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Konfirmasjonen
fortsatt
en festdag!
Hoeggen menighet avviklet totalt 6 konfirmasjonsgudstjenester i mai. 105 ungdommer ble bedt for i
nærvær av familien.
Oppslutningen om kirkelig konfirmasjon er fortsatt
stor i Hoeggen.
Se bildene på side 8 og 9

www.hoeggen.no
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Nu er det pinseliljetid,
nu har vi sommer lys og blid

rdene er henta fra Grundtvigs pinsesalme ”I all sin
glans nu stråler solen” fra
midten av 1800-tallet.
Hos oss faller pinsa sammen med
vår og sommer. Det gjør at det er noe
lyst og lett og luftig over pinsa på den
nordlige halvkule. Pinsa sitt religiøse innhold står ikke like sterkt i folks bevissthet som jula og påska. Pinsa er ikke på
samme måten knyttet til fortellingen
om Jesus. Fødsel og død er konkrete
begivenheter som alle kan gjenkjenne.
Med pinsa er det annerledes. Pinse betyr
rett og slett den femtiende. Og da Jesu
venner var samla femti dager etter påske,
så skjer det:
”Med ett så kom det et sterkt brus fra
himmelen som når det blåser en sterk
storm, og det fylte huset hvor de satt.
Tunger likesom ild kom til syne, og de delte
seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da
ble de alle fylt av Den hellige Ånd, og de
begynte å tale i andre tungemål etter som
Ånden gav dem å forkynne”.
Det er dette som omtales som pinseunderet. På bakgrunn av hendelsene ble
menigheten grunnlagt. Det er derfor
vanlig å regne pinsedagen som kirkas
fødselsdag.
Fra den aller første pinsedag av så
har den kristne menigheten kommet
sammen på Herrens dag – den første
dag i uka for feire at de er frelst ved Jesu
Kristi seier over døden på påskedag. Den
hellige Ånd ga dem kraft og mot til å
vitne og forkynne budskapet om Jesus.
Den hellige ånd rører ved menneskets
hjerte og skaper tro. Troen blir til i fellesskapet. Den hellige Ånd som Jesu
venner mottok pinsedag er virksom. Den
hellige ånd skaper tro i menneskenes
hjerter, og sørger for en levende kirke.
Og det er verdt en høytid!
Fram til i dag blir det så vidt over
100 000 søndager. Det gjør den kristne
gudstjenesten til en av de eldste levende
kulturtradisjonene vi kjenner. Opp gjennom århundrene har det skjedd mange
forandringer. Men det har alltid vært den
samme kjernen i gudstjnesten med lesning fra de hellige skrifter, bønn, lovsang,
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innsamling av penger, og samling om
nattverdmåltidet. Før menigheten ble
sendt ut i verden – med velsignelsen.
Siden september har Hoeggen
menighet vært høringsmenighet for
forslag til ny ordning for gudstjenesten.
Flere ledd i liturgien har skifta plass, og
det er nye formuleringer til mange av
leddene. I tida fram mot 15 september
skal menigheten drøfte erfaringer og gi
en uttalelse om høringsmaterialet som vi
har tatt i bruk. Det har vært forskjellige
meninger om flere forhold, og diskusjonene pågår stadig. På kirkekaffen 24.
mai var det samtale om reformen. Et av
spørsmålene var formulert slik: Påvirker
endringene den totale gudstjenesteopplevelse og gudstjenesteforståelse for deg?
En kjapp gjennomlesning viser at så
godt som alle svarte nei på spørsmålet.
Jeg tolker det slik at de som deltar på
gudstjenesten kjenner seg igjen også i det
nye, selv om det er uvant og annerledes.
I den nye liturgien – eller ordoen – som
det heter er for eksempel det som heter
kollektbønna for den enkelte søndagen,
og som alltid presten ba alene, tatt vekk.
I stedet er det kommet inn en samlingsbønn helt i starten av gudstjenesten som
menigheten oppfordres til å framsi i fellesskap. I høringsforslaget er det laget en
egen bønn for pinsedag. Den kan hjelpe
oss til å forstå hva pinsehøytida dreier seg
om. Den lyder slik:
Du gode Hellige Ånd, deg vil vi takke og
prise.
Når du kommer blir livet til.
Når du taler, får ordet makt.
Når du rører ved oss, finner våre urolige
hjerter fred.
Kom til oss og åpenbar for alle
at i Kristus er Guds frelse kommet til verden.
Amen
Ellers så kan vi jo merke oss at: Kald
pinse spår en dårlig sommer – bare ikke
i Trøndelag. Der mente man at varmt og
godt vær denne dagen gjør at det ikke vil
komme mer varme sommeren igjennom.
( Fra boka Mari Vassause av Biger
Sivertsen ) 				
				
Merete Sand
				
sokneprest

Hyggetreff
i kirkestua kl. 12 – 14
siste tirsdag i måneden.
Et møtested for fellesskap ei formiddagsstund, med sosialt samvær og
variert program: God servering
og hygge ved bordet, andakt, et
tema, utlodning og allsang.
NB! I år er det ikke hyggetreff i
juni.
PROGRAMMET FOR HØSTEN
2009:
Onsdag 26. august kl. 9 – 18.30:
Vi starter med tur til Radiomuseet
i Selbu.
Påmelding til menighetskontoret,
tel. 73 82 34 50 eller 73 82 34 57.
Se omtale annet sted i bladet.
Tirsdag 29. september kl. 12:
”I sentrum står et menneske.”
Tema, andakt og sang ved diakonikonsulent i BLÅ KORS,
Thore Forsgren.
Tirsdag 27. oktober kl. 12:
”Gjenbruk og ressurser” ved representant for FRETEX. Andakt.
Tirsdag 24. november kl. 12:
Sangprogram/andakt ved Mattis
Lilleberg, Randi og Sivert Nørstebø.
Trenger du skyss til hyggetreff,
ring 73 91 28 83.

Skyssen
er gratis
Alle er
velkommen!
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Kor søker dirigent
Etter nesten 7 år som dirigent trekker Oddrun Bølset seg fra
ansvaret for blandakoret Crescendo i Hoeggen menighet. Styreleder
May-Britt Hofsli håper noen ønsker å ta over jobben med rundt 20
glade sangere som har et allsidig musikalsk repertoar og motivasjon
til å utvikle seg videre på det musikalske området.
– Vi har ikke fått noen henvendelser så langt.Vi har vel heller ikke
snakket om noen tidsfrist, men håper å få noen slik at vi kan synge
igjen til høsten, sier hun.

D

et er ikke med lett hjerte
Oddrun Bølset gir slipp på
Crescendo.
– Jeg er rimelig stolt over den
kvaliteten koret har nådd, og det er med
tungt hjerte jeg “gir dem bort”. Når jeg
likevel gjør det, er det først og fremst på
grunn av for stor arbeidsmengde. Hoeggen har kun 80% stilling for kantor,
menigheten har 5 kor, og jeg er involvert
i 4 av disse. Dessuten begynner kveldsog helgearbeid å ta på etter snart 25 år,
og jeg ønsker meg større mulighet til å
være tilstedeværende mor før det er for
sent.
Den avtroppende dirigenten mener
en ny dirigent vil få et godt materiale å
jobbe med, både musikalsk
og menneskelig.
– Crescendo er et kor som de fleste
typer dirigenter vil kunne trives med. Er
vedkommende ung og uerfaren, møter
han/hun et kor som er velvillig og strekker seg langt, og kan bidra med mye
selv. Er dirigenten erfaren med sterke
meninger og bestemte oppfatninger, kan
vedkommende oppnå mye musikalsk,
men samtidig møte motforestillinger og
konstruktive meldinger tilbake. Det er
folk med meningers mot i dette koret,
men samtidig gir de deg alt om du ber
på rett måte, uttaler hun.

Gode opplevelser

Oddrun Bølset nevner flere punkter
når hun blir bedt om å nevne gode opplevelser med koret:
–Ikke minst de ukentlige øvelsene,
med hyggelige og engasjerte mennesker.

Men jeg må vel trekke fram både “Det
gode landet” og “Den hemmelige
hagen”.Dette var store prosjekter i
samarbeid med Liturgisk kor og Barnegospel, samt flere musikere. Når vi slår
oss sammen slik, noe vi også gjør på de
årlige jule- og vårkonsertene våre, blir vi
ganske mange. Solister og musikere er vi
tildels også selvhjulpne med, og det gir
i tillegg til den musikalske opplevelsen
også en fin følelse av samhold og fellesskap.
Hun har følgende gode råd og ønsker
til den nye dirigenten.
–Det må være en selvfølge at en ny
dirigent lytter godt og prøver seg fram i
starten. Jeg er også sikker på at koret vil
gi den nye personen god tid til å finne
seg til rette. Jeg vil også håpe at den
gode tradisjonen med fellesprosjekter
kan fortsette, det vil da være en ressurs
med ny dirigent.

Lever i håpet

Styreleder May-Britt Hofsli sier koret
lever i håpet om at en ny dirigent vil
komme på plass i tide, selv om de så
langt ikke har noen navn på blokka.
- Vi har ikke diskutert hva vi gjør
om vi ikke klarer å skaffe noen. Det må
vel hele koret snakke om til høsten om
den situasjonen oppstår. Vi som synger
i Crescendo gjør jo det fordi vi trives i
koret og i det gode miljøet vi har, og vi
har et stort ønske om å kunne fortsette
med det, avslutter hun.
Heidi Birkelund

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

Juli:
05. Høymesse kl. 11
12. NB: Ingen messe i Hoeggen
19. Høymesse kl. 11
26. Høymesse kl. 11
August
02. NB: Ingen messe i Hoeggen
09. Høymesse kl. 11
16. Høymesse kl. 11
23. Høymesse kl. 11
26. Hyggetrefftur til
Radiomuseet i Selbu
30. Høymesse kl. 11
September
06. Høymesse kl. 11. Diakonisøndag
13. Familiemesse. Utdeling av
Min kirkebok til 4-åringer
Valg til nytt menighetsråd
20. Høymesse kl. 11
26. Bruktmarked
27. Høymesse kl. 11. Presentasjon
av konfirmantene
29. Hyggetreff kl. 12- 14

3

Interkulturell kvinnegruppe:

Spleisefest avsluttet vårsemesteret

I

nterkulturell kvinnegruppe
avsluttet semesteret med spleisefest
hjemme hos Liv Haarsaker Olsen
den 11. mai. Tilsammen elleve personer
møtte. De små var Jutha og Lisa, begge
fire år. I tillegg skal de fleste i gruppa
delta på “babyshower” hos Anita Maria
fra Chile 20.juni.
Kvinnegruppa har hatt åtte møter på
mandager i løpet av våren. Programmet
har vært variert. Blant aktivitetene var
matlaging, origami (japansk papirbretting) samtaler omkring norske fasteskikker og påsketradisjoner,
strikking, og samtaler om kvinnerollen i
våre respektive land. I tillegg hadde de en
akedag på Lian en lørdag i mars. Noen i
gruppa har deltatt på to lørdagsseminarer
i regi av KIA (Kristent Interkulturelt
Arbeid) og IMDI (Integrering og mangfoldsdirektoratet).
Oppstarten i høstsemesteret er mandag
14. september. Programmet for høstsemesteret vil bli lagt ut på det møtet.
Møtefrekvensen vil være annenhver
mandag fra kl 1800 til kl 2000 som
tidligere.
Liv Haarsaker Olsen

Hoeggen menighet trenger flere
kirketjenervikarer!
Har du lyst til å være kirketjener på
søndager?
Ta kontakt med kirkekontoret:
73 82 34 50.
Lønn etter avtale.

Årets store bruktmarked 26. september
Årets store bruktmarked går av stabelen 26. september i
Hoeggen kirke. Har du noe du ikke trenger? Vi tar imot
fine ting for salg (men ikke klær, møbler og hvitevarer).
Inntektene fra salget går til menighetens misjonsprosjekt i
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Etiopia. Ta kontakt med
Sølvi Walle tlf 73965044 / 47378039 eller
Gerd Dolmen tlf 73950038 / 90516679

Valgliste 2009,
Hoeggen menighetsråd
Nr Etternavn

Fornavn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Unni Fosser
Turid
Solveig
Sverre
Joachim
Svanhild Christofie
Kristin
Britt Johanna
Jørgen
Rita Irene
Joar
Hedvig Bolstad
Berit

Knudsen
Follestad
Mjølsnes
Stensby
Salomonsen
Hafnor
Lundberg
Låstad
Jacobsen
Ulvund
Fornes
Helle
Mosdal

Bønnekrukka

står inne i kirkerommet, og den
må gjerne brukes! Det ligger
skrivesaker der, så du kan skrive
ned det du ønsker å si til Gud.
Lappen kan du brette sammen og
legge i Krukka.
I noen gudstjenester blir krukken med bønnene båret fram til alteret og det blir bedt for det som er
lagt der. Så blir lappene makulert
– uten å bli lest. Men Gud vet hva
som står der!

Alder

38
43
49
63
22
40
49
56
64
47
73
72
56

Hoeggen menighetsråd minner om at
det er valg til menighetsråd og valg av
leke medlemmer til Bispedømmeråd/
Kirkemøte samtidig med Stortingsvalget 13.-14.september 2009. Innen
fristen 15.mai var det kommet inn
ett listeforslag.
Her følger valglista med navn og
alder. Fyldigere presentasjon kommer
i neste nummer av menighetsbladet,
rett over sommeren. Spørsmål til lista
kan rettes til Arne Almklov som er
tillitsmann for forlagsstillerne. Valget avholdes i kirka etter
gudstjenesten 13.september og på Hoeggen og Utleira skoler
14. sept. Informasjon over hvilken skole du kan stemme på
vil stå på valgkortet du får tilsendt. Det blir anledning til
forhåndsstemming i tidsrommet 10.august til 12. september.
Alle medlemmer av kirken i Hoeggen sokn over 15 år har
anledning til å stemme.
Unni Fossser Knudsen

HOEGGEN ÅPEN KIRKE
DE TRE FØRSTE TIRSDAGENE I HVER MÅNED
Ikke åpent i juli og august, men starter september.

• 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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Valgliste for menighetsrådsvalget
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Ser positivt
på Etiopias
framtid
Om 10 år vil Etiopia ha en arbeidsstyrke av høyt
utdannede, dyktige mennesker. De vil ha en godt
utbygd infrastruktur for både veier og telekommunikasjon. Men fattigdommen har de ikke fått
bukt med! Dette sier NMS-representant Gunvor
Kongsvik i et intervju på Den norske ambassaden
i Etiopia sine hjemmesider.

Illustrasjonsfoto fra Etiopia: Øyvind Eide

E

tiopia er et land du ikke fort blir
ferdig med. Både natur og folk
utfordrer deg til å være til stede og
engasjere deg. Etiopierne har en seighet
og stå-på-vilje i sitt slit for det daglige
brød som avtvinger respekt. Landet har
store utfordringer som de ønsker hjelp
fra partnere til å løse. Det må være fra
organisasjoner og personer som aksepterer deres sjølstendighet i et likeverdig
partnerskap.
Etiopia har store vannkraft-reserver.
Det er riktig og viktig at Norge yter
bistand når det gjelder kunnskap på dette

området. Norge kan også bistå når det
gjelder foredling av jordbruksprodukter.
Kapital til industrireising er også viktig, - i tillegg til den kapasitetsbygging
og holdningspåvirkning mange utfører i
mindre skala, ikke minst når det gjelder
demokrati og barns og kvinners rettigheter. Fattigdommen som er svært
synlig på gatene i Addis Abeba, gjør
sterkt inntrykk. Men møtet med engasjerte, positive mennesker i kirkene og
i utviklings-prosjektene, er en kilde til
glede og inspirasjon.
Gunvor Kongsvik sier det er vanskelig

å fortelle hva hennes mangeårige virke
i Etiopia har ført til. ”Jeg har vært en
del av et fellesskap, et ledd i en kjede.
Men jeg/vi har bidratt til at det er bygd
en kirke med ca. 50 000 medlemmer i
Beghi-området. I samme området går
kirken ut til små folkegrupper med
forkynning av evangeliet og med hjelp
til utvikling. I Blå Nildalen har vi vært
med å bidra til at kirken har slått rot, at
forsoning mellom klaner er lettere enn
før, og at geværet ikke lenger er en del av
”påkledningen”.

Hvordan går det i Afrika?
Hvordan går det i Afrika, i Etiopia? Mer sult og nød? Mer
krig og korrupsjon? Virkeligheten er at det i de siste årene
har vært en positiv utvikling i de fleste steder i Afrika:
færre konflikter, bedre økonomisk utvikling, ikke minst for
den jevne mann og kvinne. Utviklingen har generelt vært
positiv, ikke minst pga. det bistands- og hjelpearbeid som vi
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også tar del i gjennom Misjonsselskapets (NMS) prosjekter
og kontaktpersonene lokalt i Etiopia.
Hoeggen Menighetsblad sakser litt fra et intervju som er
hentet fra hjemmesiden til Misjonselskapet.
					
Geir Dolmen

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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Hoeggen menighet takker sine annonsører

Konfirmanter i Hoeggen kirke
2., 3. og 10. mai. Bildene er tatt av Dahls fotografiske på Hundhamaren

Konfirmantinnskriving for
2010 den 9. juni
Innskriving til konfirmasjonsåret 2010 i
Hoeggen menighet skjer den 9. juni, for
gutter kl. 1700 og for jenter kl. 1800.
Denne dagen blir konfirmanter og foreldre invitert til informasjon og påmelding.
Se på våre hjemme-sider for mer informasjon om å være konfirmant i Hoeggen.
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Bli med i bibelgruppe!
Det er mange i Hoeggen som deltar i ei bibelgruppe. En slik gruppe har
både en sosial- og en studiefunksjon. Gruppen kan treffes med 2-4 ukers
mellomrom hjemme hos deltagerne på omgang. Ofte starter et gruppemøte
med ‘runden’ der hver enkelt kort kan fortelle hvordan de har det. Deretter
kan man ta fram et emne eller en bibeltekst, for eksempel søndagens tekst,
som man kan reflektere over. Tilhørighet til en slik bibelgruppe kan føre til
at det knyttes sterke vennskapsbånd. En brosjyre med påmeldingsslipp til
slike grupper er lagt ut i kirka. Der kan du melde deg på dersom du ønsker
det. Eller du kan ta kontakt med menighetskontoret.
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Fra menighetsrådet
Vi er her for deg!

J

eg var på Lightning TenSing konsert
heldigvis sammen med mange
andre. Det var en fryd! For det ene
så var det et samspill og formidling
som det slo gnister av. TenSing har
vokst, ikke bare i antall! For det andre
var det minst like spennende å se hva
som skjedde underveis på siden av
scenen. Det var en oppvisning i god
ledertrening: TenSing er ikke bare for
de som liker å synge. Det er et sted der
medlemmene kan utfolde seg og prøve
forskjellige ting. Her var det en som fikk
veiledning på miksepulten av en voksenleder. En annen TenSinger gikk/løp
rundt og tok bilder. I bandet skiftet de
på hvem som spilte hva, og dirigeringa
gikk på rundgang blant flere dyktige
dirigenter. Dans og drama var en like
stor del av formidlingen som sangen.
Og de var der for hverandre. Og det
smittet. Jeg har sjelden vært så glad av
en konsert som den. Jeg boblet av glede
over at ungdommene i Hoeggen har
en så flott arena å vokse på og finne ut
hvem de er på. TAKK til dere strålende
ledere som framelsker slike gode samspill på flere plan!

Valginspirasjon
Det er som kjent valg over sommeren. Både stortingsvalg og kirkelige
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valg. I den forbindelse har vi vært på
kandidatjakt for å få folk til å stille
i menighetsrådet, - og måttet tenke
igjennom om en vil fortsette selv. Det
er da det er inspirerende å snakke med
medrådsmedlemmer som også har tenkt
og som har spurt seg selv hva som er
alternativet? Bedre tid til seg selv og sitt.
Ja. Kanskje. Men hva går man glipp av?
Dersom vi tenker igjennom hvorfor vi
hører til kirka, og hva slags muligheter
en statskirke gir, så blir det litt tamt å
bare skulle sirkle om sin egen navle.
Da mister man en viktig dimensjon i
livet. Det er et privilegium å få være i et
arbeidslag som sammen tenker hvordan kirka i Hoeggen kan bety mer for
medlemmene sine og som er opptatt
av at Guds kjærlighet skal bli synlig i
nærmiljøet. Og, ja. Dersom vi stadig
kan minne hverandre om det, så er jeg
med!

Årsmøte
Ellers har jeg lært at menighetens
årsmøte må avholdes på et tidspunkt
da det går an å samle folk. Ikke en
solskinnsdag i april etter gudstjenesten,
men heller en vinterkveld med kveldsmat og mer ro til samtale. Personlig
synes jeg årsmøtet er en fin anledning
til fellesskapsbygging og inspirasjon til

felles løft
framover.
Det er fint
å kunne
sette en lyskaster på de ulike aktivitetene
og bli inspirert av hva som skjer. Dessuten er det bra å få tid til å samtale
sammen om viktige ting som har
skjedd og tenke tanker som kan gi ny
retning neste år. Vi trenger noen sammenhenger der vi ser helheten i det vi
holder på med. Og da trenger vi å være
der sammen. Det skal vi prøve å lage
bedre rammer for neste år. Takk til dere
som var med i år! Dere kom med fine
innspill vi tar med videre! Et av sitatene
fra årsmeldinga som gjorde inntrykk hos
meg var for øvrig uttalelsen til utvalgsmedlemmene i Husutvalget om at de
har meningsfylte og trivelige oppgaver.
Mitt håp er at alle som bidrar i Hoeggen
opplever det samme og at de tar kontakt
hvis de ikke gjør det, slik at vi kan endre
på noe for å gjøre det bedre. Så kan
hele menigheten vokse og blomstre som
TenSing gjør det.
God sommer!
Unni menighetsrådsleder

Samtale/Sorggrupper:

Har du behov for å snakke med noen?
Har du opplevd store tap i det siste,
f. eks ved dødsfall, samlivsbrudd eller
tap av helse ….? Kjenner du behov for
å snakke med andre som har opplevd
noe av det samme?
Her i Strinda prosti samarbeider
menighetene om samtale-/sorggrupper.
Dette er grupper der du får anledning
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til å dele di sorg med andre og samtidig
lytte til andre sine erfaringer. Alle i ei
slik gruppe har taushetsplikt omkring
det som blir delt av tanker og følelser.
Gruppene blir leda av prester og diakoner i prostiet. Med tanke på oppstart
av nye grupper, blir det
informasjons-møte tirsdag 8. september
kl 19.00 i Moholt menighetshus(ved

Strinda kirke på Moholt). Ønsker du
mer informasjon før møtet, kan du
ringe Hoeggen menighet, tlf. 73 82
34 57 (50), og be om å få snakke med
diakon Ingrun Norum. Ellers kan du
stille spørsmål på møtet - og evt. melde
deg på. Du forplikter deg ikke til noe
ved å møte opp. Velkommen!

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
Noah Gulbrandsøy
Sofie Pettersen
Henning Pedersen
Hedda Sæbø
Aurora Ferstad Vikan
Signe Rye Wallum
Kristoffer Berge Malmo
Adrian Haugen
Markus Ansnes
Leah Bang Gilde
Andreas Krogstad
Håvard Johansen Østgaard
Eirhild Westrum-Rønningen

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

Vilde Mei Arnestad
Viktor Alois Årseth
Therese Halvorsen
Aurora Kjelvik Karlsen
Elisabeth Mathea Nordli
Kristin Elverhaug -Gjerde
Luka Garcia Rekdal
Milla Alexandra Viktil
Guro Thorsen Aarre
Adrian Antonsen
Isak Rekstad Johnsen
Magnus Andreassen Kråkvik
Matilde Heimlund Skaar
Lina Jacobsen Lunde
Amalie Ekle Burøy

Vi kjører hovedveien til Selbu, der vi har bestilt frokost-buffet
på Cafe Langseth kl.11. Deretter blir det kirkebesøk i Selbu/
Selbustrand før vi kjører til Radiomuseet i Sjøbygda. Jan Erik
Steen og familien har kjøpt et gårdsbruk som ligger vakkert
til ved Selbusjøen. De har skapt et flott Radiomuseum der
de med engasjement og dyktighet formidler radiohistorie fra
1890 og frem til 1980. De gir oss smakebiter fra gamle radioprogram. I år har de også tilbud om en spennende krigsutstilling om radioagentene og motstandsbevegelsen.
Pris kr. 400.
Påmelding til menighetskontoret der du kan få mer info.
Telefon 73 82 34 50 eller 73 82 34 57.
Velkommen med på tur!
Hilsen
Diakoniutvalget i Hoeggen menighet

73 82 34 54
46 84 13 65

Menighetsrådets leder: Unni Fosser Knudsen

Døde

Knut Leding Dahl
Jan Conrad Christoffersen
Johan Moe
Einar Kristian Sørlie
Gunhild Margrethe Hansen
Oline Husby
Henry Emil Ofstad
Ragnar Aas Johnsen
Per Wisløff
Bertil Reed
Margit Irene Rolstadaas

OFRINGER

Hyggetrefftur til Radiomuseet i Selbu
Onsdag 26. august 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.

Enhetsleder:
Siv Mari Forsmark 		
Mobil
		

Dato
22.2.
1.3
8.3
15.3
22.3
29.3
5.4
12.4
19.4
26.4
2.5
3.5
10.5
21.5
24.5

Formål
Sjømannsmisjonen Trøndelag
Menighetens arbeid
IKO
Menighetens arbeid
SOS Sør, Kirkens Nødhjelp
Menighetens arbeid
Normisjon Trøndelag krets
Det Norske Misjonsselskap
Diakoniutvalget
Kirkens SOS/Kirkens Nødhjelp
Menighetens arbeid
Ungdomsarbeidet i kirka
Ungdomsarbeidet i kirka
Menighetens arbeid
Menighetens arbeid

Beløp
kr. 4.132,kr. 3.170,kr. 5.801,kr. 7.203,kr. 5.957,kr. 3.221,kr. 3.139,kr. 4.962,kr. 4.175,kr. 6.730,kr. 6.933,kr. 6.705,kr 4.072, kr. 3.224,kr. 2.630,-

Hjertelig takk
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Storartet &
mangfoldig
vårkonsert

K

antor Oddrun Bølset
kunne neppe få mer ut av
orgelet i Hoeggen kirke
da hun satte i gang med”Sarajevo” av Mons Leidvin Takle under
konserten 13. mai. Dette er et verk med orgel, slagverk (Asgeir
Almklov) og bassgitar (Magnus Børnes), og ingen som var tilstede, kunne huske at de noen gang hadde opplevd mer lydtrykk i
kirka. Musikkverket skildrer krigen i Jugoslavia, og desperasjonen
og fortvilelsen fra krigen var til å ta å føle på i den voldsomme
framførelsen!
Men andre utøvere viste også sine kunster. Pierre Cerasi spilte
på en sjelden zink-fløyte med Nardo Bydelsorkester. De fire
menighetskorene “Crescendo”, Hoeggen Barne-gospel, Liturgisk
kor og Lightning TenSing var selvsagt med med ulike bidrag på
korfronten. Ei jentegruppe fra Lightning TenSing hadde morsomme og uvanlige innslag med “Bæ,bæ, lille lam” og “Sønnavindvalsen”. I tillegg hadde noen av jentene fra koret et danseinnslag.
Knut Haseth (trekkspill), Trond Solli (trompet), Dagrunn Gilberg
(fiolin) og Oddrun Bølset (piano) hadde instrumentalbidrag.
Oddrun Bølset, Turid Follestad, Børge Nordli, Asgeir Almklov
(alle fire piano), Magnus Børnes (gitar), Egil Furre(saxofon) Trond
Solli (trompet), Bjørnar Levi Flem og Ingar Almklov (begge
slagverk) støttet korene med instrumentalbistand.Bandet “Breeze
Band” med Kjell Kjerstad, Fred Hugo Johansen og Ketil Nilsen
bidro også med “My Sweet Lord” og “Lys og varme”. Disse karene
er også kjent fra lokalTV på Risvollan.Mange hadde møtt opp og
opplevde at May-Britt Hofsli ledet arrangementet på en utmerket
måte. Som avslutning var alle med og sang “Skaperglede” og “Må
din vei gå deg i møte”. Dette var en ny bekreftelse på at Hoeggen
menighet har et sjeldent rikt musikkliv!
Skule Sørmo

