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Tempe bydel står foran  
store forandringer

Den beste 
gaven man 
kan ha..
Les hva Helga H. 
Byfoglien, preses i 
Bispemøtet, sier om jula 
på side 2.

Det kan bli bygd 
fem 15 etasjes 
høyhus sammen 
med en rekke 
5-etasjes bebyg-
gelse langs Holter-
mannsveien i den 
nye utbyggings- 
planen som 
Trondheim kom-
mune har ved-
tatt.  Utbyggingen 
skaper både store 
muligheter og 
utfordringer for 
menighetslivet i 
Tempe.                                   

          Se side 7



1 Det som var fra begynnelsen, det 
vi har hørt, det vi har sett med egne 
øyne, det vi så og som hendene våre 
tok på, det forkynner vi: livets ord. 
2 Og livet ble åpenbart, vi har sett 
det og vitner om det og forkynner 
dere det evige liv, som var hos Far 
og ble åpenbart for oss. 3 Det som 
vi har sett og hørt, forkynner vi 
også for dere, for at dere skal ha 
fellesskap med oss, vi som har fell-
esskap med Far og med hans Sønn 
Jesus Kristus. 4 Og dette skriver vi 
for at vår glede skal være fullkom-
men.

1. Joh 1, 1-4

Den beste gaven man kan ha...

Det var julekveld for et par år 
siden. 190 trøtte passasjerer ventet 
på bagasjen sin på en flyplass i 
Spania. I tusen hjem hadde ju-
lefeiringa startet for lengst, med 
latter, sang og glede, mens ansik-
tene langs bagasjebåndet bar den 
samme stille, distanserte livstrøtt- 
heten som man ser i slike haller. Så 

kommer signalet, og båndet 
begynner å gå. Men ut gjennom 
plastremsene kommer ikke bager 
og kofferter. I stedet kommer 
gaver. Sølv, gull og rødt, silkebånd 
og sløy-
fer. Med 
navnelap-
per. Først 
nøles det; 
”Hva er 
dette for noe tull?”. Så kommer 
smilene. Latter og rop. Noen 
klemmer et menneske de aldri har 
møtt før. Flyselskapet har gjort 
et stunt. De har gitt de reisende 
gaver. Og det blir selvsagt filmet, 
i hemmelighet, for å bruke det til 
markedsføring. Det dokumenterer 
samtidig hvor mye sannhet det er 
i det gamle utsagnet: ”Den største 
glede man kan ha, det er å gjøre 
andre glad”.

Lure selgere har funnet ut at det 
å gi bort noe gir godt omdømme. 
Markedsførerne vet hva som vek-
ker følelser og hvilken kraft gaven 
har. For gavens glede er delt: Både 

den som gir og den som tar i mot 
kan ta del i gleden.

Vi går inn i feiringen av den 
største gaven: Gud sender sin sønn 
til jorden slik at hver den som tror 
på ham, blir invitert inn til evig liv 
hos ham. Det evige livet var hos 
vår Far i begynnelsen, og ble åpen-
bart for disiplene. De fikk denne 
innsikten som gave. Og Johannes 
beskriver hvordan denne gaven 
fyller ham: ”Det vi har sett og 
hørt, forkynner vi også for dere”. 
Og det som virkelig gir gaven 
uslitelig kraft gjennom 2000 år, 
er den enkle innsikten Johannes 
og disiplene hadde om gavens 
virkelige kraft: Den må deles! ”Vi 
skriver dette”, fortsetter Johannes, 
”for at vår glede skal være full-
kommen”.
”Jeg forkynner dere en stor glede, 
en glede for hele folket”, sa engelen 
på  Betlehemsmarken. For gleden 
er ikke begrenset til å gjelde den 
første mottakeren. Gleden må 
deles for å bli fullkommen, slik vi 
deler julens glede med hverandre 

i små og store 
gaver. 
Så vet vi også 
at vi lever på en 
jord der gavene 
ikke er fordelt 

rett. 2014 har vært et år der ufred 
og urett har fått stort rom i verden. 
Vi kan ikke dele den store gleden 
som ble forkynt på marken, uten 
å gi den videre. Derfor er julens 
budskap også en sterk og viktig 
påminnelse om å dele. Budska-
pet om han som kom for å skape 
rettferd og fred. Det er det vi skal 
få gleden av å dele. I ord og i han-
dling. 

Del gaven!

Velsignet julehøytid.
Helga H. Byfuglien
Preses i Bispemøtet

Den beste gaven 
man kan ha...

Awe Andrea er født på flukt, 
lykkelig uvitende om kon-
fliktene i Sør-Sudan og om 

faren som utkjemper noens krig et 
eller annet sted. Mamma Cecilies 
fang er hennes egen trygge, lille 
verden.

Da borgerkrigen i Sør-Sudan 
blusset opp, lot soknepresten i 
Don Bosco flyktningene slå seg 
ned utenfor kirken. I dag er de ni 
hundre mennesker som bor på 
kirkebakken, de aller fleste kvin-
ner og barn. Kirkens Nødhjelp 
sikrer dem rent vann, hygieniske 
sanitærforhold og annen nødhjelp. 
Men stadig kommer flere til, nye 
flyktninger og barn født på flukt. 
Lille Awe Andrea er ett av dem.

Hun ble født i det samme tel-

tet der ett av søsknene hennes 
døde for bare noen måneder 
siden. Moren Cecilie løfter henne 
varsomt opp, ammer og vugger 
babyen med bevegelsene til en 
sjubarnsmor. Hun forteller med 
den samme, rolige stemmen om 
krigens redsler, om den drama-
tiske flukten, tapet av to barn, om 
bekymringene og håpet for de fem 
barna som fortsatt lever.

–Det er ikke mye mat, og teltet er 
ikke tett. Men vi er vi er glade for 
å være i trygghet, og vi har rent 

vann. Når krigen er over, kan vi 
starte på nytt.          

Rent vann til 108 000
Siden jul i fjor har borgerkrigen i 

Sør-Sudan fordrevet 1,7 millioner 
mennesker. De fleste flyktningene 
bor ved FN-baser, i kirker eller 
under trær. Kirkens Nødhjelp har 
det siste året drevet en omfattende 
nødhjelpsinnsats i tillegg til det 
langsiktige arbeidet i Sør-Sudan. 

Hittil er 80 vannpunkter rehabi-
litert, og 20 nye brønner er boret, 
hovedsakelig i tilknytning til leire 
og tilliggende lokalsamfunn. Det 
gir tilgang til rent vann for 108 
000 personer. Kirkens Nødhjelp 
når ut til flyktningene med helse-
tjenester, telt, tepper, kokekar og 
hygieneartikler. Men fortsatt er de 
humanitære behovene enorme.

Gi trygghet til jul!
Kirkens Nødhjelp er vår menig-

hets forlengede arm ut i verden. 
Gjennom dem kan vi gi husrom, 
rent vann og nødhjelp til barn 
som fødes inn i krig og kaos, en-
ten det er i Sør-Sudan, Syria, Gaza 
eller Nord-Irak. 

Dersom du tenker deg på jule-
gudstjeneste denne julen, håper 
vi du vil støtte arbeidet vi gjør 
sammen med Kirkens Nødhjelp. 
Husk å ta med kontanter til kol-
lekten – og vær med å gi trygghet 
i julegave til barna som trenger det 
aller mest! 

Et barn er født på kirkebakken
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SØR-SUDAN: Da borgerkrigen blusset opp, lot 
soknepresten i Don Bosco flyktningene slå seg ned 
på kirkebakken. Her har Cecilie funnet trygghet for 
seg selv og sine fem barn. Awe Andrea er født på 
flukt. (Foto: Erik Thallaug/Kirkens Nødhjelp)



Mon tro hva Thonning Owe-
sen ville sagt om han besøk-

te Leira kapell i dag? Forhåpent-
ligvis ville han vært fornøyd med 
utviklingen av det 
Leira bedehus han 
ga penger til i sitt 
testamente.

Tonning Ow-
esen var eier og driver av Leira 
gods fra 1828 og til sin død i 1881. 
Han var en dyktig jordbruker, og 
hadde ved sin død tjent opp en 
stor formue.  

Han var ellers aktiv på 
mange måter, var blant annet 
medlem i Det kongelige Norske 
Vitenskapers Selskap i Trondheim.

Noen år før sin død gjennom-
gikk han en religiøs krise, ble en 
ivrig kirkegjenger og hadde sin 

egen kirkestol i Bakke kirke. Hans 
testamente viste stor generøsitet til 
mange gode formål, og blant dem 
var en donasjon til opprettelse av 

Leira bedehus. Bedehuset ble en 
stiftelse, ferdig bygget og innviet i 
1899.  

I mange år tilhørte bedehuset 
Moholt kirke, men ble i 1992 over-
ført til Tempe, og er i dag en del av 
Tempe og Leira menighet.

Bedehuset var i mange år bygdas 
storstue, der møter, fester, basarer 
o.l. ble arrangert.

Under krigen var huset okk-
upert av tyskerne, og etter 1945 

trengtes en skik-
kelig renovering.

Blant annet for å 
få dette ordnet ble 
Leira kirkeforen-
ing stiftet i 1952.

Omtrent sam-
tidig kom det øn-
sker om endring 
til kapell, slik 
at alle kirkelige 
handlinger kunne 

foregå der.
Naboer av bedehuset 

var blant de aktive i 
dette opplegget, og det 
ble startet innsamling 
av penger for formålet. 
Enda var det noen 
midler igjen i stiftelsen, 
og de kom godt med i 
arbeidet.

7 mars 1954 ble ka-
pellet innviet i nærvær 
av menigheten, prester 
og biskop.

Bygdefolk og andre 
var rause med gaver: 
det ble gitt døpefont 
med mugge og fat, pia-
no, alterduk, krusifiks, 
lerret, lysestaker, ly-
sekroner etc etc. Orgelet 

var også en gave, samt at det ble 
opprettet et blomsterfond.

I årene etterpå har huset 
gjennomgått flere 
restaureringer, både 
inn- og utvendig.  

I 2009 ble 1. 
byggetrinn av Leira 

kirkegård innviet, og er i dag et 
yndet utfartssted, med sine grønne 
plener, flotte hekker og blom-
ster-beplantninger, samt gode 
hvilebenker for trøtte bein.

Kapellet har ca 160 sitteplas-
ser, galleri for orgel, kjøkken 
og toaletter. I tillegg er det satt 
opp et servicebygg med plass for 
redskaper og utstyr.

I kapellet arrangeres det gudst-
jenester, barnedåp, vielser, begrav-
elser, formiddagstreff for pens-
jonister samt konserter. Den årlige 
julekonserten kunne med fordel 
hatt et større lokale, men hittil har 
det gått bra å sitte trangt.

Leira kapell og området rundt 
er blitt et landemerke – et fredet 
sted med vakker utsikt – kanskje 
spesielt når alle lysene tennes ved 
mørkets frembrudd.  

Elin Rø Ludvigsen

En reise i tid..
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Store ting har skjedd i 
og rundt Tempe kirke 
det siste året. På tampen 
av 2013 ble kjøkkenet i 
sokkeletasjen helrenovert. 
Tak og vegger både i 
kjøkkenet, menighets-
salen i sokkeletasjen og 
kontorene i andre etasje 
av kontorfløyen er malt. 
Det stod Trygve Storflor 
(medlem av menighetsrå-
det) og medhjelpere for. 
Kontorene i første etasje 
av kontorfløyen er pus-
set opp, og det ble i den 
anledning funnet plass til 
et lite tekjøkken.
I løpet av sommeren er 
det anlagt nytt parkanlegg 
rundt kirka, og det er lagt ny drener-
ing rundt hele bygget. Trappene ute 
er blitt borte, slik at kirka er blitt 

mer tilgjengelig også for dem som 
sliter med trappetrinn eller bruker 
rullestol. Kirka ble bygget i 1959/60 
og dreneringen har ikke vært skiftet 
på alle disse årene, så det var på 
høy tid at dette viktige arbeidet ble 
gjort. Når det nå er drenert og alle 
kjellerrom er blitt tørre, kan flere av 
møterommene i sokkelen tas i bruk 

til ulike aldersgrupper. Snart blir det 
også nyoppusset ungdomsrom og 
nye toaletter for funksjonshemmede. 

Dette gir større grad av fleksibilitet, 
og ulike grupper kan bruke kirka 
samtidig.
Med asfalterte parkeringsplasser, 
nysådde plener  og beplantninger, 
står utearealene godt til de nye om-
givelsene kirka har fått de siste årene.
             OS/PAW

Markante oppgraderinger
 av Tempe kirke

Solveig Slettahjell 

kommer til Tempe kirke tirsdag 
24.febr kl 1900, for å ha en konsert 

sammen med Ekbergkoret. Kon-
serten er til inntekt for barnehagen 

Trønderheimen i Tapa kommune 
i Estland. Denne barnehagen er 

for vanskeligstilte barn som ikke 
får noe tilbud av Tapa kommune. 
Etter konserten blir det servering 

og utlodning nede i sokkeletasjen.

5



Også denne sesongen har vi 
gjennomført flere sam-
linger med Tempe(n) før 

kampen i Tempe kirke.  Dette er et 
forsøk på å få til et tilbud i Tempe 
kirke med lav dørstokk, et slags 
sjømannskirkekonsept.  Dette 
arrangementet er i nært samarbeid 
med Rosenborg ballklubb.

RBK annonserer for sam-
lingen på sine hjemmesider, 
stiller med ekspertgjester, 
stiller med quizspremier og 
billetter til artister eller andre 
deltakende. 

Hva er Tempe(n) før 
kampen?

Vi prøver å ha et arrangement 
som er en blanding mellom 
sjømannskirke og VIP-plass på 
Lerkendal.  Vi har alltid vafler 

og kaffe, 

det er alltid populært.  Arrange-
mentet har en gjenkjennelig 
kjøreplan.  Vi starter med en kort 
bibeltekst, som gjerne er sønda-
gens tekst.  Vi har alltid med et 
kulturelt innslag, enten i form av 
at musiker, storband, solosanger 
eller kor opptrer.  Her har vi hatt 

både unge talenter, idoldeltakere 
og kjente musikere.  I høst kan vi 
nevne Martine Rygvold(Idol) og 
Jan Magne Førde(Brass Brothers).  

På alle kamper har vi med en 
journalist fra lokalavisa til bor-
telaget, alt fra Sunnmørsposten til 
Drammens Tidene.  Dette er all-

tid spennende.  Disse har god 
kunnskap om bortelaget 

og er ofte frittalende 
i forhold til feil og 

mangler ved laget 
som er på besøk.

Vi har alltid 
med en gjest 
med god 
kunnskap om 

RBK, som analyserer sesong, tre-
nearbeid og gjør vurdering av da-
gens kamp.  I år har vi hatt besøk 
av Bent Skammelsrud, fotballprest 
Steinar Leirvik, Rune Bratseth, 
Otto Ulseth, Kjetil Kroksæter og 
Bjørn Hansen.  Dette er givende 
og spennende intervjuer, før vi 

går over til kamp på 
Lerkendal.  I tillegg 
til dette får vi infor-
masjon direkte fra 
garderoben til RBK, i 
forhold til lagoppstill-
ing, skader og andre 
opplysninger rundt 

uttak av laget.  Den som møter på 
Tempe(n) før kampen stiller godt 
rustet i forhold til dagens kamp. 
Det er alltid noen som kommer 
med gode innspill til oss som er 
til stede i forhold til enkeltspillere, 
formasjoner og dagens taktikk.

Arrangementet starter alltid en 
time og tretti minutter før kamp, 
og avslutter tretti minutter før 
kampen.  Vi tilbyr gratis parkering 
under kampen, ca 100 meter fra 
stadion, for alle som kommer på 
arrangementet.  

Velkommen til nye Tempe(n) 
før kampen i 2015, til kultur, 
søndagens tekst, quiz, kaffe, vafler 
og mye fotball!           Stein Bratseth

Tempe(n) før 
kampen

Vi opplever en spennende 
utvikling i vår bydel. I 
løpet av det siste året har 

bydelen fått mange flere beboere.  
I Fossegrenda har det dukket opp 
et stort nytt boligområde, og på 
Lerkendal har vi fått en stor ny 
studentby.  Alle som har flyttet 
inn i det nye feltet i Fossegrenda 
sokner til Leira kapell, og den nye 
student-
byen 
sokner 
til Tem-
pe kirke. 
Dere 
som har flyttet inn er hjertelig 
velkommen til vår bydel og vår 
menighet, som heter Tempe og 
Leira.  Det hadde vært utrolig fint 
å se dere nye beboere på ulike 
samlinger i våre to kirker. 

Helt spesielt ønsker vi som kirke 
og menighet å være en ressurs for 
alle dere studenter som bor i vårt 
nærmeste nabolag.  Vi skal forsøke 
å legge til rette ulike tiltakt rettet 
mot dere som gruppe og som 
enkeltindivider.

Vi vet at mange studenter  
opplever ensomhet og ønsker 
seg fellesskap med andre.  Mange 

kommer helt ukjente til Trond-
heim, uten kjente og til en helt 
ukjent studenttilværelse.  Vi vet 
at dette er utfordrende for mange.  
Ikke alle føler seg hjemme i de 
studenttiltakene som blir lagt opp 
i oppstarten av studiet, med fad-
deruker og mye festing.  Noen har 
helt andre behov.  Det er derfor vi 
ønsker å sette i gang ulike tiltak og 

arrange-
ment for 
student-
gruppa.  
Menigh-
eten 

ønsker å ha ulike tanker i hodet 
rundt dette.  Det er klart at vi 
ønsker oss studenter inn i gudst-
jenestefellesskapet, men i tillegg 
ønsker vi å være en diakonal kirke, 
som ivaretar den enkeltes behov.  
Det er derfor vi ønsker å prøve oss 
litt fram, for å se hva denne grup-
pa kan ha av ønsker.  Vi tenker 
oss brettspillkvelder, samtalesam-
linger, strikkekvelder, matserver-
ing m.m..  Her har det vært fint 
om dere studenter hadde meldt 
inn ønsker og behov. Det er bare 
å ta kontakt med vår diakon Pål 
Arne Winsnes. Kirka, med sine 

ulike rom, ligger i deres midte, 
klar til bruk.  Dere er alle hjertelig 
velkommen.

Jeg ønsker også å nevne et 
annet positivt tilskudd til vårt 
menighetsarbeid.  Vi har fått egen 
menighetspedagog.  Hun heter 
Marie Hauge Gonzalez. Marie er 
ansatt i 50% i vår menighet, og i 
den andre femtiprosenten jobber 
hun i Hoeggen.  Marie skal ar-
beide med dåpsopplæring, det vil 
si vårt arbeid med menighetens 
barn fra dåp til konfirmasjon.  Det 
første Marie startet opp i høst var 
Babysang i Tempe kirke. Et po-
pulært tiltak, som samler rundt 15 
barn med foreldre. Her synges det 
med babyene, pluss at foreldrene 
får med seg et sosialt treff med en 
god kopp kaffe og ferske vafler. 
Det er plass til flere, så det er bare 
å sjekke på menighetens hjem-
meside for tid og sted. Med dette 
vil jeg takke alle våre lesere for 
året som snart er til 
ende.  God jul og et 
riktig godt nytt år 
til dere alle!        

Stein Bratseth,  
menighetsråds- 

formann

Velkommen til 
Tempe menighet!

Store  byggeplaner for Tempe og Sluppen
Bystyret har vedtatt store byg-
geplaner for området for Tem-
pe, Valøya og Sluppen. Det skal 
bygges 1500 nye leiligheter, 450 
studentboliger og omlag 400 000 
m2 med kontorer og tjenestytinger. 
Bebyggelsen består for en stor del 
av 5-etasjes bygg. I tillegg planleg-
ges fem 15-etasjer høyhus langs 
Holtermannsveien. Dette er det 
mest omfattende byomformings- 
område i Trondheim.  Det skal 
også legges tilrette for rekreasjon, 
grønne områder og sykkelveier. 

Utfordring for Tempe menighet
Stein Bratseth, formann i menig- 
hetsrådet, har forfattet et høring-

dokument om utbyggingen. Der 
verdsettes spesielt bedre tilgang til 
Tempe kirke, også med sykkel- og 

gangvei. Videre trekkes spesielt 
fram den forbedrede tilgangen til  
elvebredden.           SS
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Det er en veldig flott gjeng som 
nå har startet på konfirmas-

jonsåret. I tillegg til vanlig konfir-
masjonsundervisning, har konfir-
mantene delt seg i tre temagrupper: 

KRIK-konfirmanter som gjen-
nomføres i samarbeid med Kristen 
idrettskontakt, Globalkonfirmanter 
som arrangeres i samarbeid med 
KFUM/KFUK Global og Change-

maker, og Livsgledekonfirmanter 
som foregår i samarbeid med stif-
telsen Livsglede for Eldre og Tempe 
helse- og velferdssenter.

PAW

Her er konfirmantene 2015 i Tempe, 
Leira og Bratsberg menigheter, avbil-
det på Vassfjellkapellet der de møttes 

til den første av to konfirmansjonsleir-
er. Den neste leiren blir i mars på IMI 

Stølen på Oppdal.

Denne gruppa er helt ny av året og våre menigheter er først ute i Norge og i verden, med å tilby Livsglede som tema i 
konfirmasjonsundervisning. 

Fra Globalkonfirmantene i 
Tempe/Leira/Bratsberg og 
Hoeggen menigheter.

I august arrangerte sogneprest 
Anna Kempe og diakon Pål 
Arne Winsnes en reunion for 

konfirmantene som ble konfirm-
ert i mai. Det var en stor gjeng 
som kom denne torsdagskvelden 
nede ved Nidelva hos familien 
Schjetne. Her grillet vi pølser, 
spilte wolleyball og fotball, og 
hadde både korssamling og fin 
samtale om hva ungdommene 
ønsker videre av kirka. Flere 
ønsker at det skal settes i gang et 
tilbud for ungdom etter konfir-
masjonsalderen, og flere vil være 
med å ta et ansvar. 
Vi trenger noen frivillige ung-
domsledere med oss i dette arbei-
det. Dersom du kan tenke deg å 
engasjere deg i et viktig frivillig 
arbeid for ungdom, bes du kon-
takte diakon Pål Arne Winsnes.
           PAW

Konfirmantene i Leira kapell 3. mai.

Konfirmantene i Bratsberg kirke 3. mai. Her lå nysnøen denne formiddagen.

Konfirmantene i Tempe kirke 4. mai kl 10.00.

Konfirmantene i Tempe kirke 4. mai kl 12.00.
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8 Minneord over Bjørg Reitan
Bjørg Reitan var aktivt med både i barne- og ungdomsarbeid og i kirkering-
er. Det var kanskje speiderarbeidet som lå hennes hjerte nærmest og der 
utførte hun et spesielt godt arbeid. Hun deltok bl.a i menighetsrådet. Hun 
hadde et varmt hjerte for kirka og menigheten på Tempe og Valene. Tempe 
menighet ønsker å takke Bjørg Reitan for det store og hjertelige engasje-
mentet hun har hatt og det store frivillige arbeidet hun har utført for Tempe 
kirke i hele denne perioden.  Vi lyser fred over Bjørg Reitans minne.

Nye trosopplærere i 
Strinda prosti på  
introduksjonskurs
I begynnelsen av september var 
alle de nye trosopplærerne i Strin-
da prosti på tre dagers introduks-
jonskurs. De to første kursdagene 
ble gjennomført i Brøsetveien 
168, på det nye møterommet til 
Strinda prosti, og bildet herfra  
(nederst) viser alle trosopplærerne 
omkranset av de to som hadde 
utarbeidet kurset:  kateket Inger 
Helen Nygård (til h) og diakon 
Pål Arne Winsnes (til v). Vår 
menighetspedagog Marie Hauge 
Gonzalez står i midten på bildet 
fra møterommet på Strinda.
Kursets siste dag ble holdt hos 
Kirkelig Fellesråds lokaler i 
Munkegata 6, der kirkeverge Kjell 
Inge Nordgård og hans stab ønsket 
velkommen og orienterte om 

virksomheten. Avdelingleder Jarle 
Jacobsen, i Strinda prosti var ans-
varlig for dette introduksjonskur-
set, som ble gjennomført for første 
gang i kirka i Trondheim. På 

bildet fra Munkegata( øverst) står 
Marie Hauge Gonzalez nr to fra 
venstre i første rekke. Kirkeverge 
Kjell Inge Nordgård står lengst til 
høyre.             PAW

Våren 2015 starter menigheten 
opp med fellesskapskvelder i Tem-
pe kirke siste tirsdag i måneden.

Første fellesskapskveld er 27. 
januar kl 1900. Da kommer Marie 
og Bjørn Aakre som vil snak-
ke om fellesskapets betydning i 
menigheten. De har med seg Betel 
Storband og sanggruppe fra Betel 
menighet. Dette blir en flott kveld, 
med mye sang og musikk, og vi 
regner med det vil komme mange 
mennesker.

Neste fellesskapskveld blir 

24.februar. Da blir det konsert 
med Solveig Slettahjell og Ek-
bergkoret til inntekt for barne-
hagen i Tapa i Estland. Estlands-
foreningen i Midt-Norge vil etter 
konserten fortelle om sitt viktige 
diakonale arbeid i Estland. Her 
blir det både servering, åresalg og 
aftenutlodning.

Den 24. mars får vi besøk fra 
Normisjon. Regionleder Inger 
Britt Rødberg kommer, i tillegg 
til representanter for Normisjons 
innenlands, og utenlandsarbeid. 

Her kommer det også noen som 
vil synge og spille, og det blir mye 
allsang. Det blir også utlodning.

Den 28. april blir det 
nabokveld. Dette blir en spen-
nende kveld, der en egen komite 
legger programmet for kvelden. 
Det kommer mer informasjon om 
denne i neste utgave av menigh-
etsblad.

Siste fellesskapskveld våren 
2015 blir 26. mai der kantor 
Øystein Løvli legger opp til et 
flott program med ulike sang- og 
musikkrefter. Mer informas-
jon kommer i neste utgave av 
menighetsbladet.

Fellesskapskvelder i Tempe kirke våren 2015
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De 

Fri
vill

ige 
 Her er familien Schjetne som hvert år 

inviterer til friluftsgudstjeneste på deres 
eiendom i Valøyslyngen 9, nede ved 

elva. I sommer var det 95 som deltok 
på gudstjenesten. Familien Schjetne 

består av fra v: Erik, Else, Halvard, og 
Ylva, og de stiller opp både med gratis 

pølser, vafler og kaffe.

 En tirsdag i måneden arrangerer 
denne trioen formiddagstreff på 
Leira kapell: fra v: Elin Rø Lud-
vigsen, Marit Dahl Linstad, og 
Ingrun Ekle Utgaard.

Garderoben i sokkeletasjen i 
Tempe kirke måtte flyttes på 

grunn av krav fra brannvesenet. 
Her tok Trygve Storflor (foran) 

og Lars Lothe ansvar, og pus-
set opp et eget rom som ble ny 

garderobe.

Her er de tre ildsjelene bak hyggetreffet i Ola 
Frostvei 3, siste torsdag i måneden fra v: Anne 
Lise Skolmli, Aud Johnsen og Inger Røst.

Dette er ildsjelene rundt 
hyggestunden i Bratsberg 

kirkestue.

Menighetsarbeidet i kirkene våre er avhengige av 
bidrag fra frivillige medarbeidere. Her er noen glimt 
fra noe av arbeidet som engasjerer mange i menig-
heten. Dersom du ønsker å bidra frivillig, kan du 
gjerne ta kontakt med noen av de ansatte!
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Ivan Sarajishvili spiller i Tempe kirke
Orgelkonsert  i Tempe kirke søndag 25.januar kl 18.00

 
Ivan Sarajishvili (født 1972) er en georgisk 
organist. Etter fullførte jusstudier ved Det 
statlige universitetet i hjembyen Tbilisi 
i Georgia, flyttet han til Norge. Han tok 
kantorutdanning ved Norges musikkhøg-
skole (NMH) og var deretter stipendiat ved 
Hochschule der Künste i Berlin. Etter hov-
edfagsstudium ved NMH og solistklasse 
ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium, 
hadde han debutkonsert på både orgel og 
cembalo i Oslo Domkirke 29. mars 2006. 
Han studerer nå i USA og flytter tilbake til 

Stavanger i januar for å fortsette i sin stilling som domorganist.
 Sarajishvili har holdt konserter i Norden, Tyskland, Ungarn, Polen,  
Tsjekkia, Russland, Spania og Italia. Han har hatt kantor- og organist-
stillinger i Tbilisi, Berlin, Oslo, Hadeland og er fra 2007 domorganist i 
Stavanger domkirke.                    

Øystein Løvli, kantor 

Nystartet babysang i Tempe kirke

19. august startet vår nye menighetspedagog Marie Hauge Gonzalez 
opp med babysang annenhver tirsdag i Tempe kirke. Dette er et tilbud 
til foreldre med barn som er født det siste året. Her samles barn til 
sang, rytmer, musikk og lek. Foreldrene kan tenne lys for barnet sitt, 
og Marie, som leder det hele, både lærer foreldrene nye sanger og leser 
velsignelsen sammen med foreldrene. Dette er blitt et populært tiltak, 
faktisk så populært at vi nå deler gruppen i to partier 0-6 mnd. og 
6-12 mnd. Hjemmeværende foreldre med barn i 1-årsalderen er også 
velkommen til storgruppa vår.  Det er artig å se at kirka vår blir tatt i 
bruk av nye generasjoner. Etter at babysangen er over, samles alle til 
kaffe/saft og nystekte vafler, der nok en frivillig stiller opp og lager en 
flott ramme rundt arrangementene. Kontaktperson for babysangen er 
menighetspedagog Marie Hauge Gonzalez.
Kommende arrangement: 
Utdeling av 4-årsbok i Tempe kirke, søndag 16. november klokken 11.
Lys våken-helg for 11-åringene i Tempe og Leira, Bratsberg og Hoeg-
gen menighet – vi markerer starten av det nye kirkeåret med overnat-
ting i kirka.  
MERK STED: 
HOEGGEN KIRKE 
29-30 desember.
Juleverksted for alle 
barn i menigheten  
torsdag 11. desember. 
Arrangementet start-
er med servering av 
julegrøt kl. 16.30

 PAW/MHG  .

Andre musikkaktiviteter:

SYNG TRONDHEIM  
kommer å gjester oss med sang 

og musikk i Tempe kirke søndag 
1.mars kl 18.00 .

 
Vårkonsert i Leira kapell

torsdag 26.april kl 19.00   
Medvirkende: Julie Rokseth, 

Harpe, Siri Evensen, Sang, An-
dreas Rokseth, Bandoneon, Kan-

tor/kontratenor Øystein Løvli
 

Sang- og musikk kveld
i Tempe kirke i april/mai.  
Følg med i dagspressen.
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Nystartet formiddagstreff på Tempe bydelshus

I september startet Tempe- og Leira menighet et nytt tilbud på Tem-
pe. Det er et formiddagstreff for beboere ved sykehjemmet, omsorgs-
boligene, besøkende på dagsenteret, beboere på botilbudet, og ikke 
minst for alle de som bor i boligene rundt bydelshuset. 
Formiddagstreffet er et samarbeidstiltak mellom Tempe helse og 
velferdssenter, Kulturenheten i Trondheim kommune/Seniorkultur 
og helse, Nardo og Tempe frivilligsentral, Livsglede for Eldre, og 
Tempe- og Leira menighet. 
Formiddagstreffene har allerede rukket å bli et populært tilbud, og 
det samles mellom 50 – 70 personer på disse treffene. Her er det mye 
sang og musikk ved formiddagstreffets faste musiker Knut Sletnes fra 
Kulturenheten. Ellers er det kulturelle innslag, trim, utlodning, kaffe 
og kake, andakt, og trivelig fellesskap. De to siste gangene har det 
vært demonstrasjon av blomsterdekorering, der flotte buketter har 
blitt loddet ut.
Den 16. desember blir det juleverksted med servering av julegrøt. 
Det er lagt en plan for formiddagstreffene helt fram til St Hans neste 
år, og de gjennomføres siste tirsdag i måneden kl 1100 – 1300 i fest-
salen på Tempe bydelshus. Følg med på plakater som settes opp.  PAW

Diakoniens dag 
ble markert i Tempe og Leira 
menighet under gudstjenesten 
på Tempe bydelshus den 9.11., 
der Livsgledekonfirmantene 
deltok som ledsagere og vaf-
felsteikere, Diakoniutvalget 
deltok med tekstlesing og kjøk-
kentjeneste. Per Olaf Green 
spilte trekkspill. Sveinung 
Tenfjord spilte gitar og sang, og 
holdt preken. Han informerte 
også om Kirkens SOS, som fikk 
dagens kollekt på 1470,- kr.   
                            PAW
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Døpte i Bratsberg sokn:
Alfred Callum Miljeteig Speed 
Martine Myklebust Øijord
Anne Lovise Dragsten-Strand
Henrik Sandbakk

Døpte i Tempe og Leira sokn:
Astrid Maria Berge
Sebastian Rain Leseth
Markus Athmani Aziz Sjåvåg
Trym Elias Christie Fossbakk
Frida Monstad
Martin Nesjø
Theodor Dahle Tennøy
Erica Iren Iversen Grønland
Anna Rose
Tiril Abelsen
Bina Norum Knarbakk
Nicolai Kristiansen
Jonas Busch Steinnes
Amalie Tjelle-Olsen
Amalie Aalberg Jensen
Samuel Vorpbukt Aksetøy
Julian Haagenstad Norli
Olava Gjerdrum
Oda Louise Gustafson-Buan
Filip Rein Hågensen
Eiril Grøtådal Spidsberg
Max Strømseng Sætherskar
Simon Nathaniel Simonsen

Døde i Tempe og Leira sokn
Øystein Snekvik
Bjørg Helene Hellan
Arvid Sandvik
Ivar Johan Svaan
Harald Leistad
Ove Hegge
Oddrun Synøve Hjellen
Torolv Moe Samdahl
Bergljot Hillestad
Magnar Andreas Hansen
Erna Wahl
Liv Hildur Stevik Solvang                                                                                                    
Ingrid Sofie Pedersen                                                     
Marit Vågan 
Listene er fra august til 9/11.

Gudstjenester og møter:
  4. januar Høymesse  kl.11.00 i Tempe kirke.  
 Juletrefest på Tempe bydelshus kl 1700.

11. januar     Høymesse i Leira kapell kl. 11.00. 

18. januar     Høymesse i Bratsberg kl. 11.00. 
 Kveldsmesse i Tempe kl. 18.00. 
25. januar Fam.gudstj i Tempe. Kl. 11.00. 
 Utd. av barnas kirkebok til 2-åringer.  
 Orgelkonsert i Tempe kirke kl 18.
27. januar Fellesskapskveld kl 1900
  1. februar Fam.gudstj Bratsberg kl. 11.00. 
  8. februar Høymesse Tempe kirke kl. 11.00.   
15. februar Høymesse Leira kapell kl. 11.00. 
22. februar Høymesse Tempe kirke kl. 11.00.  
24. februar. Fellesskapskveld kl 1900.
   1. mars Fam. Gudstj.  Bratsberg kl. 11.00.
 Utd. av barnas 2 års bok. 
 Sangkveld i Tempe kirke kl. 18.00.
 «Syng Trondheim»
   8. mars Gudstjeneste Tempe bydelshus kl. 11.00. 
15. mars Høymesse Tempe kl. 11.00.
22. mars Ung messe Bratsberg kl 11.00. 
 Ung messe Tempe kl. 18.00. 
 Vårkonsert 26 mars kl. 18 i Leira.
24. mars: Fellesskapskveld kl 1900
26. mars  Vårkonsert i Leira  kl. 19.

Tempe menighet:
Sokneprest Bratsberg, Esbjørn Hummelgård:  .................. tlf. 953 69 982
Sokneprest Tempe og Leira, Anna Kempe:  ....................... tlf. 953 67 370 
Diakon Pål Arne Winsnes:  .................................................. tlf. 908 00 685
Kantor Øystein Løvli:      ....................................................... tlf. 953 34 862 
Menighetspedagog: Marie Hauge Gonzalez   .................... tlf. 993 63 675   
Kirketjener:  Amanouel Merkhaey   .................................... tlf. 907 59 550   
Menighetsforvalter: Anne Marit Bjørklid:  ........................ tlf. 953 35 124

Leder i Tempe og Leira menighetsråd:  ......................Stein Bratseth 
Nestelder i Tempe og Leira menighetsråd:  ...............Kirsten Selnæs
Leder i Bratsberg menighetsråd: .................................Anne Ishol

Tempe menighetsblad:

Red: Otto Sjelmo Giro: 4212 02 25981  
Bernt Olav Utgaard Annonsepris:  kr 12,-pr mm/spalte.
Skule Sørmo (layout) E-post: menighetsblad.tempe@gmail.com
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Åpningstider 07-22 (08-20)

Flatås

Bredesen

Ditt prisgunstige alternativ. 

Elveseter 
Begravelsesbyrå
Tlf. 72 84 50 80

Ingen tillegg 
ved konferanse i hjemmet.

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

Dame- og herrefrisør

    Fullsortiment, Ferskvare, Catering, Byens beste salatbar, Bakeri, Rikstoto & Tipping. Svært gode parkeringsmuligheter
                     bpnidarvoll@bunnpris.no      www.facebook.com/BunnprisGourmetNidarvoll tlf 73 96 63 25

  åpningstider Hverd 7-23 / lørd 9-22/ søn 11-22

Normisjons bokhandlerkjede 
Vivo (tidligere Bok & Media)
har åpnet en ny butikk sentralt i 
Trondheim.
Det er lokalene til tidligere Øk-
sendal bokhandel som nå er blitt 
til Vivo bokhandel i Dronningens 
gate, ikke langt fra Munkegata. 
Vivo som betyr «jeg lever» er et 
nytt butikkonsept i kristen regi 
som satser på familier og bok-
lesere samtidig som de kristne 
kjernekundene er veldig viktig for 
butikkjeden som har filialer i de 
fleste større norske byer. 

Tradisjonen videreføres også i år, 
med stemningsfull julekonsert i 

Julekonsert  i  Leira Kapell
Leira kapell.
For 9. år på rad arrangerer vi 
julekonsert i kapellet. Tradisjonen 
tro framfører unge musikere 
hjertevennlig musikk for ung og 
gammel, kombinert med mektig 
allsang som løfter takt på kirka, og 
sosialt samvær. Denne konserten 
er en garanti for julestemning og 
fred i sinnet. 
Etter konserten blir det gratis kaffe 
og hjemmebakt. Den hyggelige 
samtalen er det mange som sørger 
for.  Tidspunkt: Fredag 19. desem-
ber, kl. 19.00. Inngang kr.100.-   
Studenter kr.50.-
Det er Diakoniutvalget ved Leira 
formiddagstreff sammen med 
Bjørkmyr kulturforening som 
arrangerer konserten. Kultur-
foreningen sto tidligere i år bak 
tiltakene Bjørkmyrmartna`n og 
Opera-aften ved Lerflaten Gårds-
museum. 
Ung og gammel er hjertelig vel-
kommen!

Wenche Waagen



Da Anders (63)*) var 11 år gammel,  fikk alle søskene hans 
god julemat og gaver på juleaften. Men han fikk 

servert en bolle med vann med en skje av faren sin. 
Det var julematen hans. Julegaver fikk han heller 
ikke. Faren kalte han en morder.  Da han var 
8 år gammel, druknet bror hans. Han var sam-

men med Anders på svaberget, skled , falt  i sjøen og 
druknet.  Han ble bare 10 år gammel. Faren påstod at 

Anders dyttet ham ut i vannet. Derfor fortjente han ikke 
annen mat på juleaften, mente faren. 

Denne ulykken har forfulgt An-
ders hele livet siden. Faren hadde 
etter dette aldri noe til overs for 
sønnen. Oppvektsten var et mare-
ritt. Da han var 14 år, orket han 
ikke mer. Han flyttet hjemmefra 
og bodde på hybel. Men da startet 
også alkoholproblemene.  Faren 
hans skjenket ham full og førte 
ham inn i rusproblemene.  Søsk-
nene støttet faren, og gjennom 

hele livet ble morderstemplet på 
ham stadig dratt fram. Det førte 
til et turbulent liv for Anders. Al-
koholen ble fluktmuligheten. Men 
det tok overhånd. Til slutt fikk 
han hjelp. Nå har han fått vernet 
bopel gjennom  Kirkens sosialtje-
neste. Der fikk han kontakt med 
Ketil Nevermo, og det har ført til 
at han nå har lagt rusproblemene 
bak seg og kan starte et nytt liv.

*) ‘Anders’ er et oppdiktet 
navn. Han står her fram 
som anonym.

Din julemat er  
en skål med vann!

Det er kun de som selv har hatt et 
rusproblem som forstår hva det er
Det sier Ketil Nevermo, daglig leder for Boligtiltaket Hørlocksveg 

på Charlottenlund. Han har vært primus motor bak foretaket som 
har tiårsjubileum i år. Det er et tilbud for bostedsløse og består av 8 lei-
ligheter der leietakerne får en stabil og trygg bosituasjon. Virksomheten 
er en del av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste som er en ideell diakonal og 
landsdekkende stiftelse.

- Mange av de som kommer hit har hatt en traumatisk bakgrunn. Det 
vanlige er at de har hatt en oppvekst preget av omsorgssvikt, forteller 
Nevermo. Det har ført til flukt mot narkotika og alkohol.  Grunnen til at 
de gjør det, er at de opplever denne rusen som noe godt. 

- Men det er stadig kamp for å gjenoppleve den første rusen, forteller 
han. Det fører til gjentatte forsøk og større avhengighet. Ofte er det 
vennekretsen som er med på å opprettholde misbruket. De bringer med 
seg både rusmidler og uro inn i huset. Derfor er vi nøye med med å 
kontrollere hvem som kommer på besøk til boligtiltaket. De kan ofte ha 
med seg rusmidler som de vil selge.

- Nøkkelord er verdiget og respekt, sier Nevermo. Alle behandles med 
samme respekt her, uansett hvilken bakgrunn de måtte ha.               SS


