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Levende kristne
menigheter i Etiopia
Kirkene i Etiopia fylles til gudstjeneste!
Opp til et par tusen kan møte opp til nattverdsgudstjeneste.
Harriet Børset fra Hoeggen fulgte med
biskop Tor Singsaas da han besøkte landet.

Se side 14-16

Det er håp!

V

interen ligger bak oss. Den
har vært mørk og kald på
mer enn en måte. Vi har
opplevd tidenes største jordskjelv
i Haiti. Tusener av mennesker er
rammet og sørger over sine kjære
som de har mistet. I Afghanistan
har det hver uke vært meldt om
døde enten på grunn av terrorhandlinger eller krigshandlinger
mellom Taliban og Nato. Freden
i Midt-Østen synes langt unna.
Lidelsen og ondskapen er i høy
grad til stede i vår verden fremdeles.
Påskens budskap handler om
kampen mellom det onde og det
gode. Det handler om hvordan alle
onde krefter vender seg mot Jesus
og driver ham til korset. Det handler om lidelse, smerte og død.
Jesus hadde noen tilhengere og
noen som trodde på ham men
til syvende og sist kunne de ikke
hjelpe ham. De sviktet ham alle
sammen. Jesus måtte stå alene
mot sverd og spyd, mot pisking og
tornekroning, spott og hån. Ingen
kom med trøst og hjelp da de drev
naglene gjennom hender og føtter.
Den lidelsen som mennesker kan
føle i møte med katastrofer, krig
og nød i dag, den kjente Jesus da
han hang på korset. Han bar all
verdens synd, smerte og ondskap
og han gjorde det alene.
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Alle mennesker vet noe
om smerte
og lidelse.
Også vi som
er privilegert
og lever i et
land der vi
har det godt,
vet noe om
det. Mange har opplevd sykdom,
ulykke og livskriser. Alle vet vi noe
om det å miste. Alle må vi møte
døden.
Jesus måtte dø. Egentlig kunne
han unngått døden, men han døde
for oss. Han smakte dødens angst,
smerte og ensomhet for oss. Han
ble lagt i en grav for oss.
Men heldigvis så slutter ikke
påsken der. Påsken slutter med
at livet seirer over døden. Påskedagens lys og jubel er det siste og
derfor er det håp. Håp for alle som
vender seg til Jesus og tror på ham.
Mye i verden kan ta motet fra oss.
Det kjenner vi på til stadighet. Men
det finnes en vei videre til og med
midt i døden, for Jesus har vunnet
seier. Halleluja!
Derfor vil vi tro og kjempe og
håpe!
Audun Berg Slettahjell

Ditt kors, o Krist, ble verdens sol,
dets lys ei grenser kjenner.
Ditt kors, o Krist, ble ærens stol,
der livets lue brenner.
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La slukkes alle lys på jord,
la stenges alle veie!
Den som har funnet korsets spor,
har evig nok i eie.
		

Edin Holme

Tempe kirke 50 år
Søndag 25. april blir den store
jubileumsdagen.

Det blir festgudstjeneste kl. 11 og
jubileumssamvær i menighetssalen
etterpå.
Biskop Tor Singsaas vil delta.
Tidligere biskop Fredrik Grønningsæter kommer fra Oslo sammen
med kona Janne. Han var prest i
Tempeområdet fra 1954 – 57. Karen
Johanne Flatø, enke etter Lars T.
Flatø, som var den første presten i
Tempe kirke, vil også komme. De
andre prestene som har tjenestegjort i
Tempe er også invitert sammen med
flere andre gjester. Ellers er selvfølgelig jubileumsdagen åpen for alle

og vi håper på en fullsatt kirke.
Fredag 23. 04. kl.19 blir det
kirkekonsert i kirka med kantor Erling With Aasgaard og Ringve Kammerensemble. På programmet står
blant annet orgelkonserter av Georg
Friedrich Händel.
Ellers minner vi også om konserten med Solveig, Olav og Øystein
Slettahjell søndag 30.mai kl.18.
Søndag 13.juni har vi planlagt en
familiedag i kirka. På kirkebakken
blir det musikk og salg av pølser,
brus, kaffe og kaker.
Vi viser ellers til jubileumsheftet
som er sendt ut til alle husstander i
Tempe menighet.
Audun Slettahjell

(Dette er et keltisk kors - et
solkors. Sola, som for kelterne i
førkristen tid var den sterkeste
kraft, ble i deres kristne tro et
symbol på Gud, han som stråler
sterkere enn sola og minner oss
om sin seier over dødens makt,
om oppstandelsen)

Fastetiden som høytid:

Mat og drikke ofres for
fokus på påskebudskapet

D

a jeg for over 20 år siden
begynte som prest i Den
norske kirke, møtte jeg
mange ting som var ganske like som
i min oppvekst, men dog litt annerledes enn det jeg var vant til fra
Tyskland.
Ukene mellom askeonsdag og
påske heter ”pasjonstid” der nede.
”Pasjon” kan vel oversettes både med
”lidelse” og med ”lidenskap”. Ordet
”pasjonstid” minner oss om Jesu
smertefulle vei til korset. Å følge
Jesus på denne veien krever lidenskap av hans etterfølgere. Begrepet
”Pasjonstid” fokuserer på Jesus og
retter blikket utover vårt daglige liv.
Her i Norge kaller vi ukene før
påske for ”Fastetiden”. I og med at vi
ikke faster i fellesskapet lenger, får
vi med en gang et mye større fokus
på ”meg og mitt liv”. Fastetida blir
en tid for den enkelte å granske seg,
å falle til ro, for eksempel i påskefjellet.
Da jeg flyttet til Norge, spurte jeg
folk: ”Ja, hvordan faster nå dere?”
”Nei, det heter vel bare det.” sa de
fleste – men ikke alle. Etter hvert
møtte jeg flere og flere som praktiserte faste.
I mitt første presteår hadde jeg

bestemt meg for å leve seks uker uten
godteri, alkohol og kaffe. I og med at
jeg aldri har hatt et høyt forbruk av
verken alkohol eller godteri, så gikk
det bra. Men å kutte ut kaffe, ble et
overraskende problem. Hodet ble
tungt og musklene verket da kaffen
sluttet å virke. Men etter tre dager var
det overstått, og jeg falt til ro uten
kaffe. Det var faktisk ganske fint å
endre noen av sine vaner for en periode. Det gjorde godt å være litt mer
avslappet, litt mindre i stress.
Men sant å si, så hjelper jo kaffen å holde tempoet oppe. Fastetiden
minner meg om å stoppe opp og å
endre litt på kjære vaner, i hvert fall
for en periode.
I de senere år, har jeg ofte praktisert en fasteuke med mye te, men
uten mat. En må trappe ned mat- og
koffeininntaket først. Så får en bare
bestemme seg for hvor mange dager
en vil faste.
Disse dagene blir lange når en
ikke må bruke tid på mat. En får
enormt god tid til å tenke gode og
klare tanker når en først er kommet
over kneiken. Og etterpå blir det
ennå bedre: Jeg har nok aldri så mye
energi som i de første dagene etter en
fastuke.

Faste gjør godt for hele mennesket,
for kropp og sjel og ånd.
Kroppen faller til ro, blir renset og
lettere. Vi kan godt huske at kroppen ses i Skriften som ”Den hellige
ånds tempel”. Derfor er det også et
religiøst anliggende å stelle godt med
sin egen kropp.
Det indre liv nyter godt av å kunne
sitte i ro for å meditere, for å finne
igjen midten i livet, det viktigste, det
mest sentrale. Å strukturere fastedagene med Bibellesing eller ved hjelp
av Kristuskransens livsnære råd kan
anbefales.
Da gir faste en ”timeout”, en
pause som gjør det mulig å være mer
helhjertet til stede i hverdagslivet
etterpå.

Faste er en eldgammel
praksis

B

eretninger om faste dukker opp
både i Det gamle og Det nye
testamentet.
For eksempel fastet og faster hele
folket Israel på Jomkippur-dagen:
”Denne dagen skal dere renses for
alle deres synder, det skal gjøres soning for dere…” (3 Mos, 16-30)
Men faste skal bidra til en bedre
verden. Hos profeten Jesaja leser vi
at Gud ønsker ”dette er fasten, at du
løslater dem som med urett er lenket,
sprenger båndene i åket og setter
undertrykte fri.” (Jes. 58,6)
Med andre ord: Faste er farlig!
Den som faster og leter etter det
vesentlige i livet, den fortsetter ikke
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som før! Den endrer sin oppførsel og
”svikter ikke lenger sine egne” (Jes
58,7).
Det er ingen tilfeldighet at store
hendelser i verdenshistorien ble
innledet med lengre fasteperioder.
Moses fastet før han tok imot de 10
bud på Sinai og Jesus fastet faktisk i
40 dager i ørkenen, før han startet på
sin veg til Golgata.
I Bergprekenen sier Jesus blant annet noe om hvordan en skal faste. Det
er ikke spørsmål om en skal faste.
Jesus er opptatt av at vi ikke skal
faste for å være velansett, men som
en tjeneste for vår himmelske far.
Senere i Apostlenes gjerninger 13
fortelles det om en selvfølgelig enhet
mellom bønn og faste i oldkirken.
Fest og faste, høytid og ”lavtid”
hører sammen og utgjør sammen en
helhet.

Faste er en ny oppdagelse

V

åre dager er mettet med en
forholdsvis stor rikdom. Alt
for mange sliter med overvekt og
rastløshet. Det er liksom høytid og
festtid hele veien.
Vi har godt av å oppsøke rolige tidsperioder som jeg kaller for
”lavtid”, hvor vi bryter gamle avhengigheter og ordner vårt liv på nytt.

Bønnekrukka
i kirkerommet i Hoeggen står der
for den som trenger den. Det
ligger skrivesaker ved siden av. Du
kan skrive ned det du ønsker å si
til Gud, brette sammen lappen og
legge den i krukka.

Faste hjelper oss ved det.
Faste har vært praktisert i alle
tider i kirkens historie, ofte i mange
uker om gangen. Men som alle gode
gjerninger, kan også faste utvikle
seg til en ”prestasjonsøvelse”, hvor
en misbruker en i og for seg nyttig
skikk. Derfor har reformasjonen vært
svært kritisk til faste.
Men både våre søsken i evangeliske frikirker og i de gamle ortodokse og katolske kirkene har åpnet
våre øyne for at faste kan være hjelp
på veien til Gud.
Jørg Kunzendorf

Jørg Kunzendorf kom til Norge i 1989 etter å ha flyktet fra Øst-Tysk-

land til Vest-Tyskland tre år tidligere. Han var da neste utdannet prest i
Tyskland. Den siste resten på utdanningen tok han i Oslo. Hans første
prestetjeneste var på Andøya i Nordland. Han har tilleggsutdannelse som
lektor i videregående skole. Han er ansatt som kateket i Hoeggen menighet.

I noen gudstjenester blir krukka
med bønnene båret fram til
alteret, og det blir bedt over det
som er lagt der. I alle tilfelle blir
bønnekrukka båret ned til kontorene etter gudstjenesten, og det
blir bedt over innholdet i uka som
kommer. Så blir lappene makulert
– uten å bli lest. Men Gud vet hva
som står der!

Tempe menighet støtter
menighet i Estland

S

iden 2003 har menighetene
i Tempe og Bratsberg hatt
vennskapskontakt med menigheter på øya Hiiumaa i Estland.
Hiiumaa er ei vakker øy med mange
idylliske plasser. Om sommeren
er det en sterk økning i folketallet.
Mange fra hovedstaden Tallinn har
hytte eller bor på pensjonat her i
ferien og i helgene er det kø på ferga.
Menighetene på øya har lite å rutte
med. Den estisk evangeliske kirke
er jo ikke en statskirke og får ingen
støtte fra det offentlige. Inntektene
baseres på medlemskontingent og
gaver. Stort sett er det bare presten
som er fast ansatt og han har ofte
flere menigheter slik at lønnen kan
bli stor nok. Kristjan Simson er

prest på nordsiden av Hiiumaa. Han
har ansvar for 3 menigheter og har
ofte 3 gudstjenester på en søndag.
Tempe og Bratsberg har vært med
å støtte menighetene økonomisk.
Vi har sendt penger til dem og i
samarbeid med Estlandsforeningen
Midt-Norge har vi sendt trailere med
brukte klær. Disse selges i bruktbutikker for en billig penge. Inntekten fra dette bruktsalget betyr veldig
mye for menighetene og er med å
finansiere en stor del av driften. I fjor
og i år har konfirmantene samlet inn
penger til restaurering av menighetshuset i Kärdla, den største byen på
øya. Resultatet av aksjonen i fjor var
ca. 90 000 kr (av dette var 20 000 kr
støtte fra Opplysningsvesenets Fond)
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Konfirmantaksjonen
for Estland

7

går sin gang i Tempe, Leira og Bratsberg. Tirsdag 2. februar var konfirmantene ute og gikk med bøsser. Det
kom inn til sammen ca. kr.14 000.
Akkurat nå pågår et lotteri som
skal trekkes 21. mars. Vi håper å få
solgt alle lodd og få inn kr. 20 000 på
dette.
4 konfirmanter drar til vennskapsmenigheten vår på Hiiumaa i Estland
21. februar sammen med sogneprest
Audun Slettahjell og diakon
Ingrid Sandstad. De skal møte folk
i menigheten og se menighetshuset
som skal restaureres ved hjelp av de
pengene vi samler inn.

Diakonisentret i Kärdla som inneholder
eldresenter og bruktbutikk.

og vi regner med å kunne samle inn
ca. 60 000 kr i år.
Representanter fra våre menigheter
har besøkt Hiiumaa flere ganger
og har fått venner der. De har også
besøkt oss flere ganger. I april vil
presten og leder for et av menighetsrådene på Hiiumaa delta i 50-årsjubiléet for Tempe kirke. Som et
ledd i konfirmantaksjonen har også
konfirmantene besøkt øya. Fire var
over i fjor og fire er nettopp kommet
hjem fra besøk på øya i år.
Hvis noen ønsker å støtte konfirmantaksjonen vår kan de sende sin
gave til konto nr. 7874.06.07862.
Skriv Konfirmantenes Estlandsaksjon
i merknadsrubrikken.
Audun Berg Slettahjell

Menighetsrådet i Pühalepa samlet til møte.

Basar
Prestefamilien Kristjan og Triin Simson med barna
Konfirmantene som var på Hiiumaa i vinterferien: fra v.Katrine
Høyem, Kamilla Wisth, Aleksander Sjøvold og Magnus Wisth.

Søndag 21. mars klokken 18.00 blir
det basar i Tempe kirke til inntekt for
prosjektet. Det blir åresalg, trekning
av lotteriet, bevertning og konfirmantene skal fortelle fra turen til
Hiiumaa.
Denne basaren går inn som en del
av feiringen av 50-årsjubiléet for
Tempe kirke

Målet

er å samle inn kr.60 000 til prosjektet. Det betyr ca. 100 000 estiske
kroner. Når vi også tar i betraktning
at prisene i Estland er lavere enn hos
oss, tror vi at menighetshuset på
Hiiumaa skal bli i atskillig bedre
stand gjennom vårt bidrag.
Audun Berg Slettahjell

Oversvømmelse ødela huset
til Trinh i Vietnam

T

irsdag 23. mars går konfirmanter,
unge og voksne fra menighetene
i strøket med bøsse. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker i møte
med flom, tørke og ekstremvær.
En høstnatt i 2007 ble familien
Tran i Vietnam vekket av at vannet
bare steg og steg inne i huset deres.
Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa
Tran Viet Dung og deres fem barn
måtte flykte fra hjemmet sitt i hui og
hast.
- Vannet kom så fort, og jeg ble
veldig redd, forteller den eldste dat-

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2010
Mens vi i den rike delen av verden
kan forebygge og forsikre oss
mot naturens ødeleggelser, står
mennesker i fattige land i fare
for å miste alt når katastrofen
rammer. Derfor går penger fra
årets fasteaksjon blant annet til
å gjøre fattige og sårbare bedre
rustet til å møte mer ekstremt vær,
som for eksempel flom og tørke.
I flomutsatte områder i Vietnam
innebærer dette blant annet at
familier kan få støtte til å bygge
flomsikre hus. I Kenya, som ofte
rammes av tørke, støtter Kirkens
Nødhjelp blant annet prosjekter
som samler og lagrer regnvann til
tørre perioder.
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Oversvømmelse ødela
huset til Trinh i Vietnam
teren Trinh. Faren i familien tenkte
bare på én ting: Å redde barna sine.
Han kom seg ut i vannmassene
og førte familien i sikkerhet, ut av
huset og til et høyereliggende område. Familien Tran overlevde, men
hjemmet deres ble ødelagt og de
mistet mange av sine eiendeler. I to
måneder, mens de ventet på at vannet
skulle synke igjen, måtte de bo i et
skur av plast og bambus. Mat, rent
vann og barnas helse ble til daglige
bekymringer.
- Det var en vanskelig tid for oss,
forteller Thuy. – Barna var små, og
jeg var svært bekymret. Vi hadde
ikke mat, og jeg måtte låne ris av
naboen. I to måneder spiste vi ikke
annet enn ris med krydder, sier fembarnsmoren.

Trygg hems

I

september 2009 ble Vietnam igjen
rammet av storflom i kjølvannet av
tyfonen Ketsana. Men denne gangen
slapp familien Tran å flykte fra huset
sitt. Denne gangen stod de rustet til å
møte flommen.
Som én av mange familier i
nærområdet har familien Tran fått
støtte av Kirkens Nødhjelp til å
bygge nytt og flomsikkert hus i mur
og betong. I stuen er det en hems i taket. Her kan familien lagre matvarer,
og når vannet stiger på ny, er veien

til trygghet kort. Datteren Kim på
fem klatrer opp stigen i raske byks og
demonstrerer hva hun skal gjøre hvis
det kommer en ny flom. Der oppe
kan hun og resten av familien sitte til
hjelpen kommer.

Hyppigere og mer flom?

D

e fleste forskere er i dag enige
om at økning av kraftig nedbør
er tegn på global oppvarming, forårsaket av menneskelige klimagassutslipp.
- Vi bor i et lavtliggende område
og er vant til mye vann i regtiden. En
vanlig flom hever kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007 kom én
meter med vann som ble liggende i
to måneder. Det er uvanlig, bekrefter
Dung.
Konsekvensene av klimaendringer
har ført miljø- og klimaspørsmål
høyt opp på den politiske agendaen i
Vietnam. Regjeringen betegner selv
landet som ett av de mest sårbare når
det gjelder klimaendringer. Familien
Tran må trolig forberede seg på flere
og hyppigere flommer i fremtiden.
Ta godt imot bøssebærerne fra
menigheten når de banker på din dør!
Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: 820 44 088 (200
kroner) eller via kontonummer 1594
22 87493.

Besøkstjenesten

i Hoeggen menighet

Ø

nsker du at noen skal besøke
deg jevnlig et par ganger i
måneden? For en samtale, høytlesning, hjelp til brevskriving, små
tjenester i heimen? Eller ”låne deg
armen” for å gå en tur, følge til lege,
tannlege, butikk, post, bank eller
kirke?
Da er du velkommen til å ta
kontakt med menighetens besøkstjeneste. Du som ønsker besøk,
bestemmer selv hva det skal gå ut
på, hva du vil snakke om osv.. Den
som kommer, er et medmenneske
som ønsker å gi deg litt av sin tid og
oppmerksomhet.
Du er velkommen til å ta kontakt
med menighetens besøkstjeneste
enten du er aktiv i menigheten eller
ikke. Den er åpen for alle, og vi vil
prøve å dekke dine behov innenfor
rammen av det besøkstjenesten har
mulighet til.
Vi vil også gjerne ønske flere
besøkere velkommen. Kanskje du
har mulighet til å sette av litt tid til
en som trenger noe av det som er
nevnt ovenfor? Det vil glede den
som får besøk, men sannsynligvis
også bli til glede for deg som kommer. Noen venter på deg!
Ta kontakt med besøkslederen,
diakon Ingrun Norum.
Telefon: 73 82 34 50 / 73 82 34 57.
E-post: ingrun.norum@kirken.
trondheim.no

P

åsken er en intens og travel
tid for de kirkelige ansatte,
også innbefattet organistene.
Som mangeårig kirkemusiker vet
Erling With Aasgård det meste
om dette.
- Påsken er en stor og flott
høytid, og et flott høydepunkt i
kirkeåret, sier han.

Spesielle påsker
De siste årene har han ikke alltid
vært «vanlig» kirkemusiker i påska,
men vært på turne i utlandet med
blant annet Nidarosdomens guttekor.
- For tre år siden var vi i USA, for
to år siden var jeg på egen orgelturne
gjennom Russland. I år skal jeg følge

Påsken en rik musikalsk tid
Nidarosdomens guttekor til vestkysten av USA, Los Angeles og Phoenix, forteller han.
Aasgård er selv oppvokst i norsk
statskirkesammenheng, og opplever
at både han selv og andre nordmenn
har en «ryggsekk» rundt jul og påske,
der det er nedfelt i en hvordan ting
skal være i disse høytidene, og man
savner det når man er i andre land.
- Min mest spesielle påskeopplevelse var i Washington D.C. 1. påskedag et år, da det oppstod en akutt
skjortekrise. Lettere fortvilet henvendte jeg meg i hotellresepsjonen,

hvor de anbefalte meg å ta en tur til
nærmeste kjøpesenter. Klokka ti om
morgenen en helligdag var det så
mye folk som jeg aldri har sett på et
kjøpesenter noen gang, og jeg fikk
kjøpt skjorte, humrer Aasgård.
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Stuttgart i Tyskland. Så var han organist i Kolbotn et års tid, før videre
studier i Amsterdam og London.
Deretter var han domkantor i Molde i
ti år, før turen gikk tilbake til Trondheim.
- Jeg jobbet etter perioden i Molde i
Nidarosdomen i et år, nå er jeg
ansatt som kantor i Tempe og Brats-

berg frem til september 2010. I
tillegg underviser jeg ved konservatoriet og holder konserter i inn- og
utland. Nå ser jeg fram til å være med
og organisere en kulturserie i prostiet,
som skal omfatte konserter og andre
kunstformer, forteller han.
Heidi Birkelund

Dramatisk høytid
Påsken er en dramatisk høytid, noe
Aasgård også opplever.
- Inntoget i Jerusalem, skjærtorsdag, langfredag og påskedag, det er
en svær greie! Her går man fra den
ytterste fortvilelse til lys og seier, og
for en musiker overgår dette faktum
handlingen i enhver romantisk opera.
Vi har en uendelighet av farger og uttrykksformer å velge i, påpeker han.
Som mangeårig kirkemusiker har
han ikke sluttet å holde seg med
spesielle favorittkomponister eller
favorittmusikk.
- Jeg synes fastetida musikalsk sett
er relativt kjip, og synes det er godt
når påsken kommer. Vi har så mange
flotte påskesalmer, for eksempel
«Påskemorgen slukker sorgen» og
«Krist sto opp av døde», nevner han.

Allsidig bakgrunn
Aasgård har en bred musikalsk
bakgrunn hva angår utdannelse og
yrkespraksis. Han studerte musikk
fem år her i Trondheim, og tok så to
diplomeksamener i henholdsvis orgel
og cembalo ved musikkhøyskolen i
Foto: Heidi Birkelund

Konserter i kirkene
Hoeggen kirke:
Søndag 7. mars kl. 19.00

Barokke sonater og suiter
Verker av G.F.Händel, og
J.S.Bach.
Sigurd Imsen, Barokkviolin
Erling With Aasgård, cembalo

Søndag 21. mars kl. 19.00
Nidarosdomens guttekor
Dir.: Bjørn Moe

Søndag 25. april kl. 19.00

Festlig musikk for trompet og
orgel.
Heidi Rye, trompet
Erling W Aasgård, orgel

Onsdag 5. mai kl. 19.00		
Konsert med kantorikoret fra
Institutt for musikk, NTNU.

Søndag 30. mai kl. 19.00

Koret ‘Sangglede’ på besøk
Fastelavnssøndag sang koret “Sangglede” i Hoeggen kirke både på
gudstjenesten og på kirkekaffen.
Tusen takk for sangen og sanggleden dere delte med oss!
Koret har eksistret i 32 år, og
flere av medlemmene har vært med
siden starten. Inger Kregnes har
vært dirigent for koret.
Hun gir seg som dirigent nå, og
dette var siste gang hun ledet koret.

Vi håper og ber om at koret må få
ny dirigent, og at vi kan få høre mer
til korsangerne i framtida.
I forkant av gudstjenesten var det
sendt ut invitasjon til alle bofellesskapene for psykisk utviklingshemmede i Strinda prosti.
Gudstjenesten hadde fin oppslutning.
Merete Sand

Robert Schumann 200 år
Sangsyklusen ”Dichterliebe”
Op. 48.
Vier Skizzen op. 52
Harald Bjørkøy, tenor
Erling With Aasgård, piano/orgel

Strinda kirke:
Onsdag 10 mars kl. 19.30:

“The crusifixion” av John Stainer
Liturgisk kor fra Hoeggen med
flere
Dirigent: Oddrun Bølset
Orgel: Øyvind Kåre Pettersen
Solister: Knut Kristian Mohn - tenor
Leiv Arild Andenes - bass

”J

eg vil gjerne at dere skal
føle dere som pionerer ute i
villmarka, i stand til å klare
dere selv på alle måter”, sa Robert
Baden Powell, engleskmannen som
startet speideren for 100 år siden,
bevegelsen som spredte seg over
hele verden etter hvert. Det er det
det handler om når speidere drar på
korte eller lengre turer og i stor grad
også når vi drar på leirer. Det er gøy
å ligge i telt og lavvo, men ekstra gøy
er det å ligge i gapahuk eller under
åpen himmel. I fint vær er det en
opplevelse å ligge under åpen himmel og se inn i evigheten når natten
faller på og stjernene titter fram. Da
trenger man ikke annet enn en god
varm sovepose og et godt liggeunderlag. Er været litt usikkert, er det
greit med litt tak over hodet under en

Med kano på Nidelva 12
berghammer , under ei stor og fyldig
gran eller å spenne opp en medbragt
presenning.
Kanopadling har alltid vært en
klassisk speideraktivitet. Det er ikke
så rart. Å gli stille langs bredden
av et vann eller i ei stille elv i kano
er nemlig en flott måte å oppleve
naturen på. Med kano kan man
bevege seg ganske lydløst i nærheten
av dyre- og fugleliv og man ser arter
man ellers sjelden ser. Et plutselig
plask fra en beverhale rett ved båtripa
blir uforglemmelig. Det var faktisk
speiderne som i sin tid gjorde kanoen
vanlig i Norge, og Hoeggenspeiderne
har hatt mange artige opplevelser

opp igjennom årene med sine kanoer.
Her er en kort stemingsrapport fra
en av turene til Hoeggenspeiderne
sist sommer: ” Turen startet på Brøttem i Klæbu. På stille og fredelige
Nidelva padlet fem kanoer avgårde
med to speidere med oppakning i
hver. Om elva og omgivelsene var
stille var ikke akkurat vi speidere det
ettersom vi sang av full hals mens vi
padlet. Vi startet padlingen mens det
fortsatt var oppholdsvær. Etter hvert
kom det litt duskregn, som fortsatte
resten av turen. Vi bestemte oss for
å finne en egnet plass å lage gapahuk, og fant en fin bortgjemt plass i
skogen. Etter litt om og men fikk vi
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satt opp gapahuken og endelig åpnet
godteposene. Akkurat da vi trodde
vi hadde det perfekt, avslørte Rune
at dagens middag var taco! Ja, dette
var helt etter speiderboka om mat på
bål… ”Du kan trylle fram de lekreste
retter over åpen ild. Det krever bare
gode glør, gode ingredienser og litt
øvelse” . Mye stemte med dette. I
alle fall den fantastiske smaken og
ikke minst menyoverraskelsen, men
her var det gjort litt gode forberedelser og saker og ting ble varmet på
primus, hviket også er grei å ha med
på tur. Etter et fullkomment måltid
la vi oss slitne i posen og snakket
til langt på natt. I løpet av natta lå
vi og hørte på at det øste ned, mens
alle lå varme nede i posen , – trodde
vi, inntil vi om morgen oppdaget at
Ådne og Tor Gunnar hadde stått opp

før oss. De var litt bløte og kalde,
og det til tross for at vi hadde sørget
for at de hadde fått plass i midten og
ikke i utkanten av gapahuken hvor
de eldre speiderne ”ofret seg” og
lå. I morgenlyset oppdaget vi at det
var et hull midt på presenningen og
konstaterte at det var på tide å kassere
den før neste tur. Vi pakket sammen,
lastet opp og koste oss i kanoene på
vei tilbake.”
Dette var en så ”chill” opplevelse
at vi dro tilbake og gjentok turen
like godt kort tid seinere med like
stor suksess om ikke enda bedre,
siden også været smilte til oss denne
gangen.
Magnus Bremdal Ekker
roverspeider

S

peidergruppa i Hoeggen kirke søker unge
og gjerne godt voksne
ledere til lederteamet
vårt. Vi har et kjempefint miljø og trives veldig
godt sammen. Kanskje
det f. eks. er noen foreldre som har barn i aktuell
alder og som kan tenke
seg å drive speiding sammen med barna sine i
Hoeggenspeidern. Høres
det artig så ta kontakt
med:
Siri Bremdal,
gruppeleder
mobil 90 15 62 85

Foto: Rune Ehlie

Hyggetreff
i Hoeggen kirke
våren 2010
Variert program: God servering
og tid til fellesskap, andakt, et
tema, allsang, utlodning.
23. mars: kl. 12:
”Klimaforandringer – har det
noe å si hvordan jeg lever?”
Tema og andakt ved Kristin
Lundberg.
27. april kl. 12:
Program ved Marit Holten:
Trøndere på Eidsvoll 1814.
Diktlesning. Andakt.
25. mai kl. 12:
”Tanker på balkongen.”
Rolf Stranden kåserer og
holder andakt.
Ønsker du skyss til hyggetreff,
kan du ringe tel. 73 91 28 83.
Skyssen er gratis.
For alle som er ledig på dagtid
disse dagene. Velkommen!

Bli med biskopen til Etiopia
I januar skal biskop Tor
Singsaasbesøkebispedømmets
vennskapskirkeiEtiopia.Har
du lyst til å være med?
Fåetmøtemedetspennende
land og en annerledes kirke
Afrika–skjønnhetogmagi–
ikke bare nød og fattigdom.
Opplev det selv!

H

elt siden jeg var lita har jeg
drømt om å reise til Afrika.
Vi ble et følge på 8 personer
fra Nidaros bispedømme som fikk
ei uforglemmelig uke sammen med
ledere i Mekane Yesus-kirken vest i
Etiopia.
På ettermiddagen, etter mange
timers busskjøring vestover, på varierende veikvalitet men gjennom vakkert landskap, kom vi fram til Bodji.
Det var den 6. januar og etter den
ortodokse kalenderen var det julaften.
Høytidsgudstjenesten var i full gang
og vi ble ønsket varmt velkommen.
Det var en flott gudstjeneste med
mye sang, både fra menigheten og fra
flere av de syv korene de har. Det var
veldig fint å oppleve fellesskapet på
tross av språk og kulturforskjeller.
Tidlig om morgenen (3-4 tida)
1.juledag begynte barna å samle seg
fra husene sine mens de gikk rundt
og sang i landsbyen. De endte opp i

Med biskop Tor Singsaas til Etiopia

Slik stod det i en melding som kom fra
bispedømmerådet før jul. En av de som
meldte seg på turen var Harriet Børset,
bosatt her i menigheten. Med bakgrunn
som sykepleier var hun spent på sitt møte
med landet.

kirka og der fortsatte det med gudstjeneste som varte fram til kl 8. Vi
møtte opp i 6-tida og da var kirka
på det nærmeste full. Igjen var det
en gudstjeneste preget av mye sang
og god tid til bønn. Biskop Tor holdt
preken og vi deltok med et par norske
julesanger.
Om ettermiddagen var det ungdomsgudstjeneste. Igjen var det full
kirke og mange barn deltok.
Jeg var forberedt på at Etiopia var
et fattig land og det tok ikke mange
minuttene i landet å se at det er slik.
Addis Abeba er en by med 4-5 mill
innbyggere og lignet i stor grad en
stor landsby. Mange bor i enetasjes
hus med bølgeblikktak og det går
esler i gatene. Samtidig er det stor
byggevirksomhet og vi så mange nye
blokker under oppføring og en stor
ringvei rundt byen er snart ferdig.
På landsbygda er det jordhusene
som dominerer. Mange med stråtak.
De som har litt bedre råd har bølgeblikktak. Jorda bearbeides med okser
og plog og kornet treskes ved at kyr
og okser tråkker i kornhaugen. Inne
i husene lages maten i stor grad over
åpen ild, en svært ugunstig måte med

tanke på energiøkonomisering.
Landet har store problemer som følge
av avskoging og det arbeides på
flere hold for å gjøre noe med dette.
Befolkningstilveksten er stor og
helsetilbudet på landsbygda er svært
mangelfullt.
Vi besøkte en poliklinikk drevet
av menigheten i Bila. Innsatsviljen
er stor, men de sliter med mangel på
utstyr og medisinsk kompetanse. Det
samme problemet møtte vi på et syv
år gammelt sykehus i Nedju. Det var
en rystende opplevelse å se hvor fattigslig det var og hvor dårlig utstyr de
hadde å hjelpe seg med. De manglet
kirurger og mulighet til å gi anestesi og det er ca 30 mil til nærmeste
sykehus med slik kompetanse. I
likhet med mange legespesialister i
Norge som kvier seg for å arbeide
i et faglig lite miljø i utkant-Norge,
kvier etiopiske leger seg for å bosette
seg og jobbe langt unna allfarvei i
Etiopia. Samtidig ble vi imponert
over engasjementet og innsatsviljen
til personalet som jobber der. Vi fikk
noen tanker om norsk helsevesen og
elendighetsbeskrivelsene av dette i
media.
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Ja, fattigdommen i Etiopia er
tydelig til stede, men det er ikke den
som sitter igjen i meg når jeg tenker
tilbake på turen. Det som gjorde
sterkest inntrykk på meg var møtet
med medarbeiderne i kirka. De var
glødende opptatt av å gjøre en innsats
blant sine medmennesker. Mekane
Yesus-kirka har en tydelig og klar
bevissthet om at arbeidet skal utføres
på to likeverdige områder. De er
glødende opptatt av å bringe evangeliet videre og de er like opptatt av å
bedre leveforholda for innbyggerne
der de bor. Menighetene har delt inn
arbeidet i ulike arbeidsområder og vi
fikk møte mange av lederne for disse
og høre dem fortelle. Vi ble slått av
hvor systematisk og strategisk de tenkte og jobbet. Et viktig spørsmål for
dem er: ”Hva er det viktigste behovet
for menneskene i områdene vi jobber
i?” De arbeider på et bredt felt med
for eksempel skogplanting og jordbruksutvikling, hiv/aidsforebygging,
familieplanlegging for å redusere
befolkningstilveksten, økonomisk
rådgiving, familierådgiving for
ektepar med samlivsproblemer og de
hjelper kvinner med fistulaproblemer
(med prosjektstøtte fra NMS) med
å komme seg til behandling i Addis
Abeba bare for å nevne noe.
Vi møtte sterke og flotte kvinner
som fortalte om arbeidet de gjør for å
styrke kvinnenes stilling i et mannsdominert samfunn. Her er NORAD

inne med
midler i
det som
heter
”Women
empowermentproject”
og de
har fått
forlenga
Harriet Børset
støtte til
prosjektet slik at det som var planlagt avslutta i 2009 også fortsetter
i 2010. Alle menighetene har kvinnelige ledere på områder som jobber
særskilt med dette. En av de viktigste arbeidsoppgavene deres nå er å
forhindre omskjæring av jenter og de
henvender seg til alle uansett religionstilknytning. Mekane Yesuskirka
har pr i dag 17 ordinerte kvinnelige
prester og en biskop. Flere kvinner
går på teologisk seminar slik at antallet vil øke.
Halvparten av befolkninga i Etiopia er under 15 år og det var mange
ungdommer å se på gudstjenestene.
Menighetene kjenner på ansvaret
for å ta vare på disse ungdommene.
De er også veldig opptatt av å hjelpe
elever som av ulike grunner faller ut
av skolen og på å forhindre at unge
jenter trekker inn til storbyene for
prostitusjon.
Harriet Børset

Sy-og scrapbookinggruppe i Tempe kirke
Lyst til å være med? Det har utviklet
seg et trivelig miljø i denne gruppen.
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 ivrige på å
holde gamle klær i orden, andre broderer eller strikker. Det vi i utgangspunktet tenkte, var å sy om klær vi er
misfornøyde med, og ta vare på det
gamle i stedet for å kjøpe nytt. Vi er
fremdeles åpne for det, om noen tar
med en symaskin.
Men slik det er i dag, er gruppen en
munter gjeng som samles ca én gang
hver måned og pusler med en selvvalgt hobby mens praten går livlig.
Temaene kan være svært så seriøse,
men humoren er aldri langt unna.
En enkel servering tar vi oss også
tid til. Datoer framover: 17. mars og
14. april. Vi samles i møterommet i
Tempe kirke.
Spørsmål rettes til Ingrid på
tlf 993 54 928.

Aktivt kirkeliv i Etiopia
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For en nordmann som kommer fra en kirkevirkelighet med
synkende gudstjenestedeltakelse var møtet med lederne i
menighetene imponerende og inspirerende.

D

e kunne fortelle om fulle
kirker hver søndag og til
nattverdgudstjenesten, som
de feirer en gang i måneden, er det
over 2000 personer til stede. De 4
kirkebyggene vi besøkte kunne romme mellom 500-1000 personer. I til-

Kirkene fylles i Etiopia

legg hadde de satt opp enklere bygg
med tak og åpne vegger ved siden av
slik at folk kunne sitte i skjul for sola
når det ikke var plass i kirka. Alle
medlemmene i kirka hadde smågrupper de kunne være med i og når slike
husfellesskap ble for store, delte de
seg slik at flere
kunne bli med.
Kirka har hatt
en fantastisk
vekst siden den
ble opprettet
for 100 år
siden og teller i
dag over 5 mill
medlemmer.
En del av veksten skyldes
overgang fra
den ortodokse
kirka, men
mange er også
kommet til tro
gjennom møtet
med vitnesbyrdet fra
kristne naboer
og venner. Det
dannes stadig
nye menigheter
og veksten ser

ut til å fortsette.
Bønnelivet i menighetene var
tydelig og aktivt. Det er døgnkontinuerlig bønnevakt i synoden hele
tiden og de bruker like mye tid til
bønn når de har planleggingsmøter
som på sjølve planlegginga. Det var
sterkt å få ta del i dette fellesskapet
og kjenne på tilhørighet på tross av
alle ulikhetene. Vi satt med en sterk
følelse av at vi var småsøsken som
kom for å lære av storebror.
Etiopia var under kommunistisk
styre i perioden 1974 til 1991. Mange
av de kristne ble kastet i fengsel
og torturert og flere av lederne ble
henrettet. Etter at kommunistregimet falt var antallet medlemmer
i Mekane Yesuskirka doblet. Vi
møtte en eldre mann som hadde
blitt fengslet i denne perioden. Han
hadde fått problemer med synet pga
behandlinga han var blitt utsatt for i
fengslet. Vi lurte på hva som hadde
skjedd med dem som utførte torturen
etter at regimet falt og fikk til svar at
en stor del av dem var blitt kristne

og nå var medlemmer og noen til og
med ledere i kirka. Det gjør inntrykk
å høre slikt og sier noe om kraften i
forsoningen og tilgivelsens vei.
Når jeg ser tilbake på turen tenker
jeg at vi har flotte og åndelig sterke
søsken i Afrika. Vi trenger hverandres forbønn. De lever blant et folk
med store materielle mangler og
lever med egen og andres fattigdom
innpå seg hver dag. Vi lever i et land
der rikdommen truer med å ta
kvelertak på vårt åndelige liv. Vi
trenger å bli inspirert av og ta del i
deres åndelige styrke og vi kan dele
av vår materielle rikdom.
Harriet Børset (bilder og tekst)

Formiddagstreff
i Leira kapell
Våren 2010
Tirsdag 02. mars kl 11.00

Ole Lilleberg viser lysbilder og
forteller fra en tur til India.
Andakt ved Ole Lilleberg

Tirsdag 6. april kl 11.00

Biskop Tor Singsås og Kes Efraim Fikiru
som er biskop i vestre synode i Mekane
Yesus kirka.

Steinar Supphellen: Johan Ernst
Gunnerus, biskop og
vitenskapsmann
Andakt ved Steinar Supphellen

Tirsdag 4. mai kl 11.00

Sang- og musikkprogram ved
Borghild og Kåre Lilleberg
Andakt ved Ingrid Sandstad
Det er allsang, bevertning og
utlodning ved alle treffene.
Alle er hjertelig velkommen!
Spørsmål kan rettes til
Elin: 73 96 81 22 eller
90 62 17 77,
Marit: 73 96 57 68.

Ingrid Kunzendorf, Jeritu og Bella Svanholm. Jeritu fortalte mye om kvinnearbeidet og er
ansatt i menigheten i Bodji.

Brettedugnad for Haiti-ofre

D

en Interkulturelle kvinnegruppa møtes annenhver
mandag fra klokka 1830 til
2030 i sokkelen i Hoeggen kirke. Til
sammen var det 15 kvinner fra Japan,
Finland, England, Chile, Hellas,
Thailand og Norge som møtes. Ikke
alle kommer hver gang, noen har
ikke alltid like lett å komme fra ulike
plikter på hjemmebane. De fleste er
småbarnsmødre. Noen har med seg
barn, og det går også veldig greit. Det
er fint å treffes.
Praten går på norsk, engelsk,
japansk og spansk, vi hjelper hverandre med forståelsen! Det kan snakkes
om norsk skikk og bruk, barn og oppdragelse og om løst og fast. Temaene

Hva er origami?
”Origami er en gammel japansk
papirkunst hvor man bretter papir
til figurer uten å klippe eller lime.
Av et stykke kvadratisk papir kan
man for eksempel lage blomster,
fugler og figurer. I japanske skoler
er origami et ledd i undervisningen. Navnet origami ble konstruert i 1880 fra ordet oru, å brette,
og kami, papir. Før den tid ble
kunsten kalt orikata, å brette med
respekt for papirets indre sjel.”
”Om du bretter 1000 traner kan
du ønske deg noe!”

kan variere!
Det er nesten alltid en praktisk aktivitet som medlemmene
selv har vært med å bestemme.
Etter jul har de syslet
litt med korssting.
Hovedakiviteten har
vært origami!
I Japan sier
man at traner
er
bringer lykke
og fred. Damene i
den interkulturelle gruppa bretter
traner i papir. De
skal selges til
inntekt
for jordskjelvrammede
barn på Haiti.

Kom gjerne i Hoeggen kirke
lørdag den 20. mars. Da er det
interkulturell lørdag på kirketorget fra kl.12 til 14. Pianisten
Takako Uno vil gi en minikonsert på klaver. Det skal selges
traner og forskjellig slags mat.
Liv Haarsaker Olsen
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Fellesskap
V

i mennesker trenger fellesskap, og mye av det diakonale
arbeidet går ut på å finne og tilby
møtepunkter. Det skal ikke mer enn
to mennesker til for at det kan bli
et fellesskap. Møtestedet kan være
kirka eller et anna sted. I besøkstjenesten er det oftest heimen til den
som ønsker besøk. Noen ganger
blir det et typisk hjelper/hjelpetrengende-forhold, men andre ganger
utvikler det seg til et mer gjensidig
forhold hvor begge har noe å gi som
den andre trenger. I 2009 kom et nytt
slikt gjensidig forhold i funksjon,
med utgangspunkt i besøkstjenesten.
I den nye ‘Plan for diakoni i Den
norske kirke’ legges det stor vekt på
at alle skal ha mulighet for både å gi
og få. Vi har behov for begge deler.
Jesus sa at ”hvor to eller tre er
samla i mitt navn, der er jeg midt
i blant dem” (Matt 18,20). Her
handler det konkret om bønn og
bønnhørelse. Men det sier uansett
noe om verdien han ser i hvert menneske og betydningen av også de

små fellesskap. Ja, ofte
kan et lite,
men nært
fellesskap bety mer enn de store
fellesskapene. For hvis vi er sammen med (mange) mennesker uten å
oppleve fellesskap med hverandre,
er det ikke noe (godt) fellesskap. Da
kan det lettere oppstå indre sår enn
at slike leges. Menigheten skulle
være et helbredende fellesskap. Som
Jesu disipler er vi kalt til å bry oss
om hverandre, og da handler det om
å se og virkelig møte den enkelte også i de store fellesskap.
Kirkekaffen og hyggetreff er
eksempler på slike store fellesskap.
Der er det viktig at vi alle tenker på
å være inkluderende, så ingen går
derifra uten virkelig å ha møtt noen.
Kanskje vi kan bli litt bedre på å ta
kontakt med nye mennesker? Sette
oss ved bord sammen med noen vi
ikke kjenner så godt fra før? Det kan
kreve litt mer av oss i utgangspunktet, men det vil være berikende å bli
kjent med nye. Og som Guds familie
hører vi sammen!
Ingrun Norum, diakon i Hoeggen

Kirkeringen i Tempe
Mannequinoppvisning
Kirkeringen arrangerer manequinoppvisning i menighetssalen i Tempe
kirke
torsdag 15. april kl 19.30
Det blir allsang, andakt, bevertning
og åresalg.
Musikk ved Jon Bang
Konferansier: Elin Rø Ludvigsen
Siste møte i vår:
Torsdag 6. mai kl 19.30
Tema for foredrag: Hva er Kirkelig
fellesråd?

Åpent Lekested
i Tempe kirke
Sted:

Underetasjen i kirka,
inngang mot sør
Tid:
Hver onsdag fra kl 10.00 til
kl 13.00
Målgruppe: Foreldre/dagmammaer/
besteforeldre med små barn
Program: Fri lek/prat, sangstund med
musikkpedagog, felles måltid
med medbrakt mat. Gratis
kaffe/te/saft. Formingsaktiviteter for større barn.

Ny enhetsleder for Strinda prosti

G

unhild Marie Roald (31)

er ansatt som enhetsleder for
Strinda prosti. Hun har personalansvaret for de kirkelig ansatte i prostiet
unntatt prestene.
Gunhild har bakgrunn fra Kirkens
Bymisjon og har vært nært knyttet til
arbeidet i Vår Frue, særlig innenfor
diakonalt kulturarbeid. Hun kommer
fra en stilling hun hadde på botiltaket
‘Veiskillet’ på Moholt, som drives
av Bymisjonen. Dette er et ettervertilbud for tidligere innsatte menn.
‘Veiskillet’ bidrar til at de skal få en
lettere vei tilbake til samfunnet.
Ellers må det nevnes at Gunhild
kommer fra Ålesund, har bakgrunn
fra KFUK/KFUM og opplever en
dyp forankring i kirken. Hun har
også skrevet musikk, spiller fiolin og
synger i vokalkvartetten ‘Smyr’. SS.

Prestevikar
Sigrid Lauglo vikarerer som prest
for Lise Martinussen fram til 15.
mai. Lise er for tiden enga-sjert i
Kirkens Nødhjep. Sigrid har nylig
tatt presteutdanning og har tidligere
arbeidet som sosionom. Hun har
i en periode vært prestevikar i
ulike sammenhenger i Nidaros
bispedømme. Sigrid vil være sterkt
involvert i konfirmantarbeidet i
Hoeggen i denne perioden.
SS

M

enigheten, med konfirmantene
i spissen, kommer snart og
ringer på døra di. De utfordrer deg
til å bli med på Fasteaksjonen. Det
er en innsamlingsaksjon som støtter Kirkens Nødhjelps arbeid blant
katastroferammede i verden. Det er
slike penger Kirkens Nødhjelp nå
bruker til å hjelpe jordskjelvofrene i
Haiti. Det handler om å være til stede
som medmenneske og hjelpe. De
færreste av oss må ta inn alle inntrykkene og møte enkeltmenneskene bak
lidelsene. Men vi har ikke lov til å
være likegyldige. Vi kan be for dem
og de som hjelper dem, støtte arbeidet økonomisk og sørge for at de
ikke blir glemt. Ta godt imot bøssebærerne! – Og takk til alle som går
med bøsser!
Fasteaksjon. Faste. Ta vekk noe
for å få større fokus på noe annet. For
eksempel å unnvære mat, for å konsentrere seg mer om bønn og gi Gud
større plass i livet. Det er ikke sikkert
det er fravær av mat som gir troslivet
vårt mer næring. Kanskje det å redusere TV-tid, eller skru den helt av,
kan gi overraskende tid ”til overs”
til å bruke på fellesskap med Gud og
mennesker rundt oss. Få fokus på det
Gud vil med at du er der du er og den
du er. Og hvem Jesus er.
Starten på året har gitt 30 i menigheten fornyet fokus på hva det vil si å
følge Jesus i vår tid. Gjennom kurset
Spor, utarbeidet av Korsvei-bevegelsen, har vi tatt for oss temaene
Disipler, Søke Kristus, Bygge
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Ikke lov å være likegyldige
fellesskap, Leve enklere, Fremme
rettferdighet og Veivalg. Gjennom
å lese bibeltekster sammen og dele
tanker og erfaringer med hverandre,
har vi blitt utfordret til å se etter spor
av Jesus og å sette spor.
Temaet ”Bygge fellesskap” sammenfaller med fellesnevneren for
hva det nye menighetsrådet er mest
opptatt av å jobbe for. Jeg håper det
fellesskapet kurset ga kan gi ringvirkninger til flere i menigheten.
På menighetsmøtet 16.mars håper
vi dessuten det kan komme ideer
på hvordan vi kan legge til rette
for gode felleskap for barn i 9-13
årsalderen. Vi har en studentby i
menigheten. Hva slags fellesskap
ønsker studentene seg? Fellesskap
er møte mellom mennesker, og er
viktig uansett hvilken livssituasjon vi
befinner oss i. Hva slags fellesskap
ønsker du deg?

Aksjon.
Kanskje
kan vi ha
to fasteaksjoner denne
fasten. Én
for Kirkens
Nødhjelp,
og én for
fellesskapet: Kanskje et spørsmål nå i
fastetida kan være: Er du villig til å
gi ditt bidrag til at fellesskapet blir
slik du vil ha det?
Fasten leder inn i påsken. Gjennom det Jesus gjorde for oss kan vi
se hvor mye Gud ønsker å ha fellesskap med oss. La oss svare på
henvendelsen og utvikle fellesskapet
videre. God faste og påske!
Unni Fosser Knudsen
leder Hoeggen menighetsråd

Vellykket disippelkurs

Et trettitalls deltagere opplevde et flott meditasjonskurs i februar om hvordan man kan bli mer
bevisst å være en Jesu disippel. Kurset gikk over
fem samlinger. Hver samling tok utgangpunkt
over en bibeltekst som ble gjenstand for refleksjon,
diskusjon og ettertanke. Knut Grønvik (bildet),
ansatt som prest i Korsveibevegelsen, deltok på en
av samlingene. Korsveibevegelsen har utarbeidet
opplegget for kurset. Se http://www.korsvei.no for
mer informasjon.				
SS

Åpen kirke - Hoeggen

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 / 90 76 74 87

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.

Klæbuveien 100

Lyngv. 3 – 7088 HEIMDAL
72845080

73 94 03 05

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

DataTrykk har alt du trenger
i kontortrykksaker

DataTrykk

**** 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

Stubbanveien 12, 7037 Trondheim
Tlf. 73 96 75 17 - Mobil 976 07 731
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HVERDAGER
09-23 LØRDAGER
hverdager 09-22.
lørdager 09-21
09-20
TLF.
73 96
96 28
28 92
92 faks.73
FAX 73 96
tlf.73
96 28
28 94
94
BPVESTLIA
BUNNPRIS.NO
bpvestlia bunnpris.no
VELKOMMEN TIL BUNNPRIS VESTLIA AS
velkommen til Bunnpris Vestlia A/S
FOR
HANDEL
forEN
enHYGGELIG
hyggelig handeL

S

og

GO’FOTEN Fotpleie
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Døde
Nicolai Benjamin Gaustad
Sigrund Indianna Bratsberg

B2B

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

BLIKKENSLAGER
ETABL. 1972

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

s
nh 40
holmegravel73
anDøgnvakt
S89va11
B
holm
www.svanholm.no
TRONDHEIM

olm
vSanh e
B
Begravelser
Kremasjoner
Gravstøtter
Forsendelser
Blomster

Døpte

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

Jenny Engelsås-Eilertsen
Leon Michelsen
Zozan Kaya Asphaug
Emilian Bratsberg
Amilie Rosmo Helsø
Sara Celin Rosmo

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

Kontonumer:15942287248
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

Bratsberg kirke

Hyggetreff
i Bratsberg:

Datoer: 4. mars og 8. april.
Klokkeslett: 12.00- ca 14.00.
4. mai er det felles treff i Leira
kapell.
Andaktsholdere er Audun Slettahjell og Ingrid Sandstad.
Buss nr 54 går fra Trondheim
sentralstasjon kl 11.00 og er
framme i god tid før treffet.
Det er alltid god servering og
utlodning etter”alle får”-prinsippet

Felles busstur

Brattsberg/Leira/Tempe
Hans Baucks v 1, 7033 Trondheim

Fellesutgivelse av menighetsbladene for Hoeggen, Tempe
og Brattsberg.
Redaksjon:
Skule Sørmo (red, layout), Eivind
Bratseth, Heidi Birkelund, Lise
Helen Brevik, Otto Sjelmo.
Opplag: 11.000
Trykk: Offset-Trykk AS

10. juni er det felles tur som i år
går til Hovin og Hølonda. Bussen
starter i Bratsberg og tar med folk
ned til Tempe . Det blir middag
på Hovin bygdetun og besøk på
muséet der, før turen går videre
til Hølonda. Der blir det kirkebesøk og andakt.
Spørsmål ang. turen kan rettes til
Elin eller Reidun,
tlf: 938 63 323

Velkommen til kirken
Tempe og Bratsberg

11. 1.søndag etter påske
Tempe helse- og velferdssenter
kl.11.00.
Høymesse v. diakon Ingrid Sandstad
og sogneprest Audun Slettahjell

Mars:

18. 2.søndag etter påske
Bratsberg kirke kl.11.00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene v. Esbjørn Hummelgård.
Leira kapell kl.18.00
Samtalegudstjeneste med konfirmantene v. Esbjørn Hummelgård.

14. 4.søndag etter påske
Leira kapell kl.11.00
Gudstjeneste v. Audun Slettahjell
21. 5 søndag etter påske
Bratsberg kirke kl.11.00
Gudstjeneste v. Audun Slettahjell
Tempe kirke kl.18.00
Basar. Konfirmantenes
Estlandsaksjon
28. Palmesøndag
Tempe kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste v. Esbjørn
Hummelgård.

April:

1. Skjærtorsdag.
Leira kapell kl.18.00
Nattverdgudstjeneste v. Audun Slettahjell. Kveldsmåltid etter gudstjenesten.
2. Langfredag
Tempe kirke kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste v. Audun
Slettahjell.
4. 1.Påskedag
Tempe kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste v. Audun Slettahjell.
Trompetmusikk.
5. 2.Påskedag
Bratsberg kirke kl.11
Høytidsgudstjeneste v. Audun Slettahjell

25. 3.søndag etter påske
Tempe kirke kl.11.00
Jubileumsgudstjeneste. Tempe kirke
50 år. Biskop Tor Singsås, prost
Tora Samset, menighetens prester
m.fl.
Jubileumsfest i menighetssalen.

Mai

2. 4.søndag etter påske
Tempe kirke kl.11.00
Samtalegudstjeneste med konfir
mantene v. Audun Slettahjell
8. Lørdag
Bratsberg kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v. Esbjørn Hummelgård
9. 5.søndag etter påske
Leira kapell kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste v. Audun
Slettahjell
Tempe kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
v. Esbjørn Hummelgård
13. Kristi himmelfartsdag
Tempe kirke kl.11.00
Høymesse v. Audun Slettahjell.
Felles med Hoeggen menighet.

16. 6.søndag etter påske
Leira kapell kl.11.00
Høymesse v. Audun Slettahjell
17. Grunnlovsdag
Bratsberg kirke kl.12.00
Familiegudstjeneste v. Audun Slettahjell
23. Pinsedag
Tempe kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste v. Esbjørn
Hum melgård
30. Treenighetssøndag
Hoeggen kirke kl.11.00
Felles gudstjeneste for alle menigheter i Strinda prosti.

Juni
06. 2.søndag etter pinse
Leira kapell kl.11.00
Høymesse v. Esbjørn Hummelgård
Bratsberg kirke kl.11.00
Høymesse v. Audun Slettahjell
13. 3.søndag etter pinse
Tempe kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste v. Esbjørn
Hum melgård.
Etter gudstjenesten: Musikk og salg
av pølser, brus, kaffe og kaker utenfor kirken
20. 4.søndag etter pinse
Tempe kirke kl.11.00
Høymesse v. Audun Slettahjell
Bratsberg kirke kl.11.00
Gudstjeneste v. Esbjørn Hummelgård
27. 5.søndag etter pinse
Tempe kirke kl.11.00
Høymesse v. Esbjørn Hummelgård.
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Tempe kirke:

Døde
Else Marie Tollefsen
Marit Dorothea Trætteberg
Nils Bersvendsen
Unni Holan
Kjellaug Osvoll
Johan Margido Dahlen
Ingvar Bjarne Trondseth
Petra Johnsen
Hjørdis Skjetne
Kåre Arnold Fossum
Ingri Marie Jahr
Per Gunnar Erland

Wenche Selnes
Liv Pedersen
John Grøn
Gunnlaug Johanne Løvmark
Karl Johan Brækstad
Øystein Christoffer Kvarberg
Ruth Nielsen
Jan Sturla Torgersen

Tempe
Døpte

Erlend Stene Knardal
Sander Aslaksen Mathisen
Per Attramadal Einbu
Erlend Sandø Lundemo
Frøya Wengstad-Halvorsen
Espen Bergseth Larsen
Erik Refshus Leinum
Mia Slyngstad Wiggen
Ronja Sylthe Aakerholm
Sofie Grønflaten Holte
Karen Egstad Skotheimsvik
Sofie Ruth
Noah Leander Hønsvik
Eline Fjærli Solåt
Luis Zaya Walle

Synne Anders datter Tuva
Emeli Stamnes Isdahl
Kaja Skogan - Langø
Julie Hegre Gartland
Maren Johansen Grødal
Martinius Sjølstad Furunes
Majken Aurora Sjølstad Furunes
Ragnhild Selnæs
Lukas Amadeus Wiklund
Sofia Solbakken Haugen
Elise Eggan Brøndbo
Carl Fredrik Hellem Indbryn
Oliver Wold
Sofia Tønder-Roos

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.hummelgard@kirken.trondheim.no
Diakon i Tempe og Leira
Ingrid Sandstad
tlf.: 73 94 95 95
ingrid.sandstad@kirken.trondheim.no
Kirketjener Tempe og Leira:
Lev 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:
Gunhild Marie Roald
Menighetsrådets leder:
Kirsten Selnes

tlf.: 41 64 10 21

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

Mars:

07. 3.søndag i faste. Høymesse kl. 11
Kl. 1930: Konsert. Barokke kon
serter av G. Handel, og J.S.Bach.
Sigurd Imsen, barokkviolin og
Erling W. Aasgård, cembalo.
14. Midtfastesøndag. Familiegudstjeneste. Utdeling av 4.årsbok til de
som er født første halvdel av 2006.
16. Menighetens årsmøte kl. 19-2130.
21. Maria budskapsdag. Høymesse
kl. 11 Konsert kl. 18: Nidarosdomens guttekor. Dir.:Bjørn Moe.
23. Hyggetreff k. 12-14.
23. Konfirmantenes 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. 19.
Kveldsmat etter gudstjenesten.

02. Langfredagsgudstjeneste kl. 11.
04. Påskedag. Høymesse kl. 11.
05. Påskelovsang kl. 19.
11. Familiegudstjeneste kl. 11.
18. Høymesse kl. 11.
Samtalegudstjeneste med konfirmanter kl. 18.
20. Samtalegudstjeneste med konfirmanter kl. 18.
25. Gudstjeneste kl. 11. Etterlatte er
spesielt invitert.
Konsert kl 1930.
Festlig musikk for trompet og
orgel.
Heidi Rye, trompet
Erling W Aasgårs, orgel
27. Hyggetreff kl. 12-14.

Mai:

02. Konfirmasjonsgudstjenester kl. 11
og kl. 13.
05. Konsert kl. 1930 med Kantorikoret
fra institutt for musikk, NTNU.
08. Konfirmasjonsgudstjenester kl. 11
og kl. 13.
09. Konfirmasjonsgudstjenester kl. 11
og kl. 13.
13. Kristi Himmelfartsdag. Ingen gud
stjeneste i Hoeggen.
( Vi oppfordrer menigheten til å ta
del i gudstjenesten i Tempe kirke
kl. 11 denne dagen )
16. Høymesse kl. 11.
19. Vårkonsert kl. 19. Menighetens kor
med flere medvirker.
23. Pinsedag. Høymesse kl. 11.
25. Hyggetreff kl. 12-14.

30. Treenighetssøndag. Felles gudstjeneste for alle menighetene i
Strinda prosti i Hoeggen kirke
kl.11.
Konsert kl. 1930:Robert Schumann
200 år. Sangsyklusen ”Dicherliebe”
Opus 48 Vier Skizzen opus. 48.
Harald Bjørkøy, tenor.
Erling W. Aasgård, piano/orgel.

Juni:

06. Høgmesse kl. 11. Markering av at
Ingrun Norum avslutter diakontjenesta si.
13. Det planlegges utegudstjeneste. Se
nærmere info under Kirkene i helgen i Adresseavisen.
16. Beboere på Nidarvoll Helsehus
inviteres til gudstjeneste med
kirkekaffe kl. 12 .
20. Høymesse kl. 11.
27. Høymesse kl. 11.

Juli:

04. Ingen gudstjeneste i Hoeggen.
11. Høymesse kl. 11.
18. Høymesse kl. 11.
25. Høymesse kl. 11.
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Døde
Vesle Gabriel (som døde i mors liv)
Anton Kristian Haugan
Else Sofie Opsal
Magnar Karl Kintel
Magnhild Edith Bergdal Lohn
Torbjørn Arthur Meland
Einar Ivangen
Ole Brevik
Kaare Rinnan
Else Hagen
Kristina Nyhuus

Sollaug Margaret Gilde
Torund Cochrane
Kjell Hermann Stubbom
Asbjørg Nordgaard
Roger Angel Knutsen
Kåre Nilsen
Per Øivind Bergh
Ivar Døsvik
Bjørn Brigtsen
Jesper Askeland-Skjølberg
Merethe Rangø Roli
Asbjørn Løvø

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

Døpte
Matias Waagan Aakervik
Johanne Bernhardsen
Jonas Hole Brekke
Iben Nesset Eide
Emma Taftø Flatjord
Aili Fossum
June Vatn Hammerstrøm
Signe Holm Klemmetvoll
Håvard Hotvedt Berg
Morten Løe-Madsen
Emil Holte Sandum
Victoria Nesvold Skjærvold
Frøya Wengstad-Halvorsen
Daniel Meland
Maja Schanke- Stenstvedt
Tevje Nyre Vigmostad
Sofie Grønflaten Holte
Sofia Johanne Bugten
Eskil Holstad Indahl
Sondre Arntsberg Johansen
Nora Mauseth Petersen
Arian Larsen Storli

HOEGGEN MENIGHET

Emma Johanne Kjelden
Nikolai Gorrawitt Nabamrung
Synne Andersdatter Tuva
Sondre Refsnæs Garlid
Fride Fjeseth Hansen
Sofie Malene Kojen
Oda Grønseth Sjøbakk
Miriam Wallum Skajaa
Mia Tøndel
Pernille Bjerkestrand
Nicolay Kvernland
William Åsen
Ida Vikan Blix
Aurora Fiskvik Dahl
Julie Gaustad
Johan Grønli
Brianne Rødseth Ingebrigtsen
Didrik Fines Lund
Andreas Juel Søbstad
Emil Vestues
Sofia Solbakken Haugen
Kristian Borgersen Lunde

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:
Gunhild Marie Roald
Menighetsrådets leder:
Unni Fosser Knudsen

tlf.: 41 64 10 21

Karnevalsgudstjeneste i Hoeggen

Prinsesser, sjørøvere, løver, klovner, engler og
mange andre fine og rare folk og dyr var samlet i
Hoeggen kirke askeonsdag 17. februar. Det ble en
flott og fargerik karnevalsgudstjeneste for store og
små.
Samlingen startet på kirketorget med sang av
Hoeggen mini- og barnegospel, før de fremmøtte
fikk boller og saft, pølser og brød. Etter litt mat
toget de inn i kirka til feiende flott musikk, og så

ble det mer sang, både felles og av koret.
Prest Merete Sand snakket om at karneval betyr
«vekk med kjøttet.» Hun snakket om at faste er
for-beredelse til påske, og at presten da bruker
lilla stola, samme farge som i tida før jul. Ved
slutten av guds-tjenesten fikk de som ønsket det
tegnet et kors i panna av aske, som påminnelse
om dåpen.
Heidi Birkelund

