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     Det er fantastisk å få kjenne hvordan 
naturen gir opplevelse der og da og opp-
levelser som skaper minner som man kan 
ta med seg utover høsten.  

I det gamle testamentet hører vi om en 
mann som heter Job.  Noen vil si at det 
var urettferdig alt som skjedde med ham 
av ulykker.  For Job var en rettferdig og 
gudfryktig mann.  Allikevel blir han så 
hardt rammet av lidelser at han til slutt 
forbanner den dagen da han ble født.  
Mens han sliter og strever med livet som 
så plutselig ble snudd på hodet og ble så 
vanskelig, så får han et møte med Gud. 

Gud svarer Job ut fra stormen.  
Gud lar seg møte både i bølgenes brus 
og i høydene på fjellet.   I Guds svar til 
Job blir vi minnet på hvordan mennesket 
sammen med hav, snø og is er en del av 
skaperverket. Gud svarer gjennom stor-
men, Gud er nær i skaperverket. Også 
i det voldsomste vi kan oppleve av vær 
svarer Gud Job, og stiller spørsmål og 
gåter som får enhver selvrettferdig, selv-
god menneskemunn til å lukkes og tie. 

Vi er mennesker, skapt i Guds bilde, vi 
er satt inn i skaperverket for å forvalte og 
ta vare på det.  Men vi har jorden til låns 
og det skal lite til for å forstyrre den fine 
balansen.  Det hører vi oftere og oftere.  
Gud forlater ikke menneskene sjøl om vi 
har handlet mot hans vilje og forårsaket 
stormene.  Gud har gitt os viten og evner 
til å skape forandring, også i hjertene. 
Det kristne håpet om oppstandelse og 
evig liv skal ikke føre til virkelighets-
flukt.  Livet og hverdagen er også gitt 
oss av Gud og har egen verdi.  Hoeggen 
menighet vil være både en påminner og 
en pådriver i kampen for livet.

Hilsen Lise

           I sommer fikk jeg oppleve mange late dager på strendene i Kroatia.  
     Det er deilig å bare være lat og kjenne sola varme og ligge og høre bølgenes
  brus.  Så, i uka etterpå fikk jeg kjenne at kroppen ble brukt da jeg gikk i fjella i 
den vakre Trollheimen.  

ISRAELSBUTIKK  og 
dekket bord
ISRAELSMISJONENS JULESALG er ikke alene på arenaen, men ut-
merker seg med nye og kreative ideer hvert år. Dette året satser man blant 
annet på ”Bord, dekk deg!”
Den som ønsker å finne ut hva dette er, tar en tur til Sommerveiten i 
Trondheim lørdag 29.november. 
Der blir det varesalg, loddsalg, Israelsbutikk og kafeteria. Paul Odland er 
taler, og både WEB fra Melhus, Ove Øverkil og Orkland mannskor bidrar 
med sang.
En aktiv og engasjert komité planlegger året rundt, og har akkurat i disse 
dager sendt ut loddbøkene til hovedlotteriet.
Alle er hjertelig velkommen til å stikke innom – eller bli med gjennom 
dagen, i et inkluderende fellesskap

Dette skjer i 
Hoeggen menighet
(med forbehold om forandringer):

Oktober
05. Gudstjeneste kl. 11. 
      Eldres dag.
05. Gudstjeneste Nidarvoll 
      sykehjem kl. 16. 
      Høsttakkefest.
12. Gudstjeneste kl. 11
19. Gudstjeneste. Høsttakkefest.
26. Bots-og bededagsgudstjeneste       
      kl. 11
28. Hyggetreff  kl. 12-14
31.okt  - 02.nov. konfirmantleir      
      Søvasslia

November
02. Pilgrimsmesse
09. Gudstjeneste kl. 11
14.  - 16. konfirmantleir Søvasslia 
16. Gudstjeneste kl. 11
23. Gudstjeneste kl. 11
25. Hyggetreff kl.12-14
29. LysVåken: Adventsnatt for    
      11-åringene
30. 1.søndag i advent. 
      Gudstjeneste kl. 11

Desember
07. 2.søndag i advent.
      Lysmesse kl.18
14. 3.søndag i advent.  
      Gudstjeneste k. 11. 
      Julekonsert kl. 18
28. Gudstjeneste kl. 11



3

h
o
e
g
g
e
n
 m

e
n
ig

h
e
ts

b
la

d
 n

r.
 3

 -
2
0
0
8

Hyggetreff-tur 2008
Tirsdag den 9. september dro vi fra byen i deilig høststeming. Målet for turen var 
Frosta og Tautra. Behagelig temperatur, lettskyet og tilnærmet perfekt turvær. Bus-
sen var fylt med 36 forventningsfulle, godt voksne deltakere.
Fjorden lå blank og brei og speilte blå åser, gule, nyhøstede åkrer og lauvtrær med 
lett patina av høstfarger. 
Målet for dagen var Frosta/ Tautra.
Første stopp var Myraunet  gård. Vi ble ønsket velkommen av gårdens hyggelige 
vertinne og geleidet inn i fjøset til vaffelservering! Her møtte vi nyskurte tøm-
mervegger dekorert med antikviteter og bilder. Bruksgjenstander fra forgangen tid 
nikket gjenkjennende til oss fra kriker og kroker.  Et stort langbord tok i mot oss 
med vafler, kaffe og hjembakte kaker, og vår vertinne fortalte om gårdens historie.
Vel installert i bussen igjen ble vi presentert for vår lokale guide, Anne Irene 
Hagerup. På herlig, uforfalsket frostadialekt  tok hun oss med på en glimrende 
”reise” bakover i tiden til Frostatingets fødsel ca. år 600 e.Kr. Vi så for oss lagmen-
nene samle seg fra alle de 12 gamle fylkene i hele Trøndelag, fra Oppdal i sør og til 
svenskegrensen i øst og til Namdølafylket i nord. De fleste kom i båt og la til ved 
Logsteinen ved fjorden...
I Logtun kirke traff vi diakon Brit Stavseth. Omsluttet av de gamle kirkemurene 
ga guiden oss en rask gjennomgang av kirkens turbulente historie. Vi syntes det 
var godt å sitte i andakt foran den barokke altertavla(1655) og lytte til diakon Brits 
andaktsord om fred.
Neste stopp var Mariaklosteret på Tautra. Et praktbygg (prislapp 52 mill.) kledd i 
Altaskifer, glass og Tautras eget trevirke. Alt er betalt av utenlandske gaver. Vi fikk 
være med på Non – tidebønnen klokken femten. Hele tverrveggen i klosterkirka var 
vindusglass som tok trær, fjord, åkrer og åser inn i kirkerommet der de sju nonnene 
daglig holder sine faste tidebønner.
Da vi kjørte videre til klosterruinene og Klostergården, var været blitt gråblått og 
blåsende. Noen av oss merket at vi hadde kledd oss for sensommervarme.
Vi gjorde et kort opphold på Galleri Tautra og fikk med oss noen gløtt av tre for-
skjellige kunstneres billeduttrykk.
Vår guide avsluttet sin glitrende guiding foran klosterruinene og fikk behørig 
applaus fra en svært fornøyd forsamling.
På klostergården ble det servert deilig middag med kaffe, og mange benyttet anled-
ningen til å handle med seg av gårdens flotte urtekrukker.
Mette av inntrykk fra naturen, fra historiske fortellinger, lukter og smaker  ble vi 
kjørt trygt  tilbake til utgangspunktet. 
Takk for turen!      Ref. Liv H. O.

Hyggetreff
i kirkestua kl. 12 – 14 

siste tirsdag i måneden.

Variert program: God servering 
og tid til fellesskap, andakt, et 

tema, allsang, utlodning, besøk av 
skoleelever. 

30. september kl. 12:   
Program med maleri, andakt, sang 
og trekkspill
ved Ove Øverkil.
                        
28. oktober kl. 12:                                       
Andakt og ”Livets sorger” ved 
Jostein Malum.
 
25. november kl. 12:                         
Program ved Liv Haarsaker Olsen, 
som har engasjert seg i å  hjelpe 
gatebarn i Tanzania. Møtet med 
lidende barn ga henne ideen til 
å lage og selge julekrybber med 
tilhørende opplegg -   som barn i 
Norge kan ha glede av.            

      
Trenger du
skyss til 
hyggetreff, 
ring 
73 91 28 83.  

Skyssen er gratis.  
Alle er velkommen!

Lørdag 1. november arrangeres årets Lys i 
mørket-konsert i Olavshallen.  I år er det 
5-årsjubileum for dette arrangementet.  
Det vil også i år være en blanding mellom 
kultur, konsert og allsang.  Det er fortsatt 
et mål å ta vare på den kristne sangskatten, 
gjennom en bedehuskveld i Olavshallen.

I år kommer Rune Larsen som konferansier 
og leder av allsangen.  Årets sangkrefter er 
spennende og variert, som Nidarosdomens 
Guttekor og 80-tallsbandet KGB med sin 
leder Kjetil Bjerkestrand.  På solistsiden 

stiller Christian Ingebrigtsen, Grete Stor-
bæk Eriksen og Jan Groth.
Overskuddet vil i år som tidligere gå 
til Kirkens Bymisjon.  Årets midler er 
øremerket arbeidet med de som er rammet 
av HIV og Aids, gjennom Bymisjonens 
prosjekt ”Leve med HIV”.  

Sett av lørdag 1. november til en flott bede-
huskveld i Olavshallen, hvor du vil få høre 
og synge kjente og kjære sanger.  Møt opp 
og kjenn på fellesskapet med 1200 andre i 
Olavshallen.

Se egne 
annonser i 
Adresseavisen 
utover høsten 
eller gå inn på 
www.bymis-
jon.no
Under 
Trondheim og 
arrangementer 
finner du årets 
”Lys i mørket-
plakat”.

Lys i mørket
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Maria, Lovise og Jørn var tre 
av mange fra Lightning 
Tensing Hoeggen som dro til 
Praha i august. Sammen med 
ca. 7000 andre ungdommer 
fra hele Europa deltok de på 
YMCA Europe Real Life Fes-
tival. Inntrykkene fra dagene 
3.-9. august er mange.

–Vi holdt til i et festivalområde litt 
utenfor Praha. Det var totalt 4 scener 
der, 3 med fastlagt program, mens på 
den siste scenen kunne man melde seg 
på og fremføre det man ville. Det var 
tensingkonserter hver dag, store og små 
kor, enkeltpersoner, dans – og mye rart, 
ler de tre. 

Blant de særeste tingene var visstnok 
rumensk folkedans. En dansegruppe fra 
Nederland gjorde sterkt inntrykk i den 
andre enden av skalaen, de tre er enige 
om at disse danserne var utrolig flinke. 
De fikk også være med og opptre selv.

–TRØKK, Trøndelag kretskor, med ca. 
90-95 sangere, hadde to opptredener i 
løpet av festivalen. Ellers var det mange 
aktivitetstilbud – workshops og kurs om 
alt fra dans og drama til trommeseminar 

og seriøse debattgrupper. Dansework-
shopen var nok mest populær, mener de 
tre.

Lite stillhet
Stillhet var et sjeldent fenomen i løpet 
av disse dagene. Det var alltid lyd rundt 
dem, alltid en konsert et eller annet 
sted. Hver dag var det morning show og 
kveldsshow, det siste en stor opplevelse i 
følge de tre da 7000 ungdommer samlet 
seg foran scenen, sang og danset.

En dag ble hele festivalen flyttet til 
sentrum av Praha. Her markerte ung-
dommene seg med konsert, volleyball og 
et stort ballongslipp. De fikk også tid til 
å se litt av byen, og handle for de som 
ønsket det... Det de tre vil huske best fra 
uka i Praha er imidlertid andre ting:

–Folka vi møtte, først og fremst! Skumle 
dyr, særlig mye og aggressiv veps! Været 
– passe varmt, og litt overskyet! kommer 
det hulter til bulter fra trekløveret.
–Og da jeg sto i lunsjkø, og det bøttet 
ned med regn i 10 minutter, før det 
sluttet brått og jeg ble tørr på 10 minut-
ter, tilføyer Jørn for egen regn(ing)...

Spesiell frokost
Maten og boforholdene var ellers i fokus 
både på godt og vondt.

–Alle de norske bodde sammen på et 

område, sammen med noen dansker og 
en del kakerlakker i et område som kan 
kalles sjarmerende, tvilsomt eller shabby, 
alt ettersom. Noen russere syntes det var 
fantastisk å kunne bo så fint, forteller de 
tre.

Frokosten var også noe for seg selv: Alt 
fra 100 gram paté pr. person, eller kat-
temat som noen kalte det, til yoghurt 
naturell, ofte med brus til drikke, og 
müslibar, som de tre er uenige om var 
godt eller ikke. Jørn spiste i alle fall 8 
etter at han kom hjem...

Alle tre opplever uansett at turen har 
gjort noe med fellesskapet i koret.
–Nesten alle var med på turen, for noen 
var det første utenlandstur uten foreldre, 
og vi måtte passe på hverandre. Sånt 
skaper samhold, samstemmer de tre.

Internett
For dem som er fortrolige med internett, 
kan festivalsangen lastes ned som mobil-
ringetone på KFUK-KFUM’s nettsider. 
Og på YouTube ligger visstnok en video-
snutt fra Prahaturen der to fra Hoeggen 
spiser is... Neste gang Lightning Tensing 
opptrer, kan det også hende de gir oss 
en smakebit fra noe av det de tok med 
seg fra Praha, de har planer om å bruke 
stepdancing i høst.
        Heidi Birkelund

Skumle dyr, 
samhold & sang

Interkulturell kvinnegruppe 
Vi hadde høstens første møte i den interkulturelle  kvinnegruppa den 15. september.
Det var tilsammen 5 unge kvinner fra Japan, England og  Norge som møtte sammen med Liv og Anne-Brit som er kontaktper-
sonene for disse møtene. Vi møtes annenhver mandag klokka 18 til ca 20 i personalrommet i kirkesokkelen, slik vi gjorde i vår.
På vårt første møte i kveld altså, bestemte vi i fellesskap hvordan høstens program skal se ut:

 29. september skal vi bake brød og innvies i trønderdialekten og en del trønderske tradisjoner 
 13. oktober  er det Vestlandsskikker og svelesteiking 
 27. oktober: Japanske smakebiter 
 10. november: Julegaver og julepynt. Glimt fra England.
 24. november: Julegaver og julepynt
 8. desember: Vi baker julekaker

Om du vil vite mer om dette mandagstilbudet  så kan du kontakte Liv Haarsaker Olsen: 41665070. 
Vi ønsker flere velkommen til våre møter!                LHO

Skule
Comment on Text
Liv Haarsaker Olsen
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Men hva betyr det å være Miljøfyrtårn-
sertifisert ?
Hensikten med Miljøfyrtårn er å heve 
miljøprestasjonen så det monner i så mange 
private små- og mellomstore bedrifter og 
offentlige virksomheter som mulig. 
Bedrifter og virksomheter som går gjen-
nom en miljøanalyse og deretter oppfyller 
definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljø-
fyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig 
sertifikat. Ordningen støttes og anbefales 
av Miljøverndepartementet (fra hjemme-
sidene til stiftelsen Miljøfyrtårn).

Vi har flere forslag for hva det betyr i 
praktisk handling, men vi jobber nå 
blant annet  med å skaffe bærenett med 
logo og bilde av Hoeggen kirke,  og slik 
markere at vi ikke ønsker et bruk-og-
kast- samfunn. Bærenettene kan vise 
lokalmiljøet at vi er et miljøfyrtårn som 
viser vei i dette viktige engasjement.Vi 
tror at vi i vårt arbeid kan oppmuntre til 
oppgjør med en livsstil preget av overfor-
bruk.  
         Lise Martinussen

Vi har blitt et Miljøfyrtårn

Har du lyst til å bli med i kor?
Hoeggen menighet har kor for alle aldersgrupper:

Hoegen mini- og barnegospel:
    - Minigospel 0 år t.o.m. 1. klasse
     - Øvelse annenhver onsdag kl .17.00.
    - Barnegospel 2. klasse  t.o.m. 7. Klasse
     - Øvelse hver onsdag kl.  17.00.
    Kontaktperson: Dagfrid Almklov (dagfrida@broadpark.no)

Lightning TenSing
    - Øvelse mandager kl. 18.00
    - Fra 8. klasse og oppover
    Kontaktperson: Lovise Almklov  (lovise90@hotmail.com) 

Crescendo
    - Øvelse onsdager kl. 20.00
    - Voksenkor 
    Kontaktperson: Oddrun Bølset  (oddrun.bolset@kirken.trondheim.no) 
 
Liturgisk kor
    - Øvelse annenhver søndag kl . 18.00
     - Voksenkor
    Kontaktperson: Oddrun Bølset (oddrun.bolset@kirken.trondheim.no )

Besøkere 
søkes

Kan du tenke deg å gå på besøk 
et par ganger i måneden til et 
menneske som har behov for 
at du kommer?  For en samtale, 
høytlesning, hjelp til brevskriving, 
små tjenester i heimen 
(ikke i stedet for heimehjelp)?  
Eller ”låne bort armen” din og gå 
en tur, følge til lege, tannlege, 
butikk, post, bank eller kirke?  
Være et medmenneske som gir 
litt tid og oppmerksomhet?  

Velger du å gjøre dette, vil det 
glede den som får besøk, men 
sannsynligvis også bli til glede for 
deg som kommer.  

Nå har vi flere personer som 
venter på en besøker!

Ta kontakt med besøkslederen, 
diakon Ingrun Norum. 
Telefon: 73 82 34 57 / 
73 82 34 50.
Postadresse: Hoeggen menighet, 
Postboks 5319, 7430 Trondheim. 
E-post: ingrun.norum@kirken.
trondheim.no

Hoeggen menighet er nå sertifisert som miljøfyrtårn.  Gjen-
nom dette viser menigheten at vi ønsker å ta skaperverket 
og miljøet på alvor. Vi ønsker at alt vi gjør fra gudstjenesteliv 
til barne - og ungdomsarbeid skal være preget av dette.

‘Bruktmarked gav 20.944 kr
Bruktmarkedet som ble holdt lørdag 27. september gav et brutto salg på 
20.944 kroner. Gerd Dolmen og Sølvi Walle var de ansvarlige og drivkreft-
ene bak arrangementet.

Skule
Comment on Text
Fjern apostrof i starten av tittelen.Tittelen kan kanskje ha litt større font
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Alt dette skjer i tråd med vedtak fattet 
i Kirkerådet høsten 2003. Siden da har 
Nemnd for gudstjenesteliv vært i sving 
med fem underutvalg. Flere menigheter 
har etter ønske prøvd ut ny dåpsliturgi. 
Og nå skal ”Forslag til ny ordning for 
hovedgudstjeneste i Den norske kirke” 
ut på høring.  Det legges opp til en bred 
høring. Foruten de faste høringsinstanser 
som bispedømmeråd, biskoper, arbeids-
taker- og arbeidsgiverorganisasjoner og 
utdanningsinstitusjoner skal hele eller 
deler av materialet prøves ut i rundt 80 
menigheter. Og stab og menighetsråd 
har sagt ja til at Hoeggen skal være en av 
høringsmenighetene. Selve utprøvings-
perioden er rimelig kort – den strekker 
seg fra slutten av september til ut januar 
2009. Men det forventes at hørings-
perioden vil gi verdifullt stoff til videre 
bearbeiding av de ulike forslagene som 
skal prøves ut. Etter at reformen er inn-
ført i 2010 vil Kirkerådet på bakgrunn 
av de erfaringer som er gjort, foreta en 
gjennomgang av materialet etter 4-6 år, 
og eventuelt foreta nødvendige juster-
inger. Men nå starter vi opp i Hoeggen 
menighet. 

Fra sentral styring til lokal utforming 
av gudstjenestens liturgi
Først: hva betyr egentlig liturgi? Ordet 
liturgi kommer av det greske leitugia som 
kan oversettes med offentlig tjeneste. I 
dag brukes liturgi om forskriftene for 
den kirkelige gudstjeneste. Og i dag for-
retter presten etter Gudstjenestebok for 
Den norske kirke. Gudstjenesten søndag 
formiddag følger samme ordning i hele 
landet. Det har vært en uttalt målsetting  
at alle menigheter feirer samme gudstjen-
este. Det har vært viktig å kjenne seg 

igjen i ”den norske”gudstjenesten uansett 
hvilken kirke en besøkte. Men nå tenker 
man annerledes om akkurat det. 

Det som nå skjer er en reform på to plan. 
For det første skjer det endringer med 
selve ordningen (strukturen i gudstjen-
esten og nytt liturgimateriale).  Samti-
dig overføres ansvaret for utformingen 
av den konkrete liturgien fra sentrale 
instanser slik det er i dag, til lokalt nivå, 
altså sognet. Dette er en radikal endring 
og innebærer et relativt skarpt brudd 
med all tidligere praksis i vår kirke. Dette 
skjer som et svar på kritikken fra flere 
hold om at høymessen har vært for rigid, 
for ensrettet, og dermed hindret lokal 
kreativitet og utforming. Nå åpner man 
for at  den lokale menigheten får mu-
lighet til å finne fram til sin måte å feire 
gudstjeneste på. 

Nøkkelord for Nemnd for guds-
tjenesteliv har vært fleksibilitet, 
involvering, stedegengjøring og 
kjønnsinkluderende språk.
Det legges opp til fleksible ordninger og 
uttrykksformer, samtidig som menig-
hetens medlemmer gis mulighet til in-
volvering og medbestemmelse. I begrepet 
involvering ligger det at gudstjenesten er 
hele menighetens feiring. Den enkelte 
er med på salmer og menighetssvar, 
gjennom å lytte til tekster og preken og 
ta del i bønn og nattverd. Involvering 
handler også om at ulike representanter 
for menigheten tar et aktivt ansvar for 
planlegging og gjennomføring av den 
enkelte gudstjeneste. I Hoeggen er det 
allerede mange som er involvert nettopp 
i planlegging og gjennomføring av guds-
tjenester, så her er det er gode tradisjoner 

å bygge videre på. Samtidig vil det som 
er særegent for Hoeggen menighet kunne 
få større plass og oppmerksomhet i guds-
tjenesten. 
Med ”inkluderende språkbruk” menes at 
det rettes fokus på hvordan mennesker, 
barn, menn og kvinner og også 
minoritetsgrupper – omtales og 
beskrives, hvordan Gud omtales, og 
hvordan relasjonene mellom Gud og 
mennesker fremtrer. Eks.: Hvorfor si 
brødre, når vi kan si søsken? Er det nød-
vendig  å omtale Gud som Herre i alle 
sammenhenger?  

Struktur: Ordo
Gudstjenesten er et møtested. Den er 
et møte mellom mennesket og Gud, vi 
møter hverandre og også et sted hvor den 
enkelte møter seg selv. Vi samles til guds-
tjeneste om Ordet og sakramentene(dåp 
og nattverd). Gudstjenesten er en 
handling som vi gjør sammen. Guds-
tjenesten skal fortsatt ha en felles 
struktur som det skal være lett å kjenne 
igjen. Ordo (latin) betyr ordning eller 
struktur. Men i vår sammenheng får ordo 
en videre betydning: det står for tradisjon 
eller overlevering, i siste hånd for ”den 
måten det er vanlig å feire gudstjeneste 
på”. Karakteristisk for ordo er dessuten 
at gudstjenesten grunnleggende sett 
betraktes som en rekke handlinger som 
menigheten gjør sammen. 
Noen grunnleggende endringer i den 
ordo høringsforslaget presenterer, er 
for eksempel at syndsbekjennelsen som 
i dag kommer først i gudstjenesten er 
flyttet til starten på kirkebønnen, som 
kommer på samme plass som i dagens 
ordning, en gang etter preken. I stedet 
starter gudstjenesten med samlingsbønn, 

Hoeggen er høringsmenighet 
for ny gudstjenestereform
Et stort reformarbeid er på gang i Den norske kirke. Det er mange forventninger knyttet til 
1. søndag i advent i  2010. Da skal Bibelen i sin helhet foreligge i ny oversettelse. I parentes 
bemerket er Det nye Testamente allerede ferdig oversatt.  Videre skal en ny salmebok som vil 
romme både kjente salmer og sanger og  nyskrevne salmer taes i bruk. Også selve liturgien 
for gudstjenesten på søndag formiddag vil framstå i ny ordo (struktur). Det vil bli ny dåps- og 
nattverdliturgi, og nye tekstrekker som går over tre år. I dag har vi to tekstrekker som skifter 
hvert annet kirkeår. 
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ÅPEN KAFÉ
DE TRE FØRSTE TIRSDAGENE I HVER MÅNED KL. 12 – 13 

(NB! NÅ BARE éN TIME!)
SERVERES DET NYSTEKTE VAFLER OG KAFFE/TE PÅ KIRKETORGET.

(DEN SISTE TIRSDAGEN I HVER MÅNED 
ER DET HYGGETREFF SAMME STED)

Det er sunt for de fleste å gå en tur.
Avtal gjerne med noen, og legg turen innom kirka.
(Kl. 11-12 samme dag er det seniortrim i sokkelen.)

Lyst til å ta med deg et håndarbeid? Gjør gjerne det!
Masse lesestoff finnes i kirka.

Fin mulighet til ei stille stund i kirkerommet.                       

VELKOMMEN! 

Piano til overs?
Korene i Hoeggen menighet trenger 

et rimelig øvingpiano til sokkel-
etasjen. Har du stående et piano du 

ikke har behov for lenger, kontakt 
kantor Oddrun Bølset, tlf. 73843256

og kollektbønnen (som presten ber med 
utgangspunkt i søndagens karakter og 
tekster ) går ut. 

Syndsbekjennelsen åpner opp for både 
jeg-form og vi-form. Et eks. på en ny 
syndsbekjennelse som er foreslått i 
høringsmaterialet kommer her: 
Vi bekjenner for deg, hellige Gud, 
at vi ofte bare ser det vi vil se, 
og hører det vi vil høre.
Tilgi oss når vi går forbi mennesker som 
trenger oss, 
og ikke bryr oss om den nød og smerte 
Som ikke rammer oss selv.
Tilgi vår forsømmelse
når mennesker utsettes for diskriminering 
og fordømmelse.
Hjelp oss å bruke våre krefter til å gi andre 
livsmot, fremtid og håp.

Kirkebønnen åpner for en uendelighet 
av varianter når det gjelder emner og for-
muleringer. Og det oppfordres til at lek-
folk skal være med å utforme dem. Det 
vil fremdeles bli tre tekstlesninger, men 
menigheten reiser seg bare når evangelie-
teksten leses, og ikke slik som i dag hvor 
vi står under alle tekstlesningene. Bibelsk 
salme (synges) er foreslått som fast ledd 
i ordo etter første tekstlesning som er fra 
det gamle Testamente (som i dag) . Det 
er lagt opp til færre menighetssalmer, og 
en strammere struktur. 

Sannsynligvis vil gudstjenestene bli noe 
kortere. Menighetens hovedgudstjeneste 
skal fortsatt være søndag formiddag. Og 
det legges opp til at nattverd skal feires 
hver søndag. 

Ordo er fast, men menigheten skal 
utforme sin egen grunnordning innen-
for de rammer som gis. Det betyr at 
søndagsgudstjenesten fremdeles være lik i 
sin grunnstruktur over hele landet.  
Alle menigheter ved menighetsrådet skal 
vedta en lokal grunnordning for gud-
stjenestelivet i menigheten. Vanligvis for 
4 år av gangen. Og grunnordningen skal 
innberettes til biskopen. Det foreslås at 
alle menigheter oppretter et gudstjeneste-
utvalg som har utarbeidelse og ved-
likehold av ordningen som sin fremste 
oppgave. 

For høringsperioden har menigheten 
gjennom kunngjøringer i gudstjenesten 
oppfordret folk som har lyst og anled-
ning til å være med i denne perioden 
til å melde seg. Vi har fått en gruppe 
på plass. Samtidig vil vi  åpne for åpne 
høringer/samtaler hvor alle som ønsker 
får mulighet til å komme med innspill, 
spørsmål og forslag får muligheten til å 
uttale seg.  Apropos kunngjøringer: I den 
nye ordoen  foreslås det kunngjøringer 
og informasjon kommer før klokkering-
ingen, altså før selve gudstjenesten 
starter. Det lurer jeg på hvordan vil 
fungere!

Merete Sand
sogneprest

Skule
Cross-Out
Slett tekst

Skule
Comment on Text
ønsker det,
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Bli fast giver til Hoeggen menighet
Les mer om givertjenesten på www.hoeggen.no  
eller kontakt menighetskontoret, 73 82 34 50.

Hoeggen menighet takker sine annonsører

8

Flatås
Begravelsesbyrå

Gamle Kongevei 52 a
(ved Rosendal kino)

------------
Norges eldste byrå

155 år - etablert 1849
Egen parkering for besøkende

------------

Tlf.: 73 99 22 22
Mob.: 926 09 098

Hans Baucks v 1, 7033 Trondheim

Hos oss får du god veiledning av kreative frisører

Ingeborg Aas’ vei 1 – 7036 Trondheim
Tlf.: 73 96 67 40 / Fax: 73 96 54 50

Risvollan
Trafikksenter AS
• Godkjent bilverksted
• EU-kontroll
• Dekk-tilbud

ww
w.

ris
vo

lla
n-

tra
fik

ks
en

te
r.n

o

hverdager 09-22. lørdager 09-20
tlf.73 96 28 92 faks.73 96 28 94
bpvestlia bunnpris.no

velkommen til Bunnpris Vestlia A/S
for en hyggelig handeL

anholm
Begravels

SSvanh
holm

www.svanholm.no TRONDHEIM

S
vanholm

Be
Begravelser

Kremasjoner
Gravstøtter

Forsendelser
BlomsterDøgnvakt 73 89 11 40

B
2

B

HOEGGEN MENIGHET TAKKER SINE ANNONSØRER

Torbjørn Bredesen
BLIKKENSLAGER

ETABL. 1972
Stubbanveien 12, 7037 Trondheim

Tlf. 73 96 75 17 - Mobil 976 07 731

ELVESETER
BEGRAVELSESBYRÅ
Lyngv. 3 – 7088 HEIMDAL

72845080
Vi ordner alt vedrørende begravelse og kremasjon til

en fornuftig pris. Ingen tillegg ved konferanse hjemme.

Ingeborg Aas’ vei 4, 7036 Trondheim
Tlf.: 73 96 88 41 - Fax: 73 96 88 42

Bok & Media * NOMI
Stort utvalg i kristen litteratur.

Bredt spekter i kristen og klassisk musikk. 

Kort for alle anledninger. Spennende hobbyavdeling.

Vi ønsker deg velkom men til en hyggelig handel

Sommerveita 4/6 • 7011 Trondheim 

Tlf: 73 52 73 80  Fax: 73 52 34 33

• kurs i oljemaling, engelsk og spansk
• bridgeturneringer, gavebingo og bowling
• hyggetreff - allsang - dans - 

håndarbeidsstue m.m.
• åpen kafé man-fred - 09.00 - 15.00

****  Velkommen  ****

FRISØR’N
Dame- og
herrefrisør

og

GO’FOTEN  Fotpleie

73 94 09 12
Pensjonistpriser

Vi ønsker alle velkommen
Anita, Tone og Sissel

Klæbuveien 100

73 94 03 05

DataTrykk har alt du trenger  
i kontortrykksaker

Fossegrenda 13b 7038 Trondheim
Tlf: 73 96 40 77 • Fax: 73 96 41 07

E-post: sptryk@online.no

DataTrykk
DataTrykk Trondheim A/S

Kontonumer:15942287248
 Gavetelefon:82044004(175,-)

Sammen for en rettferdig verden

Kontonumer:15942287248
 Gavetelefon:82044004(175,-)

ET MENNESKE Å SNAKKE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Hvordan har du det…

EGENTLIG?
Krisetelefon 815 33 300
SOS-Melding: www.kirkens-sos.no

Hoeggen nr. 2 i 2008 s-h:Hoeggen  19-09-08  18:32  Side 8
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I løpet av september/oktober i år vil 
Leira kirkegård åpnes for bruk. Et 
flott kirkegårdsanlegg står snart ferdig. 
Det er nå 1. byggetrinn av 3 som står 
ferdig. Dette første byggetrinnet rom-
mer gravplass for 520 kistegraver og 
650 urnegraver. Byggetrinn 2 og 3 vil 
ferdigstilles etter hvert som behovet 
melder seg. Alle byggetrinn rommer 
omtrent samme antall gravplasser. Leira 
kirkegård vil avlaste Moholt kirkegård 
hvor en har en prekær mangel på nye 
kistegraver. Etter at Leira er åpnet vil 
bare de som bor i Strinda menighet 
kunne få nye kistegraver på Moholt 

kirkegård. De som bor i Tempe og 
Hoeggen menighet vil ha kirkegårdstil-
hørighet til Leira kirkegård. Det vil si 
at Leira kirkegård skal brukes når det 
gjelder nedsetting i nye kistegraver.
For de som i dag har gravplass på 
Moholt kirkegård vil det ikke bli noen 
endring, de vil fortsatt kunne bruke 
sine gravsteder. Når det gjelder urne-
graver er ikke situasjonen like prekær, 
slik at der kan en opprettholde fritt 
kirkegårdsvalg. 

Tidligere har det vært Thonning 
Owesens legat som har eid og hatt 

ansvaret for vedlikeholdet av Leira 
kapell. Tempe menighet har brukt 
kapellet til seremonier, hyggetreff m.m. 
Tempe menighet har i løpet av som-
meren overtatt eierskapet og ansvaret 
for kapellet. Leira kapell har behov for 
rehabilitering. Det er i skrivende stund 
ikke avklart hvilke forbedringer som 
skal gjøres og tidsrammen for dette. 
Leira kapell vil derfor være stengt for 
seremonier inntil videre. Alle gudstjen-
ester i Tempe menighet vil denne høs-
ten bli avholdt i Tempe kirke søndager 
kl.10.00.
 Siv Mari Forsmark, enhetsleder

Leira kapell og kirkegård

Foreløpig 
takk til 

datautvalget!

Leiv Arild Andenes, Øystein Grøv-
len og Lev Linevski er medlemmer 
av Hoeggen menighets datautvalg. 

Fram til sommeren har de tatt hånd 
om datamaskinparken i kirka, både 

de ansattes og de som har blitt brukt 
i kaféen. I forbindelse med at Felles-
rådet har kjøpt inn ny nettsvitsj, og 
at det er naturlig at Fellesrådet tar 
ansvaret for de ansattes maskiner, 

blir datautvalgets oppgaver begren-
set til vedlikehold av kafémaskinene. 
Menighetsrådet vil takke utvalget for 
alt arbeidet de har lagt ned så langt, 
og er glade for at de fortsatt er med 

og holder maskinparken i gang! 
Menighetsrådet.

Nidarvoll ungdomskorps
feirer 40 år i 2008!

Korpset feirer 40-årsdagen

Lørdag 18. Oktober

med konsert i Hoeggen kirke klokken 17 
Liturgisk kor og Crescendo med flere 

fra Hoeggen menighet deltar også. 

Velkommen til alle! 

Korpset deltar også på Hoeggen kirkes julekonsert 14. desember.



10

Søndag 10.august opplevde 
vi en annerledes barnedåp i 
Hoeggen. Lille  Elia Mikhael 
Odisho ble døpt da. Forel-
drene har sin bakgrunn i den 
assyriske kirken i Bagdad. 

Denne kirken har i alle århundrer prak-
tisert barnedåp med full neddykking. 
Der blir det holdt barnedåp to ganger 
for året, og siden kirken der er liten, 
står foreldrene på rekke til langt ut på 

gaten. I Hoeggen kirke har vi ikke noen 
døpefont som er beregnet på en slik 
dåp, men foreldrene ordnet et kar som 
ble flott pyntet. Gutten ble båret inn i 
kirken i et fint teppe, og presten holdt 
underkroppen under vann mens han øste 
vann over hodet. Etter selve dåpen ble Elia 
Mikhael kledt i en flott silkedress. Etter 
gudstjenesten ble hele menigheten invitert 
til dåpsselskap på kirketorget, med full 
middag og kaffe.
Det var Asbjørn Reknes som forrettet 
gudsjenesten.

Blomstring i kirka

I går blomstret det i kirka igjen,- og det 
selv om vi skriver september! En flokk 
med barn sto på kortrappene og sang 
med liv og lyst gode sanger om ikke å 
være alene fordi Jesus alltid ville være 
sammen med dem. De hadde forøvrig 
overnattet i kirka! To supre ungdommer 
leste tekster og bønner fra lesepulten. 
Så poppet det fram med fireåringer (og 
foreldre!) som fikk fireårsboka. Barn og 
ledere fra søndagsskolen delte ut bøkene 
og ledet fireåringene og resten av for-
samlingen i sanger fra boka. Fireåringene 
fikk også gå om døpefonten for å få et 
vannkors i hånda for å minne dem på at 
de hørte til Jesus. Da hadde jeg lyst til 
å være fire år selv! Jeg håper alle bruker 
boka flittig hjemme og blir med på 
fireårsklubben! 

På vegne av menighetsrådet må jeg bare 
bøye meg i støvet og takke de flotte 
medarbeiderne som trofast møter barn 
og unge og får dem til å være trygge og 
frimodige. Dere er unike, og Hoeggen er 
fantastisk heldige som har dere i arbeids-
laget!

I forrige menighetsblad sa jeg at vi hadde 
fått en ny kateket. Han trakk seg i løpet 
av sommeren, men nå har vi fått ja fra 
Jørg Kunzendorf som begynner for fullt 
etter nyttår. Foruten å samarbeide med 
alle de frivillige, kan Jørg også glede seg 

til å møte 
over 100 
konfir-
manter. 
Soknepre-
stene våre, 
Merete og 
Lise, har 
lagt planer 
for et år 
der konfir-
mantene 
kan få bruke flere sanser for å lære om 
trua og seg selv i møte med Gud, blant 
annet gjennom aktivitet ute og i gymsal, 
matlaging og leir. Dessuten blir både 
konfirmantene og foreldrene engasjert 
i ulike oppgaver i kirka. Velkommen til 
alle! Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

I bladet kan du lese om at Hoeggen 
menighet skal få være høringsmenighet 
i forbindelse med ny liturgi. Liturgi er 
et fremmed ord for mange, så også ordo 
som er det nye ordet. Men det handler 
om å gjøre gudstjenesten til et sted der 
vi kjenner oss hjemme og som passer for 
oss som utgjør Hoeggen menighet. Jeg 
gleder meg til å følge med på og være en 
del av den utviklingen! Målet er blant 
annet involvering. - Og da kan vi glede 
oss til å se blomster i mange farger og 
fasonger framover! 

  Unni Fosser Knudsen
     leder Hoeggen menighetsråd

Fra menighetsrådet 3-08Fast giver ?

Hoeggen ønsker å være 
en åpen og inkluderende 
menighet som kan gi folk 
i alle aldre et møte med 
Jesus Kristus. 

Den offentlige støtten menigheten 
får er ikke nok til å opprettholde 
det aktivitetsnivået vi har nå, og da 
heller ikke til å utvide til nye akti-
viteter som koster penger. En kirke 
i bruk fører også til slitasje. Kjøk-
kenet er pusset opp. Vi trenger nye 
stoler i kjelleren. Projektor til bruk i 
gudstjenesten for å inkludere flere i 
liturgi og sang er på ønskelista. 

Med flere faste givere får menig-
heten en mer forutsigbar økonomi. 
Vi har som mål å få faste inntekter 
på kr. 100 000,- gjennom faste 
givere i løpet av året. Pr. august er 
det 15 givere som til sammen gir kr. 
50 400,-. 

Vil du bli med? Gå inn på hjem-
mesiden vår og klikk på linken til 
fast givertjeneste, eller ta med deg en 
brosjyre i kirka.

Tusen takk!
     Menighetsrådet

Annerledes barnedåp
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HOEGGEN MENIGHETSBLAD
Utgiver: Hoeggen Menighetsråd
Opplag: 6.000
Redaksjon: Skule Sørmo, Asgeir Almklov, 
Heidi Birkelund og Turid Follestad.

Trykk: Offset-Trykk Trondheim AS
          www.offset-trykk.com

HOEGGEN MENIGHET
Menighetskontorer: Nordre Risvolltun 2
Postadresse: Boks 5319, 7430 TRONDHEIM

Tel.: 73 82 34 50 • Fax: 73 82 34 51
Internettadr.:  www.hoeggen.no
post.hoeggen@kirken.trondheim.no
Bankkonto: 4200 24 09512

Telefontid: Mandag - fredag 10-14
Besøkstid: 
Onsdag, torsdag & fredag kl. 10 - 14.

HOEGGEN ÅPEN BARNEHAGE
Torsdager fra  09.00-15.00
Styrer: Marthe Opheim Kappfjell  
musikalsk barnehage mandager fra kl.09.00 - 
15.00. Se også:  www.spirenbarnehage.no

Sokneprest: Merete Sand   73 82 34 52
Privat      73 93 71 20 
 

Sokneprest: Lise Martinussen   73 82 34 55
Privat      73 20 98 63

Kantor: Oddrun E. Bølset   73 82 34 56

Kirketjener: Lev Linevski  73 82 34 54

Diakon: Ingrun Norum   73 82 34 57

Menighetssekretær:
Anne Marit Bjørklid   73 82 34 50

Enhetsleder: 
Siv Mari Forsmark    73 82 34 54
Mobil     46 84 13 65

Menighetsrådets leder: Unni Fosser Knudsen

Døpte 
Olive Barlien
Celine Henriksen Kjeldsberg
Nicholas Trent Jones
Vilde Fredagsvik Torve
Eric Sæther
Emil Sæther
Therese Harvold Haugan
Hanna Langleite Hellebust
Benjamin Heimsvik Jakobsen
Sina Marie Ulvang Loktu
Ingrid Skogstad Norddal
Martin Skjærbusdal Ottesen
Johannes Neuberg Rødli
Mia Anne Rose
Johan Solem
Imre Leirmo Steinvik
Aneira Isabel Thomas
Nora Guan Volden
Jesper Askeland-Skjølberg
Nicklas Hareide Kirkerud
Tobias Halten Teigen
Ingrid Kaurin Andersen
Mathias Sivertsen Andresen
Heine Grønning Hogstad
Helene Moksnes Husby
Micah Nathaniel Lilleberg-Hoel
Sofia Tornes Thornæs
Tobias Alexander Wedén
Håkon Hustøft
Milla Sophie Wemundstad Kristiansen
Trym Leikvam Melum
Rebecca Sandvik Sørensen
Martin Husby
Celine Andrea Overrein Bruvold
Maren Høvde
Truls Sortland Knutsen
Sofie Nordlie Norum
Elia Mikhael Odisho
Felicia Nygaard Stiauren
Nora Kristine Thomassen

Eline Vasslag
Mari Torgnes Brækstad
Emma Brøske Buan
William Aasan Skanche
Luna Bottenvann
Mina Johnsen
Mia-Therese Haug Ofstad
Isak Storrøsæter Stolpnes
Helle Østby
Helene Kjærstad Haugen
Sofus Tomta Skodje
Matheo Reinåsdal Kouakou
Truls Elias Pedersen Wangen

Døde 
Rigmor Brit Skjetne
Leon Tormod Antonsen
Øyvind Andresen
Per Arne Husøy
Odd Margido Myhr
Rakel Lenes
Aslaug Kristine Vorhaug
Erna Odlaug Brødreskift
Elfrid Samseth
Sverre Klefstad
Aage Kildal

 07.05   Menighetens arbeid    3.498,00
 11.05   Menighetens arbeid  11.395,00
 18.05   Nidaros 
 Bispedømmeråd         3.886,00
 25.05   Menighetens arbeid    3.675,50
 08.06   Menighetens arbeid    3.595,00
 15.06   KVT                           4.001,50 
 19.06   Menighetens arbeid    5.099,00
 22.06   Menighetens arbeid    4.781,00
 29.06   Menighetens arbeid    3.015,00
  06.07  Menighetens arbeid    2.109,00   
 13.07   Menighetens arbeid    1.667,00
 20.07   Menighetens arbeid    3.326,50
 27.07   Menighetens arbeid    2.012,00
 10.08   Menighetens arbeid    3.708,00
 17.08   Sjømannskirken 
 Midt-Norge                3.437,00
 24.08   KFUK-KFUM 
 Sør -Trøndelag            4.540,50  
 31.08   Menighetens arbeid    3.393,50
 07.09   Menighetens arbeid    3.915.50
 14.09   Menighetens arbeid    5.047,00

OFRINGER

Hjertelig takk

Bakketun folkehøgskoles kortkurs innbyr til

DEN VERDIFULLE TIDA
24. – 26. oktober.

Et viktig, nyttig og morsomt besteforeldreseminar, med bl.a.:
• Oddbjørn Evenshaug      • Bergljot Svanholm     • Solveig Fjalsett

Påmelding snarest til Bakketun folkehøgskole 7650 Verdal. 
Telefon: 74049100

Kurset arrangeres på Kristen Videregående skole, Trøndelag (KVT), 
Østre Rosten 35, 7075 Tiller



Tar merker
Nå er høstsesongen i gang, 
og speiderne møtes hver 
uke – enten ute i Esten-
stadmarka eller i kjelleren 
på kirka – for å jobbe med 
merker. Vandrertroppen er i 
gang med merket patruljeliv. 
De skal blant annet lage 
patruljebanner, gå på turer, 
sove ute, lage kokebøker 
(og prøve ut alle de kreative 
oppskriftene) samt delta på 
JOTI – Jamboree on the 
Internet. JOTI er en helg 
der speiderne sitter ved 
datamaskinene og ”chatter” 
med speidere fra hele verden 
gjennom en lang natt. 

Prisvinnere på kretsleir
Et av høydepunktene i vår var kretsleiren i Meldal. Speiderne deltok i kretskonkurranse, 
og stakk av med flere gjeve priser. Jentepatrulja ”Trønderfår” vant kretsens vandreøks i 
kretskonkurransen, og også fiaskoprisen i leirens egen ”Ta sjansen!”. Til konkurransen fikk 
speiderne muligheten til å bygge sine egne båter som de dekorerte og satte utfor en egen 

rampe på vannet med. Fiaskoprisen 
fikk jentene, fordi båten ”Pink Cadil-
lac” gikk rundt før den traff vannet. 
Oppdagerpatruljen vant også.  De 
fikk prisen for raskeste fart i ”Ta 
sjansen!”. 
Det er altså ingen tvil om at de 
driftige Hoeggenspeiderne drar inn 
premier for både det ene og det 
andre. 

Frister disse aktivitetene? Har du lyst til å bli med 
på dette og mye, mye mer? 
Du er velkommen til å bli med i speideren sammen med oss! 
I Hoeggenspeiderne er vi delt inn slik:
Oppdagere/stifinnere: 2.-5.klasse. 
Møter torsdager 18.00-19.30. Ledere: 
Øystein Grøvlen og Bente Dahl. 

Vandrere: 6.-10.klasse. Møter tors-
dager 18.00-20.00. 
Leder: Heidi Helgå.
Rovere: Ferdig med 10.klasse. 
Møtes til forskjellige tidspunkt. 

Leder: Filip Ulvin. 
Ta kontakt med gruppeleder Siri 
Bremdal (90156285) hvis du lurer på 
noe, eller hvis du vil begynne sammen 
med oss!  

Magnhild Grøvlen er kaptein ombord i båten 
”Pink Cadillac”

Meldalsurregutter: Andreas Ervik og 
Hallvard Grøvlen er i gang med surring 
for å få ferdig spisebordet.

*På utedo gjennom 17.mai-toget*
Kari-Lise Dahl og Ingeborg Grøvlen var nok de
modigste i årets borgertog i Trondheim. Gjennom 
hele løypa satt de med buksa på knærne og leste i 
speiderbladet. De satt nemlig på utedoet som alle 
speiderne hadde laget i anledning dagen. 
(Nå skal det nevnes at de hadde på seg lysebrune 
strømpebukser).




