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PÅ DEN ANDRE SIDA

«Jeg blir gammel, kjære du!»
En konfirmant hadde mer eller mindre frivillig møtt opp i
kirka under en vanlig høymesse. Så stilte han i konfirmantgruppa etterpå og uttrykte sin bekymring: »Jeg tror det dør
ut»! sa han og siktet til den aldrende forsamlingen. Han
hadde et poeng, men neste søndag var kirka stappende full
av barn og unge sammen med de gode gamle!
Vi eldre husker Olav Werners klagende røst i Ønskekonserten når han framførte sangen «Jeg blir gammel, kjære du».
Og et av kjennetegnene på alderdom, er at man blir mest
opptatt av fortida. Derfor kjenner jeg et snev av elde når jeg
legger merke til at mye av stoffet i dette bladet dreier seg om
hendelser som har skjedd i menighetene våre. Men samtidig er det en rikdom i å kunne mimre, se tilbake, huske
de gode øyeblikk da det var godt å samles…Det er virkelig
mye flott som skjer.
Så står sommeren for døra, og det er ikke så mye en overivrig redaktør kan gripe fatt i da. Men program for høsten

Kirkeskyss

ligger klare; gudstjenesteplaner, bedehusplaner og trosopplæringsplaner og invitasjoner for store og små. Og stadig
ønsker vi at flere skal våge seg inn blant de trofaste og forhåpentligvis ufarlige kirkegjengerne, at de skal oppdage at
de blir sett, tatt godt imot og at det kan skapes varme relasjoner. For vi er jo alle

– et folk på vandring.
Når veien blir slitsom og lang,
vi søker en eng og en kilde,
et fristed for bønn og sang.
Vi er et folk på vandring.
I uro, bekymring og nød,
da søker vi styrke og stillhet,
og samles om vin og brød.
Vi er et folk på vandring.
I tro kan vi skimte iblant
et hjem for hver søkende pilgrim,
det salige livets land,
det salige livets land.
T: Britt G. Hallquist
O: Eivind Skeie

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.

NESTE NUMMER AV MENIGHETSBLADET

kommer ut rundt midten av september.
Stoff til bladet må være inne på
roaldrokseth@gmail.com
innen onsdag 31. august 2022.

FORSIDA:
Ramsløkskogen har mange grønne sjatteringer.
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Åpen dåpsdag
Lørdag 7.mai var det for første gang Åpen dåpsdag i
Birkenes kirke. Der var det en mulighet for barn og
voksne til å bli døpt, enkelt og greit.
Torill prest understreket at tre håndfuller vann ikke
er mye, men det er akkurat nok til at vi blir knyttet
sammen med Jesus.
Etter dåpen var det feiring med kake og boller i tårnrommet. Det blir Åpen dåpsdag igjen om et år.

BIRKENES:
Ellen Margrethe Walle Skripeland f. 1952
Borik Efremovitsj Verdian f. 1939
Olav Flaa f. 1930
Rudolf Ånesland f. 1947
Kari Greipsland Flakk f. 1952
Kjell Bjorå f. 1947
John Tellef Håbesland f. 1954
HEREFOSS:
Astrid Ovidie Kvernmo f. 1925

Her er en oversikt
over menighetenes
Vipps–nummer:
Birkenes sokn
Offer: 123513
Bidrag (gave) til menigheten: 123514
Misjonsprosjektet gave: 123518

Nytt orgel i Vegusdal kyrkje
Orgelet i Vegusdal kyrkje er temmeleg gåent. Å restaurere det gamle vil fort koste ein million. Frode Eikrem,
Karen-Ingrid Witter, Olav D. Tveit og Olav Dovland
sit i ein komite som arbeider med å finne fram til ei
god digital erstatning som er overkommeleg økonomisk. Det bør vere realistisk å ha på plass nytt orgel
ein gong utpå hausten.
OD

Herefoss sokn
Offer: 123523
Gave til menigheten: 123533
Misjonsprosjekt: 505858
Vegusdal sokn
Offer: 123530
Gave til menigheten: 123531
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Siden sist
Aktiviteten i menighetene våre er til tider stor. Her er noen glimt fra våren.

Palmesøndags tekst ble anskueliggjort gjennom dramatisk virksomhet utført av May Olaug Horverak, Janna R.
Ånesland og Frode Eikrem
(foto:RR)

Bedehusbasaren på Birkeland den 22. april samlet mye
folk og skapte skikkelig basarstemning. Blant andre denne gjengen bestående av Ragnhild Stordal, Tor Tveide, Torunn Kjøstvedt Fåland, Unni Eikenes, Øystein Aanesland
og Martin Birkeland gjorde sitt til at nødvendig drift og
vedlikehold på Bedehuset kan fortsette.
(foto:RR)

17.mai var det festgudstjeneste i samarbeid mellom Birkenes menighet og Birkeland Frikirke. Blant aktørene var
Sondre Storstadsmo, May Olaug Horverak, Torill Farstad
Dahl og Stig Robert Gjertsen.
(Foto: RR)

8.mai var det duket for innvielse av gapahuken på Kirkestedet ved Birkenes kirke. Strålende sol, masse folk, god
ledelse og mye glede gjorde at arrangementet ble vellykket. Banksjef Harald Flaa med stor støttegave, glade barn
ved serveringsbordet og gamle gode basarårer gjorde vei i
vellinga!
(Foto: GB)
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På gamle kirkevei
– Kr. Himmelfartsdag
Tekst og foto: Menighetsbladet

Vandreturen på Kr. Himmelfartsdag gikk i år
den gamle kirkevegen fra Engesland til Vegusdal. Den ble avsluttet med friluftsgudstjeneste
i strålende solskinn utenfor Vegusdal kapell.
Ca. 60 personer deltok på den vel 9 km. lange
turen. Tidligere rektor Jens Vellene var naturlos og han hadde mye å fortelle om landskap og
steder som ble passert. Gudstjenesten ble holdt
av tidligere skolesjef, ordinert prest, Sven Erik
Forfang og organist Karen-Ingrid Witter. Tidligere kirketjener Olav Ditlef Tveit bistod med
praktisk tilrettelegging. Ole Morten Vegusdal
fortalte om den gamle stavkirka i Vegusdal
og senere kirkebygg. Forfang sa i sin preken
at det er en fin tradisjon i Birkenes å feire Kr.
Himmelfartsdag ute i det fri, under Guds egen
himmel. For Guds himmel rommer så mye.
Den er Guds bolig. Himmelen er jordens tak.
Himmelen er luften vi puster i. Den er håpet
om en fremtid uten tårer, sorg og død. Og Kr.
Himmelfartsdag gir oss muligheten til å ta til
oss ordet om Jesu uendelige nærvær. Ved at Jesus ble borte foran øynene på disiplene, ble han
nærværende for oss andre. Nå er han overalt,
til stede ved hver gudstjeneste, hver gang mennesker ber, ja, hver gang vår lengsel og vårt håp
strekker seg mot himmelen, sa Forfang. Turene
på Kr. Himmelfartsdag er et samarbeid mellom menighetsrådene i Birkenes og Birkenes
Historielag.

Blomsterbukettens velsignelse
Torill Farstad Dahl, sogneprest
Jeg har alltid elska å plukke blomster. Fra jeg var bitteliten har jeg plukket buketter av blåveis, hestehov,
hvitveis, liljekonvall, sommerblomster. Jeg kan ikke gå ti
meter i skog eller langs landevei uten å plukke med meg
noe. Mamma var så redd for at jeg og søsteren min ikke
skulle bli glad i blomster, så hun snakket alltid om blomstene når vi gikk tur. Min aller første sommerjobb var å
plukke evighetsblomster for salg for en bonde.
Fremdeles plukker jeg blomster. Skogen i bygda der jeg
kommer fra er full av blåveis, hvitveis og liljekonvall. De
siste åra har jeg sådd og dyrka sommerblomster i hagen,
bare for å kunne plukke inn buketter. Det gjør jeg flere
ganger i uka, ofte bare en enkel kvist eller blomst, ofte
en hel bukett. Jeg øver meg på å sette sammen buketter
etter ulike metoder.

Jeg elsker å se på blomstene på spisebordet. Sammen med et tent lys gir det
en ekstra glede til enkle måltider. Blomstene minner meg på skaperverkets
fantastiske farger og frodighet. De minner meg på Skaperen, og når jeg setter sammen blomster med ulik farge, form og duft, får jeg selv være med
på å skape.
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Fredag 20. mars hadde Shakers sin etterlengtede åpning på Herefoss skole.
Vi har pusset opp lokalet med god hjelp fra lokal ungdom, Frode Eikrem, Liv Torunn (ungdomsarbeider) og Cecilie fra Herefoss Utvikling. Vi har virkelig stått på for å gi et tilbud lokalt til ungdom fra 09’ og opp. Veien har vært
litt humpet mye p.g.a. korona, men vi kom i mål til slutt!
Vi serverer proff milkshake og diverse kioskvarer, spiller musikk, prater og spiller spill. (Første åpningskveld ble
det servert mange latterkuler, helt gratis).
Vi håper på besøk av mange ungdommer når vi åpner for fullt fra høsten 2. september kl 18.18–21.21.
Hilsen gjengen i Shakers

Konfirmasjon i Herefoss kirke 2022

Lørdag 7. mai var det konfirmasjon i Herefoss kirke. Endelig kunne vi feire med konfirmantene på en «normal» måte igjen. Med en fullsatt
kirke strålte konfirmantene om kapp med sola på denne flotte dagen.
Fra venstre: Nora Heia Smeland, Ian Henry Ragnarsson, Kristian Aas Hansen, Kristian Andreas Holm, Mille Gauslå, Bjørnar Stie og Frode prest.
(Tekst og foto: Oddvin Uldal)
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ANDAKTEN

Grønne enger
Nå er det snart sommerferie.
Tempoet går litt ned for de
fleste. Vi trenger hvile.
De av oss som har jobb
og skolegang, får roligere dager. Andre får
sommerbesøk og får
det mer travelt for en
stund. Uansett hvordan dagene dine blir
i sommer så trenger vi
hvile. Hvile for kropp
og sjel. Hvor finner vi det?
Kong David i det gamle Israel
hadde nok en travel jobb, mye ansvar og mas. Han skrev dette i Salme 23:
«Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han
lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der
jeg finner hvile.»
I en kaotisk hverdag som konge, var Davids erfaring at
Gud gir han hvile. Han hadde nok ikke sommerferie, men
kontakten med Gud ble et hvilested.
Når vi holder oss nær til Gud kan vi finne hvile uansett
om det er ferie eller ikke. Jeg synes det er en liten hvile-

pause i hverdagen å be en bønn
til Gud. Når vi ber, kommer
vi i kontakt med han som
vil gi oss fred. Bønn gir
oss fred i sjelen. Når vi
ber kan vi bli ledet av
Gud til å finne god
hvile, hvile for tanker
og uro. En bønn til
Gud blir som en liten
ferie, uansett årstid.
Kirka tar ikke sommerferie.
Vi har gudstjenester regelmessig. Gudstjenestene på sommeren
er litt mer fredelige enn vanlig, uten så
mye ekstra innslag. Det å komme inn i et kirkebygg
og sette seg ned kan også gi fred. Stillhet og fred, tid til
ettertanke. 1 time sammen med Gud. Jeg oppfordrer deg
til å finne en gudstjeneste i sommer. Uansett hvor du skal
tilbringe sommeren er det en kirke i nærheten. Gå inn,
delta på en gudstjeneste, snakk med Gud. Det gir ekstra
fred og hvile.
Jeg ønsker deg en god sommer med Guds fred!
Hilsen Frode Eikrem, sokneprest
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Billedglimt fra
trosopplæring i Vegusdal
Foto: Siv Haldis Aas, Kjellfrid Tveit, Olav D Tveit

Yngres
hadde sommeravslutning
med tur til «Skyland Trampolinepark» i
Kr.sand. Populært.

Barnekoret
«Hjertevenner» og gutte- og
jenteforeningen slo seg sammen om en
åpen basar på bedehuset. God oppslutning og
stor stemning. Pengene som kom inn, gikk til
Kirkens Nødhjelps arbeid i Ukraina.
Tårnagentene
har også fått sine bevis og snust på
hemmelige steder i kirka.

Lys våken
med overnatting i kirka for 5., 6.,
og 7. klasse. Fornøyde – og litt trøtte deltakere på
flott gudstjeneste søndag 27.mars, der elevene var aktiv
med i gudstjenesten med bl.a. sang, dans og
tekstlesing.
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Konfirmasjon i Vegusdal kyrkje 2022

Fra v.: Emil Reinken, Mariel Haaverstad, Lotta Mathea Heia Aaneland, Karoline Haugland, Martin Lindland Olsen, sokneprest Frode Eikrem.
(Foto: Hanne Aas)

Visjonssamling
Birkenes menighetsråd inviterte til visjonssamling
mandag 9. mai på Birkeland bedehus. Hensikten med
samlingen var å drøfte hva menigheten skal bety for
oss som bor her, hva slags visjoner og strategier som
skal prege menigheten framover. Møtet foregikk
i form av en såkalt «verdenskafé» hvor deltakerne
beveget seg mellom ulike bord og delte innspill og
erfaringer med hverandre. Ca. 30 personer deltok på
samlingen.
Tekst og foto: SEF

Brann i
Baldone
kirke
Søndag 20. mars, midt under gudstjenesten, brøt det
ut brann i Baldone kirke i Latvia. Erling Rugsland var
til stede da det skjedde, og han har lagt ved et foto.
Menigheten har i mange år vært vennskapsmenighet
med Birkenes menighet. Våren 2019 ble det arrangert
menighetstur til Baldone.
Nå står menigheten overfor store utfordringer. Kirka
fikk store skader, særlig i taket. Noe blir dekket av
forsikring og vernemidler, men av anslåtte utgifter på
120 000 euro må menigheten skaffe 40 000 euro.
Vil du være med å hjelpe, kan du vipse beløp til
Birkenes menighets konto 123 513 og merke med
Baldone, så vil pengene komme trygt fram. Takk for
din støtte!
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Søndag 28.august marker vi «Søndagsskolens
dag» med aktiviteter og program fra scenen
på Tobias jorde! Mer info kommer på Facebook
og hjemmesiden når det nærmer seg.
Familiearrangement – åpent for alle!

Menighetspedagog Janna Risdal
Ånesland får vist noe av sitt
dramatiske talent når en koffert med
spennende saker åpnes.
(foto: Reidun Birkeland)

Når sommeren er over ønsker vi å samle unge og
gamle, alle Soul Children-korene og hele menigheten til
Samlingsgudstjeneste 4. september! Etter gudstjenesten blir
det kirkekaffe og gøy i gapahuken på kirkestedet. Vel møtt til
store og små – vi gleder oss til å samles!

Birkeland Soul Kids for
1.–4. klasse starter opp
med øvelser tirsdag 30.
august kl. 17.30–18.30
på Birkeland bedehus.
Velkommen til nye og
gamle medlemmer!
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Liker du å synge?
Birkeland Soul Children
har første øvelse etter
sommeren onsdag 24.
august kl. 17.-30-19. Koret
er for 5.-9.klasse, og øver på
Birkeland bedehus.

Tårnagentene i Birkenes kirke
skapte liv og røre da menigheten
ble bombardert med fredelige og
fargerike papirfly fra «oven».
(foto: Gerd Rokseth)

Konfirmanter Birkenes kirke 2022

Foto:Enjoy Foto
«Kjære konfirmanter!
Konfirmasjon betyr bekreftelse. Fremdeles henger det igjen en tanke
om at konfirmanten på konfirmasjonsdagen skal bekrefte troen sin. Det
slipper de heldigvis. For det er heller sånn at Gud bekrefter troen sin på
konfirmanten – og aller mest sin kjærlighet. Gud bekrefter at han elsker
deg og tror på deg. Og så er vi som menighet, familie og venner så heldige at vi på konfirmasjonsdagen får anledning til å bekrefte det: Vi tror
på deg! Vi heier på deg! Vi er glad i deg!»

Slik begynte sogneprest Torill Farstad Dahl sin tale til konfirmantene. Og hun fortsatte: «Hvis du bare husker en ting fra konfirmasjonsåret, håper jeg det er dette: Gud elsker deg!»
Navnene på konfirmantene finnes i forrige nummer av menighetsbladet, men følgende var ikke til stede da bildet ble tatt: Elias Flakk
Thomassen, Daniel Rokseth og Tom Ragnar Gundersen Birkenes.
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 Det lune hjørnet 
Kakestafetten
Denne kaken er en favoritt i vår familie. Jeg fikk oppskriften av min gode
nabo Margrete Svaland Grødum for flere år siden og kaken har siden da vært
et fast innslag til bursdager og andre selskapeligheter.
Slik gjør du:
Eggehvite og sukker stivpiskes. Vend så malte
mandler og bakepulver forsiktig inn. Ha røren over i
en skuff med bakepapir. Stekes midt i ovnen i 20–25
minutt på 180 grader. La den stå litt i frysen før du
deler den i to.

Kobrakake:
Oppskriften er slik:
Bunn:
6 eggehviter
300 g sukker
150 g malte mandler
1,5 ts bakepulver

Eggeplommer, sukker og kaffe tyknes i en gryte, obs skal ikke koke. Dette kan ta litt tid og du må røre hele tiden.
Når kremen har tyknet rør inn sjokolade og smør. Kremen avkjøles i kjøleskapet.

Sjokoladekrem:
6 eggeplommer
150 g sukker
6 ss kaffe
¼ plate lys sjokolade
¼ plate mørk sjokolade
150 gr smør

Legg bunnen på fat. Ha på halvparten av sjokoladekremen. Legg på bunn nummer 2 og hell på resten av
sjokoladekremen. Pisk 2,5 dl kremfløte som legges på toppen av kaka og til sist ha på frukt og bær etter ønske.
Jeg utfordrer min gode venninne Ragnhild Borø Svaland til å dele en av sine kaker i neste blad.
Med vennlig hilsen Monica Flaa Birkeland
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Kirkekryssord nr. 3

Fasit

Sven Erik Forfang
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Gullkorn
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«Moses var en mann som levde i begynnelsen av Bibelen.»

G

24

E

A

«I virkeligheten er det ingen som vet med sikkerhet om
Paulus rakk å foreta sin siste misjonsreise før han døde.»
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«Hvordan skulle Moses greie å komme seg tørrskodd
gjennom ørkenen?»
Til slutt minnes vi soknepresten som kom med følgende
kollekttale: »Eg vil be dykk vera så gild å gi ei god gåve til det
verdfulle arbeidet Menighetsrådet gjer i kyrkjebøssa.»
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Vi koster på oss noen gullkorn, det skader ikke:
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Kirketjener Harald Birkenes lar seg ikke affisere av å være omringet
av spente konfirmanter, og ringer som alltid taktfast inn til gudstjeneste. Ellers er det vel usikkert hvor lenge han ringer manuelt. Snart
er en slik greie automatisert også…..
(foto: Liv Torunn Kildefelt)
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Vannrett
Hva kaller vi Jesu bildefortellinger?
Hva kalles jødenes helligdag?
Simon Peter ble kalt "Kefas". Hva betyr det?
Hvem har skrevet melodien til salmen "Deg være
ære, Herre over dødens makt"?
Hva heter ordføreren i Birkenes til fornavn?
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Loddrett
Hva het stedet der Jesus ble korsfestet?
Hva ble plassert på Jesu hode før han ble
korsfestet?
Hva kalles fredagen i påskeuken?
Hva het den første kristne martyr?
Navn på menighetens lunsjtreff hver tirsdag
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Hva er etternavnet til birkenesingen som vant gull i lengde i innendørsNM i år?
Hvilket yrke hadde Matteus før han ble en av Jesus sine disipler?
Hvilken fjelltopp er høyest i Vegusdal?
Hva er fornavnet til forfatteren av salmen "Gjør det lille du kan"?
Hvilket motiv har altertavlen i Birkenes kirke?
Hvor var birkenesingene Gerd og Svein Haugesrudbråten misjonærer?
Hvilket evangelium inneholder ikke en eneste lignelse?
Hva het den blinde tiggeren som Jesus helbredet i Jeriko?
Hvem av apostlene talte på pinsedag i Jerusalem?
Hva slags bygg har kommet opp på Birkenes kirkested?
Hvor var birkenesingen Olav Espegren misjonær?
Hvilken stilling hadde Natan i Israel?
Hva kalles Jesus sin mest berømte preken eller tale?
Hva kalles stien langs Tovdalselva fra Flakkeholmen til Slettene bru?
Hva er etternavnet til forfatteren av salmen "Den blomstringstid nå
kommer"?
Hva het Adam og Evas eldste sønn?
Hva het gutten som bodde i tempelet sammen med presten Eli?
Hvilken menighet i Åpenbaringen fikk høre domsordene:
"Du er lunken"?
Hvilket frukttre ble en gang fordømt av Jesus fordi det ikke bar frukt?
Hva het søsteren til Aron og Moses?
Hva heter turmålet/ åsen sør for Birkeland skole?
Hvem av Jesus sine disipler hadde tilnavnet "tvilling"?
Hvor var Gerd Rugland Ødegård og Øyvind Ødegård
misjonærer?

6
9
10
11
12
14
15
19
20
21
24
28
29
34
35
38
40
43

Innsendt av:

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?
Hva er etternavnet til forfatteren av salmen "Kvardagskristen vil eg
vera"?
Hva kalles togstrekningen som går gjennom Herefoss og Vegusdal?
Hva het biskopen som hadde visitas i Birkenes i 2008 til etternavn?
I 2001 ble det funnet ei steinalderøks ved et vatn i Vegusdal. Hvilket
vatn?
Hvem skrev det fjerde evangeliet i Det nye testamente?
Hvilken befaling mottok de elleve disiplene på et fjell i Galilea, etter
oppstandelsen?
Hva het "ildprofeten" som utfordret Baals profeter på Karmel?
I november 2021 var det dugnad på Herefoss kirkegård. Hva ble
reparert?
Hva heter stedet hvor Herefoss skole ligger?
Hvilket yrke var evangelisten Lukas utdannet til?
Hva heter fjellet nord for Birkeland som gir god utsikt over Scanflex og
sentrum?
Hva er "roten til alt ondt", i følge apostelen Paulus?
Hva er etternavnet til forfatteren av salmen "Lovsyng Gud som gav oss
livet"?
Hva var Paulus av profesjon?
Hvilken menighet i Åpenbaringen fikk høre ordene om en åpen dør?
Herefoss har navn etter en fugl. Hvilken?
Hva er etternavnet til forfatteren av spalten "Kyrkjeboka fortel" i
menighetsbladet?
Hva het tvillingbroren til Esau?
Hvem var far til David?

Kryssorløsning sendes:

Vinner av kryssord nr. 3

Adresse:

MENIGHETSBLADET
Postboks 115
4795 Birkeland

Inger Brit Vollan
Møllebekken 1279
4760 Birkeland

Poststed

innen 31. august 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, Tlf. 37 27 63 16
Mobiltlf. 942 91 766 / 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
Sørlandssommer
Det har blitt mange somre for meg på Sørlandet. Naturlig
nok ettersom jeg er gift med en sørlending. Stort sett har
de vært vellykkede – både innholds- og værmessig. Som de
fleste nordlendinger, trives jeg stort sett overalt bare jeg kan
få synge om «nordlandsnetter».
Sørlendingen har sine sørlandsviser med «bløde» konsonanter og skarre-r. Viser med idylliske skildringer av livet
i sør, gjerne med en melankolsk undertone. Sjølivet står
sentralt i flere av visene.
La meg bare nevne «Jeg
heiser opp mitt seil» eller «Å eie en tyvefods
båd». Det er sagt at en
sørlending uten båt, er
som en nordlending
uten bannord.
For en landkrabbe kan
sjølivet være en utfordring. Grimstads store
sønn, Knut Hamsun,
skriver i et dikt «Nu
glider båten mot skjærgårdsøen», men min erfaring er at båten heller
glir fra øya, særlig hvis du er i land for å grille. For ikke å
snakke om hvis man står med et bein på brygga og ett i båten. Da glir den fra og ikke mot.
Man støter også på en rekke rare ord og uttrykk til sjøs. Ikke
nok med at høyre er styrbord og venstre babord, men gulv
blir til dekk, vegg til skott og knute heter stikk. En må nærmest ha med seg fremmedordboka i båten bare en skal på
en dorgetur.
Jeg har aldri heller skjønt dette med damenavn på båtene.
Inga I eller Inga II, hvis noen gifter seg om igjen. Min båt
heter Inga Gjeld. Den er kjøpt og betalt. Hvorfor damenavn?
Er det fordi en båt minner mye om en kvinne? For eksempel
at den må styres av en mann, en styrmann. Den bytter navn
når den bytter eier. Er dyrere i drift enn eieren har drømt
om. Må males og sparkles før den tas ut. Blir lekk med årene
og stadig vanskeligere å håndtere. Jeg bare spør.

Jeg var på legekontoret her en dag. Der satt to eldre herrer.
De snakket om sine plager, og da sa den ene til den andre:
«Du må være sjømann, du som er så preget av sjøen.» «– Er
jeg preget av sjøen,» spurte den andre overrasket. «– Ja, det
får`n si,» sa den første. «Du har jo selv fortalt at du har vann
i knærne, og så ser jeg jo at du har bølger i håret.»
Sørlendingene trenger ikke å reise på ferie. For de bor jo
i ferieparadiset. I et avdempet landskap med sjarmerende
småbyer. I en vakker
skjærgård med lange
sandstrender, lune viker og små fjorder. I en
landsdel med utallige
«smeigedager». Med luft
som dufter av «jassemin». Og en sjø som er
gavmild «med kjesk i et
sneis varianter».
Jeg unner dem det. Jeg
har heller intet ondt å si
om dem. Sørlendingene
er milde og vennlige
som en sommerdag. De
er lite angrepet av dårlige vaner som drikk og dop. Og når det gjelder banning,
nøyer de seg med et forsiktig «søren klybe». Sørlendingene
lever langsomt og sindig, ikke fort og syndig som oss andre.
Og pikene, ja de er «forondelig søde og smagelig mest som
sjampanjevin, ja beint ud som nødder og fløde».
Å bli kjent med en sørlending, kan imidlertid ta tid. Du må
som fotobonden på TV, sitte i skjulet ditt over lang tid for å
få et møte med objektet. Du må heller ikke komme for bardus på ham. Da blir han som fotobondens fugler, lett skremt
og flyr bort fra deg. Vinner du imidlertid hans vennskap,
har du en venn for livet.
…om båden er liden så må du av sted
det er trangt mellom halvdekk og spanter
men kveldsvinden nynner når sol går ned
med bløde konsonanter.
(Olav Varen)
Sven Erik Forfang
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GUDSTJENESTEPLAN
Birkenes
03.07.2022
4. søndag i treenighetstida
Matt 9,35-38

Herefoss

11.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem og
Kathrine Skjerdal. Karen-Ingrid Witter
Tro og lys deltar. Nattverd
Offer: Tro og Lys Norge

10.07.2022
5. søndag i treenighetstida
Joh 17,6-11
17.07.2022
11.00 Gudstjeneste v/Oddvar Glidje
6. søndag i treenighetstida,
Sondre Storstadmo
Aposteldagen
Offer: Menighetsarbeidet
Mark 3,13-19
24.07.2022
7. søndag i treenighetstida
Mark 5,25-34
31.07.2022
8. søndag i treenighetstida
Mark 12,28-34

Vegusdal

11.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter. Offer: Acta

11.00 Gudsteneste v/Torill Farstad
Dahl. Sondre Storstadmo
Offer: Kirkens SOS

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

07.08.2022
9. søndag i treenighetstida
Luk 6, 36-42

11.00 Gudstjeneste v/Torill Farstad
Dahl. Sondre Storstadmo. Offer:
Menighetsarbeidet

14.08.2022
11:00 Gudstjeneste v/Ivar Sandnes
10. søndag i treenighetstida Karen-Ingrid Witter
Mark 11,25-26
Offer: Misjonsalliansen
21.08.2022
11.00 Grasham. Gudstjeneste v/Torill
11. søndag i treenighetstida
Farstad Dahl. Birkenes Hornmusikk.
Joh 8,31-36
11:00 Gudstjeneste v/Torill Farstad
Dahl. Sondre Storstadmo. Nattverd
28.08.2022
12. søndag i treenighetstida Offer: Søndagsskolen Norge.
13:00 Søndagsskolens dag
Joh 4,27-30 og 39-43
Arrangement på Tobias jorde

11.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter
Nattverd. Kor fra Lund deltar
Offer: KIA

12.00 Gudstjeneste på museet på
Fjermedal

11.00 Oppstarts-gudstjeneste for
alle v/Torill Farstad Dahl og Janna R.
04.09.2022
13. søndag i treenighetstida Ånesland. Menighetens kor deltar,
musikk mm.
Joh 15,13-17
Offer: Menighetsarbeidet
11.09.2022
11.00: Gudstjeneste v/Frode Eikrem
14. søndag i treenighetstida
Karen-Ingrid Witter. Nattverd
Vingårdssøndagen
Offer: Isralesmisjonen
Matt 19,27-30

Åpningstid på kirkekontoret
Mandag, tirsdag og torsdag 10–15.
Onsdag og fredag 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 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter
Konfirmantpresentasjon
Offer: Kirkens Nødhjelp

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

17.00 Gudstjeneste v/Frode Eikrem
Karen-Ingrid Witter
Konfirmantpresentasjon
50-års-konfirmanter
Offer: Misjonsprosjektet

18.09.2022
15. søndag i treenighetstida
Joh 15,9-12

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

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

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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Takk for støtten
til misjonsprosjektet!
Tekst: for misjonskomiteen, Øyvind Raen

Birkenes menighet har i løpet av snart to år samlet inn
penger til et daghjem og et mødrehjem i Bangkoks slum.
I over 30 år har den lokale lutherske kirken jobbet med de
som har minst både av materielle goder og muligheter i
samfunnet.
Lovsangshjemmet barnehage
Moren til Ton har funnet ut at i nabolaget er det en barnehage: Lovsangshjemmet. Hun har søkt om plass der til
både Ton og lillebroren, og derfor går hun og venter spent
på om de får plass. Mens hun venter, kommer noen av de
ansatte på besøk og ser hvordan behovet er hos dem. De
går alltid på hjemmebesøk til dem som har søkt om plass.
Slik kan de bedre foreta en best mulig utvelgelse. Moren
håper på at hennes to gutter kan få være der, så kan hun
kanskje få seg en jobb, hun også.
Gråt og håp
Tons mor og alle søsknene venter på gruppen fra Lovsangshjemmet i det ene rommet de har leid og bor i. Dette
rommet ligger i nærheten av Lovsangshjemmet. Mannen
hennes kan ikke være med, han er på jobb. Han er sjelden
hjemme, han må jobbe så mye for å tjene nok penger til at
familien kan overleve. Ton gråter mye og lenge, også nå
når besøket er der. Moren sier til gruppen fra Lovsangshjemmet at det sikkert er fordi han er sulten. De har ikke
spist i dag, fordi mannen ikke har kommet hjem med
mat til dem enda. Han må jobbe før han har nok penger
til frokosten. Da går en av lærerne fra Lovsangshjemmet
ut. Hun drar bort til nærmeste butikk og kjøper mat til
familien.

Plass i barnehagen
Så bestemmer de seg når hun er tilbake: Ton og broren får
plass i barnehagen! Som en kjempeflott bivirkning kan nå
moren til Ton begynne i en deltidsjobb på en lokal restaurant. Slik får de mer inntekter til familien, og de trenger
ikke sulte mer. Lovsangshjemmet er en velsignelse for de
som får plass der.

Gjennom innsamlingsaksjon med konfirmanter, kollekter
og aktiviteter har misjonsprosjektet i Birkenes menighet
støttet dette arbeidet. Samtidig får menigheten som driver
arbeidet, vist nestekjærlighet i praksis. Tusen takk til alle
som har bidratt!

PS. Det er fremdeles muligheter til å bidra!
Vipps: 123518.
Kontonr: 2880 68 15944

Sammen som kirke
i hele verden
"Sammen som kirke i hele verden" er et ekstra løft for
menighetenes misjonsprosjekt fra Kristi himmelfartsdag til sankthans. Aksjonen oppsto under pandemien
som en solidaritetsaksjon overfor trossøsken og kirker
i krise. Aksjonen har ikke gått ut på dato – mange land
i verden er fremdeles sterkt rammet av koronapandemien og ringvirkningene er store.
Aksjonen «Sammen som kirke….» gir oss en ekstra
mulighet til å vise solidaritet med søsken i den verdensvide kirken. Dette gjøres gjennom vår eksisterende
misjonsavtale i Thailand.
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Du kan gi en ekstra gave via Vipps nummer 123 518,
eller ved å søke opp spleis.no/misjonsprosjektbirkenes.
Der kan du gi via bankkort eller Vipps. Inviter gjerne
venner til å støtte!
Takk for ditt bidrag!
Hilsen Torill Farstad Dahl. sokneprest

TAKK
I forbindelse med
kirkekonserten som Jette
Maria Mollestad arrangerte
i Birkenes kirke 1. mai, – og
i forbindelse med Rudolf
Åneslands begravelse,
ble det gitt kollekter til
trosopplæringsarbeidet
i Birkenes menighet.
Menighetsrådet ønsker å
takke for gode midler som
kom inn, og vil etter beste
evne forvalte pengene.
Igjen en varm takk!

19

RETURADRESSE: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland

Birkenes kirke og
Birkeland bedehus høsten 2022
JULI
Søndag 03. kl. 11.00
			
Søndag 17. kl. 11.00
Søndag 31. kl. 11.00

Gudstjeneste v/Frode Eikrem og
Kathrine Skjerdal Tro og lys
Gudstjeneste v/Oddvar Glidje
Gudstjeneste v/TFD

AUGUST
Søndag 14. kl. 11.00
Søndag 21. kl. 11.00
		 kl. 11.00
Torsdag 25. kl. 19.30
Søndag 28. kl. 11.00
			

Gudstjeneste v/Ivar Sandnes
Gudstjeneste Grasham v/TFD
Fokus NLM
Møte Samemisjonen
Gudstjeneste v/TFD
Søndagsskolens dag

SEPTEMBER
Søndag 04. kl. 11.00
		 kl. 11.00
Torsdag 08. kl. 18.30
Søndag 11. kl. 11.00
Torsdag 15. kl. 19.30
			
			
Søndag 18. kl. 11.00
Torsdag 22. kl. 19.30
			
Søndag 25. kl. 11.00
			

Samlingsgudstjeneste v/ TFD, JRÅ
Fokus NLM
FIRST-seminar Israelsmisjonen
Gudstjeneste v/FE
Misjonsmøte NMS
Tale og sang: Per og
Monica de Lange
Fokus NLM
Møte NLM
Tale: Johan Olsen
Familiegudstjeneste på
Bedehuset v/FE 4-årsbok

OKTOBER
Søndag 02. kl. 11.00
		 kl. 11.00
Torsdag 06. kl. 19.30
Torsdag 13. kl. 19.30
			
Søndag 16. kl. 11.00

Gudstjeneste v/FE
Fokus NLM
Møte Samemisjonen
Møte NLM
Tale: Leif Holthe
Gudstjeneste v/TFD
Konfirmantpresentasjon
		 kl. 17.00 Småbarnsgudstjeneste v/TFD, JRÅ
			
2-årsbok
		 kl. 11.00 Fokus NLM
Torsdag 20. kl. 19.30 Møte Normisjonen
Søndag 23. kl. 11.00 Jubileumsgudstjeneste v/TFD
			
NMS 175 år Gen.sekr. Helge S.
Gaard
		 kl. 18.00 Jubileumsfest NMS
			
Gen.sekr. Helge S Gaard og
			
Hestnes Brothers
Søndag 30. kl. 11.00 Fokus NLM

NOVEMBER
Torsdag 03. kl. 19.30
			
Søndag 06. kl. 11.00
		 kl. 18.00
Torsdag 10. kl. 19.30
			
Lørdag 12.		
Søndag 13. kl. 11.00
			
		 kl. 11.00
Torsdag 17. kl. 19.30
			
Søndag 27. kl. 11.00
			
		 kl. 11.00
DESEMBER
Torsdag 01.
Søndag 04.
Søndag 11.
		
Torsdag 15.
Lørdag 24.
		
Søndag 25.
Lørdag 31.

kl. 19.30
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 19.30
kl. 14.00
kl. 16.00
kl. 12.00
kl. 18.00

Mannsmøte NMS
Harald Avtjern og mannsgruppe
Gudstjeneste v/TFD
Minnegudstjeneste v/TFD
Møte NLM
Tale: Johan Olsen
Bedehusbasar
Gudstjeneste v/TFD, JRÅ
Lys våken
Fokus NLM
Møte Israelsmisjonen
Tale: Øystein Lied
Gudstjeneste v/TFD
Speiderne deltar
Fokus NLM
Noreamøte NLM
Gudstjeneste bedehuset v/TFD
Fokus NLM
Møte Samemisjonen
Gudstjeneste v/TFD
Gudstjeneste v/TFD
Høytidsgudstjeneste v/FE
Gudstjeneste

Øvelser og samlinger for barn og unge på
Birkeland bedehus etter sommeren:
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

