
Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 2 2010)

Pinsen 
- høytiden som 

 feires minst
Julen er  en stor familiehøytid. 

Påsken har fokus på Jesu oppstandelse. 
Men hva med pinsen? 

Fredrik Winsnes  gjør seg noen tanker 
 om hvilken rolle pinsen har og bør ha.

Se side 4-5

Mange konfirmert
Mange ble konfirmert både i Tempe og Hoeggen i vår. 

Det virker som at konfirmasjonen betyr mye for mange. 
Bør menighetene se på dette som en større mulighet?

Se side 12

Se konfirmasjonsbildene sidene 14-17
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Til dei kyrkjelege høgtidene har 
det opp gjennom tida knytta seg 
spesielle folkelege skikkar. Slik 

også til pinsa som er den store festdag 
for Den heilage ande. Sjølve namnet 
pinse kjem frå talet 50, som markerar 
tidsavstanden frå påske til pinse. Eit 
anna namn på pinsedagen er Den kvite 
søndagen – på nynorsk Kvitsunn og 
Whitsunday på engelsk. Dette fordi 
denne dagen var den store dåpsdagen 
i oldkyrkja ved sidan av påskedag og 
Kristi Åpenberringsdag (6.jan.). Alle 
som skulle motta dåp, både born og 
vaksne, skulle bera kvite kjortlar, slik 
skikken enno er.

Det har ofte vorte påpeika at 
pinsedagen ikkje har vorte ein så stor 
festdag som ein kunne ha venta, med 
samankopling til årstida med vår og 
livnande liv. Ein grunn til dette er 
kanskje at høgtida ikkje har ei fast 
datering, den kan variera frå 10. mai til 
13. juni. Dette gjeld også for påska, men 
den har nok heile tida vorte halde for ei 
større høgtid. 

Når det gjeld gamle folkelege skikkar 
som knyter seg til pinsa, har vi ikkje 
så mykje sikker kunnskap, men det 
har vore praktisert fleire typer ulike 
aktivitetar. Bålbrenning er av dei som er 
kjent langt tilbake, sjøl om dette har vore 
sterkare knytta til jonsok. Bålbrenning 
kunne vera knytt til tankar både om 
reinsing, slik elden ved heksebåla skulle 
reinse heksene, eller vera eit vern mot 
mørke makter. 

Her i landet reknar vi med at på 
1800-talet var det stadig ein vanleg 
skikk å brenna bål på pinsaftan. Ved 
bålet kunne det gå føre seg ulike 
aktivitetar og leikar. Det finst også 
opplysningar om inntak av spesiell mat, 
t.d. skulle det etast egg, og det fanst 
ulike tradisjonar for bruk av drikkevarer. 
Ei hovudsak med bålet var ofte å utvikla 
mykje røyk. Denne pinstid-røyken hadde 
truleg samanheng med ein tanke om å 
verna åker og eng, og dermed medverka 
til godt år. 

Utpå 1800-talet vart det frå 
kyrkjeleg hald aksjonert mot ein del 
av desse skikkane. Det vart hevda at 
bålbrenninga eigentleg var uttrykk for 
heidenske tankar om vern mot troll 
og mørkemakter, og at dei sosiale 
aktivitetane ved bålbrenninga, med 
utslag av fyll og fest, ikkje hadde noko 
med ein kyrkjeleg fest å gjera. Over ein 
stor del av landet vart skikkane med 
pinsebål og pinserøyk nesten borte. 
Trøndelag synest vera ein av dei 
landsdelene der tradisjonen med 
pinsti-røyk har halde seg best, 
medan bruken av jonsokbål står 
sterkare i andre landsdeler.  

Dei fleste skikkar skifter 
innhald over tid, og dei 
kan nyttast på mange 
måtar. Å kveikja 
pinstidbål som minner 
oss om det eigentleg 
innhald i pinsa, kan 
vera ein fin skikk. 

S.Supphellen      

Den hellige ånd
den usynlige hjelper

Pinsefeiring og bålbrenning Pinsebudskapet

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett 
sted.  2 Plutselig lød det fra himmelen 
som når en kraftig vind blåser, og lyden 

fylte hele huset hvor de satt.  3 Tunger som av ild 
viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver 
enkelt av dem.  4 Da ble de alle fylt av Den hel-
lige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål 
etter som Ånden ga dem å forkynne.
     5 I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle 
folkeslag under himmelen.  6 En stor folkemeng-
de stimlet sammen da de hørte denne lyden, og 
det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt 
eget språk bli talt.  7 Forskrekket og forundret 
spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som 
taler?  8 Hvordan kan da hver enkelt av oss høre 
sitt eget morsmål?  9 Vi er partere og medere 
og elamitter, folk som har bodd i Mesopotamia, 
Judea og Kappadokia, i Pontos og Asia, 10 
Frygia og Pamfylia, i Egypt og i Libya-området 
mot Kyréne, og innflyttere fra Roma, 11 jøder og 
proselytter, kretere og arabere – og vi hører dem 
tale om Guds storverk på våre egne tungemål!» 
12 De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret 
spurte de hverandre: «Hva er dette for noe?» 13 
Men noen gjorde narr av dem og sa: «De har 
drukket seg fulle på søt vin.»  14 Da steg Peter 
fram sammen med de elleve. Han hevet stemmen 
og talte til dem:   Jødiske menn og alle dere som 
bor i Jerusalem! Merk dere hva jeg sier, og lytt 
nøye til mine ord! 15 Disse mennene er ikke fulle, 
slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på 
dagen. 16 Men her skjer det som er sagt gjennom 
profeten Joel:    17 I de siste dager skal det skje, 
sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle men-
nesker. Deres sønner og døtre skal tale profetiske 
ord, de unge skal ha syner, og de gamle blant 
dere ha drømmer. 18  Selv over mine slaver og 
slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og 
de skal tale profetisk.19  Jeg lar varsler vise seg 
oppe på himmelen  og tegn nede på jorden:   20  
Solen skal forvandles til mørke og månen til blod  
før Herrens dag kommer, den store og strålende.   
21  Men hver den som påkaller Herrens navn,  
skal bli frelst.   22 Israelitter, hør disse ord! Jesus 
fra Nasaret var en mann som Gud pekte ut for 
dere med mektige gjerninger og under og tegn 
som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjen-
ner dere til. 

 fortsetter side 7

Noen strofer fra Anders Frosten-
sons får være med å kaste lys 

over pinsa. ( Norsk salmebok nr. 
228, versene 1,3 og 5 ). Det er noe 
lett og luftig over ordet pinse. Kan-
skje derfor så mange har vanskelig 
for å forklare hvorfor vi feirer pinse? 
Jul og påske dreier seg om konkrete 
handlinger som fødsel og død. Så 
hva skjer egentlig i pinsa? Og hva 
menes med Den hellige ånd? Da Je-
sus viste seg for sine venner etter sin 
død sa han til dem: Fred være med 
dere. Som Far har sendt meg, sender 
jeg dere. Så åndet han på dem og sa: 
”Ta i mot Den hellige Ånd”. Joh. 20, 
21-22. Jesus venner ble sendt ut for 
å forkynne evangeliet. Og utrustnin-
gen de fikk med var Den hellige ånd. 

I Apostlenes gjerninger finner 
vi fortellingen om det store underet 
som skjer på pinsedag. Pinse er vårt 
norske ord for pentekoste – som rett 
oversatt betyr den femtiende, dvs 
dag,  etter påske. Jesu venner var 
samla denne dagen.  ”Med ett så 
kom det et sterkt brus fra himmelen 
som når det blåser en sterk storm, og 
det fylte huset hvor de satt. tunger 
likesom ild kom til syne, og de delte 
seg og satte seg på hver enkelt av 
dem. Da ble de alle fylt av Den hel-
lige ånd, og de begynte å tale i andre 

tungemål etter 
som Ånden gav 
dem å forkynne. 
En merkelig 
fortelling. Og en 
sterk fortsettelse. 
Slik blir Jesu 
venner utrusta til 
det store oppdraget: Gå ut i verden: 
og gjør alle folkeslag til disipler. 
Hvilken oppgave! Hvilken utfor-
dring som ligger foran dem. 

Hvorfor akkurat på den femtiende 
dag etter påske? På denne dagen fei-
ret jødene Sjavout, også kalt ukefes-
ten til minne om at Moses tok i mot 
Toraen – eller steintavlene – med de 
10 bud på Sinaifjellet. Den hellige 
ånd, skal komme til dere sa Jesus, 
og ”lære dere alt og minne dere om 
alt jeg har sagt dere”. Jesu ord, hans 
liv og forkynnelse står over Moses 
og loven. Og Den hellige ånd kaller 
oss til tro, og holder oss fast i troen 
på Jesus. Martin Luther sa det slik: 
Jeg tror at jeg  ikke av egen fornuft 
eller kraft kan tro på Jesus Kristus, 
min Herre, eller komme til ham. Men 
Den hellige ånd har kalt meg ved 
evangeliet, opplyst meg, helliggjort 
meg og holdt meg fast i den sanne 
tro.

Merete Sand

Vinden ser vi ikke, 
men vi merker den,
 snart som stile susing,
 snart som storm igjen

Ånden ser vi ikke,            
men hans stille røst
taler i vårt hjerte
både tukt og trøst

Fra vår Gud i himlen,
 ham som ingen ser,
kommer Ånden til oss
og et under skjer            

Pinsebetraktninger...
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- Jeg føler at pinsen har blitt litt 
glemt som høytid, og at folk bare 
ser på den som en vanlig fridag, sier 
Fredrik. Han forteller at han selv 
heller ikke har noe spesielt forhold til 
pinsen annet enn at han vet hva som 
skjedde.   
– Der er sikkert mange som ikke 
vet hva som skjedde i pinsen, sier 
Fredrik. -  Men selv om pinsen får 
lite oppmerksomhet, bør den ikke  
avvikles.  Jeg mener at det er opp 
til kirka å jobbe mer med å bevisst-
gjøre folk på hvorfor vi feirer pinse. 
Fredrik mener at kirka kan tjene på å 
fremstå enda mer som åpen, offensiv 
og inkluderende.  Den prøver nok 
på det idag, men de har en veldig 
vanskelig rolle siden opinionen har et 
veldig forut-inntatt syn på kirka.

Den Hellige Ånd
Fredrik forteller at han synes Den 
Hellige Ånd er det enkleste å forhol-
de seg til i kristendommen. Enklere 
enn Jesus og Gud, fordi det er så 
mange ting rundt dem det er vanske-

lig å forholde seg til. Han mener Den 
Hellige Ånd er mer fattbar til tross 
for at den egentlig er minst konkret. 
Det er en positiv kraft man kan føle i 
hverdagen.  
- Treenigheten kompletterer hveran-
dre, sier han. - Det beste med kristen-
dommen, at det er en positiv religion 
som vil andre vel.

Egen tro
Fredrik er vokst opp i et kristent 
miljø, men er ikke så aktivt med len-
ger i kristne sammenhenger.
- Kristendommen ligger der likevel  i 
bunn, forteller han, - det er en del av 
ryggmargsrefleksen.  
     Fredrik har kristne venner - også 
i fotballmiljøet - som han har vokst 
opp med. Han vedkjenner seg fortsatt 
som en kristen, men går ikke så ofte 
i kirka.  Søstera, Camilla,  er prest 
og  hun har han ofte diskusjoner med. 
Fredrik har selv to små barn, men 
mener at det ikke har noen hensikt å 
ta dem med til gudstjenesten. De har 
ikke noe utbytte av det, mener han. 

Pinsen - en glemt høytid
Fredrik Winsnes er en profilert fotballspiller for Rosenborg.  
Han er snart utdannet lege, men fikk utsettelse med praksis-
perioden i legestudiet for å spille to år for Rosenborg. Vi fant 
han på gressmatta på Lerkendal etter en treningsøkt og slo av 
en prat med han om hans forhold til kristendom og pinsefei-
ring.

Der mener søster  Camilla at det er 
rom for alle i kirka og at også barna 
bør være med.

Kirkas utfordring
På spørsmål om formen på guds-
tjenesten stenger mange fra kirka, 
svarer Fredrik at det er viktig å holde 
på liturgien.
- Mange føler at liturgien gjør kirka 
høytidelig, og mange søker dette. 
Derimot kan man sikkert gjøre noe 
med prekenen. Ofte oppfattes det 
som at den har en ovenfra-og-ned-
holdning, som å vifte med den store 
pekefingeren. Det er nok ikke dette 
som er hensikten fra kirkas side, men 
det er lett at det blir oppfattet slik. 
Det er viktig å snakke rett til folk 
i et hverdagspråk. Kirka man være 
tydelig, åpen og inkluderende, mener 
han.

Fotball ingen hindring
Fotballen skaper ikke konflikt med 
en kristen tro, mener Fredrik.
- Far min fikk ikke lov til å spille 
fotball, sier han. - Mye har foran-
dret seg siden hans generasjon, også 
hva som kan aksepteres innenfor de 
kristne miljøene. Det er jo viktig at 
kristne er der folk er ellers, og fotbal-
len bør ikke være noe unntak, sier 
Fredrik.

Eivind Bratseth/Skule Sørmo

Sara 15 år fra Nardo
- Fri! Men jeg vet ikke 

hva det egentlig er. Jeg 
tror det har noe med 

Jesus og påsken å gjøre.

Ellen 16 år 
fra Hoeggen

- Dobbel betaling på
jobben på McDonald’s.

Beate 16 år 
fra Nidarvold

- Fri 
og  kristendommen.

Ingvild 15 år 
fra Nardo

- Fri, 
og at Den Hellige Ånd kom

Cecilie 15 år 
fra Nardo

- Fri, 
så jeg kan holde på med 

hest. Og påsken.

Vi spurte 5 tilfeldige jenter på gata 
dette spørsmålet:
Hva forbinder du med pinsa?

Ingrid Tørresvold og Emilie Ilstad     



Pinsebudskapet, fortsettelse fra side 3: 
 
23 Med Guds vitende og vilje ble han utlevert 
til dere, og ved lovløses 
hånd naglet dere ham til korset og drepte 
ham. 24 Men Gud reiste ham opp og løste 
ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk 
nok til å holde ham fast. 25 For David sier 
om ham:  Alltid hadde jeg Herren for mine 
øyne,  for han er ved min høyre side for at jeg 
ikke skal vakle.   26  Derfor gledet mitt hjerte 
seg, og min tunge jublet,  og selv min kropp 
skal slå seg til ro med håp.  27  For du skal 
ikke forlate min sjel i dødsriket og ikke la din 
hellige gå til grunne.   28  Du har lært meg å 
kjenne livets veier,  og du skal fylle meg med 
glede for ditt ansikt.  29 Brødre, la meg tale 
fritt og åpent til dere om vår stamfar David. 
Han døde og ble gravlagt, og den dag i dag 
har vi graven hans hos oss. 30 Men han var 
en profet og visste at Gud med ed hadde lovet 
å sette en av hans etterkommere på hans 
trone. 31 Derfor så han inn i fremtiden og 
talte om at Messias skulle stå opp. Det var 
han som ikke skulle bli værende i dødsriket, 
og det var hans kropp som ikke skulle gå til 
grunne. 32 Denne Jesus har Gud reist opp, 
det er vi alle vitner om. 33 Han ble opphøyd 
til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far 
Den hellige ånd som var lovet oss, og den 
har han nå øst ut, slik dere ser og hører. 34 
For David fór ikke opp til himmelen, han sier 
jo selv:  Herren sa til min herre:   Sett deg 
ved min høyre hånd 35  til jeg får lagt dine 
fiender  som en skammel for dine føtter. 36 
Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne 
Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort 
til både Herre og Messias.   37 Da de hørte 
dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Pe-
ter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, 
brødre?» 38 Peter svarte dem: «Vend om og 
la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en 
av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, 
og dere skal få Den hellige ånds gave. 39 
For løftet gjelder dere og barna deres og alle 
som er langt borte, så mange som Herren vår 
Gud kaller på.» 40 Også med mange andre 
ord vitnet han for dem, og han formante dem: 
«La dere frelse fra denne vran   gsnudde slek-
ten.» 41 De som tok imot budskapet hans, ble 
døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 
tre tusen mennesker. 

Nidarosdomens Guttekor er Norges 
eldste guttekor og viderefører en 900 
år gammel tradisjon med guttekor-
sang i Nidarosdomen. Her holder 
koret konserter og deltar regelmessig 
ved gudstjenester.

Nidarosdomens Guttekor er i dag et 
av de ledende guttekorene i Europa 
og holder hvert år en rekke konserter 
i inn- og utland. Koret har turnert 
over hele Europa, i USA og Canada.

Korets repertoar spenner vidt, fra 
gregoriansk sang til store verker for 
kor, symfoniorkester og solister. 

Bjørn Moe er korets dirigent og 
kunstnerisk leder. Til daglig er han 
førsteamanuensis ved Institutt for 
musikk ved NTNU i Trondheim. Si-
den 1973 har han gradvis bygget opp 
koret til dagens høye nivå. 

Nidarosdomens Guttekor har gitt ut 
en lang rekke CD plater, både jule-

plater og plater med klassisk musikk. 
Blant solistene på platene finner du 
fiolinisten Arve Tellefsen og trompe-
teren Ole Edvard Antonsen, - i tillegg 
til korets egne solister.

Opplæringen av guttesangere skjer 
i samarbeid med Trondheim kommu-
nale musikkskole.

I forbindelse med konsertprogram-
met i Hoeggen deltok Guttekoret med 
flere nummer på konserten 21. mars.

Musikk i Strinda er et kulturprosjekt 
drevet frem av kantorene i Strinda 
prosti. Kantorene har ulike interesse-
felt og kompetanseområder. Gjen-
nom samarbeid på tvers av menig-
hetene ønsker man å skape større 
kulturell bredde i prostiet og en mer 
allsidig og tilfredsstillende arbeids-
hverdag for kantorene. Prosjektet har 
så langt mottatt omkring kr 300.000 i 
støtte, deriblant fra Norsk Kulturråd. 

Fra høsten 2010 vil prosjektet 
sparkes ordentlig i gang med eget 
programhefte, egen logo, plakater 
og hjemmeside. Det vil bli arran-
gert konserter i alle prostiets kirker. 
Man ønsker å bringe kultur av høy 
kvalitet ut i periferien omkring 
Trondheim sentrum og gjøre pro-

stiets kirker til levende kulturhus. 
Samtidig ønsker man å styrke det 
lokale kor- og musikklivet gjennom 
ulike samarbeidsprosjekt. Målet er at 
prosjektet skal bli et varig tiltak på 
sikt. 

Musikk i Strinda trenger frivillige 
medhjelpere! Det trengs billettselge-
re, plakatdistributører, kaffekokere, 
vertsfamilier og sjåfører til artister, 
det trengs konferansierer og blom-
sterutdelere! Kunne du tenke deg å 
være med på å skape et kulturelt løft 
i Strinda Prosti?  

Henvendelser kan skje til  
enhetsleder Gunhild Marie Roald 
på e-post: gunhild.marie.roald@
kirken.trondheim.no eller pr telefon: 
41641021.

Musikk i Strinda trenger glade frivillige!

Sigurd Imsen spilte barokkviolin akkompagnert av Erling With Aasgård på 
cembalo på konserten som ble holdt i Hoeggen kirke søndag 7. mars.

Nidarosdomens Guttekor på besøk i Hoeggen kirke

6     7     
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De aller tøffeste sover ute. Tøffest er det 
å sove i en selvbygd gapahuk midt i 
uka. Torsdag 6. mai var det jentene i 

Hoeggen KFUK-KFUM som var tøffe. Etter 
speidermøtet tok to vandrere og to ledere 
soveposene med seg til Estenstadmarka. I 
sekken var også skoleantrekket for neste dag. 

Til sommeren er det landsleir, og det er vik-
tig å øve seg på leirferdighetene på forhånd. 
På et av speidermøtene øvde vandrerne på 
surring til leirbyggingen, og det resulterte i en 
nesten ferdig gapahuk. En surring brukes for 
å feste trestokker sammen med tau i stedet 
for spiker. Tauet surres i spesielle mønstre 
og strammes hardt, og er det bra utført kan 
man lage relativt store byggverk som broer 
og tårn.

Takket være firkantsurringer og kryss-
surringer kunne en presenning legges over 
bærebjelkene i trygg forvissning om at regn, 
snø og vind ikke kunne forstyrre nattesøvnen. 
Senere skal gapahuken bli helt ferdig med 
granbar som dekke, men det var vanskelig å 
vente med å prøvesove under et selvbygget ly. 

Overnattingsturen inneholdt nudler til 
kvelds, kakao til dessert, litt medbrakt godte-
ri og mye prating om blant annet sommerens 
store høydepunk: landsleir! Ettersom himme-
len ble mørkere og mørkere var det bare for 
fire halvfrosne speidere å pusse tennene og få 
i seg varmen i hele kroppen før soveposen ble 
lagt ut. 

Lederne sovnet først, så det er usikkert 
hvor lenge vandrerne lyttet på alle skogens ly-
der. Uansett var det vanskelig å komme seg ut 
av en god og varm sovepose fredags morgen 
etter en god natts søvn. I god tid før skolen 
begynte var allikevel sekkene ferdig pakket, 
alle var fullt påkledd og ferdige med frokos-
ten. Dette må gjentas!

Tekst og foto: Marie Fauskrud

Dugnad til konfirmasjonsfeiringen

Hoeggen menighetsråd hadde 
invitert bibelgruppene og 

Utevalget  for Hoeggen kirke til 
dugnad torsdag 29. april.  Om-
trent 25  personer deltok i å sette 
området rundt kirka i god stand 
til konfirmasjonsgudstjenestene. 
Plenene ble raket, gårdsplassene 
spylt, blomsterbedene stelt, vindu-
ene  vasket og annet forefallende 
arbeide ble utført. Ståle Kråkenes, 
Kirsten og Asbjørn Reknes hadde 
lagt ned et spesielt godt forarbeid 
hele uka forut for dugnadsdagen. 
Da plantet de planter og skaffet 
bark til beddene. På dugnadsda-
gen ble barken lagt utover (bildet).

Også inne hadde en gjeng det 
travelt med ulike former for ren-
gjøring og rydding. 

Etter dugnaden ble det servert 
vafler, boller, kaker og kaffe. En 
sosial happening som virket sam-
lende på alle som deltok.

Speiderne hadde møte samtidig 
med dugnaden og lot seg ikke hin-
dre av alt arbeidet som foregikk 
rundt dem. De satte opp tipitelt på 
plenen foran kirka der de moret 
seg sammen.

Unni Fosser Knudsen, menig-
hetsrådets leder, takker  alle som 
deltok i dugnaden for innsatsen.
  SS

Kjære alle store og små 
medarbeidere, frivillige og  

ansatte i Hoeggen menighet! 

Velkommen på grillfest 
tirsdag 31.8. klokka 18 

mvh
Hoeggen menighetsråd.

Påmelding  
til menighetskontoret  

innen 27.8.

Arne Almklov som grillmaster.

Grillfest  
for medarbeidere 

i Hoeggen
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Diakoni i praksis:

Hva slags 
nabo har du?

Et ubetimelig spørsmål, kan-
skje. Det er ikke sikkert du 
kjenner naboen din en gang. 

Hva om jeg spør hva slags nabolag 
du bor i? Hva slags folk bor der?  
Hva slags behov har de? Hva gleder 
de seg over? Hva slags utfordringer 
har de? Hva med bydelen?

I kirka har vi noe som heter dia-
koni. Det betyr tjeneste, og er kirkens 
kroppsspråk om du vil. Frans av  
Assisi har visstnok sagt: ”Evangeliet 
må forkynnes – om nødvendig med 
ord”. På samme måte som Jesus så 
enkeltpersoner og hjalp dem, er vi 
også kalt til å se hverandre og ha  
omsorg for hverandre. Det kan skje 
på mange måter. Hva er din måte? 
Barnevakt? Besøker? Samtalepart-
ner? Tur-kamerat? Vaskehjelp? 
Hilser? Gråtekone? Brødbaker? 
Kaffeslabberaser? Middagsinvitør? 
SMS-oppmuntrer? Skysser? Blom-
stervanner?

Jeg tenker som så at alle har 
et ansvar til å ha øyne, hjerte 
og hender tilgjengelig for de 
vi møter til daglig. I tillegg er 
det kanskje nødvendig med noe 
ekstra. Kirkens diakonitjeneste 
er kirkens omsorgstjeneste, 
spesielt der få eller ingen bryr 
seg. Vi trenger noen som vil 
være med i Diakoniutvalget for 

å tenke ut gode 
måter kirka 
kan være til-
stede for men-
nesker som 
trenger det her 
i lokalmiljøet vårt. Hvordan kan kirka 
legge til rette for nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, vern om ska-
perverket og kamp for rettferdighet? 
Har du tanker om dette? Da trenger 
vi deg. Vær så snill å ta kontakt med 
menighetskontoret enten på e-post 
eller telefon!

Dessuten trenger vi ”stuntmann-
skap” som kan spørres om å stille opp 
på enkeltarrangement. Det betyr at de 
som har ansvar for et arrangement

ikke trenger å være redd for å 
spørre deg om hjelp av og til. Blir du 
med? Ta kontakt!

Jeg håper at du har opplevd hjelp 
og støtte av de rundt deg en gang, og 
at det kan være en inspirasjon til å bli 
med i Diakoniutvalget. Eller at du ser 
nødvendigheten av et diakoniutvalg 
siden du har opplevd å ikke bli møtt 
en gang du trengte det. 

Hva slags nabo er du?
Unni Fosser Knudsen

Diakoniutvalget i 
Hoeggen trenger 
deg!
Har du opplevd hvordan det er å 
bli møtt når du trengte det? Eller 
hvordan det er å IKKE bli møtt 
når du trengte det? Diakoni hand-
ler om se hverandre og være der 
for hverandre. Spesielt for de som 
få eller ingen bryr seg om.

Diakoni er kirkens omsorgs-
tjeneste og har et spesielt ansvar 
der få eller ingen bryr seg. Det 
er evangeliet i handling, og de 
som har laget Plan for diakoni for 
kirka, utfordrer oss til å uttrykke 
diakoni gjennom 
• nestekjærlighet
• inkluderende fellesskap
• vern om skaperverket 
• kamp for rettferdighet

Hva betyr det i vår menighet? 
Hvordan skal det få følger for hva 
vi driver med her?

I menigheten har vi et diakoni-
utvalg som har spesielt fokus på 
hvordan vi kan drive organisert 
diakoni. Utvalget trenger flere 
folk til å tenke ut og organisere 
tiltak. Hva skal diakonien være i 
vår menighet?
  Ta kontakt med noen i menig-
hetsrådet eller ansatte hvis du vil 
være med! Velkommen!

hilsen menighetsrådet v Unni

Diakon Ingrun Norum be-
gynte i tjeneste for Hoeggen 
menighet i februar 1995. Til 

sommeren er det slutt etter 15 års tje-
neste. Hun ble ansatt da menigheten 
ennå hadde interimskirka, som var 
sammensatt av 23 Moelven-brakker. 
Hun fikk kontorplass bak en skjerm 
på et grupperom, men det gjorde ikke 
så mye. Hun kjente at det var godt 
å være både der og i det enkle, men 
vakre kirkerommet. 
– Og menneskene - både i staben 
og dem jeg møtte ellers - var med 
og gjorde at jeg falt så til ro og 
kjente fra første stund at her hørte jeg 
hjemme, sier hun.

Diakon – en allsidig jobb
Da Ingrun kom til Hoeggen, hadde 
hun vært diakon i et halvt år. Tidli-
gere hadde hun vært lærer det meste 
av tida.
– Diakoni betyr tjeneste og er 
menighetens omsorgstjeneste, som 
diakonen er leder for. Oppgavene 
blir gjerne bestemt ut fra behovene 
i menigheten, hvem diakonen er og 
hvilke frivillige personer en har, 
forteller Ingrun.
Blant hennes oppgaver har vært plan-
legging og gjennomføring av hygge-
treff og hyggetreff-tur, tilrettelegging 
for fellesskap ved å administrere 
kirkevertskap og kirkeskyss, hun har 
vært med å arrangere menighetshelg 

og åpen kirke. Dåpskurs, liturgiske 
oppgaver ved gudstjenester, fordeling 
av frivillige klokkere og sorgarbeid 
har også ligget til hennes stilling.

Flytter ikke
Ingrun fant i voksen alder sin ekte-
felle i menigheten. Søren Andersen, 
som intervjuet henne for menighets-
bladet da hun tiltrådte, ble senere 
hennes ektemann. 
-  Vi var et av de første parene som 
giftet oss i Hoeggen kirke - våren  
etter at soknekirka var vigslet, fortel-
ler hun. 
-  Søren har på så mange måter vært 
en veldig god støtte for meg i tjenes-
ten, sier Ingrun. 

Selv om hun nå blir pensjonist, har 
ekteparet ingen umiddelbare planer 
om å flytte fra Hoeggen menighet.
–  Her har vi hjemmet vårt, og her 
trives vi. Fritidsproblemer ser jeg 
ikke for meg. Vi ønsker å kunne reise 
mer - når det passer oss. Men framfor 
alt ser Søren og jeg fram til å ha mer 
tid sammen, og mer tid til familie og 
venner, forteller Ingrun.

Ønsker for menigheten
For kirken generelt og Hoeggen me-
nighet spesielt har hun mange ønsker
-  Jeg ønsker mange flere diakoner, 
og håper det etter hvert kan bli slik at 
diakonen er en selvsagt del av staben. 
Så skulle jeg ønske at vi som kirke 
og enkeltkristne var mindre avhen-
gige av ære fra mennesker og mer 
opptatt av hva Gud vil, og da mindre 
redd for å ta upopulære standpunkt. 
Ingen ting modnes fram uten gjen-
nom bønn. Jeg ønsker at vi som me-
nighet i ei stressa tid alltid må huske 
på: Har vi det for travelt til å be, har 
vi det for travelt, avslutter hun.

Heidi Birkelund

Takker av etter 15 år i Hoeggen

TAKK INGRUN!
Hoeggen menighetsråd vil rette en stor takk til  Ingrun Norum for hennes 
trofaste tjeneste som diakon i Hoeggen menighet. Takk for den omsorgen 
du har vist gjennom ditt arbeid. Gud velsigne deg videre. 

Unni Fosser Knudsen



Konkurranse er sunt!
Vi har fått sunn konkurranse fra 
borgerlig konfirmasjon. Human Etisk 
forbund har i mange år tilbudt et al-
ternativ. Dette er en positiv utvikling, 
da det burde skjerpe oss ytterligere på 
kirkelig side når det gjelder utformin-
gen av vårt eget tilbud. De siste årene 
har det vært en stigende oppslutning 
om kirkelig konfirmasjon. Den ligger 

i dag rundt 75 % av årskullet. Dette 
er bra, men vi må arbeide hardt for å 
opprettholde denne høye prosenten 
for deltakelse.

Vi må klare å se at disse ungdom-
mene er vår fremtid. De må bli sett 
på som et felles ansvar for menig-
heten, ikke bare for kateketen eller 
presten. De må bli møtt med omsorg 
og åpenhet, så både den enkelte 

konfirmant og deres familier møter 
en kirke som har plass og tid for dem.

Tempe og Hoeggen
Både i Tempe, Bratsberg og Hoeg-
gen er gruppen av ungdommer som 
velger konfirmasjon i kirken høy. Jeg 
tror vi tør si at vi klarer å opprett-
holde en høy kvalitet både på innhold 
og på sosial omsorg. Vi inviterer også 
konfirmantens familie med både på 
gudstjenester og andre samlinger 
som aktiviserer hele familien i dette 
viktige året.

Vi kan nok bli enda mer aktiv på 
å invitere foreldre og annen familie 
på samlinger med et godt og for dem 
relevant innhold. Kanskje vi skulle 
tørre å utfordre den enkelte, på ulik 
måte, på oppgaver og deltakelse i 
menigheten. Her har vi nok et stort 
potensial. Tenker vi for smått om det 
budskapet vi frembærer og hva vi 
har å tilby? Interessante og aktuelle 
etiske tema, kultur i ulike former og 
en invitasjon til foreldre til å delta i 
grupper som tar opp eksistensielle 
problemstillinger. 

Det er en søken i tiden etter noe å 
leve med, utvikles i, og ikke bare å 
leve av. Den materielle tenkningen 

Ser menighetene i den Norske kirke de store muligheter som ligger 
i kontakten med ungdommer og deres familier over et helt år? For 
mange ungdommer er det å bli konfirmert kirkelig en lang og god 
tradisjon som vi må ta godt vare på, fordi det er ingen selvfølgelighet 
at det fortsetter å være slik.

kan utfordres i en tid der hjulene går 
alt fortere og ensomheten øker. Vi må 
ikke bare se på konfirmanten, for å 
gi ham/henne et godt år, men også på 
konfirmantforeldre og øvrig familie.

Utfordringer
Dagens undervisning med grupper, 
deltakelse i gudstjenester, innsam-
linger, og konfirmantweekend har et 
godt innhold, men bør stadig utvikles 
videre. Ellers stagnerer vi og blir 
akterutseilt. Vi har også en stor ut-
fordring i at dagens konfirmanter har 
begrenset kunnskap om den kristne 
tro. Vi er nødt til å møte dem på deres 
individuelle nivå.

De bør også utfordres til aktiv del-
takelse i gudstjenesten, så de selv blir 
en ansvarlig del og ikke bare tilsku-
ere. Vi må ikke gå på akkord med 
innholdet. Grunnene for den kristne 
tro må være i sentrum og kan ikke 
erstattes av kun sosial opplevelse og 
moro.  

Hvor går veien videre?
Større samlinger der konfirmantene 
ser at de er mange og mer samarbeid 
over menighetsgrenser når det gjelder 
konfirmantarbeid. Kan hele prostiet 
være en naturlig arena for samarbeid? 

De forskjellige menigheter har 
svært ulike ressurser både når det 
gjelder økonomi og personell. Det 
bør utjevnes! Vi kan tilby flere 
alternativer og valg for den enkelte 
konfirmant hvis vi samarbeider. Hvis 
vi holder fokus på dette viktige og 
grunnleggende arbeidet, så tror jeg 
at fremtiden bærer 
håp i seg, og at den 
positive utviklin-
gen fortsetter. 

Med håp om et 
godt nytt konfir-
mantår med høy 
deltakelse og enga-
sjement. 

Esbjørn Hummelgård
Prest/konfirmantansvarlig i 

Tempe og Bratsberg menighet

Bør menighetene i større grad se  
konfirmasjonen som en stor mulighet?

Drama er en av aktivitetene som benyt-
tes i konfirmasjonsundervisningen

Lekfolket bør delta

Jeg hørte et program på radioen 
nylig der konfirmanter ble spurt 

om hvorfor de ble konfirmert. For-
bausende mange gav uttrykk for at 
kristne verdier faktisk betydde mye i 
forbindelse med konfirmasjonen og 
at de da ønsket kirkens velsignelse.

Det er også en tankevekker at 
så mange fortsatt søker både dåp 
og konfirmasjon for sine barn. Vi 
ser også at folk stiller opp under 
utdeling av fireårsbok og og andre 
arrangementer kirka og menigheten 
invitererer til. Det ser ut som at folk 
kommer dersom det bare skapes en 
anledning for det. 

Men hvorfor stiller ikke folk mer 
opp for kirke og menighet ellers, for 
eksempel til gudstjenester?

Vi ser også at folks kunnskap om 
kristendom ikke lenger er det samme 
som det en gang var. Få ungdommer 
i dag vet hvorfor vi feirer pinse, for 
eksempel. 

Esbjørn Hummelgård gir et over-
bevisende innlegg om at kirka tar 
konfirmasjonstida på alvor. Men det 
spørs om ikke lekfolket også bør bi-
dra. På konfirmasjonsleire kan gjerne 
en gruppe fra menigheten være med 
for og støtte prestene og kateketene 
i dette viktige arbeidet. Personlig 
kontakt er vel den beste metoden 
for å få flere med til gudstjenestene 
og menighetslivet etter at konfirma-
sjonstiden er over.

 Skule Sørmo

12     13     

I disse dager får alle på 8.trinn i Nidaros tilsendt 
bladet Konfirmant 2011. Staten ved Skattedirekto-
ratet har gitt adresseopplysninger og tillatelse til at 
dette heftet kan sendes til alle som erfødt i 1996. 
Bladet er en introduksjonsbrosjyre om hva konfirmasjon er. Bakerst 
i bladet er det en oversikt over telefonnummer til alle menighetene 
i Nidaros. Ønsker du å se bladet, kan du kopiere linken nedenfor til 
webleseren din:

http://www.kirken.no/?event=downloadFile&FamID=115082 
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Konfirmanter i Hoeggen kirke

Lørdag, 8. mai, kl. 11.00:

Anna Aune 
Maiken Kildal Berntsen 
Celina Jeanette Gundersen 
Eirin Karlsen
Frida Renathe Engen 
Ida Cecilie Bye
Ingrid Kristine Børset 
Jesper Espnes Meisler
Jonas Bogen Granøien
Kristian Fredriksen  
Kristian Klakegg 
Maiken Letnes Berg 
Casper Dalhaug
Nicholas Dalhaug
Ragnhild Minde Hansen

Lørdag, 8. mai, kl. 13.00 

Anders Strømmen  
   Danielsen
Bård Even Greni  
  Tronsaune
Christian Isdahl Stræte 
Christine Stokkaune  
Eline Rein Østlyng 
Helene Landrø
Jørgen Lindboe 
Karen Anine Kim 
Karoline Elise Thunold  
Mari Mjøsund 
Marita Madsø 
Martin Mittet Tørresvold 
Mattias Alfer Nørstebø 
Nora Forsbak Håskjold
Sofie Holten  
Vebjørn Aflekt Thomessen

Rebekka Resell 
Mauring
Anders Holan 
Emilie Gladsø
Hanne Dahlen 
Helene Lunde 
Bjørvik
Ludvig Dyrstad
Julie Stene Grøtte
Maria Stene Grøtte  
Magnus Arnøy

Markus Guttelvik 
   Wold
Maria Rønning  
   Leistad
Mats Eide 
Nathalie Postholm
Øyvind Døsvik  
   Haugen

Anne Lise Trones    
   Rem
Bill Clebert Mugisha
Bina Hegdalsness  
   Sylthe
Caroline Lutdal
Christopher Skogø
Espen Sagmyr  
   Rønning
Grete Stallvik

Karoline Marie 
   Jensen
Leo Francis Løvaas  
   Bertelli 
Sandra Borghild    
   Løvaas Bertelli 
Martine Aune 
Preben Stene Nøstan
Sandra Kristine  
   Olsen
Vilde Rømma

Dramatisering på
samtalegudstjenestene
Under samtalegudstjenestene før 
selve konfirmasjonsgudstjenestene 
viste konfirmantene ulike dramati-
seringer av evangelietekstene. Mens 
tekstene ble lest, utførte grupper av 
konfirmanter de ulike dramatiserin-
gene.En gruppe oversatte også til  
tegnspråk. Samtalegudstjenstene var 
egne gudstjenester der familie, slekt 
og venner av konfirmantene var til 
stede.
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Konfirmantene bøsse-
bærere i fasteaksjonen
I Hoeggen menighet var det stort 
sett konfirmantene som deltok i 
innsamlingsaksjonen. De gikk i 
grupper på to eller tre personer rundt 
i roder som menigheten er inndelt i 
for slike aksjoner. Foreldre og andre 
bidro med biltransport for å bringe 
konfirmanter ut til de ytre rodene. 
Tilsammen samlet konfirmantene 
inn 58 975 kroner som gikk til Kir-
kens Nødhjelp. 

Søndag, 2. mai, kl. 11.00 

Heidi Bye Werkland 
Andrea Isaksen
Andreas Granås
Daniel Granås 
Emilie Strand Svaan
Halvor Brenne Fehn
Hans Odin Revhaug
Kristin Schive Hjelde
Linn Therese Asklund
Lise Stangnes Haugen
Lotte Guttelvik
Maja Bogen Brurok 
Mathilde Estenstad  
   Betten
Robin Estenstad   
Tora Brenne
Ådne Rosseland  
  Wasbø

Søndag, 2. mai, kl. 13.00

Aina Wilmann
Camilla Lie Pettersen
Hege Sakshaug Hovd
Kevin Stiauren
Kristin Florhaug Landøy
Lars Erik Riisem
Maiken Sylthe
Magnus Nicholay Witsø
Martine Gjengår Tamlag
Morten Strand 
Odin Rangul Ørjavik
Rune Wexsahl
Sigurd Rølland Hugsted
Synne Schawland Nøstan
Ulrikke Stavnes
Veronika Knoph 
Vilde Iversen

Søndag, 9. mai, kl. 11.00 Søndag, 9. mai, kl. 13.00

92 konfrmanter fullførte konfimasjonsforberedelsene i Hoeggen menighet 
denne våren. Opplæringen av konfirmantene startet i september i fjor med en 
presentasjonsgudstjeneste. I løpet av vinteren fikk de innføring i sentrale tema 
som trosbekjennelsen, de ti bud, sakramentene og gudstjenestelivet. Det har 
vært leir på Søvassli, foreldremøter, oppmøte på gudstjenester og deltagelse 
på fasteaksjonen. Ansvarlig for opplæringen har vært Jørg Kunzendorf  og 
Sigrid Lauglo.



Menighetstur  
i Hoeggen

Hoeggen menighet arrangerer tur 
til Sverresborg Trøndelag Folke-

museum, Vår Frue kirke og Horne-
mannsgården

Tirsdag 31. august kl. 9.15 (merk 
tida!) starter vi med buss fra bensinsta-
sjonen ved Risvollansenteret. Vi kjører 
om Sollia (ikke kirka), Vestlia (barne-
hagen) og Othilienborg, hvor vi tar på 
deltakere underveis på alle bussholde-
plassene.

I år blir vi kjørt av Trondheim Turbuss, 
og først går turen til folkemuséet på 
Sverresborg. Vi ser de to kirkene, Stav-
kirka og Loe kirke. Derifra kan vi ta bus-
sen eller gå ned til det nye service-byg-
get. Vi får omvisning der (utstillinger) 
og i bygårdene (Hans Nissen-gården, 
kolonialbutikken….), hvor det alle steder 
skal være forholdsvis lett å komme fram.

Kl. 11.00 blir det formiddagsmat i Café 
Bagle i sevice-bygget (lett tilgjengelig). 

Etter maten er det anledning til å se 
seg fritt omkring, og de sprekeste har da 
mulighet til å gå der andre synes det er 
vanskelig å komme fram.

Så kjører vi til Vår Frue kirke, der det 
blir omvisning og andakt. Vår Frue kirke 
er nylig pussa opp, og Kirkens Bymisjon 
har åpen kirke der.

Kl 14.00 spiser vi middag i Horne-
mannsgården.

Kl 15.30 kjører bussen oss heim.
Pris kr 250. 
Påmelding til menighetskontoret, 

telefon 73 82 34 50 eller  e-post : post.
hoeggen@kirken.trondheim.no.

Velkommen med på tur!
Hilsen 

Diakoniutvalget i Hoeggen menighet.

Ved siden av den generelle konfirmantopplæringen har konfirmantene i 
Tempe, Leira og Bratsberg vært med på et innsamlingsprosjekt til vennskaps-
menigheten Hiiumaa i Estland. Dette har kommet i stedet for fasteaksjonen 
til Kirkens Nødhjelp. En gruppe konfirmanter har også vært med til Hiiumaa 
for å kunne formidle sine inntrykk til foreldre og medkonfirmanter. Ellers har 
de deltatt i pilegrimsvandring, i samhandlingsløypa på Imi Stølen, og de har 
vært aktivt med i gjennomføringen av flere gudstjenester. Det har vært flere 
foreldremøter, og på et spesielt vellykket møte med foredrag og samtale var 
temaet forebyggende arbeid, der både konfirmanter og foreldre møtte.

Konfirmanter i Bratsberg 
kirke 9 mai 2010 (til høyre):
Kenny Bjørneraas
Øyvind Jonassen Hagen
Bjørnar Hoel
Malin Høiby
Håkon Kvalnes
Helene Lange
Eivind Meedby
Andrea Susanne Olsen

Konfirmanter i Leira  
kapell 9. mai.2010 (under):
Tina Brocks
Susanne Broch Bugge
June Andrea Hollund
Cicilie Alstad Jonli
Julie Christina Revdahl
Lotte Victoria Sailer

Håkon Aksdal
Frank Fornes Alstad
Sivert Hofstad Amundsen
Morten Enmo Bugge
Stian Rikstad Hansen
Simon Holand Rødsten 
Mats Kristian Øverås Selven
Aleksander Sjøvold

Konfirmanter i Tempe 
kirke 10 mai 2010 (under):
Susanne Arnesen Hegstad
Andreas Schjetne Bergvin
Caroline Dankworth
Camilla Handeland
Katrine Holsvik Høyem

Linn Elise Kojedal
Petter Kvernemo
Håkon Aalberg Markovic
Ivar Sagli Meland
Kevin Myhren
Andreas Pettersen
Ella-Lovise Hammervold Rørvik

Stian Rabben Høiseth
Aleksander Breivik Sund
Anniken Tøndel
Magnus Wisth
Kamilla Wisth
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Konfirmanter 
i Tempe, Leira og Bratsberg



Formiddagstreff
i Hoeggen kirke

Et møtested for fellesskap ei  
formiddagsstund, med sosialt  
samvær og variert program:  
God servering og hygge ved  

bordet, andakt, et tema,  
utlodning og allsang. 

Program for høsten 2010:
Tirsdag 31. august  

Tur til   
Folkemuséet på Sverresborg.           

Se egen omtale av turen  
annet sted i bladet.

Tirsdag 28. september kl. 12:
Liv og Sverre Olsen:  

Andakt og  ”Kunstreisen”. 

Tirsdag 26. oktober kl. 12:                                       
Sven Svebakk, 

professor i humor: 
”Sans for humor. 
Humor og helse.” 

 Andakt.

Tirsdag 30. november kl. 12:                         
Leiv Elvestad: 

”En bedre dag i morgen? 
Det godes kår i en brutal verden.” 

Andakt.        

Trenger du skyss til formiddagstreff,  
ring 73 91 28 83.  
Skyssen er gratis. 

Alle er velkommen!

“Åpne lørdag” arrangert av 
Interkulturell kvinnegruppe
Lørdag 20. mars hadde ”Interkul-
turell kvinnegruppe” noe de kalte  
”Åpen lørdag” der  de profilerte seg 
for nærmiljøet i Hoeggen menighet.  
Pengene som kom inn denne dagen 
var bestemt til et godt formål, og val-
get var de jordskjelvrammede barn, 
siden det var to store jordskjelvkata-
strofer i det tidsrommet.  

Det ble laget små kulinariske sma-
kebiter fra  de ulike nasjonene som 
ble representerert. Kaffe, te, kaker, 
smykkeverksted, origamiverksted, 
hjemmelagede håndarbeidsproduk-
ter og alt dette ble solgt til rimelige 
priser. Fiskedam for de minste og 
tombola ble et populært innslag og 
ga mye latter og jubel på kirkebak-
ken. Tilsammen kom det inn 5 383  
kroner som ble overrakt til Kirkens 
nødhjelp. Pengene er sendt videre til 
de områdene som trengte de mest.  
Kvinnegruppa er stolte over å ha 
samlet inn penger til et godt formål 
og fått vist seg frem i nærmiljøet.

Britt Korsvik
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Stående applaus 
til tyske Capella Vocalis og 
Nidarosdommens Guttekor

Menighetstur til Vasssfjellkapellet
2. - 3. oktober arrangerer  Hoeggen menighet tur til Vassfjell-
kapellet.  Turen er åpen for alle som ønsker å bli litt bedre 
kjent med andre i menigheten.  Sett av helga og bli med!   
Følg med for ytterligere informasjon!

Hilsen arrangementskomiteen.

Det ble responsen fra en fullsatt 
kirke da de to korene framførte 

’Halleluja’ av Andrew Carter og 
Georg F. Händel som postludium i 

Strinda prosti
består av 5 prestegjeld:
• Strinda prestegjeld: 

    Strinda sokn 
    Berg sokn

• Hoeggen prestegjeld: 
    Hoeggen sokn

• Tempe prestegjeld: 
    Tempe sokn 
    Bratsberg sokn

• Strindheim prestegjeld  
    Strindheim sokn

• Ranheim prestegjeld  
    Ranheim sokn 
    Charlottenlund sokn

prostigudsjensten 
søndag 30. mai. 
Erling With Aas-
gaard støttet kor-
sangen med orgelet. 
Temaet for prosti-
gudstjenesten skulle egentlig være 
trosopplæringen i prostiet. Men da 
muligheten kom for å få besøk av det 
tyske guttekoret Capella Vocalis fra 
Reutlingen med sin dirigent Eckhard 
Weyand og Nidarosdommens Gut-
tekor med sin dirigent Bjørn Moe, 
ble hele gudstjenesten nærmest for 
en konsertgudstjeneste å regne! De 
to korene framførte det ene mester-
verket etter det andre gjennom hele 
gudstjenesten. Kirken var fylt av 
gjester fra de andre prestegjeldene i 
prostiet. De fikk en stor opplevelse 
av det fremste av europeisk korkon-

sertmusikk denne søndagen. 
Capella Vocalis hører hjemme 

i Reutlingen i Tyskland. Det ble 
grunnlagt i 1992 og rekruterer gutter 
i 7-8-årsalderen fra skoler i Reut-
lingen, Bietigheim-Bissingen og 
omkringliggende områder. 

Prostigudstjensten ble forettet 
av Merete Sand. Prost Tora Samset 
holdt preken. Hun orienterte litt om 
dåpsopplæringsmidlene menighetene 
skal få. Strindheim har allerede fått 
noe av dette og kommet i gang. Dette 
er et satsningsfelt for prostiet.

Skule Sørmo

Eckhard Weyand i aksjon med de tyske korguttene

Nidarosdomens guttekor til venstre og Capella Vocalis til høyre



Slettahjell Trio i 
Tempe kirke.

Tempe kirke var fullsatt da Slettahjell 
Trio hadde konsert søndag 30. mai 
Trioen består av søsknene Solveig, 
Olav og Øystein. De sang både hver 
for seg, duett og trio. Repertoaret 
besto av salmer og country/blues-
preget musikk, og det virket absolutt 
som det falt i smak hos publikum.  
Konserten inngikk i programmet for 
50-årsfeiringen av Tempe kirke og 
ble arrangert av Tempe menighetsråd 
og Musikk i Strinda. Jubileumsfei-
ringen fortsetter også til høsten med 
månedlige arrangementer.  Det første 
blir ”Hele menigheten synger”  med 
Per Otto Lilleberg og sangkoret Te 
Deum søndag 29. august.  

Bevertnings/Serveringshjelp
til Tempe Kirke søkes!

Kontakt Mette  Johansen  
tlf 92209148
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Feiringen av 50-årsjubiléet for 
Tempe kirke ble en stor fest. 

Jubileumsuka startet tirsdag 20. april. 
med skolegudstjeneste om formid-
dagen og konsert ved Trondheim 
kulturskole om kvelden. Fredag 
kveld var det  jubileumskonsert med 
profesjonelle musikere som spilte 
meget vakkert. Søndag var selve 
jubileumsdagen. Kirken var fullsatt 
på festgudstjenesten kl. 11.00. Bi-
skop Tor Singsås, prost Tora Samset, 
menighetens prester, tidligere prester 

i Tempe kirke og flere andre deltok.    
Erling With Aasgaard satt ved orgelet 
og Nidarosdomens guttekor var med 
og løftet gudstjenesten til en skikke-
lig jubelfest.

I 1950-årene ble det gjort en stor 
innsats for å få reist Tempe og Valene 
småkirke og flere av de som var med 
den gangen var til stede på jubiléet.

Fra Hadeland kom Karen Johanne 
Flatø, enke etter den første  presten 
i Tempe kirke, Lars Flatø. Fra Oslo 
kom Fredrik og Janne Grønningsæter. 

Vi hadde også besøk fra vennskaps-
menigheten vår på Hiiumaa i Estland.

Etter gudstjenesten fortsatte festen 
i menighetssalen der kjøkkenkomi-
téen hadde dekket vakre bord. Vi fikk 
middag og kaffe,  og mange hadde 
ordet og overrakte gaver til jubilan-
ten.

En minnerik dag for alle oss som er 
glad i Tempe kirke. 

Bildene til høyre er fra konserten til 
Trondheim Kulturskole 20. april.

Flott jubelfest i Tempe kirke
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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
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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
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Begravels
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www.svanholm.no TRONDHEIM
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Kremasjoner
Gravstøtter

Forsendelser
BlomsterDøgnvakt 73 89 11 40
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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
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BPVESTLIA   BUNNPRIS.NO
VELKOMMEN TIL BUNNPRIS VESTLIA AS

FOR EN HYGGELIG HANDEL

Jenny Engelsås-Eilertsen
Leon Michelsen
Zozan Kaya Asphaug
Emilian Bratsberg
Amilie Rosmo Helsø
Sara Celin Rosmo

Døpte

Døde
Bratsberg menighet

Nicolai Benjamin Gaustad
Sigrund Indianna Bratsberg

Fellesutgivelse av menighets-
bladene for Hoeggen, Tempe 
og Bratsberg.
 
Redaksjon: 
Otto Sjelmo (red), Eivind Bratseth, 
Heidi Birkelund, Lise Helen Bre-
vik, Skule Sørmo (layout,foto). 
Opplag: 11.000  
Trykk: Offset-Trykk AS
Forsidebilde:
Foto: Håkon Mosvold Larsen 
(Nettavisen, Scanpix)

Frivillige for eldre
Nidarvoll Helsehus søker personer 
som har tid, lyst og overskudd til å 
være et medmenneske innen eldre-
omsorgen. 

Her ved Helsehuset er det 120 
beboere, dvs. 20 rehabiliterings-
plasser, 10 korttidsplasser og 90 
langtidsplasser.

Det er mange forskjellige akti-
viteter på huset og også frivillige 
hjelpere.

Nivarvoll Helsehus ønsker seg 
flere frivillige. Oppgaven for disse 
vil være å følge beboerne ut, delta 
sammen med de eldre på  trim, 
bingo, erindringsgrupper, baking  og 
underholdning. Den frivillige kan gå 
sammen med aktivitør eller om de 
ønsker knytte seg  opp i mot enkelte 
beboere.

Sang og musikk er noe vi alle set-
ter stor pris på, så personer som kan 
bidra med dette er svært ønskelig.

Om du synes dette var av inter-
esse, ta kontakt med aktivitør ved 
Nidarvoll Helsehus. 

Ranveig Martinsen Tlf. 91685843



Tempe
Døpte

Døde Tempe kirke:
Adr.: Holtermannsvn 30, 7031 Trondheim
Tlf. ma-fred. 10-14: 73 94 98 90
Fax:  73 94 95 94
Bankgironr.: 7874.06.07862
E-post: post.tempe@kirken.trondheim.no

Web.adresser:
www.tempe.kirken.trondhem.no
www.bratsberg.kirken.trondheim.no

Kontortid: 
Telefontid: Mandag -fredag 10-14 
Kontoret er åpent mandag- tirsdag og  
annenhver onsdag 10-14

Menighetssekretær:
Anne Marit Bjørklid  tlf.: 73 94 95 90
E.post:  
anne.marit.bjorklid@kirken.trondheim.no

Leira kapell og Bratsberg kirke:
Se tlf Tempe kirke

Sokneprest:
Audun B. Slettahjell tlf.: 73 94 95 90
E.post: 
audun.slettahjell@kirken.trondheim.no

Sokneprest:
Esbjørn Hummelgård,  tlf.: 73 94 95 92
E post:  
esbjorn.hummelgard@kirken.trondheim.no

Diakon i Tempe og Leira
Ingrid Sandstad  tlf.: 73 94 95 95 
ingrid.sandstad@kirken.trondheim.no 

Kirketjener Tempe og Leira:
Lev Linevski tlf.: 91 56 32 21

Kantor Tempe:
Olaf Dybdahl tlf.: 73 94 11 55
E-post: olaf.dybdahl@kirken.trondheim.no

Kantor Bratsberg og Leira:
Erling With Aasgaard,  tlf.:  95 85 18 87

Enhetsleder:
Gunhild Marie Roald tlf.:  41 64 10 21  
 
Menighetsrådets leder:
Kirsten Selnes
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Viktoria Isaksen 
Aase Schjetne 
Karl Alfred Kjørsvik 
Per Sve 
Gudmund Petter Jægtvik 
Fritz Bruun Christensen 
Thor Erik Mathsone 
Ole Sigurd Bratseth 
Else Balstad 
Erna Schjetne 
Arne Juberg 

Solveig Anderssen 
Odd Rønning 
Reidun Luneborg Skogstad 
Inger Antonie Olsen 
Marit Evensen Fitje 
Arvid Johannes Herje 
Beate Nygård 
Alfhild Mortensen 
Solveig Kjevik 
Knut Reitan 
Aase Kjellaug Røtnes

Martin Schjølberg Bergaust  
Jo Leknes Jensen 
Sara Dahl 
Viktor Estenstad 
Wilhelm Albert Hegle 
Alexander Johansen Sandvik 
Philip Skotvold 
Elias Langaard Thomassen 
Marius Hoff 
Christopher Matheo Willumstad 
Emil Moen Winnberg 
Andreas Oterholm Hoff 
Hanna Worpvik Tverdal 
Maja Anneli Kolstø Haavik 
Bastian Landrø Steien 

Sofie Follestad Kverkild 
Tuva Røyrvik Fuglseth 
Elise Austbø Olsen 
Emma Celine Dalehamn Utseth 
Sunniva Christensen Malmin 
Elise Agersborg Pettersen 
Nicolai Hovde Fjeldvær 
Maiken Østby Grue 
Vilde Sødal Kristiansen 
Tilde Orvik Sæterhaug 
David Atem-Fjeldstad 
Hannah Mathisen Klausen 
Hanna Mathisen Klausen 
Marta Isabel Stavnes Skatvold 
Pernille Dyrhaug Heggelund 

Juni
06. 2.s.e.pinse.
 Leira kapell kl. 11.
 Høymesse v. Esbjørn Hummelgård.
 Bratsberg kl.11.
 Høymesse v. Audun Slettahjell

13. 3.s.e.pinse
 Tempe kirke kl.11.
 Familiegudstjeneste v. Esbjørn Hum- 
 melgård.
 Musikk av Nidaros Brass. Utear 
 rangement etter gudstjenesten

20. 4.s.e.pinse
 Nedre Leirfoss kl.11.
 Friluftsgudstjeneste v. Audun Slet 
 tahjell

27. 5.s.e.pinse
 Tempe kirke kl.11.
 Høymesse v. Esbjørn Hummelgård

 

Juli
04. 6.s.e.pinse
 Leira kapell kl.11.
 Høymesse v. Tora Samset 

11. 7.s.e.pinse
 Bratsberg kirke kl.11
 Høymesse v. Esbjørn Hummelgård

18. 8.s.e.pinse
 Tempe kirke kl.11
 Høymesse Esbjørn Hummelgård

25. 9.s.e.pinse
 Leira kapell kl.11
 Høymesse v. Audun Slettahjell 

August
01. 10.s.e.pinse
 Skålhaugen på Digre i Bratsberg  
 kl.11.
 Friluftsgudstjeneste v. Audun Slet- 
 tahjell

08. 11.s.e.pinse
 Tempe kirke kl.11
 Høymesse v. Oddvar Gudmestad.

15. 12.s.e.pinse
 Leira kapell kl.11
 Høymesse v. Audun Slettahjjell

22. 13.s.e.pinse
 Bratsberg kirke kl.11
 Høymesse v. Esbjørn Hummelgård

29. 14.s.e.pinse
 Tempe kirke kl.11
 Høymesse v. Audun Slettahjell

September
05. 15.s.e.pinse
 Tempe kirke kl.11
 Høymesse v. Audun Slettahjell

12. 16.s.e.pinse
 Leira kapell kl.11
 Høymesse v. Esbjørn Hummeløgård

 Bratsberg kirke kl.11
 Høymesse v.Audun Slettahjell

19. 17.s.e.pinse
 Tempe kirke kl.11
 Familiegudstjeneste v. Esbjørn Hum- 
 melgård

26. 18.s.e.pinse
 Tempe kirke kl.11
 Høymesse v. vikar

 Bratsberg kirke kl.11
 Gudstjeneste v. Audun Slettahjell
 Konfirmantjubileum

Jubileumsfeiringen for Tempe kirke fortsetter.

Søndag 29.august kl.18.00:
Hele menigheten synger. Sangkoret Te Deum og Per Otto Lilleberg 
deltar.

Søndag 26.september kl.18.00:
Menighetskveld med besøk fra Trondheim Bymisjon. Sangkoret 
KorX deltar

Velkommen til kirken Tempe, Leira og Bratsberg

Kunngjøringer:
Hyggetreff for pensjonister og andre.
Ola Frosts vei 3: 26.august kl.18.00.
Bratsberg kirkestue: 2.september kl.12.00
Leira kapell: 7.september kl.11.00



For så høyt har Gud elsket 
verden, at han ga sin Sønn, 
den enbårne, for at hver den 
som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv.  

 Joh 3,16 

Juni 
06.  Høgmesse kl. 11. Markering av at  
 Ingrun Norum avslutter
       diakontjenesta si.

13.  Det planlegges utegudtjeneste.  
 Se nærmere info under Kirkene i  
 helgen i Adresseavisen

17.   Beboere på Nidarvoll Helsehus  
 inviteres til  gudstjeneste med  
 kirkekaffe kl. 1115 

20.  Høymesse kl. 11

27.  Høymesse kl. 11

Juli
04. Ingen gudstjeneste i Hoeggen

11. Høymesse kl. 11

18. Høymesse kl. 11

25. Høymesse kl. 11

August
01.  Ingen gudstjeneste i Hoeggen   

08.  Høymesse kl. 11

15.  Høymesse kl 11

22.  Høymesse kl. 11

29. Høymesse kl. 11

31.  Tur til Folkemuseet på  
 Sverresborg. Se egen omtale på  
 side 9.
31.  Grillfest  for frivillige medar- 
 beidere i kirka kl. 18

September
05. Høymesse kl. 11

12. Familiegudstjeneste.  
 Utdeling av 4-årsbok til 4-åringer  
 født siste halvår

19. Høymesse kl. 11

26. Gudstjeneste. Presentasjon av 
      konfirmantene for 2011

28. Formiddagstreff kl. 12-14

Oktober
02. Bruktmarked. Inntekten går til 
      menighetens misjonsprosjekt i  
 Etiopia

03. Høymesse kl. 11

02-  03 Menighethelg på Vassfjellet

10. Høymesse kl.11

17. Høymesse kl. 11

24. Familiegudstjeneste kl. 11

22-24 Konfirmanthelg på Søvasslia

26. Formiddagstreff kl. 12-14

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: 
Annenhver onsdag,og hver torsdag og fredag. 
kl. 10 - 14.

HOEGGEN ÅPEN BARNEHAGE
Torsdager fra  09.00-15.00
Styrer: Ingrid Baksaas Nordli.  
Musikalsk barnehage mandager fra kl.09.00 - 
15.00. Se også:  www.spirenbarnehage.no
Sokneprest: 
Merete Sand   tlf.: 73 82 34 52
Privat  tlf.: 73 93 71 20 

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

Kateket:   
Jørg Kunzendorf  tlf.: 73 82 34 53
Mobil jobb tlf.: 41 59 62 97

Kantor:
Erling With Aasgård   tlf.: 73 82 34 56

Kirketjener: 
Lev Linevski  tlf.: 73 82 34 54

Diakon: 
Ingrun Norum   tlf.: 73 82 34 57

Menighetssekretær:
Anne Marit Bjørklid   tlf.: 73 82 34 50
Besøkstid: Torsdag, fredag 
og annenhver onsdag kl.10.00 -14.00

Enhetsleder: 
Gunhild Marie Roald  tlf.: 41 64 10 21
Menighetsrådets leder:  
Unni Fosser Knudsen

Døpte

Døde

26 27

Inger Schulstad
Anne Serine Fredriksen
Else Fleischer
Bjørn Ellewsen
Asbjørn Fredrik Vedø
Gunnar Johnsen
Henry Einar Sakshaug

Hans-Henrik Bjørset
Lars Waldemar Berntzen
Kåre Utseth
Greta Kielland
Terje Herrem
Aase Cecilie Strømsem
Inger Pettersen
Arne Oddmar Berge

Fredrik Kristiansen Bakk
Malina Koxvig Halvorsen 
Carl Fredrik Hellem Indbryn 
Ludvig Kjeldstad 
Hannah Olea Westermann Myrvoll
Live Mostervik Rones 
Tobias Grøntvedt. 
Signe Haugen Fiskvik 
Maria Danielsson Glende 
Julia Margaret Lavelle 
Andrea Lea Lein 
Mathias Alexander Næss 
Elias Gellein 
Marius Hoff 
Sondre Eng Jacobsen 
Dina Xinling Selbekk Arnestad
Arya Elena Yavar Ludvigsen 
Margrethe Arezo Yavar Ludvigsen 
Andrine Røstad 
Anne Skjærbusdal Ottesen 
Ingrid Nilssen Stafne 

Lena Elvira Strømhylden 
Martine Gjengår Tamlag 
Ingrid Marie Våge 
Emma Bjerkvik Vik 
Ole Magnus Elgsæther 
Thi Kim Hong Vo 
Morten Gustav Kollberg Thomassen 
Majlinn Nordrekken-Smemo 
Håkon Fredrik Strømmen 
Elise Agersborg Pettersen 
Filip Pedersen Angelvik 
Mille Pedersen Angelvik 
Minda Aune 
Sahra Aune 
Lisa Slørdahl Baust 
Cornelia Schei Eggen 
Jaran Leikvam Melum 
Thomas Emil Besteland Olsen 
Solveig Rødseth 
Pernille Dyrhaug Heggelund 

Dette skjer i 
Hoeggen menighet

(med forbehold om forandringer):



Tilsammen et 70-talls sangere i 5 kor deltok under den tradisjonsrike vårkonserten i Hoeggen kirke onsdag 19. 
mai. Liturgisk kor (dirigent Oddrun Bølset) , Crescendo  (dirigent Knut Kristian Mohn), Hoeggen barnegospel 
(dirigent Dagfrid B. Almklov), Ambitus (dirigent Oddrun Bølset) og Lightning TenSing   (dirigenter Lovise 
Almklov og Hege Wik) var navnene på alle korene som deltok. Knut Kristian Mohn fremførte et solosangnum-
mer, Erling With Aasgård et orgelnummer, Trond Solli, Knut Haseth og Oddrun Bølset et instrumentalnummer 
på trompet, trekkspill og piano. I tillegg medvirket Ingar Almklov og Bjørnar Levi Flem på slagverk, Asgeir 
Alm-klov på bass, Lars Folven på gitar. Konserten avsluttet med et fellesnummer (bildet) ‘Se på din wärld’ av 
Rutter/Gravè, dirigert av Oddrun Bølset.


