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Kirken gir håp og trøst
Terroraksjonen 22. juli skremte oss alle.
Kirken ble samlingspunktet
i sorgprosessene som fulgte.
Budskapet om menneskeverd, rett til liv,
gav håp til mange etter en meningsløs hendelse.
Se side 2

Nye menighetsråd

Se side 16

Menneskeverdet er konstant

- Ved å krenke andre krenker man seg selv
Sveinung
Tennfjord

"S

kaper vi
menneskeverd, skaper
vi fred” skriver
Nordahl Grieg
i sin sang ”Til ungdommen”. Etter
22.juli 2011 har denne sangen blitt
sunget utallige ganger. Den markerer en protest mot de overgrepene
som ble begått av gjerningsmannen
denne dagen. De første reaksjonene
handlet om kampen mot organisert
kriminalitet. Når det da viste seg
at dette var én manns verk har det
i ettertid fått et annet preg. Politikere, kongehus og kirken har tatt
et stort ansvar med å sette ord på
de følelser folk flest har hatt. Et
enormt apparat har blitt iverksatt for å lindre smerten for de
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nærmest berørte. Samfunnet har
konsentrert seg om å understreke
menneskeverdet og betydningen av
de demokratiske ordningene.
Nå står de rettslige konsekvensene for tur. Gjerningsmannen skal
behandles med basis i de samme
menneskerettighetene han selv angrep. Han angrep den mest grunnleggende menneskerettigheten,
nemlig retten til liv. Ved å krenke
denne retten, krenket han samtidig
sitt eget menneskeverd. Menneskeverdet er generelt ved at det omfatter alle mennesker, og spesielt ved
at det tillegger hvert enkelt individ
en uendelig verdi. Ved at det legges
til rette for en rettferdig rettssak
etter 22.juli understreker samfunnet både ofrenes og gjerningsmannens menneskeverd. Dette er av
største betydning både for de som
opplevde dramaet på nært hold

og ofrenes familier, men også for
samfunnet som helhet. Mange historier skal fortelles. Ved å lytte og
vise vår respekt, bidrar vi alle til
å gjenreise og fastholde grunnleggende verdier som vårt samfunn er
bygd på.
I FNs erklæring om universelle
menneskerettigheter av 1948 som
det også er referert til i Grunnlovens §110, omtales alle mennesker
(”enhver”) som unike og med et
"iboende" verd.
Dette betyr at menneskeverdet
ikke begrunnes utenfra. Verdet
er ikke tildelt den enkelte av ytre
politiske krefter, og det begrunnes heller ikke religiøst. Dette er
den sekulære statens plattform.
Erklæringens budskap er altså at
menneskeverdet helt uten vilkår
følger av selve det fenomen å være
et menneske, uansett ytre og indre

kjennetegn. Det 20.århundre viste
med all sin gru behovet for å finne
en felles plattform for å begrunne
menneskeverdet. Det grensesprengende i dette er at det fratar enhver
maktinstans, enhver politisk eller
geistlig makt, retten til å relativisere menneskeverdet. Menneskeverdet kan ikke være gjenstand for
ulik behandling - det er konstant.
Teologien vil holde fast på at ethvert menneske er gitt en uendelig
verdi av en evig Gud som er alles
Skaper.
Retten til liv og retten til frihet
fra tortur, er to rettigheter som kan
regnes som mer grunnleggende enn
en del andre menneskerettigheter.
Menneskerettigheter er å regne
som universelle og ukrenkelige.
Det er samfunnets plikt å beskytte
sine borgeres menneskerettigheter.
Så blir det da ekstra sårbart at

et samfunn som det norske, ikke
klarte å beskytte sine borgere mot
ett enkelt menneskes terror. Dette
er politikernes, og til syvende og
sist, vår alles hodepine. Hvordan
kan vi skape trygghet uten at vi
lager systemer som i seg selv virker
krenkende på landets innbyggere?
Dette er en utfordring for alle
institusjoner i samfunnet. Skolen
er en helt grunnleggende verdiformidler, men også frivillige organisasjoner og kirken har muligheter
til å være positivt samfunnsbyggende. Politikernes rolle i dette
blir å gi handlingsrom til alle gode
krefter som bidrar til å styrke
menneskeverdet.
Kirkens oppgave er å formidle
at ethvert menneske er så verdifullt
at Gud selv har grepet inn med sin
egen redningsaksjon. Når menneskeverdet krenkes, lider Gud med.

En bekjennende kirke

E

tter terroraksjonen 22. juli var
mange samlet i kirkene rundt
om i landet i sorg. Trøst og omsorg
ble formidlet gjennom prester og
andre kirkelige medarbeidere. I
slike tider er det godt å ha kirken
som stiller opp i livskriser og sorg.
Selv om få ellers går i kirken, tyr
svært mange til den i viktige minepæler i livet og ellers i vanskelige
livssituasjoner.
Men kirken har noe mer å formidle i tillegg til menneskeverd,
omsorg og religiøse følelser.
Kirken har et spesielt budskap.
Ingen art på jorda kan kommunisere med hverandre slik som
mennesket. Dette kan vi tro er en
gudgitt egenskap som vi kan bruke
til å motta og forstå et budskap fra
Gud. Dette budskapet er nedskrevet
i Bibelen. Der fortelles det om en
kjærlig Gud som vil møte oss i alle
livssituasjoner. For å ta i mot dette,
er det nødvendig at vi bekjenner
oss til det Kirken står for. At vi står
fram og sier at vi tilhører Jesus.
SS

3

Nytilsatt kapellan i Hoeggen:

Med engasjement
for kirken og samfunnet

A

ndreas Hilmo
Grandy-Teig er

nyansatt kapellan i Hoeggen kirke. 35-åringen brenner for en
mangfoldig og livsnær kirke.
- Jeg har et engasjement for at
gudstjenesten skal handle om mer
enn det som skjer i kirkerommet, og
ønsker at kirken også skal være en
stemme i samfunnet, ivrer han.
Andreas er ekte Trondheimsgutt,
oppvokst på Møllenberg og med en
fortid i guttekoret i Nidarosdomen. Oppveksten i katedralen satte spor i
meg, og tiden der lærte meg noe om
inspirasjonen i det hellige rommet,
forteller han. I dag vil han vel kalle
det Gudsnærvær, kommenterer han,
og mener disse årene gjorde sitt til at
han i dag er prest. Men Andreas har
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hentet inspirasjon fra mange kilder.
Fra oppveksten har han også med seg
gode minner fra ”Forbundets venner”
i Trondheim, hvor barn og voksne
hadde månedlige Mat og messesamlinger i Singsakerbakken 13.
– Samværet mellom voksne og barn
både i lek og nattverdsfeiring, er noe
jeg først nå innser var relativt unikt,
forteller han, og begynner å snakke
varmt om visjonen om et gudstjenestefellesskap som favner både små
og store, hvor alle får rom til å møte
Gud på sine premisser.

Internasjonale studier
Men Andreas har også samlet inspirasjon og erfaring langveisfra. Det
begynte i studietida. - Jeg studerte
språkvitenskap i Oxford i 3 år, før jeg
begynte på teologistudier i Edinburgh
og Wien. Det var ved teologi-fakultetet i Wien jeg traff kona mi, og derfor
ble jeg boende i byen et år ekstra. I
2006 flyttet vi sammen til Oslo for
at jeg skulle gjøre ferdig studiene,
forteller han.
I løpet av årene i utlandet fikk
Andreas nært kjennskap både til den

anglikanske kirke og den katolske og
den lutherske kirka i Østerrike. Han
ble også kjent med Taizé-fellesskapet
i Frankrike, og deres kombinasjon av
meditativ spiritualitet og internasjonalt, økumenisk engasjement. Alle
disse impulsene har han med seg inn
i prestegjerningen i Den norske kirke,
og i september 2010 var han med på
å arrangere det store Taizé-treffet for
ungdom og unge voksne, da leder av
Taizé-fellesskapet, bror Alois, møtte
unge i Oslo og Trondheim.
Andreas ble ordinert i august 2008,
og i årene som fulgte var han ansatt
i ulike kirker i Oslo: både på beste
vestkant (Nordberg og Røa) og i den
sosialt mer mangfoldige indre by
(Oslo domkirke, Sagene og Iladalen). Men når familien skulle finne et
sted å bosette seg på lengre sikt, ble
Trondheim valgt. - Vi trives i Trondheim, det er en god by med en god
størrelse.
Hoeggen kirke var ny for Andreas
da han søkte. Selve kirkebygget var
nyinnviet da Andreas flyttet fra byen,
men han ble straks interessert da ka-

pellanstillinga ble ledig i vinter. Men
han hadde en magefølelse som trakk
ham til akkurat denne menigheten.
- Jeg hadde assosiasjoner til korvirksomhet og et aktivt gudstjenesteliv, noe som er viktig for meg. Jeg
brenner for livsnære gudstjenester
som kan snakke sant og løfte oss, og
som gjør at vi kjenner oss rettere i
ryggen og gir oss kraft til livet. Da
kan det gjerne være et mangfold med
både Tensing og gregoriansk messesang i samme gudstjeneste, smiler
Andreas.

Sosialt engasjement
Den nye kapellanen føler seg velkommen og godt mottatt av både
menighet og stab, og ser fram til å
slå rot her. Med en datter på 2 1/2 år
og en ganske nyfødt sønn vil det bli
mange kontaktpunkter i nærmiljøet.
- Det var en stor overgang å flytte fra
to-roms på Tøyen til tomannsbolig
med hage, sier Andreas. – Men etter
å ha satt pris på å kunne leve mellom
flere kulturer både i Oxford, Wien
og Oslo, var det godt å oppdage at
Trondheim har blitt mer mangfoldig,
etnisk og kulturelt, siden min egen
oppvekst.
I samme åndedrag begynner
Andreas å snakke om hvor viktig
det er at kirka lever og forkynner
evangeliets klare prioritering av de
fattige, uansett om det handler om

sosial, økonomisk, eller annen nød,
nært eller fjernt. – Kirka kan ikke
være sann kirke uten å være både
nær menneskene og nær Gud, sier
Andreas, og da må man ta med seg
menneskelig erfaring inn i tolkningen
av både bibelen og våre liv. – Like
lite som kirka kan være kirke uten
Ordet og sakramentene, kan den være
kirke uten den diakonale omsorgen
for mennesket og verden.
Selv har Andreas vokst både i tro
og engasjement gjennom møter med
utsatte: Uansett om han har truffet
materielt svært fattig urbefolkning eller slumbeboere på Filippinene, eller
rusavhengige og bostedsløse gjennom Fransisikushjelpens oppsøkende
tjeneste, har han møtt mennesker som
har gitt like mye som de har tatt i
mot. Gjensidigheten er grunnlaget for
medmenneskeligheten, sier Andreas,
inspirert av den hellige Frans av Assisi.
Andreas arbeidet i et år med å
holde Oslo domkirke åpen hver
fredag natt, og ønsker seg en åpen
og tilgjengelig kirke. Nå håper han å
kunne bidra til at Hoeggen kirke og
menighet blir tilstede og tilgjengelig i
nærmiljøet.
- Kirken skal være rotfestet i livet
som skjer, det er det evangeliet utfordrer oss til, avslutter han.
Heidi Birkelund

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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Misjon i Etiopia:

Hva gjør vi
i kaffens hjemland?
D
et Norske Misjonsselskap
(NMS) er landets eldste misjonsselskap. Fra en liten begynnelse på
midten av 1800-tallet, med en misjonær blant zuluene i Sør-Afrika, har
NMS engasjert seg i en rekke land,
blant annet overfor flere folkegrupper
i Vest-Etiopia. Her er befolkningen
muslimer, noen er animister og noen
tilhører den gamle ortodoks-kristne
kirken. Spesielt på grunn av de store
vannkraftressursene kan Etiopia
komme til å bli framtidas energiprodusent for store deler av Øst-Afrika.
Fattigdom er imidlertid en vanskelig

hengemyr å komme seg ut av. Flere
år med krigføring og perioder med
tørke i utsatte områder hindrer utviklingen. Det er derfor naturlig at den
generelle målsetningen for NMS er å
"bedre hverdagen for folk flest".
Hoeggen menighet er med å støtte
dette svært mangfoldige arbeidet.
Som Mesteren selv er misjonærene
og arbeidet fokusert om "hele mennesket" - ånd, sjel og legeme. Hoeggen menighet har valgt å fokusere sin
støtte om programmet "Diakoni og
Bistand" i landet. Konkret vil dette si
prosjekter knyttet til spesielle områder og landsbyer.
Gjennom andre prosjekter
innen programområder som
"Evangelisering og Menighetsbygging" og "Ledelse og Organisasjon" får lokal ungdom utdannelse og kompetanse til å overta
ansvaret og styringen - og slik
føre arbeidet videre. "Hjelp til
selvhjelp" er en nøkkel.
Dette er et arbeid og engasjement som Hoeggen menighet
støtter - sammen med over 500
andre menigheter i Norge. Vi
prøver å formidle informasjon
om dette spennende landet og

folkene. Media fokuserer oftest på
kriser og ulykker. De positive tiltakene og de vellykkete prosjektene for
vanlige folk blir lett oversett. Penger
blir samlet inn på gudstjenester. Noen
ildsjeler organiserer årlige bruktmarkeder i kirka vår. Inntektene kommer
godt med for å "bedre hverdagen for
folk flest" i Etiopia.
Og pengene kommer fram. NMS
har god kunnskap om forholdene og
har sine personer både sentralt og lokalt i landet. Misjonsorganisasjonen
samarbeider dessuten tett med Den
etiopiske evangeliske kirke Mekane
Yesus. Regnskapskontroll er viktig
og nødvendig. Prosjektene blir regelmessig vurdert. Bla. NORAD har
uttalt seg positiv til hvordan pengene
anvendes og hvordan prosjektene
skaper utvikling for landsbyene og
mennesker.
Mere informasjon om landet, folkene og prosjektene finner du i "våpenhuset" i kirka eller på menighetens web-side. http://hoeggen.kirken.
trondheim.no.
Rett ved grensa i vest, mot Sudan, ligger Asosa; en mindre by med
20.000 inbyggere. Her finner vi vennskapsmenigheten til Hoeggen. På
gudstjenstene våre ber vi for arbeidet
i menigheten. Vi har også for noen
år siden hatt besøk av menighetens
prest. Kanskje noen fra oss kan reise
dit på gjenvisitt?
Geir Dolmen

H

elhetlig utvikling i Beghi. Målet er å skaffe rent vann til lokalbefolkningen og redusere vannbårne infeksjoner. Det er etablert
en planteskole og plantene (frukt og kaffe) distribuseres både til lokalbefolkningen,
til skoler, kristne
menigheter og
moskeer. Kirken
har også bygget
flere kornmøller.

K

amp mot hiv/aids ved å gi informasjon og hjelp til mennesker
som er rammet av hiv/aids i Gimbi. Gjennom prosjektet ønsker
man å nå foreldreløse barn som lever med hiv/aids og risikogrupper
som unge arbeidsledige kvinner. Omsorg,
støtte og hjelp til selvhjelp er målet. Adamu
Lencha (bildet) har lang erfaring innen hiv/
aids-arbeidet i Vestre Wollega i Etiopia. Nå leder han prosjektet som sikter mot å bidra til et
verdig og positivt liv for mennesker som på en
eller annen måte er rammet av denne alvorlige
sykdommen.

Hoeggen menighet
engasjert i Etiopia

D

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.

L

andsbyutvikling i Blånildalen som bidrar til å bedre menneskers
helse i regionen. Den viktigste målgruppa i helsearbeidet er kvinner og barn. Vaksinering, vektkontroll, helseundervisningt, svangerskapskontroll, økt sikkerhet ved fødsel og fødselsbegrensende tiltak er
viktig. I noen områder fokuseres det
også på jordbruk,
miljø og vannforsyning.

Fra markedet i Asosa, Etiopia
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Ny bibeloversettelse –
nytt språk, men samme innhold.
Per Jostein
Hovde
Språket vårt
er i jevn utvikling, og
vi får stadig
nye ord og uttrykk for å beskrive
nye produkter, hendelser, aktiviteter eller annet. I kommunikasjon mellom mennesker og ved
formidling av informasjon og
budskap er det viktig å bruke et
språk som er tydelig og presist og
som samtidig presenterer det som
skal formidles på en enklest mulig måte.
Synes du at det er vanskelig å lese
Bibelen fordi den har et tungt og noe
gammelmodig språk? Bibelen er en
samling av mange ulike skrifter som
historier, salmer, poesi, profetiske
skrifter og brev. For kirken er dette
Guds ord som den alltid har lagt stor
vekt på å kunne overlevere og presentere for nye generasjoner på en
mest mulig korrekt måte. Det er en
stor utfordring å skulle gjengi stoffet i tidens og dagens
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språk uten å endre på noe av innholdet. Den bibeloversettelsen som vi
bruker i kirken i dag, ble ferdigstilt i
1978 og med små revisjoner i 1985.
Det er nå gått en generasjon siden
det, og språket generelt har utviklet
seg mye. Det norske bibelselskap
har derfor arbeidet i mange år med
å utgi en ny bibeloversettelse som
best mulig kan formidle innholdet og
budskapet i Bibelen i et språk som
flest mulig er fortrolig med. Dette har
vært et meget omfattende arbeid der
en har oversatt fra de eldste og mest
pålitelige kildene, og samtidig lagt til
grunn ny kunnskap om disse gamle
skriftene og den tiden de ble skrevet
i. Oversettelsen har vært et samarbeid
mellom teologer, historikere, språkforskere, forfattere og andre.
Den nye bibeloversettelsen vil bli
lansert i midten av oktober. Bibelen
vil da foreligge i en rekke utgaver med hensyn til utforming og

størrelse. Oversettelsen vil bli tatt i
bruk i gudstjenesten, og den blir viktig for eksempel i konfirmantarbeidet
og andre deler av dåpsopplæringen.
Vi får tilgang til Bibelens innhold i
et språk som er mest mulig i samsvar
med det språket som vi kjenner og
bruker til daglig. Bibelselskapets generalsekretær Stein Mydske skriver i
sin lederartikkel i Bibelmagasinet:
”Når vi investerer i en ny bibeloversettelse, er det ikke minst for å gi nye
generasjoner nærhet til Guds ord. De
skal få oppleve at Gud snakker deres
språk. Vi håper også at vi gjennom
en ny oversettelse kan nå ut til mange
nye lesere. Derfor blir bibelteksten
også lansert i andre medier, og ikke
bare som bok. Vi vet at ungdom bruker mer tid på mobiltelefon, iPad,
lesebrett og PC enn på vanlige bøker.
Der skal de også finne vår nye bibel!”
For mer informasjon om Bibelen, den
nye bibeloversettelsen og ulike bibelutgaver, se www.bibel.no.

Hoeggenspeidere på Internasjonal speiderleir:

Har du lyst til å
bli speider?

World Scout Jamboree 2011
Hvert 4. år arrangeres det
verdensspeiderleir – World Scout
Jamboree. I sommer var denne
verdensspeiderleiren i Sverige. Fra
speidergruppa i Hoeggen kirke dro
Kari Lise og Miriam (se bildet)
og hadde en fantastisk opplevelse.
Tusenvis av speidere og tusenvis av
opplevelser som jentene forteller fra:
“Vi var sammen med 30 000 tusen
speidere fra alle mulige land. Fra
Norge var det 660 speidere mellom
14 og 18 år, samt ledere. Leirens
motto var “Simply Scouting”.
På leiren var det aktiviteter vi måtte være med på hver dag på dagtid.
Disse var ganske forskjellige. Det var
også ett opplegg som het ”Dream” en
natt. Dette var en aktivitet der vi reiste bakover i tid hvor vi startet med
døden og endte opp ved fødselen. Det
var en veldig koselig og rolig aktivi-

tet. En annen dag var vi på ”Haik in
camp”, som var en helt vanlig haik.
Hver dag på kvelden/ettermiddagen
var det forskjellige leker osv rundt i
underleirene som vi var med på. En
dag var vi for eksempel inne i en stor
oppblåst ball og sprang rundt inne i
den, på vannet. Det var veldig lang
kø, men virkelig verd ventetiden.
Siden leiren var delt inn i fire underleirer som kaltes Sommer, Høst,
Vinter og Vår, tenkte vi ikke så mye
over at den var så stor. Troppen vår
var i underleir Vinter. Men på fellessamlinger ved hovedscenen fikk
vi helt sjokk over hvor mange som
faktisk var der, det var folk på alle
kanter!
Dette var en veldig lærerik og
opplevelsesrik leir. Etter en slik leir
merker du hvor artig speiding faktisk er. Du får også muligheten til å
bli venn med mange andre speidere
rundt om i hele verden. Så nå, etter
leiren, sitter vi bare igjen med gode
og morsomme minner!”
Neste World Scout Jamboree er i
2014 i Japan, igjen blir det tusenvis
av speidere, nye venner, fellesskap,
kulturer og forståelse. Kanskje du
også har lyst til å bli speider og bli
med på mange spennende speideropplevelser? Hoeggenspeidere er i
alle fall klar for nye opplevelser.

•

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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Frivillighet i menigheten
Besøkstjeneste

Våre menigheter er til enhver tid
avhengig av frivillig innsats. Mange
ildsjeler står på og arbeider uten tanke for egen fortjeneste. Uten det ville
det ikke vært en menighet. Selve
grunntanken i menigheten er at vi er
lemmer på Jesu kropp, og at alle har
forskjellige gjerninger. Ingen er like,
og ingen kan unnværes. I Bibelen
står det til og med at når et lem lider,
lider alle med, slik hele kroppen har
det vondt hvis vi har vondt et sted.
Med denne tanken i hodet prøver
vi å bygge et fellesskap hvor mennesker får høre Guds Ord og kjenne
Jesu kjærlighet. Men det kan være

vanskelig å kjenne at Gud er glad i
meg, hvis jeg ikke har noen referanse
å bygge på i form av å ha opplevd
kjærlighet fra mennesker.
Som menighet ønsker vi å spre
denne kjærligheten!
Mitt konkrete anliggende er å
bygge en besøkstjeneste, slik at
ensomme mennesker kan få besøk;
om ikke så ofte, så er alt bedre enn
ingenting!
Hvis du føler at du kan avse litt
tid av og til, så ta kontakt med meg,
enten på kontortelefonen 73949595
el mobil 99354928. Jeg kan også nås
på epost: ingrid.sandstad@kirken.
trondheim.no
Ingird Sandstad

Bli kjent-kveld
i Tempe kirke

T

empe og Leira menighet
inviterer alle til en hyggelig
sammenkomst med servering,
god tid til å prate og bli kjent,
sang og musikkinnslag, allsang,
andakt, presentasjon av nytt
menighetsråd og plenumssamtale
om hva vi ønsker at menigheten
skal være.
10. november kl 19.00 i menighetssalen i Tempe kirke
Ingird Sandstad

Kirkeutvalg vil ha større enheter

E

n arbeidsgruppe opprettet av
Kirkerådet går inn for at de
425 kirkelige fellesrådene blir
redusert til 80 fellesråd eller prostiråd.
I utredningen «Kjent inventar i
nytt hus» drøftes konsekvensene
av de varslede endringene i forholdet mellom stat og kirke.
Utredningen er et ledd i en bred
og åpen drøfting av en ny kirkeordning med utgangspunkt i
grunnlovsendringene.
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Grunnlovsendringene i 2012
innebærer at religiøs virksomhet
ikke lenger skal være en del av
statens ansvarsområde på samme
måte som tidligere. Kongens særskilte kirkestyre avvikles. I første
omgang innebærer det at myndigheten til å utnevne/tilsette proster
og biskoper blir overført fra kirkelig statsråd til et kirkelig organ.
Samordning av de to arbeidsgiverlinjene, og avklaring av på
hvilket nivå ansettelsesmyndighe-

ten skal ligge, mener arbeidsgruppen vil bli viktige tema i kirkeordningsdebatten.
Arbeidsgruppen mener at det må
være en ansvarssammenheng mellom virksomhet/oppgaver, ledelse
og arbeidsgivermyndighet.
Arbeidsgruppen har vært ledet
av prost Trond Bakkevig med seniorrådgiver og tidligere domprost
Knut Andresen som sekretær.
NTB-Pål Mathisen

Tempe(n) før
kampen
Et uformelt treffsted for alle som er
interessert i Rosenborg Ballklubb.
”Av alle uviktige ting er fotball det
viktigste” skal visstnok en pave ha
sagt. Om det er sant kan det være delte meninger om, men i alle fall er det
mange som følger med på det som
skjer på Lerkendal. Vi tenker ikke å
be om bistand fra høyere makter for
å oppnå resultater på fotballbanen,
men Tempe kirke er nærmeste nabo
til Lerkendal stadion. Det har lenge
vært et ønske om at kirka kan benyttes som et treffsted i forbindelse

med hjemmekamper. Dette har vi
nå tenkt å gjøre noe med. I høst vil
vi starte med noen enkle samlinger,
og så får vi se om det er grunnlag
for å fortsette. Vi vil åpne kirka 2
timer før hjemmekamp og invitere
til uformelt samvær med litt enkelt
program. Det er naturlig at vi snakker
litt om dagens kamp, men også at vi
tar opp ulike tema. Litt underholdning, servering og tid til prat hører
med. Det er ikke alltid lett å si når
hjemmekampene spilles. Derfor må
alle interesserte følge med på hjemmesiden vår om når ”Tempe(n) før
kampen” går av stabelen. Tanken er
at det skal være hyggelig og sosialt,
og at det kan være noe innhold utover
det som handler om fotball.
Som gode naboer til Lerkendal håper
vi på at vi får besøk fra vår gode
nabo slik at vi kan få litt intern informasjon før kampen starter.

Tur og misjon
Lyst ut på tur i vind og vær, og til å lære om misjon samtidig? Vi er
en liten, men fin gjeng som kaller oss Den vandrende misjonsforening,
og er tilknyttet NMS. 1-2 ganger i måneden samles vi for å gå en tur i
rolig tempo, høre en andakt og få litt misjonsinformasjon. Vi samler inn
penger til misjonen og spiser medbragt niste eller kjøper oss mat underveis. Neste tur går til Teisendammen søndag 9. oktober etter kirketid. Ta
kontakt med Gunn Bakken på tlf. 913 35 355 om du er interessert!

Åpent hus
i Tempekirka.

Det inviteres til enkle og relativt
uformelle samvær i Tempekirka
to onsdager i høst. Hver samling
har et tema, og det blir samtale
og en kopp kaffe med noe til. Vi
starter kl 19.30 og avslutter før
kl 21.30 med et ord for kvelden.
Alle interesserte fra vår eller
andre menigheter er hjertelig
velkomne!
Onsdag 26. oktober:
Førsteamanuensis Irene
Bergheim:
Ny salmebok! Synspunkter og
demonstrasjoner i tilknytning til
prosjektet.
Onsdag 23. november:
Førsteamanuensis Dagfinn Rian:
Om statsdannelser i Midt-Østen:
Hvordan har det moderne MidtØsten fått sin form?

Heidi Birkelund
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Mange fireåringsbøker delt ut i Hoeggen
Det var mange fireåringer som møtte opp og mottok sin fireårsbok i Hoeggen kirken søndag 11.september. Merete Prest samlet
barna på kortrappa der de sang ulike bevegelsessanger. Mini- og
barnegospel, ledet av Dagfrid Almklov, Oddfrid SkorpeTennfjord
og Oddrun Bølset støttet sangen. De barna som ønsket det, fikk et
kors tegnet i handa si med dåpsvannet (bildet).

96 konfirmanter presentert i Hoeggen
96 konfirmanter marsjerte inn i prosesjon da gudstjenesten
startet søndag 18. september. De stilte seg opp i en rekke
foran i kirkerommet. Andreas Hilmo Grandy-Teig leste
navnet på hver enkelt konfirmant som da fant plassen sin
i de ledige benkeradene framme i kirkerommet. Lightning
TenSing deltok med mange friske innslag i gudstjenesten
som dermed gav den en svært ungdommelig preg. Andreas
fortalte om den barmhjertige samaritanen i prekenen.

Basar i Hoeggen 28. oktober
Fredag 28. oktober kl 1730 er
det basar i Hoeggen kirke.
Basaren er en annen måte å
møtes på enn til gudstjenestene.
Det er en sosial kveld der det er
muligheter for å ble kjent med nye
mennesker. Her møtes flere generasjoner.
Det blir utlodninger og åresalg.
Barna får tilbud om ansiktsmaling
og lykkehjul. Det blir et verksted
for å lage perlesmykker. Speiderne deltar med natursti inne og
pinnebrødsteking ute.
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Til utlodningene utfordres folk
ti å gå sammen om å gi litt større
gevinster. De fleste av oss har alt
og mer enn det, så nå er det kanskje en tanke å tilby litt annerledes
gevinster til lotteriet, som gavekort eller opplevelsesaktiviteter.
Det er også mulig å gi penger til
passende gevinster som basarkomiteen kan anskaffe. I så fall kan
May-Britt Hofsli kontaktes på telefon 41 63 58 15.
Til åresalget, lykkehjul og barnelotteriet ønskes gjerne mindre

gjenstander (kaffe, lys, servietter,
osv.) Spesielt i barnelotteriet ønskes 'ting til barn'.
Barnegospel synger. Heide
Thorsen leder kvelden.
Inntektene fra basaren går til
trosopplæringsprosjektet. Se menighetens hjemmeside under Trosopplæring for mer informasjon
om dette. Basarkomiteen består
av Sverre Havdahl, Martin Landrø, Magne Børset og May-Britt
Hofsli.
Alle ønskes velkommen.

Velsignet og vellykket
formiddagstreff på Fosentur
30. august stod bussen klar til å ta
imot oss og våre regnfrakker. Tenk,
været holdt seg tørt, sangen runget
på vei til Flakk og vi ble vel guidet
hele dagen! Bussjåfør Jon Normann
Tviberg var et vell av informasjon
hele turen og hadde skaffet kyndige
guider i Stadsbygd og Rissa, som
klarte å engasjere oss. Lofotfiskets hverdag og betydning for hele
landet ble levende gjort. Vi beundret
håndverket båtbygging og fikk mye
å flire over. Ved Rein fikk vi innblikk
i lokalfolkets
engasjement for
kirken, som i sin
tid var en gave
fra Jon Bojer.
Vellikeholdet
finansieres den
dag i dag av
aksjeavkastning
fra Cappelen
Damm, som den
berømte forfatteren skjenket bygda!
Og kirkeklokkene Randi og Ellen

Formiddagstreff
i Hoeggen kirke

er henholdsvis oppkalt etter hans
fostermor og hans kone. Rissa Hotell
ventet med rikelig middag og Fosens

beste kaffe. Neste stopp ble ved minnelunden til Rissaraset i 1979, kvikkleiretraset som kostet et menneskeliv
og tok flere gårder. Så satte vi kursen
hjemover, med takk i hjertet, smil
om munnen og noen loddgevinster i
fanget. Blir du med neste år?

Et møtested for fellesskap ei
formiddagsstund, med sosialt
samvær og variert program:
God servering og hygge ved
bordet, andakt, et tema,
utlodning og allsang.
25. oktober
Utrustet for det kalde årstid
Boots apotek informerer
Besøk av nytilsatt kapellan Andreas
Hilmo Grandy-Teig
29. november
Weyli Wixi
Tryllekunstner Asbjørn Johnsen
på besøk
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Hyggetreff
i Ola Frosts vei 3
Høsten 2011

Søndag 13. november kl. 19
Bachkonsert, Tempe kirke
Sigurd Imsen, fiolin
og Erling W. Aasgård, cembalo
Bill. 200/150
Søndag 4. desember kl 18
Janitsjarkonsert,
Strindheim kirke

Søndag 25. september kl 19
Kantors aften, Strindheim kirke
Kantorene i Strinda prosti
Søndag 16. oktober kl 19
Orgelkonsert Strinda kirke,
Oddbjørn Sæbø, orgel
Søndag 23. oktober kl 19
Konsert med Liturgisk kor,
Hoeggen kirke
Søndag 6. november
kl 11: Pilgrimsmesse av Hovland,
Hoeggen kirke
kl 19: Pilgrimsmesse,
Charlottenlund kirke,
Liturgisk kor Hoeggen medvirker

Søndag 11. desember
kl 18: Julekonsert
med Ranheim mannskor m.fl.,
Ranheim kirke
kl 18: Julekonsert,
menighetens kor m.fl.,
Hoeggen kirke
Søndag 18. desember kl 18
Konsert med Jonsvannet sangkor,
Strinda kirke
Tirsdag 20. desember kl 19
Julekonsert, Leira kapell
Fri inngang/kollekt
der ikke annet er oppgitt.

Velkommen!

Formiddagstreff
i Leira kapell
Høsten 2011

Hyggetreff
i Bratsberg
Høsten 2011

Hver siste torsdag i måneden kl 18.00
Det er mye allsang og et godt og
inkluderende miljø, bevertning og
utlodning
Septembertreffet blir avlyst, men i
oktober starter vi opp igjen!

Søndagsskole

Torsdag 27.10.11
Andakt ved Ingrid Sandstad
Torsdag 24.11.11
Andakt ved Sveinung Tennfjord

P

å Tempe helse- og velferdssenter
skal vi også fortsette med hyggetreff, men det blir først etter nyttår.
I høst blir det gudstjeneste i kaféen
søndag 16. oktober. Etter gudstjenesten blir det middag og kaffe.
Dette er et arrangement i samarbeid med Nardo Frivillighetssentral.
Ingrid Sandstad
Diakon
En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre:
Simon, som kalles Peter, og hans
bror Andreas. De var i ferd med
å kaste not i sjøen, for de var
fiskere. 19 Han sa til dem: «Kom,
følg meg, så vil jeg gjøre dere til
menneskefiskere!» 20 Straks lot de
garna ligge og fulgte ham.

Velkommen til samvær med trivelig
prat og lunsjmat – Fra kl 11.00 – ca
kl 13.00 hver 1. tirsdag i måneden.
Det er gratis inngang, men anledning
til å gi kollekt.
Tirsdag 04.10.11
”2011 – et Amundsen-år”
Kåseri ved Einar Rædergård
Andakt ved Sveinung Tennfjord
Tirsdag 01.11.11
Ivar Stenkløv leser egne dikt og
fortellinger.
Andakt ved Esbjørn Hummelgård
Tirsdag 06.12.11
”Flor og fjære” ei palmeøy i Norge
Jorid Rø Husby viser bilder og
forteller.
Andakt ved Ingrid Sandstad.

Velkommen hver første torsdag i
måneden fra kl 12.00 – 14.00.
Det er allsang, andakt, bevertning og
utlodning hver gang.
Torsdag 06.10.11
Sang og musikk av Idar og Johanne
Almås.
Rømmegrøt .
Andakt ved Ingrid Sandstad.
Torsdag 03.11.11.
Andakt ved Sveinung Tennfjord.
Andre programposter kommer senere

Hoeggen:

Alle gudstjenester
unntatt
familiegudstjenestene
og i skoleferiene

Tempe:

Følg med i avisene
og på hjemmesiden

Torsdag 01.12.11
Juletallerken.
Andakt ved Ingrid Sandstad.
Andre programposter kommer senere
Buss nr 54 går fra Trondheim Sentralstasjon kl 11.00 via MunkegataHoltermannsvei-Bratsbergveien.
Tilbake fra Flatjord kl 14.10.

Matt 4.18
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De nye menighetsrådene

Sprell levende
søndagsskole!

Under presenteres de nye menighetsrådene i Tempe- og Hoeggen menigheter. Navn er rangert etter oppnådde stemmer
der stemmetallet er oppgitt i kollonnen til høyre i tabellen for hver menighet:

Tempe
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Hoeggen

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

Det ble avgitt 288 stemmer, 109 urettede og 169 med
korreksjoner, 10 ble forkastet.

Det ble valgt inn 8 faste medlemmer og 5 vara.

Faste medlemmer:
1. Stein Bratseth
2. Anita Lilleberg
3. Kirsten Margrete Selnæs
4. Bernt Olav Utgaard
5. Per Arne Todal
6. Trygve Storflor
7. Ågoth Marie Brende
8. Lars Lothe
Disse er varamedlemmer:
9. Anne Berit Kvaal
10. Frode Strømman
11. Karen Marie Alfer Stevik
12. Gerd Østby Strømman
13. Roald Stevik

Faste medlemmer:
1. Møyfrid Brenne Fehn,
2. Vilhelm Børnes
3. Svanhild Christofie Hafnor
4. Robert Johnstad
5. May-Britt Hofsli
6. Knut Haseth
7. Hans Petter Talberg
8. Edvin Harald Grande
Disse er varamedlemmer:
9. Skule Sørmo
10. Berit Mosdal
11. Kristin Karin Opdal Minervini
12. Gregor-André Berge
13. Birger Kjell Hoggen

351
321
313
302
301
300
293
288
288
288
285
282
273

591
524
522
519
510
506
494
492

Ingrid Nordli var en av de 474 som
avga stemme til menighetsrådsvalget
mandag 12.9. 6% av de stemmeberettigede stemte ved kirkevalget
i Hoeggen sokn. Det er lavere enn
ved siste kirkevalg, selv om det på
landsbasis var 13,7%, en økning på
0,6 prosent.
Det var ikke det vi tenkte på
under valget. For oss som satt vakter,
til sammen 19 på tre steder, var det
fint å se strømmen av mennesker
som brukte stemmeretten sin, både
på kirkevalget og kommune- og
fylkestingsvalget. At det var mange
som fant noen de kjente på stemmeseddelen, og stemte dem fram,
ble tydelig da vi telte opp stemmene:
Rekkefølgen på kandidatene ble
kraftig rokkert fra det menighetsrådet hadde satt opp på stemmeseddelen. Det viser at hver stemme teller.

Det blir søndagsskole i Tempe kirke
følgende datoer i høst:
30. oktober, 20. november og 11.
desember kl 11.00
Det blir også søndagsskole i Leira
kapell 9. oktober og 27. november.
Vi er med i første del av gudstjenesten, og går ned/opp til søndagsskolen
under siste salme før prekenen.
På søndagsskolen har vi en spennende bibelfortelling med bilder til,
og vi synger gamle og nye barnesanger. Etterpå får alle en fargerik fisk i
garnet på søndagsskolekortet.
Kirsten Selnes, Oddfrid Skorpe
Tennfjord og diakon Ingrid Sandstad
samarbeider om søndagsskolen. Du
møter én eller to av oss hver gang I
Tempe og Leira.
Og når hele lista består av utmerkede
folk, er det bare gøy å se hva engasjentet fra medlemmene har ført til.
Unni Fosser-Knudsen

Ingrid Sandstad
Diakon i Tempe og Leira menighet

486
479
472
468
462
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Hvor er kaketina?

Gravmomenter
HVERDAGER 08-23 LØRDAGER 09-21
TLF. 73 96 28 92 FAX 73 96 28 94
BPVESTLIA BUNNPRIS.NO
VELKOMMEN TIL BUNNPRIS VESTLIA AS

Fossegrenda

Åpningstider 07-22 (08-20)

FOR EN HYGGELIG HANDEL

Bredesen
Flatås

Elveseter
Begravelsesbyrå
Tlf. 72 84 50 80
Tempeveien 22 (ICA-bygget)
Tlf er 73 93 92 67.

Ingen tillegg
ved konferanse i hjemmet.
Ditt prisgunstige alternativ.

Tannleger

Husker du ikke hvor du sist brukte
kaketina eller det fine fatet etter
bestemor?
Kanskje bakte du en kake til et arrangement i kirka? Vi har til stadighet et
overskudd av fat og tiner.
Vi har også andre ting, som paraplyer
og klær. Ta en titt hvis du savner
noe!				
IS

Fellesutgivelse av menighetsbladene for Hoeggen, Tempe
og Bratsberg.
Opplag: 11.000
Trykk: Offset-Trykk AS
Redaksjon:
Skule Sørmo (red,layout,foto), Otto
Sjelmo , Heidi Birkelund, Eivind
Bratseth, Lise Helen Brevik.
Bidrag til bladet kan gis til bankkonto 4202.24.96047. Dette går til
å dekke kostnadene med utgivelsen.
Eventuelt overskudd fordeles til
Hoeggen og Tempe menigheter.

Bratsberg menighet

Døpte
Aksel Andreas Jørstad
Leon Alexander Krogh Navarsete
Ludvig Kristian Vatn Vekseth
Ingeborg Jellum Olstad
Kim Jørgen Roli Andersen
Maria Skjølvsik

Døde
Anne Rødsten
Ingeborg Marie Tronseth
Margit Sundal
Oddvar Jarle Lykstad

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
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Diakoniutvalget i
Hoeggen trenger
deg!
Har du opplevd hvordan det er å bli
møtt når du trengte det? Eller hvordan det er å IKKE bli møtt når du
trengte det? Diakoni handler om se
hverandre og være der for hverandre.
Spesielt for de som få eller ingen
bryr seg om.
Diakoni er kirkens omsorgs-tjeneste
og har et spesielt ansvar der få eller
ingen bryr seg. Det er evangeliet i
handling, og de som har laget Plan
for diakoni for kirka, utfordrer oss til
å uttrykke diakoni gjennom
• nestekjærlighet
• inkluderende fellesskap
• vern om skaperverket
• kamp for rettferdighet
Hva betyr det i vår menighet?
Hvordan skal det få følger for hva vi
driver med her?
I menigheten har vi et diakoniutvalg
som har spesielt fokus på hvordan vi
kan drive organisert diakoni. Utvalget trenger flere folk til å tenke ut og
organisere tiltak. Hva skal diakonien
være i vår menighet?
Ta kontakt med noen i menighetsrådet eller ansatte hvis du vil være
med! Velkommen!
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Velkommen til kirken Tempe, Leira og Bratsberg
		

		
		

Familiegudstjeneste
v/ Tennfjord
Musikk av strykere
fra TKMK.

Desember
Med forbehold om endringer

04.2.s.i advent.
Bratsberg kirke kl. 11.00
		 Lysmesse v/ Hummelgård
		

Oktober

		
		

02. 16.s.e.pinse
Tempe kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
med høsttakkefest
v/ Tennfjord.
		

		

30. Bots- og bededag
		
Tempe kirke kl. 11.00.
		 Høymesse med skriftemål
		
v/ Tennfjord

09. 17.s.e.pinse
Leira kapell kl. 11.00
Høymesse
med konfirmantpresentasjon
v/ Tennfjord. Koret
Karisma deltar
16. 18 s.e.pinse
Tempe helse		 og velferdssenter
		
Gudstjeneste kl. 11.00
		v/Hummelgård.
		 Mulighet for å kjøpe
		 rimelig måltid.
23. 19.s.e.pinse
Tempe kirke kl.11.00
		Familiegudstjeneste
		 v/ Tennfjord
Utdeling av Barnas kirkebok
til 4-åringer .
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Bratsberg kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste
v/ Hummelgård
Utdeling av Barnas kirkebok
til 4-åringer

		

06. Allehelgensdag
		
Leira kapell kl. 11.00
		
Høymesse v/ Tennfjord
Bratsberg kirke kl. 18.00.
Høymesse v/ Tennfjord

November

13. 22 s.e.pinse
		
Tempe kirke kl. 11.00.
		 Høymesse v/ Hummelgård
20. Siste søndag i kirkeåret
		
Tempe kirke kl. 11.00
		
Høymesse v.Tennfjord
27. 1.s.i advent
		
Leira kapell kl. 11.00.

		

Tempe kirke kl. 18.00.
Lysmesse v.Hummelgård.
		
		

11. 3.s.i advent
		 Tempe kirke kl. 11
		 Høymesse v.Tennfjord
18.4.s.i advent
		 Ingen gudstjeneste.

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

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.

Døpte
Leah Amalie Fjerstad
Anna Kristine Myrvoll Aune
Andreas Knarlag Hagen
Tuva Marie Anura Dybvad
Sander Johansen
Philip Wiig-Pedersen
Synne Grødal Aksnes
Tiril Sandø Ellingvåg
Endre Aarflot Johannessen
Mathias Bjerkestrand Setsaas
Alfred Keilen Thomsen
Ronja Berg Kvistad
Lykke Lune Keiseraas
Anna Torsdotter Wang Røkke

Ingrid Veine
Alva Rosmæl Mjøen
Didrik Monstad
Kari Bakås
Mathias Rørvik Møller
Åsmund Haslene-Hox
Nathalie Bergseth Haugen
Ida Sæterli Hindberg
Tone Marie Onsøien Vågø
Erlend Jebens Nordskar
Lilja Ambrosia Aunaas Skrødal
Madeleine Husøy Wisløff

Tempe
Døde

Eldrid Bjørgen Hatling
Hjørdis Berg
Gudrun Svea
Olise Johanne Holm
Anny Høiås
Else Marie Skånøy
Inger Henriette Eriksen
Erik Anders Karlsen
Elling Rygh Ellingsen
Hildur Iversen

Solveig Laura Kirknes
Ida Sivertsen
Solveig Birgitte Pedersen
Bente Irene Moen
Bjarne Wangen
Hildur Faaness
Adele Kristina Nordgård
Mathis Olsen
Aud Vanvik
Elsa Stav Moe

Tempe og Leira
menighet

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 til vanlig åpent mandag- tirsdag
og annenhver onsdag 10-14.
Pga sykmeldinger må henvendelser
f.t. gjøres til Hoeggen kirke.
Menighetssekretær:
Anne Marit Bjørklid til vanlig tlf.: 73 94 95 90
F.t. tlf. 73 82 34 50. E.post:
anne.marit.bjorklid@kirken.trondheim.no
Leira kapell og Bratsberg kirke:
Se tlf Tempe kirke
Sokneprester:
Esbjørn Hummelgård,
tlf.: 73 94 95 92
E post:
esbjorn.hummelgard@kirken.trondheim.no
Sveinung Tennfjord
tlf.: 73 94 95 91
Epost:
sveinung.tennfjord@kirken.trondheim.no
Diakon i Tempe og Leira
Ingrid Sandstad
tlf.: 73 94 95 95
ingrid.sandstad@kirken.trondheim.no
Kirketjener Tempe og Leira:
Vitali Linevski
Kantor Tempe:
Torkil Skille
Kantor Bratsberg og Leira:
E.W.A
Enhetsleder:
(Gunhild Marie Roald - permisjon)
Jarle Jacobsen (vikar)
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Dette skjer i
Hoeggen menighet
(med forbehold om forandringer):

November

06. Allehelgensdag. Pilgrimsmesse.
Søndagsskole
13. Familiegudstjeneste kl. 11.
Dåp.
Mini-og barnegospel medvirker.
20. Høymesse. Søndagsskole
27. 1. søndag i advent.
Høymesse kl. 11.
Søndagsskole.

Oktober

02. Gudstjeneste
på Nidarvoll helsehus kl. 13
Ingen gudstjeneste
i Hoeggen kirke
01- 02 Menighetstur til Vassfjellhytta
09. Høymesse kl. 11.
16. Høymesse kl. 11 Dåp

Desember

04. 2. søndag i advent. Lysmesse
med konfirmanter kl. 11.
11. 3. søndag i advent.
Høymesse kl. 11.
Søndagsskole.
Kl. 18. Julekonsert.
Menighetens kor med flere.

23. Familiegudstjeneste.
Dåp.
Vi markerer ny Bibeloversettelse.
TV-innsamling.
25. Formiddagstreff kl. 12-14
28. Basar kl 17.30
30. Bots- og bededagsgudstjeneste.
Søndagsskole.
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Se hjemmesiden for Hoeggen
menighet for oppdatert informasjon:
http://hoeggen.kirken.trondheim.no/

Døpte

Døde

HOEGGEN MENIGHET

Asbjørn Sigurd Haavig
Ingeborg Margrethe Ovesen
Henry Karlstrøm
Hjørdis Olaussen
Olav Venseth
Jon Ole Kvam
Arne Jensen
Haldis Falleth
Mary Ellinor Osnes
Brit Helene Skjærvold
Arild Ludvik Dyrdal
Kåre Hårsaker
Hans Magnus Muri
Arnold Olai Jonassen
Erna Jenssen
Liv Aslaug Nyseth
Ulf Gulbrandsen
Johannes Herlaug Salthella
Kristine Bjerkan
Grethe Aftret Løkken

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.
John 3.16

Lisa Normand-Sperle
Julie Eikemo Kvalvik
Birgitte Wulvik Børseth
Thea Hvitsand Kjærnli
Isabella Birgitte Reiten
Mie Høvik-Tøndel
Colin Wright
Martine Anita Johansen Andersen
Sara Helene Aune
Vilde Einan
Noah Aavik Hellan
Sondre Sørheim Lyder
Olivia Madsen
Kasper Moen
Erica Bergesen Strand
Nicolas Thommesen Evensen
Colin Antonsen
Dennis Nicolai Berg
Jakob Holter Bones
Andrea Holter Bones
Julie Dahl- Pleym
Solveig Osen Herfjord
Eskil Hopshaug
Emma Buaas Jenssen
Mina Ratdal- Storhaug
Ingrid Westrum Rønningen
Linnea Sættem
Leyla Jamshidivand

Kristine Seland
Edvard Bachmann-Gregertsen
Silje Emilie Klungseth
Aleksander Wei Lunda
Mikeo Løite Nybroen
Milla Pedersen
Ludvig Kristian Vatn Vekseth
Lionel Guerrero Gården
Mathias Johnsen Halstadtrø
Mari Hoff Hoel
Marius Giskeødegård Kaxe
Lukas Moen
Levi Andrè Nesdal
Marie Bjerknes
Brage Aleksander Mærk
Maria Paniz Bahrami
Porya Bahrami
Amalie Taksgård
Ingunn Skjærvik Thomsen
Sunniva Harstad
Nathalie Bodvin Kvalvik
Liam Bazeduka-Hildrum
Ola Karlsen Tørset
Mathias Elverhaug-Gjerde
Mia Haugen
Linnea Moland
Nina Victoria Kvale

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
Mandager og torsdager fra 09.00-15.00
Ingrid Baksaas Nordli
Musikalsk barnehage mandager fra kl.09.00 15.00. Se også: www.spirenbarnehage.no
Sokneprest:
Merete Sand
Privat

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

Kapellan:
Andreas Hilmo Grandy-Teig tlf :73 82 34 55
Menighetspedagog:
Torunn Stavik Karlsen (vikar)tlf :73 82 34 53
Kateket Jørg Kunzendorf (permisjon)
Kantor:
Oddrun Bølset

tlf: 73 82 34 56

Kirketjener:
Vitali Linevski
Diakon:
Heide Thorsen
tlf.: 41 26 20 39
Menighetssekretær:
Anne Marit Bjørklid
tlf.: 73 82 34 50
Besøkstid: Torsdag, fredag
og annenhver onsdag kl.10.00 -14.00
Enhetsleder:

(Gunhild Marie Roald - permisjon)
Jarle Jacobsen (vikar)
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Søndagsskolen gir verdier for livet
Oddfrid SkorpeTennfjord,

gift med soknepresten i Tempe,
Sveinung, utdannet psykolog,
prioriterer arbeidet med søndagsskolen både i Hoeggen og Tempe
menigheter. Oddfrid gikk selv i
søndagskolen som barn. Det var
naturlig for alle barna der hun
bodde at de gjorde det der hun
vokste opp utenfor Haugesund.
Nå har hun tatt
opp arven i
Hoeggen
sammen
med
Møyfrid

Brenne Fehn, Elisabeth Brenne
og Inger Anne og Magnus Tøndel. Oddfrid er også engasjert i
søndagskolearbeidet i Tempe som
hun driver sammen med Kirsten
Selnæs og Ingrid Sandstad.
- Søndagskolen gir en egen
trygghet i troen på Jesus, sier
Oddfrid. Hun mener at barnearbeid er utrolig viktig og bør satses
på like mye som noe annet i menigheten. - Her får barna kunnskaper og verdier som varer hele
livet, sier hun.
Oddfrid vokste opp i et kristent
hjem der det var vanlig med bønn,
sang, bordvers og andakter. - Det
var en del av livet, og er det fortsatt, sier hun. Foreldrenes betydning for hva barna får med seg av
slike verdier, er avgjørende.
I Hoeggen er det søndagsskole
samtidig med gudstjenestene. Da
er det lettere for barnefamilier
å møte når barna trekkes ut og
samles i underetasjen der de tilbys
et eget søndagsskoleopplegg.
'Søndagskolen i Norge'
(Søndagsskoleforbundet) har laget opplegget
"Sprell levende" som
Hoeggen abonnerer på.

Dette er en ressursbank der man
kan hente opplegg fra.
- Jeg savner nok en forankring
i staben for søndagskolearbeidet
for det administrative arbeidet,
mener Oddfrid, - det sikrer bedre
kontinuitet. Dette har vært gjort
tidligere, men jeg antar at staben
også må gjøre sine prioriteringer,
sier hun.
Det er en favoritthistorie som
Oddfrid husker spesielt godt fra
sin egen søndagsskoletid. Det er
historien om tjenestepiken som
fikk Na'aman, arameerkongens
hærfører, til å bli frisk ved at han
badet syv ganger i Jordan-elva
(2.Kongebok kap 5).
- Jeg ser at ungene synes det er
kjekt å gå på søndagsskolen, sier
Oddfrid. - De lærer mye der og
møter barn fra flere alderstrinn. I
dag er barna veldig delt inn i alderstrinn i ulike sammenhenger.
Vi inviterer barn fra 4 til 10 år til
søndagskolen.
I år skal søndagsskolene i
Tempe, Bratsberg og Hoeggen
ha felles juletrefest. Dette styrker
samarbeidet mellom menighetene
i dette viktige arbeidet.
Skule Sørmo

