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Julefeiring

til glede og besvær
For mange betyr jula høytid og fin
stemning med nær familie. For andre i vanskelige
livssitusjoner kan jula være en tung periode.
Julebudskapet bør være en trøst til alle. Det forteller at
Gud ønsker å være til stede hos alle mennesker, uansett
livskjebne. Familien Bratseth har alltid hatt et klart
forhold til det kristne julebudskapet. Kirkens Bymisjon
har kontakt med mennesker som ikke har hatt det så lett i
livet og som opplever ensomhet og savn i jula.

Se side 4
og siste side

Luciafeiring med
røtter til Sicilia
Se side 6

J

uletre med hjemmeklipte julelenker, norske
flagg, glitter og stjerne i toppen, pinnekjøtt
og ribbe og mandel i grøten, ”En stjerne
skinner i natt”, snølykter i hagen, lukten av
grønnsåpe i nyvasket hus, små nisser laget av
stoff og ris og et litt for stort isoporhode, ”Tre
nøtter til Askepott”, marsipangriser, gaver
gjemt under sengen, klokkeklang og englesang,

Jeg vil i år feire jul for å ferie det største
som har hendt. Jeg vil synge ”Et barn er født i
Betlehem” av full hals for å dele historien om
det som hendte i stallen. La oss slippe
Gud inn i livene og de juleduftende
husene våre, for Gud vil være der sammen
med oss. Jeg er sikker på at Gud liker
tradisjonene våre, men Han ser mest av

En annerledes jul i år?
skolegudstjeneste, julebrev til familie og
venner, forventningsfulle barn som synger ”…
enebærbusk-BUSK!” og en stille julenatt som
senker seg.
Når vi i år igjen skal ferie jul, er det fordi Gud
elsket oss først. Han sendte sin egen sønn til
jorden for å frelse oss og gjenopprette forholdet
med Han. Jesus måtte dø for oss, for at vi skulle
få evig liv.
For så høyt har Gud elsket verden, at han ga
sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror
på ham, ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv. Joh. 3,16
Jesus ble født i en
stall en natt i Betlehem
fordi Gud ønsker å ta
del i livene våre. Jesus
er vår bror, vår venn
og vårt forbilde. Jesus
levde et liv i nær relasjon
til vår Far i himmelen,
et liv i fullkommen
kjærlighet. Gud ønsker at
vi skal få oppleve denne
kjærligheten, og det er
det julen minner oss om.

alt på hjertene våre. Gud trenger ikke at
vi baker sju sorter og blankpusser alle
vinduene, Gud trenger hjertene og hendene
våre. Julens budskap om Guds gode
kjærlighet er for alle. La oss i denne
førjulstida be om at vi får Guds øyne
til å se menneskene rundt oss. La
oss be om frimodighet til å møte
andre med varme og kjærlighet.
Julens budskap er sterkt, og
gledene mange. Det finnes
likevel de som ikke gleder seg
til jul i år. Vi kan få være
med på å gi noen vi møter
på vår vei en gledelig
jul, med et smil, en
tjeneste eller en gave.
La oss gjøre dette
til en annerledes
julefeiring, en jul
i Guds fullkomne
kjærlighet. Jeg gleder
meg. God jul!
Ingeborg Husabø
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Stille natt - heilage natt
Stille natt, heilage natt.
Alt har svevn og mørker tatt.
Trufast vaker dei heilage to.
Varsamt voggar dei barnet til ro.
Jorda tar himlen i famn,
jorda tar himlen i famn
( T: Joseph Mohr

I

O: Erik Hillestad
M: Franz Gruber)

ein nydeleg og varsam julesalme
høyrer vi at ”jorda tar himlen i
famn”.
Det er eit stort mysterium.
Gud kan ingen skjøna seg på,
gripe eller fange. Han er fri. Men
julenatta kom han sjølv. For han
kan ikkje vera forutan oss. Han
søkjer fellesskap med sine, for vi er
av han. Og han blir som oss. Han
blir eit barn, liten, vever, sårbar.
Det minst farlege som finst. Legg
seg i hendene til Maria og Josef.
Dei gav den vesle guten det
alle menneske treng mest,
kjærleik. Utan kjærleik
døyr mennesket.
Dei vaker i den heilage
natta. Heilag var ho
for dei. For dei ana
kven som kom. Dei
lyttar etter pusten og
dei små klynka, høyrer
dei raske hjarteslaga,
Guds hjarteslag på
jord. Dei undrar
seg. Er det slik han

ser ut? Heilt sidan engelen Gabriel
besøkte Maria har ho i spenning
gått og venta på å få sjå han. Og no
er han her. Heile himmelen og alt
det Gud eig og har, er med denne
gutungen til jorda. Så alminneleg
kan det heilage vera. Jesus Kristus
kom for å vise oss at kjærleiken er
det sterkaste mellom oss. Ingen kan
leva utan kjærleik. Heller ikkje Gud.
Julenatta var det nok kjærleik for
han. For Maria og Josef var der og
tok imot Jesus. På Langfredag var
det ikkje nok. Då vart han åleine.
Men det var då han tok med seg
kjærleiken inn i døden. Og sidan den
dagen finst det noko som er sterkare
enn døden. Gud er der i Jesus Kristus
med sin kjærleik som strøymer
gjennom alt.
Julenatta kom han for at ikkje noko
menneske, eller nokon stad lenger
skulle vera utan Gud. Guds kjærleik
leitar seg fram til alt
og alle.
Velsigna jul!

Tor Singsaas,
biskop i
Nidaros

Jula - en familiehøytid
For familien Marit Husby og Rune Bratseth er jula en
høytid der familien er samlet om julebudskap og familietradisjoner. Man prøver å skape en stemning der også hele
hele storfamilien trekkes inn, både søsken, foreldre og
svigerforeldre.

ventsamling med alle musikkreftene
i menigheten.
- Jeg er en ruvende skikkelse i bakgrunnsrekka i koret, spøker Rune.
- Vokalmessig mer tilbakeholden!
sier han.

Adventstiden viktig

Besteforeldre besøker på
rundgang

- For oss starter det allerede i advents- tiden, forteller Rune. Marit

dirigerer familiekoret i Byåsen
menighet der også Rune er med. Hun
forteller at Byåsen meniget har ad-

- Vi er tre søsken, både for Marit og
meg, forteller Rune. - På julaften er
derfor besteforeldrene på besøk hos
søsken etter tur. Vi har derfor besøk
av de hvert tredje år. Da prøver vi
å synkronisere det slik at de er på
besøk samtidig, forteller Rune.
Barna har svært god kontakt med
besteforeldrene. Besteforeldrene
har vært friske fram til nå, og det
har vært til stor berikelse for hele
familien.

Tilstelning for hjemløse
Rosenborg Ballklubb har gjennom
flere år hatt en tilstelning for byens
bostedsløse som inviteres til julebord. Dette skjer i samarbeid med
Kirkens Bymisjonen og Frelsesarmeen. - Da henter vi folk i en
buss fra Leutenhaven og bringer
dem til Lerkendal. Der tilbys de
servering og underholdning. De
får litt gaver i form av Rosenborgeffekter som luer og skjerf. Vi viser
video fra sesongen på storskjerm
og gir litt underholdning, forteller
han. Rune har vært med og startet
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opp dette sammen med tre andre fra
Rosenborg.
- Dette er en årlig tradisjon vi har,
forteller han. I år arrangeres dette
den 16. desember. I fjor var et hundretalls deltagere med på arrangementet. Mange er fra rusmiljøet.
Bymisjonen og Frelsesarmeeen
deltar også. I år deltar musikere fra
Trondheimsolistene. Tenorene Nilsen
og Ålberg deltar også.

Jul i Tyskland
Familien Bratseth har bodd i Bremen
i Tyskland i forbindelse med Runes
fotballengasjement der.
- Julefeiringa der var ganske likt
med det vi har her i Norge, forteller
Marit. - Noen små forskjeller er det.
En forskjell er at tyskerne spiser den
store julemiddagen på første juledag,
og ikke på julaften, sier hun.
- Vi fant en luthersk evangelisk kirke
i nærheten av der vi bodde ganske
tidlig, forteller Rune. Den hadde de
mye kontakt med.

Juleminner fra egen
barndom
- Det er det samme opplegget på
julaften hjemme hos oss som fra da
vi selv var barn, forteller Rune. De
forteller at de har lunsj med storfamilien, kirkegang, middag med
høytlesing av juleevangeliet. Deretter er det gaver og kaffe.
Marit har et kjært barndomsminne
fra bardommen. Hun hadde en gammeltante, Laila Denstad, som gav
Marit ei eske til jul med ‘hakka’ dukkeklær. Dette var en spesiell teknikk

hun brukte til å lage dukkeklærne på.
Det var mange fine dukkeklær i eska,
hatter, kåper og kjoler.
- Ole, mannen hennes, var min
søndagskolelærer, minnes Rune.

Økende interesse for
julefeiringen
- Jeg har inntrykk av at interessen
for julefeiringen er heller økende enn
avtagende, tror Marit. - Vi ser det
på oppmøtet på gudstjenestene på
juleaften. Da må det være tre gudstjenester for å dekke behovet.
- Statistikken som viser at det er lite
kirkesøknad til gudstjenestene, er
noe misvisende, mener Rune. - Det
er stor aktivitet i kirka utenom gudstjenestene som ikke vises i oppmøtestatistikken for gudstjenestene. I vår
menighet i Tyskland var det mer vanlig at man alltid var tilstede i kirka
på søndager. Her er det færre som
går fast i kirka. Det er en annen type
kirkekultur her i Norge, mener Marit
og Rune.

Julebudskapet sentralt
- Når vi tenker på hva vi har opplevd av suksess og oppmerksomhet
gjennom fotballmiljøet, er julebudskapet en sterk påminner om hva
Gud egentlig ønsker med oss, sier
Rune. - Julebudskapet, der Guds
Sønn ble født i usle kår i en stall av
en tenåring - alene med kjæresten
sin - viser at Gud ønsker å nå alle
mennesker, at han bryr seg om alle
og at han er glad i oss alle.
Skule Sørmo

Rune Bratseth

startet fotballkarrieren i Trondheimklubben Nidelv.
Han spilte for Rosenborg i perioden 1984-1987 og gikk deretter til
den tyske klubben Werder Bremen
fra 1987 til 1994. Her hadde Rune
stor suksess og var med på å vinne
Bundesliga to ganger, den tyske
cupen to ganger og cupvinnercupen
i 1992.
Rune la fotballstøvlene på hylla i
1994, etter å ha spilt 230 A-kamper
for Werder Bremen.
Rune hadde sin landslagsdebut 26.
februar 1986 i en landskamp mot
Grenada. Han spilte 60 kamper for
det norske landslaget i løpet av en
periode på åtte år.
Han er regnet som den beste
norske fotballspiller i sin generasjon.
Midtstopper/libero med voldsom
hurtighet, suverent hodespill og god
taktisk forståelse. Han var kaptein på
det norske landslaget i VM 1994.
1994–2007 var Rune Bratseth
direktør i Rosenborg. Han fikk tildelt
Olavsstatuetten 1993.
Rune er gift med Marit. Hun er
ansatt på KVT som tysklærer og rådgiver. Marit er engasjert i musikkliv
på KVT og i Byåsen menighet.
Kilde: Wikipedia og Store Norske Leksikon

Sankta Lucia -tradisjonen

Luciadagen eller Lussimesse 13. desember er en liturgisk minnedag i
den katolske og ortodokse kirkes liturgiske kalendre for en siciliansk
martyr. Lucia var en katolsk helgen som led martyrdøden i Siracusa
på 300-tallet. Det sies at da hun ble drept, var det en stallgutt som så
drapet og ble drept han også.
St. Lucia kommer den igjen” I juni
Lussegubben og
måned begynner dagene å minke og
Luciabruden

I ”bondepraktikan” heter det:” ved
St. Barnabas går solen bort og ved

etter den 13. desember skulle de øke
igjen.
I den eldste norske trykte kalenderen fra år 1644 blir den 13.
desember kalt: ”den lengste natten”
og ”den korteste dagen”. Vintersolhvervet skulle inntreffe akkurat ved
dette tidspunktet. I eldre og folkelige
fore-stillinger hendte det mange
underlige ting denne lange natten.
Man mente at dyrene i fjøset kunne
prate med hverandre. Det finnes ordspråk fra Vest-Sverige og fra ulike
plasser i Norge som taler om dette:
”Du natt, du natt! Du var lang! sa
sauen. Laaang! svarte kua. Når solen
snudde ved midnatt, hendte merkelige ting: Kyrne snudde seg rundt i
båsen, ølbrygget gikk feil vei i sine
kar og bekkene rant motsatt vei.
Dette var også en farlig natt:
I en gammel opptegnelse fra
Sunnmøre blir denne natta kalt
”Lucifernatten”og det leder våre
tanker i en bestemt retning. Lucifer,
også kalt den onde eller djevelen.
De forestillinger som henger sammen med Lucifer, ligger vel bak at
man pleide å skremme barna med

”lussegubben” som man mente
drev sitt onde spill denne lange og
mørke natten. Fra ”Væstergøtland“
i Sverige finnes det en opptegnelse
om en talemåte: Vær snill! Ellers så
kommer Lussegubben og tar deg!
Denne lange natten var natten for
de som bodde under jorden. Kvelden
før denne natten måtte alle forberedelser til jul være ferdige. Baking.
ølbrygging og slakt. Hvis ikke gikk
det galt!
Fra Vest-Agder i Norge finnes det
en gammel fortelling om en kvinne
som sto og bakte lefser sent ut på
Lussekvelden. Da kom Lussegubben inn og sa: “Det er lussekveld i
kveld” og når kvinnen svarte, sa hun
” Lussa hvor du vil du! Så lusser jeg
frem min deig.” Da mistet hun den
ene hånden som hun arbeidet deigen
med.
Oftest så var det et kvinnelig vesen
som fikk i stand det meste av all
uhyggen denne natten.
Lussekjerringa har vært ute og gått
denne natta! Det vi her har å gjøre
med er forskjellige forestillinger om
Lucifer.
Det som er spennende er at legendene om Lucia smått om smått
trenger unna og beseirer de gamle
hedenske forestillinger som hadde en
demonisk bakgrunn. En lysets seier
over mørket.

Lucia en martyr
Ifølge legendene om Lucia døde
hun som martyr i Syracusa omkring
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år 300. I hver fall vet vi bestemt at
det fantes et Luciakloster i Syracusa
rundt år 500. Hovedtrekket i legenden
går ut på at Lucia tilhørte en rik og
fornem adelsslekt på Sicilia . Hennes
mor ble alvorlig syk, men ble helbredet gjennom et under da hun besøkte
den hellige Agathas grav i Catania.
Som takk for dette under som skjedde
med moren, lovet Lucia å leve som
jomfru hele livet og å gi alt hun eide
til de fattige. Hennes forlovede ble
meget opprørt og meldte henne til
myndighetene som kristen. Det var
straffbart å være kristen på den tiden,
og Lucia ble antakelig drept under
keiser Diocletianus forfølgelse av de
kristne. Hun ble ikke eldre enn 20-25
år. Hun ble stilt for retten, og etter at
hun hadde en alvorlig diskusjon med
dommeren ga han ordre om at hun
skulle føres til et kvinnelig offentlig
tukthus. Men hvordan man enn
prøvde seg, så klarte man ikke å rikke
henne. Man øste bek, voks og olje
over henne og tente på, men ilden
skadet henne ikke. Til slutt klarte man
å ta livet av henne med sverd.
Legendene om Lucia er mange
og detaljene er mangslungne. I en
annen legende ble det sagt at Lucia
var en nonne. En hedensk mann ba
om hennes hånd og ønsket å gifte seg
med henne, fascinert av hennes vakre
øyne. Hun trykte da ut sine øyne og
sendte dem til ham. Som erstatning
fikk hun vakrere øyne av Jomfru Maria, forteller denne legenden. Vi vet at
under middelalderen har mennesker

som har hatt øyesykdommer, bedt til
Lucia om helbredelse. Mange sies å
ha blitt friske.
I en annen legende sies det at
Lucia måtte ha hendene frie for å
kunne bære gaver, brød og mat til
de trengende. Derfor fikk hun festet
en fakkel til hodet sitt som viste vei
i mørket. Martyriets røde farge blir
markert med at Lucia bærer et rødt
belte om livet.
Lucia har blitt oppfattet som en
lysets budbærer, en jentehelgen.
Lucia har sammenheng med det latinske ordet for lys ”lux”, spansk luz,
italiensk luce. Så har denne legenden
vandret opp til oss i Norden til vårt
vintermørke.
Når vi feirer Lucia er det lystradisjonen som vi ønsker å legge vekt
på og ta vare på. En tradisjon for oss
kristne som har sin dypeste motivering i Jesu egne ord, når han sier om
seg selv”Jeg er verdens lys.” Når vi
tenker på lyset, er det altså ikke bare
vissheten om at dagene snart skal
bli lenger igjen, men at det finnes en
lysmakt i vårt liv som klarer å trenge
vekk det mørker som er tett omkring
oss og til tider finnes dypt inne i oss
selv. Vi kan si det med profeten” Det
folk som vandrer i mørket, skal se et
stort lys”.
Det er lysmakten som utgår fra barnet i krybben fra Betlehem som vi ser
tydelig illustrert i Luciatradisjonen og
som vi fullt ut møter ved krybben.
Esbjørn Hummelgård

Arrangementer i
Tempe og Bratsberg;
Hyggetreff:

Bratsberg kirkestue:

Hyggetreff hver første torsdag i
måneden kl.12.00. Første gang etter
jul blir torsdag 7.januar. Da blir det
juletrefest sammen med de som deltar på hyggetreffene i Leira kapell.

Leira kapell:

Hyggetreff hver første tirsdag i
måneden kl.11.00.
Ola Frosts vei 3:
Hyggetreff hver siste torsdag i
måneden kl.18.00.

Kirkeringen

Har sine faste møter i Tempe kirke
første torsdag i måneden kl.19.30.
Første gang etter jul 7.januar.

Åpent lekested

i Tempe kirke hver onsdag kl.10-13.
Barn sammen med mor, far eller andre er velkommen til lek, sang, mat
og hyggelig samvær.

Stjernegutten

Hvem er han, og hvorfor er han sammen med Lucia ?

H

vem er han denne Staffan, eller
Stefanus, eller hva vi skal kalle
ham?
Det ser ut til at det er mange forskjellige tradisjoner og gamle fortellinger som er blandet sammen gjennom tidens gang. Det er ikke uvanlig
at fortellinger og legender forandres
når de blir fortalt fra århundre til
århundre. Fra generasjon til generasjon.
Hvordan har han havnet i Lucias
følge?
La oss begynne med Stefanus som
vi kan lese om i Bibelen i Apostelgjerningene i kap. 7. Han ble valgt til
diakon en som skulle hjelpe til med
den daglige utdelingen av mat til de
fattige og trengende. Det står: ”Stefanus var full av nåde og kraft, og
han gjorde under og store tegn blant
folket”. ”Hans ansikt var som en
engels ansikt” Han ble anklaget for
å ha talt spottende ord mot Moses og
mot Gud. Han forsvarte seg kraftig
mot anklagene i en lang forsvarstale,
men ble til slutt steinet til døde av
folket som var samlet. Straks, innen
han døde, så sa han: ” Herre tilregn
dem ikke denne synd” . Og så sovnet
han inn. Dette skjedde år 33 etter
Kristus.
Han ble den første martyren, en

person som dør for sin tro på Jesus.
Etter han har det blitt mange martyrer.
Senere ble han en helgen, og da ble
han regnet som blant annet hestenes
høye beskytter. Det fortelles i en

legende at Jesus selv en gang
hadde reddet hans hest fra døden.
Det var vanlig blant bønder i
Europa å smykke ut hestene sine på
Stefanusdagen. ( St: Stephens day)
26. desember. (andre juledag) og
bringe dem til kirken der de ble
velsignet av presten og så red man
tre ganger rundt kirken.
Hestenes mat blir velsignet på
denne dagen med høy og havre. Man
kastet disse velsignede havrekorn på

Stefanus blir steinet
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hverandre og på sine husdyr, men
også på presten etter gudstjenesten. I
Polen kaster gutter og jenter valnøtter på hverandre denne dagen som et
minne om Stefanus martyrium. Vann
og salt ble også velsignet og oppbevart av bøndene for å brukes om
hestene skulle bli syke. Det ble bakt
og spist spesielle brød denne dagen
formet som en hestesko.
I Irland finnes det egne tradisjoner
med at gutter går fra dør til dør med
en død fugl på en gren smykket med
strimler i forskjellige farver og synger og får gaver tilbake.
En av de mest kjente fortellingene
er slik:
I følge legenden var Stefanus
stallgutt hos Konge Herodes. Når
Stefanus vannet sine hester, fikk han
se Betlehemsstjernen speile seg i
vannet. Han gikk da til kong Herodes
og fortalte at nå var den nye kongen
over Juda land født. Kongen satt til
bords og spiste og ville ikke tro på
dette. Han sa at dette var like umulig
som at den stekte hanen skulle bli
levende og gale. Da fløy hanen opp
og galte”Christus natus est” (Kristus
er født) Stefanus ble steinet til døde.
I Sverige hadde vi noe som vi kalte
”Staffansritt.” Bygdas ugifte sønner
red tidlig på morgenen til en kilde
der de vannet sine hester. På hjemveien besøkte de bygdas gårder og
sang blant annet sangen om Staffan
Stalledreng som har flere tekstvarianter av forskjellig alder og musikk.
Jeg må til slutt kort fortelle om en

annen gammel og sterk tradisjon.
Det er om Staffan, Helsinglands
apostel. Han kristnet denne delen av
Sverige. Han var biskop og ble sendt
til Sverige cirka år 1050 fra Bremen
i Tyskland. Det var da kong Stenkil
regjerte. Han begynte å forkynne
om Kvite Krist og mot de gamle
gudene Tor og Odin. Han skaffet
seg mange uvenner da han nektet at
Tor og Odin var virkelige guder og
hadde noen kraft. Den misnøyen som
rådet, ble forverret da Staffan bare
gjennom å løfte hånden fikk bildene
av de gamle gudene i templet til å
revne. Han måtte flykte for sitt liv,
men hans fiender fikk tak på ham og
steinet ham til døde.
Staffan hadde før han døde bedt
om at hans kropp skulle bli lagt på
en hest. Der folen stoppet, skulle
det bygges en kirke. Det ble slik, og
den dag i dag så står en kirke der i
Norrala i Helsingland. Ved siden av
kirken er der et lite hus der Staffan
ligger begravd.
Det sies i et sagn at hvis dette huset forfaller, skal jordens undergang
komme. Huset er like fint i dag, man
tør ikke å ikke holde det pent og fint.
Hva skal vi da si til slutt om denne
Staffan med sin merkelige hatt som
strever opp mot Gud og ofte pyntet
med stjerner? La ham, hestenes høye
beskytter, gå der bak Lucia og spre
sin glede med sanger og opptog i
denne lysfeiring i vintermørket..
					
Esbjørn Hummelgård

Konfirmanter i Tempeog Bratsberg samler inn
penger til Estland

K

onfirmantene i Tempe og Bratsberg menigheter skal gå dør til
dør 2. februar 2010 i vårt nærområde
for å samle inn penger til vår vennskapsmenighet i Hiuuma i Estland.
Det er det andre året vi har en slik
aksjon. I fjor gikk pengene til
oppussing av et menighetshus og et
diakonisenter. Vi fortsetter dette i år
med å samle inn penger til videre
oppussing og maling av huset.
Vi håper at våre konfirmanter blir tatt
godt imot.
Konfirmanten har med seg legitimasjon og bevis på at de kommer fra
vår menighet..
Sogneprest Esbjørn Hummelgård

En fortelling om et maleri:

Bildet med sprekkene
S

pikret opp på veggen i
soverommet henger et gammelt,
hullete og fillete maleri. Ødelagt
av vanskjøtsel, eller kanskje av
vanvare opp gjennom tiden. Det
har overlevet mange hendelser, til
og med en brann. Signaturen sier “
R. Opp,” men ikke noe årstall. Det
er neppe noen kjent maler siden det
er blitt behandlet så slett. Linduken
som henger løst på veggen uten
ramme har en historie. En historie
om overlevelse og skjønnhet til
tross for alle riftene. Det har hatt en
kolossal gullramme en gang, men
denne er gått tapt. Jeg har sett den en
gang, nydelig med tykk stukkatur.
Det at jeg ikke vet hvem kunstneren
er, har ikke så stor betydning, det
kan ha fransk eller tysk opphav.
Motivet er derimot langt viktigere.
Maleriet stod i en kjeller på den
gamle prestegården i Søderala,
rett utenfor Søderhamn i Sverige.
Denne prestegården har historisk
sus over seg. Den sagnomsuste
Staffan Stalledreng sies å ha møtt
sitt endelikt her. På kirkegården
står et gravmonument over Staffan
som kalles “Staffan Stupa.” Den
kjente svenske erkebiskopen Nathan
Søderblom er også fra dette stedet.
Min svigerfar hadde et

rørleggeroppdrag i denne kjelleren
for lenge siden. Maleriet sto der og
hadde ingen betydning for noen.
Han fikk det og tok det med seg
hjem. Der har det stått i 25 år, i
kjelleren også denne gang. Etter at

svigerfar hadde en brann i kjelleren,
ble maleriet enda mer skamfert.
Rammen ble helt ødelagt av vannet
og ble kastet. Men motivet på
lerretet var synlig fortsatt, så han
klarte ikke å kvitte seg med det. Det
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ble liggende igjen i kjelleren. Dette
maleriet har sikkert stått minst 50 år
i kjellere!
Etter mange år sto bildet for fall.
Jeg var på besøk sommeren 2008.
Da var det plassert i søpla. Jeg
reddet det med det samme, rullet det
sammen og tok det med til Norge.
Noen spurte hva i all verden jeg
skulle med gammelt, hullete og
fillete maleri. Når jeg kom hjem,
tørket jeg av all sotet og hengte det
opp rett på veggen.

M

otivet er ei mor og et barn, et
hverdagslig og kjent motiv.
Settingen og symbolikken i bildet
er gammel og har sitt opphav i
Madonna-og-Barn-motivet. Dette
er en verdslig mor (madonna) og
hennes barn. I bildets sentrum med
hodene til de to, er sprekkene litt
mindre sammenhengende. Det går an
å se hva det er og føle stemningen i
bildet. En mor holder barnet tett til
brystet, og hodet er tett inntil barnets
kinn. Hun er på vei til å legge det
eller å ta det opp. Hun hvisker
kanskje noe til barnet eller synger
stille. Barnet sover trygt i sin hvite
blondepose, og hånden henger slapt.
Hendelsen er viktig og blir belyst fra
kunstnerens side. Det er her lyset er,
og rundt de to er det helt stille, som i
en kosmisk perle. Det er et godt og
mykt lys. Det evige båndet mellom
mor og barn blir tydlig. Tanken går
til Jomfru Maria og Jesusbarnet,
skjønt dette er en verdslig madonna.

De har begge verdslige klær, moren
bærer ring, men det er den samme
mystiske forening mellom mor og
barn her som i sakrale motiver.
Bakgrunnen ligger i mørke og er
utydelig.Verden raser utenfor, men
for de to har verden opphørt. De er
blitt del i en annen dimensjon. Og
underet skjer-å bli født.

J

eg klarer ikke å kvitte meg
med dette bildet. Det henger
over sengen, og jeg har hatt mange
meditative stunder sammen med
det. Jeg ser på det hver kveld. Noen
ganger øyner jeg lys gjennom
alle sprekkene. Det presser seg
frem til det blir tydelig. Det evige
gjennomtrengende lyset som
forklarer alt for oss. Jeg tenker på
lysglimtene som evige vandrere
inn i vår verden. Lerretet som er så
gjennomboret av hull at det knapt
henger sammen i vevinga, men
likevel så mye at jeg kan øyne hva
det dreier seg om.

D

a min datter ble født, hadde jeg
en veldig sterk opplevelse rett
etter fødselen. Jeg så inn i øynene
hennes, og der så jeg noe jeg aldri
har sett før, og aldri siden. Jeg var
fullstendig betatt av en hinne over
øyehviten som skinte som perlemor
i alle regnbuens farger. Det forsvant
ganske fort, men var der en kort
stund.
Jeg undret meg mye over dette, og
skrev et dikt i dagboken:

Nyfødt
Barnets øyne ser på meg
med øyenhviter av perlemor
Regnbuen er der fremdeles
-og hun er i Herrens åndedrett
-enda en stund
Hun skuer Ham
blikket er vendt
-innover
hun ser meg som i et speil
men er ennå i Skapelsens øyeblikk
Barnet ser på meg
med blikket til Guden
Regnbuen skimtet i hennes øyne
og jeg så at barnet
-skuet Gud
Fred og hvile i dette blikket
ennå ubesmittet
-rent
Kort tid etter blekner Paktens Bue
i hennes øyne
Hun er født i Guds Flod
strømmet ut med morsvannet
fra Gude sted og mors kammer
Og jeg tenkte;
Enda er det tid!
Lillian B. Hummelgård

Pilgrimsvandring:

På vandring med Olav

E

n vakker julikveld samlet 6
mennesker seg ved Hoeggen
kirke og ventet på prestefølge til Olavsvaka i Nidarosdomen
i forbindelse med Olavsfestdagene.
Da ingen prest kom, og det viste
seg at det ikke startet noen offisiell
vandring fra Hoeggen kirke, vandret
de i stedet trøstig i vei på egen hånd
med kurs for Ilen kirke for å nå igjen
andre pilgrimsvandrere.
Ferden gikk via «Gudebyen» på

Nardo, hvor blant annet Tor og Odin
blir minnet med egne gatenavn. For
vandrerne var fokuset imidlertid på
andre ting denne kvelden, praten
gikk lett, været var behagelig, og de
satte føttene både på asfalt og grus
før de kom til Ilen kirke i god tid til
en stund med tekstlesning, salmesang og bønn inne i kirka.
Herre Gud, himmelske Far, takk
for at du er veien, og for at du er den
som gir livet og retningen for livsveien. Takk for at du tok våre byrder
og våre synder på deg, og for at du
bærer oss gjennom livet helt fram til
deg i ditt evige rike. Amen.
På vei ut av Ilen kirke synges
«Du som veien er og livet», og
vandringen går videre til Hospitalskirka. Trafikken må stoppe en liten
stund så det lille pilgrimstoget får
krysset veien og kommet seg inn til
neste samling. Det leses fra Olav den
helliges saga, og så tar en av lederne
ordet:
Det fortelles at Olav alltid søkte
Gud i bønn når han stod foran et
avgjørende slag. Gjennom å lytte til
Gud i åpenhet, kunne Olav la seg
lede inn på den veien han skulle gå.
Toget vandrer videre bortover
Kongens gate, over Trondheim Torg
og til Vår frue kirke, hvor neste

samling skal finne sted. Her foregår
det forberedelser til en konsert, så
pilgrimene må vente ute en stund. I
ventetiden synges blant annet
«Deilig er jorden», litt uvant for de
som forbinder den med jul og ikke
juli...
Mens man venter, øker pilgrimsmassen med bidrag fra flere ankommende pilgrimstog fra andre kanter
av byen. Inne i kirka føler man også
at man er en del av en internasjonal
kirke – et engelsk ektepar prøver å
være med i den norske salmesangen, og en av prestene er dansk. Det
er også en preken i seg selv at den
lille samlingen på 6 fra Hoeggen
har blitt til flere hundre underveis i
vandringen. Fellesbønnen får en ny
dimensjon.
Jesus Kristus, når vi tror vi er
alene, er du der.
Ser det ut som
om angsten og
tvilen har tatt
taket sitt i oss, så
elsker du oss ikke
mindre av den
grunn. Vi ville
gjerne våge å
kaste oss ut i det
ukjente for din
skyld, Kristus,
og derfor lytter
vi til dine ord:
«Den som gir sitt
liv i kjærlighet
til meg, vil finne
det.» Amen.
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Mørket er i ferd med å komme
sigende, og vandringen går videre
langs Nidelva til Hadrians plass
og Olavskilden. Her leses det om
undrene der Olav ble gravlagt, og
om vannets livgivende kraft for menneskene.
Vann er viktig for pilegrimen.
Leskende. Livsviktig. Vann gir fornyet kraft til vandringen. Olavskilden
minner oss i dag om det levende
vann – Jesus Kristus, vår tros evige
kilde.
Vandringen nærmer seg slutten,
og vandrerne stopper ved Bønnekorset like ved Nidarosdomens vestfront. Det fortelles om Olavs største
nederlag som likevel ble til seier, ved
at hans død forente landet til ett rike.
Etter hvert ble folket samlet

under korsets merke. Men om folket
var samlet under en konge og en tro,
truer splittelsene fortsatt. Selv Guds
kirke i verden trues av splittelser.
Kristus ba for oss at vi alle må være
ett.
I denne sommerkvelden føles
splittelsen langt borte – fra alle
kanter av Trondheim har mennesker
med ulik bakgrunn samlet seg i en
felles vandring mot Nidarosdomen.
Mørket har nå lagt seg som et teppe
over Trondheim, men ved Vestfronten ledes vandrerne inn i Nidarosdomen gjennom et espalier av fakler til
Olavsvakegudstjeneste. Vandringen
er over, men fortsetter likevel, fra
kirken ut til hverdagen man er en del
av.
Heidi Birkelund

Hyggetreff
i kirkestua i Hoeggen 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.
26. januar kl. 12:
”Johan Falkberget som kristen
dikter.” Kåseri ved Ragnar Evenstad, som også holder andakt.
Malerier, sang og musikk ved
Ove Øverkil
23. februar kl. 12:
Sivert Løvseth holder andakt og
forteller fra Israelsmisjonen sitt
arbeid.
Lokale talenter deltar med
program.
23. mars kl. 12:
“Klimaforandringer - har det noe
å si hvordan jeg lever?” Tema og
andakt ved Kristin Lundberg..
Trenger du skyss til hyggetreff,
kan du ringe 73 91 28 83.
Alle er
velkommen!

K

N ice is nice

risten Videregående skole,
Trøndelag (KVT) er et
tilbud til elever som ønsker gå
på en videregående skole med
en kristen profil. Skolen er en
privatskole og eies av
Normisjonen,
Norsk
Luthers
Misjonsamband og
Det Norske
Misjonsselskap.
Skolen gir tilbud i allmennfag,
sosial- og helsefag og ungdomsarbeiderfag.

KVT har et nært samarbeid med
Rosenborg Ballklubb. Per Ciljan
Skjelbred og Fredrik Winsnes er
to toppfotballspillere som startet
sin fotballkarriere på fotballinja
på KVT.
Populært er også språkturer
skolen gir tilbud om til
Frankrike, Spania og
Tyskland.
Se http://www.kvt.
vgs.no for flere
opplysninger.

Steinar Kløve bor på Stubban i Hoeggen menighet og er elev i
2. klasse på Kristen Videregående skole, Trøndelag (KVT). I september dro han sammen med 15 andre elever på fransk-gruppa på
skolen til Nice for å oppleve fransk språk og kultur på nært hold.
Turen gav mersmak! Steinar kan godt tenke seg å dra tilbake.
Turen til Nice i Frankrike i høst var en
Tur til Monaco og Cannes
mektig inspirasjon for språkinteressen.

Innfødte lærere

Elevene hadde undervisning på dagtid av
innfødte lærere. Da var det særlig trening
i muntlig bruk av språket som var fokus.
Steinar forteller at lærerne var flinke, og
at elevene lærte mye.

Bodde hos familier

Alle bodde hos vertsfamilier rundt om i
byen. - Vi fikk inntrykk av at dette var
noe de levde av, forteller Steinar. Det var nye elevgrupper som
kom etter at vi dro, forteller
han. Familiene var derfor
godt vante med å ha gjester
i huset, og det var egentlig
en fordel for elevene, mente
han

Elevene var også på besøk på museer og
på turer i strøket omkring Nice. Da de
besøkte Monaco, var det båtfestival. En
rekke spektakulære lystbåter var samlet
der. Det engelske flyteamet Blue Arrows
hadde en flyoppvisning som var fantasisk!
- Ellers var iskremen spesielt god i Nice,
forteller Steinar, - over 100 forskjellige
sorter!

Trives på KVT

Steinar forteller at han trives på KVT
- Valget av KVT var naturlig for meg,
mye på grunn av at mange venner også
søkte der.

Er med i skolelaget

Skolelaget på KVT heter OFF. Det
arrangerer møter og turer, og Steinar er
aktivt med i lagsmilljøet
Skule Sørmo
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Nytt kor øver i Tempe kirke
Hver mandag samles en flokk på 20-25 ungdommer til
korøvelse og sosialt samvær i Tempe kirke. De kaller
seg ”Karisma” og er et nystartet gospelkor.

D

et begynte med 7-8 ungdommer som alle hadde en felles
interesse i musikk og sang. De gikk
på Viken Folkehøyskole sammen og

viktigste. Men de er bevisste på at de
synger musikk med et klart budskap.
Koret har respekt for det kristne
budskapet og synger soulinspirert

fikk lyst til å starte et kor. Noen var
fra Trondheim og noen har flyttet hit
grunnet studier. De fleste av korets
medlemmer i dag er studenter på
NTNU. Noen er i arbeid.
I dag består koret av cirka 25
medlemmer. - Det er en fin størrelse,
mener Ingunn Sagberg som er dirigent og en av dem som startet koret.
Hun forteller videre at det er
sanggleden og det sosiale som er det

gospel. Noen konserter i byen har
de allerede hatt og fått god respons.
De har også deltatt i flere gudstjenester både i Tempe og Leira. Den
29. november kl. 19.00 hadde de en
konsert i Tempe kirke. Da sang de
gospel, ballader og julesanger. De
kalte det ”Adventskonsert.”
Esbjørn Hummelgård

Tempe kirke 50 år

T

empe kirke fyller 50 år i 2010.
Ønsket om en kirke på Tempe
og Valene kom fram allerede før
krigen. 17.november 1935 ble
Tempe og Valene menighetsforening stiftet. Navnet ble
senere endret til Tempe og Valene
Småkirkeforening. Den hadde som
formål:
1. Å styrke menighetsbevisstheten.
2. Å reise et kapell eller en
småkirke for Tempe og
Valene.
Det gikk mange år før byggingen av den nye kirka startet.
Hjelpeprest i Strinda og senere
biskop, Fredrik Grønningsæther,
arrangerte i 1955 en internasjonal
arbeidsleir som ryddet tomta og
reiste et klokketårn. 24. april 1960
ble kirka vigslet av biskop Arne
Fjellbu.
Jubileumskomiteen har lenge
arbeidet med program for jubileet.
Det skal feires som et skikkelig
jubelår med et arrangement hver
måned i hele 2010 (bortsett fra
juli) Selve jubileumshelga blir 23.
– 25. april.
Sammen med dette bladet mottar alle som bor i Tempe menighet
et lite jubileumsskrift med kirkens
historie og program for jubileet.
Audun B. Slettahjell

Enhetsleder i ny stilling

Enhetsleder i våre menigheter Tempe, Bratsberg og Hoeggen
Siv Mari Forsmark går 1. november over i en tilsvarende
stilling i Heimdal prosti. Hun begynte hos oss august 2006 så
det blir over tre år i stillingen. Hun kom da fra stillingen som
enhetsleder for et sykehjem i Skaun kommune.
Vi spør henne først hvorfor hun søkte
stilling hos kirkevergen.
”Jeg hadde et ønske om å arbeide i
kirken, vi har ulike roller som kristne
og alle har sitt ansvar der man er
satt. Jeg hadde lyst å arbeide med
administrasjon, personell og utvikle en
moderne organisasjon.
Hvilke utfordringer og muligheter
ser du i den lokale kirke i tiden

fremover?
”Vi må være tydelige! Vi skal
være stolte og trygge på det kristne
budskap. Ikke søke kortsiktige og
populistiske løsninger, men arbeide
systematisk for å utvikle den lokale
kirke.
Den nye stillingen din, hvordan blir
den?
”Ansvar og arbeidsoppgaver blir

Hvor har du vært og hvor skal du?

P

å Elfenbenskysten, der det i
mangel av variasjon i været
er naturlig å finne noe annet
å snakke om, er dette visstnok det
de spør hverandre om. For så vidt
det samme som om du er
på fjellet i Norge og
møter noen på tur.
Det er også
betimelige
spørsmål å komme
med når vi nå
har avsluttet en
menighetsrådsperiode og
akkurat har

begynt på en ny periode med et nytt
råd. En del av medlemmene er med
fra forrige runde, og det er bra å
kunne gjøre opp status og sette seg
nye mål med nye innspill fra nye
medlemmer. Siden denne perioden
bare er to år, blir det spesielt viktig
å finne ut ’hvor skal du?’ og holde
fokus framover for å nå målet. Vi
skal prøve å holde dere orientert
om hva det blir!
Styrking av fellesskapet er
et av målene vi tar med oss
fra det gamle rådet. I bladet vil
du se en invitasjon til å delta
på et kurs over nyttår

det samme i
stillingen som
enhetsleder i
Heimdal sone,
som det jeg
har hatt i min
nåværende
stilling. Som
enhetsleder har
jeg ansvar for
alle ansatte unntatt prestene. I tillegg
så har jeg på vegne av kirkevergen
ansvar for økonomi og vedlikehold
av kirkebygg. Jeg må få si at jeg har
trivdes veldig godt i Hoeggen, Tempe
og Bratsberg menigheter, så det er
ikke noen mistrivsel som ligger bak
min flytting. Jeg kommer til å savne
menighetene, men siden jeg bor på
Byneset så jeg blir det en mye kortere
utarbeidet av Korsveibevegelsen.
Det er en bevegelse med hodet i
himmelen og beina på jorda som
er opptatt av at kristendom er en
naturlig del av hverdagen og ikke
noe hokus pokus. De ønsker å sette
fokus på hvem Jesus er og hva
konsekvensen av å følge ham har
for vår hverdag. Hadde det ikke
vært fint om vi ble mange som kom
sammen og ble utfordret på det? Jeg
håper at bibelgruppene kan flytte
samlingene sine til kirka i januar
og februar, at den internasjonale
kvinnegruppa blir med, at
TenSingere og speidere danner sine
egne ungdomssamtalegrupper i
storfellesskapet, at foreldre til alle
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arbeidsvei i den nye jobben.”
Har du noen gode råd til oss i Tempe
og Hoeggen?
”Menighetene må våge å se på
organisasjonen og etablerte strukturer
på nytt. Lete, med åpne og nysgjerrige
øyne, etter muligheter for samarbeid
over soknegrensene. Det kan være
en samlokalisering av staber eller et
utvidet samarbeid på enkelte områder
der forholdene ligger til rette for
det. Man må gå forsiktig frem for
at prosessen skal modnes, men jeg
mener at det er helt nødvendig å tørre
å tenke i slike baner. Videre så mener
jeg at hver menighet må finne sin
egen stil. Alle trenger ikke å drive
med det samme. Hoeggen har ett
fabelaktig musikk tilbud og Tempe har
barn og ungdom i Åpen barnehage,
barne-/minigospel, konfirmanter
og TenSing kommer, at Tempefolk
finner veien, at alle som ønsker seg
et samtaleforum og et fellesskap
kommer. Det tror jeg kan bli en stor
inspirasjon for menigheten, og jeg
tror det kan bygge opp noen ekstra
støttepillarer for fellesskapet.
Hvor skal du? I kirka i dag hadde
vi pilegrimsmesse. Vi sang bl.a.
salmen ”Vi er et folk på vandring”.
Som kirke har vi et langsiktig mål
om hvor vi skal til slutt, men også
et mål for hvor vi skal med livet
vi lever. Og da er det vandringen
sammen med Jesus som er målet.
Når vi ser tilbake, blir det en gått
vei utav det. Holder vi fokus på hva

flotte temakvelder som går i dybden.
Det populære ordet for tiden er vel
sted-egengjøring, tror jeg! Dyrke
forskjellene!”
”Mer generelt for hele kirken er at
vi sliter med rekruttering til de fleste
kirkelige stillinger. Her har vi en jobb
å gjøre for å fortelle ungdommene
våre om karrieremulighetene som
kirken har å by på!
Takk for praten! Jeg tror at jeg har
med meg alle ansatte både i Tempe,
Bratsberg og Hoeggen når jeg sier
at vi kommer å savne ditt positive og
vennlige vesen og din blide stemme.
Lykke til i din nye stilling!
Esbjørn Hummelgård
vi skal som menighet, følge Jesus,
går vi i riktig retning. Det må vi
stå sammen om. Ønsket mitt er at
vi minner hverandre på hvorfor vi
holder på med det vi gjør og at vi
oppmuntrer hverandre til å se på det
vi gjør i evighetsperspektiv, og at
vi er frimodige til å være når de vi
møter den veien vi går.
Hvor har du vært, og hvor skal
du? Når det gjelder Jesus, har han
vært hjemme og gjort i stand et rom
for hver enkelt av oss. I adventstiden
blir vi minet på at han kommer til
oss for å lede oss hjem. Nå!
God tur!
Unni F. Knudsen
leder Hoeggen menighetsråd

Bønneuke i
Trondheim

Mellom 17. og 24. januar arrangeres
en bønneuke i Trondheim. Det er en
videreføring av den internasjonale
bønneuka og er blitt Tronheims desidert største felleskristne satsing.
Misjonskirka og Vår Frue kirke
er sentrale steder for arrangementet.
Det vil være kontinuerlig bønnevakt
i Misjonskirken mens alle storsamlingene finner sted i Vår Frue der det
er arrangementer hver dag fra kl 19.
Bønnetelt i Nordre
Fra kl 17 hver dag er det mulig å
treffe medarbeidere i bønneteltet som
er disponibelt for samtale og forbønn.
Bønnevandring
Hver dag kl 17 er det bønnevandring
fra Misjonskirka. Det blir utdelt kart
som viser hvor vandringen skal gå for
de enkelte dagene.
Bønneskole
Tirsdag, onsdag og torsdag inviteres til
bønneskole i Misjonskirka fra kl. 8.30
til 11. Kari Holmås underviser.
Møte med samfunnstopper
Mellom kl 12 og kl 14 vil det på disse
dagene også være mulig å møte noen
av byens samfunnstopper til samtale.
Etter møtene vil det være bønnesamvær.
Se ellers plakater som er slått opp om
arrangementet for ytterligere opplysninger.

Synstolkede gudstjenester
I dette skoleåret prøver vi å legge
noen gudstjenester til rette for
synshemmede. Vi startet med
presentasjonsgudstjenesten for
konfirmantene i september og var
godt fornøyd med starten. Dette
ble antakeligvis Norges første
synstolkede gudstjeneste!
”Synstolking” (eller ”audiodiscription”, som det heter på
engelsk) betyr at tolken beskriver
det den synshemmede ellers går
glipp av: Synsinntrykk som en ikke
også hører.
Spesielt i gudstjenester med
mange deltakere skjer det mye
som blir lettere å forstå når en får
en beskrivelse rett i øret. Tolken
bruker mikrofon, og de som er med
på opplegget, bruker øretelefoner.
Vi bruker profesjonelle tolker som
i tillegg har synstolkutdannelse

Kvinnenes internasjonale bønnedag
Hver første fredag i mars samles
kvinner verden over for å be. For
hvert år er det kvinner fra et bestemt
land som setter opp tema og lager
program for bønnesamlingene.
I 2010 faller denne dagen på 5.
mars. Følg med i dagspressa på hvor
og når det er samling til bønn her i
byen denne dagen.
Ingrun Norum

gjennom Blindeforbundet.
Hoeggen kirke vil
invitere interesserte til
3 høytidelige gudstjenester som vil
bli tilrettelagt for synshemmede:
Sø 6. des. 2009, kl. 11.00
(Lysmesse)
Sø 18. april 2010, kl. 18.00
(Samtalegudstjeneste for
konfirmanter)
Sø 2. mai 2010, kl. 11.00
(Konfirmasjon)

Bruktsalg gav
36.459 kroner til
misjonsprosjekt
Lørdag 26. september besøkte mange
bruktmarkedet i Hoeggen kirke.
Varer for over 36.459 kroner ble
solgt, og beløpet gikk uavkortet til
menighetens misjonprosjekt i Etiopia. Sølvi Walle (t.v. under) og Gerd
S. Dolmen var primus motorer bak
tiltaket. De vil gjerne bringe en takk
til alle som var innom og handlet.

Disse gudstjenestene vil bli
synstolket. Programmet skrives
dessuten ut i storskrift og
punktskrift, hvis det gis beskjed til
undertegnede på forhånd.
Jørg Kunzendorf

Romjulsfest for eldre

i Hoeggen kirke søndag 27. desember kl. 12 - 14.30.
Rømmegrøt/risengrynsgrøt og
spekemat, kaffe og kaker.
Andakt, sang, opplesning, gang
rundt juletreet.
For skyss: Se Adresseavisen under
”Kirkene i julen”.
Gratis adgang. Inga påmelding.
Velkommen!

2.669,50 fra juletrefest
til misjonsprosjekt
Søndagsskolen har også samlet inn
penger til misjonsprosjektet. Sammen med overskuddet fra juletrefesten i 2008, ga det tilsammen
kr. 2.669,50.
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Sy-og scrapbookinggruppe i Tempe

D

ette er en voksende gruppe med
damer fra tjue til seksti som
samles én kveld i måneden. Her er
det mulighet for å hente idéer til
pynting av albumsider. Vi har noen
som virkelig kan dette, og du får
kjøpt materialer. Mye fint utstyr har
vi også. Ellers driver vi med ulike
typer håndarbeid. Noen er riktig

Åpent Lekested
i Tempe kirke
vil holde til i underetasjen i kirka,
inngang mot sør hver onsdag fra kl
10.00 til kl 13.00. Tilbudet er rettet
mot foreldre/dagmammaer/besteforeldre med små barn. Blant
aktivitetene kan nevnes: Fri lek/
prat, sangstund med musikkpedagog,
felles måltid med medbrakt mat.
Gratis kaffe/te/saft. Formingsaktiviteter for større barn

Ny dirigent
i Crescendo

Knut Kristian
Mohn er engasjert
som ny dirigent i
Crescendo. Han
studerer operasang hos professor
Kåre Bjørkøy.

ivrige på å holde gamle klær i orden,
andre broderer eller strikker.
Det har utviklet seg et trivelig
miljø, og vi samtaler om forskjellige tema mens vi pusler med våre
håndarbeider.
En enkel servering tar vi oss også
tid til.

DEN NORSKE
KIRKE
Kirkelig fellesråd i
Trondheim
Kirketjener Tempe, Bratsberg og Leira
kapell.
Det er et ledig vikariat som deltidskirketjener i Tempe og Bratsberg menigheter og i tillegg Leira kapell med
tiltredelse omgående. Vikariatet er
foreløpig ledig ut året, med mulighet
for forlengelse.
Hovedarbeidsoppgaver i stillingen vil
være å legge til rette for å tjenestegjøre
under gudstjenester, kirkelige handlinger samt ved andre arrangement i
menighetene.
Aktuelle søkere må disponere egen bil.
Nærmere informasjon om stillingen
kan gis av enhetsleder Vigdis Marie
Eli (72 54 01 90/995 06 248 )
Søknadsfrist: snarest.

Sprell levende
søndagsskole

S

øndagsskolen vår er blitt
”Sprell levende”! Det betyr at
vi har bestilt et opplegg fra Norsk
Søndags-skoleforbund som inneholder fortel-linger med bilde-plansjer, dukketeater og musikkvideoer
med svært så friske sanger. Likevel
vil vi fortsette å holde liv i de
gamle, kjære barnesangene.
Vi får tid til noen formings-aktiviteter før vi går opp i kirken og blir
med på kirkekaffen
Kirsten Selnes, som også er vår
nye menighetsrådsleder, tar seg av
Bibelfortellingen. Hun veksler
mellom å bruke den gamle flanellografen og de nye plansjene.
Camilla er fjorårskonfirmant og
hjelpeleder. Undertegnede leder og
spiller gitar til de gamle sangene.
Vi opplever en jevn økning i antall barn, og det setter vi pris på! Vi
håper at stadig flere ser betydningen
av å ta med barna til kirken!
Ingrid Sandstad
Diakon i Tempe menighet

Invitasjon til disippelkurs

Har du lyst til å lære mer om hva det vil si å være Jesu
disippel i dag? Da kan du delta i kurset “Spor. Å følge
Jesus i vår tid” som Hoeggen menighet skal arrangere.
Hoeggen menighet inviterer til kurset som er utviklet av Korsveibevegelsen. Invitasjonen er rettet mot alle
i Tempe og Hoeggen menigheter, og
kurset holdes i Hoeggen kirke fire

tirsdager i januar og februar, (26/1,
2/2, 9/2 og 16/2) alle dager kl. 19-22.
og lørdag 23/1 kl. 10-16. Kurset er
lagt opp som en veksling mellom
undervisning, lesning av Bibel-

Nytt menighetsråd i Hoeggen
Det nye menighetsrådet har
konsituert seg etter valget.
Arbeidsutvalget består av Unni
Fosser Knudsen (leder),Turid
Follestad (nestleder) , Britt
Låstad (sekretær, KN-kontakt) og
sokneprest Merete Sand.
Øvrige faste medlemmer i
rådet er Joachim Salomonsen,

Svanhild Christofie Hafnor,
Kristin Lundberg (vara KF),Sverre
Stensby og Solveig Mjølsnes
(repr. til Kirkelig fellesråd).
Varamedlemmer er Jørgen
Forseth Jacobsen (1.vara møter
fast i rådet), Rita Irene Ulvund,
Joar Fornes, Hedvig Bolstad Helle
og Berit Mosdal.

Foran f.v.: Svanhild Christofie Hafnor, Kristin Lundberg, Britt Låstad, Berit
Mosdal, Rita Irene Ulvund, Hedvig B. Helle. Bak f.v.: Unni Fosser Knudsen,
Joachim Salomonsen, Joar Fornes, Turid Follestad, Solveig Mjølsnes, Sverre
Stensby, Merete Sand. Jørgen Jacobsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

tekster, personlig ettertanke, øvelser,
bønn og samtale i grupper. Det er
en fordel om deltakerne kan være
med på alle samlingene. Bibelgrupper inviteres spesielt til å delta,
kanskje kurset kan brukes som
gruppeopplegg i denne perioden?
Hver samling innledes med et
felles måltid og avsluttes med en
liturgisk samling i kirkerommet.
Sentralt i kurset er fire veivisere
som Korsveibevegelsen har utformet:
 Søke Jesus Kristus
 Bygge fellesskap
 Leve enklere
 Fremme rettferdighet
Økumenisk bevegelse
Korsvei er en økumenisk bevegelse
som fra midten av 80-tallet har ønsket å inspirere og utfordre mennesker
til å søke fellesskap med Jesus
Kristus og å skape møtesteder for
å inspirere til disippelskap.Viktige
møtesteder er sommerfestivaler som
arrangeres annethvert år, og mindre
forumsamlinger årene mellom. I
Trondheim finnes et lokalt Korsveinettverk.
Påmelding
Påmelding kan skje til menighetskontoret innen 10. januar. Kursavgift
er 100 kr til materiell. I tillegg kommer måltider (30 per gang/50 for en
middag).
Ta kontakt med menighetskontoret
for mer informasjon. Se også www.
korsvei.no for ytterligere opplys-
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Selbu-tur
Forventningsfulle startet vi på busstur
onsdag den 26. august. Da alle
påmeldte hadde funnet sin plass i
bussen, satte vi kursen mot Selbu, og
stemningen var god.

Krigsminnemarkering

To av deltakerne var lokalkjente
og fortalte fra gamle tider, da det
var trange kår i Selbu, og mange
emigrerte til Amerika. Likeså ble det
fortalt at under siste verdenskrigen
ble sykehus i Trondheim okkupert og
pasientene ble sendt til Selbu og fikk
sin pleie der. Det ble også fortalt at
det ble utkjempet et slag ved Garberg
bru.

Selbu kirke

Deretter gikk turen til Selbu kirke,
der fikk man høre den interessante
historien fra da kirken ble bygget,
ca. år 1100, og senere restaurert og
utbygget flere ganger. Gamle inventar

var blitt borte, så som altertavle og
prekestol, men var blitt funnet igjen
etter mange år. I dag har kirken plass
til 600 mennesker. Ved kirken står
en minnesten over falne fra siste
verdenskrig. I kirken ble det også
holdt en god andakt.

Åpen kirke - Hoeggen

Besøk på Radiomuseet

Så gikk turen til Sjøbygda, til
Radiomuséet som drives av Anne
Helene og Jan Erik Steen. Der fikk
mange en aha-opplevelse fra våre
unge dager - man fikk se radioer fra
før krigen og enda lengre tilbake.
Deltagerne fikk også høre små låter
som mange husket fra ungdomstida,
og alle sang med. Samlingen av
radioer, platespillere osv. var helt fra
1880-årene og fram til i dag. Meget
imponerende.
Turen ble arrangert av diakoniutvalget i Hoeggen menighet.

Erling With Aasgård
kantorvikar i Hoeggen
Erling With Aasgard vikarerer for Oddrun
Bølset som kantor i Hoeggen kirke fram til
september neste år.
Tidligere har han vært domorganist i Molde.
Aasgård er også engasjert i NTNU i opplæring
av andre organister. Han har gitt en rekke
orgelkonserter, sist under Orgelfest-dagene
her i Trondheim 1.-8. november.

Ruth Causevic

De tre første tirsdagene
i hver måned
• Stillhet i kirkerommet
kl.11.00 – 12.00
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
Nå også tilbud om skyss:
Ring 73 96 83 58 / 907 67 487

Vi har liggende flere saker som briller,
smykker. nøkler etc som er blitt gjenglemt i kirken. Ta kontakt hvis det
noe du savner som du tror kan være
gjenglemt etter et besøk hos oss.
Hoeggen menighet.

ETABL. 1972

72845080
Vi ordner alt vedrørende begravelse og kremasjon til
en fornuftig pris. Ingen tillegg ved konferanse hjemme.

DataTrykk har alt du trenger
i kontortrykksaker

DataTrykk

**** 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

Dame- og
herrefrisør
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HVERDAGER
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TLF. 73 96 28 92 FAX 73 96 28 94
tlf.73 96 28 92 faks.73 96 28 94
BPVESTLIA BUNNPRIS.NO
bpvestlia bunnpris.no
VELKOMMEN TIL BUNNPRIS VESTLIA AS
velkommen til Bunnpris Vestlia A/S
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GO’FOTEN Fotpleie
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www.risvollan-trafikksenter.no

Risvollan
Trafikksenter AS

• 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

73 94 09 12
Pensjonistpriser
Vi ønsker alle velkommen
Anita, Tone og Sissel
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www.svanholm.no
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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

Flatås

Kontonumer:15942287248
Gavetelefon:82044004(175,-)

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

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

8

Sommerveita 4/6 • 7011 Trondheim
Tlf: 73 52 73 80 Fax: 73 52 34 33

Kontonumer:15942287248

Hos oss får du god veiledning av kreative frisører

Hvordan har du det…

EGENTLIG?

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

Egen parkering for besøkende

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

Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig handel

Gavetelefon:82044004(175,-)

Begravelsesbyrå
Gamle Kongevei 52 a
(ved Rosendal kino)

Stort utvalg i kristen litteratur.
Bredt spekter i kristen og klassisk musikk.
Kort for alle anledninger. Spennende hobbyavdeling.

ET MENNESKE Å SNAKKE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Hans Baucks v 1, 7033 Trondheim
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Benkeputer i
Tempe kirke

M

andag 12.10.09 startet
jubileet i Tempe kirke selv
om kirka egentlig blir 50 år først i
2010. På denne dagen kom nemlig
benkeputene på plass i kirka.
Dette er en jubileumsgave til
kirka fra Kirkeringen. Menighetsrådet har gitt kr.20000 til saken,
og resten har Kirkeringen påtatt seg
å skaffe tilveie. Kirkeringen har
også skaffet nytt trekk på stolene i
kirkesokkelen, et prosesjonskors og
nye kaffekanner.
Kirkeringen møtes første torsdag i måneden kl.19.30 til enkel
kveldsmat, et tema, opplesing,
samtale og andakt. Vi har utenom
vanlige møter hatt basar, mannekengoppvisning og festkvelder med
allsang og underholdning, åresalg,
andakt og bevertning. Har du lyst
og tid til å bli med, er du hjertelig
velkommen!
Kirkeringen ønsker å støtte opp
om arbeidet i Tempe kirke på
konkret vis.
7. Januar 2010 kommer Randi
Tvete Vik og gir oss innblikk i og
smakebiter fra musikk av Ukjente
Trondheimskomponister- fra J.D.
Berlin til H. M. Hansen.
Kirkeringen ønsker til lykke med
jubileet!

Karin Supphellen

12.605 kr kom
inn på basar

D

et var ikke like mange som
møtte opp på basaren 14.
november i Hoeggen kirke i år som
i fjor, men de som møtte, la igjen
12.605 kroner! For hver person blir
det derfor en del!
Det var lotteri både for damer
og herrer på basaren. Utvalget av
rekvisita som ble loddet ut på de to
lotteriene var typiske for henholdvis
damer og herrer.
Barna hadde eget lotteri også. De
fikk i tillegg et tilbud om ansiktsmaling.
Den store inntektsposten på lotteriet var likevel åresalget. Det alene
brakte inn over fire tusen kroner.
Crescendo hadde fire nummer
med sin nye dirigent, Knut Kristian
Mohn.

Basaren ble ledet av Martin
Landrø. Primus motor bak
arrangementet var May-Britt Hofsli.
Skule Sørmo

Velkommen til kirken
Tempe og Bratsberg
Desember:
24. Julaften.
Tempe helse- og omsorgssenter
kl. 14.00
Juleandakt v. Esbjørn Hummelgård
Leira kapell kl. 14.00
Familiegudstjeneste
v. Audun Slettahjell
Bratsberg kirke kl. 16.00
Familiegudstjeneste
v. Esbjørn Hummelgård.
Bratsberg musikkorps deltar.
Tempe kirke kl.16.00
Familiegudstjeneste
v. Audun Slettahjell
Nidarvoll skolekorps deltar.
25 1.juledag
Tempe kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
v. Esbjørn Hummelgård.
26 2. juledag
Leira kapell kl.11.00
Gudstjeneste v. Audun Slettahjell.
Januar:
03 Kristi Åpenbaringsdag
Leira kapell kl.11.00
Høymesse v. Audun Slettahjell
Tempe kirke kl.18.00
Familiejuletrefest.
10. 1.s.e.Kr.åp.dag
Tempe kirke kl.11.00
Høymesse v. Esbjørn Hummelgård
Bratsberg kirke kl.11.00
Gudstjeneste v. Audun Slettahjell

17. 2.s.e.Kr.åp.dag
Tempe kirke kl.11.00
Gudstjeneste v. Esbjørn Hummelgård
24. Vingårdssøndagen
Tempe kirke kl.11.00
Familiemesse v. Audun Slettahjell
Bratsberg kirke kl.11.00
Familiemesse
v. Esbjørn Hummelgård
31. Såmannssøndagen
Leira kapell kl.11.00
Familiemesse
v. Esbjørn Hummelgård
Tempe kirke kl.18.00
Gospelkveld.
Februar:
07. Kristi Forklarelsesdag
Tempe kirke kl.11.00
Høymesse v. Esbjørn Hummelgård
Bratsberg kirke kl.11.00
Høymesse v. Audun Slettahjell

28. 2.s.i faste
Leira kapell kl.11.00
Høymesse v. Audun Slettahjell
Tempe kirke kl.18.00
Menighetskveld.
Mars:
03. Onsdag
Strinda kirke kl.19.00
Fastegudstjeneste
07. 3. s.i faste
Tempe kirke kl.11.00
Høymesse v. Esbjørn Hummelgård
Bratsberg kirke kl.11.00
Høymesse v. vikar
10. Onsdag
Strinda kirke kl.19.00
Fastegudstjeneste
14. 4.s. i faste (Midtfaste)
Tempe kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
v. Audun Slettahjell

14. Søndag før faste
Tempe kirke kl.11.00
Høymesse v. Audun Slettahjell

17. Onsdag
Strinda kirke kl.19.00
Fastegudstjeneste

17 Askeonsdag
Strinda kirke kl.19.00
Fastegudstjeneste

21. Maria budskapsdag
Bratsberg kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
v. Audun Slettahjell
Tempe kirke kl. 18.00
Estlandskveld.

21. 1.s.i faste
Tempe kirke kl.11.00
Gudstjeneste v. vikar
Bratsberg kirke kl.11.00
Gudstjeneste v. Audun Slettahjell
24. Onsdag
Strinda kirke kl.19.00
Fastegudstjeneste

24. Onsdag
Strinda kirke kl.19.00
Fastegudstjeneste
28. Palmesøndag
Tempe kirke kl.11.00
Høymesse v. Esbjørn Hummelgård
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25 Speiderne trenger

flere ledere

S

peidergruppa i Hoeggen kirke
har vokst i høst med mange nye
speidere. Tilveksten krever at vi
gjerne vil ha flere ledere. Vi søker
derfor etter både unge og gjerne godt
voksne ledere til lederteamet vårt.
Vi har et kjempefint miljø og trives
veldig godt sammen. Høres det artig
ut, så ta kontakt med:
Siri Bremdal, gruppeleder,
mob 90 15 62 85

Bønnekrukka

står inne i kirkerommet i Hoeggen,
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
krukka med bønnene båret fram
til alteret og det blir bedt for de
som er lagt der.
Så blir lappene
makulert – uten å
bli lest. Men Gud
vet hva som står
der!

Døde
Helene Midtlyng
Anne Margrethe Stokke Husøy
Inger Hovde Larsen
Randi Thevik
Erna Elise Helene Burchardt
Toralf Georg Hermanstad
Margit Ekle
Nicolai Benjamin Gaustad
Fridgunn Jensen
Antonette Sofie Haugness
Else Marie Tollefsen

Døpte
Hedda Sandvik Ulriksborg
Marius Kvande
Erle Vullum-Bruer
Luna Benita Ingdal Arnøy
Silje Pettersen
Ine Indahl Grimstad
Peder Ulriksen Nerland
Eira Gudmundsdottir Bergman

Fellesutgivelse av menighets-bladene for Hoeggen, Tempe og
Brattsberg.
Redaksjon:
Otto Skjelmo(red), Esbjørn Hummelgård, Eivind Bratseth, Heidi
Birkelund, Lise Helen Breivik og
Skule Sørmo (layout, foto).
Opplag: 12.000
Trykk: Offset-Trykk AS

Tempe kirke:

Adr.: Holtermannsvn 30, 7031 Trondheim
Tlf. ma-fred. 10-14:
73 94 98 90
Fax:
73 94 95 94
Bankgironr.: 7874.06.07862
E-post: post.tempe@kirken.trondheim.no
Web.adresser:
www.tempe.kirken.trondhem.no
www.bratsberg.kirken.trondheim .no
Kontortid:
Telefontid: Mandag -fredag 10-14
Kontoret er åpent mandag- tirsdag og
annenhver onsdag 10-14
Menighetssekretær:
Anne Marit Bjørklid
tlf.: 73 94 95 90
E.post:
anne.marit.bjorklid@kirken.trondheim.no
Leira kapell og Bratsberg kirke:
Se tlf Tempe kirke
Sokneprest:
Audun B. Slettahjell
tlf.: 73 94 95 90
E.post:
audun.slettahjell@kirken.trondheim.no
Sokneprest:
Esbjørn Hummelgård,
tlf.: 73 94 95 92
E post:
esbjorn.hummelbard@kirken.trondheim.no
Diakon i Tempe og Leira
Ingrid Sandstad
tlf.: 73 94 95 95
ingrid.sandstad@kirken.trondheim.no
Kirketjener Tempe og Leira:
Leiv Linevski,
tlf.: 91 56 32 21
Kantor Tempe:
Olaf Dybdahl,
tlf.: 73 94 11 55
E-post: olaf.dybdahl@kirken.trondheim.no
Kantor Bratsberg og Leira:
Erling With Aasgaard,
tlf.: 95 85 18 87
Enhetsleder i Tempe og Bratsberg:
Vigdis Marie Eli
tlf.: 99 50 62 48

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

Desember
06. Lysmesse med konfirmantene
kl. 11
13. Familiegudstjeneste kl. 11
Nidarvoll ungdomskorps
medvirker.
13. Julekonsert kl. 18 v. menighetens
kor, Steindal skolekorps, med
flere
20. Gudstjeneste i Storstua på
Nidarvoll helsehus kl. 1200
21. Skolegudstjeneste
Steindal skole kl. 9
22. Skolegudstjenester
Utleira skole kl. 9 og 1030
Hoeggen skole kl. 1215
24. Familiegudstjenester
kl. 13. Barne -.og minigospel

Skyss til gudstjeneste
i Hoeggen kirke

D

e søndagene det er skyss å
få, står det et telefonnummer
i annonsen. Står det ikke noe
telefonnummer, betyr det at ingen
har tilbudt skyss denne søndagen.

kl. 1430 Nardo Bydelsorkester
kl. 1600 Utleira Skolekorps
25. Høytidsgudstjeneste kl. 11
27 Romjulsfest kl. 12-1430
Januar
01. Nyttårsdag. Høymesse kl. 11
09. Juletrefest 16 -18
10. 1.søndag etter Kristi åpenbaring:
Familiegudstjeneste
17. 2. søndag etter Kristi åpenbaring.
Høymesse kl. 11
24. Vingårdssøndagen.
Høymesse kl. 11
26. Hyggetreff. 12 - 14
31. Såmannssøndagen.
Høymesse kl. 11
Februar
07. Kristi forklarelsesdag. Høymesse
14. Fastelavenssøndag.
Familiegudstjeneste. Koret
”Sangglede” fra Melhus
medvirker
17. Askeonsdag. Fra fest til faste.
Karneval og andakt kl. 1730
1. søndag i faste. Høymesse kl. 11
23. Hyggetreff 12 -14
28. 2. søndag i faste. Høymesse kl. 11

I kirka legger vi ut ei liste med
oversikt over de søndagene det er
skyss og hvilket telefonnummer du
kan ringe for hver gang. Denne lista
kan du ta med deg et eksemplar av.
Trenger du å få lista tilsendt, kan du
ta kontakt med diakonen, tlf 73 82
34 57.
For å bestille skyss, ringer du

Mars
07. 3. søndag i faste. Høymesse kl. 11
14. Midtfastesøndag.
familiegudstjeneste.
Utdeling av 4-årsbok
21. Maria budskapsdag. Høymesse
kl. 11
23. Hyggetreff 12-14
23. Konfirmantens innsamlingsaksjon
til Kirkens Nødhjelp (ettermiddag
og kveld)
28. Palmesøndag. Høymesse kl. 11
April
01 Skjærtorsdag Gudstjeneste med
nattverd på Nidarvoll Helsehus
kl. 1130 og i Hoeggen. kl.1900
Kveldsmat etter gudstjenesten
02. Langfredagsgudstjneste kl. 11
04. Påskedag. Høymesse kl. 11.
05. Påskelovsang kl. 18
Fra og med askeonsdag, og hver
onsdag i fastetida blir det avholdt
kveldsgudstjenester i Strinda
kirke. I forkant av gudstjenesten
blir det avholdt bibelkurs i Strinda
menighetshus.
Det vil bli annonsert fortløpende.

det oppgitte telefonnummeret den
aktuelle søndagen mellom kl 9 og
10. Da venter en ”sjåfør” på at noen
skal ringe og be om skyss!
Velkommen til å bruke denne
tjenesten!
Følg med i Adresseavisen under
”Kirkene i helgen”, Hoeggen kirke.
Diakon Ingrun Norum

26

27

Døde
Karsten Stadsvik
Inger Marine Mc.Carthy
Emma Smuck Pettersen
Solveig Marie Faaness
Agnes Ingrid Andersen
Åsmund Skånøy
Milla Berg
Hanna Julie Larsen
Bjørg Undhjem
Herlaug Dørum
Edith Amalie Leganger
Irene Hansen

Døpte

Siver Ellingsbø
Sigurd Ingebrigtsen
Julia Sundal-Kurttio
Ingrid Berg Uv
Emilie Aune Benjaminsen
Sindre Strøm Brekke
Mille Wedø Bustillo
Nicholas Haugstaul - Rodal
Elise Løvdal
Max Johansen Sandø
Mie Sandvik
Haakon Sundli Segtnan
Tilde Askeland -Skjølberg
Even Hepsø Askim
Norah Holm Kibsgård
Birk Godager Mikalsen
Frida Østgaard Ytterhaug
Arve Myhrvold Strømman
Markus Dragvoll Petersen
Mats Ndungu Brændeland
Kari Søberg Fenstad
Maja Halvorsen

Ola Christiansen
Henry Karl Lian
Margrete Nilsen
Maria Schrøder
Jan Holm
Odny Tillinor Kristoffersen
John Naustan
Tor Ivar Wærnes
Sverre Petter Nedregotten
Finn Olav Johannessen
Pauline Johansen
Inger Bergljot Nyeng
Julie Sjømark
Petra Gjevik
Sverre Soldal Larssen
Leah Amalie Singstad Løvseth
Louise Amyanna Wangui - Brændeland
Leander Gudbrandsen Brokstad
Håkon Olden Bunkholt
Marius Danielsen
Sverre Øverli Larsen
Rino Alexander Leikvam
Sebastian Berge Setran
Stein Tore Storslett
Nora Emilie Johansen Andersen
Jørgen Kvalvik
Lucas Karlsen Lundberg
Emil Laumann Ørsal
Leah Gladsø Sundseth
Alexander Wilmann
Andrea Lervold Smiseth
Matias Waagan Aakervik
Johanne Bernhardsen
Jonas Hole Brekke
Iben Nesset Eide
Emma Taftø Flatjord
Aili Fossum

HOEGGEN MENIGHET
Menighetskontorer: Nordre Risvolltun 2
Postadresse: Boks 5319, 7430 TRONDHEIM
Tel.: 73 82 34 50 • Fax: 73 82 34 51
Internettadr.: www.hoeggen.no
post.hoeggen@kirken.trondheim.no
Bankkonto: 4200 24 09512
Telefontid: Mandag - fredag 10-14
Besøkstid:
Annenhver onsdag,og hver torsdag og fredag.
kl. 10 - 14.
Hoeggen Åpen barnehage
Torsdager fra 09.00-15.00
Styrer: Ingrid Baksaas Nordli.
Musikalsk barnehage mandager fra kl.09.00 15.00. Se også: www.spirenbarnehage.no
Sokneprest:
Merete Sand
Privat

tlf.: 73 82 34 52
tlf.: 73 93 71 20

Sokneprest:
Lise Martinussen
Privat

tlf.: 73 82 34 55
tlf.: 73 20 98 63

Kateket:
Jørg Kunzendorf
Mobil jobb

tlf.: 73 82 34 53
tlf.: 41 59 62 97

Kantor:
Erling With Aasgård

tlf.: 73 82 34 56

Kirketjener:
Lev Linevski

tlf.: 73 82 34 54

Diakon:
Ingrun Norum

tlf.: 73 82 34 57

Menighetssekretær:
Anne Marit Bjørklid
tlf.: 73 82 34 50
Besøkstid: Torsdag, fredag
og annenhver onsdag kl.10.00 -14.00
Enhetsleder:
Vigdis Eli:
Menighetsrådets leder:
Unni Fosser Knudsen

tlf.: 99 50 62 48

Ønsker ikke at jula skal komme

- Helt siden jeg var 4-5 år har jeg gruet meg til jula. Hvorfor vet
jeg ikke helt sikkert, men det har vært en traumatisk oppvekst
med vold, alkoholisme og seksuelt misbruk.

D

ette sier Haldis. Vi sitter på Tulla
Fischer og prater med henne. Vi
har fått kontakt med henne gjennom
Kirkens Bymisjon, og hun ønsker gjerne
å fortelle sin historie.
- I år kommer jeg til å være alene på
disp
julaften, sier hun med et tomt blikk,
- det blir nok ingen feiring.
Familien har hun ingen kontakt med.
Hun er bitter for at ingen i familien
varslet om overgrepene mot henne som
barn, men heller forsøkte å skjule dem.
- Pappa føler jeg ingen bitterhet mot,
han kan jeg forstå, sier hun. - Han er
den eneste jeg har litt kontakt med.

Leste Bibelen som tenåring

Traumatisk barndom

Etter at Haldis flyttet til Trondheim,
begynte hun å oppsøke Bymisjonen i
Vår Frue kirke. Hun ble tatt godt hånd
om av de ansatte der. Etterhvert fikk
hun et nytt syn på Bibelen og kristendommen, selv om hun fortsatt er kritisk
til mye av det som står der. Budskapet
skjønner hun er viktig. - Det er stort at
Jesus kom til oss vanlige mennesker og
dette forstår jeg er hovedbudskapet nå i
julen, forteller Haldis.
Hun antyder at det kanskje ikke er
umulig at hun trekker til Vår Frue kirke
på julaften, da blir det kanskje ikke så
ensomt på julaften likevel. Takket være
Bymisjonen.

Haldis vokste opp med en bestefar
som var alkoholiker, en far som slo og
en familievenn som misbrukte henne
seksuelt. Hun går fortsatt til terapi for
å dempe smerten av de psykiske sårene
hun har fått fra barndommen.

- Jeg fikk en Bibel av min oldefar, med
gotisk skrift, som jeg leste i da jeg var
ung, sier Haldis. Men det var mer på
grunn av interesse for gotisk skrift enn
for Bibelens budskap. Hun sier at hun
egentlig ikke hadde noe forhold til
budskapet i Bibelen. - Helst ville jeg
ikke ha noe med kristendom å gjøre,
forteller hun. Mye på grunn av denne
familievennen, som var katolikk. Han
levde et dobbeltliv.

Kontakt med Kirkens
Bymisjon

Eivind Bratseth

