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Jula er snart her.
Mange forbinder det med fest og høytid
i en trygg familieramme.
Men noen får vonde opplevelser fra jula.
Barn som opplever at foreldrene drikker,
er eksempler på dette.
- La barna oppleve en akoholfri sone i jula!
formaner politimannen Stein Bratseth.
Se side 2

La barna oppleve en
alkoholfri sone i jula!

I

en undersøkelse gjennomført av
Synovate for AV-OG-TIL (tidligere Alkokutt) viser at nordmenn
flest tar avstand fra alkohol når barn
og unge er til stede. 3 av 4 mener
nemlig at man ikke bør drikke alkohol i samvær med barn. I Sør-Trøndelag er det synkende
oppslutning om alkoholfritt samvær
med barn, men heldigvis en bedring i
forhold til tenåringer.
Alkoholkonsumet i desember er
høyere enn ellers i året, og mange
barn opplever voksnes alkoholbruk
som ubehagelig. Julaften er helt spesiell for barna, og vi vil helst at de
skal sitte igjen med bare gode minner
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fra dagen. Når jeg sier vi, så er det
for at jeg går ut fra at de aller fleste
foreldre ønsker sine barn det aller
beste.
72 prosent av befolkningen i Sør
Trøndelag mener at man bør la være
å drikke alkohol når man er sammen
med barn, og 41 prosent mener dette
er viktig sammen med tenåringer.
Sør Trøndelag ligger under landsgjennomsnittet på henholdsvis 75 og
46 prosent. Kanskje et tankekors i
forhold til trøndersk drikkekultur.
”Med eller uten?” er en jule-kampanje som oppfordrer alle voksne-,
som skal feire jul med
barn og unge, til å prøve en alkoholfri julaften. AV-OG-TIL har en
kampanje for å skape oppmerksomhet om samvær med barn og unge
som alkoholfri sone. I tillegg går det
en kampanje på facebook i disse dager, som oppfordrer oss som foreldre
til å unngå bruk av alkohol i samvær
med barn. Dette er initiativer som er
tatt for å minne oss voksne på at noen
ganger passer det ikke med alkohol.
Mye forskning på området gir klare
svar på at barn ikke takler store forandringer i foreldres oppførsel i forbindelse med rusbruk Det er derfor
synd at oppslutningen om alkoholfritt
samvær med barn er i ferd med å

avta. Jeg ønsker meg flest mulig
trygge barn i julen 2010, ikke minst
at de skal føle trygghet i forhold til
foreldrenes drikking. Barn merker
fort om foreldrene endrer atferd, og
selv små mengder alkohol kan skape
utrygghet.
Foreldrene er barnas første og
viktigste lærere og forbilder. I følge
forskning, så er vi foreldre mest redd
for at våre barn utsettes for trafikkulykke eller blir rusmisbrukere. Da
burde dette være vårt hovedfokus i
forhold til forbilderollen. Alkoholbruken blant tenåringer har økt kraftig, som den har gjort for oss voksne.
Det er derfor på tide at vi voksne
går foran med et godt eksempel.
Økningen i alkoholbruken bekymrer
rusforskerne. Foreldre er også barnas
viktigste trygghets-skapere. Det er
derfor ønskelig at vi som foreldre går
en runde med oss selv, og vurderer
egen rusbruk i samvær med barn.
Det er å håpe at hensynet til barna
kommer foran egne behov. Måtte
alle barn i vårt nærområde få oppleve
en trygg og rusfri jul.

Stein Bratseth

Leder Politiets
Kriminalitetsforebyggende Forum
og Lensmann i
Rennebu
(bosatt i Fossegrenda)

Josef - en lykke for Jesusbarnet

E

n lykke at Josef var der. Han
trodde på Maria.
Da Maria ble med barn uten
at forloveden Josef var faren, fortelles det at han vil skille seg fra henne
i all stillhet. For han ønsker ikke å
føre skam over henne.
Josef måtte være en god mann. For
dette kunne blitt skikkelig skandale.
Med fare for Marias liv.
En engel kommer til Josef i en drøm
om natta. Den forteller ham at Marias barn er av Den Hellige Ånd.
Hun bærer Guds Sønn i sitt liv. Josef
våkner. Han tror dette. Og tar Maria
hjem til seg som sin kone.
Likevel. Josef står for meg som en
av de største mennesker jeg vet om.
Tenk å tro på denne historien, og
satse på at den er sann. Josef holder
guttongen Jesus som sin fra den dag
han tar Maria hjem til seg.
Josef er hele tiden litt i skyggen i
Jesus -fortellingene. Vi vet ikke mye
om ham. Arbeidskar. Snekker. Men
for et mannfolk! Han stakk ikke av.
Uten Josef hadde ikke dette gått. Da
vismennene hadde besøkt den lille
familien i stallen, viser engelen seg
igjen for Josef i en drøm. Han får beskjed om å flykte, for kong Herodes
vil drepe barnet. De blir flyktninger
bare dager etter at Jesus blir født.
Josef tar i hast Maria og barnet med
seg, og drar fra Betlehem den natta.

Det kunne gått galt med Jesus veldig
tidlig, hadde det ikke vært for Josef.
Gud velger ikke den letteste veien
inn på jord. Til enkle kår. Blir flyktning. De stod ham tidlig etter livet.
Men han har god greie på folk. Visste
nok at Josef var noe til kar, og at Maria var litt av ei jente. For Gud søker
kjærlighet, slik vi gjør. Det er derfor
vi er av ham. Gud valgte julenatt to
mennesker som tar i mot ham i kjærlighet, - som tar hånd om den som er
liten. Guds Sønn var liten julenatt.
En underlig tanke.Uten kjærlighet
kan ingen leve opp. Heller ikke Guds
Sønn. En lykke at Josef var der.
Velsignet jul!

Tor Singsaas
biskop Nidaros

Tårnagentene
kommer i
Tempe!
Vi vil være med på søndags-skolens populære satsning! Siste helg
i januar, blir alle åtte-åringer i
Tempe, Leira og Bratsberg invitert
til spennende tårnagent-helg i en
av kirkene våre. Brev med invitasjon blir sendt ut.
Tårnagentene handler om barn
som har en hemmelig klubb oppe
i et kirketårn og som skal løse
mysterier.
Gjennom tårnagentene får
barna høre historier fra bibelen,
og er slik en viktig del av trosopplæringen, som barna tidligere fikk
i skolen, men som menighetene nå
selv må ta ansvar for.
Tårnagentene blir sendt som
barneprogram i jula på NRK 3.
Følg med!
Ingrid Sandstad
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Den hellige natten
D
et var en gang en mann som
dro ut i svarte natten for å låne
varme. Han gikk fra hus til hus og
banket på. ”Kjære, hjelp meg!”
Tigget han. ”Min hustru har født et
barn, og jeg må gjøre opp varme, så
de ikke skal fryse, min hustru og den
lille.”
Men natten var dyp og mørk, og
alle menneskene sov. Ingen svarte
han.
Mannen gikk og gikk. Endelig
fikk han se et lysskimmer langt borte.
Dit gikk han. Det var tent et bål på
marken. En hel mengde hvite sauer lå
og sov omkring varmen, og en gammel hyrde satt og våkte over hjorden.
Da mannen som ville låne varme,
kom fram til saueflokken, så han
at tre digre hunder lå og sov ved
hyrdens føtter. De våknet alle tre
og åpnet de vide gapene som om de
ville til å gi hals – men det kom ikke
en lyd fra dem. Mannen så at håret
reiste seg på ryggene deres, han så at
de kvasse tennene skinte farlig hvite
i ildskjæret fra bålet og at de kom
styrtende mot ham. Han kjente at en
av dem bet seg fast i benet hans, den
andre i hånden hans og den tredje i
strupen. Men hundekjevene og tennene ville ikke lystre dem, og mannen
fikk ikke den minste skade av det.
Nå ville mannen gå videre for å
hente det han var ute etter. Men sauene lå så tett inntil hverandre, rygg
mot rygg, at han ikke kunne komme
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frem. Da steg mannen opp på saueryggene og vandret på dem fram til
bålet. Og ikke ett av dyrene våknet
eller rørte på seg.
Da mannen var kommet nesten
bort til ilden, så hyrden opp. Han var
en gammel, gretten mann, uvennlig
og hard mot alle mennesker. Da han
så den fremmede komme, rykket han
til seg en lang, spiss stav, som han
brukte å ha i hånden når han voktet
hjorden, og kastet den mot ham.
Men før den rakk fram, vek den til
siden, suste forbi ham og langt ut på
marken.
Nå gikk mannen frem til hyrden
og sa til ham: ”Kjære, hjelp meg, og
la meg få låne litt varme! Min hustru
har nettopp født et barn, og jeg må
gjøre opp ild for å varme henne og
den lille.”
Hyrden ville nok helst ha svart
tvert nei, men da han tenkte på at
hundene ikke hadde skadd mannen,
at sauene ikke hadde rømt sin vei for
ham, og staven hans ikke hadde villet
felle ham, ble han redd og torde ikke
nekte ham det han bad om.
”Ta så mye du trenger”, sa han til
mannen.
Men ilden var nesten brent ut.
Det fantes ikke stokk eller kvist
tilbake, bare en stor glohaug, og den
fremmede hadde verken skyffel eller
øse, som han kunne bære de røde
kullene i.
Da hyrden så det, sa han på ny:

”Ta så mye du trenger!” Og han var
skadefro over at mannen ikke kunne
bære med seg noen varme.
Men mannen bøyde seg ned,
plukket kull ut av asken med bare
hendene og la dem i kappen sin. Og
kullene svidde ikke hendene hans da
han rørte ved dem, og ikke svidde de
kappen hans heller – men mannen
bar dem bort som om det hadde vært
nøtter eller epler.
Da hyrden, som var slikt et grettent og ondskapsfullt menneske,
så alt dette, tok han til å undre seg:
”Hva kan dette være for en natt,
siden hundene ikke biter, sauene ikke
blir redde, spydet ikke dreper og
ilden ikke brenner?” Han ropte den
fremmede tilbake og sa til ham: ”Hva
er dette for en natt? Og hva kommer
det av at alle ting viser deg en slik
barmhjertighet?”
Da svarte mannen: ”Jeg kan ikke
si deg det, om du ikke ser det.” Og
han ville skynde seg av sted for å
gjøre opp varme for hustruen og
barnet.
Men da bestemte hyrden seg for
at han ikke måtte tape mannen av
syne før han hadde fått rede på hva
alt dette underlige betydde. Han
reiste seg opp og gikk etter ham, hele
veien, inntil han nådde fram dit hvor
mannen bodde.
Da så hyrden at mannen ikke
hadde så mye som en stue å bo i, men
hustruen og barnet lå i en fjellgrotte,
der det ikke fantes annet enn nakne,
kalde steinvegger.
Men hyrden tenkte som så at kan-

skje det stakkars, uskyldige barnet
kunne komme til å fryse i hjel der i
grotten, og enda han var slik en hard
mann, ble han rørt og tenkte han fikk
hjelpe barnet. Han tok skreppen sin
ned fra skulderen, og ut av den trakk
han frem et mykt, hvitt saueskinn, ga
det til den fremmede mannen og sa at
han skulle la barnet sove på det.
Men i det samme han viste at
også han kunne være barmhjertig, ble
øynene hans åpnet, og han så hva han
ikke før hadde kunnet se og hørte hva
han ikke før hadde kunnet høre.
Han så at rundt omkring ham sto
en tett ring av små engler med sølvvinger. Hver eneste en av dem hadde
et strengespill mellom hendene,
og alle sammen sang de med høy
stemme at i natt var Frelseren født,
han som skulle frelse verden fra dens
synder.

Da forsto han hvorfor alle ting var
så glade denne natten, og at de ikke
ville gjøre noe vondt.
Og det var ikke bare omkring hyrden at det fantes engler – han kunne
se dem overalt. De satt inne i grotten,
de satt utenfor på fjellet, og de fløy
under himmelen. De kom gående på
veien i store flokker, og idet de gikk
forbi, stanset de og kastet et blikk på
barnet.
Det var slik en jubel og glede og
sang og lek. Og alt dette så han i den
mørke natten, der han før ikke hadde
lagt merke til noe. Han ble så glad
over at øynene hans var blitt åpnet at
han falt på kne og takket Gud.
Fra Kristuslegender
av Selma Lagerløf

Hei alle
5.klassinger
i Hoeggen
menighet!
Sett av 21.-23.februar
(mandag – onsdag i
vinterferien)! Da inviterer
vi dere på leir på Mjuklia
(Berkåk). Ta med en venn og
få nye venner!
Følg med i postkassa og på
http://hoeggen.no
Pris: 625,Med vennlig hilsen
Hoeggen menighetsråd
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Voksenkatekumenatet
- en voksen vei til tro

Voksenkatekumenat - et vanskelig
ord, tungen krøller seg litt, men det
er et gammelt ord. Vi er tilbake i de
første århundrer etter Kristus, da kirken skulle tilby en undervisning som
skulle lede frem til dåp og innlemmelse i menigheten. Det greske ordet
”catechein” betyr å veilede, føre
frem. På den tiden var det vanlig med
voksendåp, og det gikk flere hundre
år før arnedåp ble den vanlige måten
å døpe på. Som et samarbeidsprosjekt blant alle menighetene i Strinda
prosti ønsker vi å prøve ut den måten
å undervise på som vi kaller ”Voksenkatekumenatet” - en voksen vei
til tro.

Voksenkatekumenatet

i dag er en måte menigheten bruker
for å møte og ta imot voksne som søker undervisning, og som vil finne tilbake til troen. Samtalen tar utgangspunkt i deltakernes egne spørsmål og
livserfaring. Deltakerne får møte Bibelens fortellinger, kristen tradisjon
og kirkens liv, undervisning, feiring
av gudstjenester som markerer milepæler på veien mot dåp, konfirmasjon
eller mot fornyelse av sitt dåpsløfte.
Voksenkatekumenatet har sine røtter i oldkirkens dåpsundervisning
og praktiseres i dag i mange kirker
rundt om i verden.
Voksenkatekumenatet henvender seg til alle som

søker en fordyping og mening i sine
liv, til mennesker som søker etter sine
egne og samfunnets røtter basert på
et kristent menneskesyn og en kristen
tradisjon. Noen ønsker dåp eller konfirmasjon. De fleste er døpt, men har
kanskje kommet bort fra sin tro underveis i livet, og ønsker nå å fornye
og fordype sin barnetro og bli aktive
i et fellesskap i sin menighet.

Tenkningen bak

Kursopplegget har et ”lavprofilert”
lederskap uten ”overlærer”, ikke noe
ferdig kursprogram. Gruppen av deltakere setter sammen opp en kursplan
som bl.a. tar sitt utgangs-punkt i deltakernes spørsmål. De eksistensielle
spørsmålene står i sentrum. Der står
alle mennesker på samme plan med
samme undring. Det kan også handle
om Bibel, gudsbilde, ondskap eller
kirkerom, symboler og tradisjoner.
Grunnideen er at det ikke er noen
absolutte svar på alle spørsmål, men
med en felles søken leter man etter
svar.
Deltakerne bruker sine egne liv
og erfaringer på godt og vondt i samtalene. Gruppen skal være et godt
og trygt sted for alle, der det skal
finnes plass for undring, fordyping
og vekst. Det skal gis stort rom for
egne erfaringer, der kristen tro møter
hverdagen. Alle mennesker er skapt i
Guds bilde og Kristus deler alle menneskers liv. Kan man kjenne igjen
hvordan Gud virker og har virket i
eget liv?
Hver gruppe ledes av en person

med evne til å lytte. Hver deltaker får
en medvandrer, en slags fadder, som
følger og støtter opp søkeren under
hele vandringen. Den er en prosess
der hver enkelt får god tid til å søke
etter svar tilpasset ham selv.

Varighet

Katekumenatet følger kirkeåret med
start i mai det første året. å kommer
flere ulike perioder med forskjellig
undervisning med innlagde gudstjenester som markerer overgangen
mellom de ulike periodene. Høydepunktet er dåp, konfirmasjon eller en
fornyelse av dåpsløftet etter drøyt et
års vandring. Sendelsens gudstjeneste
markerer slutten på katekumenatet.
Personen blir da sendt utrustet og fornyet tilbake til sin egen menighet for
å finne sin plass i fellesskapet. Opplegget har altså en markert begynnelse og slutt. Erfaringer i Sverige
gjennom nesten 20 år, er at menigheter blir fornyet etter noen år. Dette er
en langsiktig måte å arbeide på, men
den gir trygghet og stabilitet.

Menneskesyn

Deltakeren står i sentrum og er en
gave fra Gud til menigheten. Deltakeren er viktig, ikke bare fordi han
etterspør undervisning, men fordi han
kan lære menigheten noe om Gud
gjennom å fortelle om sitt eget liv
og sine erfaringer. Denne berikelsen
går alle veier og fornyer menigheten.
Som menighet skal vi alltid være
inkluderende, og vi skal ta godt vare
på alle som søker vår tjeneste og som
ønsker å komme inn i vårt felleskap.

Eierforhold

Katekumenatet eies av lekfolket og
styres av lekfolket. Dette er et opplegg som myndiggjør og utfordrer
alle frivillige i menigheten. Det er
ikke presten eller staben som i utgangspunktet styrer dette. Presten
deltar ikke i gruppene, men blir
innkalt etter behov og når gruppen
ønsker det. Dette bryter radikalt med
et kunnskapssyn der en gruppe er relativt passiv og mottar undervisning,
den klassiske undervisningsformen
i skole og samfunn. Staben/ansatte
legger til rette praktisk og på annen
måte for at gruppen skal fungere best
mulig.
Har du spørsmål om dette, kan
du kontakte: esbjorn.hummelgard@
kirken.trondheim.no eller kontakte
din egen menighet der du bor. Vi
kommer til å legge ut informasjon
om Voksenkatekumenatet på alle
hjemmesider i Strinda prosti. Vi
kommer også til å spre informasjon
via plakater og foldere. I vår kommer
vi til å invitere til en helg der vi får
besøk av erfarne personer fra Sverige
som holder kurs for oss. Vi skal gå
igjennom hele opplegget og feire alle
de fire gudstjenestene sammen.
Målet er å starte opp den første
gruppen i mai 2011. Den skal vandre sammen i vel et års tid. Vi i prosjektgruppen håper at dette tiltaket
kan skape grobunn for vekst og liv i
våre menigheter.
Esbjørn Hummelgård

Nattverd hjemme

L

ysten og litt lengsel er der, men
beina kan ikke lenger bære og
det blir så fort et bry… Hva da med å
få nattverden hjemme?
Et lite bord, godstolen. Kanskje et
tent lys på en hvit duk. Her kommer
besøk fra kirken. En liten kalk, litt
vin, et sølvfat med oblater på. I den
natt da han ble forrådet… og Dette er
Jesu Legeme. Dette er Jesu blod. Når
mine bein ikke vil, kommer hans.
Gitt for deg. Og Herren velsigne deg.
Kanskje en kopp kaffe på kjøkkenet til etterpå? Hvis det høres fristende ut for deg eller noen du kjenner
kan du ringe diakonen i menigheten.
Vi kan da avtale en dag vi kan møtes. Og når 2 eller 3 er samlet, er han
midt iblant.
Heide Thorsen, diakon
tlf 412 62 039 / 73 82 34 57
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Etiopia - full av kontraster
og mysterier
Etiopia er mangfoldets og kontrastenes land - grønne marker, frodige
åkrer og gode avlinger veksler med tørre, avsvidde fjellskråninger
og jorderosjon som ødelegger bøndenes møysommelig opparbeidete
terrasser. Fattigdom og hungersnød er inntrykket vi oftest har. Men
fjelllandet har også andre sider - gjestfrie mennesker, en unik natur og
kulturer og historie som er noe av det mest fargerike og interessante et
land kan tilby.

V

i befinner oss ved den ene av
de to kildene til Nilen - verdens
lengste elv.
Vannmassene kaster seg ut over
klippekanten - 400 meter bred er fossen og 45 meter høy.

Tis Isat heter fossen på lokalspråket - ”ilden som ryker” - skumsprøyten kan merkes i landsbyene flere
kilometer unna.
En sti leder oss inn under fossen,
midt inn i det overdøvende brølet.

Etiopiske unger er ivrige i å demonstrere kartkunnskaper

Gjennombløt bøyer jeg meg ned og
plukker opp en håndfull knekte papyrussiv - og tankene går nordover
og tilbake i tida - til den lille gutten,
Moses. I følge fortellingene ble han
funnet i en papyruskurv flytende
nettopp i denne elva - Nilen. For
befolkningen nord ved Middelhavet
var elva et mysterium. Ut fra den
golde ørkenen dukket den opp. Ingen
hadde klart å følge elva sørover og
funnet kildene. Og hvor kom de store
mengdene fruktbar slam fra som
elva brakte med seg under den store
flomperioden, slam som jordbruket i
Egypt var avhengig av - og som var
grunnlaget for den egyptiske sivilisasjonen? Elva ble guddomliggjort av
egypterne, Hapi
Og her står jeg altså ... ved kilden
til elva .. oversprøytet av vannet.
Mysteriene ved Nilens kilder
Også europeerne ble engasjert i
mysteriene. Men ørkenen sør for
Egypt virket ugjennomtrengelig og
de muslimske mamelukkene hindret
fremmede å reise i områdene. Vage
informasjoner om elva kom likevel
fra handdelskaravaner og pilegrimer
til og fra Mekka. Fantasirike kart ble
tegnet.
I 1770 stod så skotten James Bruce akkurat på det samme stedet som
vi - under fossen og skriver i dagboka
om det enorme inntrykket fossen og
stedet gir.
”Jeg stod begeistret … på stedet
som hadde forvirret de fremste tenkere, pionerer og vitenskapsmenn i

Hoeggen menighet
engasjert i Etiopia

D

Tis Isat - fossen i Etiopia
både gammel og ny tid, i nesten tre
tusen år. Selv om jeg var bare en vanlig brite triumferte jeg her over konger og deres armeer.”
Lite begeistret var han imidlertid over å konstatere at portugisiske
munker hadde vært her allerede 150
år tidligere. Rett nedenfor fossen,
over en trang kløft, hadde munkene
til og med konstruert en steinbru.
Stien fram til fossen går fremdeles
over brua - den ene av kun tre bruer
som en har klart å konstruere i Etiopia over denne ustyrlige elva.
Men det var ikke bare Nilens
kilder James Bruce og portugiserne
søkte å finne. I Europa levde forestillingen om et kristent rike oppe i
disse etiopiske fjellene. Det skulle
være restene av den gamle urkirka
som muslimene ikke hadde maktet
å erobre - keiserdømmet til Prester
Johannes.

Forestilingen gikk også ut på at
den lokale keiseren var direkte etterkommer av Menelike - sønn av
dronningen av Saba og kong Salomo.
Kunne dette være riktig?
Og hva med ryktene om at den
sagnomsuste hellige paktens ark - at
den var blitt fraktet fra Jerusalem og
befant seg her oppe i fjellandet. Paktens ark - med lovtavlene, Arons stav
og krukken med manna?
Noen dager seinere står jeg faktisk selv utafor det lille grønne kapellet i Axum, lengre nord. En enslig
kvitkappet munk står utafor døra som
vakt. Der inne hevder den etiopiske
kirke at arken fremdeles befinner seg
- det helligste av det hellige som Gud
hadde gitt sitt folk.
Mysteriene i Etiopia er mange - løsningene flyter og er uklare - likesom
elva, Nilen.
Geir Dolmen

ette er landet og folkene som
Hoeggen menighet er engasjert
i å støtte. Utenlands misjonsarbeid
er i hovedsaken konsentrert til
grenseområdene mot nabolandene
Sudan, Kenya og Somalia. Hoeggen
menighet sine bidrag er knyttet til
NMS (Det norske misjonsselskap)
sitt landsbyutviklingsarbeid rundt
Blånildalen i vest. Her ligger også
vennskapsmenigheten vår, i Assosa.
Nilen har sine kilder, bla. fra
Etiopia. Her kommer 85% av vannet
fra. Elva er verdens lengste, og
har alltid hatt stor betydning for
befolkningen der den slynger seg
nordover gjennom Sudan og Egypt.
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Bibeldagen 2011:

Stor etterspørsel etter
Bibelen i Kina
- Dette er en gledens dag, smiler
Wang Qan Chang, en bonde på 60 år.
Han har nettopp fått sin egen bibel.
Bibelselskapet har ankommet landsbyen i Hunan-provinsen med en bil
full av bibler, og denne dagen blir
700 mennesker eiere av boken som
det er så stor etterspørsel etter.
Det er nye tider for kirkene i Kina.
Da kommunistene kom til makten i
1949, ble misjonsarbeid og kirkeliv
veldig vanskelig. Kulturrevolusjonen
mellom 1966-1976 førte til stengte
kirker
og mange prester og kristne ledere

som havnet i fengsel. Etter 1980 har
utviklingen gått mot større frihet.
Kommunistpartiet erklærer seg fremdeles som ateistisk, men sier at de
tillater fri religionsutøvelse i landet.
I løpet av 20 år har Bibelselskapet
trykket over 50 millioner kinesiske
bibler på trykkeriet i Nanjing. I det
nye trykkeriet kan det produseres
over 12 millioner bibler i året. Mange
vitner om at de har blitt kristne nettopp ved å lese Bibelen, så det er
vanskelig å dekke de store behovene.
Her kan vi i Norge hjelpe til!

- Slik som mennesket ikke
kan leve uten å spise, kan
ikke en kristen leve uten
Bibelen
Det er Liu Ming som sier dette. Han
lever i verdens mest folkerike land.
Kina opplever stor økonomisk vekst.
Folk flytter fra landsbygda inn til
byene, tradisjoner forandres, røttene
smuldrer opp. Sammen med forventningen om penger og et bedre liv finnes også et åndelig tomrom. Kina har
en sterkt voksende kirke der små og
store menigheter vokser fram. Midt
i denne situasjonen opplever kirkene
stort behov for bibler.
Men etterspørselen er enorm. Stadig nye mennesker kommer til tro,
og mange vitner om at de har blitt
kristne nettopp ved å lese Bibelen.
Liu Ming forteller: - Jeg ble kristen for 30 år siden. Det var ikke
mange bibler å oppdrive. Ettersom
jeg, som den yngste i forsamlingen,
kunne lese, falt det i min lodd å lese
høyt for de andre. Etter hvert begynte
jeg også å forklare noen av bibelfortellingene. På den måten startet jeg
min gjerning som lekpredikant. Jeg
har gode minner fra den tiden, og
ofte ba jeg: “Herre, hvor stort ville
det ikke vært om hver og en kunne
lese sin egen bibel”.
Nå fullfører Liu Ming det tredje
året av en teologisk utdanning i Jiangsu-provinsen. Med forventning ser

han fram til å fortsette tjenesten for
Guds rike i Kina.
Det er nye tider for kirkene i
Kina. Da kommunistene kom til
makten i 1949, ble misjonsarbeid og
kirkeliv veldig vanskelig. Kulturrevolusjonen mellom 1966-1976 førte
til stengte kirker og mange prester
og kristne ledere som havnet i fengsel. Etter 1980 har utviklingen gått
mot større frihet. Kommunistpartiet
erklærer seg fremdeles som ateistisk,
men sier at de tillater fri religionsutøvelse i landet.
Kirkene vokser i Kina. Trykking
og distribusjon av Bibelen har vanskelig for å dekke etterspørselen.
Her kan vi i Norge hjelpe til!

Bibeldagen 2011
19. og 20.februar

vil hjelpe Bibelselskapet i
Kina med:





Papir til bibeltrykking –
10 kroner for en bibel!
Oversettelse til
minoritetsspråk
Bibeldeler til utdeling i
kirkene
Litteratur til seminarer og
bibelskoler

Vær med og støtt
bibelarbeidet i Kina!

Adresseavisens juleinnsamling 2010
starter 15. november. Søknadsfristen
for alle som kunne trenge en økonomisk håndstrekning til julen er 7.
desember. Skjema kan fås ved menighetskontoret i Hoeggen, Tempe og
i Vår Frue Kirke.
Dette er en gave fra Trondheim
innbyggere til Trondheims innbyggere – rett og slett til den som måtte
trenge det.
I år er satsene:
900,- for enslige
1.200,- for par
1.800,- for familier,
uansett antall barn
Støtten gis i form av matvarekuponger til forskjellige butikker.
Kupongen må brukes innen 31.desember.
Heide Thorsen,
Ingrid Sandstad,
diakoner i Hoeggen og Tempe.
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To prester skifter beite..
A

udun Slettahjell slutter

fra 1. februar 2011 som sokneprest i Tempe, Leira og Bratsberg,
for å bli sykehusprest ved Betania
Malvik i Malvik. Da har Audun vært
prest i vår menighet i ni og et halvt år,
og har blitt kjent med mye av folket
i området. Helt ukjent var han heller
ikke før han begynte som sokneprest,
siden svigerfamilien bodde i Tempe i
flere år.
Audun gir uttrykk for at han har
trivdes godt i soknepreststillinga, men
har slitt en del helsemessig, og bestemte seg for et par år siden for å gå
ned i stilling fra fylte 65 år. Overgangen til å bli sykehusprest passer godt,
både fordi det er en halvstilling, og

fordi arbeidsinnholdet blir sjelesorg,
som Audun har hatt spesiell interesse
av og derfor utdannet seg spesielt for.
På spørsmål om hva han kommer
til å huske best fra årene her, nevner
han de best besøkte gudstjenestene,
som ved utdeling av ”Min kirkebok”
til 4-åringene, julegudstjenestene,
friluftsgudstjenestene og fellesarrangementene med læstadianerne som
bruker Tempe kirke. Ellers tenker han
tilbake og nevner som svært positive
minner barnekoret for noen år siden
og turene til vennskapsmenigheten i
Hiiumaa i Estland sammen med konfirmantgrupper. I hans periode har det
også skjedd en del med kirkbygningen
i Tempe, det har blitt ny Kirkestue i

L

ise Hjoberg
Martinussen

har vært prest i Hoeggen menighet
siden 2002. Hun har vært spesielt engasjert i barne- og ungdomsarbeidet.

Konfirmantarbeidet

Inkludert i dette er konfirmantarbeidet. Lise forteller at det er stor oppslutning om konfirmasjonstradisjonen
blant de unge i Hoeggen. 70% av de
døpte, eller 60% av årskullet, melder
seg til konfirmasjonforberedelsen.
Dette arbeidet der derfor en stor utfording for kirka.
- Ungdommen har kanskje mindre
bibelkunnskap nå en før, sier Lise, men jeg er sliten av å høre at ungdom-
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Bratsberg og ny kirkegård på Leira.
Til Tempe kirke har det blitt ny vei,
og det bygges mange nye boliger i
området.
Audun ønsker at barnearbeidet
i menigheten, med søndagsskole og
med åpent lekested må utvikle seg
videre som et fast arbeid for barna
i menigheten, og at barnekoret må
gjenoppstå. I Bratsberg menighet er
det et ungdomsarbeid, og han ønsker
at det må komme også i Tempe. Han
gleder seg over veksten som har vært
i kirkesøkningen, selv om den ikke er
stor, og håper at menighetsbevisstheten vil bli styrket etter hvert.
Menighetsbladets utsendte spurte
til slutt: Hva vil du nå bruke all fritida

til? – Å være bestefar. Det er viktig.
Ellers venter vedlikeholdsarbeid på
hytte og hus. Han ser fram til å besøke venner i Estland igjen, sammen
med Ann Elin, som i flere år har vært
engasjert i oppbygging av diakonalt
arbeid i landet. Og han ser fram til
turer i skog og mark, - og til å prøve
ut talentet når det gjelder malerutsyret Ann Elin har utstyrt han med!
Vi takker Audun for hans tjeneste i Tempe, Leira og Bratsberg, og
ønsker han lykke til med ny jobb, og
nye muligheter til slikt han hittil har
hatt lite tid til.
Otto Sjelmo

mene kan så lite. De kan så mye annet
i dag! Ungdommene i denne alderen
er i en svært følsom fase i livet. De
trenger å bli sett og møtt. Ikke minst
av kirken!
- Jeg har vært svært opptatt av formen
på konfirmasjonstiden. Det er viktig
at de skal få kjenne hva det er å være
troende, å være kristen, sier hun. Når
de kommer til kirka må de få bruke
det de kan. De må få lov til å stille
spørsmål, delta i diskusjoner, være
med i aktivietsgrupper.

Kirkens nødhjelp mot menigheter i
den Norske kirke, andre kirkesamfunn og kristne organisasjoner.
- Spesielt er jeg interessert i å jobbe
med barn og ungdom, sier Lise. - Det
er viktig at de får se at de står i en
global sammenheng. Lise er særlig
oppmerksom på å stimulere barn og
unge til å bruke den muligheten de
har til å påvirke politikere til å gjøre
de rikige valgene. Politikerne må få
det mandatet som trengs for å skape
en mer rettferdig verden. Her nytter
det ikke bare med pengeinnsamlinger
og bistand. Man må gjøre noe med
de grunnleggende strukturene.
Kirkens nødhjelp har mot til å ta
standpunkt som nødvendigvis ikke er
populære.

Kirkens nødhjelp

Lise begynner nå som regionskonsulent i Kirkens nødhjelp. Regionen hun
skal betjene er Nord- og Sør-Trøndelag. Jobben blir å bygge nettverk for

Søndagsskole
i Tempe Kirke
Det blir søndagsskole i Tempe Kirke
12. desember. Etter jul deltar vi på
Juletrefest i Tempe kirke 2. januar kl
16.00.
Videre blir det søndagsskole
23. januar og 27. februar.
I mars slutter vi opp om familiegudstjenestene:
I Leira 13. mars og i Tempe 20. mars.

Grønn menighet

Hoeggen menighet har status som
en grønn menighet, mye takket være
engasjementet til Lise.
Engasjement i miljøvern, forbruk og
rettferd er viktig i kirkelige sammenhenger. Det kommer Lise til å arbeide videre med i Kirkens Nødhjelp.
Hun vil forsøke å motivere flere menigheter til å bli 'Grønn menighet'.
På spørsmål om Lise nå er ferdig
med prestegjerningen, svarer hun at
nå er det en fase for Kirkens Nødhjelp.
- Men det er menighetsprest jeg jo
egentlig er, sier hun.
Skule Sørmo

Søndagsskolen holdes samtidig med
gudstjenesten kl 11.00. Vi er først
med i gudstjenesten, og går ned til
søndagsskolen under siste salme før
prekenen.
Foreløpig har alle alderstrinn vært
samlet. Det blir brukt sanger og et
bildemateriale som små barn også
kan ha utbytte av, samtidig som fortellingene er spennende nok for større
barn. Barna får kort med fiskegarn og
en fisk i garnet for hvert oppmøte.
Vi har nytt og spennende materiale
fra ”Sprell levende” som ville vært
morsommere å bruke hvis vi var
flere!
		
Vel møtt!
Ingrid Sandstad

13

Den Hemmelige hagen
Siste helgen i januar blir det stor aktivitet i
Hoeggen kirke.

D

a samles
kor, solister og musikere til øving
og framføring
av verket ”Den hemmelige hagen”.
Verket er av Eivind Skeie (tekst) og
Henrik Ødegaard (musikk). De som
framfører verket er Hoeggen barnegospel, Valentinerne fra Strindheim
kirke, Hoeggens kor ”Crescendo”
og ”Liturgisk kor”, samt koret A
Capellissimo. Orkesteret består av
strykekvartett, fløyte, saxofon, slagverk, piano og kontrabass. Sangsolister er Håvard Stensvold og Hilde
Gjermundsen.

Eyvind Skeie (f.1947) er en av

vår tids viktigste salmediktere. I til-

legg har han
skrevet bøker
både for barn og
voksne, og ikke
minst manus til
Barne-TV, for
eksempel Portveien og Sesam
stasjon. Teksten i ”Den hemmelige
hagen” tar utgangspunkt i bibeltekster som handler om trær og frukt.
Livstreet, kunnskapens tre og dødens
tre (korset) er symboler som følges
fra skapelsen, gjennom gammeltestamentlige bilder fram til Jesus. Evangeliene inneholder også beretninger
om trær og frukt, både knyttet til Jesu
forkynnelse og til hans liv og hans
død og oppstandelse. Mot slutten av
verket er hver sang en kommentar til

hendelsene på de forskjellige dagene
i påskeuken, der trær spiller en vesentlig rolle.
Komponisten

Henrik Ødegaard er født i

Oslo i 1955, og
han er bosatt i
Telemark. Han er
utdannet musikklærer, organist og
komponist. Dessuten har han utdannelse som dirigent i gregoriansk
sang fra musikk-konservatoriet i
Paris. Han har komponert større
verk i mange genre: oratorier, kantater, opera, musical, teatermusikk,
elektroakustisk musikk, solokonsert,
kammermusikk og soloverk. Norsk
folkemusikk og gregoriansk sang er
inspirasjonskilder som ofte klinger
videre i verkene hans. Mange av hans
verk er laget til amatører og barn, og
til musikalske møter mellom disse og
profesjonelle musikere.
Musikken i Den hemmelige hagen er svært hørbar og variert i stil.
Den inneholder elementer fra gospel,
folkemusikk, viser og gregoriansk
musikk.
Verket har to ganger før vært
fremført i Hoeggen kirke, siste gang
18. mars i 2008. Den gang, som nå,
kommer Henrik Ødegaard selv og
dirigerer. Konserten finner sted søndag 30. januar kl 19 i Hoeggen kirke.
Oddrun Elisabeth Bølset

Scene fra fremførelsen av 'Den Hemmelige hagen' i Vår Frue kirke i fjor

'Åpent lekested' i Tempe åpner igjen
Åpent lekested har lenge vært lukket..
Nå starter vi opp igjen! Denne
gang med frivillige krefter og høy
pedagogisk kompetanse. Jane Sørensen går i Tempe menighet, hvor hun
også gjør en stor innsats med sine
nydelige kaker til kirkekaffen. Hun
har selv gått på Åpent lekested fra
starten, med sin datter Lea, som nå er
blitt 4 år.
Her har jeg gleden av å presentere
et foreløpig program for våren, som
Jane har satt opp. Selv har jeg supplert med et par ting basert på tidli-

gere positive erfaringer.
Samlingene er på formiddagen,
kl 10.00-12.30. Det er åpent for alle
som er hjemme med små barn. Man
tar med mat, og vi lager drikke. Etter
en stund med fri lek og sangstund,
spiser vi sammen. Som det går fram
av programmet, blir det også andre
aktiviteter. Om større søsken er med,
har vi utstyr til formingsaktiviteter.
Ingrid Sandstad,
Jane Sørensen. (bildet under)

Program
Åpent lekested i Tempe
11/01-11 Sang og fri lek. Bli kjent
		 med hverandre.
18/01-11 Sang og fri lek
25/01-11 Bake
1/2
8/2
15/2
22/2

Sang og fri lek
Tur til regnbueparken
Sang og fri lek
Sang oppe i kirken

1/3
8/3
15/3
22/3
29/3

Sang og fri lek
Tur
Bake
Tur
Sang og fri lek

5/4
12/4
19/4
		
26/4

Påskeklipp
Påskeklipp
Lete efter påskeegg /
påskefortelling
Påskefri

3/5
10/5
17/5
24/5
31/5
		

Sang og fri lek
Tur
17.mai fri
Sang og fri lek
Gå en runde i kirken og se
alle rom / mini-gudstjeneste

7/6 Pinsetur med pinsebål
14/6 Avslutningsutflukt til Lian
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Tempe kirke
– fotball og
sportskirke?

T

empe kirke ligger i
grunnen midt i smørøyet i forhold til å arrangere egne fotballgudstjenester.
Noen i menigheten har en ide,
som vi arbeider litt med. Vår
geografiske nærhet til Lerkendal, bør på en eller annen måte
utnyttes.
For det første ønsker vi
at Tempe skal bli kirken for
byens kristne idrettsungdom
og vil derfor tilby kirken til
samlinger og gudstjenester for organisasjonen
KRIK. Forkortelsen KRIK, står for Kristen
idrettskontakt. KRIK er for øvrig en av de mest
hurtig voksende kristne ungdomstilbud for
tiden. KRIK har ikke eget forsamlingslokale,
derfor vil menigheten gi dem et tilbud om å
bruke kirka vår. Tempe ligger sentralt i byen i
forhold til utdanningsinstitusjoner, studentbyer
og offentlig kommunikasjon. Det vil derfor
være lett for ungdom uten bil å komme seg dit.
Vi håper derfor at KRIK vil bruke kirken vår.
I tillegg har vi, som nevnt, en ide om å
lage fotballgudstjenester i Tempe kirke. Da
er det fortrinnsvis samlinger på søndager, før
Rosenborgs hjemmekamper på Lerkendal. Vi
tenker at dette vil være mest aktuelt de dagene
RBK spiller klokken 2000. Da kunne vi ha
samlingen kl 1800, med rundt en times varighet. Det vi tenker på er en samling med sang,
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musikk og en andakt.
Vi ser for oss mye sang
og musikk. Vi ønsker
oss gjester på disse
samlingene,- som har
en eller annen tilknytning til fotball og gjerne
med tilknytning til
bortelaget som spiller
den dagen. Det kan da
bli en forhåndsanalyse
av dagens kamp, men
vi ønsker også å formidle gjestens forhold
til kirke og kristendom.
Vi ønsker at dette skal
bli et lavterskeltilbud,
som på sikt kan bli en
naturlig del av forberedelsene til kamp for en
del av tribunesliterne. Vi skal ikke overdrive
fotballinnholdet i samlingen. Samlingen skal
være et tilbud for personer som kan tenke seg
å få med seg en kristen samling før de går på
kamp. Vi kan tenke oss gjester fra RBK, men
også gjester fra bortelaget. Da kunne vi for
eksempel invitere Kjell Magne Bondevik når
Molde kommer til kamp. Det hadde vært flott
om vi kunne samlet en god del folk i kirka på
en søndagskveld, før de går på kamp. Kanskje
vi en dag blir RBK-kirka.
Dersom du synes ideen er god og ønsker å
komme med innspill på gjester eller innhold,
så ta gjerne kontakt. Vi er ikke helt i mål og
ønsker oss gjerne innspill. Menighetskontoret
vil formidle kontakt med Eivind eller Stein.
Eivind og Stein Bratseth

Min kirkebok til 4-åringer i Tempe

S

øndag 14. november var det livlig
i kirka! 23 fire-åringer var møtt
fram for å få ”Min kirkebok”. Og når
fire-åringene kommer, er de jo ikke
alene; søsken, besteforeldre, foreldre
og andre som har et nært forhold til
barna, ønsker og se dem når de stolte
går fram og henter boka.
I år hadde vi invitert barna til
å komme tidlig for å øve på noen
sanger. Resultatet var et stort kor av
4-åringer og andre barn som sang
”Hvem har skapt alle blomstene” og
”Kjære Gud, jeg har det godt”. Bevegelsene til den første sangen mestres
godt av denne aldersgruppen. Iselin
Aakre ledet sangen sammen med
Theresa Dahl(10)
Tora Samset hadde gudstjenesten
i år, og hun fulgte vår tradisjon med å

Juleverksted
i Tempe Kirke

Torsdag 9. desember kl 17-19.
Alle barn og voksne (også besteforeldre) er velkommen til å klippe og
lime og lage julepynt denne dagen!
Vi har mye fint materiale, så det kan
bli noen fine engler! Fra tidligere år
har jeg erfart at mødrene av og til blir
så revet med, at de rent glemmer å
hjelpe sine små! En gang overhørte
jeg: Ja, vent litt J…, mamma er litt
opptatt, skjønner du!
Det er fjerde gang vi har et slikt
verksted, og sist tok det helt av! I år

bruke flanellograf til prekenen denne
dagen, et visuelt hjelpemiddel som
aldri går av moten!
Gudstjenesten var felles for
Tempe og Leira. Det er sendt 67 brev
til fireåringer. Barna har også fått
invitasjon til Juleverksted torsdag 9.
desember kl 17-19. .
Ingrid Sandstad

Formiddagstreff
i Hoeggen kirke

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 våren 2011:
Tora Samset preker for barna
har vi tenkt å servere en enkel middag, så man slipper å stresse med det
hjemme. Vi samler inn en kollekt for
å dekke noen av utgiftene.
Formidlingen av julebudskapet blir
forenklet til å synge et par julesanger,
og se på englene vi lager, og så får
vi tenke på hvilket budskap englene
kom med:
Frykt ikke, jeg kommer til dere med
bud om en stor glede!
Ære være Gud i det høyeste, og
fred på jorden, blant mennesker
som har Guds velbehag!
Påmelding innen tirsdag 7. des. til

Tirsdag 25. januar:
Aud Agøy: Andakt og ”Hvordan er
det å være kristen i Egypt?” Kollekt
til ÅPNE DØRER.
Tirsdag 22. februar:
Håkon B. Olaussen: ”HER OG
NÅ.”.
Andakt.
Ønsker du skyss til formiddagstreff,
kan du ringe
Cato Stai på telefon 73 91 28 83
Han har sagt seg villig til å bli spurt,
men må få si nei når det ikke passer.
Alle er velkommen!
Heide Thorsen

ingrid.sandstad@kirken.trondheim.no

eller sms til 993 54 928
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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.

Matpakker for japanske barn

I

nterkulturell kvinnegruppe er
en liten trofast gruppe som møtes
annenhver mandag i kirkesokkelen.
Gruppa består fortsatt av flest kvinner fra Japan, men også Chile, Hellas
og Finland er representert. Gruppa
ønsker seg flere norske småbarnsmødre fra nærområdet. Kanskje er dette
noe for deg?

Mieko, Noriko og Takako lærte
oss noe om japansk kultur med
hovedvekt på barnehagebarnas
matpakker. De fleste i Japan blir
hjemmeværende når de får barn. I
barnehagen får ikke barna noe måltid
derfor må det lages matpakke hver
dag. Som alltid er det et krav og en
helt naturlig forutsetning at maten
skal se vakker ut. Den skal ha en god
sammensetning
av karbohydrater,
proteiner og vitaminer. På bildet
kan du studere
maten vi laget
på gruppemøtet.
Det var artig,
men det tok sin
tid! Om du har
lyst til å kopiere
en slik matpakke
til barnet ditt, bør
du stå opp tidlig!
I Japan lages det
et uttall av former
du kan bruke til
å trykke ut blomster, dyr, fisker og
forskjellige populære figurer som
KittyCat!
Liv Haarsaker
Olsen
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Hyggelig hyggetreff
I
Bratsberg har innsatsvillige og dyktige damer siden 1980-tallet arrangert månedlige hyggetreff. Den gangen var det et samarbeid med Bygdekvinnelaget og Sykepleierforeningen.
I en periode var det mindre aktivitet,
fordi det var vanskelig å finne et høvelig møtested. Så ble det opprettet
kultursenter på gammelskolen, og det
ga nye muligheter. Enda bedre ble det
fra 2004, da Kirkestua ble innviet etter 15 år med planlegging og forberedelser. Nytt og praktisk hus ved siden
av kirka ga plass til både kirkekaffe,
hyggetreff, konfirmantundervisning,
besøk av skoleklasser og mange andre
slags arrangementer.
Vi har snakket med Reidun Dretvik, en av de aktive damene bak hyggetreffene. Hun forteller at det er en
fast gruppe på 20-25 personer som
møtes. I tillegg kommer det gjerne
noen flere, slik at de ofte er opp mot
40 personer. De fleste er damer, men
etter hvert har det også
begynt å komme flere
menn. Programmet varierer fra gang til gang,
Sittende fra venstre:
Reidun Dretvik,
Anne Rødsten
Stående fra venstre:
Rigmor Skiksten,
Sigrun Almås,
Ingrid Rossmo,
Solveig Dragsten,
Gerd Marthinsen

men ganske faste innslag er allsang,
god servering, utlodning, andakt ved
prest eller diakon, og musikk ved
organisten. I tillegg er det alltid en
konkurranse, der det gjelder å huske
for eksempel siste måneds avisnyheter, - for å holde de små grå i ekstra
aktivitet! Ellers kan det være innslag
som diktlesning, kåseri og lignende.
Overskudd fra utlodningene går til å
finansiere sommertur, og noe til utstyr
for Kirkestua.
Det er hyggetreff også i Leira
kapell og i Tempe, og det samarbeides om sommerturen. Hyggetreffet i
Bratsberg har tradisjon for å besøke
Leira i mai, og hyggetreffet i Leira
gjør gjenvisitt ved å delta i juletrefesten i Bratsberg.
Hyggetreffene har ord på seg for
å være: nettopp hyggelige! Trivelige
arrangement og god stemning.

Tårnagenthelg
for 8-åringer i
Hoeggen
Lørdag og søndag 22. og 23.
januar 2011 inviteres alle landets
8-åringer til å være agenter for å
løse oppdrag og mysterier.
Hoeggen menighet inviterer denne
helgen alle 8-åringer til å være
Tårnagenter i kirken. I løpet av
helgen skal vi løse oppdrag og
mysterier og utforske kirken, tårnet
og klokkene. Barna bor hjemme,
men vil være sammen lørdag og
søndag. Tårnagenthelgen arrangeres
i mange kirker i hele landet samtidig,
og det kan bli så mange som 10 000
Tårnagenter til sammen.
Les mer på
http://hoeggen.kirken.trondheim.no/
og på http://www.sondagskole.no.

Påmelding
Påmelding for barn og Englevakter
skjer på:
Mail: torunn.stavik.karlsen@kirken.
trondheim.no
Per post: Hoeggen menighet, Nordre
Risvolltun 2, 7036 Trondheim.
Hilsen,- i all hemmelighet fra oss i
Hoeggen menighet  
Torunn Stavik Karlsen
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Tempe kirke:
Formiddagstreffene i Tempe kirke
har vært et vellykket tiltak. Vi har
hatt gode programinnslag som interessante foredrag og mye fin sang
og musikk. Oppmøtet har vært bra
og stemningen upåklagelig. Mange
flinke damer har ordnet god servering
for oss.
Neste treff er
Lucia-feiring med barn fra Barnas
hus (barnehage)
Mandag 13. desember kl 11.30

flere skal kunne delta.
Sentralen ligger i Valøyveien, og er
tilknyttet Tempe sykehjem. Den har
en universell utforming. I kaféen kan
man etter treffet kjøpe en rimelig
middag.

Onsdag 13. april:
Program kommer senere

Program:
Onsdag 19. januar:
Per Øverland: Glimt fra nyere kirkehistorie i Trondheim
Sang av Mattis Lilleberg (m.flere?)

Treffene er kl 11.30 – 13.30. Det er
allsang, andakt, bevertning og utlodning hver gang.

Onsdag 16. februar:
Program kommer senere

I 2011 vil vi prøve å ha noen treff på
Tempe helse- og velferdssenter for at

Onsdag 16. mars:
Sang av Mattis Lilleberg

Leira kapell:

Program våren 2011:

Velkommen til samvær med trivelig
prat og lunsjmat hver 1.tirsdag i måneden fra kl 11.00- ca kl 13.00
7. desember: Storsamling
Steinar Supphellen kommer og
gir oss ”Små glimt av den store
Bjørnstjerne Bjørnson”.
Andakt ved Ingrid Sandstad
Musikk ved Erling With Aasgård
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Julekonsert
i Leira kapell

Januar
Ikke treff i Leira, men vi er invitert
til Kirkestua i Bratsberg, til juletrefest torsdag 6.januar kl 12.00 (Se
egen notis: Hyggetreffene i Bratsberg)
1. februar: Gjertrud Eriksen: Lyrikk
mot vår og lysere tider.
1. mars:Knut Mathiesen: Blant gips
og kleberstein i Nidaros domkirke.

Vi har flere interessante programposter under utarbeidelse, men har ikke
fått endelig ja for de aktuelle datoene.

Alle velkommen!
Ingrid Sandstad

Videre blir datoene: 5. april og 3.
mai. På maitreffet er Bratsberg invitert til Leira. Program for treffene
kommer senere, og blir annonsert
sammen med ”Kirkene i helgen”.
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

B

jørkmyr er ei lita bygd, men allikevel huser den forbausende
mange spillende ungdommer på det
lille arealet. Flere av dem studerer
ved høyere musikkutdanninger rundt
omkring i landet. De turnerer og holder konserter, spiller og synger i brylluper, ved høytider og seremonier.
Og best av alt; når de får sjansen til
det kommer de svært gjerne tilbake
til Bjørkmyr, og støtter opp om lokalmiljø og kulturtiltak. Det er nærmest
etablert en tradisjon når det gjelder
julekonsertene i Leira kapell, hvor
de unge musikerne sammen med
foreldregenerasjonen
og ildsjeler i diakoniutvalget, skaper stor
trivsel og en fredelig
stund, i ei ellers travel
førjulstid. Og ikke å
for-glemme; sammen
kapellets organist. Så
merk dere datoen:

Mandag 20.
desember kl.
19.00
Det blir vakker musikk og
julesanger, etterfulgt av kaffemat
og naboprat.
Stemning, trivsel
og duften av jul.
Medvirkende fra Bjørkmyrs lokalmiljø: Siri Waagen Evensen (sang),
Andreas Rokseth (bandoneon), Julie
Rokseth (harpe), Lena Wik (horn),
Wenche Waagen (klaver), Gro Helene Lerflaten (fløyte), Erling With
Aasgård (orgel).
Velkommen!! Kollekt.
Arr: Diakoniutvalget/
Leira formiddagstreff

B

asaren i Hoeggen kirke fredag
12. november gav en inntekt på
14.665,50 kroner. Men flere bidro i ettertid, og summen akkurat nå er kommet opp i 15.165 kroner. Belopet går
til frivillighetsarbeidet i menigheten.
Basargeneral May-Britt Hofsli
hadde lagt ned et stort arbeid i tilretteleggelse av arrangementet.

Her er det to som har kjøpt
ansiktsmaling for 20 kroner hver

Åpen barnehage
i Hoeggen

Å

pen barnehage er et gratis tilbud
for barn i alderen 0-6 år som er i
følge med en voksen. Her får barna et
leke- og aktivitetstilbud som er tilrettelagt av pedagogisk leder. I åpen
barnehage deltar alle voksne i lek og
aktiviteter sammen med barna sine. Vi
kan tilby sangstund, samlingsstund,
formingsaktiviteter, babysang, musikk
og dans, tema-arbeid, baking og felles
måltid.
Ingrid Baksaas Nordli vil ha permisjon fra høsten. Marit Gilstad vil
vikariere for henne som pedagogisk
leder i åpen barnehage. Marit har flere
års erfaring fra barnehage og åpen
barnehage. Hun gleder seg veldig til
begynne ã arbeide her i kirken.
Babysang er på mandager og torsdager i kirkerommet k1.12.00. Dette
gjelder barn opp til 1 år i følge med en
voksen. Her synger vi kjente og nye
barnesanger. Vi har rim og regler, vi
spiller på instrumenter, danser og lytter til rolig musikk. Babysang varer
i omtrent 35 minutter. Etterpå er det
mulighet for å bli med ned i sokkelen i kirken for å drikke kaffe, prate
litt og bli bedre kjent med hverandre.
Åpen barnehage hjelper til med å
gi barna en oppdragelse i samsvar med
kristne grunnverdier.
Åpen barnehage er åpent mandag
og torsdag fra kl 09.00 til kr 15.00
Velkommen til dere alle!
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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

Døpte

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

Bratsberg menighet
Sivert Presthus Valstad
Simon Osen
Aleksander Larsen
Anders Røst

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

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

Døde
Klara Sofie Hansen
Elsa Alvilde Grøtte

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.

Hans Baucks v 1, 7033 Trondheim

Tlf.: 73 99 22 22
Mob.: 926 09 098
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ET MENNESKE Å SNAKKE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

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 ved 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.
Ingrid Sandstad

Romjulsfest
for eldre
Rømmegrøt/risengrynsgrøt og
spekemat, kaffe og kaker.

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

Egen parkering for besøkende

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

i Ola Frosts vei

i Hoeggen kirke
søndag 2.januar kl. 12 - 14.30.

Hos oss får du god veiledning av kreative frisører

Hvordan har du det…

EGENTLIG?

Hyggetreff

Tempeveien 22 (ICA-bygget)
Tlf er 73 93 92 67.
Åpningstider:
man,tirs,fre: 9-17
ons, tors: 9-19
lørdag: 9-15
Velkommen til en salong
med faglig dyktige frisører
og en behangelig atmosfære.

Andakt, sang, opplesning,
gang rundt juletreet.
For skyss:
Se Adresseavisen
under ”Kirkene i julen”.
Gratis adgang. Ingen påmelding.

Velkommen!

Velkommen til kirken Tempe, Leira og Bratsberg

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
Søndagskole
19. 4.søndag i advent
Ingen gudstjenester.
24. Julaften
Kl.14: Tempe helse og
velferdssenter.
Juleandakt v. Esbjørn Hummelgård
Kl.16: Tempe kirke
Familiegudstjeneste
v. Esbjørn Hummelgård
Musikk v. Nidarvoll Skolekorps.
Kl.14: Leira kapell
Familiegudstjeneste
v. Audun Slettahjell.
Kl.16: Bratsberg kirke.
Familiegudstjeneste
v. Audun Slettahjell
25. 1.juledag
Tempe kirke kl.11.
Høytidsgudstjeneste
v. Audun Slettahjell
Trompetmusikk.
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26. 2.juledag
Høytidsgudstjeneste
Trompetmusikk.
Januar.
01. Nyttårsdag
Tempe kirke kl.11.
Høymesse
02. Kristi åpenbaringsdag
Tempe kirke kl.16.00.
Familiejuletrefest.
09. 1.s.e. Kristi åpenbaringsdag.
Leira kapell kl.11.
Høymesse
16. 2.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Tempe kirke kl.11
Avskjedsgudstjeneste for Audun
Slettahjell.
23. 3.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Tempe kirke kl.11 Høymesse
Bratsberg kirke kl.11
Høymesse
Søndagsskole
30. 4.s.e.Kristi åpenbaringsdag
Leira kapell kl.11
Høymesse
Februar.
06. 5.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Tempe kirke kl.11.
Høymesse
13. Vingårdssøndagen
Tempe kirke kl.11
Familiegudstjeneste

20. Såmannssøndagen
Leira kapell kl.11
Høymesse
Bratsberg kirke kl.11
Høymesse
27. Kristi forklarelsesdag
Tempe kirke kl.11.
Høymesse
Søndagsskole
Mars.
06. Søndag før faste
Tempe kirke kl.11
Høymesse
13. 1.s.i faste
Leira kapell kl.11
Familiegudstjeneste
20. 2.s.i faste
Tempe kirke kl.11
Familiegudstjenester
Bratsberg kirke kl.11
Familiegudstjeneste
27. 3.s.i faste
Tempe helse- og velferdssenter
kl.11. Høymesse
April
03. Midtfastesøndag
Leira kapell kl.11
Samtalegudstjeneste m.
konfirmantene
10. 5.s.i faste
Bratsberg kirke kl.11
Samtalegudstjeneste med
konfirmantene
Tempe kirke kl.18.
Samtalegudstjeneste m.
konfirmantene.
17. Palmesøndag
Tempe kirke kl.11
Høymesse.

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

Gudstjeneste i
Tempe helse- og
velferdssentral
Menighetens diakoniutvalg har i
samråd med prestene besluttet å
legge en gudstjeneste pr semester til kaféen som ligger i samme
bygg som sykehjemmet. Dette har
vært svært populært blant beboerne i området. Mange har vanskelig
for å komme seg til kirka, og dette
ligger nært blokkene hvor det er
mange trygdeleiligheter.
Én gang pr år, sponser vi middagen slik at det blir bare 50 kr å
betale.
Også til våren skal vi ha en
gudstjeneste her. Det blir 27.
mars

Døpte
Oliver Johan Ernesto Barstad Fætten
Isabella Steiro Malm
Sindre Paulsen Dale
Ingeborg Aune
Kaja Malm
Jenny Aune Evensen
Brage Bergheim Nytun
Marius Teodorsen
Tuva Myhre
Caroline Tiana Meland-Johansen
Alise Størseth Thorbjørnsen
Philip Kvam
Elias Granøien Breen

Tempe
Logg deg inn på
hjemmesidene for
Hoeggen og Tempe!
Hjemmesidene for Tempe og
Hoeggen menigheter er under
oppfrisking! Der kan du få tilgang
til oppdatert informasjon om
menighetslivet. Registerer deg,
og du kan få tilgang til intern
informasjon i de aktivitetsområdene
du er engasjert i.

Døde

Lisbeth Løhre Olsen
Agnes Eilertsen
Kjell Egseth
Edel Josefa Båtnæs
Kåre Odd Kristiansen
Birger Jørginius Halsen

Tempe kirke:

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 - permisjon)
Jarle Jacobsen (vikar)
Menighetsrådets leder:
Kirsten Selnes
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Dette skjer i
Hoeggen menighet
(med forbehold om forandringer):

Desember
05. 2. søndag i advent.
Lysmesse kl. 11.
Konfirmantene medvirker. Sang
ved Lightning TenSing.
Søndasskole
12. 3. søndag i advent.
Høymesse kl. 11. Dåp
Steindal skolekorps medvirker
12. Julekonsert kl. 18 v. menighetens
kor, Nidarvoll ungdomskorps og
Trondheim Accordionklubb
14. Julespill for barnehagene kl. 10
15. Julespill for barnehagene kl. 10
19. 4. søndag i advent.
Høymesse kl.11. Dåp.
Søndagsskole
19. Gudstjeneste i Storstua på
Nidarvoll Helsehus kl. 1130
21. Skolegudstjenester utleira skole kl.
9 og 1030
22. Skolegudstjeneste Steindal skole
kl. 9 og Hoeggen skole kl. 12
24 Familiegudstjenester
kl. 1300 Barne – og minigospel
kl 1430 Utleira skoleprops
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kl 1600 Nardo Bydelsorkester
25 Høytidsgudstjeneste kl. 11
Januar
01. Nyttårsdag. Høymesse kl. 11
02. Romjulsfest for eldre kl. 12 -14
09. 1. søndag etter Kristi åpenbaring.
Høymesse kl. 11. Avskjed med
sogneprest Lise Martinussen
Søndagsskole
16. 2. søndag etter Kristi åpenbaring
Høymesse kl. 11. Dåp.
Søndagsskole
23. Familiegudstjeneste. Barnas
misjonsdag.
8 – åringene i menigheten deltar
gjennom Tårnsvalene
Mini – og barnegospel medvirker.
Dåp
25. Formiddagstreff kl. 12-14
30. 4 søndag etter Kristi åpenbaring
Høymesse kl. 11. Søndagsskole
30. ” Den hemmelige hagen ” kl.19.
Konsert ( se egen omtale i bladet )
Februar
06. 5. søndag etter Kristi åpembaring
Høymesse kl. 11. Dåp.
Søndagsskole
13. Vingårdssøndagen
Familiegudstjeneste kl. 11.
6-åringene i menigheten er spesielt
invitert
20. Såmannssøndagen.
Høymesse kl. 11
27. Kristi Forklarelsesdag. Dåp
Mars
06. Fastelavenssøndag
Familiegudstjeneste kl. 11

09. Askeonsdag. Fra fest til faste.
Karneval og andakt kl. 1730
13. 1. søndag i faste
Høymesse kl. 11. Dåp.
Søndagsskole
20. Familiegudstjeneste kl 11. Dåp
Utdeling av Min kirkebok. Mini –
og barnegospel
22. Formiddagstreff kl. 12 - 14
27. Maria budskapsdag.
Høymess kl. 11.
Søndagsskole
29. Formiddagstreff k. 12 -14
April
10. 5. søndag i faste.
Samtalegudstjenester med
Konfirmantene kl. 11 og kl. 18
12. Konfirmantenes innsamlingsaksjon
til Kirkens Nødhjelp
( ettermiddag og kveld )
17. Palmesøndag.
Høymesse kl. 11.
Dåp
21. Skjærtorsdag. Gudstjeneste med
nattverd på Nidarvoll Helsehus kl.
1130 og i Hoeggen kl. 19.
Kveldsmat etter gudstjenesten
22. Langfredagsgudstjeneste kl. 11
24. Påskedag. Høymesse kl. 11
25. 2. påskedag. Påskelovsang kl. 19
Fra og med askeonsdag, og hver
onsdag i fastetida blir det avholdt
kveldsgudstjenester i Strinda kirke.
Det vil bli annonsert forløpende.
Se hjemmesiden for Hoeggen
menighet for oppdatert informasjon:
http://hoeggen.kirken.trondheim.no/

Døpte
Zelia Brustad
Solvor Færing
Adrian Flønes
William Forsbakk-Nyhus
Linnea Harbak
Adrian Båtstrand
Tristan Johansen Jentoft
Simon Engebretsen Solem
Karoline Ferstad Reinertsen
Nora Enea Rustad
Einar Høgetveit Teigen
Oda Jenssen
Linnea Engen Skaset
Even Nielsen Brandtzæg

Døde
Jim Tore Mæhla
Kjell Midtlyng
Ragnhild Johanne Sand
Arne Berg
Klara Marie Risan
Margit Odvara Forseth

Fellesutgivelse av menighetsbladene for Hoeggen, Tempe
og Bratsberg.
Opplag: 11.000
Trykk: Offset-Trykk AS

Benjamin Nessjøen
Henrik Ott Strøm
Hans Edvard Wangen
Alise Størseth Thorbjørnsen
Adrian Askim Mollan
Joakim Utness-Jacobsen
Elias Aleksander Vie
Pernille Østlyng Pedersen
Johannes Antonsen Torp
Nila Groven -Storrøsten
Ole Christian Ydstie
Pernille Nornberg Ørke
Sofie Finboe Nilsen

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
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Miljøskaper med økonomiutdanning

J

ørn P.J.Lænn (23) har

til tross for sin unge alder
allerede fått en solid fartstid
i Hoeggen menighet. Med
bakgrunn fra TenSing-miljøet
i Hoeggen har han blitt både
kirketjener, ansvarlig for
ungdomsklubben SinSollo og
engasjert i konfirmantleirene.
Kristendom fra besteforeldrene.
Jørn forteller at det var kontakten
med besteforeldrene og faren som
førte han til kristendommen. Miljøet
og andaktene i tensing-miljøet i
Hoeggen bidro til at han tok et
standpunkt som kristen.
- Alle øvelsene i Lightning Tensing
har andakt, forteller Jørn, og det har
bidratt til å skape bevissthet om å ta
et kristent standpunkt, både for han
og mange andre som har vært med
der.
- Jeg ble med i Tensing fordi jeg
synes det er artig å synge, forteller
han. - I tillegg er miljøet der
fantastisk godt.

Aktiv i ungdomsarbeidet

Etter endt skolegang på Heimdal
videregående skole begynte Jørn som
sivilarbeider på Steindal skole.

- Mange av konfirmantene vi har
nå, ble jeg kjent med da de var
på Steindal, forteller han. Når
konfirmantene dukker opp på
gudstjenestene, er det Jørn som tar i
mot dem og hilser mange på fornavn
når de kommer. På konfirmantleiren
som menighetene arrangerte
nylig, var Jørn med og var dus
med konfirmantene. Det skapte en
fantastisk kontaktflate! Og det var
tydelig at konfirmantene satte pris på
den oppmerksomhet Jørn var i stand
til å gi dem.
- Det er et ønskemål at konfirmantene
også blir med i menighetens
ungdomsarbeide, sier han.
Ungdoms-klubben SinSollo som
han har ansvaret for, er et tilbud
for konfirmanter og andre
ungdommer.
- I Tensing har vi det fantastisk
fint! Det er et mål å overføre
noe av dette også til
SinSollo etter hvert, sier
han.

Samfunnsøkonom

Jørn tar bachelorgrad i
samfunns-økonomi til
våren.
- Ungdomsarbeid
er mye mer

moro, innrømmer han. Han
bruker økonomi-bakgrunnen sin
til å føre regnskapene for Tensing.
Også senere vil han gjerne bruke
økonomiutdannelsen sin i kristen
sammeheng.
Skule Sørmo

