Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 3 2010)

Millionbeløp til
trosopplæring
Fram til 1969 hadde skoleverket ansvaret for trosopplæringen for Den norske kirke. I 2003 vedtok Stortinget at de ressursene som skoleverket tidligere hadde
til dette, skal gis til kirken.
Se side 2-5

Storsatsing på konserter
Seks kantorer i Strinda har laget et kjempeprogram
med konserter . Mange kjente artister er også engasjert i progrmmet.
Se side 8-11
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rosopplæringen starter på
dåpskurset eller med dåpssamtalen!
Da jeg ble født en gang rundt
midten av forrige århundre, var det
ikke snakk om at presten ønsket
en samtale med foreldrene i forkant av dåp. Foreldrene meldte dåp
til kirka,og så møtte man fram på
gudstjenesten. Navn på foreldre og
faddere ble skrevet inn i kirkeboka
etterpå. Da jeg begynte som prest på
åttitallet, var dåpssamtalen innarbeidet som fast praksis rundt omkring.
Det var vanlig at presten snakket
med alle foreldrene til hvert enkelt
barn. Det er trivelig å møte nybakte

foreldre. Og det ble mange fine samtaler. Etter hvert ble det mer vanlig
å samle flere foreldre til samtale om
dåpens innhold, og praktiske spørsmål knyttet til selve dåpshandlinga.
Vi kaller det dåpskurs. Det har også
blitt vanlig at hver enkelt menighet
har innført symbolhandlinger knyttet
til dåpen. Noen steder får familien
med et dåpslys hjem, andre steder
tenner de lys i lysgloben for barnet
i forbindelse med dåpen. Det siste er
praksis i Hoeggen. Den som bærer
barnet løfter det også opp så hele
menigheten får se det nye kirkemedlemmet. Vi venter også med å sette
på dåpslua til etter at barnet er døpt.

Dåpslua er et symbol for frelsens
hjelm som den døpte får i dåpen.
Det er bortimot full oppslutning på
de dåpskursene vi avholder i Hoeggen kirke en gang hver måned. Siste
år ble 125 som bor i vår menighet
døpt. Bare halvparten av dem ble
døpt i Hoeggen kirke. Det er slik at
mange drar ”hjem” for å døpe barna.
Og derfor blir det også døpt en del
i vår kirke som bor utenfor menighetens grenser. Foreldrene deltar
på dåpssamtale eller dåpskurs i den
menigheten de bor, og papirarbeidet blir utført der. Mellom 10 – 15
foreldrepar møter altså på dåpskurs
hver måned. Jeg vil bare skynde meg

Utdeling av kirkeboka har vært
en årelang tradisjon i Hoeggen,
slik som det også er i mange andre
menigheter.

tte friske fireåringer møtte opp
til gudstjenesten i Hoeggen
kirke søndag 12. september for å
motta Barnas kirkebok. Iveren i å
utforske boken var åpenbar etter at
sokneprest Merete Sand gav hver
enkelt sitt eksemplar av boka. Hun
hadde samlet barna framme ved
alterringen under preken som hun
hadde rettet direkte til barna.
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er skrevet til den nydøpte som hviler
trygt med vått hår i den voksnes favn
etter dåpen. Salmen heter Sov, du
lille, sov nå godt. ( nr. 104 i Salmer
97 ) Og de tre siste strofene lyder
slik:
Når du vokser og blir stor,
skal du be om sanne ord.
Du er døpt til kjærlighet,
åpenhet og ærlighet!
Spør oss ut om tro og håp,
nattverd, bønn og barnedåp!

Trosopplæ ringen
Barnas kirkebok til fireåringer

Å

å legge til at de som ønsker egen
samtale med prest selvfølgelig får
anledning til det. Og det blir en del
dåpssamtaler også hvert år.
Den gang da jeg ble døpt, var det
heller ingen som stilte spørsmål om
barnet skulle døpes. Sto foreldrene
sjøl i ”Statskirka” så døpte en da
ungene! I dag er situasjonen mer
sammensatt: For mange er det en
selvfølge å døpe barna. Andre foreldre har diskutert seg fram til at de
ønsker dåp også for sine barn. Men
jeg tror de fleste foreldre snakker
sammen om det valget de gjør. Det
er bra. Fordi foreldre gjør de valg de
mener er best for barna. Vi døper på
Jesu oppdrag. Døp i Faderen, Sønnen
og Den hellige Ånds navn. Lær dem
det jeg har lært dere. Det var Jesu
befaling til vennene sine. Dåpen skjer
bare en gang i livet.. Men dåpen er
en livslang hendelse. Det betyr at den
som er døpt, må bli kjent med Jesus.
Barnet er en gave til foreldrene.
Dåpen er en gave til barnet. Akkurat
som barnet vokser og blir større, må
også dåpen vokse med barnet. Dåpen
hører til i en sammenheng. Og det
er foreldrenes ansvar sammen med
faddere og ansatte i kirka at barna
får lære om det de er døpt til. Vi skal
gi barna en identitet som døpte og
kristne. Det er en oppgave og et arbeid som må vokse i takt med barnets
utvikling.
På dåpskursene i Hoeggen synger
vi noen av salmene som er skrevet
spesielt for dåp. En av nye salmene

Dette tiltaket er et a de mange
tiltakene som går inn i den nye trosopplæringsreformen som Stortinget
har bevilget penger til.

Spør om hva din Skaper vil
du skal bruke livet til!
Spør om Jesu hjertesak,
julenatt og påskedag!
Spør om lykkens rose rød,
spør om hjelp i liv og død!
Lille knopp på livets tre,
lille barn på voksenkne,
nå er livet godt begynt,
Kristi kjærlighet forkynt.
Du skal vokse, blomstre smukt,
Bære god og evig frukt
Vi vil at barna skal lære om Jesus og
om innholdet i den kristen tro. Derfor
må barna få høre om Jesus. Hvordan
kan de tro på en de ikke har hørt om?
Og hvordan kan de høre uten at noen
forkynner? Så kommer da troen av
det budskapet en
hører, og budskapet kommer av
Kristi ord.

Flomkatastrofen i
Pakistan trenger hjelp

N

idaros biskop og Nidaros bispedømmeråd oppfordrer menighetene i bispedømmet om å ha ofring
og forbønn for flomofrene i Pakistan.
Flommen i Pakistan berører mer
enn 14 millioner mennesker. 6 millioner. av dem er barn. Igjen er det
de fattigste som er hardest rammet
av naturkreftene. Kirkens Nødhjelp
er gjennom lokale partnere godt
i gang med arbeidet. 3 mill. kr er
foreløpig bevilget. Kirkens Nødhjelp
planlegger gjennom samarbeidet i
ACT Alliance å hjelpe over 100.000
mennesker med akutt nødhjelp.
Vannrenseenheter er sendt, matvarer,
telt husholdnings- og hygieneartikler
blir distribuert, og mobil helsehjelp
vil bli tilbudt. - Takk til menigheter
og enkeltpersoner som står sammen
med oss i innsatsen for de rammede!
Bruk konto 1602 40 26535, givertelefon 820 44 004 (200,-) eller
Kirkens Nødhjelps nettsider:

http://www.kirkensnodhjelp.no/

Merete Sand
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Trosopplæringsreformen:

Største reform siden innføring av konfirmasjonen

V

igdis Aanderaa Aakre er
ansatt på bispekontoret som
rådgiver med trosopplæring
i bispedømmet som spesialfelt. Hun
har tidligere vært engasjert i dette
arbeidet i Byåsen menighet.
-I denne reformen er intensjonen
at det skal gis en ramme på opp til
320 kroner per døpte barn per år i
aldersgruppen 0 til 18 år til trosopplæring, forteller hun. Dette beløpet
vil justeres menighetene i mellom etter ulike vurderinger. Hver menighet
skal ikke få mindre enn 240 kroner
per døpte barn per år.
I Hoeggen var det i fjor 125 døpte
barn. Dersom dette ganges med 18
åstrinn, får menigheten støtte for
2250 barn per år. I sum kan dette bli
mellom 540 000 og 720 000 kroner som tilføres menigheten per år
i tilskudd. Grunnlaget er registeret
som hver menighet har over de døpte
barna i menigheten.
- Men bevilgningene har ikke blitt
gitt etter intensjonene, forteller Vigdis. Det er ikke bare størrelsen på
beløpet som ikke har blitt fulgt opp.
Tidsplanen er også forskjøvet.
Intensjonen var at bevilgningene
til alle menigheter i landet til tros-
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Fram til 1969 tok skoleverket hånd om trosopplæringen i
Den norske kirke. Kirka tok opp trosopplæringen selv på alvor i 1997 da seksåringene kom i skolen med en helt ny plan.
I 2003 vedtok Stortinget at de midlene skolen fikk til trosopplæringen før 1969 skal tilbakeføres til kirka. Det er regnet ut
at da fikk elevene tilsammen 315 timer trosopplæring i løpet
av skoletida. Nå blir denne ressursen gitt til alle døpte barn
mellom 0 og 18 år, som tilsvarer den ressursen skoleverket
brukte før 1969 på dette.
opplæring skulle komme på plass
innen 2013. Men allerede nå ligger
gjennomføringen langt etter tidsplanen.
Vigids Aakre mener at midlene vil
i hovedsak brukes til ansettelser. Men
tanken er at midlene også kan brukes
til å dekke utgifter blant annet til
hjelpemidler av ulike slag.

Forsøksvirksomhet
I perioden 2004 til 2009 ble det
drevet forsøksvirksomhet i utvalgte
prosti om hvordan man kunne drive
trosopplæringen. Frosta/Åsen og Byåsen menigheter ble med allerede fra
2004. Senere kom flere menigheter
med, blant annet Strindheim. Disse
menighetene kunne prøve ut ulike
former for tiltak for å se hva som
fungerte best.
- Nøkkelen er at man gjør ting

sammen, lærer ved å gjøre ting, sier
Vigis Aakre.
I 2009 ble forsøksperioden avsluttet, erfaringene høstet og evaluert.
Regulære tilskudd begynte da gradvis
over år å bli overført til utvalgte prostier. Alle prostier skulle opprinnelig
få midler innen 2013 for å etablere et
apparat for trosopplærng i menighetene. Dette blir nå forskjøvet.

Menighetene pålagt å planlegge
Når menighetene får tildelt midler,
pålegges menigheten å lage en plan
innen to år etter at midlene er gitt
for hvordan de skal brukes. Det
kreves ikke at planen foreligger før
bevilgningene gis, men biskopen
må godkjenne planen innen de to
første årene. Planen skal ikke være en
statisk plan. Den kan endres løpende

etter de erfaringer man får i arbeidet.

Ny pedagogikk
Det er spesielt fokusert på nye pedaggiske prinsipper for virksomheten.
Det er derfor svært aktuelt å ansette
personell med pedagogisk bakgrunn
til dette arbeidet. Tanken er at det
ikke kun skal være faktakunnskap
som skal formidles. Det skal være
læring med hele mennesket.
- Nøkkelen er at man gjør ting
sammen, lære ved å gjøre ting, sier
Vigdis. - Når man lærer om bønn,
ber man sammen. Når man lærer om
Noas Ark, snekrer man båt sammen!
Det skal skje på barnets premisser!
Man er særlig opptatt av å få med
gutter. Det er viktig å finne aktiviteter
gutter liker.

Barn i fokus
Planen er at Gud gir, vi deler. Da er
det ikke bare voksne som skal gi til
barn. Barn har også mye å gi. Voksne
har et ansvar i å formidle mye kunnskap.
- Men barn har masse tanker. De
ser ikke ting med filter som voksne
ofte gjør. Det kommer rett ut. Jesus
sier at ’ blir dere ikke som barn, kommer dere ikke inn i Guds Rike’ forteller Vigdis. - Størst av alt i Guds Rike
er barnet. Barnet og kjærligheten.
Det gir perspektiv.
Det er viktig å bruke barn i gudstjenesten også. De må få en viktig
liturgisk rolle. De må få oppleve at
de hører hjemme i gudstjensten som
fullverdige deltagere. Mange barn

Vigdis har snakket med, sier at de
ønsker å søke stillheten og høytideligheten i kirken.

Alle må delta
Selv om mesteparten av midlene
går med til å ansette folk, må de
andre ansatte og de frivillige delta i
arbeidet. Den som blir ansatt, vil få
det travelt og klarer ikke disse oppgavene alene. Hele menigheten må
delta, også alle frivillige. Man trenger
faktisk mange flere frivillige enn før
på alle nivå. Det kan være folk som
er flinke til å bake, til forming, som
er gode til å formidle bibelfortellinger,
- Her trengs mennesker som våger
å se barn og unge, som er glad i dem
og som gjør at barn og unge føler seg
velkommen i kirka,vektlegger Vigdis.
- Dersom vi skal klare å nå alle
døpte med 315 timer i trosopplæring,
trengs det mange hjelpende hender,
øyne som er, ører som hører og hjerter som banker for barna, påpeker
Vigdis

Gunnleggende ny visjon
Reformen representerer en grunnleggende ny visjon i kirka. Den har
til intensjon å nå alle barn og unge
mellom 0 og 18 år som er døpt.
Men også andre som ikke er døpt, er
velkommen, selv om kirka ikke mottar midler for disse. Mange blir døpt
først til konfirmasjonen, men de kan
også delta i dette tilbudet fra kirka.
Skule Sørmo

12 millioner i
trosopplæring fra
Nidaros Bispedømme i 2010.
12,679 millioner kroner er fordelt
på utvalgte prosti i Nidaros i 2010.
I Strinda prosti har Strindheim
menighet deltatt i forsøksperioden
og fått 367 000 kroner. I år har
Sør-Innherad, Byåsen, Heimdal,
Nærøy og Orkdal prosti blitt med
på den regulære tildelingen.
Disse menighetene har deltatt i
forsøksfasen og får bevilgninger
inntil prostiene de tilhører får
tildelt regulære midler:
Fosen:(Ørland/Bjugn),
Gauldal (Oppdal),
Gauldal (Rennebu),
Nord-innherad (Snåsa),
Stjørdal (Malvik),
Strinda (Strindheim).
Etter at statsbudsjettet er framlagt 5. oktober vil Kirkerådet
bestemme hvilke prosti som får
tildelt midler for 2011.
Menighetene kan risikere å
miste store tilskuddsbeløp dersom de ikke er nøye med å føre
riktig dåpsregister. Det er derfor
svært viktig at dette registeret
føres korrekt løpende slik at det
riktige tilskuddet blir gitt.
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Døp og lær!

Kristen i Paktistan:

Adil er taxisjåfør for Jesus

I

Da Adil bestemte seg for å følge Jesus, var en av konsekvensene at de fleste muligheter for å få en god jobb forsvant. Som så mange andre kristne i Midt-Østen har Adil
vanskeligheter med å få endene til å møtes for seg og sin
familie. Adil har kommet i kontakt med en av Åpne Dørers medarbeidere, og sammen ser de etter muligheter for
Adil til å tjene til livets opphold. Han har fått hjelp til å
kjøpe en taxi. Dette kjøretøyet betyr at Adil kan begynne
på en ny vei i livet. Og på denne veien har «taxisjåføren
for Jesus» hatt noen gode møter med mennesker.
«En dag ble jeg kalt ut på en tur, men
jeg var usikker på om jeg skulle dra
eller la være. Oppringningen kom fra
en helt annen kant av byen, som er
kjent for sin høye kriminalstatistikk.
Jeg ba til Herren. Jeg kjente at jeg
skulle dra, så jeg satte meg i taxien

Åpne Dører (Open Doors)

ble grunnlagt av Broder Andreas.
Åpne Dørers målsetting er å styrke
og utruste ristne brødre og søstre
som lever under press og forfølgelse
på grunn av sin tro på Jesus Kristus,
og å oppmuntre dem til å være med
på å oppfylle misjonsbefalingen.
Artikkelen over er hentet fra
organsisasjonens medlemsblad.
Se http://www.opendoors.no/ på
internett for mer informasjon.
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og kjørte av gårde,» forteller Adil.

Taxien bryter sammen
Mens Adil lette etter adressen der han
skulle hente kunden sin, brøt taxien
sammen. «Jeg spurte Gud hvorfor
han hadde ledet meg til å kjøre til
dette området – av alle steder. Jeg
følte meg ikke trygg i det hele tatt og
visste ikke hva jeg skulle gjøre.» På
den andre siden av gaten så han en
mann. Han krysset gaten og kom bort
til Adil. «Han spurte meg hva som
var i veien. Det viste seg at han var
bilmekaniker, og med en gang kunne
han si hva som var galt med bilen
min. Et mirakel,» sier Adil gledesstrålende. Men dette skulle vise
seg ikke å være det største miraklet
denne dagen.

Med blikk på korset
Bilmekanikerens blikk falt på korset
som Adil hadde hengende i bilen.

Han så nysgjerrig på Adil og spurte:
«Du har vel ikke en Bibel jeg kan
få?» Adil nikket. Bak i bilen sin
hadde han alltid et par Bibler liggende. «Jeg har hørt historier om Jesus
og jeg vet at jeg må ha en Bibel for
å få vite mer om ham. Jeg torde ikke
spørre i nabolaget mitt, det er for
farlig,» forteller bilmekanikeren. Den
samme morgenen hadde mekanikeren, på samme måte som Adil, hatt en
sterk følelse av at han måtte gå til
nettopp den delen av byen. Han
visste ikke helt hvorfor. Og, akkurat
som Adil, visste også han at dette
ikke var et trygt område å bevege seg
inn i. Men han gikk likevel. «Gud er
fantastisk. Han ledet meg i hemmelighet til en troende som hadde bibler
i bilen sin,» sier mekanikeren, som
senere har vært i samtale med Åpne
Dører. «Jeg kunne fikse bilen hans på
stedet, og Gud ga meg tilgang til sitt
Ord. For et mirakel!» (OD)

dåpsbefalingen står det: ”Da
trådte Jesus fram og talte til dem:
«Jeg har fått all makt i himmelen
og på jorden. Gå derfor og gjør alle
folkeslag til disipler! Døp dem til
Faderens og Sønnens og Den hellige
ånds navn og lær dem å holde alt det
jeg har befalt dere. Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens ende.»
”(Matt 28, 18-20)
Når barn døpes i menigheten får
foreldre, faddere og menigheten et
ansvar for å hjelpe barna til å bli
opplært i den kristne tro. Hva er de
døpt til? Hva vil det si å være Jesu
disipler? Hva har Jesus befalt oss?
Alle menigheter skal ha en trosopplæringsplan for hvordan de vil hjelpe
foreldre og faddere med å oppfylle
oppdraget fra barna er 0-18 år.

Foreløpig plan for
dåpsopplæring

i Hoeggen menighet ser slik ut:
• 0 år:
Dåpskurs og babysang
•

•

•

2 år (fra 2011) :
Hilsen fra menigheten til alle
døpte
4 år:
Gudstjeneste med utdeling av
Min kirkebok. 4-årsklubb over 3
samlinger ettermiddagstid.
6 år:
6 årsklubb. Samlinger som

Målet er først
og fremst å gjøre
barn og ungdom
kjent med hvem de
er døpt til, gi dem
trygghet som Guds
barn, og gi visshet
om at Han vil være med dem alle
dager inntil verdens ende. Gjennom
de ulike aktivitetene håper vi også de
blir kjent med innholdet i de kristne
høytidene, blir kjent med kirkebygget og symbolene der, og får oppleve
at kirka har plass til dem sånn som
de er.
Vi håper dere vil benytte dere av
disse tilbudene. Gi oss gjerne tilbakemelding på hva som er bra og hva
dere savner! Vi gleder oss til å møte
barn, ungdom, foreldre og faddere.
Unni Fosser Knudsen
leder av Hoeggen menighetsråd
avsluttes med deltakelse på
gudstjeneste
•

8 år:
”Fra fest til faste”: Karneval og
gudstjeneste

•

5.klasse (fra 2011):
Leir i samarbeid med NMS-U

•

6.klasse:
Adventsnatt i kirka med påfølgende gudstjeneste
9.klasse:
Konfirmantundervisning
15-17 år:
Ledertreningskurs (MiLK og
LIV)

•
•

HOME-START
Familiekontakten gir
hjelp og støtte til småbarnsfamilier som er i
en vanskelig livssituasjon.
Det er mange småbarnsfamilier som
strever i hverdagen. Ofte skal det
ikke så mye til før det hjelper på situasjonen og kreftene kommer tilbake.
Har du tid og lyst til å besøke en
familie 2-4 timer pr uke i en periode?
Da har vi bruk for deg!
Home-Start Familiekontakten gir deg
gratis kurs på 30 timer og veiledning
så lenge du besøker familien.
Nytt kurs starter torsdag 6.oktober.
2010
Ta gjerne kontakt for mer informasjon: Telef: 73805520
Mobil:
93489878;92488837;97118875
eller Home-start@skbt.no
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Seks organister i tett samarbeid

O

rganistene i Strinda Prosti
stakk hodene ut av sine egne
kirker og bestemte seg for å
samarbeide. Norsk Kulturråd tente
på ideen og bevilget, sammen med
flere, en stor porsjon med penger.
Nå er ”Musikk i Strinda” klare med
et imponerende høstprogram som
tar musikken ut til hver en krok av
Strinda Prosti!
De 6 organistene i Strinda Prosti
leverer, i tett samarbeid med de 8
menighetene i prostiet, 16 kulturarrangementer i høst! Alle de 9 kirkene
fra Ranheim i nordøst til Bratsberg i
sørvest vil få besøk av profesjonelle
og dyktige utøvere. Alle som sokner
til kirkene vil få nye muligheter til å
oppleve sine nærområders flotteste
kulturhus.
Vi får høre Bach spilt på originalinstrumenter av noen av landets
dyktigste utøvere i sin sjanger.
Schumann-klassikeren Dichterliebe
blir fremført av stjernetenoren Harald
Bjørkøy. Vi kan oppleve noen av jazzens mestre. Vi møter Knut Reiersrud, Iver Kleive, og Frode Fjellheim
som gir oss verdensmusikk sammen
med sine medmusikanter. Tre lørdag
formiddager i høst vil vi få kulturkafé
med kaffe og deilige kaker, kåserier,
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musikk og diktlesning i Berg kirke.
Alle som savnet Moskvapatriarkatet på Olavsfestdagene i år, får en ny
sjanse til å høre malmfulle, østlige
stemmer her! Det meritterte, profesjonelle ensemblet Orthodox Singers
fra Estland besøker tre av prostiets kirker i oktober. Vi får oppleve
svingende juletoner fra Trondheim
Gospelkor og Trondheim Ballroom
Orkerster – og vi kan høre mange
av prostiets egne stemmer fremføre
store verker i skjønn forening med
profesjonelle musikere – under dyktig ledelse av våre egne kantorer.
Musikk i Strinda er til stor inspirasjon for våre organister. Samarbeidet
gir mulighet til at hver enkelt i større
grad enn før kan dyrke og utvikle
sine interessefelt og kompetanseområder. Noen kan få utfolde seg som
utøvere på sine instrumenter, noen får
mulighet til å dyrke sin interesse for
kor og grasrotarbeid mens andre kan
ta i bruk sine administrative og organisatoriske egenskaper. Til sammen
utgjør våre dyktige kantorer et sterkt
og superkompetent team. Prosjekter
som dette styrker kirkemusikkfeltet
og skaper liv og sterke opplevelser i
våre mange kirkehus.
Organistene i Strinda prosti:

Anita Christiansen er kantor

i Berg kirke. Hun er født i Sverige,
oppvokst i Danmark, men er nå bosatt i Trondheim. Anita er svært opp-

tatt av å skape
engasjement og
vekst på grasrota
i sine menigheter, og brenner særlig for
prosjekter som
skaper samspill
mellom ulike
lokale aktører. Hun har sin kantorutdannelse fra institutt for musikk ved
NTNU i Trondheim.

Jovna Zakarias Dunfjell

arbeider som
organist i Ranheim og Charlottenlund menigheter. Jovna er
vårt samiske alibi
- med bakgrunn
fra det sørsamiske miljøet i
Snåsa - og er den yngste organisten i
flokken. Han studerer ved institutt for
musikk ved NTNU og har fra høsten
2010 gått over fra kantorstudiet til å
studere sang. Han er en ildfull tenor,
og er inspirator og dirigent for Lerka
Mannskor og Trondhjems mannskor.

Oddrun Bølset er ansatt som

kantor i Hoeggen menighet og har
også vært tett på Charlottenlund og
Ranheim kirker gjennom et vikariat
der. Hun har sin utdannelse fra daværende Trøndelag Musikkonservatorium og har studert orgelspill med

Kåre Nordstoga. Oddrun
er vår fremste
”korkantor”.
Hun har musikalsk ansvar
for korene som
er knyttet til
Hoeggen menighet, og vil ha et
særlig ansvar for de prostiovergripende korprosjektene i Musikk i
Strinda.

Erling With Aasgaard er

kantor i Bratsberg og Tempe
menigheter og
har det siste
året vært ansatt
i et vikariat i
Hoeggen. Han
kommer fra
Surnadal, og
har utdannelse i orgel og cembalo
fra Musikkonservatoriet i Trondheim, men med diplomeksamen
fra Stuttgart. Han er en av landets
fremste organister og har holdt en
rekke konserter i inn- og utland,
både bak orglet og med cembalo
som instrument. Han har medvirket
som akkompagnatør for Nidarosdomens Guttekor de siste årene.
Erling har et særlig engasjement
og ansvar i forhold til Musikk i
Strindas klassiske konsertserie og
vil også være utøvende på flere av
disse konsertene.

Oddbjørn Sæbø er en

fremragende
organist og er
et sterkt bidrag
i forhold til
Musikk i Strindas orgelforankring. Han er
født i Trondheim og har sin
utdannelse fra daværende Trøndelag Musikkonservatorium og fra
Conservatoire National de Région
de Boulogne-Billancourt, Paris.
Han vil bidra som utøvende organist i Strinda kirke 19. september,
og har også et særlig engasjement i
forhold til Orthodox Singers, som
vil gjeste tre av prostiets kirker i
november.

Øivind Netland kommer

fra Os utenfor
Bergen og er
utdannet fra det
som i dag er
Grieg-akademiet i Bergen. Han
har tidligere
vært bosatt i indre Sogn i over
20 år, hvor han har engasjert seg i
kor- og musikalarbeid innenfor en
stor musikalsk spennvidde. Øivind
er en utpreget musikkelsker, med
særlig lidenskap for 70-talls progrock. Han er ansatt som kantor
i Ranheim og Charlottenlund
menigheter.
Gunhild Marie Roald

Koret Crescendo
søker ny dirigent
fra høsten 2010

Litt om Cresendo:
• blandakor for voksne
• ca 15 medlemmer
• tilknyttet Hoeggen menighet og
øver i kirka onsdager kl. 19.3021.30
• ca 30 øvelser i året
• godt samarbeid med andre kor
• deltar bl.a på menighetens vårog julekonserter
• i tillegg til enkelte gudstjenester
Vi er en trivelig gjeng med stor
sangglede og et allsidig repertoar.
Vi jobber jevnt og trutt med musikalsk utvikling.
Lønn etter avtale.
Høres dette ok ut eller er det noe du lurer på?
Ta i så fall kontakt med leder
May-Britt Hofsli
mobil: 41635815
e-post: koret.crescendo@hotmail.
com
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Musikk i Strinda:

Konsertprogram høsten 2010
Konsert med Frode Fjellheim,
Anne Vada, Snorre Bjerck og
Hildegunn Øiseth.
Strindheim kirke
kl. 19.00
Bill: 200 kr/150 kr

Bachkonsert I med Sigurd Imsen,
Torleif Holm og Erling
With Aasgård
i Tempe kirke kl. 19.00
Fri inngang

Konsert med Ortodox Singers i
Berg kirke kl. 13.00 og i Bratsberg
kirke kl. 19.00
Fri inngang

Bachkonsert II med Cecilia Wåhlberg, Tore Aune, Torleif Holm og
Erling With Aasgaard i Tempe kirke
kl. 19.00
Fri inngang

Swingin` Christmas med Trondheim
Gospelkor og Trondheim Ballroom
Orchestra i Hoeggen kirke kl. 19.00
Bill. 150 kr /100 kr

Konsert med Ortodox Singers i
Ranheim kirke kl. 20.00
Fri inngang

Konsert med Knut Reiersrud og Iver
Kleive i Strinda kirke kl. 20.00
Bill. 250 kr /150 kr

Pilgrimsmesse av Egil Hovland
med kor i Hoeggen kirke kl. 11.00
og i Charlottenlund kirke 19.00
Fri inngang

Schumanns ”Dichterliebe” med Harald Bjørkøy og Christine Goedecke
i Leira kapell kl. 19.00.
Fri inngang
Kulturkafé i Berg kirke kl. 13.00
Fri inngang
Arr: Berg kirkeforening
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Kulturkafé i Berg kirke kl. 13.00
Fri inngang
Arr: Berg kirkeforening

Bachkonsert I med Frode Alnæs,
Kjetil Bjerkestrand og Tore
Brunborg
i Strindheim
kirke kl. 19.00
Bill. 250 kr/ 150
kr

Julekonsert med alle menighetens
kor i Hoeggen kirke kl. 18.00
Fri inngang

Kjære
Strindaboer!

D

enne høsten vil du
få mulighet til å
oppleve en rekke konserter i kirkene i
området der du bor! Musikk i Strinda
er skapt av Strinda prostis organister i
samarbeid med våre 8 menigheter. Vi
tilbyr et bredt tilfang av musikkopplevelser i alle våre 9 kirkehus. Du kan
høre Bach spilt på originalinstrumenter
av noen av landets dyktigste utøvere, du
kan oppleve noen av jazzens mestre, du
møter Knut Reiersrud og Iver Kleive –
noen av kirkemusikkbegrepets viktige
fornyere de siste årene. Du får oppleve
verdensmusikk med Frode Fjellheim og
hans medmusikanter, du kan høre kraftfulle østlige stemmer gjennom besøk
fra Estland og Orthodox Singers, du får
oppleve svingende juletoner fra Trondheim Gospelkor – og du kan høre mange
av prostiets egne stemmer fremføre store
verker i skjønn forening med profesjonelle musikere – under dyktig ledelse av
våre egne kantorer.
Vi håper at du i dette mangfoldet av
muligheter vil finne musikk som pirrer din nysgjerrighet – kanskje kan du
benytte anledningen til å bli kjent med
din nærmeste kirke eller besøke andre
av prostiets flotte kirker? Vi er stolte av
våre kirker og mener de er de vakreste
kulturhusene vi har! Vi ønsker å fylle
dem med liv og opplevelser som berører
oss på dypet og spenner en himmel over
våre liv. Velkommen!
Gunhild Marie Roald
Enhetsleder Strinda Prosti
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NMS støtter landsbyutvikling i Etiopia

S

tørsteparten av NMS-støttet
bistandsarbeid i Etiopia er
landsbyutviklingsprosjekter i
fire synoder i Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus (EECMY).
Alle prosjektene ligger vest i Etiopia,
langs veien fra Addis Abeba via Nekemte til grensen av Sudan.
Disse prosjektene får norsk støtte
gjennom Bistandsnemnda, mens
NMS bærer en betydelig egenandel.
Fra neste år koordineres prosjektene
gjennom et felles program. Ekteparet
Gotehus fra Aust-Agder skal da være
programrådgivere. Prosjektene har
fokus på å gi landsbybefolkningen
råd og veiledning til bedre liv uten
frykt for sult, med variert kosthold og

rent vann, med større muligheter for
kvinner og mindre vold og undertrykkelse. Prosjektene er en viktig del
av EECMY sin filosofi om å se hele
mennesket med åndelige og fysiske
behov samt behov for å leve i trygge
sosiale omgivelser.

Mat og miljø
Matsikkerhet er uløselig knyttet til
miljøspørsmål: I et område hvor
jorda ødelegges og vannkildene
tørker ut, vil det på sikt være umulig å dyrke nok sunn mat. Derfor
har landsbyutviklingsprosjektene et
sterkt miljøfokus. Enn så lenge er
størstedelen av Vest-Etiopia grønn
og frodig, men befolkningen vokser

eksplosivt, med avskoging og stort
press på dyrkbar jord som resultat.
I tillegg gjør termittangrep store
landarealer ubrukelig for beite eller
jordbruk. Prosjektene har etter hvert
utviklet gode metoder for å redde
jorda, og bøndene undervises i bedre
dyrkingsmetoder, forbedring av
redskaper og bruk av nye planteslag.
Man legger også vekt på innsats rettet mot kvinnene som gjør et stort arbeid uten å ha tilsvarende innflytelse
i samfunnet. Gjennom såkalte spareog lånegrupper får kvinner muligheten til å råde over egne penger. For
hundre eller to hundre kroner kan de
f.eks. kjøpe en sau eller en symaskin
og på den måten bygge opp egen
inntektsbringende virksomhet. Minst
like viktig er det imidlertid at kvinnene kanskje for første gang i livet
får egne penger, har reell mulighet
til å ta avgjørelser og nyter respekt i
samfunnet.

Formiddagstreff
i Hoeggen kirke

Helse
Et annet viktig område for NMS-støttet utviklingsarbeid er helsearbeid,
mest rettet mot kvinner med fødselsskader. To prosjekt, ett i Beghi
Gidamisynoden og ett i Vestsynoden,
tar seg av kvinner som har skader
etter en komplisert fødsel. De blir
hjulpet til et spesialsykehus i Addis
Abeba for operasjon for å kunne få
et godt og normalt liv igjen. Det er
tett samarbeid med prosjektene for
styrking av kvinners rettigheter for
å få fokus på vanskelige tema som
voldtekt, omskjæring og for tidlig
inngåtte ekteskap.
I tillegg til dette støtter NMS et hiv/
aids-prosjekt i Gimbi. Hovedfokus
er å drive informasjonsarbeid og gi
hjelp til barn og ungdom som har
mistet foreldrene på grunn av denne
sykdommen. Fra nyttår vil Sonja
Küspert som p.t. studerer oromo ved
Joint Language School, fungere som
rådgiver for utviklingsarbeidet i Blå-

nildalen og Beghi og for de helserelaterte bistandsprosjektene.
Tekst: Klaus-Christian Küspert
– NMS’ representant
Foto www.nms.no
Hoeggen Menighet er med og støtter
disse prosjektene. Les mer om det
som skjer på www.nms.no

Høstens bruktmarked

Bruktmarkedet i Hoeggen er et
høydepunkt for mange. Her er mye
flott å finne - både for oppkjøpere,
samlere og oss vanlige folk. I fjor
ble resultatet ca. 36.000 kroner som
i sin helhet gikk til menighetens
misjonsprosjekt i Etiopia. (Se artikkel annet sted i bladet). EN STOR
TAKK til alle som bidrog til årets
marked! Takk for alle salgsvarer,
gode kaker, fine plakater - og ikke
minst all hjelp til å gjennomføre
selve dagen, 2. oktober - med sjauing, salg og rydding. Godt jobba!
Gerd Dolmen

Et møtested for fellesskap ei
formiddagsstund, med sosialt
samvær og variert program:
God servering og hygge ved
bordet, andakt, et tema,
utlodning og allsang.

Program for høsten 2010:
Tirsdag 26. oktober kl. 12:
Sven Svebakk,
professor i humor:
”Sans for humor.
Humor og helse.”
Andakt.

Tirsdag 30. november kl. 12:

Leiv Elvestad:
”En bedre dag i morgen?
Det godes kår i en brutal verden.”
Andakt.
Trenger du skyss til formiddagstreff,
ring 73 91 28 83.
Skyssen er gratis.
Alle er velkommen!
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E

n speiderleir er årets høydepunkt. Landsleir er det hvert
fjerde år. Mellom landsleirene
er det vanligvis kretsleir eller gruppeleir. I tillegg er det hver sommer
mange tilbud om leirer i utlandet. I
år var årets høydepunkt landsleir på
Lista 3.-10. juli. Grønn Action – Lista
2010 het leiren. På Lista ble Grønn
Action skapt gjennom spennende
aktiviteter som haik i flott natur, store
leirbål, koselige stunder rundt bålet og
fart og spenning. Det ble et speiderminne for livet for alle vi som dro på
leir. Fra Hoeggen speidergruppe dro
19 speidere og ledere i alderen 11 år
og oppover. Det spesielle med denne
landsleiren var at den hadde en klar
miljøprofil med avfallhåndtering og
det er klart at 5500 speidere produserer mye søppel på en uke som det er
viktig å håndtere på en riktig måte.
Med så mange deltakere ble det en
hel liten by speiderne bygde opp for
å bo i i løpet av en uke. I tillegg
til leirens egen infrastruktur med
matulevering, toalett, vannforsyning, sykehus m.m. så trengte alle
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speidergruppene sin egen lille boligplass som vi måtte bygge opp
for å kunne leve og trives denne
uka, og hvordan vi gjør det har
Magnhild
beskrevet
her:
Da vi kom til den delen av
leirområdet der vi skulle bo ei
uke, var det ikke annet enn et
avgrenset område med gress.
Speiderne måtte da gå i gang med
bygging av leirområdet, og først
ble lavvoene satt opp. Vi måtte
jo ha en plass å sove. Hoeggen
hadde fire lavvoer, én til lederne,
én til roverne (de eldste speiderne
fra 10. klasse og oppover) og to
til speiderne. Men man trenger
jo mer enn lavvoer hvis man skal
bo ei hel uke på leir, så den første
leirdagen måtte alle mann i sving.
Speiderne surret og surret.
Den ene trefotingen etter den
andre ble reist. En trefoting
er da tre stokker (raier)
surret sammen i enden

slik at det blir et stabilt tårn på tre
bein når det reises. Ut i fra disse
stabile trefotingene ble bordet
bygd, ett bord ut fra hver side av
trefotingen. Stokker vannrett ut
fra den trefotingen i midten ble til
benker og til å støtte
opp bordplatene med. I enden av
hvert bord, hadde vi kjøkken. Der
sto kassene med kjøkkenredskaper og ikke minst oppvaskbaljene.
Nå hadde vi bord, kjøkken og en
plass å sove, men det var jo ikke
nok. Hvor skulle vi tømme ut
oppvaskvannet for eksempel? Vi
kunne jo ikke bare tømme det ut
på bakken der alle gikk fram og
tilbake. Noen av speiderne måtte
da ta spaden fatt og grave et hull
i bakken, ei såkalt fettfelle. Oppå
hullet ble det lagt ei rist, slik at
ingen skulle tråkke nedi hullet,
for det hadde jo
ikke vært

Speiderlandsleir
Grønn Action – Lista 2010

noe særlig å tråkke ned i hullet der alt fra
oppvaskvann til supperester og tannpusskum havnet. På leiren var miljø et viktig
tema, og hver gruppe måtte ha sin egen
søppelsorteringsplass
på området.
Også her tok vi
naturen til hjelp og surret sammen raier til
et stativ der vi hengte opp søppelsekker for plastavfall, matavfall,
restavfall og papir.
Under hele leiren hadde
vi fordelt arbeidsoppgaver mellom speiderne.
Det gikk da på rundgang
hvem som skulle lage
mat, sage ved,
hente vann og ta
oppvasken. På
den

måten fikk alle gjort alt, og ingen slapp
unna med å gjøre ingenting. Det var også
viktig å holde bordet og lavvoene ryddige,
for det kunne jo komme noen for å inspisere leirområdet, og de ble ikke så glade
om det ikke så bra ut. Slik levde vi altså
ei uke, i lavvoer, med et selvbygd bord og
med arbeidsfordeling mellom
alle speiderne. Det
høres
kanskje
primitivt ut for noen,
men det er nok ingen speidere
som tar skade av ei slik uke. Det er jo
leir, og for de fleste er
leirlivet fantastisk.
Magnhild Seim Grøvlen
Siri Bremdal

Har du lyst til å
bli speider?
•

I speideren lærer du å kle deg
etter været - og å grave deg ned
i tide dersom du glemte å sjekke
værmeldingen.

•

I speideren tenner du bål - og får
fuktige bandasjer dersom du blir
litt for ivrig.

•

I speideren lærer du å pakke
tursekken - og å bruke kart og
kompass for å finne veien hjem
hvis du går deg bort.

•

I speideren får du mange nye
venner - og tilgivelse hvis du har
dummet deg ut.

Sjekk Hoeggenspeidernes nettside:
www.hoeggenspeiderne.org
eller ring Siri tlf 90 15 62 85.
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Torkel Degnæs i FOCUS-praksis i Kampala

Relasjonsbygging mellom
studenter i Uganda

J

eg har
studert 5 år i
Trondheim.
Da var jeg veldig aktiv i studentlaget,
men var også på gudstjeneste i Tempe av og til, og jeg var litt involvert
i konfirmantarbeidet. For snart ett år
siden var jeg ferdig med mastergraden og hadde lyst på et lite eventyr
før jeg for alvor ble voksen. Derfor
begynte jeg på Hald Internasjonale
Senter som ligger i Mandal. Skolen
drives i felleskap av Laget, NMS
og Strømmestiftelsen som har hver
sin linje på skolen. Jeg går på Laget
sin linje. Det er elver fra 13 land på
Noen av de ansatte i FOCUS, utenfor
hovedkontoret i Kampala

skolen. Omtrent halvparten kommer
fra Norge, og resten kommer fra 12
land i Sør-Amerika, Afrika og Asia.
Det gjør miljøet veldig internasjonalt.
En stor del av skoleåret går med til et
praksisopphold på seks eller syv måneder. Elvene fra utlandet blir sendt
rundt omkring i Norge. De norske
elvene blir sendt til landene de andre
elvene kommer fra. Jeg har vært et
halvt år i Uganda. Der har jeg jobba
med studentarbeid i FOCUS Uganda
som er lagsbeveglesen i landet.
Hovedkontoret hvor jeg og mine to
teamkamerater var, ligger i Kampala.
Det er hovedstaden i Uganda. Dette

er en by med omtent 1,4 millioner
innbyggere, men byen virker ikke
mye større enn Trondheim.

Fattigdommens mange
ansikter

Når man hører ”Afrika” tenker man
gjerne på fattigdom, sult og nød.
Før jeg dro pakka jeg med meg nok
tannpasta til mine seks måneder i
”Afrika”. Det holdt til hele oppholdet, men da jeg kom dit skjønte jeg
fort hvor unødvendig det var. Tannkrem er selvsagt lett å få tak i også i
Uganda, og det er ikke et land dominert av sult og varemangel. Samtidig
er fattigdommen tydelig tilstede. I
Kampala er det store slumområder.
Når det gjelder FOCUS er det en
fattig organisasjon. De som jobber
der er ikke fattige på den måten at de
mangler klær, hus og mat. Slikt har
de gjerne greit nok. Men det er lite
penger til overs, og ofte kan det gå
lenge mellom hver gang de får lønn
fordi organisasjonen mangler penger.
Det finnes også fattigdom selv om
den ikke er den ekstreme fattigdommen vi av og til får høre om her i
Norge. At hovedkontoret til FOCUS
bare har råd til å betale for internett
innimellom er også et uttrykk for fattigdom – noe slikt er helt utenkelig i
Norge. Her har vi selvsagt tilgang på
internett både hjemme og på kontoret.

Å jobbe i FOCUS

I likhet med Laget her i Norge er
FOCUS tilknytta den internasjonale

lagsbevegelsen IFES (International
Fellowship of Evangelical Students),
begge bevegelsene er altså tverrkirkelige evangeliske organisasjoner. I
Norge betyr det at mange studenter
har bakgrunn fra Den norske kirke
og de ulike misjonsorganisasjonene.
I Uganda er det mange som har
bakgrunn fra Den anglikanske kirke,
Church of Uganda, men også mange
fra ulike pinsekirker. I Uganda er
det nemlig en mengde pinsekirker
som av og til regnes for å være ulike
kirkesamfunn fordi de er ganske
forskjellige. Generelt er kristne
studenter mer karismatiske enn her
i Norge, det gjelder også studenter
med anglikansk bakgrunn.
Arbeidet til FOCUS handler mye
om å bygge relasjoner med studentene. Dette henger sammen med den
generelle kulturen i landet. Relasjoner er mye viktigere som grunnlag for samarbeid og kontakt enn i
Norge. Jeg opplevde derfor at mye
av jobben min gikk ut på å bli venner
med studentene i de lagsgruppene jeg
jobba opp mot. Dette var for så vidt
en fin oppgave. Samtidig var det en
utfordring å få seg venner i en annen
kultur. Det tok litt tid før jeg følte
meg like ”med på notene” som jeg er
her i Norge. Derfor var det først mot
slutten av oppholdet jeg begynte å
få venner blant studentene. Men jeg
jobba tett sammen med en ugander
som heter Julius. Sammen hadde vi
noe opplegg med studentene og vi
bygde relasjoner med noen av dem.
Når det gjelder språk har alle

Formiddagstreff
i Leira kapell
Trafikken i Kampala sentrum.

ugandere et morsmål, altså et stammespråk, og av dem er det mange.
Derfor er engelsk et fellesspråk.
Språkproblemer var derfor ingen stor
utfordring. Samtidig setter folk veldig pris på at utlendinger lærer lokale
språk. Derfor prøvde jeg og mine to
teamkamerater fra Hald å lære oss litt
luganda, lokalspråket i området rundt
Kampala. For min del ble dette mest
til at jeg lærte meg å hilse og noen
enkle fraser.

Fra Kampala og hjem igjen
Etter seks måneder i Uganda var jeg
klar for å reise tilbake til Norge igjen.
Jeg gleda meg til å se igjen familie
og venner. Samtidig var det litt rart
å forlate Uganda og alle vennene jeg
har fått der. Selv om et halvt år ikke
er så veldig lenge i et annet land er
det lenge nok til at man får følt litt på
hvordan det er å leve der. Og det er
slik jeg vil oppsummere mitt opphold
i Uganda: Det har vært en tilpassningsprosess som har vært både
spennende og slitsom. Jeg har fått en
del venner og jeg kom litt innunder
kulturen etter hvert. Derfor er jeg
godt fornøyd med mitt lille eventyr,
som også har vist meg noen realiteter
ved livet.
Torkel Degnæs

Tirsdag 5. oktober 2010
Program ikke avklart.
Andakt ved Audun B. Slettahjell
Tirsdag 2. november 2010
Gerd Søraa "Utgått på dato"
Andakt ved Ingrid Sandstad
Tirsdag 7. desember 2010
Steinar Supphellen
"Små glimt av den store Bjørnstjerne
Bjørnson"
Andakt ved Audun B. Slettahjell
Det er gratis inngang, men vi setter
pris på at du legger litt penger i kollekten.
Ta gjerne med en gevinst til formiddagstreffene!
Alle er hjertelig velkommen!
Har du spørsmål, ring:
Elin: 73 96 81 22 eller 90 62 17 77
Marit.3 96 57 68 eller 47 85 60 91
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Engasjert diakon med
tyske aner

H

eide Thorsen (34) er

ansatt som diakon i halv
stilling i Hoeggen menighet. Det var ikke budsjett for mer enn
denne halve stillingen Men Heide
sier til menighetsbladet at det passer
bra med halv stilling for tiden siden
hun har to små barn å ta vare på.
Familien bor i Stjørdal, og Heide må
pendle hver dag hun skal på jobb.
Ektemannen er ingeniør og pendler
også til Radmannbygget på Lade der
han jobber i Aker Solutions. Heide
ble kjent med sin mann da hun deltok
i kor. Da var hun som Au Pair her i
Trondheim. Det ble vel søt musikk
mellom de to som førte til at de giftet
seg.
Heide tok utdannelse som diakon
og har hatt mange ulike engasjementer som diakon før hun kom til
Hoeggen. Når det gjelder arbeidet i
Hoeggen, føler hun at hun nå er i en
kartleggingsfase. Den forrige diakonen, Ingrunn Norum, har jo lagt ned
et stort arbeide på dette feltet, og det
tar tid å komm inn i alt, særlig siden
stillingen nå er halv
- På nyåret vil jeg nok kunne finne
satsingsområder som jeg kanskje kan
profilere, ser hun.
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Men Heide har allerede en del tanker som kan være aktuelle å ta fram
også i Hoeggen om hvordan diakonarbeidet kan drives. Formiddagstreffene på tirsdager og besøkstjenesten
kommer til å blir videreført. Likedan
kontakten med Nidarvold sykehjem
som hun og organisten skal besøke
jevnlig en gang hver uke. Der holder
hun andakter i tillegg til å pleie omgang med folk.
- Det er en luksus å ha med organist, sier hun. Det har hun ikke vært
vandt med fra tidligere.

Soknebud
Det har også vokst fram et tilbud om
soknebud i Hoeggen. Det betyr at
diakon besøker folk og tilbyr nattverd i hjemmet. Ofte kan flere være
samlet der for dette.
- Evangeliet forkynnes, - om nødvendig med ord. Diakoni er omsorgstjenesten i handling. Nattverden er
også sentral i denne sammenhengen.
Og når folk ikke kan komme til alters,
kan kirken komme hjem til venner
som er samlet er samlet med Jesus i
nattverden, der Jesu legeme og blod
deles i brødet og vinen, forklarer
Heide.

LysVåken

Kateketvikar i Hoeggen:

Spesialutdannet i
ungdomsarbeid

28.-29. november

Torunn Stavik Karlsen (23)

vikarierer for Jørg Kunzendorf mens
han har permisjon fra sin stilling.
Torunn er utdannet med en bachelorgrad fra Menighetsfakultet i 'Ungdom, kultur og tro'.

Flerkulturell erfaring fra
Grønland
'Fødsel i fokus'
Et litt spesielt engasjement Heide er
opptatt av, er virksomheten i organisasjonen 'Fødsel i fokus'. Det er en
organisasjon for svangerskap, fødsel
og spedbarnstid. Organisasjonen er
25 år nå, og Heide er nestleder og redaktør for organisasjonen. Der snakker de blant annet varmt for hjemmefødsler i Norge. Heide har selv født
både på sykehuset og hjemme. Nå
er hun fødselsledsager ved sykehusog hjemmefødsler i tillegg til diakonitjenesten i Hoeggen.
-Med mitt diakonale kall og identitet
synes jeg at livets begynnelse og slutt
er et kretsløp. Jeg er så heldig som
kan være vitne til det, sier Heide
Skule Sørmo

I utdanningsperioden hadde hun
praksis på Grønland i Oslo der det
bor mange flerkulturelle. Menigheten på Grønland ble tatt ut som
forsøksmenighet i Trosopplæringsmprosjektet. Torunn var da med i et
ungdomsprosjekt der man inviterte
ungdommer med ulike religiøse bakgrunner til kristen leir. Dette var et
lavterskeltilbud der ungdommer med
ulik religiøs bakgrunn kunne utveksle
tanker om hva deres tro betydde for
dem. Både muslimer og buddister
deltok sammen med kristne ungdommer. De kristne ungdommene fikk
da oppleve at ungdommene med de
fremmede religionene hadde et svært
aktivt trosliv. Dette bevissgjorde også
de kristne ungdommene sterkere i å
ta standpunkt i sin tro. Mange kom
fra kristne hjem der de ofte ikke har
tatt et aktivt standpunkt til sin tro.
Dette prosjektet bidro til at de i sterkere grad fikk bevissthet om hva de

trodde på og tok standpunkt for sin
egen kristne tro.

Ønsker for Hoeggen.
Torunn sier at det er naturlig at hun
deltar i å føre videre det arbeidet som
allerede drives i Hoeggen, siden hun
bare er vikar for en kort periode.
- Men jeg vil jo forsøke å gripe
fatt i noen ungdomsledertiltak siden
jeg er utdannet for det, sier hun.
Konfirmantene forsvinner ofte fra
kirka etter konfirmasjonstiden. Men
dersom det gis et tilbud til utdanning
av ungdomsledere, kan det blir mer
aktuelt for konfirmantene å fortsette
kontakt med kirka og menigheten
også etter konfirmasjonen dersom de
møter unge ungdomsledere, mener
hun.
' Lys våken' - tilbudet til 11-åringer
der de skal overnatte i kirka som også
et spennende tiltak. Likedan 6-årsklubben som er et tilbud i SFO-tida.
Skule Sørmo

Menighetens 11-åringer er invitert
til å feire kirkens nyttår, natt til 1.
søndag i advent. Feiringen kalles
«LysVåken» og foregår over hele
Norge denne helgen. Barna får ta
del i et variert program med leker,
aktiviteter, forberedelse av gudstjeneste, måltider og sosialt samvær.
De overnatter i kirka og på søndag
spiser de frokost sammen før de
deltar i Gudstjeneste.

Minilederkurs

er for alle fjorårskonfirmanter som
vil være med som ungdomsledere i menigheten. Kurset består
av temakvelder, leir på Søvasslia,
og lederoppgaver og veiledning
her i kirka. Etter endt kurs får man
kursbevis på at man er ungdomsleder, og kan være leder på blant annet
konfirmantleir, søndagskole eller
Lys Våken.

6-årsklubb

er under planlegging her i Hoeggen
menighet. 6-åringene blir da invitert
hit i kirka, for å lære mer om Jesus,
synge og leke. Dette vil vi gjerne
få gjennomført i løpet av januar/
februar.
Torunn Stavik Karlsen
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Kirkeringen i Tempe
har lagt ned sin virksomhet
Vi takker alle som har vært med
i dette viktige arbeidet gjennom
mange år! Gjennom basarer og
givertjeneste har de trofast samlet
inn penger til mange formål som
har kommet menigheten til gode.
Siste prosjekt var puter til benkene
i kirken. De har hatt samlinger én
kveld hver måned, hvor det har
vært et rikholdig program med
interessante foredrag, opplesning

og andakt, for ikke å glemme
bevertningen! Kirkeringen har også
vært ansvarlig for serveringen ved
mange forskjellige arrangement i
kirken. Når de nå velger å legge
ned, betyr det ikke et farvel til de
dyktige damene, men et skifte av
arbeidsoppgaver; de kommer nemlig til, i samarbeid med diakonen, å
legge sine resurser i . . .

Formiddagstreff i Tempe kirke
En onsdag hver måned kl 11.3013.30. Det blir formiddagsmat, utlodning, allsang, andakt og et annet
programinnslag(foredrag/lysbilder
el annet) hver gang
20. oktober:
”Om vær og levekår i Trøndelag i
gamle dager” v Steinar Supphellen
Sang av Mattis Lilleberg.

Søndagsskole i Tempe kirke
De siste årene har vi hatt søndagsskole i Tempe kirke ca en søndag i
måneden. Vi er med på første del av
gudstjenesten før vi går ned i menighetssalen og starter søndagsskolen
under salmen før prekenen. Etter å ha
sunget noen sanger hører vi en bibelfortelling som blir fortalt enten ved
hjelp av flanellograf, tale-male-ark
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17. november:
Oddny Gumaer forteller fra sitt
arbeid blant flyktninger fra Burma i
Thailand og Burma
13. desember (mandag)
Luciasamling m besøk fra barnehage
eller tegneserieark. Deretter synger
vi flere sanger før alle får fisk i fremmøtekortene sine. Avslutningsvis kan
barna tegne eller fargelegge fram til
gudstjenesten er ferdig og det er tid
for kirkekaffe.
Datoer for søndagsskole i høst er 26.
september, 17. oktober, 21. november og 12. desember.
Velkommen!

Formiddagstreff
i Leira kapell
Velkommen til samvær med trivelig prat og lunsjmat hver 1.tirsdag i
måneden fra kl 11.00- ca kl 13.00
Tirsdag 5.oktober
Program kommer senere
Andakt v/ Audun B. Slettahjell
Tirsdag 2. november
Gerd Søraa: ”Utgått på dato”
Andakt v/ Ingrid Sandstad
Tirsdag 7. desember
Steinar Supphellen: ”Små glimt
av den store Bjørnstjerne Bjørnson”
Andakt v/ Audun B. Slettahjell
Det er gratis inngang, men vi setter
pris på at du legger litt penger i kollektskålen. Ta gjerne med en gevinst
til formiddagstreffene!
Alle er hjertelig velkommen!
Har du spørsmål, ring
Elin 73968122 / 90621777
Marit 73965768 / 47856091

For hvis du med din munn bekjenner
at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror
at Gud har oppreist ham fra de døde,
da skal du bli frelst.
Rom 10.9

KRIK til Tempe kirke
Tempe kirke og KRIK har bestemt
seg for å inngå et samarbeid som
gjør at Tempe blir byens KRIKkirke. Det vil si at KRIK fritt kan
benytte Tempe i forbindelse med
sine arrangementer. Dette er et samarbeid som kommer begge parter til
gode. For KRIK betyr dette at de får
et fast tilholdsted i byen, og kirkas
beliggenhet like ved Lerkendal gjør
dette til en optimal løsning med tanke på fremtidige idrettsarrangement.
For Tempe betyr dette økt aktivitet i
kirka, og også et nytt tilbud for kirkas ungdommer. KRIK og Tempe
ser også for seg å samarbeide om
å starte opp et nytt gudstjenestetilbud, såkalte fotballgudstjenester
i forkant av utvalgte RBK-kamper,
som skal være åpent for alle i alle
aldre. Mer informasjon om det nye
samarbeidet med KRIK kommer
etter hvert som vi har kommet godt
i gang. 23.oktober er det KRIK-dag
for byens konfirmanter.
Eivind Bratseth

Oppstart av formiddagstreff i Tempe kirke.
Etter at vi i lengre tid ikke har hatt
formiddagstreff i Tempe kirke starter
vi opp igjen denne høsten. Det første
treffet ble arrangert 15.september og
ganske mange hadde funnet veien til
kirka. Det var et rikholdig program.
Kristine Kaasa Moe fra Melhus gav
oss glimt fra Anders Hovdens liv og
diktning, Ivar Stenkløv leste egne
dikt,. organist i Hølonda kirke Randi
Vik spilte og Audun Slettahjell holdt
andakt. Diakon Ingrid Sandstad ledet.
Velkommen til formiddagstreffene i
høst!

Hyggetreff i Ola Frosts vei

Hver siste torsdag i hver måned er det hyggetreff i Ola Frosts vei 3, i første
etasje, kl 18.00
Programmet består av mye allsang, god tid til kaffe og prat, spennende utlodning og andakt v prest eller diakon. Treffene ledes av Aud Johnsen, som også
driver treffstedet i samme lokale, og har åpent på formiddagen de fleste dager
hele året.

Tempekveld
Nardo og Bratsberg Historielag arrangerer Tempekveld i Tempe kirke
torsdag 28.oktober kl.19.00. Kvelden er et samarbeid med Tempe menighetsråd og et ledd i 50-årsjubiléet
for Tempe Kirke.
Knut Mathisen holder kåseri med
tema: ”Blant gips og kleberstein i
Nidaros Domkirke”
Audun Slettahjell viser bilder og gir
noen glimt fra historien til Tempe
kirke.
Det blir bevertning og utlodning.

Søndagsskole i
Tempe Kirke
Det blir søndagsskole i Tempe Kirke
følgende søndager i høst:
26.09. – 17.10. – 21.11 – 12.12
Søndagsskolen holdes samtidig med
gudstjenesten kl 11.00.
Vel møtt!
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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

Bratsberg menighet

Døde

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

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

Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig handel
Sommerveita 4/6 • 7011 Trondheim
Tlf: 73 52 73 80 Fax: 73 52 34 33

Kontonumer:15942287248
Gavetelefon:82044004(175,-)

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.

Emilie Skjølsvik
Ola Størseth Jenssen
Sofie Indiana Helberg Kokaas
Live Lyngen Stølan
Jonas Moe Hegstad
Julian Støen Hagen

Hos oss får du god veiledning av kreative frisører

Tlf.: 73 99 22 22
Mob.: 926 09 098
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Det blir hyggetreff i kirkestua i Bratsberg
Følgende datoer kl 12.00-14.00:
7. oktober
Sang og musikk ved Idar Almås
Servering av rømmegrøt
Andakt v/ Audun B. Slettahjell
4. november
Andakt v/ Ingrid Sandstad
2. desember
Andakt v/ Ingrid Sandstad
Det er bevertning, utlodning, diktlesing og allsang til akkompagnement
av våre dyktige organister.
Om noen fra byen skulle ønske å bli
med, passer det godt med buss nr 54
som går fra Trondheim sentralstasjon
kl 11.00. Det passer også for returen
fra Bratsberg.

Hvordan har du det…

EGENTLIG?

Hans Baucks v 1, 7033 Trondheim

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

Fellesutgivelse av menighetsbladene for Hoeggen, Tempe
og Bratsberg.

Egen parkering for besøkende

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

Hyggetreff i Bratsberg

ET MENNESKE Å SNAKKE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Tempeveien 22 (ICA-bygget)
Åpningstider:
man,tirs,fre: 9-17
ons, tors: 9-19
lørdag: 9-15Velkommen til en
salong
med faglig dyktige frisører

Redaksjon:
Skule Sørmo (red, layout,foto).
Otto Sjelmo, Eivind Bratseth, Lise
Helen Brevik, Opplag: 11.000
Trykk: Offset-Trykk AS
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Velkommen til kirken Tempe, Leira og Bratsberg

Oktober

03. 19.s.e.pinse. kl.11.
Tempe Helse- og Velferdssenter. Gudstjeneste med nattverd.
v.diakon Ingrid Sandstad og
sogneprest. Audun Slettahjell.
Salg av middag etter gudstjenesten.
10. 20.s.e.pinse.
Bratsberg kirke kl. 11:
Gudstjeneste med presentasjon
av årets konfirmanter v. Esbjørn
Hummelgård og Asbjørn
Reknes.
Leira kapell kl.16:
Gudstjeneste med presentasjon
av årets konfirmanter v. Esbjørn
Hummelgård og Asbjørn
Reknes.
17. 21.s.e.pinse
Tempe kirke kl.11.00
Gudstjeneste med presentasjon
av årets konfirmanter v Audun
Slettahjell
24. 22.s.e.pinse
Tempe kirke kl.11.00
Høymesse v. Torgeir Agøy.
Bratsberg kirke kl.11.00
Høsttakkefest v. Audun Sletta-
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hjell. Utdeling av Barnas kirkebok til 4-åringer.
31. Bots- og bededag.
Leira kapell kl.11
Bots- og bededagsgudstjeneste v.
Audun Slettahjell.
Skriftemål.

November

07. Allehelgensdag
Bratsberg kirke kl.11.00
Gudstjeneste v. Oddvar Gudmestad. Minnestund for de som
er død siste år. Fiolinmusikk v.
Regina Fischer
Tempe kirke kl.18.00
Gudstjeneste v. Oddvar Gudmestad Minnestund for de som
er død siste år. Fiolinmusikk v.
Regina Fischer.
14. 25.s.e.pinse
Tempe kirke kl.11
Familiegudstjeneste v. Tora
Samset. Utdeling av Barnas
Kirkebok til 4-åringer.Fløytemusikk v. elever fra Trondheim
Kulturskole.
21. Siste søndag i kirkeåret
Tempe kirke kl.11

Høymesse v. Audun Slettahjell.
Bratsberg kirke kl.11.
Høymesse v. vikar.
28. 1.søndag i advent
Leira kapell
Familiegudstjeneste v. Audun
Slettahjell.
Musikk av strykere fra Trondheim Kulturskole

Desember.

05. 2. søndag i advent.
Tempe kirke kl.18.
Lysmesse v. Esbjørn Hummelgård.
Konfirmantene deltar.
Sang av gospelkoret Karisma.
12. 3.søndag i advent
Tempe kirke kl.11.
Høymesse v. vikar
Bratsberg kirke kl.11
Høymesse v. Audun Slettahjell

Kirkeskyss Bratsberg kirke ring
tlf.928 04 413 el. 926 92 636

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

Tempe kirke:

Døde
Betzy Pauline Dyrdahl
Elida Birgithe Gåre
Bjørg Sigrid Haugan
Mette Bjørg Smeplass
Hilja Lydia Kollstrøm
Arne Olai Bondø
Leif Danielsen

Tonje Rindalsholt Røen
Olaf Ludvig Eggen
Johan Martin Esp
Erling Johannes Grytan
Oddvar Anderstad
Tor Asle Kjelsrud

Tempe
Døpte

Jorunn Sofie Ulberg Reinli
Marte Øiangen
Victoria Skog Waclawczyk
Tobias Benden Amdal
Samuel Henden Foosnæs
Adrian Elias Karlsen Kleven
Line Dahl Mjønes
Rebekka Lauritzen-Strand
Noah Leander Bakken- Nilsen
Catrine Wagelid Olsen
Olav Martinus Sjøblom
Live Lyngen Stølan
Filippa Kvernstad
Emma Sofie Svendsen Dahl
Nathalie Hanssen
Mina Fjørtoft Åsenhus
Johannes Aune Hanseth

Eilif Grøtådal Spidsberg
Tea Hillestad Aakre
Maja Hjelde
Magnus Myren Selnæs
Marie Viken
Henrik Rudolfsen
Aleksander Solem Sundgård
Eilif Mjøsund
Synne Folland- Johansen
Martine Kvalvaag
Eskil Lilleås Stene
Sofie Distad- Solem
Benedicte Sjaastad Grytbak
Casper Klinge Pettersen
Oliver Skipnes

Adr.: Holtermannsvn 30, 7031 Trondheim
Tlf. ma-fred. 10-14:
73 94 95 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 91
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:odybdahl@broadpark.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
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Dette skjer i
Hoeggen menighet
(med forbehold om forandringer):

Besøkstjenesten

26. Formiddagstreff 12-14

i Hoeggen menighet

31. Bots – og bededagsgudstjeneste.kl.11.
Søndagsskole.

Ø

November
07. Allehelgenssøndag.
Pilgrimsmesse. kl. 11.
Søndasskole
12. Menighetsbasar kl. 1730-2030
14. Høymesse kl. 11. Dåp

Dette skjer i Hoeggen menighet
( med forbehold om endringer )

Oktober
02. Bruktmarked. Inntekten går til
menighetens misjonsprosjekt i
Etiopia

28. 1. søndag i advent. Familiegudstjeneste.
Lys Våken med 11 åringene.
Mini-og barnegospel deltar.
Dåp
30 Formiddagstreff 12-14

03. Høymesse kl. 11. Dåp

Desember

02- 03 Menighethelg på Vassfjellet

05. 2. søndag i advent. Lysmesse
kl. 11. konfirmantene medvirker. Sang ved Lightning
TenSing.
Søndasskole

10. Høymesse kl.11
17. Høsttakkefest kl.11. Mini-og
barnegospel og speiderne medvirker. Menighetsmiddag.
24. Høymesse kl. 11. Dåp.
Søndagsskole
22-24 Konfirmanthelg på Søvasslia
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21. Siste søndag i kirkeåret.
Høymesse kl. 11
Søndagsskole

12. Høymesse kl. 11. Dåp

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 menighetskontoet i
Hoeggen på tlf 73 82 34 50

Døde
Ørnulf Erichsen
Bjørn Tore Reinsborg
Irene Sofie Norvik
Anna Therese Rikstad
Egil Brovold
Roger Berg
Harald Olav Wik
Per Indergaard
Kjell Andersen
Dagfinn Jarl Pettersen

Døpte
Ida Brurok
Jesper Nilsen Skjellum
Edda Gullaksen-Sørensen
Iver Ulstad
Sigrid Vigstad Bjerkelund
Jack Gotsche Pedersen Giæver
Ola Størseth Jenssen
Vegar Paulsby
Emil Gulbrandsøy
Emma Katrine Stokke
Ida Torgnes Brækstad
Alexander Flemming Bruneel
Live Laugsand
Johan Laugsand
Sondre Skarderud
Lukas Strøm
Petter Konrad Røsnes Moe
Ella Almlid-Larsen
Åsa Olivia Arvidsson
Savannah Bye
Aslak Fosseide Bjerkan
William Sori Hansen-Iversen
Magnus Rian Myrli
Eira Olden

Anna Bergitte Johansen
Øyvind Persson Eriksen
Edel Aslaug Sæther
Leif Iversen
Lilly Pauline Vågø
Gunnlaug Kristiansen
Gunnar Hagen
Aase Larsen
Anne Mari Johnsen
Kåre Pettersen
Knut Jarle Madsø

Ask Peder Falstad Sletvold
Vemund Apeland Svalastog
Jakob Andreas Abelgaard
Johanna Emblemsvåg Ekren
Tobias Andersen Høiland
Johannes Olav Haraldseide Hofsøy
Alvin Tornes Thornæs
Lone Halvorsen Thorsen
Markus Røstad Arnøy
Sofie Stjerne Dyrø
Sofie Stjerne Dyrø
Andreas Bjørnsvik Mugaas
Maria Steinstø Olsen
Ingeborg Opsahl
Henrik Rudolfsen
Ailo Lillemo Terning
Sara Vollsjø
Synne Folland- Johansen
Isak Cornelius Wemundstad Kristiansen
Ronja Sofie Lomøy,
Bendik Keiseraas
Johanne Falch Midhtun
Sofie Grønning Skaaraas

HOEGGEN MENIGHET

Menighetskontorer: Nordre Risvolltun 2,
7036 Trondheim
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: Marit Gilstad (vikar)
Ingrid Baksaas Nordli (permisjon)
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

Vikarprest: Sigrid Lauglo
tlf :73 82 34 55
Lise Martinussen (permisjon)
Menighetspedagog:
Torunn Stavik Karlsen (vikar)tlf :73 82 34 53
Kateket Jørg Kunzendorf (permisjon)
Kantor:
Oddrun Bølset

tlf: 73 82 34 56

Kirketjener:
Lev Linevski

tlf.: 73 82 34 54

Diakon:
Heide Thoresen

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
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Konfirmasjon i 1941

Ole Lilleberg ble konfirmert i Hølonda kirke i

1941. Han forteller:

”Annen hver uke gikk jeg 7-8 kilometer alene over
skogen til to timer konfirmasjonsundervisning. Jeg
var 15 år og full arbeidskar heime på gården. Det
var mye arbeid for 15-årringer på landsbygda den
gangen. Noen hadde nesten ikke tid til konfirmasjonsforberedelser. Vi lærte salme- og bibelvers.
Spesielt ett salmevers har fulgt meg i alle år etterpå:
Ta Jesus med hvor hen du lenges,
da bliver du så glad i sinn.
Men hvor din Frelser utestenges,
der må du ikke selv gå inn.
Den gang var det dåpsopplæring i barneskolen,

men jeg hadde ikke gjort noe bestemt valg om å tro
eller å ikke tro. Men tvilte gjorde jeg heller ikke.
Konfirmasjonssøndagen, siste søndagen i september, var en stor begivenhet. Da ble det flagget
over hele bygda! Vi kjørte med hest, og fikk plass
for hesten i den store stallen ved kirka. På kirkegulvet ble vi oppstilt etter alder. Jeg var av de
eldste, og stod derfor nokså langt framme. Presten
gikk mellom rekkene av konfirmanter og stilte
spørsmål. Jeg fikk blant annet spørsmål om hva det
står i brevet til Filipperne, kapittel 4, vers 4. Det
visste jeg: ”Gled eder i Herren alltid! Atter vil jeg
si: Gled eder!” Til slutt i konfirmasjonshandlingen
måtte hver enkelt konfirmant svare på spørsmål om
forsakelsen og troen, og om sin dåpspakt: ”Vil du
ved Guds naade blive i denne din daapspakt indtil
din sidste stund?” Når konfirmanten hadde bekreftet spørsmålene med sine ja, sa presten: ”Saa giv
mig haanden paa det”. Med håndspåleggelse bad
presten deretter for konfirmanten.
Etter konfirmajonen i kirka, var det konfirmantfest på bedehuset. Den var det misjonsforeningene
som stod bak, men også presten deltok.
Lørdagen etter var det nattverd for konfirmantene, og nesten alle møtte opp. Vi var ca 30 konfirmanter. Ei trivelig tid!”
Siden gikk Ole Lilleberg på bibelskole i Meldal,
og indremisjonens bibelskole i Staffeldtsgt. i Oslo.
I et langt liv har han forkynt Guds ord, og gjort et
utrettelig arbeid for å samle inn penger og utstyr
til misjonsvirksomhet. Blant annet har han reparert
og sendt ut orgler til utallige kirker på misjonsmarkene, spesielt Madagaskar.
Otto Sjelmo

