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Julen er her igjen!
Gud ble menneske
og åpnet veien
for deg og meg til seg!
Ingen annen religion
har dette kjærlighetsbudskapet:
At Gud ofret sin egen sønn
for at vi mennesker
skal få komme til ham!
Flottere julegave
om guddommelig omsorg
kan du ikke få!

”Hva er da et menneske

Lengsel etter det tapte paradis?

D

en gamle fortellingen om en liten
og sårbar familie som dro ut på en
lang reise for å gjøre sin samfunnsplikt
har blitt fortalt gjennom årtusener. For
de fleste av oss skaper den sterke assosiasjoner til vår barndoms jul. Ingen
annen fortelling har bidratt mer til å
forme vår kultur enn denne. Hver detalj
i denne fortellingen trykker på minneknapper som gir rom for drømmer
og fantasi. Scenen med Maria og Josef
som ikke fikk husrom, men måtte ta til
takke med dyrene i stallen som vitner
til fødselen av verdens frelser. Det vekker gode minner!
Hva er det med denne fortellingen
som griper oss?
En ting er selve gjentagelsens hemmelighet. Den blir fortalt om og om

igjen. Fra slekt til slekt. En fortelling med evig og allmenn gyldighet,
og med et budskap som er aktuelt og
tidløst. Derfor er det viktig at denne
fortellingen fortsatt lyder for barna,
for gjennom den formes deres tanker
og deres forståelse av virkeligheten og
eget liv.
Men det er mer. Det er ikke nok å
fortelle, den må berøre oss og kommunisere med oss og ikke bare på
overflaten gjennom følelser, men til
våre hjerter. Vi må ikke bare kjenne
igjen ordene, men selve grunnstrukturen i tilværelsen. Den må bekrefte oss i
det menneskelige, – i det livet vi lever.
Her har denne fortellingen sin styrke.
Fortellingen om en farefull og strabasiøs vandring, om en mor og en far, om

en fødsel, om livet som er sårbart, om
verdensbegivenheter som påvirker og
truer, om håp og lengsler, og om løfter
som blir oppfylt. Natten som blir til
dag. Sorgen som blir til glede. Fortellingen er dypt rotfestet i menneskelig
erfaring som gir gjenkjennelse og skaper tilhørighet og bekreftelse.
Hva er det med denne fortellingen
som gjør den så annerledes og verdt å
lytte til, på nytt og på nytt?
Hemmeligheten er at fortellingen
om Jesu fødsel er en del av en større
rammefortelling som setter både denne
fødselen og det livet vi lever her på jorden inn i en større og meningsbærende
sammenheng. Den er en del av Guds
plan med menneskene og verden.
Alt dette er skjult til stede i dette
barnet. Ikke fjernt fra vår virkelighet.
Ikke som en mulighet som ligger langt
der framme. Ikke som et religiøst fantasiprodukt eller en filosofisk tanke.
Men som kjøtt og blod. Som guddommelig virkelighet knyttet sammen med
vår. Vi blir utfordret til å ta imot dette
barnet som Guds gave til oss, som vår
personlige frelser og Herre. Først da
har fortellingen nådd sitt mål. Da er
ringen sluttet, det paradis som mennesket en gang ble kastet ut av grunnet
svik, er åpnet på nytt. Vår hjemløshet
er over. Det finnes et sted å gå, fra
kulden og mørket.
Det er julens evangelium.

Esbjørn Hummelgård

- at du husker på det,
et menneskebarn
– at du tar deg av det?”

Salme 8, vers 5
i står foran en ny jul og det er
alltid slik at vi da tar fram de
fine ordene og de snille tankene. Utfordringen vår er nok ofte at det blir
med ordene og tankene. Vi lever i en
tid, - da svært mange av oss opplever
en hektisk og omskiftende hverdag.
Ting endres i stor hastighet. For
fem år siden var facebook og twitter
ukjente arenaer for de fleste av oss,
og går vi ti år tilbake var det mange
av oss som ikke kjente internett
veldig godt. Disse endringene skjer
på godt og vondt. Vi er i dag tre
tastetrykk og 15 sekunder unna alle
verdens leksikon og biblioteker, men
også tre tastetrykk og 15 sekunder
unna den styggeste voldsporno. Dette gir alle og enhver av oss utfordringer. Et stort spørsmål er om vi har
tatt oss tid til å drøfte oppdragelse,
etikk og verdier rundt disse endringene. Svaret er nok nei, og utfordringene kan være minst like store for oss
voksne som for våre barn.
Våre liv er hektiske, fordi vi skal
oppnå så mye. Vi skal lykkes økonomisk, ha en jobbkarriere, oppdra
superflinke barn og være med dem
på masse aktiviteter, vi skal trene
masse, ha et fantastisk seksualliv,
lese de rette bøkene og få med oss en
passe dose kultur. Er det rart det blir

V

hektisk? En viktig øvelse er kanskje å
sitte helt i ro og ikke gjøre noe.
Min oppfordring og mitt jule- og
nyttårsønske for meg selv, og dere
andre, er at vi klarer å ta det mer med
ro, og gjennom det klarer å se hverandre og ikke minst mennesker rundt
oss som har behov for oss. Det er
alltid mennesker rundt oss som kunne
ha behov for vår tid. Det er fine ord,
men det er en realitet at mennesker
har et stort behov for å bli sett og
verdsatt. For å bry seg så har man
behov for å være på plass i eget liv
og ha krefter nok. Et godt eksempel
på det, er det vi hører når vi er ute på
flytur. Der sier de: Ta på deg din egen
oksygenmaske, før du hjelper andre.
Slik er det også i livet. Vi må skaffe
oss tid, rom og overskudd. Da har vi
større mulighet til å bli en viktig person for et menneske i vår nærhet.
Til slutt. Mennesker har behov for
ro, gode fellesskap og et sted å tenke
over de eksistensielle spørsmål. Vi,
som kirke og menighet, kan tilby deg
deltakelse i fellesskap. Vi kan tilby et
sted hvor du kan reflektere over, og
få innspill på etikk og verdispørsmål.
Vi kan tilby ritualer, sakramenter,
bønn og forbønn. Kom innom og
prøv om en av våre kirker kan være
et sted for deg. Kom innom for å
høre mer om budskapet av Jesus og
hans nådebudskap. God jul og godt
nyttår fra Tempe og Leira menighet!
Stein Bratseth

Søndagsskole
Hoeggen:

Alle gudstjenester
unntatt
familiegudstjenestene
og i skoleferiene

Tempe:

Følg med i avisene
og på hjemmesiden

3

18.292 kroner kom inn på basar

Besøk fra Estland

S

ju ungdommer i 17-18 års alder
fra vår samarbeidsmenighet i
Hiiumaa i Estland var på besøk til
Tempe og Leira menighet i slutten av
august. Dette var en gjenvisitt, etter
at konfirmanter fra Tempe/Leira tidligere har besøkt Hiiumaa.
Ungdommene fra Estland fikk god
anledning til å treffe norske ungdommer, deriblant mange av årets konfirmanter og tidligere konfirmanter fra
Tempe/Leira som har besøkt Hiiumaa.
Første dagen møtte de en ungdomsskoleklasse på Sunnland, der

de blant annet orienterte om Estlands
historie og fikk en tilsvarende orientering om norske forhold. De deltok
i høymesse i Tempe kirke, de fikk
omvisning i byen og hadde i det hele
tatt et rikholdig program for dagene i
Trondheim. De ga da også uttrykk for
at besøket hadde inneholdt et godt og
variert program.
Etter hjemkomsten ga de oss tilgang til 500 bilder de hadde tatt under oppholdet. Vi har plukket ut noen
få glimt fra den store mengden!
Otto S

Omtrent 130 møtte opp på basaren i Hoeggen kirke fredag 26.10. De fleste
møtte opp til middagsserveringen allerede klokka 17.30. Tidligere sokneprest
Asbjørn Reknes fortalte om byggeprosessen og innvielsen av kirkebygget for
15 år siden. Akrobatgruppen FancyPants hadde noen luftige svev foran et imponert publikum. Geir Dolmen var konferansier for åresalg og utlodningene.
Barnegospel og Lighting TenSing opptrådte med engasjerende innslag. I tillegg
var det ansiktsmaling (bildet), natursti og perling (lage perlekjeder). Inntekten
fra arrangementet går uavkortet til drift av aktivitetene i Hoeggen menighet
Inntektene fordelt på de ulike aktivitetene:
Lykkehjul
Barnelotteri
Ansiktsmaling
Åresalg
Natursti
Kveldslotteri
Perling
Middag og servering
Sum

630 kr
1.130 kr
370 kr
8.080 kr
140 kr
4.070 kr
430 kr
3.812 kr
18.292 kr

Ny kiosk for bruk i SinSollo
Jørn P.J. Lænn, som har ansvar for SinSollo ungdomsklubb i Hoeggen, har
bygget en kioskmodul i lokalene til ungdomsklubben i kjelleren i Hoeggen
kirke. Jørn sier at de nå har satset litt på oppussing i lokalene sine slik at det
ikke lenger ser ut som et bomberom der, men et ungdomslokale. Lokalene er
i utgangspunkt bygget som et tilfluktsrom. Han forela tegninger han laget for
en snekker. Han ønsket 30.000 kroner
for å lage kiosken. Jørn kjøpte i stedet
materialer selv og mekket den opp, - til
en kostnad til 3.000 kroner! Han brukte
30 timer på jobben og håper at han kan
føre opp noen av disse timene på jobben
han har for klubben.

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 livssituasjoner
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.
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Fredslyset fra Betlehem deles fra lykt til
lykt i hele speider-Norge

F

redslyset har blitt speidernes
symbol for fred i adventstiden.
Flammen, som opprinnelig er tent
med den evige flammen i Fødselsgrotten i Betlehem, blir spredt til
flere verdenshjørner. Den ble første
gangen tent i Europa i 1986 og
Norge har vært med siden 1999. På
grunn av uroen i Midtøsten, har det
de seinere år ikke vært mulig å hente
lyset fra Fødselsgrotten i Betlehem,
men i Roskilde domkirke brenner
en flamme som opprinnelig kom fra
Fødselsgrotten. De nordiske landene
henter derfor Fredslyset derfra.
I
Norge fraktes flammen av
frivillige med bil, med
tog og med

Hurtigruta –fra sør til nord – øst til
vest i et enormt nettverk ut over landet siste uken før advent. Speiderne
vil på den måten vise, slik det står i
Speiderloven, at vi arbeider for fred
og forståelse mellom mennesker.
Hoeggenspeideren er også med på
dette og vil bringe Fredslyset til gudstjenesten i Hoeggen kirke 1. søndag
i advent (2. desember).
Fredslyset fra Betlehem er ikke
et magisk symbol som i seg selv er i
stand til å skape fred. Det skal minne
oss alle på å skape fred i verden, og
det skal skape bevissthet om dette i
hverdagen. Den lille flammen som
sendes fra lykt til lykt, fra hånd til
hånd, skal være et tegn på fred mellom oss alle.
Akkurat som flammen
blir gitt fra ett lys til
et annet, bør fred
også bli gitt videre.
Et symbol for
global oppmerksomhet, og for at
fred er det eneste
som kan binde
oss alle sammen.
Gjennom
hele historien
har vi hatt bruk
for Fredslys, og

Høsttakkefest og kirkebok i Bratsberg

kanskje aller mest i dag. I en opplyst
tidsalder med krig i flere land, med
atomvåpen som trussel, med terrorisme som trussel, går vi frimodig ut
med vårt Fredslys. Et Fredslys med
håp og tro på framtida, at det gode
tross alt vil vinne over det onde og til
slutt bringe Fred.

Tradisjonen tro feiret vi høsttakkefest i Bratsberg kirke. Kirken var
vakkert pyntet med høstløv, og høstens grønnsaker bugnet på et bord.
Pyntede 4-åringer mottok hver sin
bok. Noen syntes nok at det var litt
skummelt, og ønsket at mamma
skulle holde i hånden når de kom
frem. Vi fikk et nydelig lite kor som

var forsangere for menigheten på
en kjent barnesang. Litt eldre barn
deltok med sang i gudstjenesten.
Det er hyggelig når det er liv og
sang i våre gudstjenester. En fin
dag!

Hoeggenspeiderne ønsker alle en
fredfull adventstid og jul.
Siri Bremdal

Visegruppeleder
Hoeggen KFUK-KFUM speidere

•

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.

Esbjørn Hummelgård

Fredslysflammen fra Betlehem er:
- En gave
- Et lys for fellesskap
- Et lys for forståelse
- Et lys for fred og vennskap
La oss vise at vi tror på Freden
med Mor Thereasa fredsbønn:
Herre,
Led meg fra døden til livet,
fra løgn til sannhet
Led meg fra fortvilelse til håp,
fra frykt til tillit
Led meg fra hat til kjærlighet,
fra krig til fred.
La freden fylle vårt hjerte,
vår verden, vårt univers.

Har du lyst til å
bli speider?

Sjekk Hoeggenspeidernes nettside:
www.kmspeider.no/hoeggen
eller ring Siri tlf 90 15 62 85.

Gjenglemt eller trodd mistet?
På Leira kapell tar garderoben til å bli fylt opp av gjenglemte eiendeler:
ytterplagg, skjerf, luer og votter.
Vi etterlyser eierne….
Det som ikke blir hentet her før 1. februar 2013, vil enten bli levert til
gjenbruk eller destruert.

For henting kontakt tlf 906 21 777
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Kvinneforening lager juledekorasjoner

Jula er ingen japansk høytid
men handelsstanden bidrar til å gjøre jula kjent

J

ula er ingen japansk høytid. For
dem er det nyttårsfeiringa, som
kommer like etterpå, som er det
store. Likevel er det mange japanere
som vet litt om hva jul er og som
gjerne også vil markere høytiden,
selv om de ytre forholdene ikke er
lagt så godt til rette for det. Det er for
eksempel ingen ekstra fridager som
er forbundet med jul. Siste skoledag
før nyttårsferien er 25. desember.
Etter at den forrige keiseren døde er
hans fødselsdag, 23. desember, blitt
gjort til nasjonal fridag, og dette passer godt inn i julefeiringen til mange
kristne menigheter.
Nå har handelsstanden i Japan
også gjort sitt til å gjøre jula kjent.
Allerede fra oktober kan du høre
julemusikk i de fleste stormagasin.
Der er det juletre og juledekorasjo-
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ner. I denne tiden kan du faktisk også
høre mange av de kristne julesalmene. Mange har også juletre hjemme.
Det pyntes tidlig i desember og tas
ut 26. desember, for da er jula over.
Har du et ekte tre, kjøper du gjerne et
som står i potte, slik at du kan plante
det ut og kanskje bruke det om igjen
senere. I de senere årene er det også
blitt vanlig i mange nabolag at folk
pynter husene sine utvendig med
masse lysdekorasjoner i forskjellige
farger – en skikk de har adoptert fra
USA.
På mange julekort står det Merry
X-mas – også et ord de har overtatt
fra USA. Der er X et symbol på korset og dermed opprinnelig et klart
kristent symbol. Men en kan lure på
hvor mange som i dag forbinder X-en
med Kristus? Derfor har kirken i

Japan en fin anledning til å forkynne
evangeliet i forbindelse med jul. For
det er lettere å invitere folk til kirka,
og mange er positive til å komme,
på julekonserter, lysmesser og andre
arrangementer i forbindelse med jul.
Her blir juleevangeliet levendegjort
gjennom forkynnelse, sang og julespill. Ingen som kommer til kirke i
forbindelse med julefeiringen kan
være i tvil om at vi feirer Jesu fødsel.
For japanere flest er ikke jula en
høytid de feirer i hjemmene sine.
Mange kjøper Christmas Cake med
seg hjem julaften og spiser den etter
at de har hatt sitt vanlige kveldsmåltid. Dette er en kake med hvit
smørkremglasur og med en julehilsen
skrevet i glasuren. Men ellers skjer
feiringen i kirkene. Der er folk samlet, også til fellesskap rundt god mat.
De kristne gleder seg sammen med
andre medkristne og inkluderer alle
som har tatt imot invitasjonen til å
være med på julefeiringen.
Som nordmenn tok vi også vare
på våre norske juletradisjoner i
hjemmene, med norsk julemat og
julekaker. Det var ikke så nøye med
datoen vi hadde vår norske julefeiring. Det måtte avpasses i forhold til
når vi hadde arrangementer i kirka.
Men dersom vi var så nær Kobe at vi
kunne komme oss til Sjømannskirka,
var det et høydepunkt for oss å være
med på norsk julegudstjeneste der
julaftens ettermiddag.

Konfirmanter i Bratsberg
Å
rets konfirmanter ble presentert
i Bratsberg kirke sammen med
gullkonfirmanter som ble konfirmert
i Bratsberg kirke for 50 år siden. Vi
fikk høre mange gode fortellinger om
hvordan det var å være konfirmant på
den tiden. Mye har virkelig forandret
seg. Den tiden var det pugging av
salmer og bibelvers. Overhøringen
var mye mer enn en samtale, den var
et skikkelig forhør, men både salmevers og bibelvers har de husket siden
da. Det er godt at vi legger større

vekt på det sosiale i dag, men kanskje
vi har for lite vekt på kunnskap. Pendelen har en tendens til å slå for langt
i noen retning.
Det må nevnes at oppslutningen om
kirkelig konfirmasjon i Bratsberg er
100%. Det er hyggelige tall i disse
tider. Årets konfirmanter blir en fin
gruppe å være sammen med frem til
mai neste år.

Esbjørn Hummelgård

i regi av Trondheim kommune

Godt å se deg!

Håkon Tørring
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Omsorg kjenner ingen grenser

H

oeggen menighet har i flere
år arbeidet med å bedre
leveforholdene for befolkningen i Etiopia. Gjennom NMS (Det
Norske Misjonsselskap) har støtten
blitt kanalisert spesielt til mennesker
og landsbyprogrammer rundt Blånildalen. Men hjelper det? Kommer
pengene fram? Skjer det noe?
Tomm Kristiansen er mange-årig
utenriksmedarbeider for NRK i
Afrika. Han skriver nylig i en kronikk
publisert i nrk.no under overskriften:
Bob Geldofs Etiopia finnes ikke
mer
Den nye virkeligheten i Etiopia samsvarer ikke med de gamle varemerkene nød og elendighet. Frem stiger
et afrikansk mirakel, fortsetter Tomm
Kristiansen.
De sultende horder fra 1984, som

i stillhet sto i grått støv og ventet på
mat, er historie. Barna med oppblåste
mager har fått mat og vaksine og
skolegang. BBC-reporteren Michael
Burke beskrev en hungerskatastrofe
av «bibelske» dimensjoner. Og la til:
«Det nærmeste du kan komme helvete på jord».
Forrige måned skuet jeg inn-over
dødsmarkene fra 1984. Nå er terrenget grønt, her er frodige landskap
med geiter, ungdom med mobiltelefon og småjenter på skolevei. De har
bøker i ranselen og lekser i hodet.
Mødrene bærer vann fra den nye
brønnen. Det er derfor jentene kan
sendes på skole, i stedet for å bære
vann fra fjerne brønner. Mannfolkene
jobber på den nye motorveien.
Fra UNDP og Verdensbanken kan
jeg laste ned ufattelige tall og kon-

Kart over NMS sine prosjekter i Vest Etiopia
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klusjoner: Sulten i Etiopia er over.
Fattigdommen er halvert på atten år.
Før levde to tredeler av etiopierne for
mindre enn to dollar om dagen. Nå
er det bare en tredel som er fattige.
For seksten år siden fikk bare to av
ti skolegang. I dag går sytti prosent
av etiopiske barn på skole. Seks av
åtte milleniumkrav fra FN for å bekjempe fattigdommen i verden er i
ferd med å bli nådd. Etiopia bygger
Afrikas største kraftverk, de demmer
opp hele Nilen! Landet får tretti nye
universiteter. De bygger nye veier
og jernbaner. Landet uten adgang til
havn bygger en transportkorridor til
nabolandet Djibouti. De skal importere varer, og de skal eksportere sin
høykvalitets kaffe.
Og bare vent! Ett av verdens
største kraftverk reises nå nord i
landet. Det skal produsere 6.000
megawatt og gi billig, grønn kraft
til hele regionen. Det skal lyse i
lampene fra Rødehavet til Uganda.
De demmer opp Blånilen til Egypts
fortvilelse og protester, men avdøde
statsminister Meles Zenawi hørte
ikke på dem. Ikke på europeiske
miljøvernere, heller, som har advart
mot økologiske forhandlinger.
Fnysende latterliggjorde han dem
som rike turister på jakt etter sjeldne
sommerfugler. Er ikke folkets
utvikling viktigere?
Geir Dolmen

Vannmøller bygget i Begi
N
MS-misjonær Sonja Küspert
skriver fra Etiopia og bekrefter den positive utviklingen, bla.
i de områdene Hoeggen menighet
støtter.
Prosjektet ”Helhetlig utvikling i
Begi“ går mot slutten. Gjennom prosjektet ble det bygget 11 vanndrevne
møller og startet en plante-skole ved
hver mølle, noen store og noen ganske små. Hvert år sikret prosjektet
en kilde, noe som førte til at mange
mennesker nå har tilgang til rent
vann. Prosjektet har også gitt stipendier og den nåværende prosjektlederen fikk selv finansiert en treårig
utdanning innen ledelse og utvikling.
Ved mitt siste besøk i Begi snakket vi
om utfasingen av prosjektet og hvor
viktig det er å sjekke alle møllene
nøye. De skal være i best mulig forfatning når prosjektet slutter, så deler
som viser tegn til slitasje skal det kjøpes reservedeler til. Nødvendig vedlikehold skal gjøres så lenge prosjektet
eksisterer og det finnes midler. Ved 7
møller skal vanntilførselen forbedres
og kanalene sementeres for at møllene skal ha nok vann noen flere må-

neder i året enn nå. I den tørreste tida
før regntida har de fleste elvene for
lite vann for å drive møllene. På den
største planteskolen har de i tillegg til
alt som for tiden dyrkes også skaffet
10.000 kaffestiklinger til eget bruk.
Disse skal plantes i skogen – kaffe liker det varmt, men liker ikke direkte
sollys. Etter 3 år vil de gi store avkastninger som vil gi synoden inntekter til sitt viktige arbeid. Ellers skal
planteskolene i framtida drives uten
finansiell hjelp utenfra. Prosjektleder
Tadesse har undersøkt hvilke planter
som er mest ettertraktet for så å konsentrere seg hovedsakelig om disse. I
tillegg må de kanskje høyne prisene
på stiklingene når de skal selges til
menigheter og bønder. Prosjektet gir
nå stipend til to studenter som skal
ta eksamen sommeren 2013. Disse
skal få støtte fra menighetene slik
at de kan fullføre sin utdanning for
så å jobbe i kirka. Måtte alle tiltak
som ble gjort de siste fem årene ha
en langvarig effekt, være til gagn for
menneskene og hjelpe til fredelig
samvær mellom folk med forskjellig
religion iden svært sammensatte befolkningen!
Sonja Küspert

Prosjektleder Tadesse Terefe,
nr. 2 fra høyre, sammen
med noen av arbeiderne i
den største planteskolen. I
bakgrunn er det sukkerrør.

Live Aid - grunnlagt av
Bob Geldof- samlet inn
$100 mill til Etiopia
Men pengene forsvant i Etiopia og
Sudan. Bob Geldof
og Midge Ure samlet
verdens popartiseter
til ’Band Aid’ og ’
Live Aid’ konsertserier i 1985 der formålet var å
samle inn penger til sultkatastrofen
i Eitopia i 1984. De fikk samlet inn
$100 millioner som ble overrakt til
Etiopias regjering og World Food
Programme (WFP). Tre rike foretningsmenn i Etiopia ble engasjert
i transport av korn. BBC kunne
avsløre at $10 millioner av midlene
gikk til våpen. Kornet ble solgt på
markedene, stjålet av WFP-ansatte
eller ranet av væpnede militsgrupper og islamister. Senere ble det
avdekket av kun 5% av midlene
kom fram til de nødlidende. 95%
ble brukt til kjøp av våpen. Aksjonen førte dermed til finanisering av
borgerkrigen i Etiopia. Utfallet av
de to aksjonene ble noe helt annet
enn hva som var tenkt. Dette belyser noe av utfordringene man står
ovenfor i anstrengelsene for å drive
nødhjelp i Afrika.
Skule Sørmo
Kilde:
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Hva er en grønn menighet?
En grønn menighet vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til
konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn.
En grønn menighet har:
• satt i gang tiltak for bedre miljø og mer rettferdig fordeling
• laget en enkel plan for arbeidet
• utpekt en miljøkontakt og dannet en arbeidsgruppe som følger opp
tiltakene
• kjennskap til og benytter seg av verktøyene”Miljøsteget”og”Klimaklubben”fra Grønn Hverdag, plakaten” Vår grønne menighet”eller ”Miljøfyrtårn”- materiellet (fra Stiftelsen Miljøfyrtårn) for å arbeide systematisk
med sin egen praksis

Å

være grønn menighet er en prosess som griper inn i alle deler
av menighetens virksomhet. Prosessen bør forankres i stab, råd og blant

de frivillige. Det er en stor fordel å
knytte menigheten til det økumeniske
kirkelige nettverk for miljø, forbruk
og rettferd.

Hoeggen blir
grønn menighet
Menighetsrådet i Hoeggen menighet har vedtatt at Hoeggen menighet
ønsker å bli ’Grønn menighet’.
Menigheten har allerede fastsatt
noen målsettinger gjennom Diakoniplanen for menigheten. Flere av
punktene inngår i Trosopplæringen
for Den norske kirke. Diakon Heide
Thorsen redegjorde på menighetsrådsmøte for valg menigheten
allerede har gjort, for eksempel å
velge at bare Fairtraide kaffe brukes
i menigheten.
Menigheten har også tidligere
vært ’Grønn menighet’. Men det
ble etter en stund lagt bort på grunn
av kostnader det førte med seg.
Denne gangen er ikke kostnadene de
samme.
Plakaten ”Vår grønne menighet” vil
være et verktøy for lokalmenigheter. Det skal ikke være en rigid og
detaljert oppskrift fra A til Å om hva
og hvordan dere skal gjøre ting. Her
er det samlet 48 forslag til konkrete
handlinger, sortert under 7 overskrifter. Plakaten kan lastes ned fra
denne nettsiden:

Formiddagstreff i Hoeggen
29. desember

Romjulsfest i Hoeggen
Stor buffet - jentekor/barnekor
underholder

29. januar

Mytisk storhet, mørk historie en reise i nyere ungarsk historie
Eivind Rindal, NTNU
Statsvitenskapsstudent
Andakt Arne Almklov

26. februar

Kvinners internationale bønnedag
markeres.
Ingrun Norum med flere.

2. april

Misjonstreff
Bibel bro til Øst
Olav B. Svanholm.

30. april

Birgitta Oden fra Sverresborg museum
Grytekluter
Andakt ved Merete Sand.

28. mai

Besøk fra beboere fra Nidarvoll
Helsehus
Kl 11 kort gudstjeneste med nattverd
Kl 12 formiddagstreff med bevertning
og musikk.
For skyss til treffene, ring tlf 73 91 28 83
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Kirkeringen i Tempe
Program våren 2013
På alle møtene har vi kveldsmat,
allsang, andakt og kollekt.
29. jan. kl.19.00 :

Dagens tider og tidebønner
v\ Johan Anton Wikander og
Runa Svare
26. febr. kl.19.00:

Hvem er Jesus?

Billedkunstens svar
Lysbildeforedrag
v\ Alice Bratsberg
19. mars kl.19.00:
Oppstrinda helselag:

Hva og hvorfor?
v\ Astrid Stokholm
30. april kl.19.00:

Mannekengkveld
med bl. a. Åresalg
28. mai kl.19.00 :

Vår sang- og salmeskatt
v\ Øystein Løvli m. flere

Sett av disse kveldene og bli
med!

Alle hjertelige velkommen!
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Mann over bord!

Mattis (28) kjemper for livet. Han prøver å sparke av seg støvlene der han kaver under
vann. Lina hadde viklet seg rundt støvelen da han stod på dekket og dratt han over bord.
Han har blitt dratt under og holder på å drukne! Som et mirakel greier han å sparke av
seg støvlene og kave seg opp til overflata. Han er midt i snurpenota og hiver etter pusten.
Lettbåten er ikke langt unna. Han klarer å svømme bort til den og dra seg om bord.
Broren, Arnfinn(21) forsøker å holde igjen nota. Men han klarer det ikke. Han blir også
dratt overbord. Nå kaver han også for livet midt i nota. Men Mattis og lettbåtmannskapet
klarer å ro bort til ham og dra ham opp av sjøen.

F

iskebåten med syv fiskere
om bord var i ferd med å
sette snurpenota. De kjører båten i ring og lar nota fare
over rekka på sjøen. Det var da
at ei line på nota festet seg til
støvelen til Mattis og dro han
overbord. Det kunne ha gått
forferdelig galt denne dagen
langt til havs utenfor Trøndelagskysten . Hjemme satt kona
Nancy til Mattis med to barn.
De kunne bli farløse denne
dagen i 1955. Men både Arnfinn
og Matttis er overbeviste om at
det finnes en Gud der ute som
tok vare på dem denne dagen.
Far deres, Karl, som var skipper på skøyta, var sikker på at
han hadde mistet begge guttene
da han så hva som skjedde. Men
det gikk jo bra.
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Etter uhellet forsatte mannskapet som om ingen ting hadde
skjedd. De satte ut nota på nytt
og hovet inn 11 tonn fisk den
dagen.
Dette var ikke den eneste
dramatiske opplevelsen de to
fiskerbrødrene kan berette om
fra et langt liv på sjøen.
Familien Mathisen vokste
opp på øya Gjæsingen, langt ut
i havgapet utenfor Trøndelagkysten. Begge brødrene forteller at de hadde det godt der
ute i øyriket. Det manglet aldri
mat, klær eller andre nødvendige livsartikler. I jula var
det rikelig med god mat, og da
besøkte de hverandre hele jula.
Hjemmet til familien Mathisen
var samlingspunkt for kristen
forkynnelse. Emissærer bodde

hos dem da de kom på besøk.
Far deres var det sentrale midtpunktet i stedets kristenliv.
Nå har Mattis og Arnfinn
flyttet til Risvollan. Begge er
faste kirkegjengere i Hoeggen
kirke. I tillegg har de god kontakt med bedehusmiljøene på
Nardo og i Betania.
Arnfinn har en båt som ligger i kanalen (bildet). Fortsatt
drar han ut på fjorden for å
fiske. Brødrene drar tilbake til
Gjæsingen om sommeren der
Mattis fortsatt har et hus. Begge
har opplevd mye på sjøen der
livet har krevd mye av dem.
- Hvis det finnes noe der oppe,
så har han i alle fall hjulpet meg
mange ganger, sier Mattis.
Skule Sørmo

Med denne båten dro Mattis alene
på fiske. Han hadde flere turer til Lofoten. Da var 5-6 båter i følge. Turene
til Lofoten kunne vare i flere måneder.
Der drev han juksafiske. Den gang ble
pilking utført manuelt. I dag benyttes
maskiner til dette arbeidet. Han kunne
ta inn 10 tonn fisk på en sesong, og det
kunne gi en inntekt på 7000 kroner i
1964.

Arnfinn (78) og Mattis (85) Mathisen startet med fiske ute i
havgapet som 12-åringer på farens fembøring. Først i 1945
fikk de den første motorbåten. Før det måtte de ro. Hele livet
har de drevet med ulike former for fiske, både på små og store
båter. Arnfinn har vært på linefiske i 1968 utenfor Grønland.
‘Det var noe av det tyngste jeg har vært med på’ sier han. I 1959
var han på Vestisen på selfangst. -‘Da slo vi ihjel 1000 sel på ei
natt’ forteller han.

Gjæsingen
er et øysamfunn langt ute i havet
utenfor Trøndelagskysten. Her bodde
det 170 mennesker på det meste. I
dag bor bare et fåtall eldre der. De
fleste har flyttet ut. Men før, under
og like etter krigen var det et yrende
fiskeliv her. Nikolai Dahl hadde et
fiskemottak her. Fiskerne kunne da
få levert fangsten sin på øya. Dette er
nå nedlagt. Før krigen foregikk fisket
med åpne, store fembøringer. Far og
Mattis var mye alene på fiske. De
rodde mest. Noen ganger kunne du
bruke seil.
Det var ofte ulykker på sjøen. En
forferdelig ulykke skjedde i 1907.
Et brudefølge satte ut i en fembøring
med kurs for Stjørna. Været var
bra da de satte ut. Men en plutselig
kastevind med brottsjø førte til at
båten kantret. 9 mennesker omkom.
Far til Mattis og Arnfinn mistet
begge foreldene sine i denne
ulykken.

15

Gi håp til jul!

Kirkens Nødhjelp er i Burma med nødhjelp til ofre for borgerkrigen. Vi har vært der i de tunge årene og vi svikter ikke nå.
- av Jorunn Strand Askeland; Kirkens Nødhjelp
Burma er håpet om en bedre fram- kidnappet soldatene mannen hennes
tid tent etter at regimet nå har åpflere ganger og tvang ham til å arbeinet opp og viser vilje til en styrt over- de for dem. Til slutt drepte de ham:
gang til demokrati. Men, uroen og
- Da var jeg gravid med vårt andre
krigen er ikke over i flere provinser.
barn og falt helt sammen. Jeg ville
Fortsatt jages folk på flukt. Fortsatt
bare dø for jeg trodde vi kom til å
er det ikke trygt å vende hjem. Gjensulte i hjel. Men noen venner klarte
nom kirkepartnere arbeider vi både
å holde liv i oss. Familien kom etpå grensen og inne i landet, og vi gjør ter hvert til en landsby for internt
oss klare til å følge flyktningene hjem fordrevne i Burma der Kirkens Nødog sloss for deres rettigheter: Her
hjelps partner arbeider.
er Wah Day Nyar sin livssituasjon i
- Her har jeg fått mulighet til å
høst:
dyrke og selge sesamfrø, og sammen
- Krigen har vært en del av livet
med andre i landsbyen har vi bygget
mitt siden jeg var liten. Jeg opplevde opp igjen skolen så ungene kan få
at landsbyen vår ble angrepet og vi
skolegang.
måtte flykte mange ganger, forteller
- Akkurat nå er det trygt her vi bor.
Wah Day Nyar. Etter at hun ble gift,
Men myndighetene har bestemt at de

I

skal bygge en stor demning her og da
vil våre jorder stå under vann. Jeg
gruer meg til enda en gang å være
på flukt. Drømmen er å komme hjem
til min egen landsby med alt jeg har
lært og bidra til å bygge den opp
igjen.
Når vi tenker på Burma tenker vi
ofte på Aung San Suu Kyi og demokratibevegelsen i landet. Men det
gjelder å huske på at landet også er
åsted for verdens lengste borgerkrig.
Kirkens Nødhjelp har jobbet for mennesker på flukt i Burma i snart 20 år:
- Vi jobber med lokale organisasjoner som befinner seg der flyktninger
og internt fordrevne er og gir livsviktig nødhjelp. Vi har gjennom det
kirkelige nettverket nådd inn i områder som ellers har vært stengt for
nødvendig mat og helsehjelp. Dette
nettverket er også en viktig brikke i
sivilsamfunnet i landet, som trengs
for å i vareta folks grunnleggende
rettigheter og for å bidra til at den
nye åpenheten blir hele befolkningen
til del, forklarer Anne Marie Helland,
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp,
og legger til:
- Går du i kirken på julaften, er
det stor sjanse for at du vil bli utfordret til å gi en gave til Kirkens
Nødhjelps arbeid. Gjør det, for det
hjelper oss å nå lenger! Nå er det
for første gang på mange år håp for
Burma, og vi skal ikke svikte dem!
Wah Day Nyar og barna har en
dramatisk historie. Men nå øyner
de håp ( Foto Greg Rødland Buick,
Kirkens Nødhjelp)

”Bli-kjent-i-kirken-kurs” for funksjonshemmede
Dette er tilrettelagt trosopplæring for mennesker med utviklingshemming,
og er åpent for alle som bor i Strinda prosti. Kurset vil gå over 4 kurskvelder.
Oppstart er 17.januar kl. 18. På den første kurskvelden blir vi kjent med kirka
og de som arbeider der.

Kurskvelder:

eKirkebok
til kirkeføring

eKirkebok forenkler og forbedrer
registreringen av kirkelige handlinger. Men av og til kan overgangen fra
papir til skjerm være tung. En som
for lengst er over kneika, er Olav
Hagen i Haugesund. For ingen er så
gode som han!

17. og 24. januar, og 7. og 14 februar fra kl. 1800-1930.
Vi avslutter kurskveldene med å spise sammen.
Påmelding skjer til diakon i Hoeggen heide.thorsen@kirken.trondheim.no.
Fastelavenssøndag 10.februar har vi den årlige gudstjenesten
hvor vi spesielt inviterer alle fra boligene for utviklingshemming
til familiegudstjeneste og kirkekaffe.
På kirkekontoret i Haugesund fellesråd sitter saksbehandler Olav Hagen
og puncher. Og det har han gjort
lenge nå.
- Jeg synes det er viktig å få føringen
inn i sentrale registre så fort som
mulig. Først og fremst fordi vi da får
kirkelig historikk og statistikk som er
nyttig for utviklingen av kirken. Men
selvfølgelig er det også et vesentlig
poeng at det administrative arbeidet
blir forenklet.

Endelig ajour!

Og det er ingen tvil om at det er effektivisering i arbeidet, forteller mannen som har ansvaret for kirkebokføringen for fire sokn: Skåre, Rossabø,
Utsira og Vår Frelsers menighet. Se
kirkeaktuelt.no for mer informasjon.
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Bruk QR-kode!

Program
Kontinuerlig bønn 24/7 fra søndag til søndag
– nå også med innlagte tidebønner.
Bønn 24 timer i døgnet hele uka igjennom. Hovedbønnerommet blir kafeen i underetasjen i Salem.
Bønnerommet er åpent hele døgnet under Bønneuka for
alle som ønsker å komme innom.
Nytt denne gangen blir innlagte tidebønner 1-2 ganger
om dagen.
Bønneskole og Vindu mot byen
– flyttes til kveldstid fra tirsdag til torsddag i Salems lokaler. Vindu mot byen vil være integrert i opplegget minst
en av kveldene.
Kafé med salg av varm mat		
Kl. 18.00
Lovsang og bønn 			
Kl. 19.00
Bønneskole 1-2 sesjoner 		
Kl. 19.30
Gordon Hickson underviser
Bønn for byen/Vindu mot byen Kl. 21.30
Disse tre dagene har vi et særlig samarbeid med Bibelskolen i Trondheim og Nordic School of Supernatural
Ministry fra Levanger.
Store kveldssamlinger begge søndagene kl. 19.00:
To store kveldssamlinger – på de to søndagene. Dette blir
”stormøtene” i Bønneuka, og også denne gangen får vi
spennende talere utenbys fra:
Jens Petter Jørgensen (13. januar) og Rune Edvardsen
(20. januar).
Sangere, musikere og andre aktører fra forskjellige
menigheter i byen deltar i disse møtene.
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Det er lagt inn QR-kode-henvisninger i mange artikler. Du kan
laste ned en QR-kode-applett på
din mobiltelefon, eller google ‘QR
code reader pc’ for å bruke på pc,
- og scanne koden. Da får du opp
henvisninger til kilde eller supplerende informasjon til
artiklene.Scann denne
koden, og se hvor du
havner!

Spesielt for ungdom (i alle aldre):
Lørdagskveld med konsert og lovsang
Sist Bønneuke var det konsert lørdag kveld, i samarbeid
med Skjærgårds LIVE. Artisten Paul Colman kommer,
og etter konserten fortsetter lovsangen under ledelse av
Impuls-bandet.
Bønnetelt og evangelisering på Nordre
Om ettermiddagen tirsdag til torsdag fra kl. 15 til 17 er vi
til stede øverst i Nordre gate, tilgjengelig for alle i byen
som vil stoppe for samtale, forbønn, eller en kopp kaffe.
Elever og stab fra Nordic School på Levanger har hovedansvaret for opplegget.
Bønnevandringer
Hver dag kl.17 er det bønnevandring, med utsendelse
fra Salem. Det blir utdelt kart med oversikt over sentrale
steder i byen som vandringen går til. Man går alene eller
sammen med noen.
Gi tilbakemelding angående bønnevakter!
Oppfølging i forhold til bønnevaktordningen skjer ved
Anne-Grethe Stjern som er med i hovedkomiteen.
(ag-stjer@online.no Tlf. 91 61 55 21)
Arrangør: Trondheim kristne råd v/Bønneukekomitéen:
Tarjei Cyvin (leder) – Basecamp
Anne-Grethe Stjern – Den Norske kirke
Sveinung Enstad – Den Norske kirke
Charlotte Andreassen – Salem

Hoeggen menighet
på Facebook
Alle moderne mennesker er jo på
Facebook. Der finner du også Hoeggen menighet. Søk etter
Hoeggen menighet på Facebook, eller bruk denne
QR-koden!

Bønneuka i Trondheim er en videreføring av den internasjonale bønneuka for kristen enhet. Det er byens desidert
største felleskristne satsing, der vi tror at vi sammen kan
være med å utgjøre en forskjell i byen vår. Bønneuka
inviterer til felles bønn med mål om å bety enda mer for
enda flere!
Også denne gangen er alle innendørs samlinger lagt til Salem menighet i
Prinsens gate 22.

Blogg

for Hoeggen menighet

Dersom du har noen tanker om tro og
tvil som gjelder kristendom, kan du
velge bloggen på hjemmesiden for Hoeggen
menighet. Her kan alle
delta.

All info om arrangementene under Bønneuka blir å finne på vår
nettside: www.bønneuka.no:
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Besøkstjenesten i Hoeggen:

Mange eldre er ensomme
Vi satte oss ned med eks-sokneprest Asbjørn Reknes på en
kirkekaffe i november og kom i prat om besøkstjenesten i
Hoeggen menighet. Han deltar i en gruppe besøkere som tar
kontakt med mennesker som har meldt et behov for kontakt.
- Ofte er det eldre som har sin pensjon, sitt hus og har trygge
rammer rundt tilværelsen som vi har kontakt med som likevel er ensomme, forteller han.
Flere besøkere ønskes

- Det er mange eldre som ikke
har så mye familie å ty til som kan
komme opp i slike problemer, sier
Asbjørn. - Vi ser at det er en terskel
for folk å melde behov for å få besøk
av en besøker fra menigheten. Det
kan lett oppfattes som å være for
åndelig, sier han.
Men poenget med et besøk fra en
besøker er å være medmenneske. Det
å lytte til og å være til stede. - Mange
har opplevd mye trist gjennom livet,
forteller Asbjørn, - mange bærer på
en sorg som egentlig kan skyldes en
bagatell fra tenårene. Det har ofte tatt
lang tid å få det fram og sette ord på
det og dermed få et forhold til det.

For tiden klarer gruppen å dekke de
behov som er registrert. Men dersom
det skulle komme flere henvendelser,
kan det fort bli kapasitetsproblemer. Det er derfor behov for flere
besøkere. Men mange vegrer seg
mot å melde seg. De er redde for at
de ikke er godt nok kvalifiserte for
jobben. Selv har Asbjørn utdannelse
i sjelesorg som prest. Han har også
tatt tilleggsutdannelse på dette feltet.
Mange føler det er en betryggelse å
snakke med en prest. Taushetsløftet
er da en garanti. Alle som er med i
besøkstjenesten, har imidlertid taushetsplikt. - Det viktigste er å være
medmenneske, poengterer Asbjørn.

- Det er ikke nødvendig å være prest
for å stille opp til dette.
Gruppen av besøkere treffes et par
ganger i semesteret og snakker om
de tema de kan komme bort i. Slik
hjelper de hverandre i tjenesten.

Terskel for å melde behov

Julekonsert i Leira kapell

T

radisjonen videreføres også i år,
med stemningsfull julekonsert i
Leira kapell.
For 7. år på rad vil Bjørkmyrs
spillende ungdommer skape stemning i kapellet til jul. Fra studier i
ulike kanter av verden, kommer de
hjem og gleder seg til den tradisjonsrike konserten. Det blir ikke jul uten
dette, er gjennomgangstonen.
Og allsangen vil som vanlig løfte
taket på kirka. Etter konserten fortsetter vi med kaffe, hjemmebakt og
hyggelig prat.
Tidspunkt: Onsdag 19. desember,
kl. 19.00
Det er Diakoniutvalget ved Leira

formiddagstreff sammen med Bjørkmyr kulturforening som
arrangerer konserten. Kulturforeningen sto tidligere i år bak tiltakene
Bjørkmyrmartna`n, Allsangkveld og
Gårdsmataften ved Lerflaten Gårdsmuseum.
De som deltar er: Siri W. Evensen
– mezzosopran, Gro Helene Lerflaten
– fløyte, Andreas Rokseth – bandoneon, Julie Rokseth – harpe, Lena
Wik – horn, Øystein Løvli – orgel,
Wenche Waagen – klaver.
Ung og gammel er hjertelig velkommen!
Wenche Waagen

Mange føler det er vanskelig å ta
kontakt for å få besøk. Det er ofte
tips fra andre som gjør at en kontakt
etableres. Hyppigheten av besøket
kan variere. Noen har besøk en gang
i måneden, andre hver fjortende dag.
Noen ganger er det nødvendig med
ukentlig oppfølging, forteller
Asbjørn.

Julekonsert
i Hoeggen kirke

Søndag 9. desember kl 18
er det klart for menighetens
tradisjonelle julekonsert.
Her deltar menighetens kor,
som er

Hoeggen Barnegospel
Ambitus
Lightning TenSing
Liturgisk kor
De synger delvis sammen
og hver for seg.
Vi er glade
for at vi også i år har med

Nidarvoll Ungdomskorps
Trondheim Accordionclub
Øyvind Kåre Pettersen
(Organist)

Skule Sørmo

Adventskonsert i Bratsberg
Bratsberg musikkorps i samarbeid med Bratsberg menighetsråd
arrangerer 9. des. kl 19 adventskonsert i Bratsberg kirke. Foruten
musikkorpset deltar musikkrefter både fra bygda og utenfra.
Gratis inngang, men anledning til å gi en gave til Bymisjonen!

Det blir anledning til å synge med
og til å gi en gave til menighetens
musikkarbeid ved utgangen.

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

Fossegrenda

Åpningstider 07-22 (08-20)

FOR EN HYGGELIG HANDEL

Bredesen
Flatås

Elveseter
Begravelsesbyrå
Tlf. 72 84 50 80
Ingen tillegg
ved konferanse i hjemmet.

Dame- og herrefrisør

Tempeveien 22 (ICA-bygget)
Tlf er 73 93 92 67.

Ditt prisgunstige alternativ.

Tannleger

En gammel jødisk tradisjon forteller

Fellesutgivelse av menighetshvorfor nettopp Moria-høyden ble
bladene for Hoeggen, Tempe og valgt som byggested for tempelet i
Jerusalem:
Bratsberg.
Opplag: 11.000
Trykk: Offset-Trykk AS

Det var en gang to brødre som begge
hadde en gård på hver sin side av
den samme høyden. Den ene hadde
Redaktører:
Otto Sjelmo og Skule Sørmo
familie, den andre ikke. Da det var
(layout).
tid for innhøsting, sa den ene broren
til seg selv: ”Jeg har kone og døtre
Bidrag til bladet kan gis til bankkonto
og sønner til å hjelpe meg i skuronna,
4202.24.96047. Dette går til å dekke
mens broren min er alene”. Så sent
kostnadene med utgivelsen. Eventuelt
om kvelden snek han seg over høyden
overskudd fordeles til Hoeggen og
til brorens side, og der la han ned
Tempe menigheter.
noen kornnek. Samtidig sa den andre
Stoff til bladet mottas på e-post:
broren til seg selv: ”Jeg har bare
kirken.i.stroket@gmail.com.
Tidsfrister for levering av stoff er opp- ansvar for meg selv, mens broren min
har så mange munner å mette”. Så
gitt på hjemmesiden.
sent om kvelden snek han seg over
Annonsepris: kr 12 pr spalte-mm.
høyden til brorens side, og der la
han ned noen kornnek. Men en kveld
skjedde det at de støtte på hverandre med kornnekene i armene. De
omfavnet hverandre i takknemlighet,
for begge forsto de hva som foregikk. – Det var her, på dette stedet, at
tempelet ble bygd.
(Sitat fra ”Nytt om Bibelen, nr
3/2012)

Se hjemmesiden for Tempe og Leira (http://tempe.kirken.trondheim.no/ ) for oppdatert informasjon fra Tempe og Leira.
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Kirkeskyss
til Hoeggen kirke

Dersom du ønsker skyss til gudstjeneste, må du ringe direkte til
sjåførene som er satt opp under. For
gudstjenester søndag kl. 11: Ring
søndag formiddag mellom
kl. 9 og 10.
Hvis du skal ha skyss bare hjem
fra kirka, må du også ringe den
oppsatte sjåføren på forhånd.
Vi ønsker at alle som trenger
skyss, skal benytte seg av dette
tilbudet. Ikke vær redd for å ta kontakt med sjåførene. De er innstilte
på å hjelpe deg, og vil gjerne ha
oppdrag. Om nødvendig, be om å
bli kjørt fra døra heime til hovedinngangen i kirka.
Oppdatert liste over kirkeskyss vil
bli lagt ut på hjemmesida.

Takk for all deltagelse,

oppmerksomhet og minnegave
til Kirkens Bymisjon
ved vår kjære

Svein Roar Rødsjøs
bortgang.
Spesiell takk
til Nidarvold Sykehjem avd.C
for godt stell.
Martha,
Ingrid Karen og Odd Inge.
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Velkommen til kirken Tempe, Leira og Bratsberg

Hoeggen kirke kl.11. Den er tilrettelagt for utviklingshemmede i Strinda
prosti som er spesielt invitert. Vil
anbefale Tempe og Leirafolk å gå dit!

17.2 1.s. i fastetiden

25.11 Domssøndag
Leira kapell kl.11
Høymesse v/Tennfjord
2.12 1.s.i advent
Bratsberg kirke kl.11 v/Tennfjord
Lysmesse med deltagelse av konf
Tempe kirke kl.18
Lysmesse med deltagelse av konf

Leira kapell kl.11
Høymesse v/Hummelgård
Mari Alstad trompet og Siri Waagen
Evensen sang

01.01 Nyttårsdag 2013
Tempe kirke kl.11
Høymesse v/Tennfjord

06.01 Kristi åpenbaringsdag

16.12 3.s. i advent

Leira kapell kl.11
Høymesse v/Tennfjord

23.12 4.s. i advent

Tempe helse og velferdsenter kl.17
Sangstund og andakt v/Tennfjord

24.12 Julaften

Tempe kirke kl.13 v/Tennfjord
Nidarvoll skolekorps deltar.
Leira kapell kl.14.30 v/Hummelgård
Mari Alstad trompet
Bratsberg kirke kl.16 v/Hummelgård

25.12 1.juledag

Tempe kirke kl.13 Merk tiden!
Høytidsgudstjeneste v/Hummelgård
Heimdal mannskor.
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Døpte
Fillip Holst-Jamtøy
Liam Aleksander Dragsten Wik
Theo Ünal Altiparmak Evensen
Kasper Sødal Kristiansen
Håkon Lie Krokstad
Haakon Mathias Kvalvik
Emil Myren Lund
Emilia Sophie Johnsen Frøstad
Håkon Øiangen
Anna Rudolfsen
Sondre Rognes
Silje Rognes
Tia Smedseng
Sigurd Støen
Einar Grødal Aksnes

Nora Margrethe Kristiansen
Saga Elise Nergaard
Haakon Haagenstad Norli
Tirill Marie Weden
Ailo Olsen- Engdal
Nicolai Kvam
Odin Olaussen Aune
Lucas Forr Garnvik
Miriel Loholt Aunrønning
Elias Hågensen Markovic
Ronja Jalika Ceesay Nygård
Kristoffer Schanke-Stenstvedt
Jenny Leirmo Steinvik
Iver Vullum-Bruer

Tempe

26.12 2.juledag

9.12 2.s.i advent
Tempe kirke kl.11
Høymesse v/Hummelgård
Søndagsskole
Ingen gudstjeneste. Se Hoeggen

Bratsberg kirke kl.11
Familiegudstjeneste v/Tennfjord
Tempe kirke kl.18
Kveldsgudstjeneste v/Tennfjord

Tempe og
Leira menighet

Juletrefest for hele familien kl.17 i
Tempe kirke

13.01 2.s. i åpenbaringstiden
20.01 3.s. i åpenbaringstiden

24.02 2.s. i fastetiden

Leira kapell kl.11
Familiemesse v/Hummelgård

03.03 3.s i fastetiden
Tempe kirke kl.11
Høymesse v/Tennfjord
Søndagsskole

10.03 4.s i fastetiden

Bratsberg kirke kl.11
Ung messe. Deltagelse av
konfirmanter og Kirkens Nødhjelp
Tempe kirke kl.18
Ung messe. Deltagelse av
konfirmanter og Kirkens Nødhjelp

Bratsberg kirke kl.11
Høymesse v/Hummelgård
Tempe kirke kl.20
Orgelkonsert Kåre Nordstoga

17.03 Maria budskapsdag
Leira kapell kl.11
Høymesse v/Hummelgård

27.01 Såmannssøndag

Alle som vil kan delta i Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon

Tempe kirke kl.11
Familiegudstjeneste v/Tennfjord

19.03 Årets fasteaksjon kl.18-20
24.03 Palmesøndag

03.02 Kristi forklarelsesdag

Tempe kirke kl.11.
Høymesse v/Hummelgård

10.02 Fastelavnssøndag

Se hjemmesiden for Tempe
(http://tempe.kirken.trondheim.
no/ ) for oppdatert informasjon

Leira kapell kl.11
Høymesse v/Hummelgård

Ingen gudstjeneste grunnet konfirmanthelg Det er familiemesse i

Døde

Knut Langseth
Aslaug Gunvor Johanne Johansen
Thor Vidar Wedø
Edna Kristine Hanssen
Edel Larsen
Gudlaug Marie Engen
Thomas Olaussen
Signe Kreft

Agnes Elida Taraldsen
Tullik Andersen
Otto Martin Stølan Fiksdal
Eli Lidal
Agnar Henry Holmvik
Bjarne Knudsen
Borghild Elfrida Johannessen
Asbjørn Lyngskog Bjørnaa

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, Leira og Bratsberg:
Øystein Løvli
tlf: 953 34 862
oystein.lovli@kirken.trondheim.no
Enhetsleder:

Døpte i Bratsberg
Emma Michelle Johnsen
Linnea Michelle Johnsen
Kevin Wanvik
Liam Aleksander Dragsten Wik
Andine Sigvaldsen

Adr.: Holtermannsvn 30, 7031 Trondheim
Tlf. ma-fred. 10-14:
95 40 80 94
Bankgironr.: 7874.06.07862
E-post: post.tempe@kirken.trondheim.no

Jarle Jacobsen
jarle.jacobsen@kirken.trondheim.no

Vebjørn Danielsson Glende
Kasper Bruun Skjeldam
Solveig Amanda Dahle
Sebastian Aarvik Lindgjerdet

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):

Familiegudstjeneste kl. 14.30.
Utleira skolekorps deltar.
Familiegudstjeneste kl. 16.
Nardo Bydelsorkester deltar
25. Høytidsgudstjeneste kl. 11.
29. Romjulsfest for eldre
kl. 12-14.
Se egen omtale i bladet.
30. Romjulsgudstjeneste kl. 11.
Dåp

Januar 2013
Desember

02. 1. søndag i advent.
Familiemesse kl. 11. Dåp.
Speidere og Mini - og
barnegospel medvirker.
Kl. 18. Lysmesse med
konfirmantene.
09. 2. søndag i advent.
Høymesse kl. 11. Dåp.
Søndagsskole
Adventsgudstjeneste
Nidarvoll Helsehus kl. 13.15
Julekonsert kl. 18. Menighetens
kor med flere medvirker.
16. 3. søndag i advent.
Høymesse kl. 11.
Søndagsskole
23. 4. søndag i advent.
Ingen gudstjeneste i Hoeggen.
24. Familiegudstjeneste kl. 13.
Steindal skolkorps og Mini – og
barnegospel deltar.
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Nyttårsdag er det ingen
gudstjeneste i Hoeggen.
Høymesse i Tempe kirke kl.11
v/Tennfjord.

5. Juletrefest kl. 16-18.
Søndagsskolen og Mini-og
barnegospel deltar
6. Kristi Åpenbaringsdag.
Familiemesse. Mini-og barnegospel deltar. Dåp.
13. Høymesse kl. 11.
20. Høymesse kl. 11. Dåp
Søndagsskole.
27. Såmannssøndag.
Høymesse kl. 11. Dåp
Søndagsskole.
29. Formiddagstreff kl. 12-14

Februar

03. Kristi forklarelsesdag.
Høymesse. Ikke dåp.
Søndagsskole

10. Fastelavnssøndag.
Familiemesse kl.11.
Utviklingshemmede i Strinda
prosti er spesielt invitert. Dåp.
13. Askeonsdag. kl 17-19.
”Fra fest til faste”.
Mini – og barnegospel deltar.
17. 1. søndag i fastetida.
Høymesse kl. 11
og dåpsgudstjeneste kl. 14.
24. 2. søndag i fastetida.
Høymesse kl. 11
26. Formiddagstreff kl. 12-14
27. Konsert med Nidarosdomens
guttekor kl. 19

Mars

03. Høymesse kl. 11. Dåp
10. Høymesse kl. 11
17. Maria Budskapsdag.
Familiemesse kl. 11. Dåp.
Kl. 17 Konfirmantenes årlige
innsamling til Fasteaksjonen
24. Palmesøndag.
Visitasgudstjeneste kl. 11.
Det avholdes bispevisitas i
Hoeggen menighet 20. – 24.
mars.Eget program for visitasdagene kunngjøres seinere.
Se hjemmesiden for
Hoeggen (http://hoeggen.kirken.trondheim.
no/ ) for oppdatert
informasjon

Døpte

Hanne- Kristin Hepsø Askim
Adrian Noor Bruneel
Kasper Buarø
Silja Furu
Emil Strandhaug Hafeld
Emilie Aune Harøy
Julian Jonassen Holmen
Noah Moen Levang
Mathea Lindkvist - Nørstrud
Kristina Isabel Vikene Trædal
Olav Rosvold Riksfjord
Ada Rosvold Riksfjord
Synne Hole Brekke
Jakob Gratland
Benjamin Øvre Lien
Christian Malmo
Tobias Normand-Sperle
Michael Tranvik
Tobias Flaamo Sandgrind
Odin Harley Mostad
Mikael Bolognesi Nilsson
Anna Rudolfsen
Felix Kristiansen

Døde

Johan Brødreskift
Margoth Fredrikke Aalstad
Else Marie Pedersen
Hilde Wiig Hanssen
Torbjørn Bye
Gerd Frank
Hans Tronsaune
Hjørdis Marie Birkelund
Kirsti Adde
Terje Sivertsen
Randi Thorvaldsen

Mathias Mattson
Håvard Betten Nilsen
Tia Smedseng
Berit Rødseth
Marius Wiig-Pedersen
William Solem
Billy Christer Helbostad Arkler
Leander Aune
August Bjerknes
Aksel Rødseth Ingebrigtsen
Live Jystad Johnsen
Sunniva Richardsen
Freya Mira Svendsen
Tiril Marie Weden
Emmelin Lium Lossius
Marie Hesthagen Morken
Sofie Mauseth Petersen
Ingvild Rønsberg Kjøsnes
Cecilie Ottesen Roaas
Victoria Ottesen Roaas
Victoria Angelica Skogmo Karseth
Tora Kristin Strand Klokkerhaug
Matheo Kristensen

Edvin Mjønes
Gunnar Rygh Hjelseth
Thor Gravem
Liv Strøm
Terje Heinrich Gossmann
Willy Åge Arntsen
Svein Roar Rødsjø
Erna Iversen
Thorbjørn Svendsen
Eli Ernstsen

HOEGGEN MENIGHET
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
Kantor:
Oddrun Bølset

tlf: 73 82 34 56

Kirketjener:

(ubesatt)

Diakon:
Heide Thorsen

tlf.: 41 26 20 39

Kateket:
Åse Kristine Norlund

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:

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

Guds hjartelag - og vårt
Julenatt viste Gud oss hjartelaget sitt.
Han gav oss Jesus, - for at ingen skal vere åleine i livet lenger.
Jesus kom for å gje seg sjølv til oss.
Han viste særleg omsut for den som er einsam og utanfor, og for den framande.
I jula gjev vi og meir av oss sjølve enn vanleg. Vi viser vårt hjartelag.
Vi tenkjer på den som er framand mellom oss.
I kristen og jødisk tradisjon har det vore slik at når ein held festleg lag, skulle det vere dekt på til ein
ekstra ved bordet. Det skulle stå ein ledig stol i fall ein framand skulle banke på døra og be om mat
og husrom. Ein skulle vere budd på at Kristus, Messias kom til festen. Og einkvar framand som banka
på, kunne vere Kristus, - for han ser ut som alle oss andre.
Ja, det er til og med slik at vi trur at Kristus kjem saman med kvar framand som bankar på døra vår
og ber om mat og husrom.
Det ligg djupt i julebodskapen at Jesus stiller seg saman med dei utstøtte. Tidleg vart han ein utstøtt
sjølv.
For det var ikkje husrom i Betlehem for Jesusbarnet, Maria og Josef. Og dei vart og snart flyktningar,
då kong Herodes stod dei etter livet.
Jesus Kristus slår følgje med den som er på flukt. Han gjev seg saman med den som er huslaus og
einsam.
Mange framande, flyktningar, asylantar, romfolk og huslause bankar på døra vår for tida, både til oss
som storsamfunn, og som einskildmenneske.
Dei ber om å få kome inn i varme og tryggleik hos oss.
Kristus er i følge med dei.
Det er utfordrande å vere medmenneske. Men og ei stor velsigning, - for Gud, vår skapar og frigjerar,
har gjeve oss til kvarandre.
Lat oss be om at Kristus sjølv hjelper oss å vise kristent hjartelag når vi møter vårt medmenneske.

Velsigna jul

