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TBV
Trygve Bjerkrheims
venner

MELDINGSBLAD FOR MEDLEMMER

NR. 7 - MARS 2012

Årsmøte
Trygve Bjerkrheims
venners årsmøte blir i
år lørdag 28. april på
Fjellhaug skoler i Oslo.

Årsmelding 2011
Fyldig årsmelding med
oppsummering over
året som er gått.

Økonomi
Regnskap og
revisjonsberetning for
2011.

Side 2

Side 3-4,9

Side 5-8

Oversettelse av
“Amazing Grace”
Trygve Bjerkrheims
oversettelse kommer
inn i den nye
salmeboken.
Side 4!

Nye nettsider
TBV nettsidene har
fått en grundig
oppjustering.

TB-dag i Bjerkreim
Bjerkreim kommune vil
fortsette med TB-dagen
i Bjerkreim.

Side 5

Side 3-4

Ærespris til Haldis Reigstad
Den 23. oktober ble Trygve Bjerkrheims ærespris tildelt
for første gang. For 2011 gikk prisen til Haldis Reigstad
i forbindelse med en dertilhørende konsert på Frekhaug
bedehus.
Vel 200 fremmøtte fylte bedehuset til randen, og
fikk oppleve flott sang av sangere og musikere
kvelden gjennom. Deltakende var Marianne Juvik
Sæbø, Anne Hilde og Arve Reigstad, Kor-mix og
Dag Vilsvik.
Kåre Ekroll, formann i Trygve Bjerkrheims venner,
overrakte æresprisen - et silketrykk av kunstneren
Eli Møller.

Tale til prisvinneren
I talen sin til prisvinneren sa Kåre Ekroll blant
annet dette om begrunnelsen for prisen:

“

Som hos TB, finn vi også hos HR, ein god mix
av den 1. og 2. trusartikkelen – ei lovprising av
Guds skaparverk - og takk og glede for Jesu
frelsarverk.
Med dine kvardagslege og gjenkjennelege bilete
– og med din nærleik til tru og liv, har du nådd
inn til tusener av menneske rundt om i landet.
Vi kjenner varmen frå Guds omsorg i mange
av dikta dine, og vi kjenner på trygg og ekte
sjelesorg i mange av dei spørsmål og
utfordringar du tek opp i dikta dine. Og
tekstane er slitesterke. Og her trur eg grunnen
ligg til at du er elska av så mange! Og at du

ANNO DOMINI 2012

TBV formann Kåre Ekroll delte ut æresprisen til Haldis Reigstad. Foto: Trond Reigstad
har fått bety så mye for så mange! Med din
enkle klassiske stil har du slått gjennom som
ein av vår tids fremste ”bedehussongarar”.

En god venn
“Han var så varm, oppmuntrande og audmjuk i
sitt vesen. Det var stort å få vera hans «gode ven»,
som han sjølv uttrykte det. Difor er det ekstra
sterkt å stå her og motta denne prisen,” sa Haldis

Reigstad, som utvekslet tanker og brev med
Bjerkrheim i flere år.

Gratulasjoner og mer om konserten
Vi gratulerer Haldis Reigstad med prisen, på
vegne av alle i Trygve Bjerkheims venner.
Ønsker du å lese ytterligere om konserten og
overrekkelsen av prisen, se nyhetene på TBV
nettsidene.
1
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Innkalling til årsmøte 2012
Velkommen til årsmøte på Fjellhaug Skoler, Oslo, lørdag 28. april kl. 12.
Velkommen til sangmøte i Misjonssalen, Oslo, søndag 29. april kl. 11.
Hjertelig velkommen til årsmøtet for Trygve
Bjerkrheims venner (TBV). Vi håper at mange vil ta
veien til årsmøtet også i år. Vi planlegger å være ferdig
innen kl 16. Alle sakspapirer er trykket i dette bladet.

Program lørdag (Fjellhaug Skoler)
11:45!

Registrering av fremmøtte.
Inngangspenger (kr 150 pr person) for
middag og kaffe tas i mot ved inngangen.

12:00!

Årsmøtet starter
Åpning: Jon Fredrik Wisløff Norborg
Kåseri: Svein Granerud. Tema:
Trygve Bjerkrheim - evangeliets varme
Piano: Harald Harstad
Sang: Charlotte Justnæs

Saksliste til årsmøtet
1.

Godkjenning av innkalling

2.

Konstituering - valg av dirigent, referent og
to til å skrive under årsmøteprotokollen.

3.

Årsmelding 2011 (Se side 3)

4.

Regnskaps og revisjonsberetning 2011
(Se side 5)
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5.

Valg av:

6.

Samtale

- Formann - for ett år. Valgnemda foreslår:
Kåre Ekroll, 4163 Talgje.

7.

Eventuelt

- Tre styremedlemmer for to år. De som står
på valg er: Ivar Gjerdi, Torfinn Hovda og
Guri Tulluan. Guri Tulluan har frasagt seg
gjenvalg. Gjenværende i styret: Egil
Helland, Hans Aage Gravaas og Henry
Vestreng.
- Valgnemda foreslår (i alfabetisk
rekkefølge): Ingunn Bjorland (Nærbø), Ivar
Gjerdi (Oslo), Leif Hjelleset (Stavanger),
Torfinn Hovda (Oslo), Oddvar Rotvik (Os).

Program søndag (Misjonssalen)
11:00!

Møtestart
Tale: Frank Ole Thoresen
Møteledelse: Hans Åge Gravaas
Sang: Charlotte Justnæs, Quartz, Ingrid
Johannesen og Ann Kristin Horpestad
Kollekt: Til misjonsarbeidet i NLM
Salg: Kaffe og vafler, Bjerkrheim-effekter

- To vararepresentanter til styret - for ett år.
Valgnemda foreslår at de to som ikke blir
valgt til styret, blir vararepresentanter.
- Tre medlemmer til valgnemd for 2012.
Styrets forslag: Erik Kjebekk, Juel Østreng
og Synnøve Spanne.
- Revisor og vararevisor for 2012. Styrets
forslag: Svein Vigdal som revisor og Bjørn
Normann som vara.
NB! Årsmøtet har anledning til å komme med
benkeforslag til alle valg, men foreslåtte må være
spurt på forhånd.

Påmelding
Frist for påmelding er 14 april,
og gjøres til Guri Tulluan via:
Epost: otulluan@nlm.no
Telefon: 414 78 577 / 64 92 58 58

ANNO DOMINI 2012

Å

R

S

M

E

L

D

I

N

G

Årsmelding 2011
Trygve Bjerkrheims venner (TBV) var samlet til årsmøte på Fjellhaug i Oslo
lørdag 9.april 2011. Med over 60 medlemmer til stede, var dette
rekordoppslutning.
Om årsmøtet

Resultat av valg

Harald Harstad holdt kåseri ”Onkel Trygve – slik
jeg kjente ham”. Han gav oss spennende og
livsnære glimt fra en nevøs samvær og
opplevelser sammen med Trygve Bjerkrheim.

Kåre Ekroll ble enstemmig gjenvalgt til formann
for ett år. Tre nye styremedlemmer ble valgt for to
år: Hans Aage Gravaas, Egil Helland, Henry
Vestreng.

Inger Holter leste dikt, Charlotte Justnæs og
sanggruppa Quartz gledet oss med flott sang.
Selma Moldsvor fortalte og leste ”Under
Vengetind”, som Bjerkrheim skrev under et besøk i
Isfjorden.

Gjenstående i styret: Ivar Gjerdi, Torfinn Hovda,
Guri Tulluan. To vararepresentanter for ett år:
1.vara: Leif Hjelleset, og 2.vara: Kåre Gravem.

Styret la frem årsmelding og regnskap med
revisjonsberetning for 2010.

Formiddagsmøte i
Misjonssalen
Dagen etter årsmøtet, 10. april, hadde TBV ansvar for
et godt besøkt formiddagsmøte i Misjonssalen.
Formannen ledet møtet, Gunnar Prestegård talte
og Charlotte Justnæs og Ann Kristin Horpestad og
Ingrid Johansen sang.

Svein Vigdal ble gjenvalgt til revisor, Bjørn
Normann ble gjenvalgt til vararevisor.
Ny valgnemnd: Per Hansen, Åge Nevland,
Synnøve Spanne og Harald Harstad.

Beholdning i bank/kasse pr 31.12.2010 var kr.
156. 492,- som var kr. 51.958,- mer enn året før.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.
Asbjørn Kvalbein, Juel Østereng, Inger Holter og
Erik Kjebekk hadde frasagt seg gjenvalg. Henry
Vestreng var villig til å stille for to nye år.

Styret etter valget, fra venstre: Torfinn H,
Egil H, Ivar G, Guri T, Kåre E, Henry V

ANNO DOMINI 2012
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Trygve Bjerkrheim-dag i Bjerkreim

Kirkemusikkfestival i
Dalane
Dalane Tidende hadde fredag 23. september 2011 en fin
og innholdsrik forhåndsomtale av Trygve Bjerkrheimsdagen i Bjerkreim.
Artikkelen ga opplysninger
om fremtidige
kirkemusikkfestivaler i
Dalane med et fast innslag
av Trygve Bjerkrheimkonsert.

Monika Eikeland song både på bedehuset og i
kyrkja.
Søndag 25. september ble det arrangert Trygve
Bjerkrheim-dag for første gang i TBs første heimbygd,
Bjerkreim. En komite i bygda bestående av Arnfrid
Espeland, Tim Rishton og Johan Bjerkrheim sammen
med formannen, stod for planlegging og
gjennomføring av arrangementet.

Bjerkreim syngjande kameratar.

Det var solosong av Magnar Edland. Fleire av
melodiane har han laga sjølv. Rita Fjermestad
Edland spelte piano til. I tillegg song Bjerkreim
syngjande kameratar og Monika Eikeland.
Bedehuset si forsongargruppe var forsongarar på
allsongane.

Kantor Tim Rishton
opplyste at det diskuteres
hvorvidt det hvert andre år skal arrangeres en
kirkemusikkfestival i Dalane. Tanken er at det
skal være kirkemusikkfestival i Bjerkreim de
årene Dalane Kulturfestival ikke arrangeres. –
Kirkemusikkfestivalen kan arrangeres i
samarbeid mellom de ulike kantorene i Dalane
Prosti. I en slik festival kan en Trygve Bjerkrheimkonsert bli et fast innslag, antyder Rishton.

Vi tar med noen klipp fra en lengre artikkel på
Bjerkreim-kirkens nettsider som karakteriserer
arrangementet.

”Foreninga TB-venner, kyrkja og bedehuset på
Bjerkreim samarbeidde om TB-dag i Bjerkreim
sundag 25. september. Eit stort og vellukka
arrangement!”
”Klokka 16.00 stod borda på bedehuset dekka.
Men kor mange ville koma – 40 eller 80 personar?
Det vart dekka til 80 stk. – noko som viste seg å
vera altfor lite. Langvegsfarande frå Lillesand og
Kristiansand hadde teke turen til Bjerkreim. 140
personar var samla til kaffi og kaker.
Deretter fylgde eit svært interessant foredrag av
historikar Erik Kjebekk om Trygve Bjerkrheim og
heimbygda. På bedehuset var det song av
Bjerkreim Syngjande Kameratar og Monika
Eikeland. Det vart selt TB-bøker og verva
medlemmar til foreininga TB-vener.
Trygve Bjerkrheim-stova var open både før og
etter samlinga på bedehuset. Stova er lita og
rommar ikkje så mange om gongen. Det var
nærast kø utanfor. Omvisar var Johan Bjerkreim.
Over 60 var innom stova denne ettermiddagen.
Tilreisande fekk servert kveldsmat før konserten
som starta kl. 19.30 i kyrkja. Ei fullsett kyrkje var
pynta til fest. Leiar i Trygve Bjerkrheims venner,
Kåre Ekroll, leia kvelden med songar frå TB sitt
forfattarskap. Ekroll bandt det heile saman med
informasjon om Trygve sitt liv og forfattarskap og
fortalde om bakgrunn for fleire av ”kvada”.
Kantor i Bjerkreim Tim Rishton var ein av
initiativtakane og sentral aktør både under
førebuingane og på sjølve arrangementet. Saman
med Gunnar Hågbo på saksofon improviserte han
over melodien ”Det strøymer ei livselv av lukke”
som vart karakterisert som Trygve sin
kjenningsmelodi. Alle aktørane hadde stilt opp i
koret og var forsongarar til fellessongen.

Haldis Reigstad får tildelt
Trygve Bjerkrheims ærespris

Bjerkreim togongskor, leia av Tim Rishton.

Konsert

på Frekhaug bedehus

Bjerkreim togongskor framførte ”kantata”
Takksemd som består av dikt Tim Rishton har
tonesett – Takk! Koret vart leia av Tim Rishton
med nytilsett kantor i Egersund, Gethin DaviesJones, på flygel og orgel. Ruth Elise Valland spelte
fløyte og Gunnar Hågbo saksofon.
Dette vart ei stor oppleving! Ein heil sundag
fokusert på Trygve Bjerkrheim sine salmar og
songar!”
Takket være helsides annonse i Vårt Land kom
det en hel busslast med deltakere fra Lillesand,
Telemark og Kristiansand. De 140 deltakerne til
samværet på bedehuset kl. 16.00 fikk kaffe og
kaker og tilreisende fikk servert kveldsmat før
konserten i kirken. Bevertningen var gratis fra
gavmilde og gode venner i Bjerkreim!

søndag 23. oktober kl. 19.00
Desse tek del:
s -ARIANNE *UVIK 3B
s +OR MIX V $AG 6ILSVIK
s !NNE (ILDE 'ARNES 2EIGSTAD OG !RVE 2EIGSTAD
s *OHANNES ,YNGSET
s (ALDIS 2EIGSTAD
s +ÌRE %KROLL FORTEL GLIMT FRÌ 4RYGVE "JERKRHEIMS LIV OG FORFATTARSKAP

Alle HjARTe
leg
velKomne

– også til
medlemskap
”Trygve Bje
i
rkrheim ven
ner”!

Gratis entré. Kollekt

Arr.: Trygve Bjerkrheims venner
www. bjerkrheim.no

Trygve Bjerkrheims
ærespris
Trygve Bjerkrheims ærespris ble vedtatt opprettet av
styret i november 2010 (Sak 28/10). Statutter og
formål for prisen ble vedtatt i styremøte i februar 2011.
Den første prisen ble utdelt til Haldis Reigstad på et
konsert-arrangement på Frekhaug bedehus 23. oktober
2011.
Vel 200 fremmøtte fylte bedehuset og fikk oppleve
vakker sang og musikk. De som tok del var
Marianne Juvik Sæbø, Anne Hilde og Arve
Reigstad, Kor-mix og Dag Vilsvik.
Kåre Ekroll, formann i Trygve Bjerkrheims
venner, overrakte
➤ Fortsetter side 9
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Trygve Bjerkrheims venner
RESULTATREGNSKAP

2011
2011

2010

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent
Gaver
Konsertinntekter
Salg av bøker og CD
Øvrige inntekter

84 150
0
21 930
7 730

81 700
5 460

Sum driftsinntekter

113 810

96 057

9 045

8 125

205
5 000
10 442
3 120
5 440
3 092
7 504
3 125
10 697
8 944
1 002

-650
12 000
1 000

DRIFTSKOSTNADER
Bøker og CD for salg
Årsmøte i TBV
Inntekter
Kostnader
Konserthonorar
Annonser
Vervegaver
TB-pris/æresmedlem
Kontor- og IT-rekvisita, utstyr
Porto (inkl.medlemsutsendelser)
Kostnader "Hjemmesider"
TBV- blad, folder
Reisekostnader
Gaver
Diverse kostnader
Gebyrer

7 295
7 500

8 897

242

2 337
6 471
3 735
6 681
5 518
302
732
203

Sum driftskostnader

67 858

46 454

DRIFTSRESULTAT

45 952

49 603

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Rentekostnader

4 063

2 355

Netto finanskostnader

4 063

2 355

50 015

51 958

ÅRSRESULTAT

0
OVERFØRINGER og DISPONERINGER
Overført til annen egenkapital

ANNO DOMINI 2012

50 015

51 958

50 015

51 958
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Trygve Bjerkrheims venner
BALANSE PR. 31. DESEMBER
2011

2010

0

0

0

0

198 157
0

151 600
4 892

198 157

156 492

Sum omløpsmidler

198 157

156 492

SUM EIENDELER

198 157

156 492

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Fordringer
Bankinskudd og tilsvarende
Sparebanken Pluss 3000.25.00015
Kasse
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Trygve Bjerkrheims venner
BALANSE PR. 31. DESEMBER
2011

2010

50 000

50 000

97 342
50 015

45 384
51 958

197 357

147 342

0

0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Forskuddsbetalt kontingent

500
300

7 000
2 150

Sum kortsiktig gjeld

800

9 150

Sum gjeld

800

9 150

198 157

156 492

EGENKAPITAL og GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital mai 2005
Annen egenkapital
Annen egenkapital 1/1
Årets resultat
Sum egenkapital
GJELD
Langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL og GJELD

Oslo, 10. februar 2012

ret for Trygve Bjerkrheims venner

Kåre Ekroll
styreleder

Egil Helland

Ivar Gjerdi

ANNO DOMINI 2012

Torfinn Hovda

Guri Tulluan

Henry Vestreng

Aage Gravaas
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Svein Vigdal
Breisjåvn. 38, 0585 Oslo
Tlf. 22.22.41.97, Fax 22.22.07.86
E-mail: vigsve@online. no

Revisjonsberetning for 2011
Jeg har revidert årsregnskapet for ”Trygve Bjerkrheims venner” for regnskapsåret 2011,
som viser et overskudd på kr. 50.015. Årsregnskapet består av resultatregnskap og
balanse.
Jeg mener at
• årsregnskapet gir uttrykk for foreningens økonomske stilling 31. desember 2011
og for resultatet i regnskapsåret.
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktelig registrering
samt dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med god regnskapsskikk.

Oslo, 10. februar 2011

Svein Vigdal
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æresprisen - et vakkert bilde, et silketrykk av
kunstneren Eli Møller.
I talen sin til prisvinneren sa Kåre Ekroll blant
annet dette om begrunnelsen for prisen:
”Etter vår meining kan vi seie mykje det same om dikta
og songane til TB og HR:
Enkelt, men ekte. Tydeleg og forståeleg for alt folket.
Dikta dine er gjennomtenkte og konsekvente i sin
bodskap…
Som hos TB, finn vi også hos HR, ein god mix av den
1. og 2. trusartikkelen – ei lovprising av Guds
skaparverk - og takk og glede for Jesu frelsarverk…
Vi kjenner varmen frå Guds omsorg i mange av dikta
dine, og vi kjenner på trygg og ekte sjelesorg i mange
av dei spørsmål og utfordringar du tek opp i dikta
dine…
Med din enkle klassiske stil har du slått gjennom som
ein av vår tids fremste ”bedehussongarar”.
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CD kalt
BjerkrheimJazz
Våren 2011 var flere korsangere fra Voss, Vaksdal og
Samnanger med på et prosjekt kalt BjerkrheimJazz.
BjerkrheimJazz er musikk komponert og arrangert av
kantor i Vaksdal, Olav Arne Steinkopf, til tekster av
Trygve Bjerkrheim.
Det hele startet med at Steinkopf fikk økonomisk
støtte fra TBV for å utarbeide nye melodier og
musikkarrangementer. Det resulterte først i en
konsert i Misjonssalen i Oslo 14. februar 2010 og
fortsatte med konsertturné i Rogaland våren 2011
- med konserter i Hana kyrkje, Nærbø kyrkje,
Stavanger Frikirke og Skåre kulturkirke.
Til slutt ble det framført to konserter på
Vossajazzen søndag 17. april 2011. Det er dette
materialet som nå på tampen av året kom ut på
CD – kalt ”BjerkrheimJazz”.

www.bjerkrheim.no
Vi synes fortsatt at vi har en svært god og oppegående
nettside. Siste år er det også utført visse forbedringer.
Nettsiden er flyttet til ny leverandør, og samtidig er det
ryddet opp noe i innholdet.
Dette har også gitt lavere driftskostnad per år.
Trafikken til nettsidene er stabil, med i
gjennomsnitt over 150 unike besøkende hver
måned siden flyttingen ble gjennomført i april i
fjor. Antallet unike besøkende som har vært
innom sidene siden april i fjor, er ca 1500.

Du fortener så absolutt både ros, heider og ære for det
du har gitt oss!
Og så er vi i TBV glad for å kunne få seie dette til deg i
dag, medan du er i fullt arbeid, og medan sola enno
lyser så klart på din livs himmel. Derfor er ikkje denne
prisen berre meint som takk for det du har formidla så
langt, men endå meir er den tenkt til inspirasjon for
deg til å stå løpet ut – heilt til di livssol sig i hav. Stor
takk! Lukke til vidare.”

Vi takker Egil Helland for en stor frivillig innsats
med å vedlikeholde og oppdatere nettsiden.

Medlemmer
Amazing Grace og ny
salmebok

Vi gleder oss over 50 nye medlemmer i løpet av siste år
(35 i 2010).
Ved årsskiftet hadde TBV 804 enkeltmedlemmer 206 enkeltmedlemmer og 299 ektepar (807 i 2010).
Nye medlemmer får fortsatt CD-en Trygve
Bjerkrheims BESTE eller boka ”Han hjelper i
brattaste bakkar” som velkomstgave når de
melder seg inn.

Sist høst ble det kjent (Vårt Land 30. september 2011)
at Edvard Hoem hadde nektet Den norske kirke å bruke
hans oversettelse av ”Amazing grace” i den nye
salmeboken ved siden av den engelske originalen.
Grunnen var at Kirkerådets sekretariat ville at Hoem
skulle endre på setningen ”Forunderleg eit vrak som
meg”, noe som forfatteren nektet.
Etter oppfordring fra
Torfinn Hovda skrev så
formannen et åpent brev
til Kirkerådet og foreslo at
de burde ta inn Trygve
Bjerkrheims oversettelse,
Å nåde underfull og stor,
i den nye salmeboka ved
siden av den engelske
teksten. Brevet ble gjengitt i Dagen 7. november
2011 og da med et stort og godt bilde av John
Newton (1725-1807), forfatteren av salmen.
Før jul kom det telefon fra prosjektleder Vidar
Kristensen at TBs oversettelse ville bli tatt inn i
den nye salmeboken. Det viste seg at TB bare
hadde oversatt fem vers, mens salmen
opprinnelig har seks vers. Alle seks versene
kommer oversatt i den nye boka.

ANNO DOMINI 2012

Andre konserter

Medlemsbladet

Vi har inntrykk av at det stadig arrangeres TBsangkvelder rundt om i landet. Flere tar også kontakt
angående sanger/nye og gamle noter og arrangementer.

”Ei helsing frå TBV ” kom også ut dette året i
forkant av årsmøtet – med Kåre Ekroll som
redaktør. Sammen med innkallingen til årsmøtet
ble bladet sendt til alle foreningens medlemmer.

Sist år vet vi at Egil Sjaastad har stått for flere
slike sangkvelder – sammen med blant andre
gruppa Quartz.
Det er absolutt behov for å samle et stadig
voksende antall tonesatte TB-sanger/dikt i ett
hefte!
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Stipendordning

Økonomisk resultat

Annet

Styret i TBV har annonsert at de gjerne ser at
arkivsamlingen etter Trygve Bjerkrheim blir mer brukt,
og vil gjerne gi økonomisk støtte til arbeid som er
med og løfter fram den rike litterære arven etter
Bjerkrheim.

Regnskapet for 2011 ble gjort opp med et
overskudd på kr. 50.015,- (kr. 51.958,- i 2010) som i
sin helhet er tilført egenkapitalen. Egenkapitalen
er pr. 31.12.11 kr. 198.157,-.

I 2011 har styret hatt tre møter og behandlet 21
saker.

Det kan være for studenter som skal skrive
oppgaver eller for andre som er interessert i å
fordype seg i et tema innen Trygve Bjerkrheims
liv og forfatterskap.

Trygve Bjerkrheims gavefond
Det har ikke vært uttak av konto for produksjon
av bøker på Lunde Forlag AS i 2011. Se for øvrig
oppstillingen nedenfor.

Trygve Bjerkrheims gavefond i Lunde Forlag
2011

2010

Saldo pr 01.01.

kr!

115 543,86

kr!

196 211,86

Overført fra TONO

kr!

33 120,58

kr!

37 569,00

Renteinntekter

kr!

1 655,00

kr!

1 763,00

Saldo pr 31.12.

kr!

150 319,44

kr!

115 543,86

Styret for Trygve Bjerkrheims venner

Kåre Ekroll
Formann

Egil Helland
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Hans Aage Gravaas
Nestformann

Torfinn Hovda

Ivar Gjerdi

Henry Vestreng
Forretningsfører

Guri Tulluan
Sekretær
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Sangkvelder på
Karmøy

Nyheter og
kunngjøringer

Fredag 21. september er det lagt opp til TB-sang på
Åkrehamn og søndag 23. september på Skudesneshavn.

Har du informasjon om et Trygve Bjerkrheim relatert
arrangement, eller ønsker å få til noe slikt på ditt
hjemsted? Ta kontakt med oss.

Formann i Trygve Bjerkrheims venner, Kåre
Ekroll, blir med sammen med flere sangkrefter. Se
ellers kunngjøringer i lokale media.

S

J

O

N

Vi legger gjerne ut både informasjon om
arrangementer som har vært holdt, samt skal
holdes, på våre nettsider. Har du bildemateriell,
video eller annet som er tatt opp i forbindelse
med arrangementer er vi også interessert i dette.
Ta kontakt med vår nettredaktør Egil Helland på
e-post: egil@egil.net for nærmere avtale.
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Tonstad Bakeri AS
4440 Tonstad
Tlf: 38 37 01 22

CD distribuert av Cantando Musikkforlag

BjerkrheimJazz
Tekster av Trygve Bjerkrheim
Musikk av Olav Arne Steinkopf

Her er religiøse tekster av Bjerkrheim tonesatt
i et jazzig uttrykk av Olav Arne Steinkopf
Order nr. CDBjerk01
Pris kr. 150,Bestilling: mail til order@cantando.com
Se også www.musikkforlaget.no
ANNO DOMINI 2012
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Vi trenger flere venner!
Alle nye medlemmer av Trygve Bjerkrheims
venner får boken “Han hjelper i brattaste
bakkar” som gratis velkomstgave!
Personer som sympatiserer med foreningens målsetting og
formål, og som betaler den årlige kontingenten, kan bli
medlem av foreningen.
Årskontingent: Kr 150 for enkeltpersoner, kr 200 for
ektepar.
Kontonr.: 3000 25 00015.
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Vi gir ut bøkene til Trygve Bjerkrheim

www.lundeforlag.no
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