreativ
form på samlingen skal kunne gi alle som vil, muligheten til å komme med innspill, uttale seg om hvilke tanker
og drømmer de har for Birkenes menighet og kommende
tider.
Altså:

Sett av mandag 9. mai klokka 19.00 til
visjonssamling for Birkenes menighet på
Birkeland Bedehus.

Med Tro og Lys
i kirke og gapahuk
«Gud kan vi aldri hverken forstå eller fatte. Han er alltid
større enn våre tanker, og vi har ikke ord for å beskrive
Gud. HAN ER!»
Det var budskapet fra sokneprest Torill denne januardagen da vi var samlet til Tro og Lys-gudstjeneste i Birkenes
kirke.
Dagen var full av lys fra en sol som skinte fra en skyfri
himmel, og en natur som var brudepyntet i hvitt.
Denne koronatida gjør det ekstra vanskelig å omgås naturlig, men myndighetene hadde nettopp åpnet opp for
120 mennesker i kirken. Det var derfor mange kirkefolk
til stede denne søndagen, og gleden over å være der hørtes
godt på salmesangen.
Dag Theodor var medliturg på denne samlingen, og han
var også som vanlig nattverdutdeler. Det var fint å samles
ved nattverdbordet, selv om det ble litt kluss i rekkefølgen
ved alteret for noen av våre venner. Gud smilte nok da han
så det. Det fine er at vi alle er velkomne slik vi er.
Tore sang så vakkert under nattverden som bare han kan.
Etter gudstjenesten hadde vi samling i den nye gapahuken like ved kirken ute på Birkeneset. Kirketjener Harald
hadde strødd veien ned, og Jan Thorvald hadde tent opp
bål i bålpanna da folket kom fra kirken. Det ble riktig godt
og varmt der i sola. Inge og Sindre la ved på ilden kontinuerlig slik at bålpanna aldri ble tom, ja den var til tider
rødglødende.
Svend Ottar ønsket velkommen til alle, og alle ble nevnt
ved navn i Bisselilu. 24 var møtt fram.
Helga fortalte oss en gripende historie fra virkeligheten.
Den handlet om en liten gutt, Tor, som kom bort fra familien sin og ble ikke funnet igjen før etter tre dager. Han
klarte seg fordi han hadde hatt selskap av to små engler
som hadde hjulpet han. Dette hadde han både sett og merket. Men legemlig var han svak, utmattet, kald og sulten.
For familien var det et under at de fant han igjen.
Det er fint, Gud ER ikke bare, men han hjelper oss når vi
trenger det som mest. Fint at Helga minnet oss om det.
Det må vi aldri glemme.
Bevertningen var boller og kakao, og vi spiste og drakk så
lenge det var mat på bordet. Sindre smilte fra øre til øre,
og stuet ned minst 5 boller, tett fulgt av Inge som hadde
nesten like mange.
Eirik, med hjelp av Tore, fremførte «o jul med din glede»
på en stille og vakker måte. Den svake forsiktige stemmen berørte oss alle, og resulterte i at Sindre måtte fremføre «påskemorgen slukker sorgen». Det ble en fellessang
i glede.

Gleden fortsatte da vi til slutt sang «jeg gikk meg over sjø
og land». Vi vandret rundt inne i gapahuken og nikket,
trampet og klappet. Eirik var med i dansen, og da vi kom
til å hoppe, hoppet han og Jan Thorvald opp og ned i ringen helt til den eldste av de to ble helt svimmel.
Til sist minnet Svend Ottar oss på at neste samling blir
6. februar, selveste lysfesten.
Før vi gikk, lyste Dag Theodor velsignelsen over oss, og
vi vandret ut i solen hver til vårt. Fylt av glede over at vi
kunne samles i Tro og Lys, og at vi var så mange.
Og tenk det går mot lysere tider.
16.1.2022
Jan Thorvald

Tro og Lys
SOMMERSAMLING
på Folkehøgskolen Sørlandet 1. – 4. juli.
---------Åpen konsert lørdag 2. juli kl. 20 : «SAMMEN».
Et musikalsk jubileumsspill v/Tore Thomassen.
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GUDSTJENESTEPLAN
10.04.2022
Palmesøndag
Joh 12,1-13
14.04.2022
Skjærtorsdag
Joh 13,1-17
15.04.2022
Langfredag
Johannes 18,1-19,42
Lidelsesberetningen
17.04.2022
Påskedag
Joh 20,1-10

Birkenes

Herefoss

11.00 Birkeland bedehus:
Familiegudstjeneste v/Frode Eikrem
Sondre Storstadmo. Janna R. Ånesland
Birkeland Soul Kids
Offer: Birkeland Bedehus

17.00 Familiegudstjeneste
v/Frode Eikrem. Sondre Storstadmo
Amigos deltar. Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet; Amigos

17:00 Langfredagsmesse
v/Torill Farstad Dahl
Karen-Ingrid Witter

11.00 Langfredagsmesse
v/Torill Farstad Dahl
Karen-Ingrid Witter
11.00 Høytidsgudstjeneste
v/Torill Farstad Dahl
Sondre Storstadmo. Nattverd
Offer: Misjonsprosjektet

11.00 Høgtidsgudsteneste
v/Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: NMS
11.00 Høytidsgudstjeneste
v/Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Nattverd. Offer: Misjonsprosjektet

01.05.2022
1. mai
Matt 20,25-28

11.00 Kommunehuset, kantina
Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Sondre Storstadmo
Birkeland Soul Teens. Offer
16:00 Konsert – se egen omtale side 6

07.05.2022
Lørdag

Kl.12–14. Drop-in-dåpsdag
v/Torill Farstad Dahl
Sondre Storstadmo
Se informasjon side 3

08.05.2022
4. søndag i påsketida
Joh 14,1-11

11.00. Familiegudstjeneste v/Torill
Farstad Dahl og Janna R. Ånesland
Karen-Ingrid Witter. Tårnagenter
Offer: Menighetsarbeidet.
Innvielse av gapahuken etter
gudstjenesten

17.05.2022
Tirsdag
Luk 17,11-19

11.00 Frikirken. Festgudstjeneste i
samarbeid med Birkeland Frikirke

11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet; Shakers

20.05.2022
Fredag

Er kontordøra ulåst utenom de offisielle
åpningstidene, er det bare å komme innom!
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11.00 Fredsgudstjeneste
v/Frode Eikrem og konfirmantene
Sondre Storstadmo. Nattverd
Offer til Kirkens Nødhjelps arbeid i
Ukraina
Fredsmarkering etter gudstjenesten
10.45 Festgudstjeneste
v/Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Kirkens Nødhjelp
17:17 I Shakers klubblokale
Ungdoms-gudstjeneste
v/Frode Eikrem. Åpen for alle
Offer: Sitftelsen Skjærgårds

12.30 Festgudstjeneste
v/Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Redd Barna

11.00 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Torill Farstad Dahl og
Liv Torunn Kildefelt. Sondre
Storstadmo. Birkeland Soul Teens
Offer: Menighetsarbeidet

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

Tlf. kirkekontoret: 37 28 15 50
www.birkenes.kirken.no

11.00 Kapellet Gudstjeneste
v/Frode Eikrem. Sondre Storstadmo
Nattverd

19.00 Kveldsmesse v/Frode Eikrem
Sondre Storstadmo. Nattverd

18.04.2022
2. påskedag
Joh 20,11-18

21.05.2022
Lørdag

Vegusdal

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

Vegusdal

22.05.2022
6. søndag i påsketida
Matt 6,7-13

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

26.05.2022
Torsdag
Kristi Himmelfartsdag
Joh 17,1-5

Friluftsgudstjeneste ca. kl.15 ved Vegusdal kapell v/Sven Erik Forfang. Karen-Ingrid Witter. Samarbeid med historielaget
Se omtale side 8

28.05.2022
Lørdag
29.05.2022
Søndag før pinse
Joh 16,12-15
05.06.2022
Pinsedag
Joh 14,23-29

11.00 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Torill Farstad Dahl og Liv
Torunn Kildefelt. Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet
11.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter. Nattverd
Offer: Baldone
11.00: Høytidsgudstjeneste v/Torill
Farstad Dahl. Sondre Storstadmo
Nattverd. Offer

06.06.2022
2. pinsedag
12.06.2022
Treenighets-søndag
Luk 24,45-48

11.00: Gudstjeneste v/Torill Farstad
Dahl. Karen-Ingrid Witter
Nattverd
Offer: Birkenes Sanitetsforening

19.06.2022
2. søndag i treenighetstida
Joh 3,1-13

11.00 Gudstjeneste v/Torill Farstad
Dahl. Sondre Storstadmo
Sommersøndag og misjonssøndag
Kirkekaffe og opplegg på kirkestedet
Offer: Misjonsprosjektet

26.06.2022
3. søndag i treenighetstida
Mark 10,13-16

17.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter. Nattverd
Offer: Misjonsprosjektet
11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Frode Eikrem. Karen-Ingrid Witter
Offer: Menighetsarbeidet
11:00 Gudstjeneste v/Torill Farstad
Dahl. Sondre Storstadmo. Nattverd
Offer: Søndagsskolen Norge
11.00 Friluftsgudstjeneste
v/Frode Eikrem. Sondre Storstadmo
Sommersøndag på stranda
Offer: Menighetsarbeidet

17.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter
Nattverd. Offer: Kirkens Bymisjon

11.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter
Sommersøndag. Nattverd
Offer: Misjonsprosjektet

Lovsangskveld i Birkenes kirke
Vel mø' (l lovsangskveld i Birkenes kirke
onsdag 27. april kl.20.00!
Kvelden planlegges av menighetsmusiker Sondre Storstadmo sammen
med Tore Thomassen og May O. Horverak fra menighetsrådet. Har du
ønsker og tips om bestemte sanger, så del dette gjerne med Sondre.

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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RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

Birkeland bedehus
våren 2022
APRIL
Fredag 22. kl. 19.00: Bedehusbasar
Torsdag 28. kl. 19.30: Møte NLM
			
Tale: Egil Grindland
MAI
Søndag 01. kl. 11.00:
Torsdag 12. kl. 19.30:
			
Søndag 15. kl. 11.00:

Fokus NLM
Møte NLM
Tale: Johan Olsen
Fokus NLM

JUNI
Søndag 12. kl. 11.00: Fokus NLM

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 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
Annenhver søndag kl. 19.30: BUG/Krik

God
påske!

