
Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 2 2011)

Konfirmasjonen viktig familiefest
 Hoeggen kirke:  95 konfirmanter i 6 konfirmasjonsgudstjenester 
 Tempe kirke:  42 konfirmanter i 4 konfirmasjonsgudstjenester 
 Bratsberg kirke: 8 konfirmanter i 1 konfirmasjonsgudstjeneste
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Den hellige ånd
den usynlige hjelper

Nattverd hjemme

Lysten og litt lengsel er der, men 
beina kan ikke lenger bære og 

det blir så fort et bry… Hva da med å 
få nattverden hjemme?

Et lite bord, godstolen. Kanskje et 
tent lys på en hvit duk. Her kommer 
besøk fra kirken. En liten kalk, litt 
vin, et sølvfat med oblater på. I den 
natt da han ble forrådt… og Dette er 
Jesu Legeme. Dette er Jesu Blod. Når 
mine bein ikke vil, kommer hans. 
Gitt for deg. Og Herren velsigne deg.

Kanskje en kopp kaffe på kjøk-
kenet til etterpå? Hvis det høres fris-
tende ut for deg eller noen du kjenner 
kan du ringe diakonen i menigheten. 
Vi kan da avtale en dag vi kan mø-
tes. Og når 2 eller 3 er samlet, er han 
midt iblant.

Heide Thorsen, diakon
tlf 412 62 039 / 73 82 34 57

Er Den hellige ånd en person 
eller en kraft, var det en av 
konfirmantene mine som spur-

te meg om nå i vår. Et godt spørsmål.  
Begge deler, svarte jeg.  Den hellige 
ånd er den tredje personen i treenig-
heten og så absolutt en person. Sam-
tidig forbindes Den hellige ånd ofte 
med kraft, Åndens kraft. Den hellige 
ånd er en kraftfull person.   

De første kristne hadde ikke klart å 
gå ut å vitne om Jesus uten Den helli-
ge ånds hjelp. I Apostlenes gjerninger  
kan vi lese at de ble fylt av Den hel-
lige ånd, eller at Den hellige ånd kom 
over dem når de trengte ekstra kraft. 

Vi feirer pinse fordi Den hellige 
ånd kom til verden på pinsedagen 
for 2000 år siden. Ånden kom over 
disiplene, slik at de kunne snakke 
andre språk og fikk frimodighet til å 
vitne om Jesus i Jerusalem og videre 
utover. På den første pinsedagen kom 
Ånden som et brus fra himmelen og 
som ildtunger som satte seg på hodet 
til apostlene. Det var veldig spesielt. 

Hvordan merker vi Den hellige ånd 
i dag? Det kan være litt vanskelig å 
svare på. Det virker som Den hel-
lige ånd vanligvis er en stille person. 
Det er vanskelig å få tak på Den 
hellige ånd. Det ligger litt i sakens 

natur. Han er en ånd, men også en 
tenkende og handlende person. Et 
kjennetegn på Den hellige ånd er at 
han peker på Jesus og hjelper oss til 
å tro på han. Den hellige ånd er for 
alltid nært knyttet til de andre perso-
nene i treenigheten: Far og Sønn og 
Hellig Ånd. Vi kan ikke forstå det 
rent tankemessig, men vi kan oppleve 
at Den hellige ånd er usynlig til stede 
når vi ber til Gud. Når vi forkynner 
om Jesus, så er Ånden der og hvisker  
i øret vårt at dette er sant, dette kan vi 
tro på. Ingen kan si at Jesus er Herre, 
uten i Den hellige Ånd, sier Bibelen.

Ånden sammenlignes med vin-
den. Vi kan ikke se vinden, men vi 
ser virkningen av vinden, at trærne 
bøyer seg. Slik er det med Den hel-
lige ånd også. Vi kan ikke se Ånden, 

men vi kan 
se resultatet 
av Åndens 
virksomhet. 
Ånden ska-
per tro og liv 
og glede. 

Og Ånden 
er en hellig 
ånd, som vil 
det som Gud 
vil, det som 
er hellig og 
rent.  Jesus 
sa at han 
skulle sende 
Ånden som 
en erstat-
ning for seg 

selv, når han fór opp til himmelen. 
Da skulle Ånden komme å veilede 
og hjelpe disiplene. Jesus kaller Den 
hellige ånd for Talsmannen. Ånden 
er vår talsmann  overfor Gud og han 
er vår hjelper. Det greske ordet pa-
rakletos, som er oversatt med Tals-
mannen, ble brukt om en hjelper, en 
som bistod folk i retten, en advokat. 
Den hellige ånd er en hjelper og en 
trøster. Hvis vi er nede for telling, 
hjelper han oss på beina igjen.  Den 
hellige ånd er vår venn, han er vår 
veileder. Hvis vi har gjort noe galt, 
vil han vise oss det, men han ankla-
ger oss ikke, han vil hjelpe oss på 
rett vei igjen. 

Og Den hellige ånd gir gaver, 
såkalte nådegaver. Det er mange 
forskjellige nådegaver, for eksempel 
å lede, hjelpe, vise omsorg. under-
vise, forkynne. Det kan være natur-
gaver som Gud bruker og utvikler 

på en spesiell måte. Det finnes også 
mer ekstraordinære nådegaver som 
tungetale, profetisk gave (å se inn i 
fremtiden), be for syke, be om un-
der. Det er meningen at  nådegavene 
skal være i funksjon i den kristne 
menighet for at menigheten skal bli 
oppbygd.  Men Paulus understreker 
at kjærligheten er den største nåde-
gaven.

Det nye testamente har mye å 
fortelle om Den hellige ånd. Han er 
vår  veileder i alle ting. Når vi ber 
og leser i Bibelen gir han oss veiled-
ning.  Den hellige ånd har et mål 
med sitt arbeid: å bygge Guds kirke i 
verden og hjelpe den enkelte troende 
i sitt liv.

Sigrid Lauglo

Den hellige ånd og pinse

Ånd over ånder, kom ned fra det høye,
evig med Fader og Sønnen én Gud!
Kom, du som sjelene sammen kan føye,
kom og gjør rede den himmelske brud!
Kalle, forsamle, og Jesus forklare,
bygge Guds kirke, opplyse hans folk,
det er din gjerning, la oss den erfare,
kom, du Guds kjærlighets mektige tolk!
(Norsk salmebok 217)
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Marit Herrem, pensjonist og 
tidligere rektor ved Steindal skole, 
synes pinsen kan være litt vanskelig å 
få tak på. Selv har hun sin barnetro og 
har stor sans for kirka, men opplever 
seg ikke som troende i aktiv forstand.

- Av jul, påske og pinse er det nok 
pinsen barna kan minst om. Den er 
vanskelig å formidle, selv om man 
har blitt flinkere i dag, og jeg synes 
det er mange dyktige prester, sier hun.

I sin tid som rektor la hun vekt på et 
aktivt forhold til kirka. Barna skulle 
lære om evangeliet. Fra starten av 
hadde de skolegudstjenester to ganger 
i året – til jul og i forbindelse med 
sommeravslutningen.

- Vi prøvde også å veksle mellom 
påske og pinse, men opplevde at det 
var vanskelig å bringe barna aktivt 
inn i pinsebudskapet. Dette med Den 
hellige Ånd er mer abstrakt, så vi 
gikk tilbake til julegudstjeneste og 
påskegudstjeneste. Samtidig ligger 
det mye i pinsens budskap, og den 
kommer jo også i en nydelig årstid 
med blomster og håp, smiler Marit 
Herrem.

Viktig med respekt

Hun forteller at de diskuterte mye 
på skolen hvordan de skulle 

legge opp undervisningen om pinsen, 
det var så mye de ikke forsto selv, 
samtidig handler tro nettopp om det å 
gripe det uforståelige.

- Hoeggen kirke har tatt barna 
veldig på alvor, og det var viktig for 

oss i skolen å lære barna respekt for 
kirka – at alle guttene skulle ta av seg 
lua når de kommer inn i kirkerommet, 
slutte å snakke og delta i en høytids-
stund. Jeg har vært på disse gudstje-
nestene også etter at jeg ble pensjo-
nist, og det er en fryd å se hvordan 
barna oppfører seg, sier hun.

Noen store diskusjoner rundt dette 
med skolegudstjenester har hun ikke 
opplevd blant foreldrene, til tross 
for at de har barn fra mange ulike 
nasjoner i skolemiljøet. Mange barn 
fra ikkekristne kulturer deltar i skole-
gudstjenestene, og skolen har i alle år 
invitert foreldrene til å være med.

- Skolen har alternative opplegg for 
de barna som ikke skal delta på guds-
tjenestene, men vi opplever at også 
mange av de barna blir med i kirken, 
forteller hun.

Med overgang fra kristendomsun-
dervisning til mer allsidig religions-
undervisning i skolen har hun vært 
opptatt av at man skal ha respekt for 
alle religioner, samt at kulturtradisjo-
nene i kristendommen skulle bringes 
videre.

Egen tro

Marit Herrem har ikke vokst opp 
i en spesielt troende familie, 

men kom i tett kontakt med den krist-
ne tro da hun var au pair i Cambridge 
mens hun gikk på engelsklinja ved 
gymnaset.

- Jeg var hos en prestefamilie, og 
var med i kirkas liv døgnet rundt, 

med fantastisk mye frivillig aktivitet. 
Det gjorde noe med tankene mine 
rundt å være en aktiv kristen. Tilbake 
i Norge besøkte jeg flere kirker, men 
fant ikke det samme miljøet som jeg 
opplevde i England. Men barnetroen 
holder jeg fast ved, smiler hun.

Noe aktiv i kirkens liv er hun også 
nå som hun har blitt pensjonist. Hun 
er kirkevert i Vår Frue kirke, er opp-
tatt av det flotte arbeidet Kirkens 
Bymisjon gjør, og vil fortsette med 
det engasjementet. Det er heller ikke 
umulig å treffe henne i Hoeggen kirke 
nå og da.

- Det er en fantastisk fin kirke, 
arkitektur har jo også mye å si for 
opplevelsen, med glassmaleriene og 
lyset som kommer inn gjennom dem, 
avslutter hun.

Heidi Birkelund

Tanker rundt pinsehøytiden

Lørdagen startet med en bli-
kjentsamling som tre LiVere 
(Ledere i Vekst) som var med 

på leiren sto for. Vi lekte sheriff, og 
lærte navn. På formiddag var vi ute 
i grupper og hadde forskjellige sam-
arbeidsposter. Man trengte ikke lete 
lenge etter mangfoldet. Der var alt 
fra snøenglelaging til menneskepyra-
midebygging, fra passarygg til Kims 
lek. Det som nok var den største 
utfordringen for noen, trass den van-
skelige oppgaven med å frakte hele 
gruppa på fem en 20-30 meter med 
hjelp av to planker, var nok hanggli-
ding. Men allikevel, alle oppmuntret 
alle og alle kom seg over avgrunnen. 
Hver gruppe lagde sitt eget gruppe-
navn, sin egen sang, og sitt eget heia-
rop. Været var flott og snøen dyp og 
gruppene ble godt kjent innad. 

Senere på dagen lærte de fantas-
tiske leirlederne deltagerne om for-
skjellige roller i ei ledergruppe, og 
om det å samarbeide. På kvelden var 
det framføring av gruppesangene. 
Hoeggens gruppe stakk av med pre-
mien for beste sang, hvilket besto i 
en smørbukkpose. Det var også spør-
rekonkurranse og bøtteballett, en lek 
der man holder hender i ring og skal 
få de andre i ringen til å velte to bøt-

ter som står oppå hverandre i midten. 
Partystemningen sto høyt i taket, og 
folk hadde det supert med mennesker 
de nesten aldri hadde møtt før. 

Å være MiLKer er veldig givende. 
Å få tilbringe en søndagskveld i må-
neden med så artige og fantastiske 
mennesker som de man kan møte på 
Moholt menighetshus, og å lære om 
de strabasene det kan føre med seg 
å bli leirleder, er rett og slett en sann 
fornøyelse. Enda bedre er det å være 
sammen nesten ei hel helg.

Ingrid Kristine Børset

MILK-  
MIni Leder Kurs 
  
MIni Leder Kurs er et kortfattet 
lederkurs for fjorårskonfirmanter. 
Dette kurset gir deg innsyn i mange 
ting, blant annet styrearbeid, ledelse, 
hva det vil si å ha tanker om å leve 
som en kristen, hvilke forhold de 
kristne har til Gud, hvordan forholde 
seg til andre menneske og så videre. 
Kurset arrangeres av KFUM/KFUK.
 

Et glimt fra MILK - minilederkurs

Ei helg i januar var MiLKerne i 
Hoeggen på MiLKleir på Søvasslia
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Hoeggen menighet
    
 1 Svanhild Christofie Hafnor, 43 år, Førskolelærer 
 2. Skule Sørmo, 60 år, Lektor   
 3. Møyfrid Brenne Fehn, 44 år, Jordmor 
 4. Hans Petter Talberg, 35 år, Eiendomsmegler 
 5. May-Britt Hofsli, 46 år, Dekoratør/Butikkselger 
 6. Vilhelm Børnes, 46 år, Sivilingeniør  
 7. Birger Hoggen, 62 år, Sivilingeniør  
 8. Edvin Grande, 67 år, Lærer/Musiker 
 9. Robert Johnstad, 21 år, Barne- og ungdomsarbeider 
 10. Gregor Berge, 39 år, Skatterevisor  
 11. Berit Mosdal, 58 år, Sykepleier  
 12. Knut Haseth, 51 år, Kulturskolelærer 
 13. Kristin Minervini, 60 år, Førstekonsulent 
     

Kandidater til menighetsrådsvalg 2011: 
Tempe menighet:
 1. Stein Bratseth
 2  Ågot Brende Lind
 3.  Bernt Olav Utgaard
 4.  Gerd Strømman 
 5.  Lars Lote
 6.  Kirsten Selnæs
 7.  Per Arne Todal 
 8.  Roald Stevik
 9.  Anne Berit Kvaal
 10.  Frode Strømman 
 11.  Karen Marie Stevik
 12.  Trygve Storflor
 13.  Anita Lilleberg

Fyldigere presentasjon av kan-
didatene kommer på hjem-

mesida til menighetene senest 
10.august. Samme presentasjon 
blir tilgjengelig som folder i kir-
kene og på kontorene, og vil også 
bli delt ut i postkassa di.

 Det blir valg også på søndag 
11.9. fra etter gudstjenesten til 
klokka 14.30 i Hoeggen kirke. I 
Tempe er det ikke valg søndag 
11.9 .

 Hvilket valglokale som er ditt 
mandag 12.9. står på valgkortet 
som blir sendt ut i god tid før val-
get. 

 Det blir gitt anledning til å 
forhåndsstemme i Hoeggen kirke 

følgende datoer:
  1.  Søndager: 28.8. og 4.9. én  

          time etter gudstjenesten
   2.  Onsdager: 31.8. og 7.9. fra  

          klokka 17-19
I Tempe blir det anledning til 

forhåndsstemming i kontortida  
(10 – 14), mandag og tirsdag fra 
12.8.. 

Dersom du vil stemme i et annet 
kirkesokn enn du tilhører, ta kon-
takt med menighetsrådet i god tid 
før valget. 

Kandidater til bispedømmeråds- 
og Kirkemøtevalget finner dere 
også på hjemmesiden vår senest 
10.august. Følg også med i media 
ellers.

Vårdugnad i Bratsberg
Mange hadde satt av ettermiddagen og kvelden onsdag 4. mai 
til den årlige dugnaden ved Bratsberg kirke. På tross av litt 
regn i lufta, kom det over 20 arbeidsglade menn og kvinner 
med river, trillebårer, vaskebøtter og traktorer.
Det ble vasket i kirka og kirkestua, mens plenen på kirkegår-
den fikk seg en ordentlig vårpuss. Underveis i dugnaden bød 
bygdekvinnelaget på kaffe, vafler og kaker i kirkestua, noe 
som det ble satt stor pris på. 
Vi i menighetsrådet er veldig fornøyd med innsatsen og vil 
herved takke alle som deltok på dugnaden.

Arvid Rokseth

Bildet: Her er en del av de som villig  
stilte opp til en innsats for kirka og kirkegården.

Kirkevalget 
11. og 12. septem-
ber 2011 velges 
medlemmene til 
menighetsråd og bispedømme-
råd (Kirkemøte) i Den norske 
kirke for perioden 2012-2015. 
Ved å stille til valg og stemme 
ved valget kan du påvirke din 
lokale menighet og kirkens 
videre arbeid. Du er invitert til 
å være med og gi kirken gode 
råd! Mer info om valget på 
http://www.kirkevalget.no. 

Kandidatpresentasjon
Til sammen skal det velges 
7500 medlemmer til menig-
hetsrådene og 114 medlemmer 
til bispedømmerådene og det 
årlige Kirkemøtet. På nettsiden 
http://www.kirkevalget.no blir 
kandidatene foran valget pre-
sentert i juni.

Fyldig valginformasjon på hjemmesida
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Dette postkortet når Trond-
heim fra Huancayo, en by 
høyt oppe i fjellene i det 

sentrale Peru. Byen ligger på over 
3000 meters høyde og er nokså uten-
for allfarvei. Turister kommer nesten 
aldri hit, og reisehåndboka mi har 
bare et par svært skrinne sider om 
byen. Jeg ville nok heller aldri blitt 
kjent med Huancayo dersom jeg had-
de reist til Peru som turist. Men jeg er 
ikke her på ferie. Sammen med min 
studievenninne Ragnhild Otto har jeg 
bodd i Peru siden oktober i fjor. Vi 
er nå inne i våre siste uker av et syv 
måneders praksisopphold gjennom 
årsstudiet Internasjonalt Arbeid, som 
vi studerer ved den norske skolen 
Hald Internasjonale Senter.

Hald er en skole som baserer seg på 
læring gjennom kulturutveksling. Ett 
år der ungdommer fra Norge og 16 
andre land i Europa, Asia, Afrika og 
Sør-Amerika bytter plass i 7 måneder 
for å lære av hverandres kulturer. 
Både før og etter utenlandsoppholdet 
samles alle studentene, både norske 
og internasjonale, i to korte teorikurs 
på Hald. Her jobber organisasjonene 
Strømmestiftelsen, Laget og NMS 
side om side, og tilbyr hvert sitt stu-
dieprogram med hver sin fordypning. 
Ragnhild og jeg går på Strømmestif-
telsens program Act Now, som dri-
ver kulturutveksling under banneret 
Fattigdomsbekjempelse. I løpet av 
oppholdet vårt her i Peru har vi job-
bet som frivillige i to organisasjoner 
som Strømmestiftelsen er med på å 
finansiere.

Arbeidsplassen vår i Huancayo er 

et prosjekt som heter Niños del Fu-
turo (fremtidens barn), og som har 
vokst fram over flere år i forlengelse 
av arbeidet med interne flyktninger 
i Peru. Mange familer søkte tilflukt 
i Huancayo i løpet av den nesten 
20-årige interne terrorkrigen som 
herjet landet på 80 -og 90-tallet. 
Niños del Futuro jobber i to av by-
delene hvor befolkningen stort sett 
består av tidligere flyktninger. Disse 
bydelene sliter med store problemer 
som fattigdom, rusmisbruk, dår-
lige utdanningstilbud, sykdommer 
og vold innad i familiene. Målet til 
Niños del Futuro er å ruste barna 
mens de er små, så de kan få en bedre 
framtid når de vokser opp. Kollegene 
våre pleier ofte å sammenligne barna 
med små stiklinger som vi håper en 
dag skal kunne vokse seg til store, 
grønne trær. Det er et stort arbeid, 
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Marit Sjelmo har gått på Nidar-
voll og Sunnland skoler, og er 
konfirmert i Leira kapell. Hun er 
nå tilbake i Norge og skal drive 
informasjon om ordningen som 
førte henne til Peru. Blant annet vil 
det være en fotoutstilling fra arbei-
det i Peru på kultursenteret ISAK 
fra 23.5. til 12.6, og på Trondheim 
folkebibliotek fra 21.6. til 5.7.

Nabolaget til det ene lokalet til Niños 
del Futuro i den fattige bydelen San 
Cristobal. Dette området sliter veldig 
med fattigdomsrelaterte problemer, 
men det er også i rask utvikling. Bare 
på de korte månedene vi har jobbet 
her, er det blitt anlagt små grøntarea-
ler, plantet trær og blomster, bygget 
trapper, og asfaltert veier. Befolknin-
gen her er sulten på forandring og 
jobber målbevisst mot en bedre fram-
tid for seg og barna sine. Jeg gleder 
meg til å komme tilbake om noen år 
og se alle forandringene.

Postkort fra Peru for disse barna 
har utrolig mye 
å slite med. 
Men jeg krys-
ser fingrene, for 
jeg ser at det er 
grunn til å håpe 
også.

Metodene 
til Niños del 
Futuro er å 
styrke barnas 
utdanning, og å 
jobbe med Sa-
lud Mental eller 
psykisk helse. 
Denne biten 
handler om 
etikk, holdnin-
ger og verdier. 
Fire stikkord 
gjentar vi nes-
ten hver dag på jobben: Frihet, 
Identitet, Respekt og Solidaritet. 
Barna skal oppdras til å bli trygge, 
ansvarlige og gode foreldre, na-
boer og samfunnsborgere.

I motsetning til våre kollegaer 
som er lærere og psykologer, har 
Ragnhild og jeg kanskje ikke ver-
dens mest oppdragende effekt på 
disse barna. Vi har nemlig ansva-
ret for aktiviteter og leker. Barna 
vi jobber med er som unger flest: 
de liker å leke, herje, løpe, rope 
og lekesloss. Jeg skal ikke late 
som om det ville vært lett å holde 
kustus på 50 unger mellom 4 og 
12 år i Norge heller, men her i 

Huancayo kompliseres saken enda 
noen hakk ettersom fellesspråket 
er spansk og kulturen er fremmed. 
Likevel går det på et slags vis. 
Det er kanskje noe av det jeg har 
erfart flest ganger i løpet av denne 
reisen – at det meste går. Hvis du 
prøver.

Vi har som sagt bare et par uker 
igjen i Peru. Snart er vi på tur 
hjem, klar for norsk vår, norsk 
mat, norsk natur og norsk kultur. 
Vi reiser hjem med litt fullere sek-
ker og litt fullere hjerner enn vi 
kom hit med.

Marit Sjelmo

Tegning og lekselesing i klasserommet til Primer Nivel 
(Første Nivå), som består av første og andre klasse-
trinn i grunnskolen. Disse barna har lange skoledager, 
men gulrota er lek, tøys og moro hos Niños del Futuro 
etter at leksene er unnagjort.
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Konfirmanter i Leira kapell 8 mai 
2011 kl 13.00
Andrea Kjekshus Reite
Andreas Lægdheim Parkegren
Elias Brattli Sørensen
Emilie Edelsteen Bromseth

Erlend Sletvold
Julian Bekkadal
Markus Taraldsen
Marte Skaanes 
Synne Lyslo
Truls Sletvold

Konfirmanter i Leira kapell 8 mai 
2011 kl 11.00
Endre Aasen Tønning
Hanne Skullbru
Henrik Lorentz Burchardt
Kristian Aunøien
Magnus Dahl

Marthe Sivertsen
Monica Smedhaug
Rosa Rønning
Silje Kristine Jørgensen Lunde
Trine Moslet Holden
Vemund Falch
Vibeke Kristiansen Størseth

Konfirmanter i Tempe kirke  
8. mai 2011 kl. 13.00
Camilla Schjetne
Cathrine Erlandsen
Geir Håvar Søberg
Hristo Petrov Hansen
Johannes Ruben Iden Steen
Kent Ove Hagen
Lin Setare Gangstad Forooghi
Mathias Bjerkan
Mia Emilie Eidsvåg
Ragna Kristine Randeberg
Svein Tore Solli  Tvedt
Øyvind Wiggen

Konfirmanter i Tempe kirke  
8. mai 2011 kl. 11.00.
Erlend Herfjord
Hedda Sandvik Rosenvinge
Iver Greiff Dybvad
Mari Anne Kojedal
Mikkel Tomas Flått
Ole Magnus Kojedal
Stian Ranøyen Bratsberg
Thomas Schjetne
Anders Quist Nyrnes

Konfirmanter i Bratsberg kirke 
7. mai 2011.
Aksel Helmersen 
Anne Marie Mathisen 
Ingvill Mobeck Siegel
Ingrid Klungerbo
Lea Haugen
Monia Magdalena Bjørneraas
Ole Bjørseth
Victoria Hilseth
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Hilsen til  
konfirmantene:
Gratulerer med konfirmasjonen! 
Dere har vært til stor inspirasjon for 
oss i menigheten når dere har deltatt 
i gudstjenestene gjennom dette året! 
Dere har ønsket oss velkommen til 
gudstjeneste, dere har tent lys, dere 
har vært tekstlesere, og dere har del-
tatt på andre måter. Dere gjorde også 
en stor innsats med innsamlingen til 
Kirkens Nødhjelp i vår. Vi kommer 
til å huske dere 
som særdeles po-
sitive ungdommer. 
Vi gleder oss til 
å se dere igjen i 
kirka!

Hilsen Tempe og 
Leira menighet

v/Kirsten Selnæs

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 (Den lille bibel)



Hilsen til  
konfirmantene:
Kjære Hoeggenkonfirmanter!  
Gratulerer med konfirmasjonen 
deres! Det har vært fint å feire 
gudstjenester sammen med dere, 
og be for dere dette året. Takk 
for den flotte innsatsen dere 
gjorde i forbindelse med Kirkens 
Nødhjelp-aksjonen. Dere er helt 
supre! Ser dere at Jesus er med 
på konfirmasjonsbildene deres? 
Husk at han alltid vil være en del 
av bildet uansett hvor dere er og 
hvordan dere har det! Dere er all-
tid velkommen i kirka deres. Sees 
da!

Hilsen Hoeggen 
menighetsråd 

v/Unni Fosser 
Knudsen

Konfirmasjon og dåp
Mange ungdommer er ikke døpt 
når de starter på konfirmasjonsti-
den. Det er mulig å være med hele 
konfirmasjonstiden uten å være 
døpt, men selve konfirmasjonen 
skjer i konfirmasjonsgudstjenes-
ten. For å delta i den må du være 
døpt. Dåpen gir medlemskap i 
Den norske kirke. 
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Søndag 15. mai klokken 11: 
Sindre Grande Bakken
Gina Dinesen
Truls Marius Herfjord
Espen Hyll
Vegard Rogstad Kvalvær
Mats Wærøe Langseth
Fredrik Larsen
Snorre Øie Moe
Hanne Nilsen
Alexander Myhr Skjetne
Linda Vestnes Sæter
Thyra Andresen Sørheim
Hans Martin Kjeldstad Skjetne

Søndag 15. mai klokken 13: 
Cato Bakken
Ingvild Åsrønning Broen
Mats Ove Bøkseth
Nathalie Brøndbo Duklæt
Elise Hamre Hassel
Eivind Kjeldsberg
Marita Liaklev Konstad 
Monica Wikdahl Kristiansen 
Marie Ottesen Lefstad
Petter Marken
Sigve Sæther Storvassli

Lørdag 14. mai klokken 11:
Adrian Brendløkken 
   Amundal 
Hanna Nedreberg Burud
Toramari Faremo
Tina Elise Finneide
Marthe Hellan Furuhaug
Lone Hellan
Terje Lorentzen Landsem
Emilie Hybertsen Lysø
Lena Merethe Olsen
Kristine Bollingmo Sjøvold
Tonje Celine Strand
Kristin Strøm
Renate Strøm
Christina Singstad Tronsen
Robert Øien Vanvik
Sindre Woldvik

Lørdag 14. mai klokken 13:
Eivind Abrahamsen
Marita Nygård
Kristoffer Eriksen
Mina Gravdahl
Mia Gulbrandsen
Lotte Gården 
Ellen Hansen Hagestuen
Einer Herrem
Erlend Hestvik
Dag Erik Krogstad
Maria Refset Krumsvik
Kine Marie Kvernvik
Martin Grøntvedt Larsen
Jonas Berg Lein
Kristine Haug Lianes
Cecilie Marie Sundset 
   Madsen
Lillian Arntsen Mjønes
Anne Lise Overland
Helle Stokke

Søndag 8. mai klokken 11: 
Kristine Heide Bø
Emilie Nicoline Nilsdatter  
   Almaas
Petter Blakstad 
Niklas Danielsen
Lars Engan                                   
Cathrine Gaarden
Are Gabrielsen
Emil Grøtte
Marit Haugen        
Helle Skånøy Hernes
Anne Kjeldstad
Oscar William Lunheim       
Maria Malmo Martinussen
Ole-Martin Møll
Mathias Nilsen                                                                   
Stian Rønne
Benjamin Sollie                     
Andreas Strømsnes                                                           
Therese Øverby Thun

Søndag 8. mai klokken 13: 
Tone Bardal
Maja Katrine Estil
Stian Hammernes
Even Andreas Hansen
Adrian Grande Helland
Ole Martin Onsøien Johnsen
Mari Kjeldsberg
Marie Mellingsæter
Jonas Pettersen 
Susanne Pleym-Hagen
Oda Renli
Martin Varpe Robertsen
Sandra Stålby 
Per Kristian Sørensen
Jim- Andre Sørå
Malen Dahl Ulvang
Clifford Jr. Wright

95 konfrmanter fullførte konfirma-
sjonsforberedelsene i Hoeggen me-
nighet denne våren. Opplæringen 
av konfirmantene startet i septem-
ber i fjor med en presentasjons-
gudstjeneste. I løpet av vinteren 

fikk de innføring i sentrale tema 
som trosbekjennelsen, de ti bud, 
sakramentene og gudstjenestelivet. 
Det har vært leir på Søvassli, forel-
dremøter, oppmøte på gudstjenester 
og deltagelse på fasteaksjonen.

Konfirmasjon i  Hoeggen kirke
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Har du lyst til å 
bli speider?

• I speideren lærer du å kle deg 
etter været - og å grave deg ned 
i tide dersom du glemte å sjekke 
værmeldingen.

• I speideren tenner du bål - og får 
fuktige bandasjer dersom du blir 
litt for ivrig.

• I speideren lærer du å pakke 
tursekken - og å bruke kart og 
kompass for å finne veien hjem 
hvis du går deg bort.

• I speideren får du mange nye 
venner - og tilgivelse hvis du har 
dummet deg ut.

Sjekk Hoeggenspeidernes nettside: 
www.hoeggenspeiderne.org  

eller ring Siri tlf 90 15 62 85.

”Jeg må jo innrømme at jeg er litt 
spent. Jeg går jo fra en kremjobb 
i Bymisjonen, hvor jeg har triv-
des veldig godt, til en stilling det 
er knyttet store utfordringer til”, 
forteller Sveinung, mens vi sitter 
inne på et av Bymisjonens kon-
tor i Munkegata 4. ”Men det er 
også mye positivt på gang i kirka” 
fortsetter han, og som et eksempel 
trekker han bl.a frem det at kirka 
nå har inngått et samarbeid med 
KRIK (”Kristen idrettskontakt” - 
red). ”Dessuten har jeg jo kjent på 
lysten til å være menighetsprest 
igjen, det er jo det jeg egentlig er”, 
slår Sveinung fast. ”Menigheten 
er jo tross alt hovedarenaen for 
formidlingen av Bibelens bud-
skap”. Han legger heller ikke skjul 
på det faktum at å bo på Hoeggen 
ikke akkurat er noen ulempe, og at 
det også var en  positiv faktor for å 
søke denne  jobben.

 ”Jeg har allerede rukket å prate 
litt med distriktlederen for KRIK-
Trøndelag, og de virker veldig ivri-
ge etter å få til noe i samarbeid med 
kirka. I første omgang med tanke 
på gudstjenester før RBK-kamper, 

som jeg ser på som et veldig spen-
nende prosjekt. Men jeg håper også 
på å knytte KRIK inn mot konfir-
mantarbeidet i kirka” sier Svein-
ung. ”Konfirmantarbeid er noe av 
det mest givende og spennende 
arbeidet jeg gjør” forteller han, før 
han fortsetter med å understreke 
viktigheten av dette arbeidet, bl.a 
fordi dette gir ham muligheten til 
å jobbe med ungdom og være med 
på å kunne forme deres forhold og 
oppfatning til kirka og Bibelens 
budskap. I tillegg gir det en mulig-
het til å prøve og holde på 
ungdommene etter konfir-
masjonstiden, og skape et 
miljø for dem i kirka.

”Vi må prøve å være på 
lag med nabolaget” sier 
Sveinung. ”Først og fremst 
må vi som jobber sammen 
i kirka spille på lag, deret-
ter sammen med de som 
tilhører Tempe/Leira me-
nighet. Ja, til og med Ro-
senborg på en eller annen 
måte, som jo tross alt er 
nærmeste nabo. Det hand-
ler om å skape et miljø i 

kirka hvor folk trives og kan treffes 
jevnlig, da gjelder det å spille folk 
gode. Bruke hverandre til det vi 
er gode på” forklarer Sveinung i 
reneste Nils Arne Eggen-ånd. ”Så 
må vi hele tiden prøve å bli bedre 
på det vi er gode på. Selv om vi har 
mange utfordringer i forhold til bl.a 
underbemanning og høyt sykefra-
vær, så gjelder det å fokusere på 
det positive, f.eks samarbeidet med 
KRIK. Så ser det ut til at vi får til et 
bra menighetsråd med mange dyk-
tige folk også til neste år. Dessuten 
har vi mange flinke frivillige som 
legger ned en uvurderlig innsats for 
kirka. Hvis vi jobber sammen og 
drar i samme retning, er jeg sikker 
på at vi skal få til noe veldig bra i 
Tempe/Leira!”

Eivind Bratseth

”På lag med nabolaget”
Sveinung Tennfjord har de siste 10 årene 
jobbet for Bymisjonen. Men ifra sommeren 
av skal han begynne sitt virke som prest i 
Tempe/Leira  menighet.

6 kor, orkester og solist på 
én konsertkveld i Hoeggen
Det er 

ikke 
ofte at en 
konsert-
kveld er
så inn-

holdsrik som det vårkonserten i 
Hoeggen kirke ble den 11. mai. 
Menigheten har akkurat nå hele 
seks kor, og alle bidro med flotte 
innslag i programmet. Korene, - 
Hoeggen Barnegospel, Lightning 
TenSing, Liturgisk kor, Crescendo, 
Karakoret og Ambitus, bidro alle 
på forskjellige måter i å skape stor 
variasjon i programtilbudet. I tillegg 
stilte Nardo Bydelsorkester med sin  
dirigent Jarle Utness. Sammen med 
orkesteret spilte Pierre Cerasi på ba-
rokktrompet. Orkesteret har utviklet 
seg gjennom årene til et flott orkester 
på linje med de mest profesjonelle i 

sitt slag.  Dagfrid B.Almklov sydde 
sammen hele forestillingen med sin 
ledige konferansierstil. Kantor Odd-
run Bølset bistod i de fleste numrene 
enten med orgelspill, pianoakkom-
pagnement  eller kordireksjon slik 
som hun alltid så flittig har gjort 
gjennom en årrekke. Jovna Zak-
harias Dunfjell imponerte med sin 
mektige tenorstemme i solonumrene 
og som solist med korene.

Miljøene som er skapt rundt barne- 
og ungdomskorene kom også godt 
fram  og skapte stemning i Hoeggen 
kirke denne konsertkvelden.

Se http://hoeggen.kirken.trond-
heim. under menyvlaget ' Kor og 
musikk' for flere bilder og program .

Under: Et nummer der alle korene 
deltok. Over: Jovna Zakharias Dun-
fjell. Foto: Arne Almklov.

SS



Velkommen med på årets som-
mertur, som i år går til fantastiske 
Fosen. Der vi skal besøke Stads-
bygd og Rissa.
Litt om reisen:
Det vil bli mulighet for påstigning:
Risvollan senter 10:00, Sollia 
10:05, K.O.Thornæs vei 10:10 og 

ved Tempe kirke 10:15.
Vi reiser med de nye ferjene over 
til Fosen og fortsetter vår tur til 
museet Kystens arv på Stads-
bygd. Der vil vi få omvisning og 
god tid til å se på 
det fine museums-
området. Er det 
fint vær, så tar vi 
formiddagskaffen 
ute i det fri på  

museumsområdet.
Så går turen videre til Reins-
kloster. På veien passerer vi også 
Johan Bojers barndomshjem og 
minnelunden etter Rissaraset i 
1978. Før vi setter turen hjem-
over spiser vi middag og dessert 
på Rissa hotell i Rissa sentrum.
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FAKTABOKS:

Dagstur til Rissa 
30.august-2011

Pris per person:
  kr. 590,-
Turprisen inkluderer:
 -  Bussreisen, med turbuss fra 
  TrønderBilene
 -  Sjåfør med 20 års erfaring
 -  Kaffe fra bussen`s kjøkken
 -  Middag, dessert og kaffe på 
  Rissa hotell
 -  Guidet omvisning på museet 
  Kystens arv og på Reins 
  kloster.

Kontaktinformasjon
og påmelding gjøres til:

Diakon Heide Thorsen
Mobil: 41 26 20 39

Teknisk arrangør:
ARCTIC BUSS AS
7125 VANVIKAN
Skal dere på tur?

Ring oss for tilbud
på telefon 748 56 267

Lørdag 2.april arrangerte igjen 
Internasjonal kvinnegruppe 

interkulturelt lunsjtreff på kirketorget 
i Hoeggen kirke. 

Mieko, Noriko, Takako, Mami, 
Shigeko, Mervi og Evanthia, Heide 
og Liv solgte selvlagede smykker, 
origami (lotusblomster, traner o.a.), 
påskepynt og unorsk mat og drikke. 
Det var en utlodning der inntektene 
gikk til katastroferammede i Japan.

Det var ganske mange som la veien 
om kirketorget denne lørdag formid-
dagen. Det økonomiske utbyttet 
viste seg å bli 8500 kr etter at dagens 
omsetning ble talt opp!

Anna og Live (to unge damer fra 
Nidarosdomens pikekor) sang ”Brid-
ge of Hope” og uttrykte gjennom 
det nettopp følelsen av samhørighet 
og fellesskap som gruppen ønsker å 
være en del av. En varm takk til alle  
som kom og bidro!
 

For Kvinnegruppa
Liv Haarsaker Olsen

Innsamling til katastrofe-
rammede i Japan

Utdeling av 4-årsbok
Alle som fyller fire år i 2011 inviteres 
til  familiegudstjeneste i Hoeggen 
kirke søndag den 11. september   kl. 
11.00 for å  få   ” Min egen kirkebok 
”  

Hoeggen Mini- og barnegospel skal 
delta på gudstjenesten. Minigospel 
øver annenhver onsdag i kirka fra 
17.00 – 18. 00 .
Alle fireåringer er hjertelig velkom-
men til å bli med i koret. 

4-årsklubben
For å bli litt bedre kjent med ”Min 
egen kirkebok” , inviteres 4-åringer, 
gjerne i følge med voksne, til tre 
samlinger i kirken : 
 
•        Onsdag 14.09 kl 17.00
•        Onsdag 21.09 kl 17.00 
•        Onsdag 28.09 kl. 17.00

Vi skal synge og snakke om det som 
står i boka og ha formingsaktiviteter. 
Både de som fikk boka på gudstje-

nesten i vår, og de som får den nå i 
høst er hjertelig velkommen. Noen 
av samlingene kommer til å være 
sammen med minigospel.  
Alle døpte fireåringer får et eget brev 
med invitasjon til gudstjeneste og 
klubb i posten. Dersom du har en 
4-åring som er døpt, men ikke har 
fått brev, vennligst ta kontakt.

Påmelding for 4-årsklubben  
leveres til:
Menighetspedagog Torunn Karlsen:
Torunn.stavik.karlsen@kirken.trond-
heim.no

Dagstur  til kystens arv og 
Reinskloster i Rissa 30. august 
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Tempeveien 22 (ICA-bygget) 
Tlf er 73 93 92 67.

Fossegrenda
Åpningstider 07-22 (08-20)

Gravmomenter

Flatås

Tannleger

Bredesen

Ditt prisgunstige alternativ. 

HVERDAGER 08-23 LØRDAGER 09-21
TLF. 73 96 28 92 FAX 73 96 28 94

BPVESTLIA   BUNNPRIS.NO
VELKOMMEN TIL BUNNPRIS VESTLIA AS

FOR EN HYGGELIG HANDEL

Elveseter 
Begravelsesbyrå
Tlf. 72 84 50 80

Ingen tillegg 
ved konferanse i hjemmet.
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Karen Dahlen

Døde

Bratsberg menighet

 
Fellesutgivelse av menighets-
bladene for Hoeggen, Tempe 
og Bratsberg.
Opplag: 11.000  
Trykk: Offset-Trykk AS

Redaksjon:  
Skule Sørmo (red, layout,foto), Otto 
Sjelmo, Eivind Bratseth, Lise Helen 
Brevik. Heidi Birkelund.

Menighetsbladet blir 
samvirkeforetak

Menighetsbladet 'Kirken i strø-
ket' blir nå samvirkeforetak 

etter et prøveprosjekt i et år mel-
lom Hoeggen, Tempe og Bratsberg 
menigheter. 11 andre menighetsblad 
i landet drives på denne måten.

Dette er registrert i Foretaksregis-
teret, men det har tatt lengre tid enn 
forutsatt. De som benytter giro-
blanketten som er vedlagt forrige 
nummer av menighetsbladet (Nr 1 
2011) kan derfor få en merknad på 
kontoutskriften om at pengene er 
gitt til Skule Sørmo. Bankgironum-
meret  ble omregistrert i banken til 
'Kirken i strøket SA' rett over påske 
etter at firmaattest ble sendt fra 
Brønnøysund. Alle pengene som er 
gitt til dette gironummeret  og som 
er merket med 'Skule Sørmo' på  
bankutskriften vil derfor selvsagt gå 
til menighetsbladet og ikke til Skule 
Sørmo, - som opprettet kontoen for 
dette formålet.

Inntekten fra giroblanketten går 
først til å dekke trykkingen av bla-
det. Deretter blir eventuelt over-
skudd tilbakeført til menighetene i 
forhold til det opplagstallet menighe-
tene har, 6/11 til Hoeggen og 5/11 til 
Tempe/Bratsberg. Underskudd blir 
dekket av menighetene etter samme 
nøkkel. Det koster litt å trykke 
bladet, så vi håper å motta økono-
misk støtte til dette arbeidet gjennom 
giroblanketten som er vedlagt. SS.

Hvorfor bli med 
i samtale- eller 
bibelgruppe 

Vi har alle behov for å pleie en 
nær vennekrets som kan treffes 

jevnlig. Dette er særlig verdifullt 
dersom rammen for dette også kan 
fokusere på Guds Ord og livet i en 
kristen menighet.

Samtale- og bibelgruppene skal 
dekke både et sosialt og et åndelig 
behov. Vi har alle trang for å kjenne 
noen i nærmiljøet som vi kan føle 
oss mer knyttet til enn andre. Dette 
kan være til hjelp i livsituasjoner der 
det kan være godt med venner man 
kan få støtte fra. Dette kan du oppnå 
blant annet ved å delta i en  bibel-
gruppe.

Meld deg på en samtale- eller bibel-
gruppe, enten ved kontaktskjema på 
hjemmesida eller ved å ta kontakt 
med menigheten. 
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Med forbehold om endringer på grunn 
av sykemeldinger

Juni
05. 6s.e. påske 
 Bratsberg kirke kl 11
 Høymesse

12. 1 pinsedag
 Tempe kirke kl 11
 Høytidsgudstjeneste

13. 2 pinsedag
 Ingen gudstjenester

19 Treenighetssøndag
 Leira kapell
 Prostigudstjeneste
 Innsettelse av ny 
 sogneprest i Tempe

26. 2.s.e.pinse
 Friluftsgudstjeneste
 Nedre Leirfoss

Juli
03. 3 s.e.pinse
 Tempe kirke kl 11
 Høymesse

10. 4 s.e. pinse
 Ingen gudstjenste

17. 5 s.e.pinse
  Leira kapell kl 11
  Høymesse

24. 6 s.e. pinse 
  Tempe kirke kl 11
  Høymesse

31 7 s.e. pinse
  Bratsberg kirke kl 11
  Høymesse

August
07. 8 s.e. pinse
  Ingen gudstjeneste

14. 9 s.e. pinse
  Tempe kirke kl 11
  Høymesse

21. 10.s.e. pinse
  Leira kapell kl 11
  Høymesse

28. 11 s.e. pinse 
  Bratsberg kirke kl. 11
  Høymesse

September
04. 12 s.e. pinse
  Tempe kirke kl 11
  Høymesse

11. 13 s.e. pinse
  Tempe kirke kl 11
  Høymesse

18. 14.s.e. pinse
  Leira kapell kl 11
  Høymesse

25. 15 s.e. pinse
  Bratsberg kirke kl 11
  Konfirmantjubileum

25.15.s.e.pinse
  Tempe kirke kl 11
  Høsttakkefest

Kirkeskyss Bratsberg kirke : 
ring tlf.928 04 413 el. 926 92 636

Velkommen til kirken Tempe, Leira og Bratsberg

Det blir søndagsskole i Tempe 
kirke 15. og 29. mai og 12. juni. 
Søndagsskolen deltar også med 
sang på friluftsgudstjenesten ved 
Nedre Leirfoss 26. juni.

Elsa Mariell Bjerkaker
Håkon Græsli
Leah Engstrøm Gjevik
Markus Gunnesmo Karlsen
Ella Sofie Bondal Severinsen
Tuva Sandøy
Leah Sivertsen
Per-Johan Brøndstad
David Sneen Kvidal
Jørgen Magnus Jørstad

Tempe

Døpte

Døde

Tempe kirke:
Adr.: Holtermannsvn 30, 7031 Trondheim
Tlf. ma-fred. 10-14: 73 94 95 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

Sokneprester:
Esbjørn Hummelgård,  tlf.: 73 94 95 92
E post:  
esbjorn.hummelgard@kirken.trondheim.no
Fra 15. juni:
Sveinung Tennfjord,           tlf.: 73 94 98 91
E-post:
sveinung.tennfjord@kirken. trondheim.no

Prestevikar fram til 15. juni:
Gaute Granlund,  tlf..: 72 54 01 80 
Epost:Gaute.Granlund@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:(ubesatt)

Kantor Bratsberg og Leira:
Erling With Aasgaard,  (permisjon) 

Enhetsleder:
(Gunhild Marie Roald - permisjon)
Jarle Jacobsen (vikar) 
 
Menighetsrådets leder:
Kirsten Selnes
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Jann Inders Johannessen
Eilif Abjørn Schjølberg
Johanne Ovedie Eriksen
Magnhild Dahl
John Asbjørn Wold
Hildur Sylvia Eriksen Aas
Sigrid Karoline Sunnset
Olav Rudolf Remman
Bjørg Bjønrdahl
Berit Alise Thomassen

Logg deg inn på
hjemmesidene for
Hoeggen og Tempe!
Hjemmesidene for Tempe og
Hoeggen menigheter er under
oppfrisking! Der kan du få tilgang 
til oppdatert informasjon om menig-
hetslivet. Registerer deg, og du kan 
få tilgang til  intern informasjon i de 
aktivitetsområdene du er engasjert i.

Fellesskapet mellom 
de troende 
"42 De holdt seg trofast til apostle-
nes lære og fellesskapet, til brøds-
brytelsen og bønnene. 43 Hver og 
en ble grepet av ærefrykt, og mange 
under og tegn ble gjort av apostlene. 
44 Alle de troende holdt sammen og 
hadde alt felles. 45 De solgte eien-
dommene sine og det de ellers eide, 
og delte ut til alle etter som hver 
enkelt trengte det. 46 Hver dag holdt 
de trofast sammen på tempelplas-
sen, og i hjemmene brøt de brødet 
og spiste sammen med oppriktig 
og hjertelig glede. 47 De sang og 
lovpriste Gud og var godt likt i hele 
folket. Og hver dag la Herren til nye 
som lot seg frelse."

App. gj. 2. kap
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Mai 
22. 4. søndag etter påske
      Høymesse kl. 11. Dåp. 
 Søndagsskole.
29. 5. søndag etter påske
 Gudstjeneste kl. 11. 
 Etterlatte er  spesielt invitert.
      Søndagsskole.
31. Hyggetreff kl. 12 -14

Juni
02. Kristi Himmelfartsdag. 
      Gudstjeneste kl. 11.Dåp
05. 6.søndag etter påske
      Høymesse kl. 11
08 Huskonsert ved Lightning 
 TenSing Hoeggen .
12. Pinsedag. Dåp. Søndagsskole.
15. Konsert med Nidarosdomens 
 guttekor. 
      Tidspunkt kunngjøres seinere.
16. Beboere og ansatte ved Nidarvoll 
 Helsehus inviteres til
 gudstjeneste med kirkekaffe.

19. Treenighetssøndag. 
 Ingen gudstjeneste i Hoeggen. 
      Felles høymesse for Strinda 
 prosti i Leira kapell.
26. 2. søndag etter pinse. 
 Høymesse kl. 11. Dåp

Juli
03. Høymesse kl. 11.  
10. Høymesse kl. 11. 
17. Høymesse kl. 11. 
24. Ingen gudstjeneste i Hoeggen
31. Høymesse kl. 11
 ( Det er mulighet for dåp på alle 
 gudstjenestene  i juli )

August
07. Ingen gudstjeneste i Hoeggen
14. Høymesse kl. 11 Dåp
21. Høymesse kl. 11. Innsettelse av 
      Andreas Hilmo Grandy –Teig 
 som ny kapellan i menigheten.
24  Grillfest for frivillige 
 medarbeidere i kirka kl 18
28. Høymesse kl. 11 Dåp.
30. Tur. Fantastiske Fosen.

September
04. Høymesse kl. 11.
11. Familiegudstjeneste.  
 Utdeling av  4-årsbok.
      Mini-og barnegospel medvirker. 
      Valg til nytt menighetsråd etter 
 gudstjenesten
18. Gudstjeneste kl. 11. 
      Presentasjon av konfirmantene. 
24. Bruktmarked. Pengene går til 
 menighetens misjonsprosjekt. 

25. Høymesse. 
 Vi markerer Diakoniens dag. 
 Dåp
27. Formiddagstreff kl. 12-14

Oktober
02. Gudstjeneste på Nidarvoll 
 Helsehus kl. 13
      Ingen gudstjeneste i Hoeggen  
 kirke.
01- 02 Menighetstur til Vassfjellhytta
09. Høymesse kl. 11
16. Høymesse kl. 11 Dåp
23. Familiegudstjeneste. Dåp
25. Formiddagstreff kl. 12-14
30  Bots- og bededagsgudstjeneste

November
06. Allehelgensdag. Pilgrimsmesse.
13. Høymesse kl. 11. Dåp
20. Høymesse
27 1. søndag i advent.  
 Høymesse kl. 11

      

Se hjemmesiden for Hoeggen 
menighet for oppdatert informasjon: 
http://hoeggen.kirken.trondheim.no/
 

     
      

       
 
     

Dette skjer i 
Hoeggen menighet

(med forbehold om forandringer):

Døde

HOEGGEN MENIGHET
Menighetskontorer: Nordre Risvolltun 2, 
7036 Trondheim
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: Marit Gilstad (vikar)
Ingrid Baksaas Nordli (permisjon) 
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 

Vikarprest: Sigrid Lauglo       tlf :73 82 34 55 

Menighetspedagog:  
Torunn Stavik Karlsen (vikar)tlf :73 82 34 53
Kateket Jørg Kunzendorf (permisjon)

Kantor:  
Oddrun Bølset  tlf: 73 82 34 56

Kirketjener: 

Diakon: 
Heide Thorsen  tlf.: 41 26 20 39 
Menighetssekretær:
Anne Marit Bjørklid   tlf.: 73 82 34 50
Besøkstid: Torsdag, fredag 
og annenhver onsdag kl.10.00 -14.00

Enhetsleder: 
(Gunhild Marie Roald - permisjon)
Jarle Jacobsen (vikar) 
 
Menighetsrådets leder:  
Unni Fosser Knudsen

Døpte 
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Arnfinn Mikkelborg Johnsen
Jomar Anton Nordgaard
Astrid Stjern
Roger Inge Andreassen
Karin Therese Holan
Victor Melum
Gerd Irene Paulsen
Ester Oline Lilleeng
Ragnhild Margrethe Rossvold
Gunnar Wilhelm Jenssen

Jan Olav Helberg
Anne-Mari Svenning
Greta Janice Gossmann
Kolbjørn Oliver Skåle
Mimmi Elvine Skjelvan           
Karstein Aksel Bang 
Sverre Dahl.

Jack Anthony Rose
Clifford Junior Wright
Liv Sunniva Vaag Kvendset
Margit Holberg
Elise Heimsvik Jakobsen
Maja Malaki
Reza Malaki
Mia Aleksandra Stene-Hansen
Erlend Ustad
Kristoffer Strand Vikvald
Norah  Grace Asemota-Johansen

Ola Husan
Vilde Kjønø
Niklas Myklegard
Freja Ness-Palomino
Kristian Nordli
Trym Andreas Malmo Stokland
Theo Gratland
Mia Sofie Hammer
Svea Elina Lilleby
Lucas Mentzoni



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 hellige 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 folkemengde 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 mennesker. 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 him-
melen  og tegn nede på jorden: blod, ild 
og røykskyer. 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 kjenner 
dere til. 23 Med Guds vitende og vilje 
ble han utlevert til dere, og ved lovlø-
ses 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 grav-
lagt, og den dag i dag har vi graven hans 
hos oss. 30 Men han var en profet og vis-
ste 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 Peter 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 vrangsnudde 

Vet du hva pinsa handler om?
Dette står i Apostlenes gjerninger, kap2:


