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Fasteaksjonen
med miljøprosjekt
i Kenya
Fokus på årets fasteaksjon er hvordan fattige mennesker i Afrika rammes av klimaendringene. 35.000
bøssebærere over hele landet viser tirsdag 31. mars
sitt engasjement. Hoeggen menighet deltar også i
aksjonen. Den kan få betydning for Johns framtid. Han
kan med norsk bistand kanskje fortsette skolegangen
han nå står i fare for å miste. i Kenya. Se side 4

Mer demokrati i kirkelige organer
I år er det valg på menighetsråd. I tillegg er det i år større muligheter for lekfolk til å bli
valgt til Bispedømmeråd og Kirkemøtet. En demokaritseringsprosess er på gang i kirka.
Se side 6

Konsertverket ‘Sommerlandet’ av Eyvind Skeie og
Galib Mammadov ble
fremført i Vår Frue Kirke 1.
februar i forbindelse med
Kirkens SOS sitt 30-års
jubileum.
Per Oddvar Hildre, kjent
blant annet fra SKRUK,
inspirerte 90 kordeltagere
fra Trondheim som deltok i
å fremføre verket.
Utgangspunktet for det var
ei ulykke der et
barn døde.
Se side 8

www.hoeggen.no
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Min mor
sorterer
søppelet sitt...

		
eg husker godt at min mormor
sorterte søppelet sitt lenge før vi andre
startet med det. På kjøkkenbenken sto det
flere melkekartonger, hver til sitt formål;
matavfall, plastikk osv. osv. Vi barnebarna
syntes at hun var litt rar, men godtok
forklaringa om at søppelkjørerne helst
ville ha det slik….
Nå ser vi at hun var langt forut for sin
tid. I dag lærer barn i barnehagen at plast
skal et sted og papir et annet.
Hoeggen menighet er blitt miljøsertifisert, men vi sorterer allikevel ikke alt søppelet vårt. Vi venter nemlig på å få en egen
dunk der vi kan kaste plast og glass. Vi
er en såkalt bedrift, og bedrifter har visst
ikke like mye sortering som privathusholdninger, er svaret vi får.
Men er det noe poeng med denne
sorteringa? Blir ikke alt brent opp eller
kjørt halve kloden rundt for å gjenvinnes?
– kanskje er det noe rett i det, men for
meg blir kildesorteringa en stadig
påminning om hvor mye emballasje vi har
rundt varene våre. Kan jeg gjøre noe for
å minske på alt dette, og slik spare mye
energi her?
Miljøvern handler om det lille som
hver enkelt av oss kan gjøre, men mest
om de store linjene som våre politikere
må trekke. Men det er enklere å gjøre de
store valgene som politiker hvis de vet at
de har støtte i en bevisst befolkning.
Den 31. mars skal konfirmantene i
Hoeggen menighet gå med innsamlingsbøsser for Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. I år har aksjonen fått tema
”SOS fra sør”, og den setter fokus på
at klimakrisen rammer de fattige i sør
aller mest. Derfor skal innsamlede
midler gå til å bygge vanncisterner i
Brasil, dyrke jatrophaplanten som skal
brukes som bioenergi i Kenya og flomsikring i Bangladesh.

Dette skjer i
Hoeggen menighet
(med forbehold om forandringer):

Mars
31. Hyggetreff kl. 12-14
31. Fasteaksjonen. Se omtale i bladet
Hvorfor skal så kirka blande seg inn
i miljøspørsmål? Er ikke det å blande seg
i politikk, og kan ikke miljøvernorganisasjonene holde på med dette ?
- Kirka må være med å rope et varsko
for miljøødeleggelsene fordi vi ødelegger
jorda som er skapt av Gud.
- De som rammes verst nå og i framtiden
av miljøkrisen er de fattige, og da
påligger det oss i den rike del av verden
å ta ansvar.
Kirka skal gi mennesker håp og livsmot.
Men den skal også gå sammen med
mennesker som lider og strever i
sine liv. Det var det Jesus gjorde i møte
med mennesker. Vi er midt i fastetiden,
der vi forbereder oss til kirkens viktigste
høytid, påsken. Påskens budskap
om Jesu oppstandelse og håpet om et
nytt liv tar oss ikke bort fra ansvaret for
hverandre som medmennesker. Jesu
oppstandelse er snarere oppfordring til
å handle. Håpet som ligger i oppstandelsen, skal vi ikke holde for oss selv,
men gi det videre også ved å vise konkret
neste-kjærlighet. Som Jesus sa til sine
disipler da han møtte dem etter oppstandelsen ” Fø mine lam” (fra evangeliet
etter Johannes kapittel 21,vers 15).
Hilsen Lise Martinussen,
prest i Hoeggen menighet

Interkulturell kvinnegruppe
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Program for vårens aktiviteter:

7. mars

2. februar Strikking
16. februar Fastelavensris/boller/
tradisjoner

16. mars
30. mars

(Lørdag) Turdag til Lian
med barn og akebrett
Innhold ikke bestemt
Vi maler påske-egg/
hvordan feirer vi påske?

April
5. Palmesøndag. Familiemesse kl. 11
9 . Skjærtorsdag Gudstjeneste med
nattverd på Nidarvoll helsehus
kl. 12 og i Hoeggen kl.19.
Kveldsmat etter gudstjenesten
10. Langfredag Gudstjeneste kl. 11.
12. Påskedag Høymesse kl. 11.
13. Påskelovsang kl. 19.
19. Gudstjeneste kl. 11. Etterlatte er
spesielt invitert.
26. Høymesse kl. 11. Menighetens
årsmøte etter gudstjenesten.
26. Samtalegudstjeneste med
konfirmanter kl. 18.
28. Hyggetreff kl. 12-14.
28. Samtalegudstjeneste med
konfirmanter kl. 18.
Mai:
2. Konfirmasjonsgudstjeneste
kl. 11og kl. 13.
3. Konfirmasjonsgudstjeneste
kl. 11 og 13.
10. Konfirmasjonsgudstjeneste
kl. 11 og 13.
17. Ingen gudstjeneste i Hoeggen.
21. Kristi Himmelfartsdag.
Dåpsgudstjeneste kl. 11.
24. Høymesse kl. 11.
26. Hyggetreff kl 12 –14.
31. Pinsedag. Høymesse kl. 11.
Juni:
7. Felles gudstjeneste for Strinda
prosti i Ranheim kirke kl 11.
14. Det kan bli gudstjeneste ute i
naturen kl.12! Se annonse i avisa.
17. Beboere og ansatte ved Nidarvoll
Helsehus er invitert til gudstjeneste
med nattverd kl. 12. Kirkekaffe.
Gudstjenesten er åpen for alle.
21. Høymesse kl. 11.
28. Høymesse kl. 11.

I januar 2009 begynte Jørg Kunzendorf
som kateket i Hoeggen menighet.
Arbeidsoppgaven er å være undervisningsleder i menigheten. Han har da ansvaret for
konfirmantene, trosopplæring og voksenopplæring.
De andre i staben og de mange frivillige
medarbeiderne i menigheten bidrar også i
arbeidet. Jørg Kunzendorf har bakgrunn fra
teologi, språk og pedagogikk. Han er utdannet både som prest og lektor.
Kateketer har en vigslet kirkelig tjeneste. Men siden Jørg allerede er vigslet til tjeneste i Den norske kirke gjennom ordinasjonen til prest, bruker
han presteklær i gudstjenestesammenheng.
I Hoeggen menighet har han den spesielle rollen å være kateket - eller
på godt norsk - å være ”menighetens lærer”.

Hoeggen menighet trenger
din hjelp!
Hoeggen er en rik menighet!

Menigheten ønsker å gjøre mer:

• Vi er rike på aktiviteter for småbarn,
barn, unge, ungdommer, voksne
og eldre
• Vi har mange frivillige
• Vi har en engasjert stab
• Vi har et flott, høytidelig og praktisk
kirkebygg
• Vi har et rikt sang- og musikkliv
• Vi deltar i reformer

• Utfordrende med trosopplæring for alle
• Mer ressurser til sang- og musikkarbeidet
• Bedre oppfølging av barne- og ungdomsledere og deres arbeid
• Enda bedre konfirmantarbeid
• Mer omfattende diakonalt arbeid for alle
aldersgrupper
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Kateketen: undervisingsleder i menigheten

Hyggetreff
i kirkestua kl. 12 – 14
siste tirsdag i måneden.
Variert program: God servering
og tid til fellesskap, andakt, et
tema, allsang, besøk av skoleelever,
utlodning.
1. mars: kl. 12:
Ole Lilleberg holder andakt,
synger og spiller, viser bilder og
forteller fra et prosjekt i India.
28. april kl. 12:
”Blomster i krukker og bed”
og ”Soning i frihet” ved ansatte
ved Leira Gartneri. Andakt.
26. mai kl. 12:.
”Glimt fra misjonsarbeid i
Equador”. - Tema, andakt og
sang ved Brita og Leif Jerpstad.
Kollekt til Misjonsalliansen.
Ønsker du skyss til hyggetreff,
kan du ringe tel. 73 91 28 83.

Skyssen
er gratis
Alle som er
ledig på dagtid disse dagene,
er velkommen!

Se innstikk i bladet om givertjeneste!

Har du lyst til å bidra...

...til praktiske oppgaver for diakoniutvalget?

Ny ungdomsklubb i
Hoeggen kirke

Dersom du er blant de som synes det er viktig å bidra til fellesskapet og har
lyst til å gjøre det, kan du melde deg til menighetskontoret! Diakoniutvalget
i Hoeggen menighet håper at noen har lyst til å melde seg for å delta en dag i 2009
med praktiske oppgaver. Oppgavene består i borddekking, servering og oppvask
ved disse fire arrangementene:
Etterlattes dag : Søndag 19. april
Diakonisøndagen : 6. september
Eldres dag: Først i oktober
Romjulsfest: 29. desember
Om du kan og vil bidra en av disse dagene så ta kontakt med menighetskontoret:
Tlf: 73823457 / 73823450, Sms/mobil: 928330206.
E-mail : ingrun.norum@kirken.trondheim.no

SinSollo er den nye ungdomsklubben
i Hoeggen kirke. Liker du biljard,
bordtennis, pizza, guitar hero, høre
på musikk eller bare henge med gode
og nye venner, er dette stedet for deg.
Fredager i oddetalsuker åpnes dørene
kl. 19, og vi holder koken til rundt
23. Ta med deg en venn og prøv dette
ut.
Alle er hjertelig velkomne! Er det
noe du lurer på, ring Even Haug
Larsen på 91768616 eller send
mail til even_larsen@hotmail.com
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Klimaprosjekt i Kenya

målet for årets fasteaksjon
Vidunderplanten Jatrophaplanten er uspiselig, men kan likevel
gjøre underverker: Den kan brukes til å produsere biodiesel, og den
kan da både redusere klimaendringene og sørge for at John (17) får
gå på skolen. I 2009 setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ”SOS fra
sør” fokus på hvordan fattige mennesker rammes av klimaendringene. 35.000 bøssebærere over hele landet viser tirsdag 31. mars
sitt engasjement. Hoeggen menighet deltar i aksjonen.

E

n av dem som håper på stort engasjement i norske menigheter er
John fra Lamu-distriktet i Kenya:
- Neste uke blir jeg kanskje kastet
ut av skolen. Familien min er fattig og
har ikke råd til å betale skoleavgiften.
Nå håper han at vidunderplanten
jatropha skal sikre skolegangen.

Rammes av klimaendringene
Klimaet i Kenya er tørt, og mange
steder er jorda lite fruktbar. Klimaendringene har forverret situasjonen
for fattige mennesker som sliter med å
skaff e nok mat når regnet uteblir.
- Med de endringene i klimaet vi
merker i Kenya nå, blir jordbruk svært
vanskelig å leve av. Folk har ingenting
å spise og ingenting å selge. Det vil
stoppe utviklingen i Kenya og gjøre
oss enda fattigere. Det går hardest ut
over de som ikke har utdannelse, sier
John.
Johns bestemor, Peris (66), driver
en liten gård for å forsørge åtte barn

som hun har påtatt seg ansvaret for.
Tidligere ble gården til bestemor
Peris adskilt fra den ville skogen like i
nærheten av en stor innsjø.
- Nå har innsjøen nesten tørket helt
inn, og vi får stadig besøk av elefanter,
bøfl er, sebraer og fl odhester. De spiser
opp avlingene våre. Og så er de ganske
skumle, synes John.

Håp i et nøtteskall
Johns lillebror, Fred, har midlertidig
måttet slutte på skolen. Nå frykter
John at det samme kan skje med ham.
- Hvis jeg må slutte på skolen, er jeg
redd for at jeg ender opp like fattig
som familien min. I verste fall kan
jeg havne på gata. Men jeg håper å
utdanne meg innen jordbruk, business
og matte, sier John. Blikket hans
er alvorlig, men den unge gutten har
håp. Dette håpet fi nner han i de små
nøttene fra jatrophaplanten.
Gjennom et av Kirkens Nødhjelps
klimaprosjekter i Kenya har Johns
bestemor fått støtte til å dyrke jatrophaplanten.
- Familien min jobber hardt for å
dyrke jatrophaplanten slik at de kan
tjene penger og betale regningen fra syttenåringen.

Årets fasteaksjon kan bidra til at
John kan fortsette skolegangen.

Miljøvennlig energi
Jatrophaplanten tåler tørke og vokser
godt selv i næringsfattig jord, der
vanlige matplanter ikke kan gro. Oljen
fra nøttene er ubrukelig til matlaging,
men de siste årene har man oppdaget
at den fungerer ypperlig til miljøvennlig
drivstoff produksjon. Energi er en
viktig nøkkel til utvikling i samfunnet,
og jatrophaplanten kan bidra til å
forsyne Lamu-distriktet med fornybar
energi.
- Jatrophaplanten er viktig for oss.
Bestemor håper at vi barnebarn kan
bli rike av dette en dag, sier John.
Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon, kan du hjelpe mennesker
som John så de kan stå sterkere
når tørkeperiodene kommer stadig
hyppigere. 31. mars håper vi at hele
menighet blir med på å kjempe mot
klimaendringene!
Lise Martinussen

Kenya
Hovedstad: Nairobi
Innbyggere: 37,9 millioner
Forventet levealder: 56,64 år
Religion: Kristne (78 %),
muslimer (10 %),
stammereligioner (10 %)
Kilde: CIA World Factbook

Klimaendringer i Kenya
En kombinasjon av avskogning og global oppvarming har ført til at isbreene
på Mount Kenya er har minket drastisk. Som resultat har allerede 26 elver
som tidligere bidro med vann til Tana, den lengste elven i Kenya, tørket ut.
Stadig tilbakevendende perioder med tørke påvirker størstedelen av landet
Lokalsamfunn vil miste levebrødet sitt når kaffe- og temarker tørker ut på
grunn av temperaturstigningen som ekspanderer de tørre områdene.
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Misjons-hjørnet
Visste du om Etiopia ….
• landet er et av de eldste kristne landene i verden
• kong Ezana var den første som preget myntene med
kristne symboler
• 80% av Afrikas høyfj ell ligger i Etiopia
• 85% av vannet i Nilen kommer fra disse fjellene
• Etiopia er hjemlandet til kaffen
• det er et av de to landene i Afrika som aldri ble kolonisert
• etiopia er et gresk ord som betyr mørke ansikter

Visste du om Hoeggen menighet ….
• vi har inngått avtaler om å støtte samfunnsutviklingen i
lokale landsbyer/kirker
• prosjektene er blant annet hjelp til vanningsanlegg,
undervisning og helse
• på en gudstjenesten i januar ble det gitt kr. 7990 til
prosjektene
• på bruktmarkedet i høst ble det solgt varer for kr.21.000.
Alt gikk til prosjektene
• pengene går via Misjonsselskapet (NMS) som har
ansvarlige personer på stedene og sørger for at pengene
kommer til nytte
Geir Dolmen, misjonskontakt

Jatrophaplanten

…ble kåret til planteverdenens
”Askepott” av magasinet National
Geographic
…trives best i ekstremt tørt og varmt
klima
…produserer nøtter som inneholder
opptil 40 prosent olje som er egnet til
drivstoff både i biler og i kraftverk

HOEGGEN ÅPEN KIRKE
DE TRE FØRSTE TIRSDAGENE I HVER MÅNED

• STILLHET I KIRKE-ROMMET KL.11.00 – 12.OO
Du kan tenne lys, skrive bønnelapp, bla i salmeboka
(med bønnebok), lese i Bibelen eller bare sitte i stillhet.
• VAFLER, KAFFE, TE OG SAFT PÅ KIRKETORGET KL. 12.00 – 13.00
Litt lesestoff på kirketorget
Ta med deg et håndarbeid, hvis du har lyst
VELKOMMEN!
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Mer demokrati i kirka
Til høsten er det valg i Den Norske Kirke. Det skal velges
menighetsråd. I år er det åpnet for direktevalg på Bispedømmeråd
og Kirkemøtet også. Lekfolk har nå fått større mulighet til å delta
i kirkens organer i en demokratiseringsreform som skal innføres.
Lister til høstens valg må være klare til 15. mai.

Hvorfor ny ordning?

Nye regler for kirkelige valg ble vedtatt av Kirkemøtet 10.-15. November 2008. Dette for å innfri forutsetningene i avtalen mellom
alle de politiske partiene av 10.april 2008, Demokratireformen.
« I samarbeid med Den norske kirke skal det gjennomføres
en demokratireform, slik også Kirken har tatt til orde for, slik at
kirkens organer får en sterkere demokratisk legitimitet og forankring hos kirkemedlemmene. ... Reformen skal inneholde etablering av reelle valgmuligheter, økt bruk av direktevalg og kirkevalg
samtidig med offentlige valg. Det bør gjennomføres forsøk med
ulike ordninger som evalueres i samarbeid med kirkens organer,
før Stortinget vedtar endelig ordning for valg til Kirkemøtet
og Bispedømmeråd. Det legges til grunn at en tilfredsstillende
demokratireform ut fra overnevnte forhold, er gjennomført i Den
norske kirke i løpet av 2011.» (utdrag av avtaleteksten av 10.4.09)
Dette medfører en del endringer i valgordninger og gjennomføring av de kirkelige valgene høsten 2009.

o
Innføring av preferansevalg ved valg av BDR og KM.
		
(Når man stemmer, krysser man av på hvem man har
		
som førstevalg, andrevalg, tredjevalg o.s.v. Ved
		
opptellingen kan ditt andre- eller tredjevalg o.s.v. få
		
betydning hvis den kandidaten du hadde som førstevalg
		
ikke får nok stemmer.)
o
Bedret representativitet i BDM og KM ved at antall leke
		
medlemmer økes fra 4 til 7.
o
Tydeligere og åpnere nominasjonsprosess ved alfabetisk
		
valgliste. Velgerne rangerer kandidatene.
• Tidligere nominasjonsprosess. Valglistene må foreligge 15.mai.
Valg av menighetsråd skal foregå med listevalg (flertallsvalg eller
forholdstallsvalg). Bortsett fra tidspunkt for valget og valgperioden
vil menighetsrådsvalget foregå som tidligere år.

Hva blir nytt?

• Kirkevalget neste høst vil i alle sokn foregå samtidig med
stortingsvalget 13.-14. september 2009. Det skal være mulig
å forhåndsstemme fra 10. august. Valget skal legges til lokaler
i umiddelbar nærhet til kommunens valglokaler.
• Ved Kirkevalget 2009 blir valgperioden to år. Begrunnelsen er
at det skal gjennomføres forsøksvalg i 2011 samtidig med
kommune- og fylkestingsvalget.
• Stemmerett til ungdom over 15 år.
• Innslag av direktevalg til bispedømmerådene (BDR) og
Kirkemøtet (KM) samtidig med menighetsrådsvalget. For
Nidaros bispedømme blir det forsøk med kombinasjon av
direkte og indirekte valg på leke medlemmer av bispedømmerådet/Kirkemøtet. Bispedømmerådet fastsetter
om det skal være direkte valg av tre eller fire av de i alt sju
leke medlemmene. Ved det indirekte valget av de resterende
medlemmene er det menighetsrådsmedlemmene som stemmer.
Menighetsrådet bidrar også i nominasjonsprosessen.
o
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Supplerende nominasjon ved valg av leke medlemmer,
prester og kirkelig ansatte til BDR og KM.
(Ved nominasjon av leke kandidater, setter bispedømmets nominasjonskomité først opp en valgliste med
21 navn. Deretter kan en gruppe på 50 kirkemedlemmer
fra minst 3 sokn stille en kandidat til valget til bispedømmeråd/Kirkemøtet. Disse kandidatene vil
komme på en alfabetisk valgliste i tillegg til de som
nomineres av bispedømmets nominasjonskomité.
Tilsvarende ordninger gjelder ved nominasjon av prester
og leke kirkelig tilsatte.)

Hvordan kan du engasjere deg?

Du får rikere mulighet til å stille som kandidat, til å foreslå kandidater og til å delta i valget.
Menighetsrådets nominasjonskomité arbeider med å rekruttere
kandidater til valglisten på nytt menighetsråd. Hvis du har lyst til
å stille til valg eller har tips om noen som vil kunne passe, kan du
kontakte menighetskontoret. Frist: I god tid før 15.mai.
Dersom du ønsker en alternativ liste, må listen ha 10 egne
forslagsstillere/underskrivere. Listen må være levert menighetsrådet
innen 15. mai. Verken kandidater eller forslagsstillere kan stå på
mer enn én liste. Alle medlemmer av DNK, bosatt i soknet, og
som fyller 18 år i valgåret eller eldre er valgbare.

Valgdag 13.-14.september. Forhåndsstemming
fra og med 10.august.

Valglister til forhåndsstemming blir lagt ut i kirka og på nettsida
www.hoeggen.no
Du får tilsendt et valgkort med opplysning om tid og sted for
valget.
Unni Fosser Knudsen, leder Hoeggen menighetsråd

HOEGGEN MENIGHET TAKKER SINE ANNONSØRER
ELVESETER
BEGRAVELSESBYRÅ

Torbjørn Bredesen
BLIKKENSLAGER
ETABL. 1972

Klæbuveien 100

Lyngv. 3 – 7088 HEIMDAL
72845080

73 94 03 05

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

DataTrykk har alt du trenger
i kontortrykksaker

DataTrykk

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

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

**** Velkommen ****

DataTrykk Trondheim A/S

FRISØR’N

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

• Godkjent bilverksted
• EU-kontroll
• Dekk-tilbud
Ingeborg Aas’ vei 1 – 7036 Trondheim
Tlf.: 73 96 67 40 / Fax: 73 96 54 50

velkommen til Bunnpris Vestlia A/S
for en hyggelig handeL

Dame- og
herrefrisør

S

og

GO’FOTEN Fotpleie

B2B

www.risvollan-trafikksenter.no

Risvollan
Trafikksenter AS

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

73 94 09 12
Pensjonistpriser
Vi ønsker alle velkommen
Anita, Tone og Sissel
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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

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,-)

Flatås

Begravelsesbyrå
Gamle Kongevei 52 a
(ved Rosendal kino)

Hos oss får du god veiledning av kreative frisører

Hvordan har du det…

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

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

Bli fast giver til Hoeggen menighet
Les mer om givertjenesten på www.hoeggen.no
eller kontakt menighetskontoret, 73 82 34 50.

8

7

hoeggen menighetsblad nr. 1 -2009

Hoeggen menighet takker sine annonsører

Sommerlandet:

5-årig jente omkom i akeulykke,
ble utgangspunkt for musikkverk

I

ngvild, som var omkring 5 år gammel, var
ute med akebrettet sitt en formiddag. Hun
hadde fått klar melding om at hun skullle
være forsiktig, men på en eller annen måte
hadde hun kommet ut på veien i stor fart, gått
over en kant og ned en skråning mot vannet
på den andre siden. Der hadde hun slått
seg bevisstløs og lå livløs i vannet. Foreldrene
- Marit og Anders Færevåg, et lærerpar på
Værøy utenfor Haugesund - ble varslet om det
som hadde hendt, og legehelikopter ble rekvirert
fra Haugesund, men det var ikke mulig å
berge Ingvild.
Familien Færevåg hadde opplevd noe av det
som er aller vanskeligst i livet, nemlig å miste
et barn.

Eivind Skeie skrev “Sommerlandet”
I den første sorgen tok de kontakt med forfatter
og prest Eyvind Skeie, som de kjente fra før, med
spørsmål om det kunne finnes en fortelling som
kunne være til hjelp i denne sorgen.
Eyvind Skeie skrev da fortellingen “Sommerlandet”.
Det skjedde på en natt, og fortellingen ble sendt
på faks til familien tidlig om morgenen dagen etter.
Denne fortellingen var med på å utløse gråten, men
også håpet, hos familien til Ingvild.
De leste den høyt flere ganger, og etter hvert var
det andre foreldre i samme situasjon som ønsket å få
den.
Anders Færevåg, Ingvilds far, er utdannet tegner
og illustratør. Han tok seg fri fra skolen og tegnet seg
gjennom sorgen ved å illustrere fortellingen om som-

merlandet. Da boken ble utgitt, var det straks mange
foreldre som fant frem til den, og den ble brukte
både på sykehus og i menigheter i forbindelse med
barns død.
Boken ble ganske raskt også oversatt til flere språk.
Den aserbajdsjanske komponisten Galib Mammadov har tonesatt “Sommerlandet” .
Han hadde Eyvind Skeie truffet i Aserbajdsjan
på en av sine mange reiser.

Sterk opplevelse for kordeltagere
i Trondheim

Anders og Marit
Færevåg mistet et barn

Verket ble framført 1. februar i Vår Frue kirke som
en markering av Kirkens SOS sitt 30-års jubileum.
Per Oddvar Hildre dirigerte. Han er kjent blant annet som dirigent for koret SKRUK. I løpet av ei helg
instruerte han et 90-talls kordeltagere fra ulike kor i
Trondheim.
Flere fra Hoeggen menighet deltok også. Alle følte
at det var en inspirerende og opplevelsesrik erfaring, både å bli kjent med Hildre som instruktør og
dirigent og med innholdet i selve verket.

Sorgarbeid sentralt i Kirkens SOS
Tema for konserten berører en av de sentrale sider
ved Kirkens SOS sitt arbeid. Det var derfor svært
naturlig å velge nettopp dette verket som ramme for
jubileumsmarkeringen. Gjennom telefonkontakttjenesten sin gir Kirkens SOS støtte til mennesker
som opplever ulike sorgsammenhenger og livskrisesituasjoner.
Foto: Leiv Arild Andenes
Tekst: Eyvind Skeie/Skule Sørmo

Eyvind Skeie ble spurt
om å skrive noe til
begravelsen.
Det ble et helt musikkverk

Per Oddvar Hildre
instruerte og dirigerte
90 kordeltagere til en
konsert i Vår Frue kirke.

Fra fremførelsen i Vår Frue kirke 1. februar i år
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Hoeggen menighet og stab vil gratulere sine konfirmanter med konfirmasjonsdagene den 2., 3. og 10. mai. Dag og tidspunkt for den enkelte konfirmant blir
lagt ut på våre hjemmesider like før konfirmasjonene.

Komponistfamilie
problemer med UDI
Galib Mammadov kommer fra Aserbajdsjan og har også hatt problemer med
UDI (Se forrige nr).
Han, kona Sevda og yngstedattera
Nusha har fått opphold i Norge, men
hans to sønner Nargiz (25 år) og Hassan
(21 år) fikk avslag på sine søknader. De
bor nå i Danmark der de har fått studieopphold.
Dette har splittet familien og ført med
seg store praktiske og følelsesmessige
problemer. De har søkt gjentatte ganger
UDI om opphold for guttene og familiegjenforening i Norge, men hver gang har
de fått avslag.
– Vi reiste fra problemer i Aserbajdsjan,
men kom til nye problemer i Norge, sier
mor Sevda.
Verken Nargiz eller Hassan har fått
mulighet til å fullføre noen utdannelse.
De er uten inntekt og er økonomisk helt
avhengige av foreldrene.
– Vi betaler for deres utgifter i Danmark. Vi bruker også tusener på telefonisk
kontakt med dem. Derfor er det også
økonomisk tungt for oss, i tillegg til fortvilelsen og usikkerheten vi sliter med, sier
familien.
Nå har familien gitt opp å søke for
guttene. De har avfunnet seg med situasjonen på prøver å gjøre det beste ut av
situasjonen de er i.
Skule Sørmo

Alsethaug,Tina Emilie Brenden
Arnestad,Vilde Mei
Askim,Mari Stavne
Aune,Tone Christin
Bekkelien, Håvard
Bjerkset, Marthe Storsve
Bjørgan, Evy
Bjørgan, Kristin
Blakstad, Marit
Blokkum, Jørgen Kollin
Blomsøy, Astrid Trondsen
Blomsøy, Kristin Trondsen
Bølset, Fredrik Andersen
Børnes, Magnus Grøtte
Dalhøi, Marthe Smistad
Dyrnes, Stian Berg
Eggan, Magnus Vollsjø
Eidsmo, Dennis Laumann
Eilertsen, Hans Kristian
Eriksen, Lars Erik
Finneide, Nanna Birgitte
Torbergsen
Finserås, Petter Grønning
Finseth, June Birgitte Melgård
Flo, Henrik
Fornes, Helle Krogstad
Forås, Stine
Gabrielsen, Ida
Gjevik, Pia Helen Johansen
Grannes, Ingrid Jystad
Granås, Frida Augusta Johannessen
Gravdahl, Irja
Grønnesby, Lise
Grønning, Emma
Grøvlen, Ingeborg Seim
Gulbrandsen, Martin

Hammer, Amanda Marie Bakke
Hammer, Martin Lie
Hammernes, Kristian
Hamnes, Synne
Hansen, Maren Amalie
Hansen, Petter
Hartmann, Mathias Kroglund
Helberg, Silje
Hjerpbakk, Mia
Hornslien, Alexander Salthella
Hustoft, Rikke Kjeldsberg
Hyll, Kristina
Iversen, Marianne
Iversen, Harriet
Jakobsen, Maija Johanne
Jakobsen, Alise Oline
Jcyarojah, Anoja
Jensen, Ørjan
Johansen, Stian Schrøen
Johnsen, Martin Eriksmoen
Johnsen, Ine Mariel Berg
Johnstad, Linda Beate
Knain, Ivar
Kristiansen, Anders
Krogh, Kristina
Krogstad. Are Murvold
Langstrand. Lasse Stangnes
Larsen, Tora Marie
Larsen, Torger
Lianes, Magnus Haug
Lindseth, Jonas
Løberg, Hallvard
Lånke, Anna Brenne
Magne, Victoria Amalie
Mjønes, Martin Arntsen
Mo, Snorre Solli
Moxness, Stein-Birger Larsen

Muhle, Bernhard
Nielsen, Helge
Nordvik, June Kristin
Nossum, Maria
Nyrud, Bergtor Handrum
Odden, Oda Ravn
Olsen, Joakim Aleksander
Opsal, Marit
Opsal, Vegard
Overland, John Th omas
Palomino, Isabel
Pedersen, Sebastian
Reite, Aleksander Fuglstad
Schjølberg, Eskild Lyngvær
Setsaas, Christoff er Michael
Sandvik
Skaftnes, Martine Høe
Skodvin, Lisa Marie
Skogø, Rebecca
Soelberg, Astrid Lunde
Solum, Marte Rørvik
Steen, Rebekka
Stokkeland, Martin Storler
Storvassli, Torvald Sæther
Strand, Beate Martine
Sveø, Marte Andrea Gulbrandsen
Sylthe, Frida Hegdalsness
Sørensen, Kristian
Taksgaard, Liv Oda
Utler, Anders
Wenes, Sara
Wilmann, Eirin
Ydstie, Markus Blåsmo
Aas, Elisabeth Erichsen

Norge bryter Flyktningekonvesjonen
En ny rapport slår fast at Norge bryter
Flyktningekonvensjonen, fordi vi ikke
sidestiller religiøs forfølgelse med politisk
forfølgelse.
Kristne asylsøkere returneres fra
Norge fordi norske myndigheter
hevder at tro er en ”privatsak”. Mellomkirkelig råd, Noas og Norsk Misjon
i Øst har lagt fram en rapport basert på
en gjennomgang av praksis i Utlendingsnemnda.

De har funnet at Utlendingsnemnda i mange tilfeller gir avslag
på anken på avslag om opphold i
Norge under den forutsetning at troen
skal forbli en privatsak når personen
blir sendt tilbake til hjemlandet.
Å snakke om sin tro, og å leve ut
sin tro ved å delta i religiøse ritualer og
samlinger er en naturlig konsekvens av
troen, ja det er en stor del av troen. Å
be folk holde troen for seg selv, viser

med all mulig tydelighet at de som er
satt til å forvalte Flyktningekonvensjonen
ikke har nødvendig kunnskap
om hva religion er.
75% av alle som blir forfulgt for sin
tros skyld, er kristne. Om lag 200 millioner
kristne lever i kulturer hvor de
blir diskriminert.
Thom Arne Helleslia
Klassekampen tirsdag 10 februar 2009
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Årets konfirmanter,
våren 2009

Adresseavisens juleinnsamling:

Økning i antall
som trenger hjelp
Adressa hadde også før sist jul
den tradisjonelle juleinnsamlinga
til inntekt for dem som har lite
å handle mat for til jul. Kirkens
Bymisjon er koordinator og
fordeler midlene som kommer
inn, mens det er lokalmenigheten
som tar imot henvendelser fra folk
og sørger for at de får gavekort
på det beløpet de kan handle for.
I Hoeggen menighet var det 56
husstander som ønska å bli tildelt
midler fra juleinnsamlinga, og 177
personer som dermed fikk hjelp.
Det har de siste åra vært merkbar
stigning i antallet som ber om
hjelp. Årsakene kan være mange,
men det er tydeligvis flere og flere
som sliter for å ha nok til litt ekstra
god mat i jula.
Ingrun Norum, diakon

Nye medarbeidere i
besøkstjenesten
Tre personer har i løpet av vinteren
meldt seg for å være med
som besøkere - fordi de har lest i
menighetsbladet at vi trenger flere
slike. Det er fint å oppleve at mennesker så helt frivillig stiller seg til
disposisjon for andre mennesker!
Nå får flere gleden av å få besøk!
Menigheten tar fortsatt imot
henvendelser både fra mennesker
som trenger besøk og fra mennesker
som kan tenke seg å gå på
besøk. Ta kontakt med menighetskontoret/undertegnede. Det er ei
stor glede å kunne formidle slike
tjenester!
Ingrun Norum, diakon

Bruktmarked
Rydder du? Gjenstander til overs?
Har du noe fint gi bort? Husk
menighetens årlige bruktmarked,
som blir den 26. september.
Ta kontakt på tlf 47378039 eller
90516679. Vi ønsker serviser,
glass, keramikk, smykker, vesker,
bøker, plater, ting og tang.
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Fra menighetsrådet
1-2009

Du har valget!
2009 er det store valgåret. 13.-14. september, samme dager som Stortingsvalget,
skal det stemmes på nytt menighetsråd
og på kandidater til Bispedømmerådet/
Kirkemøtet. For at så mange som mulig
skal få sjansen til å delta, blir det sendt ut
valgkort med opplysning om tid og sted for
valget til alle registrerte medlemmer i Den
norske kirke over 15 år. Vi håper at så
mange som mulig engasjerer seg i valget
og i det som skjer i kirka di ellers
i året også! Du har også mulighet til å
foreslå kandidater til valget eller stille
en alternativ liste. Les mer om dette
der det står om valget i bladet her, og
følg med på hjemmesida!
Vi i menighetsrådet har startet jakten på
gode kandidater til valget.
Det er flott å kunne oppdage de flotte,
engasjerte menneskene vi har i kirka
vår. Vi håper dere som blir spurt om å
stå på liste, velger å si ja til et toårsengasjement for menigheten. Dere blir
spurt fordi vi tror dere har noe viktig å
bidra med!
Fortsatt er kirka en høringsmenighet for
liturgien, og med den forslaget til ny salmebok. Nå er tiden inne til å si din mening.
Hva vil hjelpe deg til å oppleve gudstjenesten som god?
Vi hadde en ’salmesmaking’ 25.2. På
kvelden 2.påskedag skal vi synge et utvalg av
de foreslåtte påskesalmene.
Liturgien håper vi du sier din mening om
etter å ha opplevd gudstjenesten.
La din stemme bli hørt!
I januar hadde menighetsrådet en
samling for å se bakover og framover.
Det er siste innspurt for dette rådet.
Hva har vi fått utrettet og hvor velger
vi å sette inn kreftene framover?
Personlig er jeg glad for at:
• Åpen barnehage går bra og gir tilbud til
småbarnsfamiliene.
• Kaféen har fått ny ’sjef ’, Even Haug
Larsen.
• Dåpsopplæringsutvalget har laget en
plan som er gjennomførbar og som er
et godt utgangspunkt for den nye.
• kateketen som er på plass (Jørg
Kunzendorf )! Jeg håper spesielt at det
betyr bedre oppfølging for ungdomslederne våre.
• Frivillige får en grillfest som takk
og inspirasjon.
• Det er så mange som gir av seg selv for
å gi gode tilbud til barn, unge og voksne.

MEN: Med
alt det som
er til å rope
hurra eller
halleluja
for, så
skulle jeg
ønske at
fl ere valgte
å bli faste
givere slik
at vi også kunne gjøre mer og satse ekstra.
Vi mottar 50.000,- fra Kirkelig Fellesråd til
kontor-kostnader, mens det i praksis utgjør
150.000,- Aktivitetene vi driver mer
fordrer utgifter til innkjøp av noter,
avgift til TONO, støtte til kursing for
stab og frivillige, lønn til ungdomsarbeidet,
til ledertrening, innkjøp til søndagsskolen,
støtte til TenSing, speiderne og det flotte
Mini- barnegospelarbeidet, innkjøp av
4-årsbok, samt at vi dekker 50% av lønn til
diakonstillingen.
For 2009 har vi et budsjettert underskudd på 90.000. Og da er det kalkulert en
rente-inntekt på 5%, noe som allerede er
historie. Det betyr at vi tærer på kapitalen.
I 2008 har vi brukt av kapitalen til flere
ekstraordinære investeringer; som utbedring
kjøkken, investering i lydanlegg og i projektor, til sammen omlag kr 150.000. Det er
greit å bruke av kapitalen til ekstrainvesteringer i kirka, men det er ikke sunt å tillate
en økonomi som ikke går i null på drift. Da
må vi kutte. Men på hva? Vi skulle så gjerne
hatt investert videre.
I en tid som er preget av fi nanskrise
er det viktig å sette seg ned å prioritere
hva man vil bruke pengene på. Det er
ditt valg. Hva er viktig for deg? Hva
bruker du penger på uten å blunke? Er
det menigheten bidrar med så viktig
for deg at du kunne gitt tilsvarende til
den? Vi trenger fl ere som engasjerer
seg gjennom forbønn, givertjeneste og
praktisk hjelp. Vil du bli med som fast
giver? Se etter skjema i bladet eller på
internett.
God vår!
Unni Fosser Knudsen
leder Hoeggen menighetsråd

Trykk: Offset-Trykk Trondheim AS
www.offset-trykk.com
HOEGGEN MENIGHET
Menighetskontorer: Nordre Risvolltun 2
Postadresse: Boks 5319, 7430 TRONDHEIM
Tel.: 73 82 34 50 • Fax: 73 82 34 51

Døpte
Leonora Rømmesmo Dalhaug
Helle Kjøl-Johansen
Helga Elise Nordli
Milla Nypan
Emil Wennevik Skikstein
Isak Viken Sørgård
Helene Aurora Vik
Henrik Oliver Tronsen Wiig
Angelica Holten
Annika Engdal Bergesen
Emily Engdal Bergesen
Andrine Drøyvold-Risan
Even Grøm
Vanessa Fernando Dehli Hegdahl
Herman Betten Nilsen
Malin Kletten Tronhus,
Pia Waatland Olsen
Kristian Smevoll Lehn
Silja Farstad Adrian Arntsen Lunde
Amalie Ramstad Hammervold,
Sandra Aasved Kristiansen
Ada Emilie Strand Olsen

Kateket: Jørg Kunzendorf
Mobil jobb 		
Kantor: Oddrun E. Bølset

73 82 34 53
41 59 62 97
73 82 34 56

Telefontid: Mandag - fredag 10-14
Besøkstid:
Onsdag, torsdag & fredag kl. 10 - 14.

Kirketjener: Lev Linevski

73 82 34 54

Diakon: Ingrun Norum

73 82 34 57

Hoeggen Åpen barnehage
Torsdager fra 09.00-15.00
Styrer: Marthe Opheim Kappfjell
musikalsk barnehage mandager fra kl.09.00 15.00. Se også: www.spirenbarnehage.no

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

Sokneprest: Merete Sand
Privat
		

73 82 34 52
73 93 71 20

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

Kristian Kveberg Alstad
Emil Haugen
Julian Lindgjerdet
Sunniva Staverløkk

Døde

Bjørg Malmfrid Kvam
Reidun Aune
Odd Haugan
Marie Jonetta Rønne
Arne Sture Bergh
Aud Gunvor Lund
Erling Sneeggen
Bjarne Ustad
Bernt Skjeggestad
Ragnar Egil Leganger
Bjørg Tryggvang
Anne-Lotte Barlaup
Kolbjørn Far Skaar
Nora Bottenvann
Erling Ottar Skjervø
Per Asbjørn Johansen

Enhetsleder:
Siv Mari Forsmark 		
Mobil
		

73 82 34 54
46 84 13 65

Menighetsrådets leder: Unni Fosser Knudsen

Slukk lyset en time!
Trondheim skal være med på den
internasjonale kampanjen Earth
Hour. Du kan lese mer om kampanjen her: www.trondheim.kommune.
no/earthhour
Kampanjen oppfordrer alle til å
slukke alle lys i en time på lørdag
28.3. fra kl. 2030 til 2130.
Kunne du tenke dere å være med
på dette? Det hadde vært flott å ha
noen signalbygg som blir mørklagt
akkurat den timen. Flere bedrifter
er med, bl.a. Nidar sjokoladefabrikk
som vil slå av reklameskiltet.
Hanne Aaserud
Trondheim kommune
Miljøenheten

OFRINGER
16.11
23.11.
30.11
07.12
14.12
14.12.
24.12
25.12
28.12

Menighetenes eget arbeid
Bibelselskapet
KFUK-KFUM Speiderne
Misjonsaksjonen, ”Lys til verden”
Menighetens eget arbeid
Menighetens musikkarbeid
Kirken Nødhjelp
Menighetens eget arbeid
Misjonsarbeidet i Asia

7.471,3.320,4.652,4.024,4.523,5.479,28.202 ,3.346,1.850,-

01.01 Menighetens eget arbeid
11.01 Menighetens misjonsprosjekt
18.01 Menighetenes eget arbeid
25.01 KFUK-KFUM Trøndelag
01.02 Menighetens eget arbeid
08.02 Det Norske Bibelselskap
15.02 Menighetens eget arbeid

1.980,7.990,2.837,5.000,1.326,4.893, 3.455,-

Hjertelig takk
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Pilgrimsvandring
fra Sylene til
Nidarosdomen

V

i vil gjerne invitere til en åndelig vandring på pilgrimsveien gjennom Tydal,
Selbu, Malvik og hit til Trondheim. Veien som kommer fra Sverige over fjellet
heter Romboleden. Godt og vel 16 mil gir 9 dagsetapper på ca. 2 mil. hver.
En pilgrimsvandring gir tid for en god veksel mellom fellesskap og ensomhet.
Vandringen begynner og slutter med et ord for dagen. Det blir rom for både samtaler
og perioder med stillhet.
Vi starter vandringen søndag den 19. juli 20009 ved
Sylsjøen på Riksgrensen og kommer frem til Nidarosdomen mandag den 27. juli. Jeg blir med som vandringsleder på første halvdelen av vandringen. Min kone
Ingrid, som er prest i Malvik, blir vandringsleder på den
nedre delen av turen.
Det ordnes med enkel overnatting i grendehus og
skoler og lignende. Maten lages av deltagerne selv.
Bagasjen blir transportert, slik at vandringen blir lettere.
Overnatting, mat og bagasjetransport betales til
pilgrigården.
Mange kan være med på enkelte eller flere dagsetapper
og ordner det praktiske selv.
Dette kan bli en opplevelse for hele familien!
Pilgrimslivet kan beskrives med 7 nøkkelord med
tilhørende symboler:
1. Frihet – Staven er frihetens symbol
2. Enkelhet – Teltet er enkelhetens symbol
3. Stillhet – Pilgrimmens kappe er stillhetens symbol
4. Bekymringsløshet – Pilgrimshatten er
bekymringsløshetens symbol
5. Langsomhet – Skoene er langsomhetens
symbol
6. Åndelighet – Korset er åndelighetens symbol
7. Deling – Rykksekken er delingens symbol
Den 17. mars, kl. 19.00 vil alle som vil lære mer om
pilgrimslivet, inviteres til en åpen menighetskveld i
Hoeggen kirke.
Jørg Kunzendorf

