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Trygve Bjerkrheims
venner
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Klart for minne-bauta over TB i Bjerkreim
Formannskapet har den 18.01.16 gjort følgende vedtak:
1. Trygve Bjerkrheims vener får løyve til å setje opp ein
minnebauta over Trygve Bjerkrheim på 1000-årsplassen
på Bjerkreim.
2. Bjerkreim kommune løyver totalt kr 20 000 til oppsetjinga/utforminga av bautaen og til eit arrangement
ved avdukinga. Pengane vert tatt over ordføraren sitt
budsjett.
Johan Bjerkreim i aksjon i ”Trygve-stova”, der han
har samla mange ting som tilhøyrde diktaren.
Johan viser gjerne fram ”museet” til interesserte. Ta
kontakt på tlf 975 62 919. (Foto: Kåre Ekroll)

Denne gladmeldinga frå Bjerkreim kommune
kom til oss i slutten av januar i år.
Det var under årsmøtet til Trygve Bjerkrheims
venner (TBV) i fjor, som også var markering
av TBV 10 år, at tanken om ein minnestein
over diktaren i den første heimbygda hans,
først vart nemnd. I sitt kåseri om korleis TBV
kom til, og kva som er oppnådd i desse 10
åra, nemnde formann Kåre Ekroll, at vi burde
tenkje på å reise ein bauta over TB også i
Bjerkreim.
Bondekvinnene i Høland, etter initiativ frå
Torbjørn Solvang, reiste ein minnestein over
TB på Løken gamle kirkegård, allereide Olsok
2005.
Styret i TBV oppnemnde allereide i septem-

ber -15 ein komite, Trygve Gjedrem, Johan
Bjerkreim, Ingolf Gjedrem og Kåre Ekroll, som
skulle arbeide med planen om korleis eit slikt
prosjekt kunne realiserast.
I eit møte med ordførar og kultursekretær i
Bjerkreim, fekk vi gode signalar om at kommunen ville samarbeide. I november 2015
sende TBV ein søknad til kommunen, der vi
og spurde om økonomisk støtte til tiltaket.
Det er dette brevet vi refererer ovanfor, og
det vidare arbeidet med å fullføre prosjektet
er alt i gang.
Forst. side 10
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Innkalling og saksliste
Hjertelig velkommen til årsmøte på Fjellhaug Skoler,
Sinsenveien 15, Oslo, lørdag 23. april kl. 12.00!
Sangeren
Arne Pareli
Pedersen vil
synge og kåsere
om Trygve
Bjerkrheim og
sangene hans
under årsmøtet
på Fjellhaug
Skoler i Oslo.

Tolvårige
Tobias
Mellemstrand
fra Vigrestad
framførte
vakkert TBsanger under
årsmøtet i TBV
i fjor.

Sakspapirer trykt her i bladet:
• Innbydelse/innkalling og sakliste
• Årsmelding
• Regnskap og revisjonsberetning

Sakliste til årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Konstituering – valg av dirigent, referent og
to til å skrive under årsmøteprotokollen.
3. Årsmelding 2015.
4. Regnskap og revisjonsberetning 2015.
5. Valg av:
• Formann – for to år.
• Tre styremedlemmer - for to år.
• To vararepresentanter til styret – for ett år.
• Gjenværende i styret: Sigrid Karine Belt, Askøy,
Ragnar Dirdal, Ålgård og
Anne Grethe Kviserud, Oslo.
• Valgnemnda vil legge fram en liste over
styrekanditater i årsmøtet.
• Revisor og vararevisor - for 2015.
Styret foreslår: Gjenvalg av Oddvar Bø
og Juel Østereng som vara.
• Valgnemnd.
NB! Årsmøtet har anledning til å komme med
benkeforslag til alle valg, men foreslåtte må være
spurt på forhånd.
6. Justering av medlemskontingenten.
7. Samtale.
8. Eventuelt.

Vi håper at mange vil ta veien til årsmøtet på
Fjellhaug, her er det også godt med parkeringsplasser.
Vi har et omfattende program for årsmøtehelgen – se også side 6 og 7.
Årsmøte-programmet startar kl. 12.00 – med
sang og kåseri av sangeren Arne Pareli Pedersen.
Han har kalt sitt tema: ”Det grønne evnageliet” – med bakgrunn TBs grønne penn. Han vil
også utfra sin posisjon ta for seg noen av TBs
sangtekster.
Middag m/ kaffe ca. kl. 13.00 (kr. 250,-). Årsmøtesaker. Vi beregner å avslutte ca. kl. 15.00.
Innmelding: Vi ber om innmelding til Anne
Grethe Kviserud - seinest innen 13. april tlf.: 926 88 955 – e-post: ann-gk@online.no
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Hjertelig velkommen til årsmøtet!
Med vennlig hilsen
		
Kåre Ekroll, Formann

Årsmelding 2015 - 11. arbeidsår
Fra forsamlingen under
TB-konserten
på Kaupanger
bedehus i
oktober -15.
Foto: Jostein
Heggestad.

Årsmøte 2015
I anledning av at det i år var ti år siden Trygve
Bjerkrheims venner ble stiftet, ble årsmøtet for
2015 denne gangen holdt på Bjerkreim bedehus
i Bjerkreim kommune, lørdag 18. april 2015. Ca
40 medlemmer var til stede. Kl. 11.30 ble vi møtt
med kaffe og kaker av medarbeidere i Bjerkreim
med Arnfrid Espeland i spissen. Etter en halv times
myldring startet programmet med åpningsord fra
Oddvar Rotvik. Tolvårige Tobias Mellemstrand fra
Vigrestad framførte sanger av Trygve Bjerkrheim,
og Kåre Ekroll kåserte over temaet “Korleis bar det
til at TBV vart stifta?”
Deretter ble vi “benka” til jubileumsmiddag av
beste slaget – nydelig oksesteik med tilbehør
og sviskekompott til dessert. I pausen før selve
årsmøtet var det omvisning i Bjerkrheimstova av
Johan Bjerkreim.
Årsmøtet startet med solosang av Charlotte Justnæs før formann Kåre Ekroll ønsket velkommen.
Også Sigrid Karine Belt og Ingrid Helene Johansen
deltok med solosang under årsmøtet.

Johansen og Charlotte Justnæs ble valgt som
varamedlemmer.
Ved konstituering i påfølgende styremøte fikk
styret følgende sammensetning:
Leder: Kåre Ekroll, ikke på valg
Nestleder: Ragnar Dirdal, to år
Forretningsfører: Anne Grethe Kviserud, to år
Sekretær: Ingunn Bjorland, ikke på valg
Styremedlem: Sigrid Karine Belt, to år
Styremedlem: Olav Brennsæter, ikke på valg
Styremedlem: Oddvar Rotvik, ikke på valg
1.varamedlem: Ingrid Helene Johansen, ett år
2. varamedlem: Charlotte Justnæs, ett år
Oddvar Bø ble gjenvalgt som revisor med Juel
Østreng på varaplass.
Etter forslag fra styret ble Einar Bondevik, Ingrid
Grøvan og Paul Odland valgt til valgnemnd.
Konserter
Også denne gangen arrangerte TBV ved Inngunn
Bjorland, konserter i tilknytning til årsmøtet. Fredag 17. april var det konsert i Tananger kyrkje. Her
deltok koret Con Brio med dirigent Ernst Monsen
og sangerne Solveig Bergersen og Sigrid Karine
Belt. Prosten i Sandnes, Ludvig Bjerkreim, ledet
kvelden, og de frammøtte fikk synge med i flere
fellessanger.
Det fikk de også gjøre lørdag 18. april i Bryne kyrkje. Her deltok koret Jærklang med sin leder Oddny Underhaug i tillegg til Solveig Bergersen og
Sigrid Karine Belt. Oddvar Rotvik ledet kvelden.

Årsmøtesaker
Styret la fram årsmelding og regnskap med revisjonsberetning for 2014. Regnskapet viste et overskudd på kr 11 803 for driftsåret 2014. Åsmelding
og regnskap ble godkjent uten bemerkninger.
Valgnemnda v/ Kåre Eidvåg hadde lagt fram
forslag til valg av nytt styre, og i tråd med dette
ble Anne Grethe Kviserud, Ragnar Dirdal og
Sigrid Karine Belt valgt inn i styret. Ingrid Helene
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Årsmelding 2015
vært veldig spent på om bedehuset ble ferdig i
tide til konserten, og ikke minst om vi fikk brukstillatelse. Det gikk akkurat.
Folk kom fra hele Askøy, fra Sotra, Øygarden, Arna
og Åsane og fra mange andre steder - ca 160
stk på konserten. Nydelige julesanger av Trygve
Bjerkreim ble sunget, og et flott band med dyktige
musikere spilte.

Oddvar Rotvik og Ingunn Bjorland delte på oppgaven med å akkompagnere disse to kveldene.
TBV-arrangementer
Også dette året har TBV arrangert en rekke konserter. Marianne Juvik Sæbø og Kåre Ekroll deltok
på fire konserter i Romsdalen/Nordmøre i tiden
20. – 22. mars – først i Molde bedehus, i Myrbostad
kyrkje, Elnesvågen, Bruvoll bedehus, Averøy og i
Aukra Kyrkje.
Fra 29. september – 1. oktober var de samme
med på tre konserter i Sunnfjord/Sogn - i Askvoll
kyrkje, Kaupanger bedehus og i Kviknesalen i
Balestrand. Det var til dels svært godt oppmøte
og god stemning på konsertene. Det er tydelig
at TB-tekstene når inn! Og TBV fikk mange nye
medlemmer.
Sigrid Karine Belt stod i spissen for TBVs første julekonsert - med bare TB-julesanger. Konserten som
ble holdt på Kleppe nye bedehus, Askøy, må sies
å være svært vellykket. Dette var også det første
offentlige arrangementet på det nye bedehuset.
Sigrid Karine Belt og Arne Pareli Pedersen sang –
akkompagnert av en egen musikkgruppe. Vi håper
å få til flere TB-julekonserter i årene framover.
For historiens del refererer vi også fra et referat
som kom i lokalavisa Askøyværingen – under
tittelen ”En førjulsdrøm i Kleppe bedehus”:

Under generalforsamlingen til NLM 2015 på
Randaberg var TBV for første gang til stede med
egen stand. Arrangementet var til dels godt
besøkt, og det var flott å se interessen som ble vist
fra både unge og godt voksne. Det ble tegnet ca.
15 nye medlemmer i løpet av helga. I anledning
standen på generalforsamlinga, produserte vi
også to rollups – en med fokus på TBs sanger og
en med fokus på TBV. Dette er flotte ”presentasjons-plakater” som vi nå kan ta med i alle TBVsammenhenger.
Kåre Ekroll deltok med diverse TB-program på en
Seniorleir på Solbukta ved Fredrikstad i august.
Her sang Tove og Einar Bondevik TB-sanger, og det
ble tegnet rundt 15 nye medlemmer.
Videre arbeid med
Trygve Bjerkrheim - sangbok
Vilhelm Gravdal, som ble leid inn for å samle alle
TB-tekster som det er satt melodier til, kom til et
resultat på i overkant av 1300 melodier til vel 1000
tekster. På forhånd var det samlet inn 150 tekster/
melodier.
En komite bestående av Gunnar Melbø, Olav
Brennsæter og Ingunn Bjorland har gått gjennom alle disse melodiene, og hver for seg gitt sin
vurdering. Videre har komiteen lagt fram en liste
på ca. 300 melodier som de mener holder mål til å
være med videre i prosessen.
Arbeidet med å få fram sangboken går nå videre
– både med tanke på språklig vurdering/oppdatering og mulighet for å sette nye melodier til
kvalifiserte tekster. TB-sangboken er et stort arbeid
som vi håper vil komme til et lykkelig resultat i
slutten av 2016/begynnelsen av 2017.
TONO har registrert ca. 750 melodier til TB-tekster.

Historisk. Plakaten til TBVs første
TB-julekonsert.

«I dag er en historisk dag for Norsk Luthersk
Misjonssamband på Askøy. Vi fikk midlertidig
brukstillatelse på det nye bedehuset vårt, og det
første arrangementet ble arrangert allerede i dag.
Julekonsert med Arne Pareli og Sigrid Karine Belt.
Sigrid bor på Askøy og går i forsamlingen. Vi har

Minnestein over Trygve Bjerkrheim
På årsmøtet i Bjerkreim i 2015 kom spørsmølet
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Årsmelding 2015
opp om å reise en minnestein over Trygve Bjerkrheim i Bjerkreim. På styremøtet i september fikk
Johan Bjerkreim, Trygve Gjedrem, Ingolf Gjedrem
og Kåre Ekroll i oppdrag å arbeide fram et forslag
til minnestein og plassering – i samarbeid med
Bjerkreim kommune.
Etter et fruktbart møte med ordfører og kultursekretær, kom det positivt svar fra kommunen i
januar i år. Nå ser vi fram til å få avduke steinen i
løpet av 2016.
Medlemmer
Ved forrige årsskifte hadde TBV 894 medlemmer. I
løpet av 2015 fikk vi totalt 124 nye medlemmer (53
i 2014), mens 59 har falt fra. Ved årsskiftet 2015/16
har TBV 959 medlemmer.

Liv Hushagen var friskt vertskap da TBV hadde konsert
i Askvoll kyrkje, Askvoll i Sunnfjord i september i fjor.
Sangeren Marianne Juvik Sæbø t.v.

Hjemmesiden – www.bjerkrheim.no
Hjemmesiden ledes og oppdateres av Olav
Brennsæter. Her finner vi en stor del av TBs dikt og
sanger som er i bruk. Nettsiden blir elles brukt til å
kunngjøre arrangementer og andre aktualiteter fra
TBV, men her er plass til mer aktuelt TB-stoff.

kr. 50.000. Gjennom flere positive årsresultater
er egenkapitalen stadig styrket seg. Det er ingen
målsetting å skape en større egenkapital hvert
eneste år. Ved utgangen av 2015 er egenkapitalen
på kr 294 407, etter et underskudd på kr 30 510,-.
Den største inntektskilden er medlemskontingenten, som i år viser en sterk økning. Arbeidet
med å samle TB-tekster og melodier for å utgi en
ny sangbok vil fortsatt kreve at TBV har evne til å
betale det et slikt prosjekt vil koste. Vi håper derfor
at medlemmene fortsatt vil stå med oss, slik at
vi økonomisk vil være i stand til å fullføre dette
prosjektet.
Samtidig ønsker vi å være ute i folket med konserter og TB-arrangementer og slik markedsføre TBV
og særlig de åndelige verdier som så sterkt karakteriserer ”TB-skattene”. Ennå er det mange som
ikke kjenner TB og tekstene hans. TBV har som ett
av sine fremste mål å gjøre disse tilgjengelig og
kjente for stadig flere.

Trygve Bjerkrheims Gavefond
Saldo pr 01.01.2015: 145 345,15
Overført frå TONO: 23 086,60
Overført frå Norsk Musikkforlag: 7 644,00
Eide Forlag – ny salmebok: 279 072,00
Tilførte renter: 137,00
Saldo pr 31.12.2015: 455 284,75
Medlemsbladet
Medlemsbladet ”Ei helsing frå TBV” kom ut med
et nytt nummer i 2015 (den 10. utgaven totalt). I
forkant av årsmøtet ble bladet, med innkalling og
årsmøtepapirer, sendt til foreningens medlemmer.
Stipendordning
Styret har annonsert at de gjerne ser at arkivsamlingen etter Trygve Bjerkrheim blir mer brukt, og
at vi gjerne vil gi økonomisk støtte til arbeid som
er med og løfter fram den rike litterære arven etter
Bjerkrheim.

Styret
Styret har i løpet av året hatt fire møter og behandlet 22 saker.
26. februar 2016
I styret for Trygve Bjerkrheims venner
Kåre Ekroll, formann, Ragnar Dirdal, Ingunn Bjorland, Anne Grethe Kviserud, Sigrid Karine Belt
Olav Brennsæter, Oddvar Rotvik

Økonomien
Trygve Bjerkrheims Venner fikk en økonomisk
god start gjennom et egenkapitalinnskudd på
5
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Lokale aktører deltar på hvert sted

Kåre Ekroll forteller om Bjerkrheims liv og forfatterskap

v/ sangeren Arne Pareli Pedersen

konserter

Trygve Bjerkrheim

Arr.: Trygve Bjerkrheims venner

Ill: © Login - Fotolia.com
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Takk for din støtte til å samle og utgi TB-tekster med melodier i en sangbok – til kontonr.: 3000 25 00015!

entré.
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Kollek

årsmøte i TBV, lørdag 23. april kl. 12.00 – 15.00
– Arne Pareli Pedersen synger TB-sanger og
kåserer
– Tema: «Det grønne evangeliet» – med tanke på
TBs «grønne penn»
– Årsmøtesaker. Middag & Kaﬀe – kr. 250,– Påmelding til Anne Grethe snarest – og innen
13. april – tlf. 926 88 955

• Fjellhaug Skoler, Sinsenvn. 15, Oslo

Sentrumsvn. 4,
søndag 24. april kl. 18.00

• Ski, Salen

Hjertelig velkommen til konserter og til
et fest-årsmøte på Fjellhaug!

Asbjørn Dørumsgards veg 23,
søndag 24. april kl. 11.00

• Rælingen, Fjellet bedehus

Peder Bogensgt. 4,
fredag 22. april kl. 18.00

• Sandefjord, Misjonssalen

torsdag 21. april kl. 19.30

• Lyngdal, Lyngdal bedehus, Alleen

onsdag 20. april kl. 19.30

• Konsmo bedehus

tirsdag 19. april kl. 19.30

• Talgje bedehus

Lokale aktører deltar på hvert sted

Regnskap 2015
Resultatregnskap 2015
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Regnskap 2015
Balanse pr. 31 desmber
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Revisjonsmelding

Forst. fra side 1
Går alt etter planen, trur vi på ein stor
avdukingsfest seinare i år. Tid og stad
og program for ei slik hending, vil vi
sjølvsagt komme tilbake til. Følg også
med på www.bjerkrheim.no
Vi gjer og merksam på at Johan Bjerkreim har reist og utstyrt ei TB-minnestove, på den gamle heimegarden til
diktaren. Ved å kontakte Johan vil einskildpersonar og grupper få omvisning i
minnestova.
1000-årsplassen ligg berre eit steinkast
frå minnestova og TB sin første heim. Ein
betre og meir sentral plass for å minnast
arven etter Trygve Bjerkrheim, kan ein
knapt finne.
Vi ser fram til avdukinga av ein TB-minnebauta i Bjerkreim.
10

Bildet er laget av Marit Evenhus.

11

Jarle Haugland fra Familie og Medier

Fra frykt til fred
Vi spør: Jarle Haugland, daglig leder i
Familie- og Medier
-Kan du fortelle om et viktig vendepunkt i livet ditt?

Resultatet var
at jeg fikk et liv
med fundament i hva
Jesus hadde
gjort for meg,
ikke det jeg
kunne gjøre for
ham, sier Jarle
Haugland.

-Jeg vokste opp i et kristent hjem, gikk på
bedehuset og var veldig glad i Jesus. Men
på et tidspunkt begynte jeg å bli fryktelig
redd for hva som ville skje hvis Jesus kom
tilbake. Det kan framstå som skadelig at
en ung, kristen tenåring sliter med frykt for
å gå fortapt, men Gud lot det bli en nøkkel
til frihet for meg.
Det var da jeg hørte en sang av Trygve
Bjerkrheim at gjennombruddet kom. En
setning der ble som balsam for sjelen min.
Han sang:
”Ver ikkje redd! Du har ein Frelsar, som kjøpte
deg til Gud med blodet sitt.
Kvar ein som kjem, han
varmt velkomen helsar.
Guds barn du vert. Eit evig
liv er ditt.”

Resultatet var at jeg fikk et liv med fundament i hva Jesus hadde gjort for meg, ikke
det jeg kunne gjøre for ham. At jeg i tillegg
kunne få tene ham, ble bare en gledesfylt
konsekvens av å være frelst.
Klippet fra Korsets Seier

Det var dypt gripende
for meg og ga meg den
friheten i livet som jeg
trengte. På samme tid ble
også Bibelen personlig for
meg. Det ble ”min bok”,
ikke bare en bok jeg lærte
at jeg måtte lese. Jeg
oppsøkte aktivt alle bibelsteder som snakket om hva
Jesus hadde gjort for meg
på Golgata.

Innrammet hang dette TB-sitatet på TBV-standen under
NLMs generalforsamling på Randaberg sist sommer.
Det er Eli Møller som er kunstneren.
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