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Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i hass hage
er du sjøl et lite strå.
Du skal ikke røre reiret,
reiret er e lita seng.
Over tynne bån brer erla
ut sin vâre varme veng.
Pipet i den minste strupe
skal bli kvitring over eng.
Du skal itte sette snuru
når du sir et hara-spor.
Du skal sjå deg for og akte
alt som flyg og spring og gror.
Du er sjøl en liten vek en,
du treng sjøl en storebror.
Einar Skjæraasen

www.hoeggen.no
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” I år og
kom pins.”

N

år dette skrives er vi
midt i
mellom to konfirmasjonshelger i
Trondheim. Den siste faller sammen
med pinsa i år. Pinsedag så tidlig som
11. mai er sjeldent. I 1940 var pinsedag
12. mai, altså bare en drøy måned etter
Tysklands okkupasjon av Norge. Det var
ei tid prega av krigshandlinger og dyp
uvisshet for framtida. I diktsamlinga
”Tung tids tale” utgitt i 1945 har
Halldis Moren Vesaas et dikt kalt
”Pinsehelg 1940”, som hun skrev i juni
samme året. Det handler om folk som
søker seg til kirka med sin sorg og uro.
Det er et langt dikt, og jeg skal sitere
bare noen få linjer:
.......
I dag, kanskje, får du strø
eit levande korn nedi grunnen, du såmann
som sådde så titt over steingrunnen i oss.
Vi sit i vårt mørker og ventar på deg.
Vi treng kraft. Vi treng mot.
Har du og huset der det å gi oss.
........
Djupt inni mørkret vårt livnar ei glo.
Vi sansar med eitt: det er pins i dag, pins,
da dei redde og små og forletne
kveiktest av himlen til lys på jord.
Det lyset fins
enno på jorda: i år og kom pins
…....

Og også i år også blir det pinse! Pinse er
denne høytiden de fleste forbinder med
ekstra fridager, en forsmak på sommerferien. Selv ikke kunnskapsministeren
kunne gjøre rede for hvorfor vi feirer
pinse! Men det kan barna i Spiren barnehage på Risvollan. For de har vært i
kirka og sørget for å klistre opp ildtunger
på prekestolen og døpefonten. Ildtunger
som de sjøl har tegna og klippet ut.

Pinsa er høytiden da vi markerer at vennene til Jesus fikk Den hellige ånd.
Vennene hans fikk det redskapet de
trengte for å gå ut å forkynne evangeliet
om Jesus for hele verden. Boka
Apostlenes gjerninger forteller hvordan
det hele gikk til. Jesus hadde tatt endelig
avskjed med disiplene sine. Men før han
ble borte for øynene deres, sa han til
dem: ”Men dere skal få kraft når Den
hellige ånd kommer over dere. Og dere
skal være mine vitner i Jerusalem og hele
Judea, i Samaria og helt til jordens
ender.”
Vi leser at vennene til Jesus var samla på
pinsedagen, både menn og kvinner. Også
Jesu mor og brødrene hans var sammen
med dem. Det var gått femti dager siden
påske. Jeg tror vennene til Jesus var både
rådville og engstelige for framtida. Og
mens de er samla skjer det plutselig: Alle
opplever et mektig brus, som en kraftig
vind, og lyden fylte hele huset hvor de
var samla. Tunger av ild viste seg, og
satte seg på dem.”Da ble de alle fylt av
Den hellige ånd.” Og det ble slik som
Jesus hadde sagt dem før han forlot dem:
Den hellige ånd ga vennene hans nytt
mot og kraft til å forkynne evangeliet.
Først for alle i Jerusalem, så videre ut til
verdens ender.
Halldis Moren Vesaas ser sammenhengen
mellom pinsefortellingen i Apostlenes
gjerninger og menigheten som var samla
til gudstjeneste på pinsedag 1940. ”Vi
sansar med eitt: det er pins i dag.” Det er
ikke vanskelig å gjenkjenne seg selv i
situasjonen som redd og kraftløs. Men
det lyset som ble tent på den første pinsedagen, kraften av Den hellige ånd er
tilstede ennå. ”i år og kom pins.”
”Vi treng kraft. Vi treng mot.”
Har du og huset der det å gi oss.
Den hellige ånd har kalt meg ved evan-

geliet og holder meg fast i troen, lærer
Martin Luther oss i sin katekisme. Den
hellige ånd holder meg fast og bærer meg
igjennom både i gode dager og når livet
butter i mot. Også i våre tyngste stunder.
Ja, jeg tror at Gud og kirka vår kan gi
oss ny kraft og mot til å møte livets
mange utfordringer også i dag. Hver
eneste dag. I jubileumssalmen som ble
skrevet til Hoeggen kirke da den fylte 10
år heter det:
I vår bydel står et hus,
reist til Herrens ære,
bygd av tegl og tre og glass.
Kirkens store rom har plass
til vår lengsel og vårt rop
etter Gud, den kjære.
I vår bydel står et hus
reist til Herrens ære.
Kommer vi med sorg og savn
søker trøst i Jesu navn,
lives tunge stunder blir
lettere å bære.
Merete Sand,
sogneprest

Parkeringsvakt savnet?
Nå har vi hatt både en julaften og to konfirmasjonssøndager i Hoeggen kirke hvor vi har utelatt å ha parkeringsvakter. I den
forbindelse er vi interessert i å vite om noen har opplevd det kaotisk på parkeringsplassen. Vi vil gjerne ha kommentarer på
dette, enten dere syntes det var greit eller problematisk. Det er som kjent den som har skoen på som vet hvor den trykker! Pga
bemanningssituasjonen har vi utelatt arbeidet med å finne parkeringsvakter. Nå er vi interessert i å finne ut om dette er ei ordning vi kan fortsette med, uten at det skaper vansker, eller om vi bør gjøre som før og ha noen som leder inn- og
utkjøring/parkering.
Du som gir oss tilbakemelding, husk å si fra om dato og klokkeslett for den gudstjenesta du kom til.
Diakonen

2

hoeggen menighetsblad nr. 2 -2008

som minileder for dem som
er konfirmanter i år. Han er
også speider, og spiller
piano i et band i
menigheten. Mora fortalte
at de hadde sunget for både
Bjarte og søskena fra IKOforlaget si bok ”Ved
sengekanten” (hører også
CD til), der nettopp Finn
Wagle har skrevet
forordet!

”Barnebispen”

Dette skjer i
Hoeggen menighet

Vi ansatte i Hoeggen
menighet har formidla ved
dåpskurs og andre
anledninger biskopen sitt
brennende ønske om at alle
barn må få lære å be
kveldsbønn. Finn Wagle
har ved mange anledninger
lagt inn over tilhørerne at
”den kirke som ikke
overleverer, vil ikke
Biskop Finn Wagle og Bjarte Boge legger ned grunnsteinen til Hoeggen kirke.
overleve”.

Det var ellers litt spesielt
forbindelse
med biskop Finn Wagle
for meg å være
til stede
sin avskjed har flere pekt på at han
ved Finn Wagle
sin fine
hadde en spesiell omsorg for dem
avskjedsom
denvokser
27. april.
opp. På
Det vart også gitt mange
på år
det.siden
Dette fikk meg til å
samme eksempler
dato for 11
tenke
tilbake
på
da
grunnsteinen til
var han i Hoeggen
Hoeggen kirke vart lagt ned 19. januar
interimskirke
og vigsla
1997. Nær biskopen stod noen barn og
meg til diakon,
samtidig
fulgte godt
med i hva han foretok seg.
Biskop
Finn fikk
da spontant en av dem
som Tove
Hørgård
Unsmo
til
å
hjelpe
seg
å
holde
murerskeia.
vart vigsla til kateket.
Gutten heter Bjarte Boge og var den
Dette hendte
samme året
gangen bortimot 6 år. Han holdt forressom grunnsteinen
til litt vill i den store kappa
ten på å gå seg
til kirke
biskopen!
til Bjarte flytta til
Hoeggen
vartForeldrene
lagt
Stubban
i
1989.
Gutten
vart født i 1992,
ned og kirka vigsla (12.
og fikk etter hvert tre søsken. Bjarte gikk
oktober).
i 1997 gleda
påSå
søndagsskolen
i Hoeggen kirke, og
altså biskopen
ossvarmed
mor Beate
med i diakoniutvalget.
Huntre
varganger!
også en av de aller første jeg traff
besøk hele

I

fra Hoeggen menighet. Vi tok heisen
sammen opp til møtelokalet i
Ingrun Norum
Sommerveiten, på vei til ei diakonisamdiakon iling.
Hoeggen
Hun kunne fortelle at nå skulle de
få diakon i Hoeggen også, og det var førmenighet
ste gangen jeg hørte om den stillingen
som jeg noen måneder senere fikk.

Bildetekst:
Biskop1998
Finn
Sommeren
flytta familien Boge til
Kristiansand,
til mor Beate sin heimby,
Wagle og
Bjarte Boge
der de
fortsatt bor. Da
legger ned
grunnsteinen
til jeg ringte dem,
Hoeggen kirke.

traff jeg på Bjarte, som nå er 16 år. Han
var konfirmant i fjor i Søm kirke i
Randesund menighet, og har vært med
som minileder for dem som er konfirmanter i år. Han er også speider, og spiller piano i et band i menigheten. Mora
fortalte at de hadde sunget for både
Bjarte og søskena fra Finn Wagle si bok
”Ved sengekanten”. Og vi ansatte i
Hoeggen har formidla ved dåpskurs og
andre anledninger biskopen sitt brennende ønske om at alle barn må få lære å
be kveldsbønn. Han har også sagt at ”den
kirke som ikke overleverer, vil ikke overleve”.
Det var ellers litt spesielt for meg å være
til stede ved Finn Wagle sin fine avskjed
nå den 27. april. På samme dato 11 år
tidligere var han i Hoeggen interimskirke
og vigsla meg til diakon, samtidig som
Tove Hørgård Unsmo vart vigsla til kateket. Dette hendte samme året som grunnsteinen til Hoeggen kirke vart lagt ned og
kirka vigsla (12. oktober). Det året gleda
altså biskopen oss med besøk hele tre
ganger!
Ingrun Norum
diakon i Hoeggen menighet

(med forbehold om forandringer):
Juni:
08. Dåpsgudstjeneste kl. 10. Friluftsgudstjeneste ved Estendstaddammen kl. 12.
10. Beboere på Nidarvoll sykehjem er
invitert til gudstjeneste med kirkekaffe kl. 12.
15. Gudstjeneste kl. 11.
22. Gudstjeneste kl. 11.
24. Hyggetreff kl 12-14.
29. Gudstjeneste kl. 11.
Juli
06.
13.
20.
27.

Gudstjeneste kl. 11.
Gudstjeneste kl. 11.
Gudstjeneste kl. 11.
Gudstjeneste kl. 11. Tempe og
Bratsberg menigheter er invitert til
Hoeggen.

August
03. Ingen gudstjeneste i Hoeggen.
Vi anbefaler familiegudstjeneste kl.
11 på Vestfrontplassen (Domkirken)
i forbindelse med Olavsfestdagene.
10. Familiegudstjeneste kl. 11.
17. Gudstjeneste kl. 11.
24. Gudstjeneste kl. 11.
31. Gudstjeneste kl. 11.
September
07. Gudstjeneste kl. 11. Diakonisøndag.
09. Hyggetrefftur til Frosta og Tautra
Se omtale i bladet.
14. Familiegudstjeneste kl. 11.
Utdeling av 4-årsbok
21. Gudstjeneste kl. 11.
28. Gudstjeneste kl. 11.
Presentasjon av konfirmantene.
Oktober
05. Gudstjeneste kl. 11. Eldres dag
05. Gudstjeneste Nidarvoll sykehjem
kl. 16. Høsttakkefest.
12. Gudstjeneste kl. 11.
19. Familiegudstjeneste. Høsttakkefest.
26. Bots - og bededagsgudstjeneste
kl. 11.
28. Hyggetreff kl. 12 - 14.
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Hoeggenspeiderne har
en egen aldersgruppe for
de eldste, fra og med
10. klasse kan du bli med
som Rover, som er
navnet på den eldste
arbeidsgrenen vår.
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V

i kaller oss H.Ø.G.G.E.N, men
kan dessverre ikke avsløre hva
det står for. Som rover er du
med på mange gøyale aktiviteter som
klatring, paintball, fjellturer, utenlandsturer, kinoturer, femkamper, landsleirer for
rovere, dykking, ja alt du kunne tenke
deg å gjøre med vennene dine. Vi er nå
rundt 10 rovere og møtes ca en gang hver
3. uke.
13 rovere tok turen til Viken fjellstue ved
Røros, første del av påsken i år, og rovere
fra hele Trøndelag deltok. Vi ankom
Glåmos togstasjon en eller annen gang på
fredag, og begynte vandringen til hytta,
uten å egentlig vite hvor den lå. Det tok
noen timer, men etter en stund var vi
fremme og kunne begynne leiren.
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Første del på programmet var en konkurranse der man skulle bli litt bedre kjent
med de som var med. De gikk inn i lag
på to og fikk beskjed om å lage en snøskulptur, denne skulle bedømmes av
dommere. Kreative skulpturer ble det
også, med skilpadde, ku, skulptur av leirsjef Filip og til og med en liten hund. Det
ble også påskekrim senere på kvelden,
lydbok av Agatha Christie. Dette var veldig populært og stemningsfylt.
Dagen etter var det på tide å spenne skiene og ta seg en skikkelig fjelltur. Noen
av oss gikk helt opp på et eller annet fjell,
der ble det appelsin og kvikklunch, samt
lek og moro. Vi var så heldige å ha med
kokken Rune som diska opp med bra
mat, selv om den ble litt brent. Vi kan
ikke klage. På kvelden var det leirbål med
ymse innslag fra alle sammen.

Påskekrimmen fortsatte og vi gikk sent til
sengs.
På søndag gjorde alle sammen litt som de
ville, noen gikk på ski, andre satt inne
foran peisen, noen spilte kort, mens noen
sov. Dagen var egentlig ikke så produktiv,
men det var ikke meningen heller. På
kvelden avslutta vi påskekrimmen og tok
en real snikelek i snøen. Vi hadde også
spillkveld med brettspill, kortspill, twister
og andre leker.

Mandagen ble ganske interessant. Alle
sammen fikk beskjed om at Sverige kom
til å invadere Norge. De måtte altså bygge
en snøborg som skulle forsvare landet. Så
ble vi delt i to og hadde en real snøballkrig. Vi vaska og rydda hytta før vi dro
hjem på kvelden.. Alt i alt var dette en
knakende god tur/leir som vi absolutt må
gjenta neste år.
Har DU lyst til å være med som Rover i
Hoeggenspeiderne? Du trenger ikke å ha
vært speider før for å være med, og du får
en fin vennegjeng å være sammen med.
Send en mail eller ring Filip på
99358111, filip.ulvin@gmail.com.
Filip Ulvin, Hoeggenspeiderne

“De makalause”
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Speidergruppa ” De Makalause” fra Brønnøysund
besøkte Hoeggen den 3. april.

Grillfest for
frivillige og
ansatte onsdag
27. august
Menighetsrådet inviterer alle frivillige sammen med alle ansatte i
Hoeggen menighet til grillfest
onsdag 27. august klokka 1800.
Det blir servering på kirkebakken,
eller på kirketorget ved dårlig vær.
Påmelding til kirkekontoret innen
fredag 22/8.

D

et ble en flott opplevelse for de
som var med på gudstjeneste i
Hoeggen kl. 18 den 3. april.
Speidergruppa ”De makalause” fra
Brønnøysund var på besøk, og deltok
sammen med speidere fra vår menighet til
å lage en flott gudstjeneste. Skule
Bjørnstad, prest i Charlottenlund, prekte
over teksten i Joh. 21 om Peters fiskefangst. Diakonmedarbeider Marit Stene
Aalstad deltok med forbønn, og ”De
Makalause” med sang. Speiderne i
Hoeggen hadde laget en fin kullild, og
frivillige fra Charlottenlund og
Strindheim menigheter sørget for servering av kveldsmat etter gudstjenesten.
Beboere i boliger tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemming i
hele Strinda prosti var spesielt invitert til
gudstjenesten. Gudstjenesten - med
påfølgende kveldsmat - er et ledd i arbeidet med å realisere Samarbeidsavtalen

• Oppussing av steiner
• Navnetilføyelser
• Nedsliping av steiner

*Parkeringsvakt, kirkevert, forbønnsansvarlig, klokker, ombærer for
menighetsbladet, søndagsskolelærer,
medhjelper i Mini- og Barnegospel
og TenSing, dirigent,
dugnadsyter, medlem av foreldreutvalg i Åpen Barnehage, kakebaker,
besøker, utvalgsmedlem osv.

mellom Trondheim kommune og Den norske kirke. Samarbeidsavtalen er rettet inn
mot det område av kommunens og kirkens virksomhet som både gjelder mennesker som bor på institusjoner, og mennesker som har tilbud om hjemmebaserte
tjenester. Avtalen skal legge til rette for
samarbeid som bidrar til at den enkelte
kan møtes på sine åndelige - eksistensielle
SORGGRUPPE
behov. Hvert prosti er utfordret
til å lage
et arrangement spesielt tilrettelagt for
mennesker med psykisk utviklingshemHar du mista en av dine nærmeste
ming i løpet av året. I tillegg inviteres alle
i senere
tid? Kjenner du behov for
til gudstjeneste i Nidarosdomen
på høsten. I år blir det 30. september.
å vite litt mer om Isorgreaksjoner,
tillegg til Hyggetreff siste tirs-

ÅPEN
KAFÉ

og gjerne snakke med
som (se egen annondag iandre
måneden

I underkant av ett hundrede var til stede.
har opplevd noe av
samme?
se det
i bladet),
er det åpen kafé
Det var en fin gudstjeneste og en flott
med
vafler
og
kaffe/te/saft på
kveldsmat med stor stemning. Takk til
alle som bidro for å skape Her
en god
kveld prosti
kirketorget
hver tirsdag kl.
i Strinda
samarbeider

• Bolting av steiner
• Gravlykter og tilbehør

12-14. Alle er velkomne!
menighetene om sorggrupper.
Merete Sand
Med tanke på oppstart av nye
grupper fra høsten, blir det
informasjonsmøte tirsdag 11.
september kl 19.00 i Moholt
menighetshus.
Velkommen!

BYENS STØRSTE UTSTILLING
AV NYE STEINER

Prinsens gate 45
Tel.: 73 50 27 80

TRONDHEIM
GRAVMONUMENTER AS

Fabrikk:
Byneset v/Flakk
Tel.: 72 84 40 90
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4. mai
kl. 10.30

4. mai
kl. 13.00

10. mai
kl. 10.00
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11. mai
kl. 12.00

KONFI R MA NT E R
V ÅR E N ‘0 8
Bildene er tatt av Dahl`s Fotografiske Ateliér.
Prester er Merete Sand og Lise Martinussen.

11. mai
kl. 14.00
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HOEGGEN MENIGHET TAKKER SINE ANNONSØRER
ELVESETER
BEGRAVELSESBYRÅ
Lyngv. 3 – 7088 HEIMDAL
72845080

DataTrykk har alt du trenger
i kontortrykksaker

DataTrykk

DataTrykk Trondheim A/S

• kurs i oljemaling, engelsk og spansk
• bridgeturneringer, gavebingo og bowling
• hyggetreff - allsang - dans håndarbeidsstue m.m.
• åpen kafé man-fred - 09.00 - 15.00

BLIKKENSLAGER
ETABL. 1972
Stubbanveien 12, 7037 Trondheim
Tlf. 73 96 75 17 - Mobil 976 07 731

**** Velkommen ****

FRISØR’N
www.risvollan-trafikksenter.no

Risvollan
Trafikksenter AS

Dame- og
herrefrisør

hverdager 09-22. lørdager 09-20
tlf.73 96 28 92 faks.73 96 28 94
bpvestlia bunnpris.no

velkommen til Bunnpris Vestlia A/S
for en hyggelig handeL

S

og

GO’FOTEN Fotpleie

B2B

Fossegrenda 13b 7038 Trondheim
Tlf: 73 96 40 77 • Fax: 73 96 41 07
E-post: sptryk@online.no

Ingeborg Aas’ vei 1 – 7036 Trondheim
Tlf.: 73 96 67 40 / Fax: 73 96 54 50

Klæbuveien 100

73 94 03 05

Vi ordner alt vedrørende begravelse og kremasjon til
en fornuftig pris. Ingen tillegg ved konferanse hjemme.

• Godkjent bilverksted
• EU-kontroll
• Dekk-tilbud

Torbjørn Bredesen

73 94 09 12
Pensjonistpriser
Vi ønsker alle velkommen
Anita, Tone og Sissel
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holmegravel73
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89
m
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B
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www.svanholm.no
TRONDHEIM

Begravelser
Kremasjoner
Gravstøtter
Forsendelser
Blomster

Bok & Media * NOMI
Sammen for en rettferdig verden

Ingeborg Aas’ vei 4, 7036 Trondheim
Tlf.: 73 96 88 41 - Fax: 73 96 88 42

Flatås

Begravelsesbyrå
Gamle Kongevei 52 a
(ved Rosendal kino)

-----------Norges eldste byrå
155 år - etablert 1849

Kontonumer:15942287248
Gavetelefon:82044004(175,-)

Stort utvalg i kristen litteratur.
Bredt spekter i kristen og klassisk musikk.
Kort for alle anledninger. Spennende hobbyavdeling.
Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig handel
Sommerveita 4/6 • 7011 Trondheim
Tlf: 73 52 73 80 Fax: 73 52 34 33

Kontonumer:15942287248
Gavetelefon:82044004(175,-)
Hos oss får du god veiledning av kreative frisører

Hvordan har du det…

EGENTLIG?

Hans Baucks v 1, 7033 Trondheim

Krisetelefon 815 33 300
SOS-Melding: www.kirkens-sos.no

Egen parkering for besøkende

------------

ET MENNESKE Å SNAKKE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Tlf.: 73 99 22 22
Mob.: 926 09 098

BRUKTMARKED
Husk menighetens årlige bruktmarked som blir den 27. september. Ta kontakt på tlf
47378039 eller 90516679. Vi ønsker serviser, glass, keramikk, smykker, vesker, bøker,
plater, ting og tang.
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RYDDER DU?
Gjenstander til overs?
Har du noe fint å gi bort?

Tirsdag 9.september kl. 9 starter vi med
buss fra bensinstasjonen ved
Risvollansenteret. Vi kjører om Sollia
(ikke kirka), Vestlia (barnehagen) og
Othilienborg, hvor vi tar på deltakere
underveis på alle bussholdeplassene.
Torstein Gustad er sjåfør.
Vi kjører til Myraunet Gård på Frosta
hvor vi får servert kaffe kl. 11. Derfra kjører vi videre til Frostatinget og Logtun
kirke, der diakon Brit Stavseth skal holde
en andakt for oss. Vi kjører videre til
Tautra for besøk og omvisning på
Mariaklosteret, klosterruinen, Galleri
Tautra og i Klostergårdssmia husflidutsalg.

Det er også meningen å legge inn besøk
på Rosegartneri/Gårdsutsalg.
Under oppholdet på Frosta og Tautra får
vi med oss lokal guide.
Vi avslutter med middag kl. 16 og kjører
fra Frosta kl. 17. Vi regner med å være i
Trondheim ved 18.30-tiden. Turen koster
kr. 400.
Påmelding til menighetskontoret,
Telefon 73 82 34 50 eller 73 82 34 57.
Velkommen med på tur!
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Hyggetreff-tur til Frosta
og Tautra i september

Hyggetreff
i kirkestua siste tirsdag
i måneden kl. 12-14.
Et møtested for fellesskap ei formiddagsstund, med sosialt samvær og variert program: God
servering og hygge ved bordet,
andakt, et tema, utlodning og
allsang.
24. juni kl. 12
GRIEG-stund ved Wenche
Waagen og Siri Waagen
Evensen. Andakt ved Brit Jorun
Sandvand.

Diakoniutvalget i Hoeggen menighet.

Sommerkonsert
i Hoeggen kirke
Harpist Julie Rokseth er 21 år gammel. Hun kommer fra Trondheim og er
snart ferdig med sitt andre år ved NTNU Musikkonservatoriet i Trondheim.
Hun har vært elev hos Willy Postma i 12 år. Julie har ved flere anledninger
vikariert i Trondheim Symfoniorkester, og også spilt med andre orkester.
Sopran Siri Waagen Evensen er 22 år gammel og kommer fra Trondheim.
Hun har gått to år ved NTNU Musikkonservatoriet i Trondheim og har siste
året studert sang ved det kongelige Musikkonservatorium i København. Siri
var solist under kroningsjubileet i 2006 og fikk Sparebankens Tælstipend i
2007.

9. september kl. 9:
Hyggetreff-tur til Frosta og
Tautra.
Se nærmere omtale annet sted i
bladet.
30. september kl. 12:
Program med maleri, andakt,
sang og trekkspill ved Ove
Øverkil.
Trenger du skyss,
ring 73 91 28 83. Han kjører
så framt det er mulig.

Skyssen er gratis!
Alle er velkomne!

De to venninnene har gjort flere konserter sammen, både i Hoeggen kirke,
Førde kyrkje og sist sommer under Sommerkonsertrekka i Tingvoll kirke og
under Titrandagene. I sommer skal de gjennomføre en regionturnè i
Trøndelag, bl.a. under Suladagene, og konserten i Hoeggen markerer åpningen
av denne turnèen. De lover et hjertevarmt program som spenner fra Sibelius,
Händel, Verdi, Ibert til nyere komponister som Hovland og Overøye.
Organist Håkon Grotnes og pianist Wenche Waagen deltar.
Tidspunkt: Onsdag 18. juni kl. 19.30. Gratis inngang.

Bli fast giver til Hoeggen menighet
Les mer om givertjenesten på www.hoeggen.no
eller kontakt menighetskontoret, 73 82 34 50.
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MENIGHETENS
BESØKSTJENESTE
Ønsker du at noen skal besøke deg
jevnlig et par ganger i måneden? For
en samtale, høytlesning, hjelp til
brevskriving, små tjenester i heimen?
Eller ”låne deg armen” for å gå en
tur, følge til lege, tannlege, butikk,
post, bank eller kirke?
Da er du velkommen til å ta kontakt
med menighetens besøkstjeneste. Du
som ønsker besøk, bestemmer selv
hva det skal gå ut på, hva du vil
snakke om osv. Den som kommer, er
et medmenneske som ønsker å gi deg
litt av sin tid og oppmerksomhet.
Du er velkommen til å ta kontakt
med menighetens besøkstjeneste
enten du er aktiv i menigheten eller
ikke. Den er åpen for alle, og vi vil
prøve å dekke dine behov innenfor
rammen av det besøkstjenesten har
mulighet til.
Vi ønsker gjerne flere besøkere.
Kanskje du har mulighet til å sette av
litt tid til en som trenger noe av det
som er nevnt ovenfor? Det vil glede
den som får besøk, men sannsynligvis
også bli til glede for deg som kommer. Noen venter på deg!
Ta kontakt med menighetskontoret
Telefon: 73 82 34 50.
Postadresse: Hoeggen menighet,
Postboks 5319, 7430 Trondheim.
post.hoeggen@kirken.trondheim.no

Tittelen sogneprest
Alle menighetsprester som har skrevet
under på den nye tjenesteordningen
for prester, kalles sogneprester.
Den nye tjenesteordningen innebærer
at prestene er tilsatt i prostiet, for vårt
vedkommende Strinda prosti, med
tjenestested Hoeggen menighet, og at
prosten i større grad enn tidligere kan
disponere prestene i prostiet til tjenester i flere menigheter.
Så nå er korrekt tittelfor begge prestene i Hoeggen: Sogneprest.
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Fra menighetsrådet

V

Mange deltok i dugnad
i hadde dugnad i og utenfor
kirka siste onsdag i april. ’Nå
forstår jeg hva dugnad betyr!’ sa
ei jente som kom med moren sin. ’Det er
at man tar med rake og hjelper hverandre
med å rake, koste og rydde for å gjøre det
fint ute.’ Det var godt forstått synes jeg!
Vi tok med det vi hadde av utstyr og
brukte det til å gjøre det fint.
Den onsdagen var det praktisk arbeid
som ga synlig resultat det gjaldt. Men i
grunnen foregår det dugnadsarbeid hele
tiden i kirka:
Gudstjenesten: Her kommer vi sammen
som de vi er for å møte Gud og hverandre. I vår og kommende høst prøves det
ut gudstjenesteverksted slik at flere kan
være sammen om å tenke hvordan vi kan
feire gudstjenesten.
Dåp: I dåpen får foreldre og faddere
ansvar for å gi barnet opplæring i troen
på Jesus. Det skal de ikke gjøre alene,
men sammen med menigheten. Vi har
folk i gang for å tenke hvordan vi kan
ivareta dette løftet på en best mulig måte.
Gjennom dåpsopplæringstiltakene er det
en solid dugnadsgjeng som står for søndagsskole, mini/barnegospel, Åpen barnehage, speiderarbeid, TenSing, konfirmantarbeid. Forhåpentligvis har konfirmantene som flagrer rundt i hvite kapper fått
med seg hva tro dreier seg om og hva
Gud kan være i livet deres.
Sang og musikk: Onsdag 7.5. var det
konsert med alt som lager lyd i menigheten. Uten alle dem som tar med det de
har av stemme og spilleferdigheter hadde
det ikke blitt mye til konsert!
Økonomi: Menigheten drives av statlige
tilskudd og innsamlede midler. For å
drive et godt arbeid er vi avhengige av at
menigheten stiller opp på dugnad også
økonomisk.

Ingjerd Landrø pusser pianoet i kirkerommet under dugnaden.

2 - 2008
Jeg bare
minner om
muligheten
til å bli fast
giver, i tilfelle
du er mottakelig for en
slik tanke nå!

Jeg har det sånn at jeg ikke alltid ivrer
like mye etter å bli med på dugnad. Noen
ganger er dørstokkmila lang. Men det er
før jeg er i gang. Så snart det kommer
flere og jobber, er det kjekt å holde på.
Det er både flott å se hvor fint resultatet
blir, og kjenne på at jeg er en del av et
større fellesskap.
I kirka er vi med i et enda større dugnadsfellesskap. Her tar vi med det vi har
fått og hjelper hverandre til å se hvem
Gud er og støtter hverandre gjennom
livet.
TAKK til alle som var med på vårdugnaden i og utenfor kirka! TAKK til alle som
er med på den daglige dugnaden det er å
være kirke! Takk for at dere tar med dere
har og jobber sammen med Gud for å
oppfylle oppdraget.

Unni Fosser Knudsen,
leder i menighetsrådet

Kantor Oddrun E. Bølset . . . . . . . 73 82 34 56
Kateket: Bjørn-Terje Bandlien
Kirketjener Lev Linevski . . . . . . . . 73 82 34 54
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Døpte

Endre Åsen
Line Håbesland
Isak Leander Nesdal
Johanne Jørstad Skaaren
Oddmund Aunøien Hoel
Sander Engebretsen Solem
Ida Alexandra Skjulsvik Skatvold
Aurora Haugen Grytdal
Jostein Holstad Indahl
Fredrik Haugen Langeland
Oliver Winther-Hansen
Matilde Folland-Johansen
Thomas Gundersen
Jørgen Vaag Kvendset
Sunniva Raaket
Chanelle Berlin Dahl
Jonas Hombornes Husby
Natalie Rødsjø
Thea Martine Gulbrandsen Sveø
Brian Aleksander Farstad
Bendik Jenssen

Døde

Grethe Helene Jensen
Margit Elisabeth Solem
Aud Schei
Johan K. Meland
Ivar Viggen
Gunnar Lysø
Eldbjørg Johanne Hansvold
Nelly Viggen
Solveig Oddbjørg Johansen Kvarme

Telefontid: Mandag - fredag 10-14
Besøkstid:
Onsdag, torsdag & fredag kl. 10 - 14.
HOEGGEN ÅPEN BARNEHAGE
Torsdager fra 09.00-15.00
Styrer Marthe Opheim Kappfjell
Sokneprest: Merete Sand . . . . . . . . 73 82 34 52
Privat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 93 71 20
Sokneprest: Lise Martinussen . . . . 73 82 34 55
Privat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 20 98 63

Birk Magne
Oliver Olsøybakk Nævdal
Kristoffer Vikene Trædal
Aksel Børretzen
Sophia Austbø Skaar
Guro Kristine Skarderud
Ådne André Torkildsen
Eirin Wold
Maja Solskinnsbakk
Filip Sagmyr Sunde
Elvira Kristine Idland
Linnea Rystad Sæther
Eirik Bjørkøy Johnsen
Ulrik Uv
Andrea Bogø Aarheim
Ingrid Frøseth Andersen
Malene Siem Kristiansen
Ane Lidarende Meslo
Tronn Einar Råberg Rosenvinge
Kajsa Hoel Skauge
Emelin Okstad Lie
Elida Wilmann Engen

Knut Ramfjord
Simon Rosvold
Solveig Meslo
Signe Berg
Hermine Aloisia Svee
Gunvor Storeheier
Tore Wold
Kåre Kristoffersen
Petter Tretli

Diakon Ingrun Norum . . . . . . . . . 73 82 34 57
Menighetssekretær
Anne Marit Bjørklid . . . . . . . . . . . 73 82 34 50
Enhetsleder Siv Mari Forsmark . . 73 82 34 54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468 41 365
Menighetsrådets leder Unni Fosser Knudsen

OFRINGER
17.02. Menighetens arbeid
24.02 Menighetens arbeid
02.03 Kristent interkulturelt
arbeid
09.03 Menighetens arbeid
16.03 Søndagsskoleforbundet
23.03 Menighetens arbeid
30.03 Menighetens arbeid
06.04 Menighetens arbeid
13.04 Diakoniutvalget
i menigheten
Kirkens Nødhjelp
Fasteaksjon
17.04 NK
20.04 Institutt for sjelesorg
27.04 Menighetens arbeid
04.05 Menighetens barne og ungdomsarbeid

4.934,00
3.364,00
4.304,00
4.116,00
2.815,00
3.577,00
3.370,00
5.249,00
5324,00
3.160,50
3.160,00
6.201,00
3.503,00
7.877,00

Hjertelig takk

HOEGGEN ÅPEN
BARNEHAGE
Torsdag 9-15. Hoeggen kirke.
For barn fra 0-6 år sammen med foreldre
eller annen voksen omsorgsperson.
• LEK • SANG • AKTIVITETER
• INTERNASJONALT MILJØ

Ny kateket i Hoggen
Bjørn-Terje Bandlien er ansatt som ny kateket i Hoeggen menighet. Han begynner i stillingen i august
Vi ønsker ham velkommen til menigheten! Menighetbladet kommer tilbake med en nærmere presentasjon til høsten.
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Allsidig vårkonsert
Tradisjonen tro ble det onsdag 7.mai arrangert vårkonsert i Hoeggen kirke, med et innholdsrikt og variert program. Nardo Bydelsorkester hadde funnet fram vårlig barokkmusikk,
med Øyvind Kåre Pettersen, kantor i Lademoen kirke, som solist på orgel. Alle menighetens
kor deltok, og spesielt
Hoeggen Barnegospel og
Lightning TenSing
Hoeggen demonstrerte
smittende sangglede, hver
for seg og i fellessang. Mange musikere fra menigheten var også i
aksjon, på bildene representert ved Knut Haseth (trekkspill) og
Trond Solli (trompet) som spilte tango sammen med kantor
Oddrun Bølset på piano, og pianist Lovise Almklov i TenSing.

i Hoeggen kirke
Fotos: Leiv Arild Andenes

Kantor i Lademoen kirke Øyvind Kåre Pettersen .....

.... og Crescendo, her fra felleskonsert i Lademoen kirke i
april, med åtte av byens kirkekor.
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