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Jørg Kunzendorf er ansatt
som kateket i Hoeggen og
starter i stillingen fra
nyttår. Jørg kommer fra
Tyskland, men har bodd
lenge i Norge og er gift 
med norske Ingrid. Både 
Jørg og Ingrid er utdannet 
prester.
Sammen har de 3 barn.
Ingrid var prest i Hoeggen
for 13 år siden.
Se side 6

Asylsøkere blir
ikke trodd
Søndag 9.november var det fokus i Hoeggen menighet på 
mennesker som blir forfulgt på grunn av sin tro. Tre iranere 
har bodd årevis i Baptistkirken i kirkeasyl. De har fått endelig 
avslag fra UDI på sine asylsøknader. Grunnen er at UDI ikke 
tror på saken deres. Selv mener de at det er livsfarlig for dem 
å dra tilbake til Iran nå.
Se side 8

Kirkens SOS i Trøndelag
har 30-årsjubileum. Se side4

Nå er det jul igjen!

Julesalget er nå kommet 
godt i gang.

Finanskrisen kan kanskje
få innvirkning på hvor stor

kjøpefesten blir. 

Vi kan i denne adventstida 
ta litt tid til ettertanke. 
Er det julenissen eller 

Jesusbarnet
som er i fokus?

Hoeggen menighet vil 
iallefall arrangere god 

gammeldags juletrefest 
4. januar!

En velsignet god jul ønskes 
alle i Hoeggen menighet!

Se baksiden! 
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   Den internasjonale kvinnegruppa går nå i gang med å forberede seg til jul! Jule-
gaveverksted, origami (bretting av papirstjerner ogannet) og baking står på dags-or-
den.Oppmøtet er upåklagelig. I løpet av høsten har gruppa fått nye medlemmer på 
hvert møte og består nå av 11 medlemmer fordelt på hele 5 nasjoner! Majoriteten av 
medlemmene er fra Japan, men det er også deltagere fra Norge, England og Kenya. 
De fleste medlemmene er unge småbarnsmødre som synes det er godt å komme ut 
og treffe andre i samme situasjon, og praten går på norsk, engelsk og japansk.

   Av andre aktiviteter kan det 
nevnes at gruppa har deltatt på 
2 lørdagsseminar, der fokus har 
vært integrering og interkul-
turell deltagelse i det norske-
samfunnet.
   På bildet ser vi tre japanske 
damer som demonstrerer sushi-
laging for gruppa i oktober.  
  Liv Haarsaker Olsen
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 Jesus kom med 
håpet julenatt. Alt 

ble annerledes etter 
at han kom. Nå bærer vi
med oss den tro og drøm 

gjennom livet, at det sterkeste 
som finnes i verden er Guds 

kjærlighet til oss og jorda.

   Hver og en av oss er skapt i Guds 
bilde. Han har lagt igjen noe av seg selv 
inni oss. Vi er av ham.
   Jula handler om at Gud kommer til 
sine. Gud slår opp teltet sitt imellom 
oss, forteller evangelisten Johannes. Han 
har en helt annen slags julefortelling enn 
evangelisten Lukas som lar oss få møte 

Maria og Josef og Jesusbarnet i Betle-
hem. Johannes forteller om en Gud som 
kommer til sine egne og begynner å bo 
mellom dem. Gud kan ikke være alene 
lenger. Han må være sammen
med de som er av ham, som tilhører 
ham. Johannes bruker et gresk ord
med et nydelig bilde i seg; ”slår opp sitt 
telt”. Dette fortelles første gang også til et 
nomade- og gjeterfolk.

   Han bruker uttrykk de er fortrolige 
med. De bodde i telt. Vi kan se for oss; 
Plutselig kommer en ny og fremmed til 
leiren og slår opp teltet sitt. Han begyn-
ner å bo og leve sammen med dem, og 
han trekker opp teltpluggene og flytter 
med dem når de må komme nærmere 
de beste beitemarkene med dyrene. Han 
ser ut som dem. Men de vet ikke riktig 
hvem han er. At det er Gud, er usynlig 
for dem. Men de aner noe…. Det er noe 
ved ham.
   Jorda er blitt helt annerledes etter at 
Jesus kom. Han har vist oss hvem Gud 
er, - en Gud som tar de tyngste takene 
mellom oss, og som aldri forlater en som 
ligger

nede. Han gir alt for oss. For vi er av  
ham.
   Jesus er kommet for å bli, - sammen 
med oss. Han møter oss når han står bak 
øynene til en fremmed som slår seg ned 
ved siden av oss.
   Eller, - bak barnet som løper oss i møte 
og hilser oss glad velkommen. Bak alt liv 
på jorden står han, usynlig og ser på oss.
Han står bak dine øyne når du trenger et 

medmenneske i ditt liv.
Jesus slår seg ned mellom oss.
Bryter opp og går med oss når vi må 
videre.
   Julenatt kom han til oss, - den
usynlige, som nå bor mellom oss.

Gud bor mellom oss

av Tor Singsaas
Biskop i Nidaros

Tempe og Bratsberg 
menigheter våren 2009

   Gudstjenestene i Tempe kirke 
starter kl. 10.00. Dette gir alle som 
er glad i å gå på tur en mulighet til 
å komme seg ut 1 time tidligere.
Velkommen i Tempe kirke du som 
er glad i en søndagstur i marka!
   For deg som liker å sove lenge på 
søndagen så feirer vi gudstjeneste i 
Bratsberg kl. 13.00
   Se ellers hjemmesidene våre: 
www.tempe.kirken.trondheim.
no <http://www.tempe.kirken.
trondheim.no>
www.bratsberg.kirken,trondheim.
no <http://www.bratsberg.
kirken,trondheim.no>

Aktiv kvinnegruppe
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IKKE BINDESTREK
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Hyggetreff
i kirkestua kl. 12 – 14 

siste tirsdag i måneden.

Et møtested for fellesskap ei
formiddagsstund, med sosialt
samvær og variert program:
God servering og hygge ved
bordet (sammen med noen trivelige
skoleelever), andakt, et tema, 
utlodning og allsang.

27. januar kl. 12
Andakt og TUPPERWARE-
demonstrasjon ved Inger Sortland.

24. februar kl. 12
“Nilen, mysterienes elv”
Geir Dolmen forteller og holder
andakt. Den nye kateketen presen-
terer seg.

31. mars: kl. 12:
“I sentrum står et menneske” -
Tema, andakt og sang ved diakon-
ikonsulent i BLÅ KORS, Thore 
Forsgren.   

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

Skyssen er gratis.  
Alle er velkommen!

   Bønnekrukken har vært brukt i en del 
gudstjenester. Den har da vært plassert 
under korset på kirketorget, for å legge 
bønneønsker i, og er så blitt båret fram 
under gudstjenesta og løfta opp under 
forbønna.
   Nå blir bønnekrukka å finne inne i 
kirkerommet – bakerst til høyre for hoved-
inngangsdøra – når den er tenkt brukt. Da 
ligger det også skrivesaker der. Så kan
du skrive ned det du ønsker å si til Gud, 

brette sammen lappen og legge den i 
krukka.
   I noen gudstjenester blir krukka
med bønnene båret fram til alteret og det 
blir bedt over det som er lagt der. I alle 
tilfelle blir bønnekrukka etter gudstjenesta
båret ned til kontorene, og det blir bedt 
over innholdet i uka som kommer. Så blir 
lappene makulert – uten å bli lest. Men 
Gud vet hva som står der!

Ingrun Norum

Bønneønsker i bønnekrukke

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

November
29.  LysVåken: Adventsnatt for 
 11-åringene.
30.  1.søndag i advent. Gudstjeneste 
 kl. 11. Konsert med Steindal 
 skolekorps og Jazzmazzørene
 kl. 18.

Desember
07.  2. søndag i advent. Lysmesse 
 kl. 18.
14.  3. søndag i advent. Gudstjen-
 este kl. 11. Grøtservering. 
 Julekonsert kl. 18.
21. 4.søndag i advent. Gudstjeneste
 på Nidarvoll sykehjem kl 12.
 NB: Ingen gudstjeneste i 
 Hoeggen kirke.
24.  Julaftengudstjeneste kl. 1300 
 Barne- og Minigospel er med.
 kl. 1430 Utleira skolekorps 
 medvirker.
 kl. 1600 Nardo Bydelsorkester.
25. Høytidsgudstjeneste kl. 11.
28. Gudstjeneste kl. 11. Dåp.
29. Romjulsfest 1200 -1430.

Januar
01. Høytidsgudstjeneste kl 11.
04. Juletrefest Tidspunkt 16-18.

 NB: Ingen gudstjeneste i 
 Hoeggen.
11. Familiemesse. Barnas misjons
 dag. NMS U medvirker.
 Presentasjon av nytilsatt 
 kateket.
18. Gudstjeneste kl. 11.
25. Gudstjeneste kl. 11.
27. Hyggetreff kl. 12-14.

Februar
01. Gudstjeneste kl.11.
08. Familiemesse kl. 11. Bibldagen.
11. Fra fest til faste kl. 17 - 20.
Barne - og Minigospel deltar.
15. Gudstjeneste kl. 11.
22. Gudstjeneste kl. 11.
24. Hyggetreff 12-14.
25. Salmekveld kl. 20.
Vi synger fra den nye salmeboka.

Mars
01.  Gudstjeneste kl. 11.
08.  Familiemesse kl. 11 Utdeling 
 av Min kirkebok til 4-åringer.
15.  Gudstjeneste kl. 11.
22.  Gudstjeneste kl. 11.
24.  Hyggetreff kl. 12-14.
29.  Gudstjeneste kl. 11.
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1. februar 2009 er Kirkens 
SOS i Trøndelag nøyaktig 
30 år. Det er en flott dag 
å markere krisetelefonens 
nærvær på. Den første i 
andre leder tankene mot det 
å være en for en annen 
- noe Kirkens SOS alltid har 
ønsket å være. Kirkens SOS 
er kirkens øre i 
natten.  Vi er der.  Alltid. Dag 
og natt, hverdag og helg har 
Kirkens SOS vært tilgjengelig 
for mennesker som trenger 
et medmenneske å snakke 
med. Hvor mange samtaler 
det har blitt gjennom disse 
30 årene har jeg ikke tall på, 
men det er mange!

Håp
   ”Tar du håpet fra et menneske, tar du 
selve livsgrunnlaget samtidig” var det 
en som sa. Håp henger sammen med 
livsmot, og det er nettopp dette Kirkens 
SOS ønsker å gi til alle som tar kontakt. 
I den kristne tro er håpet knyttet både
til livet her og nå, og til det evige.
   Kristen diakoni handler om å gi men-
nesker livsmot og håp, uavhengig av om 
de vi møter har en kristen tro eller ei. 
Diakonien bygger på troen om at Jesu 
nestekjærlighet er for alle.
   I en andakt jeg hørte, tente presten 
lys for glede, fred, kjærlighet og håp. 
Men etter å ha snakket om hvert enkelt 
lys slukket han ett etter ett. Ikke alle 
mennesker opplever glede, fred, og 
kjærlighet. Til slutt stod det igjen ett 
lys. Håpslyset. Det må ingen slukke, for 
da ville selve livet være truet. Kirkens 
SOS er et sted å henvende seg også når 
håpslyset føles slukt. Mange innringere
har i disse årene gitt uttrykk for at 
de har fått nytt livsmot gjennom en 
samtale med en av våre frivillige medar-
beidere. 

Sommerlandet
   Når Kirkens SOS markerer 30 år skal 
vi gjøre det ved å løfte fram en håps-
fortelling.
   Sommerlandet er en av Eyvind Skeies 
mest kjente fortellinger.
   Den er skrevet til en venn som op-
plevde å miste barnet sitt i en ulykke. 
Ingenting gjør mer vondt enn å miste 
det som er det aller kjæreste for oss. 
Hvilke håpsbilder kan vi bære med oss 
når et barn dør? Det er vel nettopp dette 
som er det spesielle med Sommerlandet. 
Fortellingen gir oss gode bilder også om 
livet på den andre siden. Bilder om han 
Som Alltid Venter, og som tar seg av alle 
barna som kommer gjennom den mørke 
dalen. Og skulle det komme et barn 

som ikke klarer turen på egen hånd,
kommer Han Som Alltid Venter
inn gjennom den mørke dalen, for
han er den eneste som kan gå motsatt 
vei.
   Denne fortellingen finnes i en
konsertversjon som blir Kirkens SOS i 
Trøndelag sitt hovedarrangement.
Konserten finner sted 1. februar kl.18 i 
Vår Frue kirke. I tillegg til høyt kunst-
nerisk nivå på denne konserten, kan vi 
love at hver enkelt vil føle seg berørt av
innholdet. Koret består av 90 sangere fra 
Trondheimsområdet som blir dirigert av 
Per Oddvar Hildre.
   Tord Gustavsen har arrangert musik-
ken og spiller selv flygel.
   Det blir også arrangert et håpsseminar
helgen 31.janaur-1.februar der blant 
annet Eyvind Skeie og Marie Aakre skal 
delta. Det er åpent for alle. Ta kontakt 
med trondelag@kirkens-sos.no eller
gå inn på våre hjemmesider 
www.kirkens-sos.no og se etter
”Trøndelag”.

Takknemlighet
   Kirkens SOS er takknemlig for støtten 
som menighetene og enkeltpersoner har 
gitt i alle disse årene! Mange har bidratt 
med frivillig innsats, enda flere har 
støttet oss økonomisk og omsluttet
oss med forbønn!
   Det er et krevende arbeid å holde en 
slik tjeneste oppe med rekruttering, 
kursing, veiledning og administrasjon. 
Kirkens SOS er svært livskraftig! Nye 
frivillige er velkommen til å bli kjent 
med oss! Vi tar imot alle som ringer oss 
på telefonen! Kirkens SOS skal leve også 
de neste 30 årene!
   Dette er frivillighet og faglighet i en 
unik kombinasjon!
Velkommen til vårt jubileum!

Sveinung Tennfjord

Kirkens SOS i Trøndelag 30 år:

Et menneske å snakke med 
når livet er som verst
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Kjøkkenet i tilknyting til kirketorget har 
gjennomgått ei ombygging med installering 
av ny og meir hensiktsmessig løysing for
oppvaskhjørnet. Både eldre og yngre ryggar 
kan no glede seg over at den gamle oppvask-
maskina på golvnivå er erstatta av ei i
benkehøgde. Kirketorget med kjøkkenet 
betyr mykje for kirka sitt sosiale og diakonale 
arbeid, og er i flittig bruk, ikkje berre som 
ramme for den tradisjonelle kirkekaffien, 
men også elles i veka. På bildet ser vi Amanda
Selven i gang med oppvasken. Hoeggen 
menighet vil rette ei stor takk til Per Ove 
Skorpen for velvillig og kyndig leiing av 
prosjektet, frå planlegging til ferdigstilling!

Turid Follestad

Betre 
oppvask 
i kirka

De tre første tirsdagene
i hver måned kl 12-13
serveres det nystekte
vafler og kaffe og te
på kirketorget.

ÅPEN KIRKE

Vil du ha besøk?
Er du en mann som sitter mye alene? Skulle du ønske det kom en på besøk til deg med jevne mellomrom?
Som du kunne snakke med, og som kunne lese for deg hvis synet har svikta? Som kunne ”låne deg armen” for å gå 
en tur? Eller be deg med på en liten biltur?
Da har jeg et godt tilbud til deg: Nylig kom en hyggelig mann midt i 60-åra innom kontoret mitt. Han hadde sett 
i menighetsbladet at vi trengte besøkere, og kunne gjerne tenke seg å gå på besøk til noen som har behov for det. 
Han ville gjerne være til hjelp og glede for noen.
Ta kontakt med besøkslederen, diakon Ingrun Norum, hvis du ønsker besøk. Telefon: 73 82 34 57 / 73 82 34 50.
Postadresse: Hoeggen menighet, Postboks 5319, 7430 Trondheim. E-post: ingrun.norum@kirken.trondheim.no 
           Ingrun Norum

Den siste tirsdagen i hver måned er det hyggetreff samme 
sted.  Kl. 11-12 samme dag er det seniortrim 

i sokkelen.

Det er sunt for de fleste å gå en tur.

Avtal gjerne med noen, og legg turen innom kirka!

Lyst til å ta med deg et håndarbeid? Gjør gjerne det!

Masse lesestoff i kirka

Fin mulighet til ei stille stund i kirkerommet

Kirka er åpen fra kl 11

VELKOMMEN!

Skule
Cross-Out

Skule
Highlight
Hver tirsdag kl 11- 12.Denne setningen kan stå alene med åpen linje foran seg.

Skule
Highlight
ikke linje mellom. Disse to setningene kan stå samlet uten linje mellom
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Som navnet antyder er han ikke opprin-
nelig norsk. Han vokste opp i det gamle 
Øst-Tyskland med klare ideologiske 
fronter. For han var det naturlig å velge 
presteyrket, han er nå prest i fjerde
generasjon. At han havnet i Norge
var litt tilfeldig.
- Jeg har studert teologi og nordisk, og så 
fikk jeg høre at det var mangel på fagfolk 
i Nord-Norge. Jeg havnet da i Vesterålen,
og har bodd 5 år “nord for Kautokeino”, 
noe mange nordmenn synes å mene er 
helt umulig, ler han.
Det var imidlertid ikke noe offer mener 
han selv, Jørg trivdes godt i nord.

Gleder seg til konfirmantarbeid
Det er ikke helt tilfeldig at han har 
havnet i Hoeggen. Hans kone, Ingrid 
Bolstad Kunzendorf, jobbet som prest 
i Hoeggen for 13 år siden, og Jørg har 
siden fulgt med i byggingen av ny kirke, 

han var på innvielsen, og har vært nabo
med tidligere sogneprest Asbjørn Reknes.
- Jeg regner med å bli her en stund! 
smiler han.
Konfirmantarbeid blir en sentral del av 
arbeidsoppgavene hans, og Jørg lar seg 
ikke skremme av å jobbe med ungdom.
- 3 egne barn på 13, 11 og 6 år har lært 

meg både det ene og det andre, og jeg 
har også jobbet 8-9 år i videregående 
skole. Det var veldig spennende å være 
lærer, men denne jobben hadde nok ikke 
vært aktuell for 20 år siden, mener han.
Jørg liker å undervise, og ønsker å for-
midle til konfirmantene budskapet om 
Guds kjærlighet, at de er elsket som de 
er, og at det som tynger dem, kan de få
legge fra seg.
- Det er viktig for meg å forsøke å holde 
konfirmantene i menigheten også etter 
konfirmasjonen, det vanlige er dessverre 
at de konfirmeres, og så er det farvel
til kirken. I arbeidet med å beholde
dem i kirken vil jeg ha fokus på frivil-
lighet og å gi dem relevante tilbud som 
gjør at flere fortsetter i menigheten, sier 
Jørg.
Han er også engasjert i pilgrimsarbeidet
i Trondheim.
- I Tyskland var det bare katolikkene

som drev med dette, så jeg er opptatt av å 
skape en protestantisk pilgrimsteologi.
Pilgrimsvandringer kan også brukes
i konfirmantarbeidet.
Konfirmantene er vant til å gå på tur, 
men fokus på indre vandring er nok litt 
fremmed for dem, og kan være nytt og 
spennende. Jeg vil gi dem litt stoff til 

tankene, forteller Jørg.
Miljøsatsing og julefeiring. Han synes 
det er spennende med miljøsatsingen i 
Hoeggen, og er opptatt av hva vi kom-
muniserer som kristne med miljøfokuset
i denne forbindelsen. Jørg ser også jule-
feiringen i sammenheng med miljøfoku-
set.
Jeg misliker at jula varer fra slutten av 
oktober til slutten av februar, og det 
kjøpepresset på 3-4 måneder som dette 
skaper, sukker han.
For ham slutter jula 6. januar med hel-
ligetrekongers dag, som er en viktig dag 
i Tyskland. Med norsk kone har familien 
en blanding av norske og tyske juletradis-
joner, men det er ikke så stor forskjell.
- Det er mange tyske julesanger i den 
norske salmeboka, i tillegg har juletradi-
sjonene forandret seg både i Tyskland og
Norge. Det eneste tyskerne synes er 
litt rart, er det vi kaller å “danse” rundt 

juletreet, hos oss får treet stå i fred i en 
krok, ler Jørg.
For ham er det sentrale i julebudskapet
at lyset kommer, og med det nye sjanser. 
Livet går i bølger, og han synes det er 
godt å feire jula i den mørkeste årstiden.

Heidi Birkelund

Kateket med fasthet, kjærlighet og visjoner

Jørg Kunzendorf er den nye kateketen i Hoeggen kirke. Med bak-
grunn som sogneprest, døveprest og lektor i videregående skole har 
han en solid basis for den nye jobben, føler at han er kommet på rett 
sted i livet som kateket og gleder seg til å starte fra nyttår av.
- Mine pedagogiske prinsipper er fasthet og kjærlighet, noe jeg har 
lært av min norske svigermor. Disse to elementene må 
balanseres, for det er ellers lett å havne i grøftene hardhet eller et-
tergivenhet, mener han. Jørg med datteren Anna (6)

Støtte til menighetsarbeidet
I 2008 ser det ut til at ofringene til menighetsarbeidet blitt noe

lavere enn budsjettert. Dersom du har anledning til å gi en førjulsgave til arbeidet i Hoeggen menighet, 
er vi takknemlige for det!

Bruk gjerne vedlagte giro, eller kontonummer 4200.24.09512.
Hoeggen menighetsråd
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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
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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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Iransk mor 5 år i norsk kirkeasyl: 

Maria (50) flyktet hals over hode da mannen hennes ble ar-
restert. Han var politisk aktiv i Iran. Når man flykter, er det ikke 
alltid mulig å få med seg nødvendige dokumenter for å bevise sin 
livssituasjon. Man er avhengig av å bli trodd av de myndigheter 
man kommer til. Men da Maria kom til Norge, trodde ikke UDI 
på henne. Hun hadde ikke med seg nødvendig bevis for å under-
støtte sin historie. Dermed fikk hun endelig avslag på sin asylsøknad. Hun må tilbake til 
Iran!

Brøt med islam i
Iran, måtte flykte

I tillegg var han aktiv i en politisk op-
posisjonsgruppe. Dette var en livsfarlig 
kombinasjon for David. Han måtte 
flykte og kom først til Tyrkia. Derfra dro 
han videre til Norge som han håpet ville 
hjelpe han. Bror til David flyktet etter, 
først til Tyrkia. Han fikk opphold, arbeid 
og skolegang i Canada. David har samme 

bakgrunn, men han fikk i stedet endelig 
avslag for opphold i Norge av UDI med 
beskjed om å dra tilbake til Iran.
- Jeg tror ikke de norske myndigheter
skjønner hvordan forholdene er i Iran, 
sier han. Dersom man sier noe mot 
regimet eller mot islam, kan man bli ar-
restert og havne i fengsel. Der er det

som at alle i landet sitter i fengsel, sier 
han.
- Men her sitter vi også i fengsel. Vi er 
ikke trygge og vi har ingen frihet. Det vi 
ønsker, er i det minste å få leve et nor-
malt liv her i Norge, understreker David.
Han har nå vært 5 år i Norge.

Men som så mange andre som har 
konvertert fra islam til kristendommen 
risikerer Maria dødsstraff dersom hun 
blir sendt tilbake til Iran. Hennes liv 
henger i en tynn råd dersom UDIs utsen-
delsevedtak settes ut i livet. Nå har hun 
sittet 5 år i kirkeasyl i Baptistkirka her i 
Trondheim. Hjemme i Iran er hennes 17 
år gamle sønn som hun ikke får kontakt 
med. Mannen har hun ikke hørt fra 
siden 2003. Denne livssituasjonen har 
gjort henne syk. Verst er usikkerheten
og de psykiske lidelsene hun sliter med.

Myndighetene i Norge hjelp-
er ikke
Maria hadde ventet seg at hun kunne 
få en smule støtte fra en kristen stat 
som Norge. Men hun har opplevd det 
motsatte. Hun og de andre iranske 
asylsøkerne som har fått avslag opplever 
at Norge har god kontakt med iranske
myndigheter og velger å tro mer på dem 
enn på enkeltmenneskernes skjebne som 
har blitt tvunget på flukt fra regimet.

Vil hente sønnen
- Jeg har ingen ønsker om å dra tilbake 
til Iran med det regimet som er der nå. 
Jeg vil dra og hente min sønn. Deretter 
vil jeg forlate landet, sier Maria.
- Jeg ønsker om ikke annet å få leve et 
normalt liv her i Norge og få den beskyt-
telse som alle andre har.
I år blir det 5. gang hun feirer jul i 
kirkeasyl.
Det er nå 7 år siden hun kom til Norge.

UDI tror meg ikke

David (35) ønsket ikke å dyrke islam slik familien ville.
De forsøkte å tvinge han til å følge muslimske tradisjoner
mot hans vilje. Han hadde kontakt med armenere, en
kristen gruppe i Iran. Dermed var han dødsdømt.
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200 millioner forfølges for sin tro
   Det erspesielt muslimske land som skiller set ut i forfølgelse av 
annerledes troende og tenkende.  I Saudi-Arabia, for eksempel, er islam 
den eneste lovlige religionen. Nye lærebøker der oppfordrer skolebarn 
til å “forakte jøder og kristne”. Men også andre enn muslimer forfølger 
annerledes troende og tenkende. I India er det hinduister som forfølger 
kristne og muslimer.
   På gudstjenesten i Hoeggen kirke søndag 9. november var det rettet
oppmerksomhet mot de som forfølges for sin tros skyld . Da ble det
gitt en kollekt på 5000 kr til bapistkirken for å støtte kirkeasylsaken
der.

Det var beskjeden Mojtaba 
(27) fikk fra UDI da hans
asylsøknad ble endelig avslått. 
Han ble heller ikke trodd
da han fortalte sin historie. 
Mojtaba var politisk og re-
ligiøs aktivist i Iran og havnet 
i fengsel for sin kristne tro
og for sitt engasjement for 
Amnesty International. 

    

   Etter ei uke i iransk fengsel ble han så 
ille torturert at han slapp ut på grunn 
av sykdommer han pådro seg. Det var 
foreldrene som samlet inn penger for å få 
han ut.

   Nå er han avhengig av medisinsk hjelp 
fra Norge for å takle epilepsi han fikk 
etter fengselsoppholdet.
   I tillegg sliter han med depresjoner, 
søvnløshet og andre psykiske plager. 
Dersom han sendes tilbake til Iran, er 
han sikker på at regimet der tar livet av 
han på grunn av hans kristne tro. Arki-
tektstudent Mojtaba snakker svært godt 
norsk og fungerer som tolk for sine to 
landsmenn i kirkeasylet i Baptistkirken. 
Han er en engasjert ungdom som har 
brukt tida i Baptistkirka blant annet til å 
utsmykke kirka. Han var arkitektstudent 
i Iran og er opptatt av kirkebygg.

Engasjert kristen
   I samtalen med oss snakker han mye 
om sin kristne tro. Han håpet at han 
kunne få hjelp av kristne trossøsken i 
et kristent land som Norge. Men møtet 
med UDI og norske myndigheter har 
sjokkert han. Det virker som at UDI har 
bedre kontakt med regimet i Teheran 
enn den enkelte asylsøker Terrorregimet 
i Iran tvinger mange på flukt fra landet. 
I Norge er han skuffet over den man-
glende forståelsen han har møtt hos 
myndighetene i alminnelighet og UDI i 
særdeleshet. Det synspunktet deler han 
med alle asylsøkere fra Iran som er kom-
met i samme situasjon.
   - Jeg håpet på beskyttelse og forståelse 
hos trossøsken her i Norge, sier han , 
- men det ser ikke ut til at myndighetene 

her i Norge skjønner at man får 
dødsstraff for å skifte religion fra islam.

Redd for familien i Iran
   Mojtaba er redd for familien i Iran. 
Foreldrene har han ikke sett på årevis. 
Han har bilder hengende på veggen i 
Baptistkirka der han nå holder til, og han 
savner dem veldig.
   - Det blir mye gråt, sier han. Han vet  
at omtale om han i utlandet kan skade 
familien i Iran. De kan bli arresterte for 
hva han gjør i utlandet.

Dødsstraff for konvertering 
også i ulandet
   - Det er iranske agenter i utlandet som 
rapporterer tilbake til Teheran om hva 
som skjer med iranere som har flyktet til 
utlandet.
   Dersom de konverterer fra islam 
til kristendommen i utlandet, gjelder 
dødstraff også da, forteller Mojtaba. De 
er derfor ikke trygge for dette regimet 
uansett hvor de oppholder seg.
   - Norske myndigheter bør beskytte oss, 
sier han.
Han har vært 6 år i Norge.

Tekst og foto: Skule Sørmo

Dra tilbake til Iran og
ikke si at du er kristen

Kan ikke sendes ut
   UDI erkjenner at asylsøkerne 
i Baptistkirka ikke kan sendes
ut av Norge på grunn av for-
holdene som rår i Iran.
   Alternativet til kirkeasylet er
en oppsamlingsleir i Lier som
planlegges der alle asylsøkere
som har fått endelig avslag på
asyl og som ikke kan sendes ut
av landet, skal samles.

Skule
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Note
ordskille
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   I kirka er vi no inne i ein periode 
prega av reformer. Dei som har vore 
på gudsteneste i Hoeggen kirke siste 
månadene, har oppdaga at det er fleire 
ting som er annaleis enn dei har vore. 
Dette heng saman med at Hoeggen 
menighet deltek i utprøving av ny ordn-
ing for gudstenesta, som omtalt i forrige 
nummer av menighetsbladet. Mange 
gudstenestedeltakarar har nytta høvet til 
å kome med kommentarar og innspel 
til den nye ordninga på lappar lagt ut på 
kirketorget, fortsett gjerne med det! 
Tilbakemeldingane vil bli tatt med i 
arbeidet med høyringsuttalen som skal 
utarbeidast innan 
   15. september neste år. Soknerådet set 
pris på engasjementet og innsatsen både 
hos tilsette og frivillige i høyringsproses-
sen!  
   Samtidig går vi snart inn eit valgår, 
også i kirkelig samanheng. Som ei følgje 
av stat-kirke-forliket som Stortinget ve-
dtok i vår, så har Kirkemøtet vedtatt nye 
reglar for gjennomføring av dei kirkelige 
valga til sokneråd, bispedømmeråd og 
Kirkemøte. Når det gjeld soknerådsval-
get, så er det i hovudsak tre ting som 
er nye i forhold til noverande ordning: 
Tidspunkt for valget, kortare valgperi-
ode og senka stemmerettsalder. 
   I heile landet blir det soknerådsvalg 
13. og 14. september 2009, samtidig 
med stortingsvalget. Det blir i tillegg 
høve til å førehandsrøyste på kirkekon-
toret eller i tilknyting til gudstenester.  
Sidan førehandsrøystinga skal starte 10. 
august, må kandidatlistene vere klare før 
sommaren, og som valgstyre vil soknerå-
det starte førebuingar til valget ikkje 
lenge over nyttår. Frist for innlevering 
av listeforslag til leiaren i soknerådet er 
15. mai. 
   Den nye valgordninga skal prøvast ut 
også ved kommune- og fylkestingsvalget 
i 2011, og difor blir funksjonsperioden 
for det nye soknerådet berre to år, og det 
overtar for det sitjande rådet allereie 
1. oktober 2009, mot 1. januar 2010 
etter noverande ordning.

Ved forrige soknerådsvalg deltok Hoeg-
gen menighet i forsøk med redusert 

stemmer-
ettsalder til 
15 år, og 
dette skal 
no prøvast 
ut som del 
av den nye 
valgordn-
inga i heile 
landet. 
Men fortsatt må ein vere 18 år for å 
kunne stille til valg.
   Det vil i tillegg bli gjort forsøk med 
innslag av direkte valg til bispedøm-
meråd og Kirkemøte, desse valga vil skje 
samtidig med valg til sokneråd. Følg 
elles med på kirka sine valgsider www.
kirken.no/valg!
   Reformarbeid kan vere utfordrande 
og ressurskrevande, men forhåpentlegvis 
kan det bidra til positiv fornying og 
utløyse engasjement på grasrotplanet. 
Nylig deltok soknerådet og diako-
niutvalget på kurs for å bli kjent med 
innhaldet i ny plan for diakoni for kirka. 
Diakonien er kirka si omsorgsteneste, 
og handlar om å vere Guds utstrekte 
hender til kvarandre og i forvalting av 
skaparverket. I tida framover vil diako-
niutvalget, saman med soknerådet, ha 
fokus på korleis vi med utgangspunkt 
i den nye planen kan vidareutvikle 
diakonien som ein integrert del av livet i 
vår lokale menighet. 
   Arbeidsutvalget i soknerådet og 
redaksjonen i menighetsbladet har hatt 
møte med tilsvarande grupper i Tempe 
menighet, for å sjå om vi kan utfylle 
og støtte kvarandre i tilbodet til me-
nighetslemmene våre og kanskje starte 
samarbeid på tvers av soknegrensene. I 
dette nummeret av bladet startar vi ei 
ny “nabospalte”, med informasjon om 
det som skjer i Tempe menighet. Besøk 
gjerne gode kirkenaboar! Hjertelig 
velkomen til deira og våre arrangement!

Med ønskje om ei fin adventstid og god 
jul.

Turid Follestad,
nestleiar i soknerådet

Tid for reformer

Fast 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. Kjøkkenet 
er pusset opp. Vi trenger nye stoler i 
kjelleren.  

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

Fra menighetsrådet
4-2008

Bli med i bibel-
gruppe!
Det er mange i Hoeggen som deltar 
i ei bibelgruppe. En slik gruppe har 
både en sosial-  og en studiefunksjon. 
Gruppen kan  treffes med 2-4 ukers 
mellomrom hjemme hos deltagerne på 
omgang. Ofte starter et gruppemøte 
med 'runden' der hver enkelt  kort kan 
fortelle hvordan de har det. Deret-
ter kan man ta fram et emne eller en 
bibeltekst, for eksempel søndagens 
tekst, som man kan reflektere over. 
Tilhørighet til en slik bibelgruppe kan 
føre til at det knyttes sterke vennskaps-
bånd mellom familier. En brosjyre med 
påmeldingsslipp til slike grupper er lagt 
ut i kirka. Der du kan melde deg på 
dersom du ønsker det. Eller du kan ta 
kontakt med menighetskontoret.
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HOEGGEN MENIGHETSBLAD
Utgiver: Hoeggen Menighetsråd
Opplag: 6.000
Redaksjon: Skule Sørmo (red.), Asgeir Alm-
klov, 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

Kateket:  Jørg Kunzendorf 

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 
Sander Gerhardsen
Sondre Syrstadløkk Halvorsen
Aurora Aaserud
Maiken Carine Knarbakk
Milla Stavrum Rønning
Mie Terese Matheson Sem
Leah Margrethe Haarstad Stylo
Ida Alexandra Thoresen
Aurora Hindrum Dahl
Torjus Haukaas Evju
Maria Garberg
Frida Meland
Hannah Fabienne Næss Thomassen
Daniel Ratdal
Sebastian Øvre Lien
Cornelia Øvrebø Sund
Sivert Løvås Valstad

Døde 
Irene Karin Røsnes
Klara Cesilie Klungerbo
Mary Lydia Stai
Bjarne Kjøsnes
Elsa Brørs
Rolf Jensen
Bjørn Myhrvik
John Ivar Johnsen

21.09  Menighetens arbeid  4.386,00
28.09  IKO (Institutt for kristen oppsed.)  5.701,50
05.10  Normisjonen Trøndelag  4.119,00
12.10  Det teologiske menighetsfakultet  6.983,50
19.10  TV -aksjonen Blå Kors  9.818,00
26.10  Menighetens eget arbeid  3.578,00
02.11  Menighetens eget arbeid  4.105,00
09.11 Baptistkirken i Trondheim  5.000,00 

OFRINGER

Hjertelig takk

Fra menighetsrådet

Bibeldagen 2009:
Bibelopplæring er nøkkelen for 

kristen opprusting i russland
   - Bibelopplæring er nøkkelen, sier Fader Andrej. Han er 37 år, og ortodoks 
prest i Murmansk.
    - I Russland trenger vi å hente fram igjen våre kristne røtter. Da må Bibelen 
gjøres kjent, sier han.
   Fader Andrej jobbet i mange år i den russiske marine. Det kom som et sjokk på 
familien da han forlot en lysende karriere i militæret for å bli prest. - Jeg fikk min 
første bibel fra en protestant under militærutdanningen, forteller han. - Den ble 
senere konfiskert av mine overordnede. Men i dag er situasjonen en annen, i dag 
brukes Bibelen også i militærutdanningen.
   Fader Andrej driver bibelundervisning i kirken. - Jeg oppfordrer folk til å lese 
i Bibelen, vi driver søndagsskole og bibelstudier for ungdom i kirken. Bibelen er 
like relevant for folk i dag som på Jesu tid, sier Fader Andrej. 
   Bibeldagen 2009 blir markert 8. februar, med bibler til Russland
som tema. Bak denne dagen står Det Norske Bibelselskap, som
arbeider for at alle mennesker skal kunne høre/lese Guds ord på et
språk de forstår, i en form de kan bruke og til en pris de kan betale.
Les mer om Bibeldagen og temaet for 2009 på 
www.bibelselskapet.no
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Oppglødde og pynta ungar. Stort, høgt juletre med lys. Tre
heilage kongar med gåver. Vaksne med smilande og nøgde
andlet. Jesusbarnet i krybba. Godteposar. Glade jul og
Julekveldsvisa. Og sjølvsagt En stjerne skinner i natt. 
Det blir god gamaldags juletrefest i Hoeggen kyrkje denne jula. 
Meir av det gode og vakre med andre ord.
Og tilbake til det opprinnelege. Ein eigen fest og ikkje kun 
ei flott forlenging av gudstenesta som det har vore dei siste 
åra. Ein heilt eigen fest altså. Fleire har sagt at dei har 
ynskja seg det. Så dette året har me i sundagsskulen 
sagt at: Ja, det vil me stella i stand! Og du kan få koma!
Dersom heile storfamilien er med så blir det aller best, 
trur me. 
Festen er i kyrkja sundag 4. januar, kl. 16-18. 
Velkomen til feiring!    Oddfrid Skorpe Tennfjord

Julekonsert i Hoeggen kirke
14.desember kl. 18

Søndag 14. desember kl 18 er tidspunktet for menighetens årlige
julekonsert. I år har vi to nye deltagere med, det er Fosenlaget 
Sangkor og en jentegruppe som øver jevnlig i kirken. 
Ellers deltar som vanlig alle menighetens kor med solister, 
og Nidarvoll Ungdomskorps, som forøvrig fyller 40 år i år. 
Det blir også noe allsang, og ved utgangen tar vi opp en 
kollekt til inntekt for musikklivet i menigheten.

Juletrefest 4.januar




