Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 1 2012)

Fasteaksjonen:

Støtte til kampen mot fattigdom
Kirkens nødhjelp støtter utvikling av grønnsaksdyrking i
Guatemala. Dette gir nytt håp til de fattigste i landet.

Se side 8

Ny gudstjenestesordning

Ny gudstjenesteordning skal gi større deltagelse i
gudstjenestene. Hoeggen har vedtatt ny ordning, Tempe,
Leira og Bratsberg har startet utforming av sin.

Se side 15 og 16

Det gode alminnelige livet
Sabbaten er til for mennesket, ikkje
omvendt, blir det fortalt at Jesus
forkynte. Menneska først, systemet
så. Menneska og deira gode liv
var ikkje bare ein bieffekt men ein
sentral del av evangeliet, der Jesus
gikk rundt i Galilea og møtte folk
som sleit med orda «kva kan eg
gjøre for deg?». Dette har gjort det
viktig for kristne å ta opp spørsmålet
fra den tidlegaste filosofien om det
gode livet. Kva vil det si å leve eit
godt liv? Korleis kan vi som kristne
arbeide for at flest mulig skal få leve
gode liv?
Det gode liv handlar blant anna om
materielle omstende. Dei siste tiåra
har dei materielle omstende til veldig
mange vorte betra gjennom veksten
i verdensøkonomien. Vi har kunne
nyte godt av ein vekst som har ført
med seg høgare materiell levestandard, velstand, og relativ rikdom til
fleire og fleire. Eit mantra som møter
oss er behovet for å fremme vekst i
økonomien for å skape fleir arbeidsplassar, større velstand, som grunnlag
for nettopp gode liv for oss alle. Derfor har veksten vorte ein målestokk
for kor godt det står til for oss. Og
det har gått så fantastisk godt –
Sabbaten er til for mennesket,
ikkje omvendt. Kor lenge kan vekst
være ein målestokk for korleis vi
ordnar livet vårt i lag? Kva er sa-
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manhengen mellom vekst og gode
liv, eigentleg? Og kor lenge kan vi
få verdas ressursar til å vokse? Kor
lenge kan ein deig heve seg før han
blir dårleg? Det er lite overbevisande
når befolkninga i Babel i fortellinga
legg planar om å bygge eit tårn som
skal rekke inn i himmelen. Og det
er lite overbevisande når det i dag
blir snakka om å auke og auke både
velstand, forbruk, og utnytting av
ressursar, så vi alle heile tida får fleir
og fleir av meir og meir, og alle nyter
det gode livet.
Kyrkja er heilt alminneleg, heiter
det i trusbekjennelsen. Og Luther
framheva verdien i det
heilt alminnelege
livet. Det
som er
kvardag;
som gler
seg til helg,
men som
er fornøgd
med og
kan være
stolt av
kvardagen.
Det alminnelege er eit
heidersord
som vi bør
løfte fram
igjen og

igjen. Det alminnelege handlar om å
arbeide ærleg etter eit bedre liv og eit
godt liv. Om å sjå det arbeidet kvar
og ein av oss gjør for kvarandre i heimen og ute i verda. Men det handlar
også om å øve seg i å sjå og sette pris
på verdiane rundt oss, slik dei er. Å
ikkje bare streve etter helgedagane
og festen, men å glede seg over det
daglegdagse, ja til og med det kjedelege og det ordinære. For her skjer
livet vårt, her kan vi møte Gud, her
må målestokken
være: menneskelivet slik det er
her og no.
Andreas Hilmo
Grandy-Teig

Håp er forankret i noe utenfor oss selv
Ingenting er vondere enn å ta farvel
med et menneske som dør for tidlig.
Dessverre er det mange som opplever
akkurat det. Unge mennesker som
dør i sin beste alder. For noen er det
selvvalgt. Andre dør på grunn av
sykdom eller ulykker. Jeg har møtt
mange som har kjent på maktesløshet, savn og sorg i slike sammenhenger. Ingen vet vel hvor smertefullt
det er før man selv har kjent det
på kroppen. Det er slik fordi kjærligheten og følelsen av samhørighet
ikke opphører når vi står ved en kiste.
Det er jo følelsen av samhørighet
som gjør savnet følbart.
Døden er alltid forbundet med en
følelse av maktesløshet. Den er så
definitiv. Det er ikke mer vi kan gjøre
– annet enn å kjempe oss gjennom
sorgen – alene eller sammen med
noen. Men mange finner mening i å
dele følelser. Det er vel evnen til å
dele følelser som gjør oss mindre ensomme. Men følelser er sårbare ting.
Noen er redd for å gå i kirken fordi
de blir minnet på så sterke følelser at
de helst vil unngå det.
Påskens budskap inneholder alle
disse elementene. Maktesløshet, sorg,
fortvilelse, usikkerhet om framtiden.
Jeg tenker spesielt på disiplenes opplevelser. Den fremste og mest kjente
av disiplene er Peter. Selv om han var
sterk og tydelig på forhånd, sviktet
motet hans når det stod på som verst.
Etter at Jesus var død samlet disi-

plene seg ”undercover” av frykt for å
bli oppdaget og assosiert med Jesus.
Det var lite som tydet på at denne
historien ville få en lykkelig slutt.
Håp er ikke lett å finne på egen
hånd. De færreste er vel så ukuelige
optimister at de ikke lar seg prege av
en håpløs situasjon. Det var realiteten
for disiplene, og det er på mange
måter realiteten for den som står ved
en kiste uten tro på oppstandelsen.
Håpet kom til disiplene som en
gave utenfra. Det lå fjernt fra disiplene å forestille seg oppstandelsen
til tross for at Jesus hadde undervist
de om det. Håp er noe som må finne
sitt ankerfeste i noe utenfor oss selv.
Troens ankerfeste ligger ikke i meg,
men i Gud.
Tenk, jeg skal ikke dø fordi
Jesus døde i stedet.
Min angst for døden er nå forbi,
den er byttet med glede.
Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå
at det livet jeg lever nå,
det er ditt liv alene,
det er deg jeg skal tjene.
(Vidar Kristensen)

Hvorfor bli med i
samtale- eller bibelgruppe

V

i har alle behov for å pleie en
nær vennekrets som kan treffes
jevnlig. Dette er særlig verdifullt
dersom rammen for dette også kan
fokusere på Guds Ord og livet i en
kristen menighet.
Samtale- og bibelgruppene skal
dekke både et sosialt og et åndelig
behov. Vi har alle trang for å kjenne
noen i nærmiljøet som vi kan føle
oss mer knyttet til enn andre. Dette
kan være til hjelp i livsituasjoner
der det kan være godt med venner
man kan få støtte fra. Dette kan du
oppnå blant annet ved å delta i en
bibelgruppe.
Meld deg på en samtale- eller
bibelgruppe, enten ved kontaktskjema på hjemmesida eller ved å ta
kontakt med menigheten.

Sveinung
Tennfjord
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Speiderne med på Globalaksjonen

S

peiderne i Hoeggen var i januar
med på den årlige Globalaksjonen. I år gikk de innsamlede
pengene til skoleprosjekter drevet av
KFUK og KFUM på Madagaskar.
Solidaritet med andre er en viktig
del av speiderbevegelsens arbeid.
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Som det står i
Speiderloven:
«En speider
arbeider
for fred og
forståelse
mellom
mennesker.» Globalaksjonen er
KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge
sin solidaritetsaksjon. Globalaksjonen støtter ulike prosjekter hos
KFUK- og KFUM-partnere i sør. I de
siste årene har Globalaksjonen samlet
inn penger til å bygge skoler og drive
ulike skoleprosjekter i Sør- Sudan og
på Madagaskar.

De minste speiderne,
oppdagerne og stifinnerne,
gikk med innsamlingsbøsser
i området rundt Hoeggen
kirke og samlet inn kr.
1373,50. De større speiderne, vandrerne, hadde
flaskeinnsamling og fikk
inn kr. 593,- . Kjempeflott
innsats av alle sammen!
KFUK og KFUM på
Madagaskar driver begge et
helhetlig skoletilbud for de
aller fattigste i hovedstaden,
Antananarivo. Pengene som
speiderne samlet inn bidrar
til at flere barn kan få gå på
gratis skole og at barna blant
annet er sikret et måltid mat
om dagen. Det er allerede
bygget en ny skole som skal
drives av KFUK, og skolen er nå
utvidet fra 80 til hele 130 barn. Målet
er å få samlet inn nok penger til å
kunne å tilby skoleplass til enda 20
barn.
I tillegg til å samle inn penger,
lærte speiderne litt om forholdene
på Madagaskar. Temaet for årets
Globalaksjon var økonomisk rettferdighet. Gjennom programmateriellet
til aksjonen fikk speiderne i Norge
lære mer om hvorfor Madagaskar er
fattig når de har så mange naturressurser som kunne gjort dem rike.
Øystein Grøvlen

En verden i endring

A

ldri har verden endret seg så
hurtig som i dag. Se bare på
alle tekniske ”duppedittene” vi omgir
oss med. Telefonene våre endrer
seg i en voldsom fart. Telefonen jeg
har nå har større kapasitet, enn store
datamaskiner hadde for bare noen få
år siden. I mitt hjem har det gått nok
så fort på datafronten også, fra en
stor investering i en stasjonær PC, via
bærbar PC til dagens Ipad på noen
få år. Det skal noe til å henge med,
i alle fall for oss over 50. Samtidig
som jeg i perioder sliter med å henge
med, så er jeg like overrasket over
hvor fort jeg venner meg til det nye,
og jeg får fort en følelse av at det har
vært der lenge og at det er helt
uunnværlig. Dagens menneske må
ha en stor grad av endringsevne.
Spørsmålet er om kirka skal være
med på alle endringene? Svaret er
vel litt ja takk begge deler. Den
norske kirke arbeider nå med en
gudstjenestereform. En reform som
ønsker lokale utforminger og lokal
selvbestemmelse. Vi skal arbeide
med dette i våre menigheter i løpet
av 2012 og skal ha ferdig vårt forslag
på høstparten. Mest sannsynlig så vil
man ikke oppleve de voldsomme endringene, men forhåpentligvis en del
fornyelse. Også her er vi svært ulike
vi mennesker. Noen vil ha det som
det alltid har vært, og noen ønsker
seg store endringer. Svaret vil vel bli
noe midt i mellom.
I tillegg til gudstjenestereformen,

så tror jeg det også er tid for å se på
strukturer og menighetsgrenser. Har
vi de rette grensene i dag? Jeg tror
vi skal våge å tenke nytt. Vi skal
våge å være kreativ i forhold til nye
løsninger. I denne strategitenkningen er det viktig å ha gode analyser
i forhold til befolkningsutvikling og
nye satsingsområder. I forhold til
utbygging, så skjer det mye spennende både på Tempe/Lerkendal, i
Fossegrenda og på Utleira. Dette kan
gi nye muligheter og utfordringer i
forhold til geografiske plasseringer
av kirker og menighetskontor. Jeg
innledet med å skrive om all ny
teknologi, det kan absolutt også ha
betydning for hvordan vi organiserer oss i kirka. I dag kan vi være
tilgjengelig for menigheten på flere
andre måter enn bare åpningstid
på menighetskontoret. Vi ønsker
å ivareta nærvær og lokal forankring, men samtidig gir nye tekniske
løsninger nye muligheter til å være
tilgjengelig. I forhold til kirkebygg,
menighetsgrenser og ny organisering
er vi bare i starten av en debatt. Det
blir spennende å følge denne debatten
framover.
Om vi er i en endringstid, så er det
godt å tenke på at vi har et budskap
som står fast.
Guds ord står fast
og troen på Jesus
som vår frelser står fast. God
fastetid og god
påske.
Stein Bratseth

Har du lyst til å
bli speider?
•

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

•

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

•

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

•

I speideren får du mange nye
venner - og tilgivelse hvis du har
dummet deg ut.
Sjekk Hoeggenspeidernes nettside:
www.hoeggenspeiderne.org
eller ring Siri tlf 90 15 62 85.
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Tempe og Leira 2011:

Utdrag fra årsrapporten for misjonsprosjektet til Hoeggen menighet

Hvordan er utviklingen i Begi?
D

ette prosjektet har som mål å
bedre den økonomiske situasjonen i synoden (menigheten) og å
bidra til en bærekraftig utvikling i
hele området.
Prosjektet har tre hoveddeler:
Bygging av vanndrevne kornmøller, planteskoler for produksjon
av lokale nytteplanter og stipend
til utdanning for både ungdom og
voksne.

Lønnsom mølledrift
Gjennom prosjektet er det nå bygget
til sammen ti vanndrevne møller i
synoden. På grunn av høy inflasjon
og devalueringen av den etiopiske
birr har prisen på materialet økt
mye, noe som gjør det vanskelig å
bygge nye møller eller å reparere de
gamle. Ved slike møller kan kvin-

nene få malt kornet til en mye lavere
pris, og miljøet blir spart for støy
og forurensing. Siden dieselprisen
har økt med nærmere 60 % i løpet
av det siste året, blir det stadig mer
lønnsomt å bruke vannkraft. Kvinnene betaler nå bare en tredjedel
av prisen det ville ha kostet ved en
dieseldreven mølle. I tillegg har
de et møtepunkt når de kommer til
mølla og kan hvile litt på de stille
og fredelige plassene. Noen vasker
også klærne sine i kvernbekken.
Den siste mølla ble bygd i et rent
muslimsk område. Det var lokalbefolkningen der som ønsket dette. De
som arbeidet med mølla var kristne,
de ble tatt vennlig imot, fikk mat av
landsbybefolkningen, og samarbeidet
mellom synoden og de muslimske
ansatte ved mølla fungerer godt.
Det er spesielt gledelig fordi det før
var sterke spenninger i dette området
hvor man opplevde at kristne kirker
ble brent. Inntektene fra møllene blir
brukt til lønn for de ansatte, og overskuddet kommer synoden til gode.

tomater,
poteter,
løk og
sukkerrør,
og det er etablert planteskoler med
ulike frukttrær som mango, avokado,
bananer, appelsiner og kaffe. Plantene blir solgt til bøndene for en billig
penge eller delt ut til menighetene.
Slik får menighetene en kjærkommen
biinntekt.

Stipend
Synoden gir også stipend til videreutdanning. For øyeblikket er det to
studenter, en kvinne og en mann,
som nyter godt av ordningen. De
går på bibelskolen i Aira. Gjennom
slike tiltak blir kompetansenivået i
synoden hevet og gir et viktig bidrag
til utviklingen. Lederen for prosjektet, Mr. Tadesse, studerte selv takket
være et slikt stipend og bruker nå
sine kunnskaper til å lede prosjektet
på en god måte.

Dobbel effekt
Ved alle møllene er det også en
lanteskole. Slik blir vannet fra elva
utnyttet optimalt. Om dagen driver
det mølla, og om natta vanner det
åkeren. Ved planteskolene dyrkes det
grønnsaker som rødbeter, gulrøtter,

Begi

Tekst og foto:
Sonja Küspert
NMS-misjonær

Tall fra årsstatistikken 2011 (2010 i parentes)
Dåpshandlinger utført i sognet			
(32)
26
						Tempe: 5 Leira: 21
Vigde bosatt i sognet				
(3)
3
Konfirmerte 					
(44)
43
Antall gravferder i sognet			
(63)
72
Hovedgudstjenester på søn- og helligdager
(53)
47
Messefall					
7
Antall deltagere på disse gudstjenestene
(3832) 3055
Gjennomsnittlig gudstjenestedeltagelse		
(71)
66
						Tempe: 56 Leira: 88
Antall gudstjenester med nattverd		
(33)
29
Antall nattverdgjester				
(602) 748
Utdeling av kirkebok til 4-åringer		
(23)
27
Gjennomsnittlig nattverdsøkning		
(18)
26
2011 var et år som startet med både vakanse, sykemeldinger og permisjoner i Tempe. Siste halvdel av 2011 har vært mer stabil, men tallenes
tale viser at det er sårbart når noe stopper opp. Spesielt må det nevnes at
antall dåpsbarn som er døpt i Tempe kirke har falt dramatisk. Vanligvis har
dette tallet vært mellom 20 og 30. I 2011 var det kun 5 barn som ble døpt
i Tempe kirke. Mange barn døpes i Strinda eller i Domkirken og mange
reiser hjem til egne hjemsteder. Betyr det at få av de som fødes i Tempeområdet føler tilhørighet til bydelen og kirken?
Den gjennomsnittlige gudstjenestedeltagelsen har gått ned, men dette har
nok sammenheng med at det er færre dåp i Tempe kirke. Det gledelige er at
flere søker til nattverdfellesskapet.
Ellers er det stabile tall når det gjelder konfirmanter og økning i antall
barn som fikk 4-årsbok og det er vi glade for!

Kirkeringen i Tempe
starter opp igjen i 2012.

Møtene blir siste tirsdag i måneden
kl. 19.00. Kirkeringen skal arbeide
for kirka og støtte arbeidet der.
Vi tar opp tema, samtaler, synger,
spiser og ønsker å skape et åpent og
godt fellesskap.
Følgende møter holdes våren 2012:
Tirsdag 24. april kl. 19.00:
Mannekengkveld med åresalg.
Tirsdag 29. mai kl. 19.00:
Lysbildekveld ved Pål Ove Lilleberg
Alle, kvinner og menn, unge og
eldre, er hjertelig velkommen! Sett
av siste tirsdag i måneden og bli
med i Kirkeringen!

Økonomi

Det er fantastisk at regnskapet viser at offer/innsamling til egen
virksomhet+givertjeneste er på ca 120 000. Dette er til sammenligning 3
ganger så mye som menigheten får i tilskudd fra fellesrådet og det dekker nesten halvparten av de totale utgiftene vi har til menighetsdrift. Dette
er jo imponerende, særlig med tanke på at var 7 avlyste gudstjenester i
2011. Tilskuddet fra fellesrådet dekker knapt utgiftene til kopimaskinen
og kopiering. Offer og gaver fra faste givere gjør faktisk at menigheten
går rundt.
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012:

De livsviktige grønnsakene
Catarina Ramirez er takknemlig for grønnsakene som
vokser i drivhuset. Støtten
fra Kirkens Nødhjelp er
grunnen til at hun kan gi
døtrene næringsrik mat og
viktig skolegang.
- Vitaminer, utbryter Catarina og
smiler fornøyd. Hun og datteren
Anabella har akkurat plukket kurven
full av fargerike paprika. I det karrige
landskapet 2500 meter over havet
er det begrenset hva som vil gro.
Tørke to år på rad har ført til at store
avlinger har gått tapt og prisen på
matvarer som selges på markedet har

skutt i været.
- Jeg er ofte bekymret for hvor
jeg skal få penger til mat fra. Det
er øyeblikk hvor jeg ikke har noen
ting. Da ber jeg til Gud, forteller
Catarina. Hennes høyeste ønske er
å gi døtrene Anabella (14) og Marta
(11) skolegang og utdannelse. – Uten
utdannelse kan man bare få jobb som
vaskehjelp for familier med penger.
Jeg vil ikke at døtrene mine skal lide
samme skjebne som meg. Med en
utdannelse har de rettigheter i samfunnet og de kan få en ordentlig lønn,
sier den tapre moren. Hun forteller at skolegangen er gratis, men at
gymtøy, skrivesaker og uniform må
familiene betale selv.

Underernæring et stort
problem.
I Guatemala er 60 % av landets innbyggere urbefolkning, av mayaavstamning. I 1996 ble en rekke fredsavtaler undertegnet etter en over
30 år lang og blodig væpnet konflikt
hvor urbefolkningen led en hard
skjebne. Gjennom CIEDEG, en sammenslutning av protestantiske kirker i
Guatemala, jobber Kirkens Nødhjelp
blant annet med støtte til sårbare
grupper.
- Underernæring er en stor utfordring blant mayabefolkningen,
forteller Hugo Garrido, leder i
CIEDEG. Organisasjonen har gjennomført undersøkelser som viser at
mange barn lider av mangelsykdommer og har svak helse på grunn av
ensidig kost og for lite mat. - Noen
av disse problemene stammer fra
konfliktens dager da mange ble jaget
på flukt og måtte bosette seg i områder hvor de ikke hadde kunnskap
om jorda de dyrket. Kombinert med
uforutsigbare tørke- og regnperioder
har mange menn flyktet til byene for
å finne arbeid, mens kvinnene blir

igjen på landsbygda med ansvaret for
familien.

Friske grønnsaker i drivhus
Derfor har CIEDEG startet kvinnegrupper hvor det gis opplæring i
bærekraftig jordbruk og støtte til å
bygge drivhus. Catarina er en av kvinnene som deltar i prosjektet. I drivhusene vokser nå grønnsaker som ellers ikke
gror i høyden. Grønnsaker som gir livsviktig næring og sårt tiltrengt inntekt.
- For en stund siden plukket vi 120
agurker i drivhuset, forteller Catarina.
Siden vi er seks familier som deler,
ble det 20 agurker på hver. Vi har også
tomater her. Den første avlingen fikk vi
ikke til, men den neste ga cirka 30 kilo.
Den lille kvinnen smiler bredt. Hun er
stolt. Hun trenger ikke lenger bekymre
seg for hvordan hun skal skaffe penger

til å kjøpe grønnsaker på markedet.
Catarina har lært at bønner og mais
alene ikke er tilstrekkelig kost for
tenåringsdøtrene. – De trenger vitaminer, sier hun og holder frem kurven med
paprika igjen.
Grunntanken bak prosjektet er at
grønnsakene som kvinnene dyrker i
drivhus skal inngå i familiens kosthold.
Et eventuelt overskudd kan selges videre og gi inntekt.
- Det gir meg en god følelse å kunne
ta vare på døtrene mine. Catarina er
takknemlig for starthjelpen fra Kirkens
Nødhjelp. - Nå støtter jeg meg selv, sier
Catarina fornøyd.
Catarina Ramirez plukker paprika
fra drivhuset i hagen. Foto: Laurie
MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2012
- Over én milliard mennesker lever
i ekstrem fattigdom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag.
I år setter Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon fokus på økonomisk
rettferdighet. Sammen kan vi
kjempe for en fremtid uten fattigdom.
- Det er menigheter landet rundtsom står for gjennomføringen av
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Hoeggen menighet arrangerer

innsamling 27. mars og trenger
bøssebærere. Ta kontakt med
diakon Heide Thorsen på telefon
412 62 039 dersom du vil være
med.

- Pengene som samles inn går til
Kirkens Nødhjelps arbeid over
hele verden.
- Støtt aksjonen i hele fastetiden
direkte ved å
o Benytte kontonummer
1594 22 87493
o Sende en sms <KN200> til
2090 (200 kroner)
o Ringe givertelefon 820 44 088
(200 kroner)

Anabella (14) hjelper moren med
grønnsakene fra drivhuset. Foto: Laurie
MacGregor/Kirkens Nødhjelp
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Elins mange arenaer

Fastelavensbasar i Bratsberg

F

astelavensbaseren i Bratsberg
er en lang tradisjon. Den skulle
opprinnelig arrangeres på
fastelavens mandag. Det startet med
at det ble dannet en mannsforening
på 1840 tallet som skulle støtte ”hedningemisjonen”.
I 1890 fikk også kvinner bli
medlemmer, og etter hvert tok de helt
over. Medlemmene i misjonsforeninga ble eldre og det ble etter hvert
arrangert basar bare hvert 2. år. Da
var det at menighetsrådet fikk en ide:
De kunne arrangere basar det andre
året til inntekt for kirkestua. Det
ble etter hvert et samarbeid mellom
misjonsforeninga, som tilhører Det
norske misjonsselskap (NMS) og
menighetsrådet. Nå er det basar hvert
år, og inntekta deles mellom NMS og
Kirkestua.
De første årene bar det hele mer
preg av en innsamling, og den ble
arrangert forsjellige steder. Inntekten
skulle dekke reise for foreningens
2 utsendinger til hedningemisjonens generalforsamling i Oslo, og
resten skulle overleveres til ”det
gode formål”. Da Ole Dahlen kjøpte
Bruråk gård fikk basaren fast tilholdssted. Den ble da årvisst avholdt
i storstua på Bruråk. På den tida
ble den kalt ”kvinneforningsauksjon”. Seinere ble basaren flyttet til
Sætervang, Bratsberg avholdslags
lokale. Der holdt den hus helt til
Kirkestua stod ferdig i 2004. Der
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arrangeres den nå, ikke bestandig på
fastelavens mandag, men bestandig
på en mandag i februar/mars.
Det har vært mange historier og
hendelser på basaren, som da en og
samme person vant 7 porsjoner med
riskrem (blir det fortalt), og fikk
problemer med magen. Håndvesker
og forsjellig annet som egentlig ikke
var tenkt som gevinster har også
blitt loddet ut ”til det gode formål”.
Det hele var svært nøye og pengene
måtte telles opp mellom omgangene
med årer. Så det kunne bli seint før
alle gevinstene hadde fått sin eier og
pengene var talt opp. Så langt Eilert
Klungerbo, som har studert gamle
foreningsreferater.
Menighetsbladets utsendte besøkte
årets basar, som ble avholdt mandag
5. mars, og observerte at Kirkestua
var fylt opp av kaffetørste og forventningsfulle. De mest forventningsfulle
var kanskje barn
og unge, som var
høyst aktive i
gjennomføringen
av basaren. De
solgte kaffe og
kaker. De solgte
årer, og de underholdt dyktig og
godt med musikk
og sang mellom
årerundene. Det
lover godt for
fortsettelsen av

K
basartradisjonen! Som seg hør og bør
for en slik begivenhet, var det underveis andakt ved soknepresten, Sveinung Tennfjord. Trekningen ble ledet
av tre rutinerte menn, Arve, Arvid og
Eilert. Også de bidro til at basaren
ble en opplevelse! Det var kaker og
gevinster, og sikkert også reservestoler nok til enda flere deltakende!
Årets basar innbrakte til sammen 21
tusen kroner.
Eilert Klungerbo og Otto S

ommer du til Leira kapell
på formiddagstreff, blir du
ønsket velkommen av en
blidspent dame ved navn Elin Rø
Ludvigsen. Sammen med sine gode
hjelpere Marit Lindstad og IngerMari Dalsegg organiserer hun program og servering med godt innhold.
Dette har hun gjort helt siden hun i
2001 flyttet tilbake til sitt barndoms
nabolag. Nå har det med hennes medvirkning også blitt ny innredning i
kjøkkenet på Leira kapell (i bakgrunnen på bildet), og mye nytt dekketøy
som vertskap og gjester skal ha glede
av i mange år framover.
Kommer du til gudstjenesten i
Leira kapell er hun en av tekstleserne og av dem som ordner med
kirkekaffe. Hun deler ut menighetsblad, tar et ekstra tak med kirkebøkene nede på kontoret i Tempe når
det røyner på, og hun har bidratt med
tonefølge når organistmangelen var
på det mest kritiske! Hun har også
vært med i menighetsrådet, og er
fremdeles med i diakoniutvalget.
Og hvem andre enn Elin sørger for
at det hvert år blir en stemningsfull
førjulskonsert med lokale krefter i
kapellet!
Etter alle disse vervene: Hva gjør
hun når hun ikke hjelper til i menigheten? Sang og musikk er hobby,
og fremdeles dirigerer hun et seniorkor av damer, tidligere medlem-

mer av Studentersangforeningen.
Dessuten er hun med i skrivergruppa
i Nidarvoll og Bratsberg Historie-

Interkulturell kvinnegruppe i Hoeggen
Program for våren:
26.3. Ferdigstilling av filting og
baking av”rosettbakkels”
16.4. “De 13 stadier i en kvinnes
liv” v. Heide Thorsen
30.4. Sushi/temari
14.5. Vannbakkels
2.6. eller 9.6. Tur. Denne turen går
til “Kystens arv” i Rissa og vi håper
på stor familie-deltagelse.
Vi ønsker alle kvinner velkommen
til våre møter i kirkesokkelen i
Hoeggen kirke kl. 1830!

lag, og er sekretær i distriktsstyret i
avholdslaget!
Vi er mange som er takknemlige for Elins helhjertede innsats og
tilstedeværelse i menighet og samfunnsliv!
Otto S.
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Organist i en mannsalder
O
laf Dybdahl var organist i Tempe
kirke fra november 1980 til
februar 2011. Etter et langt liv som
organist og musikklærer, med 50 %
på hver, ville hendene ikke lenger
fungere godt nok. Olaf fortsatte i annet arbeid for Tempe noen måneder,
og er fremdeles innom kirka av og til
for å hjelpe til med å lage og bringe
ut plakater. Men nå er han mest aktiv
pensjonist, bestefar og friluftsmenneske, med et mer lyttende forhold til
musikken! Han kjører sine barnebarn
mye til deres aktiviteter. Han er mye
ute på markaturer. Og han hører mye
på musikk. Det virker å være en god
kombinasjon.

Gjennom sitt lange virke som
organist i Tempe hadde Olaf mange
gode opplevelser, men nøler med å
peke ut noen spesielle. Menighetsbladet har likevel fått med seg at
Olafs første minne av nyorganisten
vår, Øystein Løvli, var fra Øysteins
tid som musikkelev hos Høyem
Husby på kirkeorgelet i Tempe midt
på 80-tallet!
Det er svært mange nåværende
og tidligere Tempe-beboere som
husker Olaf Dybdahl som organist,
og som er svært takknemlige for det
bekjentskapet. Vi ønsker Olaf en
god tid som aktiv pensjonist!
Otto S.

Lev
Linevski

I

fjor høst sluttet
Lev Linevski
etter 6 år som kirketjener i halv stilling i Tempe og Leira.
Vårt første møte med Lev var som
kirkeasylant i 1998. Noen år senere
kom han tilbake til Tempe og Leira
som kirketjener. Det er en jobb som
kan gi mange utfordringer. Som
menighet opplevde vi han helst i
kirka på søndagene. Men vi så også
resultatene av hans tilstedeværelse
andre dager. Han snekret, malte og
fikset ting både ute og inne. Da vi
ringte han før dette skulle skrives,
måtte vi spørre hvor han hadde lært
sine praktiske ferdigheter. – Hjemme
og gjennom elektrikerutdanningen
i hjemlandet, fikk vi vite. Vi spurte
han også om hvilke minner som sitter
sterkest fra årene i Tempe. – Mye
bilkjøring! Og godt samarbeid med
de andre i staben, som han gjerne
ville sende en hilsen til!
På slutten av 2010 fikk Lev og
Natalja barn nummer to. Ikke minst
av den grunn kan vi skjønne at det er
godt med familiebedrift og kanskje
noe mindre bilkjøring. Og bedriften
går godt, får vi vite!
Vi takker Lev for jobben han
gjorde for Tempe og Leira menighet,
og ønsker han lykke til med familiens
nye tilværelse!
Otto S.

Ny kantor i Tempe og Leira

S

øndag 12. februar ble Øystein
Løvli innsatt som kantor for
Tempe og Leira menighet i
50 % stilling. Innsettelsen skjedde i
Tempe kirke med menighetsrådets
formann Stein Bratseth, prost Tora
Samset og soknepresst Sveinung
Tennfjord som medvirkende. Og ikke
å forglemme hovedpersonen selv,
som satte sitt varemerke på gudstjenesten med sitt friske og glade
orgelspill!
Øystein Løvli kommer fra Heimdal, og avsluttet sin musikkutdanning
på Norges musikkhøgskole i
Oslo i 2000. Før han kom til
Tempe og Leira har han vært
kantor i Kolstad menighet fra
lillejulaften i 2003. Ved siden
av å spille kirkeorgel og
piano, er Øystein en av Norges
få utdannede kontratenorer, og
han har holdt mange konserter
i store deler av landet. Utenom
det dirigerer han for tiden tre
kor og har mange spilleoppdrag.
I ett år har Tempe og Leira
hatt en situasjon med skiftende
vikarer, og det er stor glede
over at menigheten nå har fått
en fast kantor. Vi har oppfattet
at han straks satte i gang med å
skaffe ekstra sang- og musikkinnslag til gudstjenester i tida
som kommer. Vi er litt ivrig
forventningsfulle og spør om
han kanskje allerede nå, etter

2-3 uker i jobben, har noen tanker
om hva som kan gjøres i forhold til
menighetens sang- og musikkliv? Og
tanker har han nok, men de ville han
ikke snakke for mye om enda. Først
gjelder det slikt som å ta vare på de
tradisjonene som er, så kan det bli
aktuelt å starte noen nye etter hvert.
Men aller først ser han fram til å bli
kjent med folk og forhold!
Øystein fikk en god mottakelse
ved innsettelsen, og vi ønsker ham
lykke til som kantor i menigheten!

Besøkere søkes!
Kan du tenke deg å gå på besøk et
par ganger i måneden til et menneske
som har behov for at du kommer?
For en samtale, høytlesning, hjelp til
brevskriving, små tjenester i heimen
(ikke i stedet for heimehjelp)? Eller
”låne bort armen” din og gå en tur?
Være et medmenneske som gir litt tid
og oppmerksomhet?
Velger du å gjøre dette, vil det glede
den som får besøk, men sannsynligvis
også bli til glede for deg som kommer.
Ta kontakt med besøkslederen,
For Hoeggen:
Diakon Heide Thorsen.
Telefon: 412 62 039
E-post:
heide.thorsen@kirken.trondheim.no
For Tempe og Leira:
Diakon Ingrid sandstad,
Telefon: 993 54 928.
Epost:
ingrid.sandstad@kirken.trondheim.no
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O

gså i år arrangerer vi Tårnagenthelg for alle 8-åringer! I løpet av en
slik helg, skal deltakerne være Tårnagenter og løse ulike oppdrag som
gir de innsikt i bibelfortellinger og kirkehusets mange hemmeligheter,
bl.a kirketårnet. Søndagen skal 8-åringene være med på gudstjenesten!
Mens helgen i fjor var i februar, blir den i år 20-22 april. Det blir årskullet som er født i 2003 som får invitasjon, så det er bare å merke det av på
kalenderen med en gang! Husk å se etter brev i postkassen ved påsketider!
Foreldrene får også spørsmål om å være ”englevakter”. Det er kanskje ikke så
mange åtteåringer som leser menighetsbladet. Hvis noen som ser dette, kjenner at det kribler av lyst til å være med, selv om du er voksen, så trenger vi
flere hjelpere. Det er mange praktiske oppgaver som skal gjøres.

For alle 8-åringer i Tempe og Leira:

Tårnagenthelgen arrangeres 21-22 april i den spennende trekirka i Bratsberg!
Helgen vi hadde i fjor var en stor suksess, og 21 åtteåringer fikk være med på
alt fra å pynte muffins til nokså skumle opplevelser oppe i tårnet og ute på
kirkegården. Delt inn i grupper vrimlet de rundt med forstørrelsesglass og
lette etter kristne symboler i kirkerommet. Da søndagen kom, samlet vi oss
først til et måltid i kirkestua, for deretter å dele alle oppdagelser og funn med
menigheten i en svært spesiell tårnagentgudstjeneste! Dette ga mersmak!
Ta kontakt på epost ingrid.sandstad@kirken.trondheim.no eller tlf
41462734 om du ønsker å hjelpe til med denne viktige oppgaven
For påmelding: Send en mail til ingrid.sandstad@kirken.trondheim.no
med: Navn på agent, Adresse, Spesielle ting vi bør vite (allergier m.m), Navn
på foresatt, Mobil, Epost, Kan foresatt være englevakt?

For alle 8-åringer i Hoeggen:

Tårnagenthelgen arrangeres i Hoeggen kirke fredag 20. april fra kl. 17.0020.00, og vi vil delta på gudstjenesten i Hoeggen kirke søndag 22. april. Hoeggen arrangerte også tårnagenthelg i fjor med stor suksess! Dersom noen
ønsker å hjelpe til på dette arrangementet, ta kontakt på epost
Aase.Norlund@kirken.trondheim.no
For påmelding: Send en mail til Aase.Norlund@kirken.trondheim.no med:
Navn på agent, Adresse, Spesielle ting vi bør vite (allergier m.m), Navn på
foresatt, Mobil, Epost, Kan foresatt være englevakt?

Se ellers hjemmesidene for menighetene for informasjon.
Håper på å se deg der!
Velkommen!
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Gudstjenestereformen i Tempe og Bratsberg:

Gudstjeneste for vår tid?
T
empe og Leira menighet sammen med Bratsberg menighet
har startet arbeidet med å utforme
nye gudstjenester i tråd med gudstjenestereformen. Hoeggen har
allerede fattet vedtak for hvordan
gudstjenestene der skal feires. Dette
skyldes at Hoeggen har vært forsøksmenighet. Nå skal alle menigheter gjøre vedtak innen
1. søndag i advent.
Tempe og Bratsberg skal nå gjennom en tilsvarende prosess som
Hoeggen har arbeidet med for
gudstjenesteordningen (Se Meretes
Sands artikkel om gudstjenesteordningen i Hoeggen). Det er for tidlig
å trekke konklusjoner om hvordan
gudstjenestene i Tempe, Leira og
Bratsberg vil bli, men noen trekk kan
vi kanskje si noe om.
Medliturg vil få en mer framtreden
plass. Kanskje vil det bli en lek per-

28 4-åringer fikk kirkebok
Det var fullt i Hoeggen kirke da 28
fireåringer møtte opp med familiene
sine for å få kirkebok 11.mars.

son som ønsker velkommen og som
orienterer litt om gudstjenesten før vi
starter. Syndsbekjennelsen har mange
opplevd som en tung start på gudstjenesten, I den nye reformen åpnes det
opp for at denne kan komme som en
del av forbønnen. Den eldre garde
husker godt den gamle klokkerbønnen som startet med formuleringen
”Herre, vi er kommet inn i dette ditt
hellige hus…” Det var en vakker
og alvorstung åpning uten at folk
som kom opplevde seg nedtrykt av
den grunn. I reformen åpnes det for
muligheten til en samlingsbønn som
har med seg elementer fra den gamle
klokkerbønnen.
Musikalsk vil det i første omgang
bli få endringer. Dette skyldes at det
tar tid å innarbeide liturgisk musikk.
Det som fungerer er det derfor god
grunn å holde fast ved.
Så vil kanskje noen spørre om det
er denne reformen vi trenger, eller
om vi trenger noe helt annet? Tja, det
skal ikke jeg svare på. Det jeg håper,
er at denne reformen kan bidra til
økt engasjement for gudstjenesten og
at flere kan tenke seg å delta. Gudstjenesten er tross
alt menighetens
pulsslag.
Sveinung
Tennfjord

Hyggetreff
i Ola Frosts vei 3
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.

Sogneprest
Tempe og Leira
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Ny gudstjenesteordning
i Hoeggen menighet

E

tter flere år med utprøving ble
det vedtatt en ny «Ordning
for hovedgudstjeneste i Den
norske kirke» på Kirkemøtet høsten
2011. Ordningen betyr at rammene for
hvordan vi skal feire gudstjeneste i vår
kirke, er fastlagt, - men at det innenfor rammene foreligger flere valgmuligheter, og den enkelte menighet
skal gjøre sine valg. Det betyr at den
enkelte menighet ved Menighetsrådet
skal vedta en lokal grunnordning for
gudstjenesten. Men, - og dette er viktig: Vi skal fremdeles kunne gå inn i en
kirke hvor som helst i Norge og kunne
gjenkjenne liturgien selv om hver
menighet har gjort lokale tilpasninger.
Tre nøkkelord har vært viktige i
arbeidet med å utforme en ny liturgi og
guds-tjenesteordning: stedegengjøring,
involvering og fleksibilitet.

Menighetsrådet i Hoeggen vedtok
på møtet den 19. januar i år forslag til
Lokal grunnordning for gudstjenesten i
Hoeggen sogn. Forslaget ble lagt fram
for menigheten på Menighetsmøtet
den 29. januar, og oversendt Nidaros
biskop. Biskopen har den endelige
myndighet til å godkjenne vedtaket.
Hoeggen er den menigheten i Nidaros
som er først ute i denne prosessen med
å få på plass lokal grunnordning.
Trenger vi en ny gudstjenesteordning?
Tilbakeblikk: I nesten to tusen år har
den kristne gudstjenesten vært feiret, og i vårt eget land i mer enn tusen år.
I Apostlenes gjerninger leser vi: De
holdt seg trofast til apostlenes lære og
fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Dette er et vitnesbyrd om at det
var en selvfølge å samles for de første
kristne.
Hva betyr gudstjeneste?
I gudstjenesten kommer mennesker
sammen for å søke Gud. Gudstjenesten
har sitt eget formål: Her tjener Gud
oss, og vi tjener Gud, fordi Gud vil ha
fellesskap med oss. Jesus Kristus har
selv sagt: «hvor to eller tre er samlet
i mitt navn, er jeg midt i bant dem»
(Matt. 18, 20)
Hvorfor er gudstjenesten så viktig?
Gudstjenesten søndag formiddag er
menighetens pulsslag. Den er grunnlaget for alt det vi holder på med ellers

i menigheten. I gudstjenesten samles
vi om den oppstandne Jesus Kristus. Den kristne gudstjenesten har to
grunnleggende hoveddeler – Ordet og
Nattverden.
Fra disse to hoveddelene har gudstjenestens struktur utviklet seg gjennom århundrene som er gått. Mye
av det som vi opplever som viktig i
gudstjenesten, har variert med tid og
sted. Allerede i Apostlenes gjerninger
fortelles det at De ( første kristne) sang
og lovpriste Gud. Men også salmer
og musikalske uttrykk har skiftet med
tidene. Evangeliet om Jesus Kristus
slår alltid rot i et bestemt jordsmonn,
og tar farge av jordsmonnet. Slik
«stedegengjøres» evangeliet, og det
kommer til uttrykk også i liturgien og
gudstjenesteordningen.
Så hva er nytt:
For det første har fikk vi en ny Bibeloversettelse i 2011. Det medfører at
ord og uttrykk i liturgen også har fått
ny språkdrakt. Dette kommer til uttrykk i alle ledd i gudstjenesten, men
blir veldig tydelig i en del kjente ledd.
For eksempel har vi i Hoeggen i flere
år sagt Vår Far i himmelen i stedet
for Fader Vår. Og i nattverden sier vi
Kristi kropp i stedet for Kristi legeme.
For det andre: Strukturen i gudstjenesten er ordnet i følgende deler:
Samling. Ordet. Forbønn. Nattverd.
Sendelse. Den nye grunnordningen
gir rom for større valgfrihet innenfor
hver av de fem delene enn det har vært
tidligere (for eksempel kan det velges
mellom ulike samlingsbønner). Enkelte
ledd kan legges til forskjellige deler.

For eksempel kan syndsbekjennelsen
enten legges i starten av gudstjenesten
under Samlingsdelen, eller i begynnelsen av Forbønnsdelen. Dette er utrykk
for større «fleksibilitet»
For det tredje:
Menigheten ved menighetsrådet har
med den nye ordningen fått et større
ansvar for å være med å utforme den
lokale gudstjenesten enn tidligere. Det
betyr at menighetsrådet har myndighet
og skal vedta en rekke forhold om
hvordan gudstjenesten skal være.
For eksempel: Menighetsrådet i
Hoeggen har vedtatt å plassere syndsbekjennelsen under Samlingsdelen.
Det er rom for å velge mellom flere
varianter av syndsbekjennelse. Og
Menighetsrådet har vedtatt hvilke
syndsbekjennelser som menigheten
skal bruke i Hoeggen, og til hvilke
tider i kirkeåret de ulike variantene
skal brukes og på hvilke typer gudstjenester. Det samme gjelder valg av
samlingsbønn(er) i begynnelsen av
gudstjenesten, valg av liturgisk musikk
og mye mer. Valgene gir altså rom for
større «fleksibilitet» og lokale valg
enn tidligere – men altså innenfor gitte
rammer. Men myndighet krever også
ansvar. Menighetsrådet må sette seg
inn i det materialet som foreligger og
tenke på helheten i menigheten når den
treffer sine valg.
For det fjerde:
Involvering er viktig i alt gudstjenestearbeid. Gudstjenesten er hele menighetens ansvar. Vi feirer gudstjenesten
sammen ved at vi tar del i salmer, bønner, menighetssvar osv. Videre handler
involvering også om at ulike represen-

tanter for menigheten tar et aktivt
ansvar planlegging og gjennomføring
av gudstjenesten.
Blir den nye gudstjenesteordningen
bra for menigheten?
Hoeggen har vært prøvemenighet for
den nye liturgien, og har siden høsten
2008 prøvd ut en rekke forslag, vi har
både tilpasset forslag, og valgt bort
forslag. Menigheten har hatt en tilvenningstid til dette nye som kommer.
Menigheten har hatt et eget gudstjenesteutvalg som har foretatt valg og avveininger underveis i prosessen og som
har lagt fram forslag for Menighetsrådet. Mange har vært involvert på forskjellig måte i arbeidet med å meisle ut
den forslaget til ny ordning for Hoeggen. Mange har gitt tilbakemelding
om at de har lært mye og fått en større
bevissthet og forståelse av liturgien
og liturgiens betydning gjennom den
prosessen vi har hatt i menigheten. Det
er bra! Ikke alle er like fornøyd med
alle endringene. Slik vil det alltid være.
Den fullkomne liturgien får vi bare i
himmelen. Men det er bra at vi nå får
ro! Vedtaket som er fattet skal i første
omgang gjelde for en fireårsperiode.
Tida vil vise om de valgene som nå er
gjort, vil stå seg videre. Målet må være
at liturgien gir oss både trøst og glede,
og utfordrer oss til
ny tjeneste! La oss
ta den nye gudstjenesteordningen i bruk
sammen! Gud til
ære oss til gavn!

Søndagsskole
Hoeggen:

Alle gudstjenester
unntatt
familiegudstjenestene
og i skoleferiene

Tempe:

Følg med i avisene
og på hjemmesiden

Merete Sand
Sogneprest

17

Nasjonalforeningen, Oppstrinda helselag leier sokkelen i Tempe kirke til
medlemsmøter hver 3.mandag i måneden fra kl 11.00 til 13.30. Bildet er fra
møtet like før 17.mai i fjor. Programmet består av sang, saker om helse, opplesing, utlodning, mat og prat. Helselaget arrangerer også hyggekvelder og
bussturer. Gågruppe har vi annenhver tirsdag. Vi møtes ved Tempe kirke kl
11.00. Velkommen!
Ta kontakt med Astrid Stokholm, 91192678, hvis du er interessert.

Formiddagstreff i Leira kapell:
Vi byr på kåserier med ulike tema,
kort andakt, hyggelig prat og god
lunsj. Dette skjer hver 1. tirsdag i
måneden, fra kl 11.00 til ca kl 13.00.
Når bladet deles ut, er påska like
rundt hjørnet. Første tirsdag i april,
som normalt skulle være tid for Formiddagstreff i Leira kapell, er i den
stille uke. Derfor utgår apriltreffet.
Våren 2012 er programmet derfor
følgende:
Tirsdag 08.05.2012
”P. A. Asbjørnsen, eventyrforteller
og mye mer”.
Kåseri v/Steinar Supphellen
Andakt v/Sveinung Tennfjord
Hyggetreffet i Bratsberg er også
invitert.
Torsdag 07.06.2012 blir det tur.
Bussen går fra Leira kl 09, og kjører

om Bratsberg, Jonsvannet, Mostadmarka, Selbustrand, Tømra, og videre
ned til Lånke og Hegramo, hvor vi
spiser middag. Egenandel 300 kroner.
Påmelding innen 31. mai til
Elin Rø Ludvigsen, tlf. 73 96 81 22/
906 21 777 eller
Reidun Dretvik, tlf. 73 83 77 26/
938 63 323
Det er gratis inngang på
formiddagstreffene,men vi setter
pris på at du gir litt penger i kollektskålen.
Ta gjerne med en gevinst til formiddagstreffene!
Hjertelig velkommen til trivelige
formiddager!
Har du spørsmål, ring:
Elin 73 96 81 22 eller 906 21 777
Marit 73 96 57 68

Formiddagstreff i Hoeggen:
27.mars kl 12.00

Glimt fra Trondheims historie
Ann Siri Hegseth Garberg fra Sverresborg Folkemuseum

24. april kl 12.00
Misjon-treff
NMS tar oss med til misjonsmarken

Hyggetreff
i Bratsberg
Torsdag 12. april kl 12.00 blir det
Hyggetreff i Bratsberg kirkestue.
Andakten er ved Sveinung Tennfjord,
og med vår nytilsatte kantor Øystein
Løvli, skulle det ligge an til mye fin
sang og musikk! Ellers er det glimrende matservering ved kjøkkengjengen, og god tid til sosialt samvær
rundt bordene. Spennende er det også
å se hva man vinner, for her spørs det
ikke om man vinner, men hva! Slik
er det for øvrig også i Leira. Loddet
er gratis, men det går rundt en kollektskål. Så får vi se hva damene har
funnet fram av vakre dikt og morsomme små stykker for opplesning!
Tirsdag 8. mai: Vi besøker Leira
Formiddagstreff. Kl 11 – ca 13 i
Leira kapell.
Torsdag 7. juni: Busstur sammen
med Leira Formiddagstreff.
Nærmere informasjon:
Se under Formiddagstreff i Leira
kapell.

30. mai kl 12.00

Roser og Torner
Bli med gartneren på en botanisk reise!
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Konfirmanter i Hoeggen kirke 2012,
fordelt på konfirmasjonsgudstjeneste

Noen konfirmanter har ikke godkjent
publisering av navnet sitt på trykk, og
er derfor ikke å finne i denne oversikten.
5.mai kl. 13
Ola Aune
6. mai kl. 11
Marcus Johansen
Therese Helland Hansen
Joakim Estenstad
Oskar Faste Bakås
Frida Bakken Øiaas
Magnus Melum
Simon Skånøy Finserås
Helene Antonsen Torp
Erika Agnete Bugten
Pernille Døsvik
Caroline Larsen
Julia Laumann Eidsmo
Jenny Marie Jakobsen
Håkon Krogstad Fornes
6. mai kl. 13
Veronika Grøtting Langmo
Hallvard Seim Grøvlen
Sondre Ellevog Hernes
Erling Løberg
Marianne Fjellås
Ole Berg Aspmo
Patrick Nordbo Johnsen
Petter Wedø Gjengår
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Mia Sørhøy
Lars Kristian Hammernes
Mai-Britt Hernes Simonsen
Erlend Loe Horgmo
Daniel Thysnes
Håkon Witsøe Lingås
Johanna Elisabeth Weisæth
Rikke Hjelle Hansen
Ingvild A. Hervik
12. mai kl. 11
Magnus Aftret
Malin Berg Leistad
Even Kristoffer Frandsen Kristensen
Julia Lindseth
Martine Skavhaug Gimseng
Marco Alexander Garberg
Audun Brenne Fehn
Simon Lervik
Emma Jonassen Holmen
Øystein Kildal Hansen
Ada Olsdatter Hagaseth
Kathrine Birgitte Austerslått
Ole-Petter Sjøvold
Marie Sæter
Malin Brun
Jens Stendahl Jenshagen
Harald Minde Hansen
Sofie Bjørkøy

Eirik Solli Mo
Mariann Pettersen
Madeleine Varang
Sindre Mikael Sandvik
Marthe Kristine Sve
Eliška Tobola
Kevin Myran
Marcus Anglevik
Øystein Størdal Martinussen
Johannes Eggen
Karianne Fimland
Fredrik Johansen Løkken
Betlehem Asrat
13. mai kl. 11
Sandra Stene
Jens Engstrøm Nossum
Hermann Hegdalsness Sylthe
Daniel Kristiansen Stokkaune
Maria Hofstad Smevoll
Lena Aune Lien
Marius Fredagsvik Gunnesmo
Miriam Namtero Kibakaya
Catrine Solem Magnussen
Benjamin Foss Hansen
Maiken Slettås Hansen
Guro Gundersen
Frida Mathisen
Markus Andersen Bølset
Sivert Andreas Lilleeng
Andreas Nilsen
Stine Mortensen

Gudstjeneste på Tempe- helse og velferdssenter

4.

mars var vi for 6. gang samlet til gudstjeneste på Tempe
Helse- og velferdssenter.
55 personer var møtt opp til denne
festlige begivenheten. Vi kan si det
slik at kirken kommer dit folket er,
og i noen tilfeller er det nødvendig
at vi gjør det. Det er ikke like lett for
alle å dra ut og forsere brøytekanter
og ta seg fram på glatt føre. Da er det
fint at det finnes et slikt fint sted hvor
vi kan samles om Guds ord og dele
nattverden.
Dette var andre søndag i fastetiden, og tekstene handlet om
syndefallet og om kvinnen som
kom ubedt til Simon, en fariséer.
Hun kom for å møte Jesus. Simon
reagerte på at denne syndige kvinnen salvet Jesu føtter. Selv om han
ikke sa noe, men bare tenkte kritiske
tanker, svarte Jesus med å fortelle en
lignelse: To menn hadde gjeld hos

en pengeutlåner. Da de ikke hadde
noe å betale med, etterga han dem
begge gjelden. Simon måtte svare på
spørsmålet: Hvem tror du vil bli mest
glad i denne pengeutlåneren? Og
svaret er klart: Den som fikk ettergitt
den største gjelden. Slik er det også
med denne kvinnen, forklarte Jesus.
Hennes mange synder er tilgitt; derfor viser hun stor kjærlighet.
Etter gudstjenesten fikk vi kjøpe
middag i kaféen..
Tempe Helse- og velferdssenter
ligger i Valøyveien, i tilknytning til
sykehjemmet. Der finnes også et
dagsenter, med mange tilbud: frisør,
trim, fotterapeut og åpen kafé hver
dag. Utenom alt dette er det mye
underholdning i kafélokalene. Det er
Trondheim kommune som er ansvarlig for driften av sentret.
Ingrid Sandstad

Diakon i Tempe og Leira menighet

Sprell levende
søndagsskole!
Det blir søndagsskole i Tempe
kirke 25. mars, 15. april og 6. og 27.
mai og i Leira kapell 17. juni
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.
Ingrid Sandstad
Diakon i Tempe og Leira menighet

12. mai kl. 13
Ragnhild Berg
Mathias Blåsmo Ydstie
Håvard Nesje
Magnus Mjøsund
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Gravmomenter

Bratsberg menighet

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)

Døpte

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

Ungdomsklubb

for deg mellom 13 og 19 år
Ca annenhver fredag
i underetasjen på Hoeggen kirke
fra kl 19.00 til 23.00!

Fellesutgivelse av menighetsbladene for Hoeggen, Tempe
og Bratsberg.
Opplag: 11.000
Trykk: Offset-Trykk AS
Redakaktører:
Otto Sjelmo og Skule Sørmo
(layout).
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.
Stoff til bladet mottas på e-post:
kirken.i.stroket@gmail.no.
Tidsfrister for levering av stoff er
oppgitt på hjemmesiden.
Annonsepris: kr 12 pr spalte-mm.
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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 å se
hverandre og være der for hverandre.
Spesielt for de som få eller ingen bryr
seg om.

Hanna Gustafson-Buan
Niklas Grenstad
Robin Sogn Nilsen

Gå inn på

www.facebook.com/SinSollo

Døde
Konrad Hanssen
Marit Kristine Haugen
Hjørdis Margrethe Gunnersen
Paul Ekle
Regnskapstall for bladet 2011:
Trykningsutgifter
Andre driftsutgifter
Kapitalutgifter
Sum utgifter
Annonseinntekter
Girobidrag
Sum inntekter
Dekning Hoeggen:
Dekning Tempe:
Underskudd:

Diakoniutvalget i
Hoeggen trenger deg!

122.600
6.382
301
129.283
25.928
65.797
91.725
20.486
17.072
37.558

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste
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

Bratsberg kirke kl.12
Gudstjeneste v/Hummelgård
20.05 Søndag før pinse
Leira kapell kl.11
Familiegudstjeneste
v/Tennfjord

April:

01.04 Palmesøndag
Tempe kirke kl.11
Høymesse med dåp
v/Tennfjord
05.04 Skjærtorsdag
Leira kapell kl.18
Nattverdgudstjeneste
v/Hummelgård
Kveldsmat
06.04 Langfredag
Tempe kirke kl.11
v/Hummelgård
08.04. Påskedag
Tempe kirke kl.11
Høytidsgudstjeneste
v/Hummelgård
15.04 2.s i påsketiden
Bratsberg kirke kl.11
Samtalegudstjeneste
v/Hummelgård
Tempe kirke kl.11
Høymesse med dåp
v/Tennfjord.
Søndagsskole
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22.04 3.s i påsketiden
Bratsberg kirke kl.11
Familiegudstjeneste v/Tennfjord
Tårnagentene deltar
Tempe kirke kl.18:
”Tempen før kampen”
Gjester, musikk, fotballprat
og dagens tekst.
29.04 4.s i påsketiden
Samtalegudstjenester
Leira kapell kl.11
Tempe kirke kl.18
v/ Tennfjord
Sang av Karisma

Mai:

27.05 Pinsedag
Høytidsgudstjeneste
Tempe kirke kl.11
v/Tennfjord. Søndagsskole
Søndagsskole

Tempe og Leira
menighet

Døpte
Endre Melby Dalehamn
Maren Finborud Hegglund
Samson Sultani Odisho
Leah Elise Wehn
Ulrik Langø
Markus Solem
Arve Ellertsen
Birk Aalberg Hovdahl
Astri Geir Ovesdatter Jenssen
Viktor Aasved Kristiansen
Ida Marie Nesjø
Melissa Køse Waagen
Nora Bjørvik
Nicoline Alseth Nygård

Dennis Wahlberg- Arntzen
Malin Wraalsen Busch
Maylea Garen-Ervik
David Pettersen
Magnus Selseth Landrø
Gabriel Bjerken Holten
Magnus Køhler Hopsø
Milea Othilie Smedhaug Reierskog
Heidi Hybertsen Kvam
Andreas Forseth-Broman
Tuva Bye Orvall
Max Roaldseth Olofsson
Elisabeth Jenssen - Ossawy

Tempe

06.05 5.s i påsketiden
Tempe kirke kl.11
Høymesse v/Hummelgård
Søndagsskole
12.05 Konfirmasjon
Bratsberg kirke kl.11

13.05 Konfirmasjon
Leira kapell kl.11 og kl.13
Tempe kirke kl.11 og kl.13
17.05 Kristi himmelfartsdag
Grunnlovsdag

Juni:

03.06 Treenighetssøndag
Prostigudstjeneste kl.11
(Se annonse i Adressa
og hjemmeside )

10.06 2.s i treenighetstiden
Bratsberg kirke kl.11
Høymesse v/Hummelgård

51 Da revnet forhenget i tempelet i to,
fra øverst til nederst. Jorden skalv, og
klippene slo sprekker. 52 Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige
som var sovnet inn, ble reist opp. 53
Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av
gravene og kom inn i den hellige byen,
hvor de viste seg for mange.
54 Men da offiseren og folkene
hans, de som holdt vakt over Jesus, så
jordskjelvet og det som hendte, ble de
grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!»
Matt 27

Døde

Harry Johan Røsand
Kari Elisabeth Christiansen
Anna Elvira Ofstad Ødegård
Astrid Holan
Kolbjørn Berg
Inga Mathilde Kojen
Anne-Mari Dyndahl
Aasmund Stølann
Dagrun Gunelie Kvaale
Randi Jørgensen

Paula Alice Eggen
Tor Fostvedt
Helga Bergitte Solem

Trygve Olsøy
Knut Sæther
Anders Kristian Berg
Kari Angen
Christian Huseby
Ragnhild Ingebjørg Hugås

Adr.: Holtermannsvn 30, 7031 Trondheim
Tlf. ma-fred. 10-14:
95 40 80 94
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.: 954 08 094
anne.marit.bjorklid@kirken.trondheim.no
Leira kapell og Bratsberg kirke:
Se tlf Tempe kirke
Sokneprester:
Esbjørn Hummelgård,
tlf.: 953 69 982
esbjorn.hummelgard@kirken.trondheim.no
Sveinung Tennfjord
tlf.: 953 67 370
sveinung.tennfjord@kirken.trondheim.no
Diakon i Tempe og Leira
Ingrid Sandstad
tlf.: 414 62 734
ingrid.sandstad@kirken.trondheim.no
Kirketjener Tempe og Leira:
Vitali Linevski (tirsdag og torsdag)
tlf.: 953 35 931
vitali.linevski@kirken.trondheim.no
Kantor Tempe og Leira:
Øystein Løvli
tlf: 953 34 862
oystein.lovli@kirken.trondheim.no
Kantor Bratsberg
Torkil Skille (VIkar)
T.skille@kirken.trondheim.no
Enhetsleder:
Jarle Jacobsen
jarle.jacobsen@kirken.trondheim.no

Adm.konsulent:
Tone Varang
tone.varang@kirken.trondheim.no
Menighetsrådets leder:
Stein Bratseth.
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Dette skjer i
Hoeggen menighet
(med forbehold om forandringer):

24. Formiddagstreff kl. 12
29. Høymesse kl. 11. Dåp.
Søndagsskole.

Mai

April
01.Palmesøndag. Høymesse kl. 11.
Dåp
05. Skjærtorsdag:
Gudstjeneste med nattverd på
Nidarvoll Helsehus kl. 1300.
Gudstjeneste med nattverd
i Hoeggen kirke kl.19.
Kveldsmat etter gudstjenesten.
06. Langfredagsgudstjeneste kl.11
08. Påskedag. Høymesse kl. 11. Dåp.
09. Påskelovsang kl. 19.
Ta gleden i påskedag med deg
inn i hverdagen.
Betel Brass deltar.
Allsang.
Velkommen.
15. Ung Messe. Kl. 11.Dåp.
Lightning TenSing og
ungdomsledere medvirker.
22. Familiegudstjeneste kl. 11.
Tårnagenter.
Byåsen Familiekor medvirker.
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05. Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 13.
06. Konfirmasjonsgudstjenester
kl. 11 og kl. 13
09. Vårkonsert kl. 19.
12. Konfirmasjonsgudstjenester
kl. 11 og kl. 13
13. Konfirmasjonsgudstjenester
kl.11 og kl. 13.
20. Høymesse kl. 11. Søndagsskole
23. Gudstjeneste kl. 12.
Beboere og ansatte ved Nidarvoll
Helsehus er spesielt invitert.
27. Pinsedag kl. 11. Dåp

Juni.
02. ”Ung Messe” kl. 18. MILK-er fra
hele prostiet deltar
03. Gudstjeneste for hele prostiet i
Strinda kirke kl.11
NB Ingen gudstjeneste i Hoeggen
kirke
10. Familiemesse kl. 11.
Søndagskolen medvirker
17. Høymesse kl. 11
Dåp.
Søndagsskole.
24. Høymesse kl. 11 Dåp

Juli.

01 Ingen gudstjeneste i Hoeggen

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.

11 Men Maria sto like utenfor graven
og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram
og så inn i graven. 12 Da fikk hun
se to hvitkledde engler sitte der Jesu
kropp hadde ligget, en ved hodet og
en ved føttene. 13 «Hvorfor gråter du,
kvinne?» spurte de. Hun svarte: «De
har tatt Herren min bort, og jeg vet
ikke hvor de har lagt ham.» 14 I det
samme snudde hun seg og så Jesus stå
der, men hun skjønte ikke at det var
han. 15 «Hvorfor gråter du, kvinne?»
spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun
trodde at det var gartneren, og sa til
ham: «Herre, hvis du har tatt ham
bort, så si meg hvor du har lagt ham,
så skal jeg ta ham med meg.» 16 «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa
til ham på hebraisk: «Rabbuni» – det
betyr mester.
Joh 20.

Døpte
Mari Storvold Holte

Kasper Skjelstad Olden
Eline Haavik Sletvold
Kristoffer Bull Arntzen
Mie Askeland - Skjølberg
Olivia Normann Bakos
Aleksander Greger-Skjetne
Viktor Aasved Kristiansen
Petter Nypan
Jonathan Brox Olsen
Sander Hegle Ringnes
Melissa Køse Waagen
Michelle Stene
Elise Mølnå Widerøe
Kristoffer Yri-Rangul
Vilma Kristina Årseth
Oda Øverli Larsen
Markus Fines Lund

HOEGGEN MENIGHET
Mari Mevatne Waagen
Milea Othilie Smedhaug Reierskog

Petter Løvås Valstad
Line Kjeldstad
Matheo Kristiansen
Sara Emilie Matheson Sem
Sverre Ellingsbø
Ronja Gjengår Myhr
Tille Elvida Pettersen-Volden
Ingrid Eline Busk Jøsok
Signe Westman-Fiskvik
Iver Johan Arnesen
Una Hagen Pedersen
Filip Pettersen Brækstad
Jakob Grandy
Ylva Dypvik

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
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
Kantor:
Oddrun Bølset

tlf: 73 82 34 56

Kirketjener:

(ubesatt)

Diakon:
Heide Thorsen

Døde
Peder Elier Moen
William Blom Bromseth
Ove Andreas Antonsen
Idun Konstanse Askemyr
Leif Tore Fjeldal
Tordis Størseth
Odd Agnar Ingebrigtsen
Wenche Gotaas
Erna Kristiansen
Emil Arne Fredheim

Menighetskontorer: Nordre Risvolltun 2,
7036 Trondheim
Tel.: 95 40 80 94
Internettadr.: www.hoeggen.no
post.hoeggen@kirken.trondheim.no
Bankkonto: 4200 24 09512

tlf.: 41 26 20 39

Kateketvikar:
Åse Kristine Norlund (vikar) tlf 73 82 34 53

Finn Langdahl
Inger Anita Grefstad
Asbjørn Edgar Aa
Karl Håkon Madsen
Joar Arnold Sørgjerd
Alice Svanhild Aune
Doris Eidem
Ingerid Hungnes
Nelly Judith Munkebye
Harriet Landrø Storseth
Aasta Bævre

Menighetssekretær:
Anne Marit Bjørklid
tlf.: 73 82 34 50
Besøkstid: Torsdag, fredag
og annenhver onsdag kl.10.00 -14.00
Enhetsleder:

Jarle Jacobsen
jarle.jacobsen@kirken.trondheim.no
Adm.konsulent:
Tone Varang
tone.varang@kirken.trondheim.no
Menighetsrådets leder:
Møyfrid Brenne Fehn

27

His master’s voice
Nå når det er påske, samles troende rundt om i
verden for å minnes Jesus. Jesus, det kjærligste av
alle kjærlige mennesker. Til tross for dette ble han
offer for et justismord. Han ble henrettet for noe
han ikke hadde gjort. Jesu lidelseshistorie er blodig
og dramatisk. Alt håp syntes ute der han hang på
korset. Alle hans tilhengere, venner og familie
fulgte det hele i redsel og frykt. Tre dager senere
var det en kvinne som fortalte at graven var tom..
Det er flere i Norge som regner seg som ikkekristne enn kristne nå. Einar Gelius har sagt at
“det virker som at kirken i dag kommer med svar
på spørsmål som ingen lenger stiller”. Lærere som
forteller skolebarna at Jesus skal ha dødd for deres
synder, blir møtt med vantro. De svarer med å si
“Er det ikke fryktelig urettferdig at Jesus ble straffet for noe han ikke hadde gjort?”
Hvordan skal kirken vekke folks interesse for
Bibelens budskap? I en verden som til de grader
preges av hat, vold og terror, trengs Jesu’ budskap

om fred og kjærlighet mellom mennesker mer enn
noen gang. Kirken burde fremme dette budskapet
med fredsbasuner over hele jorden. Men vi
opplever at færre og færre mennesker her til lands
lytter til dette budskapet.
Må kirken tenke nytt for å nå ut med budskapet
sitt? Er det kirkelige gudstjenestemønsteret ikke
lenger tjenelig for å bringe budskapet ut til det
norske folk?
Når folket ikke lenger søker kirkene og gudstjenestene, må Kirken i stedet oppsøke folket der de er
for å bringe ut sitt kjærlighetsbudskap. Dette krever
en helt ny tenkning om de arbeidsmåtene som bør
legges til grunn i det kristne og kirkelige arbeidet.
Påskens budskap er voldsomt og dramatisk.
Det avslører både menneskenes ondskap og Guds
kjærlighet. Måtte budskapet få rotfeste igjen i det
norske folk. ‘His master’s voice’ - la Jesus som
Herre og Mester igjen få tale til oss!
Skule Sørmo

‘His masters’s voice’ er et kjent varemerke
for et amerikansk grammofonplateselskap.

