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Nå er det valg!

Hoeggen me-
nighet trenger  
medarbeidere!
Det er mange og viktige 
oppgaver som Hoeggen 
menighet ønsker å løse. 
Men til det trenger vi nye 
medarbeidere!             
 
 Se side 4

Alle som fyller 15 år i 
2009 kan avgi stemme ved 
årets kirkevalg. Man må 
i tillegg være døpt, altså 
medlem i Den norske 
kirke, for å ha stemmerett. 
15 år er samsvarende med den 
kirkelige myndighetsalder. 
Stemmerett for unge er en del 
av demokratireformen i Den 
norske kirke. Et av delmålene 
for reformen er å få flere unge 
på banen, både ved å invitere 
dem til å stemme og ved å satse 
på å få minst 20 prosent av 
rådsmedlemmer i Den norske 
kirke som unge, det vil si 
mellom 18 og 30 år.  

I tillegg til Stortingsvalget er det to kirkelige 
valg den 13. og 14. september. Det ene er valg til 
bispedømmerådet. Det andre er menighetsråds-
valget.  13 personer utgjør valglisten til menighets-
rådet i Hoeggen. Her kan du bli kjent med kandi-
datene (bildene)  og få vite hva 
de står for. 

15-åringer  
kan stemme

 Se side 8

Hvordan du skal stemme
Din stemme kan påvirke hvordan valgutfallet blir. I 
bispedømmevalget plukker du ut fem navn. I menighetsråds-
valget kan du endre listen slik du ønsker det. Se side 5
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Hyggetreff
i kirkestua kl. 12-14 siste tirsdag i 
måneden. Et møtested for fellesskap 
en formiddagsstund, med sosialt sam-
vær og variert program: God serve-
ring og hygge ved bordet, andakt, et 
tema, utlodning og allsang. 

Programmet
 for høsten 2009:

Tirsdag 29. september kl. 12:   
”I sentrum står et menneske.”
Tema, andakt og sang ved 
diakonikonsulent i BLÅ KORS, 
Thore Forsgren.
                           
Tirsdag 27. oktober kl. 12:                                       
”Gjenbruk og ressurser” 
ved representant for FRETEX. 
Andakt.
  
Tirsdag 24. november kl. 12:                         
Sangprogram/andakt ved Mattis 
Lilleberg,  Randi og Sivert 
Nørstebø.          

Trenger du skyss til 
hyggetreff, ring  
73 91 28 83.  
Skyssen er gratis. 
Alle er 
velkommen!

Har du mistet en av dine 
nærmeste i det siste? Kjenner du 
at du har et behov for å snakke 
med andre som har opplevd noe 
av det samme?

Her i  Strinda prosti samarbeider 
menighetene om samtale-/sorg-
grupper. Dette er grupper der du 
får anledning til å dele din sorg 
med andre og samtidig lytte til 
andre sine erfaringer. Alle i ei slik 

gruppe har taushetsplikt omkring 
det som blir delt av tanker og 
følelser. Gruppene blir ledet av 
prester og diakoner i prostiet. Med 
tanke på oppstart av nye grupper, 
blir det  informasjonsmøte tirsdag 
8. september kl 19.00 i Moholt 
menighetshus (ved Strinda kirke på 
Moholt).

Ønsker du mer informasjon før 
møtet, kan du ringe Hoeggen 
menighet, tlf. 73 82 34 57 (50), 

 
og be om å få snakke med diakon 
Ingrun Norum. Ellers kan du stille 
spørsmål på møtet - og evt. melde 
deg på. Du forplikter deg ikke til 
noe ved å møte opp. 

Velkommen!

Samtale-/sorggrupper: 

Har du behov for å snakke med noen?

Fr
a 
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ar du tenkt på gudstje-
neste og menighetsarbeid 
også som et viktig sam-
funnsarbeid ? 

La gudstjeneste være gudstjeneste og 
la idrett og andre aktiviteter være det 
som de er kan man si.  Men kirka og 
de aktivitetene som skjer der forteller 
også noe om hvordan vi lever og har 
det lokalt.  Man har ofte hatt lav del-
takelse til menighetsrådsvalget.  Men 
nå får du en anledning til å snu dette.   
Kirka, med alle sine aktiviteter,             
trenger også frivillige som kan sitte 
i råd og styrer for å administrere, 
prioritere og engasjere slik at vi får 
ei aktiv menighet lokalt.  Nå kan du 

være med og gi din stemme til disse.  
Ønsker du f.eks at Hoeggen kirke 
skal ha enda flere konserter eller at 
menigheten skal engasjere seg enda 
mer for barn og unge. Ja, da kan du 
stemme inn mennesker som ønsker å 
jobbe med dette.    
    Den 14. september kan du gi din 
stemme til menighetsrådsvalget 
samtidig som du gir din stemme til 
Stortingsvalget.  Din stemme vil 
være et viktig bidrag til en aktiv og 
synlig folkekirke i ditt nærmiljø.

Hilsen Lise Martinussen, 
prest i Hoeggen menighet

H
Gi din stemme!

HOEGGEN - ÅPEN KIRKE
De tre første tirsdagene i hver måned.
Stillhet i kirkerommet kl.1100 – 1200.
Du kan tenne lys, skrive bønnelapp, bla i salmeboka (med bønnebok), lese i 
Bibelen eller bare sitte i stillhet.
Vafler, kaffe, te og saft på kirketorget kl. 12.00 – 13.00
VELKOMMEN!
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Dette skjer i 
Hoeggen menighet

(med forbehold om forandringer):

Oktober:
04. Høymesse kl. 11. Dåp.
11. Høsttakkefest. 
      Familiegudstjeneste
      kl.11.
11. kl.16. Gudstjeneste med 
       nattverd. Nidarvoll 
       Helsehus.
18. Høymesse kl. 11. Dåp.        
25. Bots - og bededagsguds-  
      tjeneste kl. 11.
27. Hyggetreff 12-14.

November:
01. Allehelgensdag
      Høymesse kl. 11.
08. Familiegudstjeneste  
      kl. 11. Dåp .
15. Høymesse kl. 11. Dåp.
22. Høymesse kl. 11.
24. Hyggetreff kl.12-14.
09. 1. søndag i advent. 
       Høymesse kl. 11. Dåp.

Desember:
06. 2. søndag i advent. 
       Lysmesse med 
       konfirmantene kl. 11.

Grillparty for 
menighetsmedarbeidere
Kjære frivillig medarbeider i Hoeggen!

Menighetsrådet har lyst til å takke og feire alle frivillige med en 
grillfest på kirkebakken onsdag 26.8. kl. 18.00. Vi håper du har 

mulighet til å komme! 
Med frivillige tenker vi på deg som er besøker, kirkevert, klokker, 

speiderleder, kormedarbeider, utvalgsmedlem av ymse slag, 
styremedlem, dugnadsarbeider, søndagsskoleleder, ungdomsleder, 
menighetsbladombærer, trompetist eller annen musiker, forbeder, fast 
giver, redaksjonsmedlem, kirkeskyssgiver, bruktmarkedildsjel,  
basarsjef og deg jeg ikke har nevnt, men som bidrar like fullt! Føl deg 
velkommen!

For å vite hvor mye mat vi skal kjøpe inn, ønsker vi en påmelding til 
kirkekontoret innen mandag 24.8. Tlf: 73823450.  E-post: post.hoeg-
gen@kirken.trondheim.no

NB: Det er IKKE væravhengig!
Med vennlig hilsen

Hoeggen menighetsråd
v/Unni Fosser Knudsen

Vi trenger medarbeidere, kaker til kafeen og flere lopper - finere 
ting å selge.  (Ikke hvitevarer, møbler eller klær).

Kontakt 
Sølvi Walle         tlf 73 96 50 44 / 47 37 80 39   eller               
Gerd S. Dolmen tlf 73 95 00 38 / 90 51 66 79

Pengene fra markedet går til menigheten sitt engasjement i Etiopia. 
Vi ønsker også på denne måten å bidra til den positive utviklingen 
som finner sted mange steder oppe i fjell-landet Etiopia. Se 
annet sted i bladet.

Høstens høydepunkt :

BRUKTMARKEDET i kirka
Lørdag 26. september kl. 10-17
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Vil du jobbe for Hoeggen menighet?
Hoeggen menighet ånder og lever for menneskene som bor her. Vi er heldige som har et 
kirkebygg som gir rom for mange aktiviteter for alle aldersgrupper. Det gir også rik anled-
ning til å bli med i et fellesskap av frivillige som gjør en innsats der de får brukt seg selv og 
bli kjent med andre. Vi trenger deg og det du kan bidra med. Se gjennom lista under og tenk 
over om du har lyst til å bli med. 

Vil du bli …
Kirkevert?  
Oppgaven består i å ordne til kirkekaffe, ønske folk vel-
kommen, bidra med praktiske oppgaver under 
gudstjenesten samt vaske opp etterpå.

Medlem i diakoniutvalget? 
Bli med og spre Guds kjærlighet på en praktisk måte og 
inspirer menigheten til å ha et stort hjerte for andre.

Medlem i gudstjenesteutvalg?  
Vær med i et arbeidslag rundt gudstjenesten. Hva slags 
gudstjenester skal vi ha, hvordan vil vi ha dem og hvem 
kan være med og delta? 

Luker og ’gartner’?  
Har du syn for hvordan det ser ut rundt kirka og har sans 
for og evne til å luke, beskjære og rydde? 

Speiderleder? 
Hoeggen har mange speidere, og vil gjerne ha med flere 
ledere og deltakere. 

Dirigent?  
Crescendo, et av korene for voksne i menigheten, trenger 
dirigent fra høsten. De kan friste med godt miljø og stor 
sangglede. 

Medlem i barne- og ungdomsutvalg/dåps-
opplæringsutvalg? 
Vi ønsker oss et utvalg som kan spille på lag og støtte de 
som jobber med barn og ungdom i menigheten. Da tenker 

vi på målgruppe trosopplæring, dvs. 0-18 år. 

Klokker? 
Oppgaven består i å lese bibeltekster, lede forbønn, dele 
ut nattverd sammen med presten, lese kunngjøringer med 
mer. Det gir en god mulighet til å få et nærmere forhold 
til gudstjenesten.

Prosjektorstyrer? 
Oppgaven består i å redigere/skrive inn gudstjenesten i 
PowerPoint (innholdet fås av prestene) og styre framvis-
ningen under gudstjenesten som støtte i liturgien.

Redaksjonsmedarbeider i menighets-
bladet? 
Oppgaven består i å bidra med utformingen av bladet, 
innhente og foreslå stoff, redigere og gjerne skrive selv. 
Bladet kommer ut 4 ganger i året.

Kirkegjenger? 
Mulighet for å få inspirasjon samtidig med at du opp-
muntrer andre ved å feire gudstjenesten sammen. Bli med 
på å gjøre gudstjenesten til ukas kraftsentrum!

Ombærer for menighetsbladet?
Menighetsbladet utdeles i et trettitalls ruter der medar-
beidere bruker en kveldstur for å legge blad i postkas-
sene. Dette korpset av utdelere har en viktig oppgave i 
å spre informasjon til alle husstandene i menigheten om 
hva som foregår i kirka.

 

   JA! Jeg er interessert i å engasjere meg for Hoeggen menighet. 

Jeg vil bli ________________________________________________

Navn:___________________________________________________

Adresse:_________________________________________________

Tlf:______________________ E-post: ________________________

Ja!
Fyll inn slippen og legg 
den i kassa ved utgangs-
døra i kirka. Ta kontakt 
med menighets-kontoret, 
73823450, eller snakk med 
noen i menigheten.
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Solveig Mjølsnes 
stiller til bispe-
dømmerådet
Hoeggen menighet har sin egen 
kandidat til Nidaros bispedøm-
meråd. Det stemmes også på dette 
i tillegg til menighetsrådsvalget 
og Stortingsvalget. Det er første 
gangen det er slikt direkte valg til 
bispedømmerådet.

Kandidatlisten er som følger, satt 
opp i alfabetisk rekkefølge:

Bratseth, Solveig K.
Brechan, Arnfinn
Christiansen,Gerd Helene
Dahl,Tor Marius
Dille, Petter Normann
Eid, Anne Bergsrønning
Eikli, Gabriel
Eriksen, Einar Ådnøy
Gjeset, Agnes Sofie
Grindvik, Knut
Hepsø, Arve
Holm, Trude
Hugdal,Liv Marie
Juul, Jakobe Olea T.H.
Lånke,Ola T
Mjølsnes, Solveig
Momyr, Kristian
Nesse, Torun
Sagberg, Ingunn
Slungård, Anne Kathrine
Søsveen, Åge
Winther, Gunnar
Østlund, Else-Marie
Aasheim, Knut

Bispedømmerådet vil bestå av 7 
leke (ikke-teolog) medlemmer. I 
tillegg består rådet av biskopen, 
en prest og en lek kirkelig an-
satt. 4 leke velges direkte,mens 
3 velges indirekte via 
menig- 
hets-rådene.      

Valgdager: 
13. september:    Hoeggen kirke etter gudstjenesten. 
14. september:  Hoeggen skole og Utleira skole.

Valgkort: 
Som medlem av Den norske kirke vil du få tilsendt valgkort med stem-
mested og andre nødvendige opplysninger.

Forhåndsvalg:
Stemme  kan avgis på menighetskontoret i kontortiden fra 10.august til 
12. september

Velg fem navn fra 
lista til Bispedøm-
merådet
Menighetsrådene foreslår leke 
(ikke-teologiske) kandidater til 
Bispedømmerådsvalget.  En nomi-
nasjonskomite i Bispedømmet har 
satt opp ei liste med 24 navn ut fra 
disse forslagene. Listene blir sendt 
til hver stemmegiver sammen med 
stemmekort i god tid før valget med 
informasjon om hvordan valget skal 
skje. Navnene er satt opp alfabetisk 
slik at velgerne selv fritt kan velge 
sine kandidater. Ved navnene er det 
5 kollonner der du krysser av hvem 
du vil velge i stigende rekkefølge. 
Listene kan ikke endres slik som på 
menighetsrådsvalget. Minst et navn 
må være avkrysset for at lista skal 
bli godkjent.

Kryss av de kandidatene 
du ønsker
Kryss av fem kandidater som du 
ønsker skal bli valgt. Dersom val-
glisten ikke er avkrysset, blir den 
makulert.  

Du kan endre valglista 
til menighetsråds- 
valget
Listene til menighetsrådsvalgene er 
satt opp av en nominasjonskomite fra 
menighetsrådet. Listen inneholder 
navn i en nummerert, ordnet rekke-
følge, slik at navnet som står øverst 
som nummer en, teller mest.

Når du stemmer, kan du gjerne 
levere listen som den er uten en-
dringer, og den vil da bli godtatt. 

Men du kan gjerne endre valglisten 
din. Dette kan du gjøre:

•	 Kumulering: Føre opp et navn 
som står på en godkjent valgliste 
en gang til ved enten å skrive 
kum ved navnet, eller ved å sette 
kryss eller ved å skrive navnet 
en gang til. Når du gjør dette, vil 
denne kandidaten få større vekt.

• Tilføye et navn på den plassen 
du ønsker. Navnet trenger ikke 
være på lista fra før.

• Stryke et navn.

• Endre rekkefølgen på navn ved å 
endre nummer foran navnene.

Skule Sørmo

Det er jeg 
opptatt av. For 
det er viktig for 
meg at du finner 
deg til rette i 
menighet og i 

kirke. At du opplever den som din. 
At den tar vare på deg og dine, og 
det som er viktig for deg i kirke og 
samfunn. Det skal være rom for ditt 
engasjement og dine meninger. Den 
norske kirke er en åpen folkekirke 

med plass til alle som er døpt inn i 
denne kirka og slik er blitt medlem-
mer.

13. og 14. september 2009 er det 
valg på nytt menighetsråd. Den beste 
måten å få være med å bestemme er 
å delta i valget.

 Jeg ber deg om å bruke din stem-
merett i menighetsrådsvalget 2009.

 Med hilsen,
Tor Singsaas,

biskop i Nidaros 

Hva vil du med kirka di?
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Hvorfor er det viktig å gi støtte 
til landbruket i land som 
Etiopia?  Fordi ”Økonomisk 

vekst i landbruket er fire ganger mer 
effektivt i å øke inntektene til de 
ekstremt fattige i forhold til andre 
veksttyper” ifølge ‘World Develop-
ment Report’. Derfor er det helt riktig 
av NMS å prioritere bistandsmidler til 
landbruksutvikling. 
 
Flere prosjekter får støtte
Så langt har vi støttet tre prosjekter 
og et nytt er i emning. Arbeidet har 
fått mer og mer karakter av en samlet 
innsats, et program for å bekjempe 
naturødeleggelse og fattigdom på 
landsbygda. For det første får våre 
samarbeidspartnere i kirken god om-
tale av gruppen som så på arbeidet. 
De sier at synodene og de enheter 
i kirken vi samarbeider med har en 
godt fungerende organisasjon, som 
våre prosjekt hviler på, og denne 

organisasjonen når helt ut på lands-
bynivået. 

God lokal forankring
Arbeidet har derfor en svært god 
lokal forankring som vi må ta vare 
på og dra nytte av. I tillegg får de 
lokale engasjerte i arbeidet god om-
tale som svært motiverte for jobben, 
men arbeidsforholdene er vanskelige 
og lønnen heller lav i forhold til i 
hovedstaden Addis Abeba. 
 
Veien ut av fattigdom
Landbruket kan være en vei ut av 
fattigdom dersom en for det første 
kan øke produktiviteten i matvare-
sektoren. For det andre må en få 
flere jobber utenom landbruket på 
landsbygda. I forhold til omfanget 
av problemene makter NMS bare 
i begrenset omfang å møte disse 
utfordringene, men det sies også at 
NMS-prosjektene i høy grad svarer 

på første steget i denne utfordringen. 
Vi bør kanskje nå fremover også 
legge mer vekt på den andre betin-
gelse nevnt foran. 
 
Vanskelighetene er mange og utfor-
dringene er store, men vi har altså et 
godt apparat og makter å gjennom-
føre oppgavene. Dette er til stor hjelp 
for de som får nytte av det!                  

Jakob Vea.

a

Hvorfor støtte land-
bruket i Etiopia?
Nødhjelp er nødvendig i krise-
situasjoner. Flom, tørke, jord-
skjelv, tsunamier kan kaste men-
nesker ut i total fortvilelse med 
få muligheter til å gjøre noe selv. 
Bistand betyr hjelp til selvhjelp. 
Med noe støtte (tekniske hjelpe-
midler, noen penger, utdan-
nelse og organisering) kan store 
befolkningsgrupper bli i stand til 
på en bedre måte å sørge for seg 
og sine. Hoeggen menighet bidrar 
gjennom sine solidaritetspro-
sjekter til dette. Og gjennom våre 
samarbeidsorganisasjoner NMS 
(Det Norske Misjonsselskap) og 
KN (Kirkens Nødhjelp) kommer 
kronene til de som trenger dem. 
Menighetsbladet sakser fra en 
artikkel skrevet av Jakob Vea 

Geir Dolmen

6

Det er mange vansker og store utfordringer i landsby-
utviklingsarbeidet i Etiopia, men NMS har ifølge en ny 
undersøkelse et godt apparat og makter å gjennomføre 

oppgavene. Dette er til stor hjelp for de som får nytte av 
det! Foto: Jakob Vea  

Mange  
utfordringer for  

afrikansk landbruk 
NMS organiserte sist sommer en studie av de prosjek-

tene som arbeider for å få til en utvikling i landbruket i 
vestre Etiopia. De som stod for dette, var en gruppe på 
fire personer, tre etiopiere og en norsk spesialist fra Chr. 
Michelsens Institutt (CMI) i Bergen. 

M
is
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ør
ne

t
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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
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Joar Fornes, 73 år, pensjonist.
Har vært med i menighetsrådet perioden 2005-2009 .

Kirkebyggutvalget 2005-2009.
Satsningsområder: 

– Kirken bør være konservativ og ta vare på tradisjoner.
– Kirken bør samarbeide med andre kristne trosretninger.

– Kulturaktiviteter tilpasset kirkerommet.

Svanhild	Christofie	Hafnor,	41 år, barne- og ung-
domskonsulent i NMS.  
Har vært styremedlem i Sjømannskirken, Sør-Trøndelag krets 2003-2009. 
Med i trosopplæringsutvalget i Hoeggen menighet fra mai 2007 til juni 2008.
Satsningsområder:
– Tilpasse gudstjenesten til ulike aldersgrupper. 
– Variasjon i gudstjenestene for at alle skal føle seg hjemme i gudstjenesten.
– Barne- og ungdomsarbeidet som en levende og synlig del av 
menigheten.

Jørgen Forseth Jacobsen, 64 år, daglig leder.
Har vært menighetsrådsmedlem i Hoeggen fra 1981 til 1993.

Satsningsområder: 
– Kirkens ståsted i bydelen.

– Samarbeid med skolene.
– Kirken bør være tydelig i samfunnet.

– Klar evangelisk forkynnelse.

Berit Mosdal, 56 år, sykepleier ved St. Olavs hospital.
Satsningsområder:
- Ønsker en aktiv og levende menighet med Guds ord i sentrum.

Turid Follestad, 43 år, forsker SINTEF Energiforskning.
  Hoeggen menighetsråd 2005-2009.

Medlem av redaksjonen for menighetsbladet 2007-2008.
Satsningsområder:

– Trosopplæring.
– Styrking av gudstjenestefellesskapet.

– Oppmuntring og utfordring til frivillig engasjement.
– Et aktivt sang- og musikkliv.

– Fokus på diakoni som integrert del av menighetens arbeid.

Joachim Salomonsen, 22 år, student sivilingeniør bygg og anlegg.
Leder av ungdomsarbeidet i Salangen menighet i perioden 2003-2006.  
Fast representant i Salangen menighetsråd 2005-2007.       
Satsningsområder:
–Barne- og ungdomsarbeid.

8

Her er menighetsrådskandidatene!
Under presenteres de 13 foreslåtte menighetsrådskandidatene. Disse velges kun for 2 år 
samtidig med stortingsvalget i år. Om to år er det valg på nytt for at valgene til  
menighetsråd skal falle samtidig som kommunevalget.
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Solveig Mjølsnes, 49 år, student.
Leder Kirkelig Fellesråd Trondheim 2003-2009. 

Medlem Kirkelig Fellesråd for Hoeggen 2001-2009.
Satsningsområder:

– Fellesskap i tro og liv, i glede, sorg, i hverdag og fest 
- som kirkerådets nye visjon,” I Kristus - nær livet”.

– Gode gudstjenester og muligheter for og styrking av aktivt frivillig engasjement. 
–  Å få vokse i tro både med hode, hjerte og hender.

– Å få tjenlige nye kirkeordninger gjennom viktige forestående reformer.

Rita Irene Ulvund, 48 år, Bachelorgrad i elektronikk.
Har vært med i søndagskolearbeid og diakoniutvalg.
Deltatt i ulike  korstyrer og konsertkomiteer.
Satsningsområder:
– Møtepunkt mellom generasjoner, integrering av innvandrere.
– Ungdomsklubben.

Unni Fosser Knudsen, 38 år, 
lærer ved Senter for Voksenopplæring.

Hoeggen menighetsråd, leder 2005-2009. 
Medlem av gudstjenesteutvalg i Hoeggen 2004-2005.

Satsningsområder:
– Trosopplæring og oppfølging av ungdommene.

– Utvikle mulighetene vi har som folkekirke til å nå flere i menigheten.
– Styrke engasjementet rundt og deltakelse i gudstjenesten.

– Støtte og oppmuntre frivillige.
– Opprettholde samarbeidet med aktører i lokalmiljøet.

Britt Låstad, 57 år,lektor KVT.
Har vært menighetsrådsmedlem i Kolstad og i diakoniutvalget der.
Har vært styremedlem i KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid).
Har vært ansatt i Santalmisjonen.
Satsningsområder::
 –  Frivillig engasjement i menigheten. 
 –  Gudstjenesten  - engasjere flere. 
 –  Misjon og interkulturelt arbeid.

Kristin Lundberg, 49 år, spesialpedagog i PP-tjenesten.
Hoeggen menighetsråd 2005-2009.

Satsningsområder:
– At kirken skal være åpen for alle, spesielt for konfirmanter og foreldre.

–At Hoeggen Åpne Barnehage skal bli et kjent tilbud for småbarnsfamilier.  

Sverre Stensby. 63 år , Rådgivende ingeniør.
Har vært menighetsrådsmedlem i Hoeggen fra 2005.
Satsningsområder:
– Gudstjenesten kjernen i menighetslivet.
– Inkluderende arbeid blant barn og unge.
– Legge til rette for kulturelle arrangementer i Hoeggen kirke.
– Kirken bærer av den kristne kulturarven i Norge.

Hedvig Bolstad Helle, 72 år, pensjonist.
Hoeggen menighetsråd 2005-2009.

Satsningsområder:
– Bør fortsette de satsningsområdene som allerede er iverksatt innen Hoeggen menighet.

– Benytte fagkompetansen og ressurser menigheten sitter inne med.

Heidi Birkelund/Unni Fosser-Knudsen/Skule Sørmo
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Informasjonsmøte 
27. august om  

barne- og ungdoms-
arbeidet

Alle som jobber med barn og  
ungdommer i Hoeggen menighet 
inviteres til et gjensidig 

informasjonsmøte torsdag 27. august,   
kl. 19.00-20.30 på Kirketorget i 

Hoeggen kirke. Målet med møtet er at vi informerer 
hverandre om hvilke planer vi har for skoleåret 2009/10. 
Det er alltid en fordel å være kjent med hverandres 
program og tenkemåte.

”Barnas kirkebok” til 4-åringene
Barnas kirkebok deles ut til alle 4-åringer som 
er født i 2005 (og som ikke har fått boka før) i 
familiegudstjenesten søndag 13. september, kl. 11.00. 
Fireåringene inviteres til Mini- og barnegospel som har 
øvelse annen hver onsdag.

MILK = Minilederkurs for 
fjorårskonfirmanter
I Strinda prosti arrangerer vi også i vinter et nytt 
lederutdanningskurs for ungdommer i samarbeid med 
KFUK/KFUM. Ta kontakt for mer informasjon.
Det blir felles leir for hele prostiet på Søvasslia 15. -17. 
januar 2010.

Konfirmantåret 
og Cafe ”Sin Sollo”
Ungdomscafeen ”Sin Sollo” – det betyr: ”Stedet, 
hvor ingen er aleine” – starter opp igjen til høsten 
under ledelse av Even Haug Larsen. Dette er vårt 
tilbud til ungdommer fra bydelen og særskilt for 
våre konfirmanter. Konfirmantåret begynner med 
presentasjonsgudstjeneste 27. september, kl. 11.00.

6-åringstreff
Førsteklassingene blir invitert til 6-åringstreff noen 
tirsdagsettermiddager i august/september. Invitasjonen 

sendes foreldrene. Fadderne inviteres spesielt til 
avslutningssamlingen.

11-åringer er ”Lys våken”
Også i år vil 11-åringene bli 

invitert til et overnattingsbesøk 
i kirka. Arrangementet ”Lys 

våken” ble så vellykket i fjor at 
vi vil gjenta dette tilbudet for en ny 

gruppe 11-åringer i løpet av vinteren.

Jørg Kunzendorf,
Kateket i Hoeggen

Kan vår statskirke 
noen gang bli en 
folkekirke?

Nå når det blir valg på me-
nighetsråd, kan det være 
rimelig å stille spørsmålet om vi har en kirke 

for folket her i landet. I Hoeggen menighet bor det 
omkring 10 000 mennesker som sokner til Hoeggen 
kirke. Dersom Hoeggen menighet var i USA, ville 45% 
av medlemmene gått i kirken en søndag formiddag, og 
det blir 4.500 mennesker av de ti tusen! Eller dersom 
Hoeggen menighet var i det katolske Irland der omtrent 
65% besøker kirken minst en gang i uka, ville 6.500 gå 
til høymesse en søndag formiddag!   Noen sier at det i 
Kina er 100 millioner kristne. Det er litt i underkant av 
8% av befolkningen på 1,3 milliarder. Da ville det være 
800 som søkte til høymesse dersom Hoeggen menighet 
var i Kina og dersom alle kristne gikk til gudstjeneste. 

Men Hoeggen er ikke i Kina, Hoeggen er i Trond-
heim. Der møter det mellom 40 og 100 til gudstje-
neste en vanlig høymessedag. Dersom vi regner 70 
sjeler som et rimelig oppmøtetall, blir det 0,7 % av 
befolkningen i menigheten!  Når vi ser på grafen på 
neste side, er Norden på bunnplass når det gjelder søk-
ing til de kristne menighetene. 

Men det er jo flere som kommer når det er dåp eller 
konfirmasjon. Mange kommer også innom på julaften. 
Men oppslutningen kunne jo ellers i året vært større. 
Det er nok flere kristne i vårt nærmiljø enn de vi kan 
telle på høymessene. De har bare ikke for vane å slutte 
opp om de kristne forsamlingene.

Ved årets valg til menighetsråd og bispedømmeråd 
har det blitt rom for større påvirkningsmulighet for 
lekfolk. Men det er åpenbart et godt stykke igjen før vi 
med hånden på hjertet kan påstå at vi har en allmenn 
oppslutning om vår kirke. 

Er dette et uttrykk for at kristendommen forsvinner 
fra vårt folk? Prester og lærere som underviser konfir-
manter og arbeider med ungdom i skoleverket, merker 
at basiskunnskapen om kristendom hos generasjonen 
som vokser opp, begynner å forsvinne. De kristne 
verdier som hele vår kulturarv er bygget på, er i ferd 
med å bli borte. Norge er snart et marked for misjonær-
er fra andre land. Og da er det ikke kristne misjonærer 
som nødvendigvis kommer, men ildsjeler fra helt andre 
religioner. Mange er redde for at blant annet islam skal 
få fotfeste her i landet.

Årets valg gir alle bevisste kristne i vår menighet 
en mulighet til å stå samlet rundt det vi tror på. Det er å 
forkynne Jesus Kristus som Herre og Mester. Hva dette 
går ut på, er nettopp hva man får del i ved å være med 
på gudstjenestene og aktivitetene i Hoeggen menighet. 

Skule Sørmo

Redaktøren har ordet:
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HOEGGEN MENIGHETSBLAD
Utgiver: Hoeggen Menighetsråd
Opplag: 6.500
Redaksjon: Skule Sørmo (red.) og Heidi 
Birkelund

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: Ingrdi Baksaas Nordli.  
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  73 82 34 53
Mobil jobb  41 59 62 97

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
Besøkstid: Torsdag, fredag 
og annenhver onsdag kl.10.00 -14.00

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

Menighetsrådets leder: Unni Fosser Knudsen

Døpte 
Hermann Melting
Thea Fagerlie Tynes
Emma Storheil Dahle
Emilie Bye Høydal
Martine Bye Høydal
Leander Gjengår Mellingseter
Kristoffer Heggelund Jensen
Pia Sofie Næss
Oliver Andres Ona Medina
Jenny Valstad Solheim
Peder Simonsen Bachmann
Aurora Mannsverk Rønning
Teodor Solem 

Lovise Bakås
Emil Hoem
Even Bjørgum Krogstad
Sofie Myrold Eide
William Kene Ekpete
Fillip Talsnes Moreno

 Dato Formål   Beløp 

 30.5  Menighetens eget arbeid.     kr. 2.437,-
 14.6  Søndagsskolen Trøndelag   kr. 4.960,-  
 21.6 Menighetens eget arbeid.   kr. 3.129.-  
 

OFRINGER

Hjertelig takk

Denne grafen gir et bilde på 
kirkesøkingen i en rekke land.

Døde
Idar Harry Myhre
Hjørdis Lissie Taftø
Elin Volden Kjeldsberg
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Det er ikke så vanskelig for 
ikke-speidere å skjønne det 
som står på skjorta heller, 

hvis man tar en ekstra titt en gang. 
Bare spør, speideren vil gjerne for-
telle stolt om det du ser på speider-
skjorta.  Det blir for dem litt av det 
samme som de som for eksempel 
er med i en kampsport med ulike 
farger på beltet etter ferdighetsgrad, 
- eller dem som er med i korps som 
har fullt av medaljer som henger på 
uniformen og som forteller hva de 
har vært med på i korpset. 

Aktiviteter og merker
På speiderskjortas venstre side 
står alt om hvem vi er og hvem vi 
tilhører.  Det er internasjonale og 
nasjonale forbundsmerker, og et 
kretsmerke som sier hvor i Norge vi 
bor og navnet på speidergruppa som 
vi tilhører lokalt.  Vi heter Hoeg-
gen KFUK-KFUM speidere.  På 
høyre siden av skjorta har vi merker 
som forteller hva vi driver på med 
og hva vi har drevet med mens vi 
har vært speidere gjennom årene.  
Aktivitetssiden kaller vi den. Det 
kan være felles aktiviteter for alle 
speidere i hele Norge eller felles 
internasjonal aksjon som vi jobber 
med.  For noen er det imidlertid 
mest spennende med merker som 
viser hva patruljene og den enkelte 
speider driver med.  

Oppdagerne og 
stifinnerne
Aktivitetene er forskjellige avhen-
gig av aldersgruppe. Det er semes-
termerker og spesialistmerker.  De 
yngste speiderne – Oppdagerne og 

stifinnerne, alder 2. -5. skoletrinn i 
Hoeggen, har i vårhalvåret holdt på 
med et hemmelig oppdrag, ”Kart-
gåten”.  I løpet av alle møtene i 
vår har speiderne måttet finne åtte 
kartbiter for å løse det hemmelige 
oppdraget for å få merket.  Aktivite-
tene har vært førstehjelp, kartorien-
tering, matlaging på bål og mange 
leker knyttet til oppdraget.

Vandrerne
Vandrere er speidere fra 6.-10. 
skoletrinn. De er delt inn i patruljer 
og tar patruljemerker, spesialist-
merker og prosjektmerker.  Aktiv-
itetene er utfordrende og veldig 
attraktive.  Gjennom lek og konkur-
ranse lærer vi nyttige ting. I vår har 
vandrerne i Hoeggen tatt ”Brobyg-
germerket”.  Da gjaldt det å bygge 
broer man kunne gå på og å bygge 
broer mellom mennesker.  Speiderne 
har jobbet med kommunikasjon 
mellom mennesker både interna-
sjonalt og mellom andre i hverdagen 
på skolen og hjemme, men også ved 
praktisk å bygge broer med bare 

stokker og tau. Bål og matlaging 
på bål er en gjennomgående sentral 
aktivitet på speidermøtene. Siden 
vi er så heldig å ha Estenstadmarka 
rett utenfor døra, har vi nesten alle 
møtene våre ute i løpet av året. 
Matlagingen i Brobygger merket 
er å lage en internasjonal matrett.  
I år var menyen fra Madagaskar 
med flamberte bananer, kylling og 
kokosnøtt. Turer er også viktige for 
speiderne. Gapahukturer, kanoturer 
og leirer både lokalt og interna-
sjonalt er helt topp for da møter vi 
mange forskjellige speidere. 

Siri Bremdal, 
Gruppeleder

Hoeggen KFUK-KFUM speidere

Vil du begynne i 
Speideren?
Hoeggenspeiderne har nå kapa-
sitet til å ta imot flere speidere i 
alle aldre.  Ta gjerne med deg en 
venn eller venninne og kom og se 
hvordan vi har det.  Vi begynner 
høstsemesteret torsdag 27. august  
kl 18.00.
   Vi har også et godt ledermiljø. Er 
du for eksempel student og savner 
speideren, så ta kontakt. Uansett 
om du er ung eller godt voksen, 
så er du velkommen til å bli med!  
Ledere trenger også fellesskap, så 
vi ønsker gjerne at flere blir med.

Kontakt 
gruppeleder Siri Bremdal,

Tlf  90 15 62 85

Bål og matlaging 
på speidermøter
Har du noen gang sett på ei speiderskjorte?  Den har 
mange forskjellige merker som er sydd på og som forteller 
en hel del til andre speidere om hvem du er, hvor du bor, 
hva du har gjort som speider og hva du holder på med i 
speidern.  
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