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- Årsmøtet for 2008 ble avholdt på Fjellhaug Skoler i Oslo lørdag 25. april 2009. 52 medlemmer 
møtte. Generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband, Ola Tulluan, talte over temaet "Trygve 
Bjerkrheim og misjonen". Ole Strøm, akkompagnert av Irene Strøm, sang seks Trygve Bjerkrheim-
sanger.
- Styret la frem årsmelding og regnskap med revisjonsberetning for 2008. Beholdning i bank/
kasse per 31.12.2008 var kr 84 326 mot kr 74 293 ved forrige årsskifte. Årsmelding og regnskap 
ble enstemmig godkjent.
- Årsmøtet vedtok et tillegg til vedtektenes §§ 5,7 og 6, som innebærer at To varamedlemmer 
velges på årsmøtet for ett – 1 – år om gangen. Styret består fra før av seks medlemmer pluss 
formann.
- Valgnemnda hadde foreslått gjenvalg av formann, Hans Kristoffer Goa, og de 
styremedlemmene som sto på valg, Kåre Ekroll, Asbjørn Kvalbein og Henry Vestreng. Alle ble 
gjenvalgt ved akklamasjon.
- To varamedlemmer for 2009-2010, Mangor Harestad (1. varamedlem) og Paul Odland (2. 
varamedlem), ble valgt ved akklamasjon.
- Svein Vigdal og Bjørn Normann ble valgt som henholdsvis revisor og vararevisor ved 
akklamasjon.
- Til valgnemnd for årsmøtet 2010 ble følgende valgt: Oddvar Bø, Ingebjørg Kvalbein, Ragnar 
Ljønes. Harald Harstad ble varamedlem.
- Dagen etter årsmøtet, søndag 26. april, hadde TBV ansvar for formiddagsmøtet i Misjonssalen. 
Ola Tulluan talte og Johannes Gaustad sang. Møtet ble ledet av Hans Kristoffer Goa. Kollekten til 
NLM var kr 13 122.

TBVs fremtid
Hans Kristoffer Goa oppmuntret årsmøtet til å komme med kommentarer. 
Blant det som ble sagt i denne forbindelsen, var forslag om å lage en «musikal» - særlig med nye 
melodier til tekstene, og å utfordre Irene og Ole Strøm til dette. Videre ble det foreslått å lage 
overhead-sett med TB-sanger til bruk i de kristne skoler, i konfirmantgrupper og i 
ungdomsskolen.

Konsert
Et resultat av forslagene på årsmøtet, om nye toner til TB-tekster, er konserten som Fjellhaug 
Skoler arrangerte i Misjonssalen 14. februar iår. Her framførte Fjellhaug Vokalensemble og koret 
Kilden fra Vaksdal – med forsterkninger, nye melodier og arrangementer til TB-tekster av Olav 
Arne Steinkopf. Musikklærer på Fjellhaug, Irene Strøm, var prosjektleder. 
Trygve Bjerkrheims venner har støttet utarbeidelsen av melodiene og arrangementene 
økonomisk, og garanterte for et eventuelt underskudd i forbindelse med konserten.

Medlemmer
Ved utgangen av 2008 hadde vi 524 medlemmer. Det er økt til 810 medlemmer per 31.12.2009 
(202 enslige, 304 ektepar). Ved årsmøtehelgen ble vervekampanjen, som hadde gått siden 
høsten 2008, avsluttet. Den store økningen skyldes særlig innsats av Hans Kristoffer Goa.



TB-dikt i DagenMagazinet
Fra august 2007 har vi fått satt inn et TB-dikt hver uke. Denne ordningen gikk til og med juni 
2009, da vi mente det var rimelig å ta en pause. Det er vært mange takknemlige 
tilbakemeldinger mens ordningen varte, og noen har oppfordret oss til å fortsette med denne 
spalten.

Medlemsbladet Ei helsing frå TBV 
Nr. 4 av bladet kom i mars 2009, redigert av Hans Kristoffer Goa.

Æresmedlem i TBV
Første æresmeldem i foreningen er Lage Wedin. Han debuterte i 1961 som platesanger i Norge 
med Det er makt i de foldede hender, med tekst av Trygve Bjerkrheim og melodi av Øyvind 
Tønnesen. Æresdiplomet, håndtegnet av kunstneren Herborg Nordsletten Kverneland, ble 
overrakt lørdag 31. januar 2009 under konserten til Jæren Kammerkor i Flekkefjord kirke. De 
fremførte da kantaten Det strøymer ei livselv av lukke.

Takk for sangen og andre TB-arrangement
Flere av styremedlemmene har holdt en rekke sangkvelder i løpet av året på forskjellige steder i 
Sør-Norge.
Også dette året ble det arrangert en TB-konsert i Løken kirke - søndag 30. august. 
Arrangementet ble i år utvidet til ”Bjerkrheim-dagen”. I forkant av konserten var det møte på 
Låven (menighetshuset) med kaffe og kaker og med kåseri av Erik Kjebekk: Trygve Bjerkrheim og 
heimbygda.
Til konserten, Sanger fra Trygve Bjerkrheims forfatterskap, ble det solgt 116 billetter. Mange 
yngre sangere og musikere deltok.

Den Store Kongen
Kantaten ble i desember 2009 fremført tre ganger i Kristiansand. Prosjektleder var Kari Bø 
Olafsson.

CD med Gunstein Draugedalen
Høsten 2009 kom en ny CD med 11 TB-sanger ut. Draugedalen har selv tonesatt de fleste 
sangene.

Hans Kristoffer Goa 
Styret mottok 20. juli 2009 en e-post fra Hans Kristoffer Goa, hvor han meddelte at han av 
helsemessige grunner måtte fratre som formann og styremedlem i TBV. Dette var etter legens 
anbefaling. Styret uttrykte sorg over beslutningen Goa måtte ta, men respekterte den. Kåre 
Ekroll sa seg villig til å stå som formann frem til første årsmøte i denne omgang. Asbjørn 
Kvalbein overtok som nestformann.

Heimesida www.bjerkrheim.no 
TBV gikk fra mars-april 2009 over til å bruke en mer profesjonell internett-leverandør: Scriptor / 
Aeston. Fra den tid og frem til begynnelsen av februar 2010, har hjemmesiden for Trygve 
Bjerkrheims venner hatt 11.385 unike besøkende, dvs. ca. 1000 per måned. Hjemmesiden, som 
fortsatt redigeres og oppdateres av Asbjørn Kvalbein, er stadig å finne på www.bjerkrheim.no.
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Ny Norsk Salmebok
Flere fra styret sendte inn forslag til salmebokkomiteen om å ta med nye TB-tekster i 
forbindelse med arbeidet med ny Norsk Salmebok for Den norske kirke. 
I forslaget til ny Norsk Salmebok var det tatt med 13 av TBs 15 salmer i Norsk Salmebok og 
Salmer 1997. De to salmene som ikke kom med, er: Eg lyfter augo mine og Bli med, bli med til 
livet. Følgende to nye salmer er tatt med i forslaget til den nye salmeboken: Ver ikkje redd! og Å 
underfulle salighet. Begge er fra Sangboken. 
Kirkemøtet i november 2009 ble imidlertid informert om at det ikke er grunnlag for å vedta noen 
ny salmebok på Kirkemøtet i 2010. Salmeboken som skulle erstatte dagens Norsk Salmebok kan 
dermed ikke tas i bruk i 2011, slik planen var. Det er behov for en grundigere utredning før en ny 
fremdriftsplan legges, opplyste kirkerådsdirektøren.  

Fond i Lunde Forlag – inntekter fra TONO
I 2009 ble det fra TONO til Lunde overført kr … Saldo på Trygve Bjerkeheims gavefond var 31.12. 
2009 kr … Det ble ikke utgitt bøker fra Lunde Forlag i 2009 med støtte fra Trygve Bjerkrheims 
gavefond i Lunde Forlag.

Styret har hatt fire møter og behandlet 48 saker.

Styret for Trygve Bjerkrheims venner

Kåre Ekroll     Asbjørn Kvalbein    Inger Holter    Henry Vestreng
Formann  (Sign.)  Nestformann   Sekretær       Kasserer

Torfinn Hovda     Erik Kjebekk     Mangor Harestad   


