
TBV-årsmelding 2010
6. arbeidsår

Trygve Bjerkrheims venner (TBV) ble stiftet i Oslo 2. mai 2005

Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2010 ble holdt på Fjellhaug Skoler i Oslo lørdag 10. april.
Det var 53 medlemmer til stede.
Egil Sjaastad holdt tale med tema: Trygve Bjerkrheim – slik jeg møtte ham. Han ga også en omfattende 
analyse av Trygve Bjerkrheims diktning.
Inger Holter leste TB-dikt. Frøydis Marie Viberg sang TB-sanger akkompagnert av Eirikur Arildsson 
Melberg.

Det ble solgt TB-bøker og CD-er. De som ville, fikk være med Erik Kjebekk på omvisning i TB-
rommet i arkivet. 

Styret la frem årsmelding og regnskap med revisjonsberetning for 2009. Årsmelding og regnskap ble 
enstemmig godkjent.

Valg
Valget til nytt styre ble ledet av formann i valgkomiteen, Oddvar Bø.
De som gikk ut av styret var: Inger Holter, Torfinn Hovda og Erik Kjebekk.

Kåre Ekroll ble valgt til formann.  

De som ble valgt til styret: For to år: Torfinn Hovda, Ivar Gjerdi og Guri Tulluan.
For ett år ble valgt: Juel Østereng.
Varamedlemmer for ett år ble: Inger Holter (1. varamedlem) og Erik Kjebekk (2. varamedlem).

Svein Vigdal ble valgt til revisor. Bjørn Normann ble vararevisor. De ble valgt ved akklamasjon.

Alle som styret hadde foreslått til valgnemnd, ble valgt inn: Per Hansen, Harald Harstad, Ingebjørg 
Kvalbein, Ragnar Ljønes, Åge Nevland og Synnøve Spanne. Per Hansen innkaller valgnemnda.

Dagen etter årsmøtet var det festmøte i Misjonssalen. Der talte Anfin Skaaheim. Det var sang av 
Frøydis Marie Viberg, Jørn Martinsen og Jogeir Lianes.

Oppfølging av saker fra årsmøtet
Det finnes mye ubrukt materiale etter TB i arkivet og andre steder. Styret har oppfordret Kåre Ekroll 
til å sette seg inn i noe av dette materialet, og har bevilget lønnsmidler for inntil to uker for et slikt 
oppdrag. Lunde Forlag er også interessert i samarbeid om eventuelt nye bøker i forbindelse med TB.

Styret har aktivt gått ut med oppfordring til sangere, komponister og musikere til å ta i bruk sanger og 
dikt av TB, sette toner til dikt som ennå ikke har melodi og/eller sette mer tids-aktuelle melodier/toner 
til materiale som allerede er i bruk. Styret har kontaktet en del personer som de mener kan være 
aktuelle i denne sammenhengen.
Tilbakemeldinger viser at TB-materialet lever og blir brukt rundt omkring, og vi har fått melding om 
flere som setter nye melodier til TB-dikt, og framfører dette stoffet hver i sine sammenhenger.

Trygve Bjerkrheim-pris
Styret har gått inn for ideen fra Knut Asbjørn Ulstein (formidlet av Øystein Engås med e-post april 
2010) om å opprette en Trygve Bjerkrheim-pris. Det er blant annet innhentet fakta og ideer om Petter 
Dass-prisen i Vårt Land og diverse priser som Noregs Mållag står bak. 
Styret mener at opprettelsen av en Trygve Bjerkrheim-pris er en god måte til å holde TBs forfatterskap 
aktuelt og levende. Med prisen ønsker vi å inspirere flere til å ta TB-materialet i bruk, samtidig som vi 



ønsker å stimulere nye krefter til å formidle kristen tro, liv og tjeneste – i pakt med TBs ideal og 
åndelige verdier. Styret avgjør hvem som kan få prisen.

Konserter i 2010 
Irene Strøm, musikklærer på Fjellhaug, var prosjektleder for en konsert i Misjonssalen 14. februar, der 
Fjellhaug Vokalensemble og koret Kilden fra Vaksdal opptrådte sammen med dyktige solister og 
musikere. Kantor i Vaksdal, Olav Arne Steinkopf, hadde komponert og arrangert flere av sangene. 
Trygve Bjerkrheims venner har støttet utarbeidelsen av melodiene og musikkarrangementene 
økonomisk. 
I mai hadde samme kor konsert i Dale kirke.

Det har også dette året vært arrangert mange Bjerkrheim-kvelder rundt om i landet. Både Hans 
Kristoffer og Solveig Goa, Asbjørn Kvalbein, Mangor Harestad og Kåre Ekroll har hatt flere godt 
besøkte samlinger. 

Medlemmer
Vi gleder oss over 35 nye medlemmer i løpet av siste år. Ved årsskiftet hadde TBV 807 medlemmer. 
Nye medlemmer får fortsatt CD-en Trygve Bjerkrheims BESTE som velkomstgave når de melder seg 
inn.  

Medlemsbladet
”Ei helsing frå TBV ” kom også ut dette året i forkant av årsmøtet, og ble sammen med innkallingen 
til årsmøtet sendt til alle foreningens medlemmer. Kåre Ekroll var ansvarlig for bladet og utsendingen.

Ny brosjyre
En ny brosjyre for Trygve Bjerkrheims venner er trykt i et opplag på 3000. Kåre Ekroll har stått for 
denne jobben. 

Hjemmesiden 
www.bjerkrheim.no
Hjemmesiden redigeres og ledes av Asbjørn Kvalbein.
Henry Vestreng vil være behjelpelig med å legge inn gamle taler, dikt og sanger som lydfiler på 
hjemmesiden. 
Vestreng har funnet flere dikt av TB i Indre Akershus Blad på Nasjonalbiblioteket. Disse vil etter hvert  
også bli tilgjengelig på hjemmesiden.

Trygve Bjerkrheims gavefond i Lunde Forlag – inntekter fra TONO
Saldoen på Trygve Bjerkrheims gavefond (TBG) i Lunde Forlag 01. 01. 2010 var kr 196 211, 86.
I 2010 ble det fra TONO til TBG overført kr 37 569. Renteinntekter 2010 – kr 1 763. 
Følgende bokutgivelser fikk støtte fra TBG i 2010: ”Årskalenderen Glede for dagen – Bibelord og 
vers av Trygve Bjerkrheim” ved Asbjørn Kvalbein og boken ”Bibelen personlig” av Asbjørn 
Nordgård. Saldo på Trygve Bjerkeheims gavefond pr. 31.12. 2010 var kr 115 543.

Styret har hatt 4 møter og behandlet 33 saker.

Styret for Trygve Bjerkrheims venner

Kåre Ekroll  Asbjørn Kvalbein  Henry Vestreng
  (formann)      (nestformann)  (forretningsfører)

Juel Østereng  Torfinn Hovda   Ivar Gjerdi  Guri Tulluan
           (sekretær)

http://www.bjerkrheim.no
http://www.bjerkrheim.no



