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Denne jula blir en  
helt spesiell jul for mange

- sier biskop Tor Singsaas på side 2

”Han kom for å vise oss  
hva kjærlighet er.  
Da Guds Sønn  
ble menneske”

- fortsetter han

Fo
to

: A
dr

es
se

av
ise

n



2 32

Gud hos oss
  

Dette blir en helt spesiell jul for mange. 
Sommerens vanvittige terror på Utøya og i Oslo skaker oss voldsomt. 

Noen mistet så ufattelig mye; En av dem sitter ikke rundt bordet denne jula.
Savnet er ubeskrivelig.

Smerten voldsom. 
Tapet uerstattelig.

Mange andre har og mistet sine dette året.  
Det har ikke fått samme offentlig oppmerksomhet, som rimelig er.  

Men savnet, smerten og tapet er like stort.
 Alt vekkes til live igjen når høytida nærmer seg.

Vi trenger hverandre like mye denne jula som vi viste det i dagene etter 22.juli.
Ondskapen har rykket så tett innpå oss, at den er blitt en realitet vi må forholde oss til på en ny måte. 

Den har rystet oss i vårt innerste.
I juli svarte vi ondskapen med å strømme ut i gatene og på torgene med roser i hendene, og med å tenne 
tusenvis av lys i kirkene. Vi talte kjærlighetens språk, - og levde som vi talte. «Gatene er nå fylt av kjær-

lighet» sa kronprins Haakon. En utrolig kraft når fellesskapet oppleves slik.  
Det ga dyp mening å svare med kjærlighetens språk. 

For kjærligheten er det store under.
Hvor har vi dette fra? 

Fra Gud. Han er kjærlighet. Han la inn kjærlighetens kraft i oss da han skapte oss.   
Gud kom selv julenatt til Maria og Josef som den minste på jord, for å leve sammen med oss. 

Han kom for å vise oss hva kjærlighet er. Da Guds Sønn ble menneske, 
fikk vi et medmenneske i Gud som på egen kropp har erfart hva det vil si å være menneske. 

Jesus Kristus møtte alle med dyp kjærlighet, respekt og verdighet.  
Han viste med sitt liv at kjærlighetens vei fører til livet. 

Men denne måten å leve på, utfordret ondskapen. Den tålte det ikke. 
Guds Sønn lot ondskapen ramme seg selv. 

Jesu død på korset er et håpets tegn som forteller om en Gud som er med oss ned i det dypeste mørke. 
Og trassig tror vi at Kristi oppstandelse fra de døde er den første virkelige seier over ondskap og død. 

Sammen med Kristus reiser vi oss mot ondskapen i verden.

 Velsignet julehøytid
Biskop Tor Singsaas

2 Jeg ventet og håpet på Herren.  
Han bøyde seg til meg og hørte 
mitt rop.

3 Han dro meg opp av forder-
velsens grav, opp av den dype 
gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell
og gjorde skrittene faste.

4 Han la en ny sang i min munn,
en lovsang til vår Gud.
Mange skal se det og frykte
og sette sin lit til Herren.

Salme 40,2-4



Ingen er glemt hos Gud. Og ingen 
er glemt i Guds hus. En gang i året 

inviteres du som har begravd et kjært 
menneske til en egen gudstjeneste. 
Formålet er å stoppe opp foran Gud, 
gi sorgen, takknemlighet og min-
nene rom. På denne gudstjenesten 
har vi tradisjonelt satt av rom og tid 
til å tenne lys flere steder i kirken. 
Dette enkle symbolet, som lyser opp 
mørket, som brenner når jeg har gått 
videre og som synliggjør hver en som 
har gått bort.

Det er viktig å presisere at vi i Ho-
eggen ikke lenger leser opp navnene 
til alle avdøde. De blir fortløpende 
lest opp for hele menigheten sønda-
gen etter gravferden. Dessuten har vi 

smertefulle erfaringer når noen blir 
glemt, ble gravlagd et annet sted, el-
ler av en annen grunn opplevde at de 
var glemt i sorgen. Denne gudstjenes-
ten er ikke kun for de som døde de 
siste 12 måneder, men åpen for andre 
som trenger en minnedag. Tross alt – 
ingen er glemt hos Gud!

Hoeggen har i alle år markert 
denne gudstjenesten et sted mellom 
påske og pinse. Vi ønsker fra 2012 å 
gå over til allehelgensdag for dette. 
Fordi spranget fra april 2011 til no-
vember 2012 er så langt inviterer vi i 
år til minnegudstjeneste for de etter-
latte nyttårsaften kl 16.

 Heide Thorsen 

5

Sorgen møter vi på mange punkt i 
livet. Når vi mennesker opplever 

viktige tap, reagerer vi med å sørge. 
Både samlivsbrot, å miste jobben og 
å måtte flytte til ein heilt ny stad kan 
få oss til å sørge. Men sorgen over 
døden til nokon som står oss nær er 
spesielt utfordrande, eksistensielt. 
Kanskje tenker derfor mange på sorg 
som knytta til døden.

Sorgen og kjærleiken har mykje 
til felles. Begge er uttrykk for band 
mellom menneske, og begge er ut-
trykk for ulike typar band. Kjærlei-
ken viser seg forskjellig avhengig av 
kven han gjeld; eit kyss fra ei datter 
til ei bestemor er noko anna enn eit 
kyss mellom eit par som akkurat har 
kjøpt trulovingsring. På samme måte 
er sorgen aldri den samme. Vi sørger 
forskjellig avhengig av kor i livet vi 
er og kva slags band det er som har 
blitt brutt. To søsken som mister ei 
bestemor kan oppleve sorgen svært 
forskjellig. Den eine kan være ned-
brutt og ha det tungt, mens den andre 
kan være meir fatta, kanskje knapt 
felle tårer. Kanskje påvirker forhol-

det til bestemora reaksjonene, men 
andre forhold kan være like viktige: 
Om ein nyleg har opplevd tunge tider 
eller nederlag, om begeret bare venta 
på å renne over, om ein var ”mentalt 
forberedt” eller ikkje. Sorgreaksjo-
ner handlar om brutte band, og om 
korleis vi får til å handtere dei. Da 
er både styrken på banda og ressur-
sane vi har tilgang til avgjerande for 
korleis sorgen preger oss.

Meir enn tårer
Sorg er meir enn tårer, sjølv om 
gråten er det mest stereotypiske ut-
trykket for sorg. Av og til møter eg 
sørgande som kommenterer at dei 
ikkje greier å gråte. Da er det viktig å 
minne om at sorg kan gi seg uttrykk i 
tomheit, i at ein ikkje greier å aksep-
tere det som har hendt, og i raseri og 
sinne – like mykje som i tårer. Om 
ein opplever stor sorg, kan ein kjenne 
følelsar komme og gå: nokre perioder 
meir tårar, andre periodar meir sinne, 
andre igjen kanskje få eller ingen 
følelsar. 

Denne vekslinga gjeld for alle som 

har mista nokon, i større eller mindre 
grad. Det finst ikkje ein normal eller 
forventa måte å sørge på. Av og til 
kan dette være ei utfordring, særleg 
når fleire som sørger over den samme 
gir ulikt uttrykk for sorgen. Da er det 
lett å misforstå og mistolke reaksjo-
nane hos kvarandre og komme på 
kant. Derfor treng vi at andre gir oss 
tålmod, tid når vi sørger, så vi kan 
arbeide oss vidare med sorgen på vår 
eiga måte og i vårt eige tempo.

Kanskje vil dette "sorgarbeidet" al-
dri bli avslutta. Sjølv om omverda og 
kvardagen går vidare, går prosessen 
med å sørge over nokon som har stått 
ein nær kanskje vidare under overfla-
ta eller i det stille. Men etter månader 
eller kanskje år finn dei fleste gode 
måtar å leve med sorgen på. 

Møte sorgen i lag
Sorg bær ein sjeldan aleine. Og om 
ein gjør det, er det spesielt godt å 
dele sorgen. Likevel er det ikkje 
alltid lett å finne gode måter å dele 
på. I kyrkja ønsker vi å hjelpe til med 
å dele sorgen og har fleire konkrete 
tiltak (sjå faktaboksen). Tiltaka er 
forskjellige, fordi vi ser at behova 
er forskjellige. For nokre er samtale 
viktig, mens andre treng hjelp med å 
sette ord på eit håp, ein bønn, ei leng-
sel. Kyrkjerommet kan være ein god 
plass å begynne, og nyttårsaftan invi-
terer vi til å møte sorgen mange ber 
på i lag. Og kanskje kan vi få hjelp til 
å legge det tunge i Guds hand, og sjå 
ei strime av lys, eit glimt av håp. 

Andreas Hilmo Grandy-Teig

Sorgens ulike sider
Ingen er glemt Ingen er glemt av Gud

Nå er livet gjemt hos Gud.
Vi overgir alt til ham.
Håpet er tent i tyngste sorg.
Ingen er glemt av Gud.

Vi får hvile i Guds fred
og sove i jordens fang.
Kristus har gjort vår grav til sin.
Alltid er vi hos Gud.

Gud, vår Far, tar vare på
det liv som er revet bort.
Kristus har gjort i stand et rom.
Før oss gikk han til Gud.

Dagen kommer, Kristi dag,
da tiden blir visket bort.
Kristus står frem og alt blir nytt.
Døden blir knust av Gud.

Nå er livet gjemt hos Gud.
Vi overgir alt til ham.
Håpet er tent i liv og død.
Ingen er glemt av Gud.

     Svein Ellingsen

Hva kirka kan gjøre i forbindelse med dødsfall
Det er flere kontaktmuligheter fra kirka til de som rammes av dødsfall i 
familien:

•  Presten tar kontakt med de sørgende og møter dem til samtale, og 
planlegger gravferden med dem.

•  I løpet av de neste 12 måneder etter begravelsen prøver diakonien 
å nå sørgende med en invitasjon til samtalegruppe med sørgende i 
lignende situasjon (sammen med andre menigheter i Strinda). Annonse 
for infomøte kommer også i Adresseavisen og på hjemmesiden for 
menigheten.

•  Hoeggen menighet inviterer dessuten de pårørende til en årlig 
minnegudstjeneste (se artikkel: Ingen er glemt)



Den 26. desember 2010 arresterte 
myndighetene Mehdi Forootan 

i en bølge av forfølgelser mot Irans 
undergrunnskirker. Mer enn 120 
kristne ble arrestert i løpet av en to-
måneders periode. De fleste av dem 
ble løslatt i løpet av noen dager, men 
Forootan var blant en liten gruppe 
som ikke ble løslatt. Han ble sendt til 
Evin-fengselet, det verste i Iran.

Forhørsledelsen i Evin stilte 
Forootan et endeløst antall spørsmål, 
og fortalte ham at han var siktet for 
å ha truet den nasjonale sikkerhet på 
grunn av sin evangeliseringsaktivitet 
og arbeidet som kristen pastor.

‘Vi kan gjøre alt vi øn-
sker’
I tre uker svarte ikke Forootan på 
spørsmålene. Men så viste politiet 
ham en stabel dokumenter fra en 
venns datamaskin. ”Hvis du fortset-
ter å være taus, kan vi holde deg i 
fengsel i to, tre, fire år,” sa offiseren. 
”Du får ikke advokat. Vi kan gjøre 
akkurat som vi ønsker.”

Den dagen skrev Forootan sitt 
første uttalelse, en av mange om 
sitt liv  som en kristen leder i Iran 
– der han forsøkte å gjette seg til 
hva forhørerne allerede mistenkte 
ham for som leder av cellegrupper 
i Iran. Etter 38 dager i isolasjon, 
ble han flyttet til en celle med rundt 
30 innsatte. ”Da jeg sa at jeg er en 
kristen og at jeg kom fra islam, ble 
de rasende,” sa Forootan om Al 
Quaida-medlemmene i fengselscel-
len der han var plassert. En venn i 
fengselet fortalte ham at han måtte 
være forsiktig, for ”disse menneskene 
ønsker å drepe deg!” Etter en uke 
begynte han å snakke om Bibelen, og 
de begynte å snakke om Koranen, og 
de ble venner.

Lang vei til frihet
Uten forklaring løslot myndighetene 
ham den 9.april. Han hadde vært i 
fengselet i 105 dager. Forootan for-
teller at den første  måneden  utenfor 

fengselet 
var den 
verste i 
hans liv. 
Han kunne 
ikke snakke 
med noen 
om opp-
levelsene 
i fengselet 
av frykt for 
at myn-
dighetene 
overvåket 
ham og 
ville arrest-
ere ham på 
nytt. Forel-
drene hans hadde gitt skjøtet på huset 
til myndighetene som kausjon. Han 
flyktet ulovlig til fjellene i Tyrkia, 
siden myndighetene hadde konfiskert 
passet hans. Da Forootan kom  til 
Tyrkia, ble han og hans forlovede, 
som også er en konvertitt til kris-
tendommen, gift. De fant et hus og 
var sammen i to måneder før hun 
måtte vende tilbake til Norge, hvor 
hun hadde fått asyl. Han håper han 
kan forenes med sin kone i Norge en 
gang og endelig begynne å starte en 
kristen familie i frihet. Nå som han 
søker flyktningestatus i Tyrkia, sa han 
at han føler seg statsløs.

Mehdi Forootan

PASTOR I FARE FOR 
Å BLI HENRETTET 
Pastor Yousef  Na-
darkhani i Iran lot seg 
ikke presse til å fornekte 
sin kristne tro den 28. 
september, på den fjerde 
og siste rettshøringen 
for å  anke dødsdom-
men for apostasi (forlate 
islam). Nadarkhanis 
kone er svært urolig for 
hva retten vil beslutte. 
De har to barn: Joel, 7, 
og Daniel, 9.

Kristen betaler for sin tro i Evin fengsel
Konvertitt fra islam håper å få asyl i Norge.

Som de fleste vet, så har vi hatt 
kirkevalg i Norge i høst.  Det 
betyr at alle menighetene 

har fått nye menighetsråd, og at 
bispedømmet har fått nye medlem-
mer.

I vår menighet har vi hatt et møte 
hvor vi konstituerte oss og fordelte 
en del andre oppgaver.  Etter denne 
prosessen ble undertegnede ny 
leder.  Et menighetsråd sitter i fire 
år, og jeg ser fram til fire givende og 
spennende år i vår menighet, sam-
men med et flott nytt menighetsråd.  
I tillegg blir det fire spennende år 
for hele den norske kirke.  Vi skal 
blant annet innføre en ny gudstje-
nesteordning.  Det blir vel ingen 
revolusjon, som skal snu opp ned på 
alt.  Den nye gudstjenesteordningen 
vil gi oss som menighet mulighet til 
å i større grad være med å utforme 
gudstjenestene. Vi vil nok komme 
tilbake til dette i senere menighets-
blad, med mere informasjon rundt 
denne prosessen. I tillegg har vi ny 
sogneprest i Tempe og Leira.  Han 
heter Sveinung Tennfjord. Sveinung 
er godt kjent i området fra sin tid 
i Hoeggen.  Vi ser fram til samar-
beidet med Sveinung og resten av 
menighetsstaben.

Vår menighet har hatt en økning 
i besøket det siste halve året.  Det 

kan være flere grunner til dette. Ny 
sogneprest kan være en årsak.  En 
annen årsak kan være en 22/7-ef-
fekt. Mange søkte seg inn til kirker, 
til prester og kirkerom etter denne 
hendelsen.  Det har vært fint å se 
dette, midt i den ubeskrivelige 
onde hendelsen.  Kirkens plass hos 
det norske folk er fortsatt sentral i 
noen av livets mest alvorlige situa-
sjoner.  Det er derfor viktig at vi 
som menighet forvalter denne rollen 
på en god måte.  Vi skal være åpen 
og inkluderende, med solid forank-
ring i bibelens ord. Det er viktig at 
vi ser menneskene rundt oss og tar 
vare på dem som søker seg inn til 
våre kirker. Vi må ha fokus på vårt 
diakonale arbeid, det er tross alt det 
som skal være kirkens hjertespråk. 
Velkommen til våre arrangementer 
både i advent og juletid, men alle 
er også hjertlig velkommen til våre 
ordinære gudstjenester i hele 2012. 
Ha en velsignet julehøytid.

 
Stein  

Bratseth

En liten julehilsen  
fra menighetsrådet i Tempe og Leira

Det blir juletrefest i 

Tempe kirke 
onsdag 4. januar  

kl. 16.00. 
Festen er for alle aldersgrupper.

Nytt i år er at det serveres grøt 
(graut)! Så slipper folk å stresse hjem 
etter jobb for å lage middag!

Ellers blir det Bibelfortelling, sang 
og gang rundt juletreet, og til slutt: 
poser til barna

I år er Tempe invitert til deltakelse på 
søndagsskolejuletrefest også  i

Hoeggen kirke 
lørdag 7. januar 

 kl 16
Hoeggen menighet ønsker små og 
store velkommen. Juletrefesten  ar-
rangeres av søndagskolen og er en 
familiefest. Vi går rundt juletreet, 
synger sanger, leker, har åresalg og 
koser oss sammen.   Mini-og barne-
gospel deltar.

Juletrefester
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Den norske kirke har i noen 
år lagt ned et stort ar-

beid med å revidere og fornye 
gudstjenestefeiringen. Hoeg-
gen menighet har vært aktivt 
med i dette, og nå skal vi snart 
innføre den reviderte liturgien. 
Men før det kan du være med 
og si din mening om form og 
innhold.

Gudstjenesten er et møtested 
på to måter. De kristne møtes og 
dannes til et fellesskap med hveran-
dre og til Kristi kropp. Jesus sa: 
”Jeg er vintreet, dere er grenene”. 
Samtidig får den enkelte og hele 
menigheten et møte med Gud. Dette 
er felles i alle kirkesamfunn og til 
alle tider, og det representerer den 
universelle kirken. Den lokale me-
nigheten samles i sitt kirkebygg på 
et bestemt sted og til faste tider, og 
form og innhold på dette vil være 
preget av kultur, språk, uttrykks-
former, lokaler, etc. 

I det arbeidet som er gjennomført 
har det vært en grundig behandling 
av liturgien og de enkelte leddene 
som inngår i en gudstjeneste. Feir-
ing av gudstjenesten i vår kirke er i 
prinsipp lik med feiringen i kirkene 
over hele verden, og  

gudstjenesten skal i hovedsak 
ha en struktur og et innhold 
som en har hatt helt siden 
oldkirken. Dette kalles ordo, og 
hovedleddene er Samling, Ordet, 
Forbønn, Måltid og Sendelse. Dette 
representerer det universelle. I 
revisjonen av  
gudstjenestefeiringen er det lagt 
vekt på at en innenfor denne struk-
turen kan ha mer lokale variasjoner 
enn tidligere, og stikkord for dette 
har vært Fleksibilitet, Involvering 
og Stedegengjøring.

Gudstjenesteutvalget i Hoeg-
gen har nå utarbeidet et forslag til 
liturgier for ulike typer gudstjeneste 
(med og uten dåp, familieguds-
tjeneste), og dette skal v edtas av 
menighetsrådet før det sendes til 
biskopen for endelig godkjenning. 
Vi har en tidsplan som innebærer at 
vi vil ta i bruk de nye liturgiene på 
Marias budskapsdag 25. mars 2012. 
Før endelig vedtak i menigheten vil 
vi imidlertid presentere liturgiene i 
noen gudstjenester i løpet av januar, 
og det blir anledning til å uttale seg 
om disse i et menighetsmøte søndag 
29. januar etter gudstjenesten. Vi 
vil derfor oppfordre deg til å delta i 
gudstjenester i løpet av januar og gi 
kommentarer om din mening.

Det er viktig med ord og for-
muleringer både i tale og sang. 
Samtidig må vi ikke miste hoved-
fokuset og helheten, og i innled-
ningsavsnittet i Den norske kirkes 
gudstenestebok 2011 er det sagt på 
følgende måte: ”Hva gudstjeneste 
er kan sammenfattes i de fire ordene 
sammen for Guds ansikt. Vi kan ha 
mange og ulike grunner for å gå til 
gudstjeneste. Den dypeste grunnen 
ligger imidlertid ikke i oss selv, men 
i at Gud kaller oss sammen til gud-
stjeneste. Gudstjenesten har sitt eget 
formål. Her tjener Gud oss, og vi 
tjener Gud, fordi Gud vil ha felless-
kap med oss. Jesus Kristus bekrefter 
dette når han sier at ”hvor to eller 
tre er samlet i mitt navn, der er jeg 
midt iblant dem.” (Matt. 18:20)”

Per Jostein 
Hovde

Hva er din mening om  
gudstjenesteordningen?

Alkoholbruk har dystre 
perspektiver
Menighetsarbeid er mange ting, bl.a. alt som hører med til den kirkelige 

delen: Gudstjenester og alle andre kirkelige handlinger. Dette er ting 
som dreier seg om medmenneskelighet og omsorg. Innimellom blir ulike 
andre temaer tatt opp. Men ett emne har jeg allikevel savnet, - at rusproblemet 
blir tatt opp som tema i menighetsarbeidet. Lista nedenfor viser behovet:

Alkohol og andre rusgifter utgjør en alvorlig belastning på folkehelsen 
verden over, og WHO (Verdens helseorganisasjon) rangerer alkohol som den 
tredje største risikofaktoren for sykdommer og tidlig død. Infokilder gir oss 
følgende dystre oversikt:

1.5 millioner nordmenn plages av andres alkoholforbruk
300 000 kvinner er redde for fulle personer på gata
Årlig blir 47 000 kvinner fysisk skadet av fulle personer
2 av 3 ulykker skjer i ruspåvirket tilstand
60 % av voldtekter og 80 % av annen vold skjer i alkoholrus
33 % av korttidsfravær skyldes alkoholproblemer, og 15 % av 
langtidsfravær har samme årsak
Rundt 200 000 norske barn vokser opp i hjem der foreldre har 
alkoholproblem

Alkoholritualene har stor plass i norsk samværskultur, og fungerer som 
sosialt smøremiddel. Å velge å avstå fra deltakelse i slike situasjoner kan lett 
føre til sosial eksklusjon, enten det er på arbeidsplassen, i familielivet eller 
blant venner.

De antisosiale virkningene av alkoholbruk kommer likevel klarest frem 
når vi ser på de 1,5 millioner nordmenn og kvinner som årlig rammes 
av fyllekulturen, enten det er omsorgssvikt, vold, overgrep, trafikk- og 
fallulykker eller andre alkoholrelaterte hendelser. Friheten til å drikke skal 
ikke gi problemer eller skadevirkninger på, eller for andre.

Ferie og fritid ser ut til å gi legitimitet for store inntak av alkohol. Barn og 
unge reagerer på den minste endring hos foreldre og foresatte, endringer som 
kommer av rusbruk. Mange gruer seg derfor til helligdagene, som fort kan 
bli omskapt til utrygghet og redsel. Vi ønsker derfor hverandre en alkoholfri, 
varm og glad jul- og nyttårsfeiring!

Elin Rø Ludvigsen

Kirkeringen i Tempe 
starter opp igjen i 2012.

Møtene blir siste tirsdag i måneden 
kl. 19.00. Kirkeringen skal arbeide 
for kirka og støtte arbeidet der. 
Vi tar opp tema, samtaler, synger, 
spiser og ønsker å skape et åpent og 
godt fellesskap.

Følgende møter holdes våren 2012:

Tirsdag 31. januar kl. 19.00: 
Fremtidens salmesang? Presenta-
sjon av nytt salmebokforslag ved 
førsteamanuensis Irene Bergheim.

Tirsdag 28. februar kl. 19.00: 
Hvordan kan jeg tro på en kjær-
lig og allmektig Gud når det er så 
mye vondt i verden? Innledning til 
samtale ved Esbjørn Hummelgård.

Tirsdag 27. mars kl. 19.00:  
Sang og musikk-kveld.

Tirsdag 24. april kl. 19.00:  
Mannekengkveld med åresalg.

Tirsdag 29. mai kl. 19.00: 
Lysbildekveld ved Pål Ove Lille-
berg

Alle, kvinner og menn, unge og el-
dre, er hjertelig velkommen! Sett av 
siste tirsdag i måneden og bli med i 
Kirkeringen!
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Romjulsfest  
for eldre

Torsdag 29.12. 2011 
I Hoeggen kirke

Kl 12-14

Koldtbord
Underholdning ved Jovna Zakarias 

Dunfjell
Utlodning

Andakt

Ring Cato Stai for
skyss: 73 91 28 83

I høst har vi forsøkt vårt nye konsept 
i Tempe kirke. Et arrangement vi har 
kalt ”Tempe(n) før kampen”.  Vi vil 
forsøke å synliggjøre vår lokale kirke, 
og i tillegg finne på noe nytt.  Vårt 
ønske er at Tempe skal bli et sam-
lingspunkt for byens kristne idretts-
ungdom, gjennom et samarbeide 
med KRIK (Kristen Idrettskontakt).  
I tillegg ønsker vi å bli mer synlig i 
forhold til vår nærhet til Lerkendal 
stadion.  Derfor konseptet ”Tempe(n) 
før kampen”.  Dette møtestedet skal 

ha en lav terskel, men samtidig vise 
vårt kristne budskap på ulike vis.  
Menigheten vil forsøke å få til dette 
før Rosenborgs hjemmekamper, i 
første omgang kampene som går på 
søndag og da spesielt kampene som 
starter kl 2000.  De faste programpos-
tene vil være Eggensitater, Fotball-
quiz, analyse av kampen fra person 
fra RBK-miljøet, besøk fra RBK med 
aller siste nytt om laget og lagopp-
stilling, vi vil ha kulturelle innslag 
og gjerne lesing av dagens tekst.  Vi 

vil forsøke å 
finne kjente og 
aktuelle gjester 
til hvert treff.  
Det vil også bli 
mulighet for 
kjøp av kaffe og 
kake for en billig 
penge.
Vi har hatt to 
gjennomføringer 
i høst.  Først i 
hjemmekamp 
mot Aafk 
15.oktober, og 
så hjemmekam-
pen mot Brann 
30.oktober.  Ved 
den første sam-
lingen hadde vi 
minimal annon-
sering, nesten 

bare gjennom facebook.  Den kvelden 
var vi få.  Dette endret seg til neste 
arrangement. Da fikk vi god dek-
ning av vår nyskapning, både i aviser 
og i NRK.  Vi hadde også profilerte 
gjester.
Først og fremst biskop Tor Sings-
aas.  Han ga menigheten stor kre-
ditt for tiltaket.  Biskopen holdt et 
særdeles varmt og nært innlegg til 
forsamlingen. Vi hadde også et svært 
godt musikalsk innslag, med Elias 
Akselsen som den mest profilerte 
av musikerne.  Sammen med seg 
hadde han Børge Pedersen, Betty 
(Boom) Johansen, Bjørn Røstad og 
Thomas Henriksen. Disse ga oss en 
fantastisk varm og god minikonsert.  
I tillegg bidro Rune Bratseth med 
kampanalyse.  Vi fikk også besøk av 
Harald Pedersen fra RBK, med fersk 
lagoppstilling og siste nytt om laget.  
RBK er også med og støtter oss med 
RBKeffekter, og ved denne anlednin-
gen fikk vi i tillegg sju kampbilletter 
til de som hadde bidratt.  Flott av 
RBK!  Det var fullt i sokkeletasjen 
i kirka, noe som gir god motivasjon 
til å videreføre dette i 2012.  En god 
motivasjon for oss i menigheten er 
et økonomisk bidrag fra Bispedøm-
met, som tydeligvis deler vår tro på 
dette konseptet.  Vi håper på mange 
fine førfotballkvelder i Tempe kirke 
i 2012-sesongen, hvor vi skal ta 
tempen før kampen.  Vi håper selv-
følgelig også på at den store naboen 
på Lerkendal, er tilbake i gullsporet i 
2012.        Stein Bratseth

Tempe(n) før kampen:

Mange profilerte gjester stilte opp
4-åringene ble til et flott 
kor i Tempe kirke

Intervjuet av nyvalgt formann i Tempe menighetsråd, Stein 
Bratseth, gratulerte biskop Tor Singsaas menigheten med 
det nye tiltaket. Han oppsummerte dagens tekst bl.a. med 
viktigheten av å ta ”time out” (som i håndballkamper) fra 
tid til annen: ”Hva skjer nå? Har vi med oss medmennesket 
vårt, slik at ingen blir stående igjen alene?” På spørsmål 
fikk vi også vite at biskopens fotballkarriere bestod av 
juniorkamper i Melhus og deltakelse i familiens årvisse og 
sinnrikt organiserte interne cupkamper! 

23.oktober gikk den årlige 4-års-
bokutdelingen av stabelen i Tempe 
kirke. 27 fireåringer med høye 
forventninger kom til kirken sam-
men med foreldre og søsken. En av 
fireåringene, Andrea, hadde ekstra 
grunn til å være spent. Hun skulle 
ikke bare få bok. Hun skulle også 
være med lillebroren sin som ble 
døpt denne dagen. Andrea fikk det 
ærefulle oppdraget å tørke hodet til 
lillebroren sin! Med oppsatt hår og 
en flott bunad stod hun ved døpe-
fonten sammen med familien og 
gjorde alt riktig. Alle barna fulgte 
spent med på bibelfortellingen om 
Jesus som stiller stormen. Ingrid 
diakon fortalte med hjelp av flanel-
lograf. Dette likte barna godt. Ja 
noen klarte ikke helt å sitte og se på. 
De måtte være med og se hvordan 
dette fungerte. Så kom vi til selve 
utdelingen. Alle barna kom fram 

og fikk den 
nye boka 
som er laget 
i 2011. I 
invitasjonen 
til gudstjen-
esten hadde 
barna fått 
en sang som 
de hadde øvd på hjemme. Etter en 
prøvegjennomgang stilte barna opp 
i kor og sang ”Kjære Gud jeg har 
det godt”. Dette er jo en flott sang 
å synge hjemme også. Fireåringene 
hadde lært seg sangen og ble til et 
flott kor som sang for menigheten. 
Etterpå fikk hele menigheten være 
med og synge sammen med koret. 

Det er ingen tvil om at tradis-
jonen med å få bok det året de fyller 
fire år er blitt populær, og vi i kirka 
synes det er stor stas å få en stor 
flokk fireåringer på besøk i kirka! 

Forhåpentligvis 
kan både fortel-
lingene og sangene 
brukes ofte i hjem-
met sammen med 
mor eller far eller 
for eks en fadder 
som er innom. 

Sveinung  
Tennfjord

Foto: Bjørn 
Otto Aarheim 



12 13 

Tradisjonen videreføres også i år, 
med stemningsfull julekonsert i 

Leira kapell.
Tidspunkt: Tirsdag 20. desember, 

kl. 19.00
Det er Diakoniutvalget ved Leira 

formiddagstreff sammen med den 
nyopprettede  Bjørkmyr kulturfore-
ning som arrangerer konserten. Kul-
turforeningen sto tidligere i høst bak 
tiltakene Bjørkmyrmartnan og Grieg-
kåseri ved Lerflaten Gårdsmuseum. 
Nå står altså julekonsert for tur. 

Spillende og syngende ungdom-
mer fra Bjørkmyr kommer hjem fra 
fjern og nær, for å bidra til den tradi-
sjonsrike konserten: 

Siri Waagen Evensen (mezzoso-

pran), Gro Helene Lerflaten ( fløyte), 
Andreas Rokseth (bandoneon), Julie 
Rokseth (harpe), Lena Wik (horn), 
samt Wenche Waagen  på klaver.

Det blir vakker musikk og julesan-
ger, kaffemat, trivsel og naboprat. 

Ung og gammel er hjertelig vel-
kommen!

Juleverksted i 
Tempe kirke
torsdag den 8. desember kl. 17.00

For femte år på rad arrangerer vi jule-
verksted i kirkesalen. 4-åringene har 
fått en spesiell invitasjon, men vi har 
etter hvert åpnet for at alle kan delta. 
Antallet har økt for hvert år, og vi er 
spent på hvor mange som kommer i 
år!

Det blir enkel, men god servering, 
så dere slipper å spise middag først.

Vi skal lage julepynt/gaver og 
synge litt sammen. 

Vi ønsker en påmelding innen 
mandag 5. desember for å vite hvor 
mye mat vi skal lage!

Send den til ingrid.sandstad@
kirken.trondheim.no eller SMS til 
993 54 928.

 
Konserter  
i prostiet 
i desember

Hoeggen kirke:
Søndag 4. desember:   
”O helga natt”.   
Konservatoriesangernes julekon-
sert.  Kl 20

Søndag 11. desember:   
Julekonsert med menighetens kor,  
Nidarvoll ungdomskorps m.fl.  
Kl 18

Strindheim kirke:
Søndag 4. desember:   
Janitsjarkonsert Kl 18

Strinda kirke:
Søndag 18. desember:  
Konsert med Jonsvannet Sangkor 
kl 18.

Ranheim Kirke
Søndag 11. desember:   
Julekonsert med Ranheim 
Mannskor m.fl kl 18.

Leira kapell:
Tirsdag 20. desember:    
Julekonsert  Kl 19

Julekonsert  i Leira kapell Ny kirketjener i Tempe

Basar i Hoeggen samlet mange
Basaren i Hoeggen 28. oktober samlet mange mennesker. Særlig mange 

småbarnsfamilier stilte denne fredags ettermiddagen. Det ble invitert til 
sosialt samvær, kafé, loddsalg og åresalg. De minste 
fikk tilbud om ansiktsmaling, lykkehjul og smyk-
kelaging. Speiderne stilte med pinnebrødsteking. 
Heide diakon undersøkte sammenhengen mellom 
tyngdekraft og giverglede ved historien om enkens 
gave. Mini- og barnegospelkoret sang, Andreas prest 
gav fiolinnummer. Basargeneralen var May-Britt 
Hofsli, som trakk i trådene både forut, under og etter 
basaren. Hun hadde hjelp av mange medarbeidere 
til ulike oppgaver. En vellykket videreføring av en 
verdifull basartradisjon i Hoeggen som innkasserte  
kr 14.663,50 som går til menighetens trosopplæring.           

SS

Ble kjent-kveld i Tempe

Siden vår vante kirketjener de siste 
årene, Lev Linevski, har slut-

tet (vi kommer tilbake til det i neste 
nummer), har storebror Vitali overtatt 
som ny kirketjener. Han er allerede 
fra 1. oktober i gang med jobben i 
Tempe, Leira og Bratsberg i en 40 % 
stilling. Vitali har vært kirketjener i 
Strindheim fra 2002, og fortsetter der 
i 60 %.

Menighetsbladet fikk en kort prat 
med travelt opptatte Vitali en dag i 
begynnelsen av november. Han var 
da i full gang med ryddearbeid i Tem-
pe. Det er mye å gjøre seg kjent med, 
og å ta tak i når en skal ha ansvar på 
tre nye steder i tillegg til det tilvante. 

Han så for seg 
travle dager 
framover, med 
delvis jobbing 
på kveldstid for 
å få fordelingen 
mellom de fire 
kirkestedene til 
å gå opp. Vi tror 
menighetene 
våre kan glede seg til at vi igjen har 
en fast ordning, og at  
Vitali allerede har lang og god erfa-
ring som kirketjener. 

Vi ønsker han hjertelig velkom-
men!      

Otto S

Ansatte, medarbeidere og andre 
interesserte fra Tempe og Leira 

menighet fylte 10. november me-
nighetssalen til hyggelig samvær. 
Det var velkomstord og ledelse ved 
menighetens prester. Det var frisk all-
sang, og det var særdeles god bevert-
ning som avtroppende menighetsråd 
hadde sørget for. Det var takkens 
ord og overrekkelse av blomster 
for betydningsfull innsats til flere i 
menigheten. 

De frammøtte ble under kaffedrik-
kingen, bord for bord, testet i sine 
bibelkunnskaper, nokså ulikt gamle 
tiders konfirmantoverhøringer, men 
likevel nyttig og tankevekkende! I 

samtalen etterpå var naboskapet til 
Lerkendal og samarbeid med Kristen 
idrettskontakt (KRIK) stikkord. Også 
relasjonsbygging og menighetens 
deltakelse i gudstjenestene etter 
den nye gudstjenesteordningen ble 
fremhevet som viktige momenter for 
arbeidet framover.

Programmet ble avsluttet i kirke-
rommet, med liturgisk veksellesning 
og med en kort konsert av damekoret 
Viva, som bruker Tempe kirke som 
øvingsrom. 

Det ble en fin kveld, med god 
oppslutning og inspirasjon til fortsatt 
engasjement.  Otto S

Søknadsskjema fås 
 på menighetskontoret. 

Søknadsfrist:
30.november



Patruljeførerkurs Oppdrag Nord 
og Oppdrag Sør – ledertreningsut-
vikling i speideren

Det er kanskje ikke så mange 
som vet at speideren driver med 
lederutvikling fra ganske ung alder. 
Vi bruker patruljesystemet, veiled-
ning og learning by doing som 
metoder i speiderarbeidet. Gradvis 
større utfordringer og tilpasset ans-
var gir utvikling for hele mennesket 
ut i fra den enkeltes forutsetninger.  
Speiderne lærer å ta ansvar for seg 
selv og bli trygg på ulike situa-
sjoner slik at de også kan ta vare på 
hverandre. 

I speideren deler vi speiderne inn 
i grupper som vi kaller patruljer, og 
en speider som vanligvis er litt eldre 
og har litt mer erfaring blir valgt til 
patruljefører.  For å lære seg å bli 
gode patruljeførere får speiderne 
tilbud om kurs. 

Siste helga i oktober arrangerte 
Trøndelag krets for KFUK-KFUM 
speiderne årets to  patruljeførerkurs 
på forsamlingshuset Folkheim på 
Frosta. 33 ungdommer møtte fra 
Singsås, Tanem, Granåsen, Byåsen, 
Hoeggen, Strinda, Inderøy og Yt-
terøy speidergrupper.  Fra Hoeggen 
dro Ingebrigt Morken fra vandrerne 
på kurs og Kenneth Nesdal som er 
rover var med som leder i arrange-

mentskomiteen.
Ingebrigt fra Hoeggen deltok 

i det som kalles Oppdrag Nord, 
som er første del av i alt to kurs 
for patruljeførere. Oppdrag Nord 
består av fire etapper. I første etappe 
var målet å lære om team-building 
og patruljesærpreg før turen gikk 
videre til etappe to der det var spei-
derhistorien som sto for tur. I etappe 
tre lærte de å forstå at lek kan være 
både nyttig og viktig. I siste og 
avgjørende etappe var oppgaven å 
gjennomføre et patruljemøte.

For en del av gjengen var et av 
oppdragene å dra ut på overnatting-
stur i gapahuk fra lørdag til søndag, 
mens de som var igjen perfeksjon-
erte seg i blant annet førstehjelp.   

Leirbål og vaffelsteking var lørdags-
kosen med konkurranser og moro.

På søndag hadde speiderne 
sin egen speidergudstjeneste der 
deltagerne sto for bønner, valg av 
sanger og opplesing av speiderlo-
ven. Etter lunsj på søndag var det 
Global-løype med oppgaver som å 
komme seg over ”palestinamuren”, 
frakte vann fra en bøtte til en annen 
og brobygging. Globalaksjonen er 
KFUK-KFUM-speidernes solidar-
itetsaksjon som arrangeres i samar-
beid med KFUK-KFUM Global, 
Norges KFUK-KFUMs bistandsor-
ganisasjon.

Tilbakemeldingen er at det var et 
vellykket kurs og stor entusiasme 
blant deltakerne, og alle som deltok 
på kurset fikk kursbevis og bron-
seknapp for å ha fullført kursene.

Siri Bremdal
Leder i Hoeggenspeiderne

Fersk kirketjener 
i Hoeggen

Kirketjener Eivind Rindal er et 
relativt ferskt fjes for kirkegjen-

gere i Hoeggen menighet. Han hadde 
sitt første vikaroppdrag i Hoeggen på 
senvinteren/tidligvåren, før det hadde 
han for det meste vært kirketjener 
i Ranheim og Charlottenlund me-
nigheter.

– Jeg mener at kirka er viktig, og 
er opptatt av en åpen kirke som man 
kan føle seg velkommen i. Den nor-
ske kirke har sin styrke i at den ikke 
er så mye opptatt av «vi» og «dem», 
sier han.

Studerer statsvitenskap
Eivind er 23 år og har nå bodd i 
Trondheim i 4 1/2 år, han har tatt en 
bachelorgrad i politisk økonomi, og 
har etter det gjort unna første år av et 
masterprogram i statsvitenskap. Opp-
veksten har han for det meste hatt i 
Hedmarksområdet.

– Jeg er prestesønn, og har der-
for flyttet en del, har bodd i Åsnes 
kommune, rett ved Finnskogen, men 
mesteparten av oppveksten har vært 
i Tolga. Jeg er fortrolig med skog og 
mange kuldegrader, så sånn sett følte 
jeg meg nesten litt hjemme i Trond-
heim sist vinter da gradestokken krøp 
ned mot 30 kuldegrader, smiler han.

Han tror han kunne egnet seg som 
prest selv, og mener han har arvet 

morens tale-
gaver, men 
foreløpig er 
det stats-
vitenska-
pen som har 
lokket mest, 
så får han se 
hva livet vil 
bringe etter 
hvert.

– Nå er jeg glad for å gjøre en liten 
innsats i kirka. Som kirketjener er 
min oppgave å passe på at alt ligger 
til rette for at gudstjenesten går bra, 
blant annet har jeg ansvaret for at 
brannforskriftene blir fulgt og at det 
er ryddig og fint, forteller han.

Spennende menighet
Eivind synes Hoeggen er en spen-
nende menighet å gjøre tjeneste i.

- Her er det mange engasjerte folk, 
og ikke minst mange folk på gudstje-
nestene, 100 personer til nattverd er 
fantastisk og ikke noe jeg er vant til 
fra oppveksten i Hedmark. Jeg synes 
også det er flott at det er mye yngre 
folk i menigheten, og gleder meg til 
å få engasjere meg mer i ungdomsar-
beidet, jeg opplever det som viktig. 
Jeg mener at det nok også hadde vært 
fint om flere av mine medstudenter 
hadde funnet veien til Hoeggen. 
Krken ligger jo bokstavelig talt bare 
et steinkast fra Steinan studentby 
med nesten 500 studenter, avslutter 
han.

Heidi Birkelund

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.

Speideren: 

Lederutvikling fra ung alder
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Et stykke 
fra 
Tempe 

kirke, i Ola 
Frosts vei, er 
det et folkerikt 
boområde der 
Aud Johnsen og 
hennes medhjel-

pere har en aktiv virksomhet på gang. 
Med utgangspunkt i et hyggelig lite 
lokale drives det et daglig kafétilbud 
og månedlige turer/utflukter. Her er 
det også månedlige hyggetreff i sam-
arbeid med Tempe menighet. I det 
siste har også lokalene etter skoletid 
vært utleid til et ukentlig tilbud for 
barn med foreldre/foresatte. 

Aud Johnsen, som hadde sin barn-
domsheim i nabolaget i Holtermanns-
veien, vendte tilbake til området 
da hun avsluttet sitt yrkesaktive liv 

som assistent i pleie. I de 13 årene 
som har gått siden da har hun drevet 
kaféen i Ola Frosts vei 3. I et par for-
middagstimer hver dag serveres det 
kaffe og vafler, og av og til bløtkake. 
Da menighetsbladet besøkte kaféen 
var det ca 20 personer rundt kaffebor-
dene. Praten gikk livlig, og kaffen og 
vaflene gikk unna. Denne dagen var 
det også lotteri. 

Etter en kaffeprat med Aud var vi 
en runde, med kaffekoppen i hånd, 
bort til de andre bordene for å lodde 
stemningen. Folk vi snakket med 
rundt bordene var alle takknemlige 
for å ha et slikt tilbud så lettvint 
tilgjengelig. Her var det flere rul-
lestolbrukere som også hadde fun-
net veien. De aller fleste besøkende 
kommer fra høyblokkene i nabolaget 
og er stort sett godt voksne mennes-
ker som er glade for anledningen til å 

møtes og kunne la 
praten gå om løst 
og fast. Noen kom-
mer nettopp fordi 
de trenger noen å 
snakke med. Og av 
og til får Aud bruk 
for sin tidligere 
erfaring fra sorgar-
beid i sykepleien. 

Så vidt vi 
skjønte var det 

mange stamgjester som også satte 
pris på lotteriene og den faste allsan-
gen. Det var helst velkjente sanger 
fra gamle tider som ble sunget, med 
orgelakkompagnement av Aud eller 
en av hennes medhjelpere, Anne 
Lise. Populært har det også vært med 
de felles handleturene og utfluktene 
som treffstedet arrangerer. 

Kaféen brukes også i andre sam-
menhenger, som minnesamvær, og de 
månedlige hyggetreffene der prest el-
ler diakon fra Tempe menighet deltar. 
I adventstida pyntes det ekstra, og i 
begynnelsen av desember arrangeres 
det julebord 2 dager. Ellers tar virk-
somheten i kaféen pause i desember. 
Menighetsbladets utsendte ble ønsket 
velkommen tilbake. Vi lar hilsenen 
gå videre til leserne!

Otto S

17     

Hoeggen mini- og barnegospel 
startet opp onsdag 24. august 

2011 kl 17.00 i Hoeggen kirke.
Alle barn fra 4 år til og med første 

klasse, kan bli med i minigospelen 
som har samling ca annenhver uke 
fra 17.00-18.00.

De som begynner i andre klasse, 
kan bli med i barnegospelen som 
øver hver onsdag 17.00- 18.45. 

Kom innom og se og hør. Vi har 
en fin gjeng i koret, men vi vil gjerne 
ha med flere sangglade barn!
Hilsen 
Dagfrid dirigent:  
dagfrid@almklov.no,
Oddrun kantor:  
oddrun.bolset@kirken.trondheim.no,
Torunn menighetspedagog:  
torunn.stavik@kirken.trondheim.no

Stor aktivitet i Ola Frosts vei

Aud t.v.) og Anne LiseLotteri engasjerer!

Søndagsskole
Hoeggen:

Alle gudstjenester
unntatt  

familiegudstjenestene
og i skoleferiene

Tempe: 
Følg med i avisene  
og på hjemmesiden
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Med oppmøte utenfor Tempe kirke kl 11 annen hver tirsdag. Det er Nasjonal-
foreningen for folkehelsen, ved Oppstrinda helselag, som arrangerer gågrup-
peturene. Gågruppen passer for eldre. Turene er på ca 1 time og det er alltid 
en ansvarlig (gruppeleder) med på turene. Turene avsluttes et sted hvor vi kan 
drikke kaffe, men alltid i nærheten av Tempe kirke.

Siste gåturen i 2011 var 22. november. Etter nyttår blir det satt opp nye turdato-
er. Helselaget ønsker velkommen til gågruppeturene i samvær med  andre som 
trives ute. De minner også om viktigheten av å bruke brodder eller sko med god 
såle når føret er litt vanskelig.

Kontaktpersoner i Oppstrinda helselag: 
 Brit Hallan, styreleder, tlf 73 96 65 51 eller mobil 920 82 790
 Astrid Stokholm, sekretær, tlf 73 96 74 38 eller mobil 911 92 678

Formiddagstreff i Leira
Det er formiddagstreff i Leira kapell første tirsdag hver måned kl 11.00- kl 
13.00 (unntatt januar). 
Det er et variert program med interessante foredrag, sang og musikk, god 
formiddagsmat og utlodning.
Prest eller diakon holder andakt hver gang.

Merk! I januar er Leira-folket invitert til Bratsberg på juletrefest i Kirkestua 
torsdag 5. januar kl 12.00-14.00
Det blir da ikke noe treff i Leira 3. januar.

Hyggetreff i Bratsberg
Det er hyggetreff i Bratsberg første torsdag hver måned kl 12.00-14.00. Når 
bladet kommer fra trykkeriet, har vi ennå desembertreffet til gode. Torsdag 
1. desember kommer tidligere sokneprest Audun Slettahjell på besøk. Han 
vil fortelle fra sin nye stilling på Betania Malvik. 
Torsdag 5. januar er det juletrefest med besøk fra Leira.
Det er hver gang formiddagsmat, utlodning, sang og andakt. 
Til hyggetreffet i Bratsberg passer det med buss nr 54 fra Trondheim Sen-
tralstasjon kl 11.00. Den kjører Elgeseter gate og Holtermanns vei, før den 
svinger av ved Siemens og kjører Bratsbergveien. Retur fra Bratsberg er kl 
14.10.

Hyggetreff i Ola Frosts vei
I  Ola Frosts vei 3 er det hyggetreff siste torsdag hver måned kl 18.00.- 
20.00. Der deltar prest eller diakon og en musiker hver gang. Det er mye 
allsang, bevertning og utlodning.
Se egen reportasje i dette bladet!

Ingrid Sandstad

Gammelt skal bli nytt
I Leira kapell stod det inntil 8.november en gammel 
kjøkkeninnredning. Nå er den kommet til Heggstad-
moen! En testamentarisk gave på 50 000 kroner til 
kapellet la grunnlaget for denne fornyelsen. Den 
nye innredningen er planlagt i samarbeid med 
menighetsråd og Kirkelig fellesråd. Glade dugnads-
folk tok vare på alt brukende fra hyller og skuffer, 
før skap og benker ble fjernet og kjørt bort. I løpet 
av november er forhåpentligvis nyinnredningen på 
plass og klar til bruk, til glede for alle som skal gjøre 
sitt til hyggelig servering i kapellet i årene som kom-
mer.      Otto S.

Hvorfor bli med i 
samtale- eller bibel-
gruppe

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 
bibelgruppe.

Meld deg på en samtale- eller 
bibelgruppe, enten ved kontakt-
skjema på hjemmesida eller ved å ta 
kontakt med menigheten.



På minuttet klokka 10 lørdag 24. 
september ble dørene åpnet. Inn 

strømmer en lang rekke kjøpelystne 
mennesker. Inne i kirka står bordene, 
fulle av glass, kopper og fat, estetisk 
ordnet ut fra farger og bruksområder. 
Gjenstander blir løftet opp. Noen 
snakker om Hadeland og Figgjo. De 
første kjøperne er "kjennere" Noen 
av dem ønsker å sikre seg de beste 
kvalitetsproduktene for egne utsalg 
nede i byen.

Vi har kommet til årets bruktmar-
ked i Hoeggen kirke. Initiativtakerne 
Sølvi Walle og Gerd Dolmen har 

i det siste året 
planlagt tiltaket 
og samlet på 
utsøkte gjenstan-
der. Mange lop-
pemarkeder har 
vært besøkt! Nå 
blir lageret åpnet og varene utstilt 
for salg i kirka. Med seg har de fått 
en stor dugnadsgruppe av frivillige. 
Med pengeveske på magen står de 
rundt og forhandler med interesserte 
kjøpere om ting og tang. I en krok 
av rommet er det innredet med bord 
og stoler Flere setter seg ned med en 

kopp kaffe og et stykke kake. TV-
Risvollan går rundt og gjør opptak 
og intervjuer. 

Sølvi og Gerd forteller at dette er 
den 6. gangen de arrangerer et slikt 
bruktmarked. Og seinere på kvelden 
kommer opptellingskorpset med ny-
heten at det er solgt gjenstander for 
ca. 25.000 kroner - ingen ny rekord, 
men ikke langt i fra. 

Og pengene går til Etiopia. Me-
nighetens misjonsprosjekt får god 
nytte av innsatsen, enten det gjelder 
støtte til jordbrukstiltak, helse eller 
utdannelse. 

 Sølvi og Gerd vil takke de mange 
i dugnadsgruppa for innsatsen de har 
vist - og menighetsbladet vil takke 
de to initiativtakerne for tiltaket og 
bidragene til misjonsprosjektet over 
flere år.

Geir Dolmen (tekst og foto)
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Fokus på Bibelen 
i Strinda prosti,
fastetiden 2012

5 kurskvelder gir oversikt over innholdet i Bibelen, historien og de viktigste 
fortellingene. Kurset passer om du er nysgjerrig på verdens viktigste bok. 
Kurset gir deg sammenhengen i Bibelen og større utbytte av enkeltfortellin-
gene.

Alle kurskveldene er i Moholt menighetshus fra kl. 19.- 20.30.
Onsdag 29. februar: Bibelbruk og Bibelsyn.
Onsdag 7. mars: Det gamle testamentet – del 1.
Onsdag 14. mars: Det gamle testamentet – del 2.
Onsdag 21. mars: Det nye testamentet – del 1.
Onsdag 28. mars: Det nye testamentet – del 2.

Sokneprest Bergljot Svanholm er kursansvarlig. Hun er kursholder fra Bibel-
selskapet. 

Det gjenstår nå bare én søndag med 
søndagsskole  i Tempe kirke før jul. 
Det er 11. desember kl 11.00

Det er også søndagsskole i Leira 
kapell 27. november. 

I vårsemesteret blir det søndags-
skole i Tempe kirke 29. januar, 26. 
februar og 25. mars.

I Leira kapell blir det 5. februar og 
11.mars.

Vi er med i første del av gudstje-
nesten, og går ned/opp til søndagssko-
len under siste salme før prekenen.

På søndagsskolen har vi en spen-
nende bibelfortelling med bilder til, 
og vi synger gamle og nye barnesan-
ger. Etterpå får alle en fargerik fisk i 
garnet på søndagsskolekortet.

Kirsten Selnes, Oddfrid Skorpe 
Tennfjord og diakon Ingrid Sandstad 
samarbeider om søndagsskolen. Du 
møter én eller to av oss hver gang.

Ingrid Sandstad
Diakon i Tempe og Leira menighet

Sprell levende 
søndagsskole!

Bruktmarked i Hoeggen kirke: 
25 000 kroner kom inn på  
bruktmarked

Vil du bli bladbærer?

Liker du bladet?
Synes du menighetsbladet har fått et friskere og mer tids-
riktig utseende? 
Da kunne du kanskje tenke deg å være 
med på utdelingen? Mange har vært 
trofaste hjelpere i mange år med til dels 
lange ruter. Noen begynner å bli slitne og trenger 
avlastning. Kanskje du som leser dette kunne tenke 
deg å ta en rute – som en trimtur eller som en anled-
ning til å bli kjent i nærområdet?
Jo flere som går, jo mindre arbeid blir det på hver!

IS
Her er medarbeiderne som var en-
gasjert i bruktmarkedet.
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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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Amalie Fiskum Hexeberg
Dennis Rønningen
Viktoria Myhre Vasslag

Døpte

Bratsberg menighet

 

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

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

Bidrag til bladet kan gis til bank-
konto 4202.24.96047. Dette går til 
å dekke kostnadene med utgivelsen. 
Eventuelt overskudd fordeles til 
Hoeggen og Tempe menigheter.
Stoff til bladet mottas på e-post:
kirken.i.stroket@gmail.no.
Tidsfrister for levering av stoff er 
oppgitt på hjemmesiden.
Annonsepris: kr 12 pr spalte-mm.

Diakoniutvalget i 
Hoeggen trenger 
deg!
Har du opplevd hvordan det er å bli 
møtt når du trengte det? Eller hvor-
dan det er å IKKE bli møtt når du 
trengte det? Diakoni handler om å 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? Hvor-
dan skal det få følger for hva vi driver 
med her?

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

 Ha ingen skyld til noen, annet enn 
det å elske hverandre! Den som 
elsker sin neste, har oppfylt loven.   
For disse budene: Du skal ikke bryte 
ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du 
skal ikke stjele, du skal ikke begjære, 
eller hvilket bud det så er, sammen-
fattes i dette: Du skal elske din neste 
som deg selv.

Rom. 13, 8-9
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Desember:
04.12. 2.s.i advent.
 Bratsberg kirke kl. 11.00
 Lysmesse v/ Hummelgård

 Tempe kirke kl. 18.00.
 Lysmesse v.Hummelgård.

11.12. 3.s.i advent 
 Tempe kirke kl. 11.00.
 Høymesse v.Tennfjord . 

Søndagsskole.

18.12 4.s.i advent
 Ingen gudstjeneste.

24.12 Julaften
 Tempe helse- og velferdssenter  

kl. 14 v/ Tennfjord

 Leira kapell kl. 14.00  
v/ Hummelgård.

 Tempe kirke kl. 16.00  
v/ Tennfjord.

 Bratsberg kirke kl. 16.00  
v/ Hummelgård.

25.12 1. juledag
 Tempe kirke kl.11.00
 Høytidsgudstjeneste v/ Tennfjord.

26.12 2 juledag
 Leira kapell kl. 11.00
 Høymesse v/ Tennfjord.

Januar:
01.01. Nyttårsdag
 Tempe kirke kl.11.00
 Høymesse v/ Hummelgård.

08.01 Kristi åpenbaringsdag
 Ingen gudstjeneste. 

15.01 2.s.i åpenbaringstiden
 Leira kapell kl.11
 Familiegudstjeneste  

v/ Hummelgård.

22.01 3.s.i åpenbaringstiden
 Bratsberg kirke kl.11
 Høymesse v/ Tennfjord.

 Tempe kirke kl 18
 Høymesse v/ Tennfjord.

29.01 4.s.i åpenbaringstiden
 Tempe kirke kl.11
 Høymesse v/vikar
 Søndagsskole.

Februar:
05.02 Såmannssøndag
 Leira kapell kl.11
 Høymesse v/ Hummelgård.
  Søndagsskole.

12.02 Kristi forklarelsesdag
 Tempe kirke kl.11
 Familiegudstjeneste v/Tennfjord.

19.02 Fastelavnssøndag
 Bratsberg kirke kl.11
 Familiegudstjeneste  

v/ Hummelgård.

Alle onsdager i fastetiden: 
 Fastegudstjeneste i Strinda 

kirke  kl.20.30

26.02 1.s i fastetiden
 Tempe kirke kl.11
 Høymesse v/Hummelgård
 Søndagsskole.

Mars:
04.03 2.s i fastetiden
 Tempe helse- og velferdssenter
 Høymesse v/Tennfjord.

11.03 3.s i fastetiden
 Leira kapell kl.11
 Høymesse v/ vikar.
 Søndagsskole.

18.03 4.s i fastetiden
 Bratsberg kirke kl.11
 Høymesse v/ Tennfjord.

25.03 Maria budskapsdag
 Tempe kirke kl.11
 Høymesse v/Hummelgård.
 Søndagsskole.

April:
01.04 Palmesøndag 
 Tempe kirke kl.11
 Høymesse v/Tennfjord

Velkommen til kirken Tempe, Leira og Bratsberg

Matheo Vorpbukt Aksetøy
Sebastian Harbak
Even Elias Karlstrøm
Erle Ohlgren Eik-Nes
Mia Kvande
Tobias Abelsen
Mia Andreassen
Nora Si Ødegaard
Markus Bostad
Ida Cicilie Geisnes
Mathias Petersen Halvei

Ørjan Bonaunet Lyngstad
Marie Hansen Røros
Magnus Fossen Skjærbusdal
Simen Ankile Krangsås
Linus Fossum Hoel
Aksel Bogø Aarheim
Matheo Berg
Amalie Fiskum Hexeberg
Nora Karlsen Lundberg
Aaron Matthew Sapio LarsenTempe

Døpte

Døde

Tempe og Leira 
menighet
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 
anne.marit.bjorklid@kirken.trondheim.no
Leira kapell og Bratsberg kirke:
Se tlf Tempe kirke
Sokneprester:
Esbjørn Hummelgård,  tlf.: 73 94 95 92
esbjorn.hummelgard@kirken.trondheim.no
Sveinung Tennfjord tlf.: 73 94 95 91 
sveinung.tennfjord@kirken.trondheim.no 
Diakon i Tempe og Leira
Ingrid Sandstad  tlf.: 73 94 95 95 
ingrid.sandstad@kirken.trondheim.no 
Kirketjener Tempe og Leira:
Vitali Linevski
vitali.linevski@kirken.trondheim.no 
Kantor Tempe, Leira og Bratsberg: 
Erling With Åsgåård (Permisjon)
Torkil Skille (Vikar)
t.skille@kirken.trondheim.no
Enhetsleder: 
(Gunhild Marie Roald - permisjon)
Jarle Jacobsen (vikar) 
jarle.jacobsen@kirken.trondheim.no
Adm.konsulent:
Tone Varang 
tone.varang@kirken.trondheim.no
Menighetsrådets leder:
Stein Bratseth.
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Sofie Lønnum
Grete Reitan
Kåre Myhren
Torhild Storrø Sunde
Kjell Olav Johansen
Leif Grønnesby
Sigurd Johan Hopland

Hilgrunn Petrine Brandt
Grethe Sandø
Anne Sofie Hernes
Magnar Kåre Skjetne
Gunhild Andrea Knarlag
Bjørn Helge Kirkbakk
Bjørg Ottesen

Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn.
Han anklager ikke for alltid og er ikke for evig harm.
Han gjør ikke gjengjeld for våre synder, 
han lønner oss ikke etter vår skyld.
Så høy som himmelen er over jorden, 
så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham.
Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss.

Salme 103, 8-12 (Bibelselskapets oversettelse av 2011)
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Desember:
04. 2. søndag i advent. 
 Lysmesse med konfirmanter  

kl. 11. 
      Søndagsskole
11. 3. søndag i advent.  

Høymesse kl. 11.  
Steindal skolekorps deltar. 
Søndagsskole.

 Kl. 18. Julekonsert.  
Menighetens kor og Nidarvoll 
Ungdomskorps med flere. 

18. 4. søndag i advent. 
 Høymesse kl. 11. 

Søndagsskole
 Adventsgudstjeneste på Nidarvoll 

helsehus kl. 1330
24.  Familiegudstjeneste kl. 13.  

Mini - og barnegospel medvirker. 
 Utleira skolekorps
      Familiegudstjeneste kl. 14.30 

Nardo bydelsorkester

       Familiegudstjeneste kl. 16. 

25. Høytidsgudstjeneste kl. 11

29. Romjulsfest for eldre 12-14
      Koldtbord.
      Underholdning ved Jovna Zakarias 

Dunfjell
31. Nyttårsaften kl. 16. 

Minnegudstjeneste. 

Januar:
01. Nyttårsdag.  

Høymesse kl. 11
07. Juletrefest kl. 16
08. Kristi åpenbaringsdag.  

Høymesse kl. 11. Dåp
      Søndagsskole
15. Høymesse kl. 11. Søndagsskole
22. Høymesse kl. 11. Søndagsskole
29. Familiegudstjeneste kl. 11. Dåp.
      Menighetsmøte kl. 13. 
      Sak: Behandling av den nye 

liturgien
31. Formiddagstreff  kl.12 -14
      Du kan hjelpe.
 - Når livsmotet svikter.   

Vivian Grønnesby fra kirkens SOS

Februar:
05. Såmannssøndagen.  

Høymesse kl. 11. 
Søndagsskole

12. Kristi forklarelsesdag.  
Høymesse kl. 11. 

      Dåp. Søndagsskole.
15. ”Fra fest til faste” kl. 17. 
19. Familiegudstjeneste. Dåp
26. 1. søndag i faste. Høymesse kl. 11 
28. Formiddagstreff kl. 12-14

Mars:
04. Høymesse kl. 11Høymesse.
      Dåp. Søndagsskole
11. Familiegudstjeneste.  

Dåp

Tirsdag 13 og torsdag 15 kl. 19:  
Samtalegudstjenester med 
konfirmanter 

18. Høymesse kl. 11. Dåp
25. Maria budskapsdag.  

Høymesse kl. 11
      Søndagsskole
27. Fasteaksjonen kl. 17-21

April:
01.Palmesøndag. Høymesse kl. 11. 

Dåp

Dette skjer i 
Hoeggen menighet

(med forbehold om forandringer):
Marie Gullvåg
Ella Othilie Høyland
Ludvik Melting
Frida Langli Saasen
Cecilie Sivertsen Andresen
Iver Saur Holte
Leander Bjørnstad Iversen
Konrad Smevoll Lehn
Maia Reitstøen Lien

Sigurd Pedersen
Tilde Margrethe Thoresen
Gustav Johannes Bugten
Andreas Langnes
Nora Karlsen Lundberg
Aksel Blomli Moen
Marius Økstad Rønning
Mali Sundli Segtnan
Markus Heimlund Skaar

Døde

HOEGGEN MENIGHET
Menighetskontorer: Nordre Risvolltun 2, 
7036 Trondheim
Tel.: 73 82 34 50 •
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
Mandager og torsdager fra  09.00-15.00
Ingrid Baksaas Nordli 
Se også:  www.spirenbarnehage.no
Sokneprest: 
Merete Sand   tlf.: 73 82 34 52
Privat  tlf.: 73 93 71 20 
Kapellan:  
Andreas Hilmo Grandy-Teig  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: 
Nemir Haify (fram til 31.12)
nemis.haify@kirken.trondheim.no
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) 
jarle.jacobsen@kirken.trondheim.no
Adm.konsulent:
Tone Varang 
tone.varang@kirken.trondheim.no
Menighetsrådets leder:
Møyfrid Brenne Fehn
 
 

Døpte

Johannes Herlaug Salthella
Kristine Bjerkan

Grethe Aftret Løkken
Bjørn Randulf Aune

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.
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Jeg blir alltid hos deg, Herre,
du har grepet min høyre hånd.
Du leder meg med ditt råd,
og siden tar du meg opp i herlighet.
Hvem har jeg ellers i himmelen?
Når jeg bare har deg,
ønsker jeg ikke noe på jorden.
Om kropp og sjel forgår,
er Gud for evig min klippe og min del.
Se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne,
du gjør ende på alle som er utro mot deg.
Men for meg er det godt å være nær Gud.
Jeg tar min tilflukt til Herren.
Jeg vil vitne om alle dine gjerninger.
 

Det står skrevet i 
Salmenes bok,  

Salme 73:

Slik lyder Herrens ord.



For mange flyktninger kan den 
norske jula oppleves fremmed 
og uvant. Mildrid Wik i Kristent 
interkulturelt arbeid (KIA) har 
jobbet med asylsøkere og inn-
vandrere siden 1987, og har fått 
mange ahaopplevelser underveis.

– Jula gir helt andre bilder i hodet 
på folk fra andre himmelstrøk, inn-
holdet er det samme, men rammen 
rundt forskjellig, sier hun.

Som eksempel 
forteller hun om en 
chilensk flykt-
ning som skulle 

lage plakat til 
KIA's juletre-
fest for noen 

år siden. Han 
kom tilbake 

med et utkast 
inneholdende 

barn med drager, 
blomster 
og sol. Den 

umiddelbare 
reaksjo-

nen til 
fest-

komiteen var at dette kunne de ikke 
bruke – helt til chileneren fortalte at i 
Chile feirer de jula ute, det er midt på 
sommeren, sosialt og hyggelig...

Utfordrer lokale menigheter
KIA har ikke ressurser til andre jule-
arrangementer enn en tidlig advents-
fest, og Mildrid ønsker at menighe-
tene i bydelene skal ta utfordringen 
om å invitere våre nye landsmenn 
til julemarkeringer. Hun opplever at 
det er ulik bevissthet rundt dette i de 
forskjellige kirkene.

–  Andre kulturer blir litt paffe 
over å oppleve hvor privat den nor-
ske jula er. Alle har sitt, vi er ikke så 
inkluderende, andre religioners store 
fester bærer mer preg av invitasjon 
og inkludering av blant annet fattige, 
påpeker hun.

Samtidig er det ikke alle inn-
vandrere som opplever jula som en 
ensom høytid. Noen gleder seg over 
at de endelig kan få tid og ro til skole-
arbeid, mens andre tilhører kirkesam-
funn som feirer jul først i januar, så 
dette er et sammensatt bilde.

Overfladisk jul?
Mildrid påpeker at den vestlige jula i 
enkelte tilfeller er eksportert til andre 

land uten at innholdet er 
blitt med  

– i Japan 

har man for eksempel all julepynten 
og den ytre staffasjen uten at det 
kristne budskapet er så godt kjent.

– Det er en utfordring for oss som 
kristne å få fram budskapet bak, det 
revolusjonerende i at Gud kommer 
som en baby og at Jesus tar på seg en 
tjenerrolle, sier Mildrid.

Hun ser også at vi har mye å lære 
av de som har vært på flukt mestepar-
ten av livet, men har klart å bli bevart 
i troen.

– De fryder seg over det kristne 
budskapet, og sier ofte at de ikke 
hadde overlevd uten Gud, mens vi 
heller fokuserer på det problema-
tiske i å tro på Gud når det er så mye 
lidelse i verden, påpeker Mildrid.

Mange kristne innvandrere
Det ikke alle er klar over, er at en stor 
del av innvandrerne er kristne, rundt 
60 % ifølge statistikken. I Trondheim 
samles mange i Betel eller i den 
katolske kirka. Også Vår Frue kirke 
med Åpen kirke er viktig.

- Mange afrikanere kommer fra 
frodige tradisjoner, de samles i kirka 
hele jula, synger og spiser mat, så for 
dem er det fremmed at de norske kir-
kene er så mye stengt som de er. Men 
noe av forklaringen kan nok også 
ligge i klimaet vårt – vi kryper innen-
dørs for å holde varmen, det er ikke 
så naturlig for oss å samles utendørs i 
jula, avslutter Mildrid med et smil.

Heidi Birkelund

Jul i et fremmed land


