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Den 19. oktober ble Trygve Bjerkrheims 
ærespris tildelt for andre gang. For 2012 
gikk prisen, et vakkert bilde/silketrykk av 
kunstneren Eli Møller, til Mons Ledvin 
Takle.

Takle fikk prisen først og fremst for det 
store arbeidet han har gjort for å sette 
musikk til mange av Trygve Bjerkrheims 
tekster og kantater.  

Tale til prisvinneren

Formann Kåre Ekroll sa blant annet 
dette under overrekkelsen:

”Når det gjeld ditt ”mesterstykke”, Takle, 
har vi lyst til å seie: - Det fins vel knapt 
nokon som ved sine melodiar og sine 
framføringar har gjort Bjerkrheim sine 
songar kjende og kjære rundt om i landet 
som deg! Og særleg vil vi i dag leggje vekt 
på evnene dine til gjennom musikken å 
understreke innhaldet og gjere tekstane 
tydelege og ”synlege” – og gode og glade å 
synge – så og seie for alt folket.  

Etter vår meining kan vi seie mykje det 
same om melodiane dine, som og er sagt om 

TB-tekstane: Enkelt, men ekte. Tydeleg og 
forståeleg for alt folket. Det er også ditt 
varemerke. Melodiane dine har gitt TB-
tekstar ”vengjer” som har løfta dei ut i vårt 
vidstrekte land – og ”blankpussa” innhaldet 
for folk flest. Det skin av tekstar med Takle 
melodiar!

Du fortener så absolutt denne æresprisen du 
får i dag. Vi er visse på at Trygve sjølv også 
ville ha vorte ”overlag glad og takksam” for 
den heider som vi med denne prisen viser 
deg!”

Et lengre utdrag av talen er å finne på 
nettsidene bjerkrheim.no. 
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Fra venstre: Leif Hjelleset, Ingunn Bjorland, Mons Ledvin Takle, Kåre Ekroll.

TBV
Trygve Bjerkrheims 

venner

Ærespris til Mons Ledvin Takle
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Hjertelig velkommen til årsmøtet for Trygve 
Bjerkrheims venner (TBV). Vi håper at 
mange vil ta veien til årsmøtet, som for første 
gang holdes utenfor Oslo. Vi planlegger å 
være ferdig innen kl 16. 

Alle sakspapirer er trykket i dette bladet.

Vi ber om innmelding til Leif Hjelleset innen 
14. april, tlf: 905 90 260, lh@hef.as.

Program lørdag

11:45! Registrering av fremmøtte.
Inngangspenger (kr 200 pr person) 
for middag og kaffe tas i mot ved 
inngangen.

12:00! Årsmøtet starter
Åpning: Leif Hjelleset
Kåseri: Ingolf Gjedrem. Tema: 
Trygve Bjerkrheim - slik eg 
opplevde han
Piano: Gunnar Melbø
Sang: Arne Pareli Pedersen

Program søndag (Misjonssalen)

11:00! Møtestart
Tale: Oddvar Rotvik
Sang/Musikk: Arne Pareli Pedersen 
og Gunnar Melbø
Kollekt: Til misjonsarbeidet i NLM
Salg: Bjerkrheim-effekter i salg 
etter møtet

Saksliste til årsmøtet

1. Godkjenning av innkalling

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

3. Årsmelding 2012 (Se side 3)

4. Regnskaps og revisjonsberetning 
2012 (Se side 5)

5. Valg av:

- Tre styremedlemmer for to år. De 
som står på valg er: Hans Aage 
Gravaas, Egil Helland og Henry 
Vestreng. Hans Aage Gravaas og 
Egil Helland har frasagt seg 
gjenvalg.

- Valgnemda foreslår (i alfabetisk 
rekkefølge): Sigrid Karine Belt 
(Stavanger), Olav Brennsæter 
(Moi), Ann Kristin Johansen 
Horpestad (Stavanger), Paul 
Odland (Nærbø) og Henry 
Vestreng (Oslo).

- Gjenstående i styret: Ingunn 
Bjorland, Kåre Ekroll, Leif 
Hjelleset og Oddvar Rotvik.

- To vararepresentanter til styret - 
for ett år. Valgnemda foreslår at de 
to som ikke blir valgt til styret, blir 
vararepresentanter.

Innkalling til årsmøte 2013
Velkommen til årsmøte i Salem, Stavanger, lørdag 28. april kl. 12. 
Velkommen til sangmøte i Salem, Stavanger, søndag 29. april kl. 11.

mailto:lh@hef.as
mailto:lh@hef.as
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Om årsmøtet

Etter velkomstord ved styreformann 
Kåre Ekroll, framførte Charlotte Justnæs 
noen sanger av Trygve Bjerkrheim. 
Harald Harstad spilte til 
forsamlingssangen, Jon Fredrik Wisløff 
Norborg holdt andakt, og Svein 
Granerud kåserte over temaet ”Trygve 
Bjerkrheim – evangeliets varme”. Han 
tok utgangspunkt i noen av Bjerkrheims 
kjente sangtekster, og viste hvordan 
Bjerkrheim maktet å tolke det mest 
sentrale i evangeliet og den kristne 
erfaring, på en slik måte at folk blir 
grepet av budskapet som formidles.  

Etter servering av middag, kaker og 
kaffe, la styret fram årsmelding og 
revidert regnskap med 
revisjonsberetning for 2011. Årsmelding 
og regnskap ble enstemmig godkjent.

Resultat av valg

Valg av nytt styre ble ledet av formann i 
valgkomiteen, Harald Harstad. 

Av det sittende styret stod disse på valg: 
Kåre Ekroll (formann), Ivar Gjerdi, 
Torfinn Hovda og Guri Tulluan. Guri 
Tulluan hadde frasagt seg gjenvalg.

Valgnemnda hadde foreslått gjenvalg av 
formann, og Kåre Ekroll, Talgje, ble 
gjenvalgt for to år ved akklamasjon.

Tre nye styremedlemmer for to år ble 
valgt: Ingunn Bjorland, Nærbø, Oddvar 
Rotvik, Os, og Leif Hjelleset, Stavanger. 
Vararepresentanter for ett år ble valgt: 
Torfinn Hovda, Oslo, 1. varamedlem og 
Ivar Gjerdi, Oslo, 2. varamedlem.

Etter forslag fra styret ble Erik Kjebekk, 
Juel Østreng og Synnøve Spanne valgt  
til valgnemnd.

Til revisor ble Svein Vigdal gjenvalgt 
med Bjørn Normann som vararevisor.

Årsmelding 2012
Årsmøtet for året 2011 for Trygve Bjerkrheims venner ble holdt på Fjellhaug 
Skoler i Oslo lørdag 26. april 2012. Det var 50 medlemmer til stede.

- Revisor og vararevisor for 2013. 
Styrets forslag: Oddvar Bø, med 
Juel Østereng som vara.

- Valg av valgnemd. Styret foreslår: 
Synnøve Spanne (Oslo), Erik 
Kjebekk (Flateby), Kåre Eidsvåg 
(Stavanger).

NB! Årsmøtet har anledning til å 
komme med benkeforslag til alle 
valg, men foreslåtte må være 
spurt på forhånd.

6. Samtale

7. Eventuelt

Hjertelig velkommen til årsmøtet!
Med vennlig hilsen

Kåre Ekroll
Formann (Sign.)

Fortsettelse fra side 2
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Etter et styremøte umiddelbart etter 
årsmøtet, konstituerte det nye styret seg 
slik: 

Kåre Ekroll, formann
Hans Aage Gravaas, nestformann
Henry Vestreng, forretningsfører
Egil Helland, nettredaktør
Ingunn Bjorland, sekretær
Leif Hjelleset, styremedlem
Oddvar Rotvik, styremedlem
Torfinn Hovda, 1. varamedlem
Ivar Gjerdi, 2. varamedlem

Formiddagsmøte i 
Misjonssalen
Det har blitt tradisjon av TBV står for 
formiddagsmøtet i Misjonssalen søndag 
etter årsmøtet. Dette er en ordning som 
begge parter setter pris på, og for TBV 
er dette en god anledning til å holde 
mange av TBs gode sangtekster  
levende for forsamlingen. Denne 
gangen ble møtet ledet av Hans Aage 
Gravaas, mens Charlotte Justnæs, 
Ingrid Johansen og Quartz sang, Harald 
Harstad satt ved flygelet, og Frank Ole 
Thoresen talte. 

Fra arbeidet
Et av formålet med TBV er ”å holde TBs 
diktning og forfatterskap aktuelt og 
fremme utgivelse og spredning av hans 
litterære produksjon…. Og ….å anspore 
kor, dirigenter, sangere og opplesere til 
å fremføre TBs kantater, salmer, sanger 
og dikt,…”.

Det er ikke få sangere som gjennom 
siste år er blitt engasjert til å sette seg 
inn i – og framføre TB-tekster, også slike 
som nå har stiftet kjennskap til TB-

tekster for første gang. Vi er glade for 
alle krefter rundt om i landet som 
arrangerer konserter og sangkvelder 
der TB-tekster står i fokus. Hans 
Kristoffer Goa, som har hatt over 70 TB-
samlinger, var også aktiv i år og har 
planlagt fleire i inneværende år. 

Kåre Ekroll har også dette året vært 
med på og tatt initiativ til en rekke TB-
konserter. Det gjelder i Skudeneshavn 
på Karmøy og i Leirvik på Stord. Ved 
konsertene og arrangementene i  
Vikevåg på Rennesøy og flere i Finnøy 
kommune, var blant andre artisten 
Marianne Juvik Sæbø med – saman 
med flere lokale aktører. Inntrykkene og 
responsen fra disse samlingane er at 
både aktører – solister, kor/grupper og 
tilhørere, setter stor pris på å få synge 
og høre TB-sanger.

Sangbok med TB-sanger

Styret har dette året tatt initiativ til å få 
utarbeide et eget hefte med TB-tekster 
m/noter. Vi vet at dette både er 
arbeidskrevende og et stort økonomisk 
løft. Men det foreligger i dag flere 
”ukjente” TB-tekster som det er skrevet 
musikk til, og skal disse bli brukt og 
komme fram til et større publikum, må 
materialet både samles og være 
tilgjengelig/utgis. Vi tror at det blant 
TBVs mange gode venner vil være noen 
som vil ta et økonomisk ekstra-løft for å 
få realisert en slik sangskatt. 

Trygve Bjerkrheim og 
Høland
Vi har tidligere noen år arrangert 
Trygve Bjerkrheim-dag og konserter på 
Løken i Høland, hans barndomsbygd 
på Østlandet. For 2013 har vi planlagt 
en ny markering i Løken – under 
arbeidstittelen ”Kunst og konsert” . Det 
er i år 100 år siden hans foreldre 
Abigael og Tønnes Bjerkrheim, saman 
med åtte av sine barn,  flyttet fra 
Bjerkreim i Rogaland til gården Søndre 
Tøien i Høland. 

Vi har allereie bestilt menighetshuset 
(Låven) og kirken til kåseri, mye sang 
og musikk, kunstutstilling og konsert 
søndag den 22. september. 

Flere gode krefter – både 
billedkunstnere, historiker og sangere/
musikere har lovet å være med. 

TB-arkivet
Formannen fikk i april/mai en uke i TB-
arkivet i NLM-arkivet på Fjellhaug 
Skoler, Oslo, for å sette seg inn i noe av 
det stoffet som her er arkivert etter TB. 
Det er imponerende å oppdage det 
mangfold av artikler, innlegg og 
fortellinger med ulikt innhold som TB 
har etterlatt seg. Mye av dette er 
selvsagt offentliggjort tidligere, men her 
er avgjort mye interessant stoff som 
burde komme ut til et nytt og større 
publikum. Vi er i kontakt med Lunde 
Forlag om eventuelt hva og hvordan 
noe av dette kunne være aktuelt å gi ut. 

Ærespris til Mons 
Ledvin Takle
Komponisten, organisten og pianisten 
Mons Leidvin Takle ble 19. oktober 
tildelt Trygve Bjerkrheims ærespris – et 
vakkert bilde/silketrykk av kunstneren 
Eli Møller. Takle fikk prisen først og 
fremst for det store 

➤ Fortsetter side 9

Styret etter valget. Bak fra venstre: 
Henry V, Ingunn B, Leif H, Egil H. 
Foran fra venstre: Hans Aage G, Kåre 
E, Torfinn H.

Marianne Juvik Sæbø 
har deltatt ved en rekke 
konserter og TB-
arrangementer i 
Rogaland i år, sammen 
med flere lokale aktører.

Fognakoret i aksjon.
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arbeidet han har gjort for å sette musikk 
til mange av Trygve Bjerkrheims tekster 
og kantater.

Etter ønske fra Takle ble prisen delt ut 
ved en “privat tilstelning i Kristiansand. 
Styret var representert ved formannen 
Kåre Ekroll, og styrerepresentantene 
Leif Hjelleset og Ingunn Bjorland. Se 
egen artikkel på forsiden for mer 
informasjon.  

Trygve Bjerkrheims 
gavefond i Lunde 
Forlag
Saldoen på Trygve Bjerkrheims 
gavefond (TBG) i Lunde Forlag per 
01.01.2012 var på kr. 150.319,44. I 2012 
ble det overført fra TONO til TBG kr. 
28.931,40. Renteinntektene var kr. 892,-. 

En ny utgave av årskalenderen ”Glede 
for dagen – bibelord og vers av Trygve 
Bjerkrheim” fikk produksjonsstøtte på 
kr. 90.000,- fra TBG.

Saldo på TBG per 31.12.2012 var 
dermed kr. 90.142,92.

Hjemmesiden - 
www.bjerkrheim.no
Hjemmesiden ledes og oppdateres av 
Egil Helland. Her finner vi en stor del 
av TBs dikt og sanger som er i bruk. Fra 
mars 2012 har siden hatt ca 4400 besøk 
fordelt på nesten 1500 besøkende.

Nettsiden blir elles brukt til å kunngjøre 
arrangementer og andre aktualiteter fra 
TBV, men her er plass til mer aktuelt 
TB-stoff.

Medlemmer
I løpet av 2012 fikk vi totalt 30 nye 
medlemmer (50 i 2011). Ved årsskiftet 
hadde TBV 791 medlemmer (804 i 2011) 
– 215 enslige og 288 ektepar.

Medlemsbladet 
Medlemsbladet ”Ei helsing frå TBV” 
kom ut med et nytt nummer i 2012 (den 
7. 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.

Økonomien
Trygve Bjerkrheims Venner fikk en 
økonomisk god start gjennom et 
egenkapitalinnskudd på kr. 50.000. 
Gjennom positive årsresultater er 
egenkapitalen styrket og viser ved 
utgangen av 2012 en egenkapital på kr. 
250. 559. Den største inntektskilden er 
medlemskontingenten som utgjør ca. 70 
– 75 % av inntektene. Antall 
medlemmer er således også viktig av 
økonomiske grunner. Frafall av 
bestående medlemmer vil slå sterkt ut 
på det økonomiske resultatet, mens en 
økning av medlemstallet vil slå 
tilsvarende positivt ut. 

Det er ingen målsetting å skape en 
større egenkapital hvert eneste år. 
Egenkapitalen har fram til i dag bygget 
seg opp til å kunne tåle flere år med 
svake resultater. Et langt bedre 
perspektiv er å opprettholde den 
positive inntektsutvikling, for der 
igjennom kunne satse mer på 
«markedsføring» av Trygve Bjerkrheims 
«skatter».

Annet
I 2012 har styret hatt tre møter og 
behandlet 20 saker.

Styret for Trygve Bjerkrheims venner

Kåre Ekroll Hans Aage Gravaas Henry Vestreng
Formann Nestformann Forretningsfører

Egil Helland Leif Hjelleset Oddvar Rotvik Ingunn Bjorland
Sekretær
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Bjerkrheim-dag i 
Høland
Sett av søndag 22. september og ta turen til 
Løken i Høland! 

Det er allerede klart for kunstutstilling, 
kåseri, mye TB-sang og musikk, 
kunstutstilling og konsert i 
menighetshuset (Låven) og i kirken 
søndag den 22. september. 

Det er i år 100 år siden Abigael og Tønnes 
Bjerkrheim, saman med åtte av sine barn, 
flyttet fra Bjerkreim i Rogaland til gården 
Søndre Tøien i Høland. Vi har tidligere 
noen år arrangert Trygve Bjerkrheim-dag 
og konserter på Løken i Høland. I år har 
vi planlagt en ny markering i Løken – 
under arbeidstittelen ”Kunst og konsert”. 

Flere gode krefter – både billedkunstnere, 
historikere og sangere/musikere har lovet 
å være med.

Sett av dagen allerede nå!

Vokalgruppa Quartz er blant flere som vil delta på TB-markeringen på Løken 
den 22. september.
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Konsertar

Arr.: Lokale krefter og ”Trygve Bjerkrheims venner”

Trygve Bjerkrheims venner – årsmøte og konsertar

Gratis entré. 

Kollekt

fredag 26. april kl. 19.00:
��,QJLEM¡UJ�RJ�$ULOG�0HOEHUJ
��0RUWHQ�6DPXHOVHQ

Jørpeland kyrkje

laurdag 27. april kl. 19.00:
��6YHUUH�8QGKHLP
��,QJHU�(OLVDEHWK�$QLNVGDO

Nærbø kyrkje 

søndag 28.april kl. 19.00:
��$QQH�%LUJLWWH�/LOOHE¡�%¡H
��1HHPD�²�JUXSSH�IUn�- UHQ

Salem, Stavanger

v/ songartisen Arne Pareli Pedersen 
og musikaren Gunnar Melbø
��/RNDOH�DNW¡UDU�Sn�NYDU�VWDG��$OOVRQJ
��.nUH�(NUROO�IRUWHO�RP�%MHUNUKHLPV�OLY�RJ�IRUIDWWDUVNDS�

«Det 

strøymer ei 

livselv av 

lukka»

Tema:

1%��cUVP¡WH�7%9�L�6DOHP��6WDYDQJHU��ODXUGDJ�����DSULO�NO��������
.nVHUL�Y�,QJROI�*MHGUHP��7%�²�VOLN�HJ�RSSOHYGH�KDQ
6RQJ�RJ�PXVLNN�Y�3DUHOL�3HGHUVHQ�RJ�0HOE¡��0LGGDJ�RJ�NDIÀ���cUVP¡WHVDNHU�

3nPHOGLQJ�WLO�nUVP¡WHW�LQQDQ��������WLO��/HLI�+MHOOHVHW���WOI����������������H�SRVW��OK#KHI�DV

+MDUWHOHJ�YHONRPQH�2JVn�WLO�PHGOHPVNDS�L�

©7U\JYH�%MHUNUKHLPV�YHQQHUª

ZZZ�EMHUNUKHLP�QR
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R E K L A M E

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.

Vi gir ut bøkene til Trygve Bjerkrheim

www.lundeforlag.no 

http://www.lundeforlag.no
http://www.lundeforlag.no

