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4. arbeidsår

Trygve Bjerkrheims venner (TBV) ble stiftet i Oslo 2. mai 2005. Til stede var sju personer, som 
ved konstitueringen ble det første styret. Det var Hans Kristoffer Goa (formann), Asbjørn 
Kvalbein (nestformann), Inger Holter (sekretær), Henry Vestreng (kasserer), Torfinn Hovda, Erik 
Kjebekk og Kåre Ekroll (styremedlemmer). Disse sju er også styret nå.

Årsmøtet 2007
Årsmøtet for 2007 ble avholdt på Fjellhaug Skoler i Oslo lørdag 19. april 2008. 45 av 
medlemmene møtte. Torbjørn Ekroll delte minner fra sitt samarbeid med Trygve Bjerkrheim, og 
Gullborg Korsmo gledet med sin vakre sang. Ett av medlemmene, Selma Moldsvor fra Isfjorden, 
ble intervjuet om sine minner fra besøk av Thea og Trygve Bjerkrheim, og hun leste også TBs dikt 
Under Vengetind, som han skrev da han bodde hos henne.

Styret la fram årsmelding og regnskap for 2007. Beholdningen i bank/kasse per 31.12.2007 var kr 
74 293, mot kr 49 220 ved forrige årsskifte. Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning ble 
enstemmig godkjent.

Det ble vedtatt en liten justering i vedtektene § 5.8, hvor det nå er tatt med at det også skal 
velges vararevisor.

Valgnemnda foreslo gjenvalg av de tre som gikk ut av styret: Inger Holter, Torfinn Hovda og Erik 
Kjebekk. De ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Svein Vigdal og Bjørn Normann ble valgt som revisor og vararevisor.

Til valgnemnd 2009 ble valgt Eldbjørg Hovda, Ragnar Ljønes og Gullborg Korsmo, med Håvard 
Fidjeland som varamedlem.

Medlemskontingenten
Saken ble også drøftet på årsmøtet i 2007, og styret fikk i oppdrag å utrede saken. Spørsmålet 
var om enslige og ektepar skal betale samme medlemskontingent (kr 150). Styret foreslo for 
årsmøtet i 2008 å endre kontingenten til kr 150 for enslige og kr 200 for ektepar, med virkning 
fra 2009. Det var innlegg både for og imot endringen, og ved avstemmingen var det 41 som 
stemte for å endre, mens to stemte imot.

Det ble også drøftet om en skulle innføre livsvarig medlemskap, f.eks. kr 2000 for enslige og kr 
2500 for ektepar. Dette forslaget ble av årsmøtet forkastet med 37 stemmer mot to stemmer. 
Det var fire blanke stemmer.

TBVs framtid
Hans Kristoffer Goa innledet til samtale om TBVs framtid. Han uttrykte sin glede over at 
Fjellhaug Skoler hadde TB som tema på sin Brandtzæg-forelesning i januar 2008.

Goa understreket at TBV ikke er noen forening i NLM, og sa at vi må legge vinn på å komme 
videre ut i kristen-Norge. En måte er å stille seg til disposisjon for menigheter og forsamlinger 
som ikke har så mye kjennskap til TB. Fra en sangkveld i Sannidal høsten 2007 fortalte han at 
noen av de unge sangerne kom etterpå og takket fordi det var så interessant å høre om en 
sangforfatter som de ikke kjente til fra før.

Han informerte om kantaten som Jæren Kammerkor hadde bestilt fra komponisten Sigvald Tveit: 
Det strøymer ei livselv av lukke. Kantaten ble framført seks ganger i juni 2008, første gang på 
Tryggheim Skular på Nærbø og søndagskvelden i Stavanger Domkirke. Hans Kristoffer Goa hadde 
skrevet mellomtekstene, som han også leste under framførelsene. Etter det er kantaten blitt 
framført to ganger i september 2008. I januar 2009 vil den bli framført ytterligere tre ganger. 
Også her med Hans Kristoffer Goa som tekstformidler. På alle konsertene har Lage Wedin vært 
solist, og det har vært godt frammøte.



Det foreligger nå en CD av kantaten utgitt av Jæren Kammerkor, og Cantando Musikkforlag i 
Stavanger har produsert et notehefte. TBV har via Cantando sendt ut informasjon om kantaten 
til 95 kristne skoler i hele landet, og håper at den vil bli oppført mange steder. Det foreligger 
konkrete planer om at et prosjektkor vil framføre den i Oslo/Østlandet høsten 2009.

Dagen etter årsmøtet, søndag 20. april, deltok TBV i formiddagsmøtet i Misjonssalen. Det var 
tale av Magne C. Krohn og sang av May Sofie Fagermoen og Lise Egeland. Asbjørn Kvalbein ledet. 
Om kvelden var det konsert med Gunstein Draugedalen, akkompagnert av pianisten Trond 
Kleven. Hans Kristoffer Goa ledet og fortalte om TB. – En hadde nok ventet seg en større 
oppslutning om konserten.

Stor oppslutning var det imidlertid i Løken kirke som var fullsatt siste søndag i august. Her var en 
rekke sangere med, og kvelden ble ledet av Kåre Ekroll. Kvelden ga et godt økonomisk 
overskudd.

524 medlemmer
Per 31.12.2007 hadde TBV 306 medlemmer. Styret skrev i sin årsmelding i fjor at en håpet at det 
i løpet av 2008 ville være 400 medlemmer.

Under en pensjonistleir på Laberget i Trøndelag kom det 13 nye medlemmer på én kveld. I 
slutten av oktober ble det vedtatt en vervekampanje, og det resulterte i at vi fikk ca.150 nye 
medlemmer i løpet av to måneder. Per 31.12.2008 har vi 524 medlemmer. Det er en økning på 
218 medlemmer, dvs. ca. 70 prosent. På to juletrefester i Rogaland ble det lansert et 
”romjulstilbud” hvor det nye medlemmet fikk vervepremien (CDen TBs beste). Dette resulterte i 
at vi fikk 38 nye medlemmer på to kvelder.

Hjemmeside: www.bjerkrheim.no
TBV har egen hjemmeside, som Asbjørn Kvalbein er web-redaktør for. Der er oppgitt e-
postadressen post@bjerkrheim.no. Det som kommer hit, blir automatisk sendt over til 
formannen. På hjemmesiden er lagt ut alle fem bindene i TBs samlede verker. Her er også lagt ut 
meldingsbladet Ei helsing frå TBV, og et større intervju som Solabladet hadde med formannen. I 
løpet av siste året er det ca. 11 600 som har vært innom hjemmesiden. I 2007 hadde vi 8 000 
besøk.

Takk for sangen
Utenom TBV-styrets medlemmer er det flere andre som i løpet av 2008 har deltatt/arrangert 
samlinger der en synger TBs sanger og forteller om hans liv og diktning. På flere av stedene har 
det vært fullsatte forsamlingslokaler, og svært positive tilbakemeldinger. Fra et sted skrev 
lederen at ”Det som gledet meg stort, var at det var mange som kom som vi sjelden og aldri ser 
på bedehuset. Så det er tydelig at Trygve Bjerkrheim så mange år etter sin død ennå forkynner 
evangeliet gjennom sine gode sangtekster!”

Det er allerede planlagt sangkvelder i 2009 flere steder rundt om i landet, og styret vil stille seg 
til disposisjon for dem som trenger hjelp til slike arrangement.

TB-dikt i DagenMagazinet
Fra august 2007 har det i DagenMagazinet hver uke blitt lagt ut et nytt TB-dikt. Vi vil takke 
ledelsen i DagenMagazinet for velvilje. Styret har fattet vedtak om at vi tar en pause med denne 
ordningen etter juni 2009.

Meldingsbladet Ei helsing frå TBV
kom i 2008 ut med nr. 2 og 3 – og det er planlagt to utgivelser i 2009. Med så mange nye 
medlemmer ser styret et stort behov for å gi informasjon. Et firma i Sandnes betalte alle 
utgiftene til nr. 2, og et meglerfirma i Stavanger betalte alle utgifter for nr. 3. En vil også i de 
kommende nummer forsøke å få utgiftene dekket ved annonser.

Bjerkrheim-rom på Fjellhaug Skoler
I januar 2008 var et Trygve Bjerkrheim-rom ferdig innredet i NLM-arkivet på Fjellhaug Skoler. Her 
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er bilder og gjenstander fra Trygve og Theas hjem stilt ut. De som ønsker å besøke rommet, kan 
kontakte arkivlederen i NLM, Erik Kjebekk, som også er styremedlem i TBV.

Fond i Lunde Forlag – inntekter fra TONO
I en avtale mellom Trygve Bjerkrheim, NLM og Lunde Forlag i 1999 overlot TB alle sine TONO-
inntekter til Lunde Forlag. Det ble opprettet to fond; Trygve Bjerkrheims litteraturfond og 
Trygve Bjerkrheims gavefond. Ved hans død i 2001 fikk Lunde Forlag resten av det ekteparet 
Bjerkrheim etterlot seg. I årene 1998-2008 er det til Lunde Forlag fra TONO innbetalt kr 428 074. 
I 2008 ble det fra TONO til Lunde overført kr 35 535. Saldo på kontoen Trygve Bjerkrheims 
gavefond i Lunde Forlag var per 31.12.2008 kr 145 985. Av kontoen ble det i 2008 brukt kr 110 
000 som støtte til to produksjoner: Glansen av livet og Glede for dagen.

Glansen av livet med undertittel Arven fra Trygve Bjerkrheim er en flott gavebok redigert av 
Asbjørn Kvalbein og med Arne Knudsen som bilderedaktør. Foredraget som Kvalbein hadde under 
Brandtzæg-forelesningen på Fjellhaug, er gjengitt i første halvdel av boken, og siste delen 
inneholder bakgrunnen for 31 av TBs sangtekster. Opplaget i 2008 var 2000 eksemplar.

Glede for dagen er en bordkalender (spiral) for alle årets dager, også denne redigert av Asbjørn 
Kvalbein. Her er et bibelord for hver dag og et vers fra et av TBs dikt, samt en vakker blomst. 
Første opplaget på 2 000 eksemplar ble utsolgt i 2008, og det vil i 2009 bli trykket et nytt opplag 
på 3 000 eksemplar.

TBV er glad for å stå i samme oppgave som Lunde, og vil gjerne oppmuntre mange til å sikre seg 
disse klenodiene.

Styret har hatt tre møter og behandlet 53 saker.

Styret for Trygve Bjerkrheims venner

Hans Kristoffer Goa  Asbjørn Kvalbein  Inger Holter 
formann                      nestformann          sekretær

Henry Vestreng   Torfinn Hovda    Erik Kjebekk   Kåre Ekroll
kasserer


