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Konfirmasjon en festdag

- men kan være vanskelig når foreldrene er skilt
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Pinsen - den glemte høytid
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Pinse- den glemte høytid?

P

inse er for mange mennesker
en helt uforståelig høytid. Jul
og påske er noe mer håndfast
og jordnært. I julen har vi juletre.
Vi pynter våre hus og gir hverandre gaver. Fortellingen om barnet i
en krybbe er vakker og forståelig.

Påsken har færre tradisjoner når det
gjelder ytre ting. Vi pynter ikke våre
hjem på samme måte. Det er ingen
gaver, og selve fortellingen er ikke så
innbydende. Pisking og død appellerer ikke like mye, men det burde
kanskje gjøre det i vår krimfikserte
tid. Pinsen er mer
luftig og
vanskelig å
skjønne. For
de fleste er
pinsen blitt
en kjærkommen pause
midt i en
travel tid,
en tid for
avkobling
fra jobben,
med hagearbeid og
båtpuss.
Men nå
nærmer vi
oss pinsen.
50 dager
etter påske
viser vår
kalender
pinse og nye
fridager.
Pinsen er
festen for

Den Hellige Ånds komme og ordet
pinse kommer av det greske ordet
”pentekoste”, som betyr den femtiende.
Vi lever fortsatt i påskens lys, men
dette lys skal skinne klarere for oss
når sannhetens ånd skal forklare dybden i dette budskapet for oss. Taler vi
om Gud, føles det enklere, for Gud
er jo noe annet og helt forskjellig fra
oss mennesker. Han er ”utenfor” oss
selv. Han er før alle ting, sier bibelen, høyt opphøyet som vår skaper.
Om han ikke var helt forskjellig fra
oss, var han ikke Gud. Taler vi om
Jesus Kristus, så føles det enklere.
Han er jo også utenfor oss, selvom
han var menneske som oss. Han er
og var også Guds sønn, ett med Gud
selv. Guds sønn er Gud, men jeg
er menneske. Taler vi derimot om
den Hellige Ånd, Guds ånd, blir det
gjerne mer problematisk for tanken
.Når vi taler om ånd er liksom alt
mer flytende og uanskuelig. Det kan
henge sammen med at ordet ånd
og åndelig brukes i så mange sammenhenger i dagligtale. Vi taler om
mennesket som åndsvesen, og da
mener vi gjerne noe meget omfattende som går både på menneskets
følelser, tenkning, skapende evner,
religiøsitet, kunstneriske evner o.s.v.
På den andre siden vet vi at bibelen
taler om det åndelige. Den taler om
Guds ånd, de onde ånder, menneskets
ånd. Paulus skriver i Romerbrevet:”
Ånden selv vitner sammen med vår
ånd og sier at vi er Guds barn.”

Det er ikke så underlig at den åndelige dimensjon alltid, før som nå,.
har vært gjenstand for spekulasjoner,
religiøs fantasi og filosofi. De fleste
ikke-kristne filosofer har arbeidet en eller annen gang med dette
spørsmålet. Men også innenfor den
kristne kirke har det gjennom tidene,
og ikke minst i dag, hersket stor
usikkerhet og forvirring om dettel.
”Den som ikke har Kristi ånd
hører ham ikke til”. ”Vet dere ikke
at dere er Guds tempel og at Guds
ånd bor i dere?” Hva betyr det? Hva
er Guds ånd og hva er menneskets
ånd.? Kan jeg være helt sikker på at
jeg har Guds ånd. Kan ånden forlate
meg hvis jeg ikke lever i min dåp?
For jeg vet jo om meg selv at jeg
ofte tenker på helt andre ting enn på
Gud. Mitt sinn skifter og mine tanker
flakker omkring. Syndens tanker og
gjerninger blir jeg bare ikke kvitt.
Samme fristelser og synder kommer
tilbake på ny og på ny. Kan jeg virkelig ha Guds ånd inne i meg selv?
Er min menneskelige og syndige ånd
forenlig med Guds ånd, slik at han
kan bo og holde ut med meg, tross
alt? Disse spørsmål og mange flere,
sliter nok mange søkende mennesker
og tenkende kristne med, både titt og
ofte. Det er ikke så underlig! Det er
neppe noen del av den kristne tro og
sannhet som er så utsatt for forvrengning som sannheten om Guds ånd.
Det henger nok nærmest sammen
med vår sterke selvopptatthet og
trang til selvdyrkelse. Vi dyrker vår

egen ånd. Menneskets ånd søker på
alle måter å fortrenge Guds ords tale
om Guds ånd.
Den Hellige ånd er Gud selv, sier
skriften. Han er ett vesen, sammen
med Faderen og Sønnen. Derfor
kalles han Guds ånd, Herrens ånd,
Faderens ånd og Jesu Kristi ånd.
Han er Guds egen person, samtidig
som han er åndens person. Skriften
sier at den hellige ånd medvirket ved
skapelsen. Han medvirket da Gud ble
menneske for vår skyld, og han har
siden medvirket, og medvirker i dag
til at denne frelse i Jesus Kristus skal
nå ut, til menneskenes omvendelse
og tro på evangeliet.
Man kan ikke skille ånden fra
Guds ord. Guds ånd kaller, opplyser,
omvender og bevarer ved ordet. Uten
ånden blir mange ting ubegripelige.
Bibelen blir en stum tekst i stedet for
en verden av åpenbaringer. Jesus blir
i beste fall en opphøyd gudesønn,
men ikke som en bror i ett og alt.
Oftest blir han bare et godt menneske
eller en god taler.
Ved åndens lys kan vi få en ny
innsikt som forandrer alle ting. En
ny dag kan begynne. Vi er jo fortsatt
i påsketiden og åndens oppgave er
å fullføre Kristi påske i våre hjerter,
gjennom død til liv. Vår dåp vitner
om at vi er døde for synden og pånytt
har adgang til Gud. La oss ønske
hverandre en velsignet pinse!

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.

Esbjørn Hummelgård
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Konfirmasjonen kan være vanskelig
når foreldrene er skilt

K

onfirmasjon og familiekonflikter. Heldigvis er konfirmasjonstiden til glede for de aller fleste,
men lørdag 28. april hadde Adressa
et oppslag der de fokuserte på de
tilfellene der alt ikke går så glatt,
og konfirmanten i verste fall ender
opp med to sett konfirmasjonsfester.
I den anledning hadde Adressa
intervjuet sogneprest i Tempe og
Leira, Sveinung Tennfjord, som ga
klar melding om at konfirmasjonsdagen er konfirmantens dag. Foreldre ble oppfordret til å legge til side
det som måtte finnes av problemer
og bitterhet dem imellom!
Vi har bedt Sveinung Tennfjord
utdype en del av de temaene som
ble berørt:

For å sikre at perspektivet blir
riktig, må jeg først gjenta fra avisintervjuet, at mitt inntrykk er at de
aller fleste konfirmantforeldrene
takler gjennomføringen av konfirmasjonsfesten på en god måte. Her
er det altså unntakene vi snakker
om.
Det grunnleggende er at konfirmasjonsdagen er konfirmantens
dag. Den markerer at da trer han
eller hun inn i en ny epoke i livet,
og bør få oppleve festen som en
bekreftelse på det. Da er det konfirmantens behov som skal dekkes,
ikke foreldrenes. Det bør foreldrene
være bevisst på, om de ellers har
problemer seg imellom.
Barn er váre på foreldres uenighet,
og oppfatter kanskje noen ganger
problemene større enn de i virkeligheten er?
Ja, det hender. For mange år siden
var jeg borti et tilfelle der ei jente
ble borte fra konfirmasjonsforberedelsene. Da jeg kontaktet henne,
kom det fram at hun ikke trodde
foreldrene ville klare å lage til en
konfirmasjonsfest for henne. Hun
trodde hun måtte ordne det selv. Da
jeg etterpå snakket med foreldrene,

ble de overrasket. Begge to ville
selvfølgelig bidra til å gi dattera en
god opplevelse av konfirmasjonen!
I dette tilfellet endte altså bekymringene i glede over at foreldrene
likevel brydde seg. Jenta ble deretter med i undervisningen igjen.
Hva med gavene til konfirmanten?
Har de vokst seg så store at de
skygger for selve konfirmasjonen?
Når gavene blir viktigere enn
feiringen av konfirmasjonen, kan
en kanskje si det. Noen konkurrerer
om å gi størst gave. Andre forsøker å kjøpe seg fri fra å arrangere
selskap, ved å tilby konfirmanten de
pengene et selskap vil koste. Feiringen av konfirmasjonen sammen
med slekt og venner er imidlertid
en bekreftelse på han eller henne
som menneske, og er ofte et minne
for livet. Slike ting kan ikke måles
i penger. Å bli sett, verdsatt og
bekreftet er konfirmasjonsfestens
sentrale poeng.
Når dette leses er konfirmasjonene i
våre menigheter over. Vi gratulerer
konfirmantene, og ønsker dem
velkommen tilbake i kirka!
Otto S

Vi ser
Vi støtter
Vi styrker
Vil du bli en av oss?

Bli frivillig medarbeider!
Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon (815
33 300) og internett (www.kirkens-sos.no). Utgangspunktet vårt er et
ønske om å fremme livsmot og håp i møte med mennesker i følelsesmessige og eksistensielle kriser. Vi i Kirkens SOS mottar daglige henvendelser fra mennesker som trenger noen å snakke med, noen å dele
tankene og følelsene sine med. For noen er vi livsviktige, for andre er
vi de første som viser åpenhet og respekt, eller som ikke dømmer. Hos
oss er det rom for alle. Vi er her. Alltid.
I 2011 besvarte Kirkens SOS i Norge 157 345 henvendelser pr. telefon (815 33 300), hvorav 11 619 ble besvart ved senteret i Trondheim.
For å kunne tilby dagens ungdom et kommunikasjonsmedium der de
føler seg hjemme, har Kirkens SOS også opprettet en chattetjeneste,
SOS-chat, som vi i Trondheim er med på å bemanne.
Vi opplever at stadig flere trenger noen å snakke med, og derfor er
også behovet for gode medarbeidere til å bemanne våre tjenester voksende. Med andre ord:
Vi trenger flere frivillige!

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.

De frivillige medarbeiderne er vanlige mennesker med ulike livserfaringer, og det er de som utgjør ryggraden i Kirkens SOS. De er
frivillige som lytter og som møter alle som tar kontakt med respekt,
og som bekrefter innskriver og innringers menneskeverd. Vil du bli
frivillig hos oss i Kirkens SOS i Trøndelag? Ta kontakt for å få vite
mer om vår krisetelefon eller chattetjeneste. Vi gir gratis 40-timers
kurs i samtalemetodikk og krisehåndtering som starter 24. september
2012.
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Snåsamannen besøkte Tempe kirke

S

øndag 22.april fikk vi storfint
besøk i Tempe kirke. Joralf
Gjerstad, bedre kjent som
”Snåsamannen”, sammen med sin
kone Signe, besøkte Tempe kirke

denne dagen. Anledningen var at
Rosenborg skulle spille kamp mot
Tromsø. Gjerstad delte av sine
erfaringer og tanker om både livsglede, tro og åndelige verdier, og

gleden over fotball.
I forbindelse med hjemmekampene som starter søndag kl.20
har vi Tempe(n) før kampen to
timer før kampstart. Denne dagen
kom også Orkdal storband
og fylte kirka med livlig
jazz. Bjørn Hansen fra
Rosenborg og Stig Ove
Sandnes, daglig leder i
Tromsø, ga interessante
refleksjoner om lagene og
dagens kamp.
155 mennesker var i
kirken denne ettermiddagen. Folk ga en gave til
Marthe og Joralfs hjelpefond som støtter handikappede barn. Gaven ble
på 3500,- kroner!
På vei ut fikk folk
forsyne seg med kaffe og
vafler. Dette ble en festkveld i kirka, og etterpå
fortsatte festen på Lerkendal. Rosenborg vant 3-0.
Velkommen tilbake til
kirka når det er kl.20-kamp
på Lerkendal!!

Vårkonsert i Hoeggen
Menighetens kor stilte igjen til
den tradisjonelle vårkonserten i
Hoeggen kirke. Programmet varierte fra salmer til viser.
Nardo Bydelsorkester åpne med
en uframframføring av Erling
Fjær, kalt ‘Carioca’. Hoeggen
Barnegospel tok over med ‘DoRe-Me’ der Torunn (bildet) sang
solo. Jentekoret Ambitus (bildet)
sang først ‘Voggesong’ og deretter
en frisk ragtime. Nardo bydelskorkester tok igjen over med
en fløytekonsert (nr 6 i G-dur
av Vivaldi) med Lise Støver på
fløyte. Deretter fulgte ‘Visa vid
vindens änger’. Lightning TenSing
sang en skotsk folketone, ‘Kallet’,
- og ‘Mountians’. Liturgisk kor
sang ‘Hymne’, ‘Himlens uro’ og
‘Bønn av Jean Racine’. Hoeggen
Barnegospel sang ‘Min trofaste
venn’ og ‘Ved dagens slutt’. Ambitius avsluttes så med ‘ A Clare
benediction. Trond Solli fram-

førte et trompetnummer sammen
med Oddrun Bølset på piano.
Nadro bydelsorkester var ledet
av Jarle Utness. Hoeggen Barnegospel ledes av Dagfrid Almklov
og Oddrun Bølset. Ambitus og
Liturgisk kor ble dirigert av Oddrun Bølset.
Mange
møtte opp
til konserten.

Sprell levende
søndagsskole!
Se hjemmesiden for Tempe
menighet når det er sønddagskole.
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

Joralf og Signe Gjerstad fra
Snåsa fikk med seg en signert fotball fra samlingen
”Tempe(n) før kampen” i
Tempe kirke 22.april.
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Ungdommer fra Estland
besøker Tempe

T

empe/Leira og Bratsberg
menigheter har siden 2002
hatt vennskapsmenigheter
på øya Hiiumaa i Estland. Hiiumaa
er Estlands nest største øy, med et
innbyggerantall på cirka 13 000.
De baltiske stater, bl.a. Estland,
har historisk en sterk tilknytning
til Norden. De orienterer seg også
i dag nært til det utvidete nordiske
samarbeid.
Vekslende menighetsråd i Tempe/
Leira og Bratsberg har i disse årene
helhjertet gitt sin støtte til denne
vennskapskontakten. Vi har siden
2002 betalt for trailertransport med
klær og sko til bruktbutikkene.

Inntekten de får av salget dekker
en stor del av driftsutgiftene til
kirker og menighetsarbeid. Kirken i
Estland får ingen økonomisk støtte,
verken av stat eller kommune, og er
helt avhengig av innsamlede midler.
Det har vært mange besøk begge
veier, slik at man har lært hverandre
å kjenne. To konfirmantkull hos oss
har hatt Estland som et spesielt diakonalt prosjekt. De har samlet inn
betydelige beløp gjennom basarer,
utlodninger og bøsseinnsamlinger.
Pengene har gått til restaurering av
bygninger som hele menigheten
bruker. Som prest opplevde jeg stor
velvilje både fra menighet, konfirmanter og
ikke minst
konfirmantforeldre. Man
sto sammen om et
felles mål.
I tillegg
fikk man
et eier4 konfirmanter
besøkte
Estland i
2009

forhold til prosjektet, da man hele
tiden fikk informasjon basert på
direkte personlige kontakter. Dette
skapte en nærhet som gjorde at man
identifiserte seg med mennesker og
enkeltskjebner. Dette oppnår man
ikke når man kun er deltaker i et
større landsomfattende prosjekt.
Videre så man konkret hva pengene
gikk til. Det var kort vei mellom
gaver og resultat. Vi hadde også
gleden av i to omganger å sende
en gruppe konfirmanter med ledere
til Estland, der de fikk møte menigheten og oppleve noe av landets
kultur. De kom engasjerte tilbake og
fortalte oss andre i billeder og tale
om sitt besøk.
I høst kommer det et besøk av
ungdommer med ledere fra Estland,
slik at de kan treffe våre konfirmanter og utveksle erfaringer og
kunnskap. Vi skal legge til rette for
dem, slik at de får se flere sider av
vår menighet og kultur. Jeg oppfordrer alle i menigheten til å støtte
dette, enten gjennom en økonomisk
gave eller at man er villig til å åpne
opp sitt hjem noen dager.
Å bygge opp et vennskapsarbeid
tar tid, for det bygger på åpenhet
og tillit. I det perspektivet er ikke
10 år mye. Det er viktig at dette
skjer på en slik måte at menigheten
blir engasjert og stiller seg helt bak
arbeidet, uavhengig av at råd og
personer kommer og går.
Esbjørn Hummelgård

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.
Her er hele gruppen som dro til Estland i 2009. Fra venstre: Aleksander,
Magnus, Audun, Camilla, Ingrid og Kathrine.
Sokneprest Kristjan og Triin Simson sammen med 2 av barna.

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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Mange utfordringer
for dagens konfirmanter

I

gamle dager ble konfirmasjonsdagen sett på som et overgangsritual, inn i de voksnes verden.
I dag ser vi vel mer på det som
starten på en mer selvstendig ungdomstid. Det er nå tenåringen skal
starte og ta egne selvstendige valg.
Fram til man er 15 år er veldig mye
foreldrestyrt. Det er mange ting
man nå skal ta stilling til. Forholdet
til egen utdannelse, hva skal jeg
bli? Man gjør de første forsøkene
på å treffe den rette, som man skal
dele livet med. Man former politisk
ståsted. Tenåringen må gjøre sine
første selvstendige etiske valg og
finne ut av egne verdier. Man må
finne sitt eget ståsted i forhold til
legal og illegal rus. Pluss mange
flere valg.
Dere som nå er unge, har et godt
utgangspunkt. Dere tilhører en av
tidenes beste og mest oppegående
ungdomsgenerasjoner. Dere utfører
mindre kriminalitet enn tidligere
generasjoner, dere bruker mindre
illegale rusmidler og tar mer utdannelse. Så utgangspunktet er godt.
Samtidig har dere utfordringer.
Dere blir stilt overfor flere valg enn
tidligere generasjoner. Hva skal jeg
bli? Dere har mange utfordringer
i forhold til bruk av internett og
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mobiltelefoner. Hva er lurt å gjøre
på sosiale medier? Vi vet også at
denne generasjonen har en stor
utfordring i forhold til bruk av alkohol. Alkoholbruken både blant voksne og tenåringer er i ferd med å nå
skadelige mengder, som vi kanskje
ikke helt har sett konsekvensene av.
Norske rusforskere roper et kraftig
varsko. Som tenåringen bør du ha
mot til å ha et kritisk blikk på din
egen alkoholbruk. Husk at, i bunn
og grunn, er aldersgrensen for bruk
av alkohol i Norge satt til 18 år. Det
er et godt valg å utsette debuten til
da.
Når jeg sier at dere er tidenes
ungdomsgenerasjon, så gir dette
også utfordringer for noen. Vi har
fått en kraftig ”jeg-kultur”, med
stort fokus på egen vellykkethet.
Presset på å være vellykket er svært
stort, for stort for noen. Jeg kan si
det med tre ord, tre P’er. Presset har
blitt stort på Penger, Popularitet og
Prestasjon. Mange tenåringer har
høye og kanskje urealistiske mål for
egen vellykkethet. Man skal ha nok
penger, de fineste klærne, de beste
karakterene, være pen, være populær og helst være blant de beste i
idrett eller musikk. Dette blir for
mye for noen. Både voksne og

Tenke sjæl og mene…
Kjære Konfirmanter!
ungdom har et ansvar for å fortelle
hverandre at vi har samme verdi,
selv om vi ikke lykkes på alle felt.
Husk at en ”tusenlapp” har samme
verdi om den er ny og blank, eller
om den er litt krøllet og rufset i
kantene. Ingen betviler dens verdi
når du kommer med en krøllete
penge i butikken.
Til slutt vil jeg ønske dere lykke
til med livet videre. Gjør gode valg,
ha mot til av og til å si nei. Det å
stå alene i noen situasjoner, hvor
man ikke bare dilter etter flertallet, gjør deg sterkere. Husk at dere
er verdifulle og unike mennesker,
skapt i Guds bilde. Som menighet
håper vi at dere har fått sett litt mer
av bibelens budskap, og at det har
gjort dere nysgjerrige på å lære mer.
Velkommen tilbake i kirka, både
foreldre og nykonfirmerte.
Stein Bratseth
Leder menighetsrådet
i Tempe og Leira.

”- Måtte stå for det du sa,
Ikke si som andre - ikke være likeglad
Ikke late som du ikke mente det du sa
Ikke si som andre - du må tenke sjæl….”
Ja, det er mye som kreves når man er ung og konfirmant! Sangen til
Trond Viggo Torgersen har jeg sunget i flere konfirmasjoner.
Midt oppi alle krav om å bli voksen, har kirka prøvd å vise en himmel
over livene deres.
Hvordan har det vært å være konfirmant i Hoeggen menighet? Jeg
håper det har vært en fin opplevelse. På vegne av Hoeggen menighet
ønsker jeg å takke for dette året som dere har vært med å prege livet i
kirka vår. Dere har deltatt på gudstjenester, gått fasteaksjon og banket
på døra vår. Dere har fått samtale om og diskutere viktige livsspørsmål.
Jeg var heldig og fikk være pilegrim sammen med dere, der vi vandret fra
Hoeggen kirke til Nidarosdomen. Dere er en flott gjeng!
Jeg håper denne konfirmasjonstiden kan føre til at dere kan kjenne
dere hjemme i kirka, også etter konfirmasjonen. Som Andreas prest
snakket om, er det nedoverbakker og motbakker i livet. Kirka er der for å
gi styrke på veien, og for at vi kan få takke for alt vi får i livet.
Og uansett hvor voksen man blir, er det godt å ha en Gud som holder
oss i sine allmektige hender.
Til lykke på konfirmasjonsdagen.

Interkulturell kvinnegruppe i Hoeggen
Program for våren:
2.6. eller 9.6. Tur. Denne turen går
til “Kystens arv” i Rissa og vi håper
på stor familiedeltagelse.
Vi ønsker alle kvinner velkommen
til våre møter i kirkesokkelen i
Hoeggen kirke kl. 1830!

Møyfrid Brenne Fehn,

Hoeggen menighetsråd
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Konfirmanter i Tempe og Bratsberg kirker 13. mai 2012

Velkommen til dåp!
Konfirmanter I Tempe kirke
kl 11.00
Martin Berg Alstad
Olivia Bertelli
Beatrice Bremnes
Johnny Dankworth
Aleksander Larsen Davadi
Magnus Bjørshoel Glimo
Kåre Benjamin Hammervold
Andreas Sundet Handeland
Torstein Dybvad Haugdal
Ola Høyem
Petter Sandvik
Veronica Stavå
Ingeborg Landsem Stray
Peder Ude

Prest:Esbjørn Hummelgård

Konfirmanter i Tempe
kirke kl 13.00
Ingrid Frigård Berge
Maren Fuglås
Fredrik Granheim
Andrea Sørgård Hammemes
Renate Wilhelmsen Hammerø
Emilie Lysholm Larød
Rakel Rønning Mandal
Maite Kristine Brustad Melhus
Pemille Munkvold
Stian Selbæk
Lena Schjetne

Prest:Esbjørn Hummelgård

Konfirmanter
i Bratsberg

Mats Berget
Thomas Skauge Berget
Karoline Bjørseth
Stine Raaness Bolme
Solveig Gustavsen
Mikael Hoff Hansen
Astrid Holten
Merethe Haarberg
Therese Jørgensen
Isabel Lernes
Ingrid Siim
Stan Andre Sletvold

Prest:Esbjørn Hummelgård

For opplysning om hvilke gudstjenster som har dåp, kan du ringe
menighetskontoret. Eller du kan lese
hvilke gudstjenester som har dåp
under gudstjenester. Hjemmesidene
inneholde også mer informasjon om
dette.
Dåpen foregår vanligvis i gudstjenesten søndag kl.11.00.
Er det et ønsker at dåpen skal skje i
en annen kirke enn i våre kirker, må
man llikevel kontakte menighetskontoret for å registrere dåpsbarnet.
Deretter ringer man til den aktuelle
kirken og bestemme dato for dåpen.

Konfirmanter i Leira kapell 13. mai 2012

Konfirmasjonens historie

K

Konfirmanter i Leira kl.11:
Amalie Aasen
Henrik Døsvik
Markus Vikan Hansen
Julie Synnøve Haugen

Jon Arne Hestnes
Lasse Jonassen Høydal
Simen Mathisen
Bjørn-Erik Mellemsether
Kristoffer Riise Olsen
Helene Ydsti Rosshaug

Kari Stevik
Torbjørn Øyan Sørdal
Rune Tronstad
Ida-Sofie Ytrestøyl
Prest: Sveinung Tennfjord.

Konfirmanter i Leira k1.13:
Henrik Hanssen
Tobias Keiseraas
Andreas Winum
Pål-Amund Johansen Paule
Prest: Sveinung Tennfjord.

onfirmasjonen ble påbudt i
1736 da det ble lovfestet at
alle i løpet av sin ungdomstid skulle konfirmeres gjennom en
offenlig eksamen i den kristne tro.
Det skulle skje i en kirkelig innvielse
med håndspåleggelse og forbønn.
Dette var en juridisk inngangsbillett til det voksne samfunn. Ingen
kunne tas ut til militærtjeneste, inngå
ekteskap, være fadder ved dåp eller
vitne i retten uten konfirmasjonsattest. Dersom man ikke hadde møtt
til konfirmasjon innen fylte 19 år,
kunne man straffes med tukthus eller
gapestokk. Dersom ikke konfirmanten bestod den offentlige eksamen,
måtte han konfirmeres på nytt neste
år.
Kunnskapskravene var harde. De
var samlet i den danske biskp Erik
Pontoppidans bok ‘Sandhed til Gudfrygtighet’.
Eksaminasjonen kunne også være
hard. Det erfarte denne personen fra
Krødsherad: «Jeg husker min egen
konfirmasjon i 1895. Handlingen
begynte klokken elleve om formiddagen og varte til bortimot tre
om ettermiddagen. Hele tiden sto
vi i kirkegangen i skipet. Det var en
hard påkjenning. Flere besvimte, og
klokkeren hadde sin fulle hyre med
vannglass og med å få de som var
dårlige ut i frisk luft, eller plassert i

stolen. Flere gikk pladask i gulvet så
blodet rant.»
Etterpå holdt presten en formanende preken til konfirmantene,
før hver enkelt ble spurt om han
«forsager Djævelen og alt hans
Væsen og alle hans Gjerninger», og
«av sitt ganske Hjerte troer på Gud
Fader, Søn og Helligaande». Dette
måtte konfirmanten svare et høyt og
rungende ja til før presten la en hand
på hodet hans og velsignet ham.
Mange hadde dårlige lese- og
skriveferdigheter, og det gjorde det
ofte vanskelig å presentere de 759
forklaringene av bibelske tekster som
konfirmanten skulle være i stand til å
gjengi ordrett.
Fram til 1912 var alle pålagt å bli
konfirmert. Fra da av ble konfirmasjon frivillig og alle straffebestemmelsene ble opphevet. I alterboka fra
1920 ble det slutt på løfteavleggelse
og konfirmasjonen ble oppfattet som
en ren velsignelseshandling. I dag er
selve konfirmasjonen en forbønnshandling som ikke forutsetter at
konfirmanten skal bekjenne. Ordet
‘konfirmere’ betyr ‘bekrefte’, og i
Den norske kirke understrekes det at
det er Gud som bekrefter sine løfter i
konfirmasjonen, og ikke konfirmanten.
Skule Sørmo
Kilde: Vårt Land

Be, så skal dere få
Be, så skal dere få. Let, så skal dere
finne. Bank på, så skal det lukkes
opp for dere. For den som ber, han
får, og den som leter, han finner, og
den som banker på, skal det lukkes
opp for. Eller hvem av dere vil gi
sønnen sin en stein når han ber om
brød, eller gi ham en orm når han
ber om en fisk? Når selv dere som
er onde, vet å gi barna deres gode
gaver, hvor mye mer skal ikke da
deres Far i himmelen gi gode gaver
til dem som ber ham!

Den gylne regel
Alt dere vil at andre skal gjøre mot
dere, det skal også dere gjøre mot
dem. For dette er loven og profetene.

To veier
Gå inn gjennom den trange porten!
For vid er porten og bred er veien
som fører til fortapelsen, og mange
er de som går inn gjennom den.
Men trang er den porten og smal er
den veien som fører til livet, og få er
de som finner den.
Fra Matt. 7. kap.

Konfirmasjon i Hoeggen kirke

Bildet øverst på denne siden
viser konfirmantene som ble
konfirmerte på de to gudstjenestene søndag 6. mai.
Under er konfirmanter fra
begge konfirmasjonsgudstjenestene 12. mai mens
bildet på neste side er fra
feiringen søndag 13. mai.

Årets konfirmantar var fordelt på
seks grupper. Saman var gruppene
ute på ei slags vandring. Om lag
annankvar uke jobba gruppene
med emne som “menneske på vandring”, “fred på jord”, og “håp”.
Vi prøvde å reflektere over, lære om
og erfare både Gud, kirka og livet i
verden.
Konfirmantane var på leir på
Søvassli på Hemnkjølen, sto for

innsamlinga av 75.000 kr til Kirkens nødhjelps fasteaksjon, hadde
dagsseminar med tensing, var
med å planlegge og gjennomføre
gudstenester, og gikk pilegrimsvandring til Nidarosdomen. Og hver
samling avslutta vi med korssamling: lystenning, sang og stillheit
foran korset.
Andreas Hilmo Grandy-Teig

Konfirmasjon
våren 2013
i Hoeggen
Tirsdag 5. juni er innskrivingsdato for konfirmasjonen våren
2013.
Se hjemmesida for Hoeggen
menighet for mer informasjon.
Konfirmasjonen i 2013 er
søndag 5. mai, torsdag 9.mai
og sondag 12. mai.

Navn på konfirmantene er
listet på side 18, fordelt på
hver konfirmasjonsfeiring.
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Konfirmanter i Hoeggen
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

Dagtur til Falstad
i Levanger
29.august-2012
Pris per person:
kr. 595,Turprisen inkluderer:
• Bussreisen, med moderne
turbuss.
• Sjåfør med 20 års erfaring
• Enkel kaffe underveis.
• Middag, dessert og kaffe på
Falstadsenteret.
• Inngang på Falstad museet og
tur til Falstadskogen.

Kontaktinformasjon
og påmelding gjøres til
diakon Heide Thorsen
Mobil: 41 26 20 39
Teknisk arrangør:
ARCTIC BUSS AS
7125 VANVIKAN
Skal dere på tur?
Ring oss for tilbud
på telefon 748 56 267
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V

elkommen med på årets sommertur, som i år går til Falstad,
i Levanger. Her vil vi få et historisk
tilbakeblikk på Falstad’s historie.
Falstad var i krigsårene 1940-1945,
en av seks leirer for politiske fanger
i Norge.

Litt om reisen:

Det vil bli mulighet for påstigning:
1030: Risvollan senter,
1035: Sollia 10:35,
1040: K.O.Thornæs
1045: Tempe kirke
Vi kjører til Innherred og stopper
for en enkel kaffepause på tur til
Ekne.
På Falstad vil vi få god tid til å
vandre i museet som er bygd opp de
siste årene på senteret.

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

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

12. mai kl. 13

Ragnhild Berg
Mathias Blåsmo Ydstie
Håvard Nesje

Magnus Mjøsund
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

Søndagsskole
Hoeggen:

Alle gudstjenester
unntatt
familiegudstjenestene
og i skoleferiene

Tempe:

Følg med i avisene
og på hjemmesiden

Det blir også et besøk oppe i Falstadskogen.
Før vi starter på hjemturen, får vi
servert middag, dessert og kaffe i
restauranten
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Tårnagenthelg i Hoeggen kirke!
”Høyt der oppi kirketårnet henger det ei diger klokke
Synger ut en hem’lig sang, klinger med en mystisk klang
Du ække alene, du har en Far i himmelen
Han kjenner deg og ser deg midt i vrimmelen
Du er åtte år, du ække født i går!
Så kom, kom, kom og få en Himmel over livet!
Å-åh! Kom, kom igjen!
Kom, kom igjen, Tårnagenter!
Å-åh! Kom, kom igjen!
Kom, kom igjen, gutter og jenter!
Å-åh! Kom, kom igjen!
Kom, kom, mysteriet venter!
Kom, kom, kom og få en Himmel over livet!
Vi skal jobbe for det gode. Bruke hjertet, bruke hodet
Bibelen har gode ord, vi skal sette gode spor
Ikke bare tenke på oss selv, men hjelpe andre
Du og jeg kan gjøre en forskjell, vi kan forandre
noe der vi bor. Sette gode spor
Sånn at andre får en Himmel over livet!”
Fredag 20.4. ble kirka invadert av 27 8-årige tårnagenter. De måtte avgi fingeravtrykk, få seg agentnummer og huske et hemmelig passord. (Det var forresten
samme ord eller symbol som de første kristne brukte
under forfølgelsene for å finne ut hvem andre som var
kristne. Vet du ikke hva det er? Spør en 8 åring, da
vel!)
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Vi delte oss i grupper, og sammen fant vi fram til kirkas skatter som
var gjemt rundt omkring i kirkerommet. Takket være agentene, kom
både bibelen, nattverdskalken og –brødet og dåpsfatet på plass til
gudstjenesten på søndag, og vi fant også ut hvorfor vi har disse tingene
i kirka. Vi gikk også på symboljakt i kirkerommet og i glassmaleriet.
Sammen fikk vi øye på mange symboler og fortellinger! Det er mulig
du hørte kirkeklokkene slå litt rart på fredagskvelden også. Det var
tårnagentene som undersøkte hvordan det gikk til! Glede og fred, glede
og fred!
27 stykker som synger og rapper tårnagentsangen (se over) er ganske
så tøft å høre på, og det fikk de som var med på gudstjenesten oppleve.
Men tårnagent: Neste gang klokkene ringer, så kan du huske på at
Du ække alene, du har en Far i himmelen
Han kjenner deg og ser deg midt i vrimmelen
Du er åtte år, du ække født i går!
Så kom, kom, kom og få en Himmel over livet!
Vi sees!
Unni

Saligprisningene
Salige er de som er fattige i ånden,
for himmelriket er deres.
Salige er de som sørger,
for de skal trøstes.
Salige er de ydmyke,
for de skal arve jorden.
Salige er de som hungrer og tørster
etter rettferdigheten,
for de skal mettes.
Salige er de barmhjertige,
for de skal få barmhjertighet.
Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud.
Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn.
Salige er de som blir forfulgt for
rettferdighets skyld,
for himmelriket er deres.
Ja, salige er dere når de for min
skyld håner og forfølger dere, lyver
og snakker ondt om dere på alle vis.
Gled og fryd dere, for stor er lønnen
dere har i himmelen. Slik forfulgte
de også profetene før dere
Matt 5.3
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Gravmomenter
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Bredesen
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Begravelsesbyrå
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Ingen tillegg
ved konferanse i hjemmet.
Ditt prisgunstige alternativ.

Fellesutgivelse av menighetsbladene for Hoeggen, Tempe
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Flatås
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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
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Salige er de som har fått
sine lovbrudd tilgitt og sine
synder skjult. Salig er det
mennesket som Herren ikke
tilregner synd.
Rom 4.7

Tannleger

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.
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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 å se
hverandre og være der for hverandre.
Spesielt for de som få eller ingen bryr
seg om.
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

Gudstjenesteliste for Tempe og Leira menighet og Bratsberg menighet
sommeren 2012
27.05 Pinsedag
Høytidsgudstjeneste
Tempe kirke kl.11v/Hummelgård.
Søndagsskole
03.06 Treenighetssøndag
Prostigudstjeneste Strinda kirke
kl.11 (Se annonse i Adressa
eller hjemmeside )
10.06 2.s i treenighetstiden
Bratsberg kirke kl.11
Høymesse med dåp
v/Hummelgård
17.06 3.s i treenighetstiden
Leira kapell kl.11
Høymesse med dåp v/Tennfjord
Søndagsskole
24.06 4.s i treenighetstiden
Friluftsgudstjeneste
Nedre Leirfossen kl.11
v/Tennfjord
01.07 5.s i treenighetstiden
Leira kapell kl.11

24

Høymesse med dåp v/Tennfjord
08.07 Aposteldagen
Felles gudstjeneste med
Hoeggen. Se Hoeggen

19.08 12.s.i treenighetstiden
Bratsberg kirke kl.11
Høymesse v/Tennfjord
Tempe kirke kl.18
Kveldsgudstjeneste
26.08 13.s.i treenighetstiden
Tempe kirke kl.11
Familiegudstjeneste
v/Hummelgård

Tempe og Leira
menighet

Døpte
Leon Rødsjø Danielsen
Nikolaj Einvik El
Nora Follestad Kverkild
Sigurd Næsgaard
Fredrik Wiklund Grøtan
Aleksander Larsen Davadi

Simone Alstad Suphellen
Benjamin Endal
Kasper Wold
Helene Ydsti Rosshaug
Marius Lien Naustan

Døde

Tempe

15.07 7.s i treenighetstiden
Tempe kirke kl.18 NB! Merk
tiden!
Kveldsgudstjeneste.
Angelika Grandy Teig
22.07 8.s i treenighetstiden
Felles gudstjeneste med
Hoeggen. Se Hoeggen

29.07 Olsok
Bratsberg kirke kl.11
Høymesse med dåp
v/Hummelgård
Felles for Hoeggen, Tempe og
Leira
05.08 10.s i treenighetstiden
Tempe kirke kl.11
Høymesse v/Hummelgård
12.08 11.s.i treenighetstiden
Leira kapell kl.11
Høymesse v/Tennfjord

02.09 Vingårdssøndag
Leira kapell kl.11
Høymesse v/Hummelgård
09.09 15.s.i treenighetstiden
Tempe kirke kl.11
Høymesse v/Tennfjord
Søndagsskole

16.09 16.s.i treenighetstiden
Bratsberg kirke kl.11 Konfirmantpresentasjon og konfirmantjubileum v/Hummelgård
Kveldsgudstjeneste Tempe kirke
kl.18

23.09 17.s.i treenighetstiden
Leira kapell kl.11.
Familiegudstjeneste v/Tennfjord
Konfirmantpresentasjon

30.09 18.s.i treenighetstiden
Tempe kirke kl.11
Familiegudstjeneste v/Tennfjord.
Høsttakkefest. Konfirmantpresentasjon

Henrik Buhaug
Elisabeth Sydholdt
Eva Irene Keiseraas
Borghild Johanne Dyrendahl
Rolf Kirknes
Nina Nathalie Jonassen
Anna Meland

Ruth Henny Reitan
Inger Josefine Dyndahl
Anni Konstanse Karlseng
Klara Olise Iversen
Marit Hansen
Jorid Synnøve Gellein
Jan Patrick Wæraas

Herrens bønn
Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

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):

19. Høymesse kl.11
26. Høymesse kl. 11 Dåp
28 Grillfest for frivillige
		 medarbeidere i kirka kl. 18
29. Formiddagstreff.
		 Tur til Falstad.
		 Se omtale i bladet

September
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.
24. Høymesse kl. 11 Dåp

Juli

01. Ingen gudstjeneste i Hoeggen
08. Høymesse kl. 11 Dåp
15. Høymesse kl. 11
22. Høymesse kl. 11 Dåp
29. Ingen gudstjeneste i Hoeggen

August
05. Høymesse. Dåp
12. Høymesse kl. 11 Dåp
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02. Høymesse Dåp
09. Høymesse kl. 11.
		
Diakoniens søndag
16. Familiegudstjeneste kl. 11.
		 Utdeling av ”Min Kirkebok”
		
til 4-åringer.
Mini - og Barnegospel deltar.
Kl. 19. ”Kantorenes aften”
Konsert med kantorene i
		
Strinda prosti

23. Høymesse kl. 11 Dåp
25. Formiddagstreff kl. 12-14
30. Gudstjeneste kl.11
Presentasjon av konfirmantene.
Lightning TenSing medvirker

Oktober
07. Høymesse kl. 11
Gudstjeneste med nattverd
		 kl.1315 på Nidarvoll
		Helsehus.
14. Høymesse kl. 11. Dåp

2007
140
96
8
68
21
0
62
11200
9701
1906
270.670
149.278
43.200

Nikolai Flobergseter
Johanne Bjørnstadjordet Fredriksli
Astrid Hustøft
Josefine Lea Lein
Emilie Lea Lein
Tomine Lidahl-Nielsen
Eira Wengstad-Halvorsen
Brage Strøm Brekke
Tuva Schevik Wold
Mina Nielsen Brandtzæg
Jonas Pettersen Hovland
Sigurd Næsgaard
Harald Martin Sandstad
Aksel Ranøien

HOEGGEN MENIGHET
Elise Vo Elgsæther
Erik Galvez Nielsen
Johan Alnes Osnes
Natalie Gulbrandsen Torp
Oliver Bjerkestrand
Kristin Bunkholt
Tiril Dalen
Nicholas Diaz Pawlak
Eline Sand
Sophia Engesnes Seljelid
Frida Vollsjø
Mia Østgaard Ytterhaug
Benjamin Foss Hansen

2008
132
97
8
48
20
1
63
10823
8009
2109
344.718
131.619
51.000

2009
125
103
3
66
26
5
72
11169
7971
1749
243.680
178.504
62.700

2010
129
92
8
65
25
6
74
10201
7434
1747
279.314
131.169
86.800

2011
128
96
2
67
29
7
71
11033
7311
2258
275.998
117.061
94.450

Ruth Bjørvig
Ruth Lande
Guttorm Mastad
Arne Magne Kolberg
Agnes Gunharda Berge
Gerd Opdahl

Menighetskontorer: Nordre Risvolltun 2,
7036 Trondheim
Tel.: 95 40 80 94
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
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

Døde

Statistikk Hoeggen menighet
Døpte
Konfirmanter
Vielser
Jordfestelser
Utmeldt av DNK
Innmeldt i DNK
Antall gudstj
Deltakere på gudstj(alle)
Deltakere på gudstj(sønd.)
Nattverdgjester
Innk.offer
Innk til egen menighet
givertjeneste

Døpte

Kantor:
Oddrun Bølset

tlf: 73 82 34 56

Kirketjener:

Solveig Ingeborg Sundt
Jan Nilssen
Kolbjørn Viktor Gilde
Målfrid Johnsen
Knut Refsnes

(ubesatt)

Diakon:
Heide Thorsen

tlf.: 41 26 20 39

Kateketvikar:
Åse Kristine Norlund (vikar) tlf 73 82 34 53
Menighetssekretær:
Anne Marit Bjørklid
tlf.: 73 82 34 50
Besøkstid: Torsdag, fredag
og annenhver onsdag kl.10.00 -14.00
Enhetsleder:

Sennepsfrøet

Jarle Jacobsen
jarle.jacobsen@kirken.trondheim.no

En lignelse til la han fram: «Himmelriket er likt et sennepsfrø som
en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet
frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster,
så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i
greinene på det.»

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

Matt 13.31
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Konfirmasjon en familietradisjon
Torbjørn Øyan Sørdal og Julie Synnøve Haugen
stod konfirmanter i Tempe kirke søndag 13. mai.
Begge har de fulgt konfirmasjonsforberedelsene
siste året og hadde fest med familie og venner på

konfirmasjonsdagen. Pengegavene de fikk satte de
på bankkonto.
- Jeg skal bruke noe til å kjøpe meg ny mobiltelefon, sier Julie. Torbjørn forteller at han skal bruke
pengene til å ta bilsertifikat senere.
Familietradisjonen er det som betyr mest for at
de ble konfirmert, sier de begge. De er begge eldst
blant søskene, slik at de er de første i familien som
er konfirmant.
- Det var helst farmor som villle at jeg skulle konfirmeres, sier Torbjørn med et smil. - Men jeg ville
det nok gjerne selv også, sier han.
Begge kjenner noen som tar borgerlig konfirmasjon.
- Det er de som ikke er døpt, sier de. Men selv har
de begge fulgt den vanlige konfirmasjonstiden i
kirken.
- Konfirmasjonen er å bekrefte dåpsløftet, forteller
Julie. Hun har reflektert over hva konfirmasjonstiden står for.
- Man føler seg mer voksen når man blir konfirmert, fortsetter hun.
Torbjørn forteller at han ikke har tatt standpunkt
til innholdet i konfirmasjonstiden ennå.
Det var prestene i Tempe som underviste i timene
. De var også på konfirmantleir på Oppdal.
- Det var moro, forteller de.
Skule Sørmo

