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Vann og klima
Vann og klima er tema for årets 
fasteaksjon. I perioden 22. - 24. mars 
2015 kommer over 40 000 bøssebære-
re fra alle landets menigheter til å gå 
fra dør til dør for å samle inn penger 
til Kirkens Nødhjelps arbeid. Pengene 
som samles inn i årets aksjon går til 
Kirkens Nødhjelps arbeid over hele 
verden. Gjennom menighetene i Norge 
og partnere i sør jobber vi sammen for å 
bekjempe fattigdom og urettferdighet.

 Se side 5

Tårnagentene 
slår til!
39 åtteårige tårnagenter satte igjen 
sine fotavtrykk i Bratsberg kirke lør-
dag og søndag 28 februar/1.mars på 
jakt etter mulige hemmeligheter skjult 
i de mange krokene og hemmelige 
rommene i kirka. På søndag fikk de 
besøk av flere støttespillere. Spesielt 
spennende var utforskingen av klok-
ketårnet..   Se side 4

Et tomt kors. En tom grav. Hvor er Jesus?  Se side 2 
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En av våre prester i Kirkens 
Bymisjon fortalte en gang: Da 

han startet sin tjeneste som prest 
i Bymisjonen, tenkte han at det 
var litt skummelt å være prest for 
rusmisbrukere og kriminelle på 
gata i Trondheim.  Videre fortalte 
han at dette 
varte til han 
lærte enkelt-
personene å 
kjenne. Det handlet bare om å 
komme nære nok. Han fikk møte 
den enkelte av dem som individ. 
Moralen i denne lille historien 
er for meg hva frykten for andre 
mennesker kan gjøre med oss og 
vår fordommer, dersom vi ser på 
andre mennesker som en gruppe.  
Tanken om de og vi, kan gi farlige 
utslag.  Min oppfordring til oss 
alle er at vi må komme nære nok. 

Tør vi å komme nære nok en jøde, 
en muslim, en tigger fra rom-
folket, en person fra Risvollan, en 
homofil, en pensjonist, en kreftsyk 
og så videre?  Å sette mennesker i 
grupper er skummelt. Vil du like å 
bli satt i en gruppe og ikke bli sett 

på som individ?  Livet er et sårbart 
prosjekt, som før eller siden ram-
mer de fleste av oss. Dersom vi 
blir syke, ønsker de færreste av oss 
å bare bli sett på som en diagnose, 
men som et verdifullt enkeltindiv-
id.  Det er en stor utfordring i det 
norske samfunnet i dag, at vi  
driver og setter hverandre i grup-
per og da spesielt med negative 
fortegn. Vi ser flere uheldige utslag 

av dette for tiden. Vi må øve oss 
på å komme nære nok, slik at vi 
ser alle de flotte enkeltindividene 
både av muslimer og folk fra Ris-
vollan.

Det nærmer seg påske, vår aller 
viktigste høytid. En høytid 

hvor vi markerer at Jesus ofret sitt 
liv for den enkelte av oss.  Vi feirer 
også at Jesus stod opp igjen fra 
de døde på tredje dag.  En utrolig 
historie.  Denne historien handler 
også om å komme nære nok, slik 
at du kan få sjekket ut 
om denne historien 
kan få betydning for 
ditt liv. Dette kan du 
prøve å sjekke ut i 
en kirke nær deg!
                        SB

De skyndte seg bort fra 
graven med frykt og stor 
glede……

Dette står vel i kontrast til det vi 
forbinder med påskestemning. Late 
dager på fjellet eller i byen, med 
god mat og en krimbok i hånden. 
Mange begynner å bli grundig lei 
av vinteren, og ser frem mot vår 
og sommer, men det er noen av oss 
som oppsøker de siste rester.

Påskestemning henger vel 
også sammen med alt 
naturlig livs fødsel og død 

her på jorden, med årstidenes opp 
blomstring og bortdøing. Vi får 
nytt håp, som lar sjelen vår svinge 
i pakt med den gamle jorden. Alt 
holdes innenfor bestemte grens-
er, en dempet glede. For i vårens 
håp blir allerede høstens lengsel 
bebudet. Alt er avstemt til en evig-
gyldig og tilbakevendende rytme, 
komme og gå, knoppes og visne, 
fødes og dø.

Men er påsken med i dette 
kretsløp, denne jevne rytme? Nei, 
den bringer vel heller en forstyr-
relse av nokså radikal art. Påsken 
er ikke en del av den gamle til-
vante verdensordningen som vi 
lever i. Den er vel å se som en 
uventet handling av den levende 
Gud, som avbryter og krysser uni-
versets ensformige kretsløp. Med 
budskapet om evig liv og evig død, 
om ubeskåret glede og grenseløs 
sorg, begynner nå noe nytt. Bud-
skapet er: Han er oppstanden! 

Hvor kommer apostlenes 
visshet fra? Der møter vi straks 
påskeevangeliets skjulte side. Vi 
kan se en del. Men alt det viser, 
viser bare hvor disiplenes visshet 
ikke kom fra. Den kommer ikke 
av den kjensgjerning at graven var 
tom påskemorgen. Den tomme 
grav kunne ikke mane bort kvin-
nenes frykt ved graven, heller ikke 
befri de engstelige disiplene fra 
deres frykt.

Inntil i dag har ingen kunnet 

gi noen annen holdbar forklaring 
på den tomme grav enn: Han er 
oppstanden. Han er ikke her, fordi 
han er oppstanden!! Den forklar-
ingen mangler all beviskraft. Den 
oppstandne er ikke vendt tilbake 
til den gamle verden på en slik 

måte at man etter denne gamle 
verdens lære kan bevise og fastslå 
hans fortsatte eksistens her. 

For dette budskapets skyld led 
hans tilhengere årelange lidelser, i 
mange tilfeller døden. 

Jesus bryter ned alt menne-
skeverk og rydder plass for Guds 
gjerninger. Han baner vei for bud-
skapet om den nye verden. Kors-
døden og oppstandelsen hører 
sammen. Det går ikke å rive dem 
fra hverandre. Sannheten er at den 
som ikke vil ta imot den kors- 
festede, han finner heller ikke den 
oppstandne. Og den som ikke vil 
tro på den oppstandne, han mister 
også den korsfestede. Korset, 
skriftens store mysterium, er en 
dårskap for dem som går fortapt, 
men er Guds visdom og kraft til 
frelse for hver den som tror.

Er vi da alle dårer, ifølge Pau-
lus? Ja, Gud gjorde det til dårskap 
og til en støtestein for de kloke og 
vise i denne verden. Her er ikke 
høy eller lav. Ved korsets visdom 
har Gud villet ødelegge de vises 
visdom, de forstandiges forstand. 
Straffen ble lagt på ham. Gud 
kjempet med Gud på korset. Først 
måtte den dype konflikten som 
var basert på et opprør mot Gud 
løses, så etter forsoningen kom 
forløsningen fra alle fordervs- 
makter. Først måtte Kristus være 
vår prest før han kunne bli vår 
konge og befrier.

 Med dette lærer vi å kjenne 
den Gud som i en ubeskrivelig 
kjærlighet bøyer seg selv under sin 

vrede. Det er bare i ham den store 
spenningen mellom Guds vrede 
over synden og Guds kjærlighet 
kan ses sammen. 

Mysteriet er først fylt av redsel 
og mørke. Gud har altså ønsket å 
vedkjenne seg ham som vi men-

nesker sviker, 
fornekter og støter 
fra oss. Grusom-
me tanke. om det 
var slik! Påske-
evangeliet sier, slik 

er det!
Vårt kollektive svik på Lang-

fredag har Gud fjernet! Steinen var 
veltet bort. Den var stor, fordi den 
inneholdt all verdens ondskap. 
Men all verdens ondskap kan 
ikke hindre Guds forsonings- og 
forløsningsverk, som er den side 
som er forklart. Den korsfestede er 
levende!

Nå skiller veiene seg. Ved ham 
går skillet. For troen heter det: 
Kristus er død for mine synder, og 
oppstått til min rettferdiggjørelse. 
For vantroen, som ikke vil vite 
av den korsfestede eller ta imot 
forløsningen av nåde, blir påske-
budskapet om at den korsfestede 
lever, til en dødsdom. Og derfor 
kan det ikke være sant, derfor får 
det ikke lov å være sant og derfor 
skal det heller ikke være sant! 

Etter påsken blir dette vårt 
egentlige livsspørsmål og verdens- 
historiens tema: tro eller vantro, 
den nye eller den gamle verden? 
Den korsfestede og oppstandne 
Herres herlighet og herredømme, 
eller det gamle, uforløste menne-
skes selvforherligelse og selvstyre.

Påskebudskapet er et utrop 
om seier. Det er et pant på vårt 
håp om at livet er mer enn å spise, 
arbeide, få barn og dø. En frem-
tid også etter døden er allerede 
nærværende i troen.

Herren er oppstanden Ja, han er 
sannelig oppstanden!

Esbjørn Hummelgård

Tomt kors! Å komme nære nok!

Menighetsrådets hovedoppgave er 
å vekke og nære det kristelige livet 
i soknet, gjennom forkynnelsen 
av Guds ord.  Dette gjøres på ulikt 
vis.  Menighetsrådet skal være 
med å legge til rette for at prestene 
får gjennomført sine gudstjenester, 
men også ha noen meninger om 
hvordan gudstjenesten skal se ut 
og gjennomføres.  Menighetsrådet 
skal også være med å peke ut ret-
ning for alt det andre arbeidet som 
skjer i en menighet. Det kan være 
det diakonale arbeidet, som  

favner alt fra arbeid med eldre og 
syke til konfirmantarbeid. I vår 
menighet har vi et ønske om at 
diakonen skal arbeide opp mot 
alle studentene som bor i menig- 
heten.  Vi har også ansatt en 
person som arbeider med trosop-
plæring.  Dette er også et felt hvor 
rådet skal være med å bestemme 
retning og prioriteringer.
Rådet skal også ha fokus på kul-
turen i menigheten, da spesielt 
gjennom kirkemusikken og ulike 
konserter.

Mye av menighetsrådets arbeid 
består i å ta stilling til praktiske 
ting, som oppussing, søke om 
midler til større bygningsmessige 

endringer, søke om økonomiske 
midler til ulike tiltak i menigh-
eten, finne tidspunkt for og arran-
gere dugnader, forvalte menigh-
etens midler, sette opp offerformål 
m.m..
Menighetsrådet har 7-8 møter i 
året. Et medlem i menighetsrådet 
sitter også i Kirkelig Fellesråd, 
som er det overordnede organet 
for kirkene i vår kommune.

SB

Hva gjør menighetsrådet?



Tradisjonen tro går Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon av stabelen uken 
før palmesøndag, som i 2015 er 
22. - 24. mars. Vann og klima er 
tema for årets aksjon. Materiell og 
ressurser til fasteaksjonen 2015 
finner du i materiellbanken vår.

I perioden 22. - 24. mars 2015 
kommer igjen over 40 000 bøsse-
bærere fra alle landets menigheter 
til å gå fra dør til dør for å samle 
inn penger til Kirkens Nødhjelps 
arbeid. Dette formidable engas-
jementet over hele landet gjør 
aksjonen til Norges nest største 
dør-til-dør-aksjon.

I årets aksjon møter vi bl.a. 18 
år gamle Sumera Bibi. Hun er èn 
av èn million mennesker som ble 
rammet av flommen i Pakistan 
høsten 2014.

På vår nye klimaside møter du 
flere klimavitner fra verden rundt 
og finner nyttig informasjon om 
klimakampanjen og årets tema, 

vann og klima.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 

har som mål å samle inn penger 
til de som trenger det mest, og å 
forandre årsaker til nød gjennom 
beslutningspåvirkning. Aksjonen 
har vært arrangert siden 1967. 
Pengene som samles inn går til 
Kirkens Nødhjelps arbeid over 
hele verden. Gjennom menig- 
hetene i Norge og partnere i sør 
jobber vi sammen for å bekjempe 
fattigdom og urettferdighet.

- Fasteaksjonen er menigh-
etenes aksjon. Den viktigste 
støtten Kirkens Nødhjelp har i 
vårt daglige arbeid, er det frivil-
lige engasjementet i menighetene, 
sier Anne-Marie Helland, gener-
alsekretær i Kirkens Nødhjelp.

- Vi i Kirkens Nødhjelp er svært 
takknemlige for den dugnadsån-
den og givergleden vi opplever i 
det norske folk. Et par timers inn-
sats med bøsse på aksjonsdagen, 

gir mange av verdens mest sårbare 
mennesker muligheten til å jobbe 
seg ut av fattigdom, og muligheten 
til å reise seg i krig og katastrofer, 
sier Helland.

Vi trenger deg som bøssebærer. 
Vi trenger at du gir tid, penger og 
bruker din stemme mot urettfer-
dighet. Takk for at du er med på 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
22.-24.mars.

Eksempler på hva din støtte er 
verdt:
    200 kroner kan gi ett menneske 
       varig tilgang til rent vann.
    400 kroner gir flomsikring av  
        et hus.
   1000 kroner kan gi hygiene- 
        pakker til fem familier. 
I katastrofer tar epidemier mange 
liv. Barn er spesielt 
utsatt!
Bruk QR-kode-ap-
plett på telefonen din 
og se mer her:

 

Helga den 28. 
februar/1.mars var det 
Tårnagenthelg for både Tem-
pe, Leira og Bratsberg menighet 
i Bratsberg kirke og kirkestua. 
På fredag var det 39 påmeldte 8 
åringer som møtte opp i Kirka 
med labyrint, agentmysterier, 
tårnklatring, middag og forbe-
redelse av søndagens gudstje-
neste. Flere foreldre, mange 
fra staben og fem flotte 
ungdomsledere stilte opp. På  
gudstjenesten stilte dessuten 
også konfirmanter opp i 
ulike oppgaver. 2 åringer 
fra Bratsberg fikk 2 års 

bok på gudstjenesten i tillegg 
til barnedåp av 2 barn. Stort 
oppmøte i dag på familiemes-
sen av mange barnefamilier 
og besteforeldre. Deilig 
kirkekaffe ble stelt i 
stand av menigh-

etsråd og 
forel-

dre 
til 

tår-
nagen-

tene.
PAW (tekst 

og foto)

Nabokveld
Den 21. April inviterer menigheten til 

nabokveld i Tempe kirke.Her kan du 
invitere med naboen på en artig og trive-
lig kveld med mye humor og glede og god 
servering. Vi får besøk av Han Innante som 
er en kjent revyartist fra revyen Misjonæren 
og hedningen; Torolf Nordbø. Han er stand 

up komiker i tillegg til å være visesanger. 
Han skriver egne sanger og har gitt ut flere 
CDer. Tempe kirke har også invitert sin 
nabo Rosenborg ballklubb (RBK) til denne 
kvelden til å holde foredrag om sitt sam-
funnsansvar og humanitære arbeid. Senior-
rådgiver Per Winsnes fra RBK vil holde 
foredraget. Vi tror dette blir en artig og 
meningsfull kveld. 

PAW4 5



Vi har stilt ordfører Rita 
Ottervik noen spørsmål 
omkring påskehøytiden:

Som ordfører har du vært med 
å vedta et styrket kirkebudsjett i 
Trondheim by for 2015, med klare 
signaler om å satse på diakoni og 
frivillighet i kirka. Hva konkret 
tenker du menighetene i Trond-
heim kan bety for byens  
innbyggere?

-  For en tid tilbake fikk jeg treffe 
Livsgledekonfirmantene på Tem-
pe. Dette er et utrolig flott tiltak,  
der unge mennesker lærer om 
livet og fellesskapet og eldre men-
nesker får gleden av unge menne-
skers energi og livsglede. Et flott  
tiltak som jeg håper flere menig- 
heter vil starte opp med, uttaler en 
glad ordfører.

Påska er jo den viktigste høytid-
en for den kristne kirka, og alle 
kirkene i byen har gudstjenestlige 
tilbud på helligdagene. Mange 

-  Det fins mange ensomme men-
nesker i byen vår. Både eldre  og 
yngre mennesker som av ulik år-
sak ikke har store sosiale nettverk, 
fordi de er pensjonister eller uten-
for arbeidslivet av andre årsaker. 
Vi trenger flere som legger til rette 
for at flere kan få oppleve gleden 
av sosiale fellesskap. Jeg har vært 
på mange sosiale arrangement 
i regi av kirka, så det skjer mye. 
Men vi trenger enda flere som kan 
være et godt medmenneske og 
som inviterer inn i gode felleskap, 
poengterer Rita Ottervik.

Hva gleder deg mest av det som 
skjer i byens mange menigheter og 
kanskje spesielt i Tempe, Leira og 
Bratsberg menigheter?

mennesker kan oppleve ensomhet 
når “alle” reiser bort. Hva har du å 
si til de som føler seg ensomme og 
kjenner at dagene kan være utfor-
drende? 

-  Det er en stille uke i Norge og 
derfor en tid der mange kan føle 
seg ensomme.  Mange vil søke  
felleskap i kirkene våre disse 
dagene.  Det er også en uke der 
mange av oss har fri og tid til å 
oppsøke kjente og kjære som vi 
kanskje ellers ikke ser så mye til. 
Min påskeutfordring er derfor å 
besøke eller ta en telefon til noen 
som kan trenge en oppmuntring 
og en prat. Det er ofte små ting 
som kan gi andre livsglede, avslut-
ter ordfører Rita Ottervik.

PAW (tekst og foto)

 Det er ofte små ting 
 som kan gi andre livsglede

- Jeg tenker at både diakoni og 
frivillighet kan bety mye for å 
hjelpe folk i vanskelige faser i livet, 
men også til glede i hverdagen. 
Når sentrumvenstrepartiene i 
bystyret har økt kirkebudsjettene 
kraftig de siste årene, er det fordi 
vi tror at kirken kan bidra til å 
skape trygghet og fellesskap for 
mennesker som trenger ei utstrakt 
hånd for å klare livet bedre i byen 
vår, sier ordfører Rita Ottervik.

Er det spesielle utfordringer du ser i 
byen som kirken bør bry seg med og 
være synlig i forhold til?

Folk som kom 
på konserten 
med Solveig 
Slettahjell og 
Ekbergkoret 
24. februar så 
ut til å nyte 
det de hørte. 
Mannsko-
ret med egne 
solister og 
sammen med 
jazzsangerinnen 
Solveig Slettah-
jell sang kjente og tradisjonelle 
salmer på en inderlige og kraftfull 
måte. Det ble en sterk og fin kveld. 
Etter konserten var det utlodning 
og servering til inntekt for en 

barnehage i Tapa i Estland. Solveig 
Slettahjell gav denne konserten 
til inntekt for denne barnehagen. 

I løpet av denne kvelden ble det 
samlet inn ca 30.000,- kr til arbei-
det med barnehagen i Estland. 

Konsert med Solveig Slettahjell

    
  D

e 

Fri
vill

ige 
Nytt styre i Tempe  
Frivilligsentral

Mandag 12. Januar ble de frivil-
lige medarbeiderne fra både Tem-
pe, Leira og Bratsberg menigh-
eter feiret i Tempe kirke. Festen 
startet med en flott minikonsert 
med Vokalkompaniet, som sang 
barbershops og norske sanger i 
morsomme arrangementer. 

Staben sto sammen om å lage til 
fest, og det ble servert nydelig 
Lasagne, kaffe og kaker. En quiz 
ble det i også tid til, og en god 
presentasjonsrunde i tillegg til 
prat og hygge.

PAW (tekst og foto)

Pål Arne Winsnes, diakon i Tem-
pe- og Leira menighet, styreleder 
Tove Bekken, frivillig, Sigrid 
Bjørge, fagleder Tempe helse- 
og velferdssenter, daglig leder 
Arve Jensen, Astrid Stokholm, 
Oppstrinda helselag,  Ellen Taftø, 
frivillig, Linda Trøan, frivillig. 
Anne Kielland, frivillig, var ikke 
tilstede da bildet ble tatt.
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Det har gått et drøyt halvt 
år siden Tempe, Leira og 

Bratsberg menigheter fikk tilsatt 
menig- 
hetspedagog. Mye arbeid er satt i 
gang, og tanker om barne- og  
ungdomsarbeidet er nedfelt i 
planer. 

De første leveårene fokuserer vi 
på lokal kirketilhørighet. Det vil si 
at barna får tilbud om trosopp- 
læringen i sin lokale kirke. Et-
ter hvert som barna blir større, 
samarbeider ofte to eller flere 
menig- 
heter sammen om tilbudene. For 
eksempel er Bratsberg kirke den 
eneste kirken som har et klok-
ketårn som det er mulig å klatre 

opp i. Derfor 
arrangerer vi felles 
tårnagenthelg 
for 8-åringene i 
Tempe, Leira og 
Bratsberg der. 

Trosopplærin-
gen i Bratsberg, Tempe og Lei-
ra menigheter består i dag av 
dåp, dåpskurs og babysang for 
0-1-åringer.  Søndagsfrokost for 
1-åringer med familien før fami-
liegudstjeneste, er nytt i år. 

Utdeling av 2-årsbok og ad-
ventsamling med utdeling av 
puslespill for 3-åringer,  kommer 
i år. Andre tilbud er utdeling av 
4-årsboka, utdeling av 6-årsboka. 
Tårnagenthelg for 8-åringer. ‘Lys 

For en tid tilbake forsvant 
alterduken på Leira kapell. 

To driftige damer på Bjørkmyr, 
Elin Røe Ludvigsen og Marit 
Lindstad, tok initiativ og startet 
planleggingen av å skaffe en ny 
alterduk til  kapellet. De visste 
at Bratsberg kirke hadde fått en 
ny alterduk for bare 5-6 år siden 
og at det var en fin alterduk. De 
visste også hvem som hadde 
laget den, nemlig Sissel Hovlid, 
opprinnelig fra Grytøy utenfor 
Harstad, men som har bodd 
i Trøndelag i snart 40 år. Hun 
bor nå i Bratsberg og har bodd 
på Bjørkmyr og i Bratsberg det 
meste av sitt voksne liv. 

I mai 2014 møttes Elin Røe 
Ludvigsen, Marit Lindstad og 
Sissel Hovlid for å diskutere 
mulighetene for å få laget en ny 
alterduk til Leira kapell. Det ble 
en omfattende prosess der Sissel 

Ny flott alterduk til Leira kapell

Trosopplærings- 
arbeidet så langt 

Flere av oss har hørt ordet 
trosopplæring en eller annen 
gang de siste årene. Men 

hva er det for noe? Jeg har merket 
meg, som prest, at i kontakt med 
menigheten i forskjellige sammen-
henger, er det liten kunnskap om 
hva trosopplæring er.

Den norske kirke bruker be-
grepet trosopplæring om under-
visningstilbudet alle døpte barn og 
unge får fra sin lokale menighet. 
Alle døpte under atten år vil re-
gelmessig bli kontaktet av sin loka-
le menighet 
med forskjel-
lige tilbud for 
ulike aldre. 
Noen tilbud 
er kontinu-
erlige og gis 
gjennom hele 
året, som kor og speiding. I tillegg 
blir hele årskull invitert med på 
såkalte breddearrangementer, som 
har lav terskel for deltakelse og 
kan være drypp av kirkekontakt 
for de som ikke er så ofte i kirken. 
Det er for eksempel utdeling av 
bok til 2-,4- og 6-åringer,  Tår-
nagenthelg for 8-åringer og Lys 
våken for 11-åringer. Det utvikles 
stadig nye tilbud for alle alders-
grupper.

Den offentlige skolen var startet 
som kirkeskole i 1739, og op-
plæring i kristendom har frem 
til 1969 vært en naturlig del av 
skolens opplæring. Fra 1969 har 
skolens undervisning i kristen-
dom ikke vært regnet som kirkens 
dåpsopplæring. Likevel var det 
ikke før i 1997 med dannelsen av 
KRL-faget og trosopplæringsre-
formen i 2003 at det ble et tydelig 
skille mellom stat og kirke, da 
disse fikk ulikt mandat. Da vi fikk 
RLE faget i 2008 er skillet ytterlig-
ere gjort tydelig. Trossamfunnene 

sammen med familiene har ansvar 
for opplæringen av sine medlem-
mer.

Kirkens grunnleggende oppdrag 
er å døpe og undervise om alt 
Jesus har befalt. Dåpen er nødven-
dig til frelse, sier våre bekjennelse- 
skrifter. Trosopplæring kan da sies 
å være å legge til rette for at den 
døpte lan leve og vokse i et livs-
forhold til den treenige Gud. Her 
står foreldre/foresatte, faddere og 
menighet sammen om et ansvar 
for den døpte, om med forbønn, 

omsorg og opplæring i den kristne 
tro å bevare den døpte i det 
kristne felleskap.

Enheten mellom dåp og tro 
vil være en ressurs for å tolke 
og mestre livet sitt og skape en 
identitet. «Trosopplæring er en 
danningsprosess der oppdragelse, 
undervisning, kultur og tradi- 
sjonsformidling og kristen tro i 
praksis spiller sammen.» (plan for 
trosopplæring 2010).  

Trosopplæringen skal være 
inkluderende, stedegen og til-
rettelagt slik at alle kan delta. 
Tidligere lå hovedvekten av 
opplæringstiltak på det kognitive 
plan og det forkynte ord. I tros- 
opplæringsreformen fokuserer 
man nå mer på læring gjennom 
opplevelse, delaktighet og med-
virkning. Dette gjør barn til aktive 
deltakere og åpner bruk av alle 
sanser. Trosopplæringen har ført 
til nye markeringer og ritualiserte 
praksiser.

Trosopplæringsreformen ble 

igangsatt i 2004 og har gradvis 
blitt opptrappet slik at i dag har 
alle menigheter mottatt midler 
til trosopplæring. I Strinda pro-
sti er det ansatt personell i alle 
menigheter som arbeider med 
dette. Opplæringstilbudet til hver 
enkelt barn/ungdom  i aldersperi-
oden 0-18 år skal maksimalt ha et 
veiledende timetall på 315 timer 
Konfirmasjonsopplæring på 45 
timer er inkludert i dette tallet.

Hvordan har det gått disse årene 
fra 2004 og frem til i dag? Det er 
fortsatt mye samarbeid mellom 
skole, barnehager og kirke, spesielt 
rundt de store kristne høytidene. 
Mange menigheter sliter med 

å finne en ny form for 
samarbeidet. Det  
virker avhengig av hvilke 
tradisjoner man har hatt 
tidligere, før reformen. 
Det rår også forvirring 
om hva som er tros- 
opplæring og ikke. Per-

sonlige holdninger blant rektorer 
og ledere i barnehager synes også 
å være avgjørende. Man prøver å 
finne forskjellige kompromisser 
på flere områder. Man prøver og 
feiler. Fritaksordningen fra skolens 
side i forhold til gudstjenester og 
markeringer gjør at man mange 
steder fastholder ledd i gudstje-
nesten som Kyrie, Gloria, bønn og 
trosbekjennelse. Rundt jul, påske 
og pinse er samarbeidet størst. 
Se fortsettelsen, i  artikkelen 
Trosopplæring- velsignelse eller 
avsporing?

 
Esbjørn Hummelgård      

våken’, overnatting i kirken for 
11-åringer, konfirmasjon (14 år), 
sommerleir (15 år) og  mini leder 
kurs (MILK) (15-16 år).

Planlagte tilbud med oppstart  i 
2016 er ‘Brødet og fisken’, fisketur 
og grilling av pinnebrød, tur for 
9-åringer, ‘Agent for rettferdighet’ 
for 10 åringer, ‘Leder i vekst’ (LIV) 
og videregående lederkurs for un-
gdommer i alderen 16-18 år.                 

MHG

Hva er trosopplæring?

«Trosopplæring er en danningsprosess der oppdragelse, 
undervisning, kultur og tradisjonsformidling  

og kristen tro i praksis spiller sammen.»  
(plan for trosopplæring 2010).  

For hvis du med din munn  
bekjenner at Jesus er Herre,  

og i ditt hjerte tror at Gud har 
oppreist ham fra de døde,  

da skal du bli frelst.
Rom 10.9
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Hovlid hadde med seg en rekke 
ulike typer hardangersøm som 
hadde vært benyttet til alterduker 
rundt om i landet. I denne gjen-
nomgangen hentet de ideer som 
førte til at de ”komponerte” et helt 
nytt mønster som Sissel Hovlid 
brukte da hun broderte den vakre 
alterduken som nå ligger på alteret 
i Leira kapell. 

Sissel Hovlid er opprinnelig 

frisør og har egen salong i be- 
gynnelsen av Dybdals vei. Men 
helt siden ungdommen har hun 
vært opptatt av håndarbeid.  Har-
dangersøm har vært og er hennes 
yndlingsbeskjeftigelse og favorit-
thåndarbeid. Den nye alterduken 
har tungekant og er nydelig utført 
i hardangersøm, sydd på sultan for 
at den skal være enkel å vedlike-
holde.

Alterduken er en gave fra For-
middagstreffet på Leira kapell.

BOU



Formiddagstreff på  
Tempe bydelshus
På formiddagstreffet på Tempe bydelshus i slutten av 
januar var det “Oppvekst på gamle  Tempe” som var 
hovedtema. Her holdt diakon Pål Arne Winsnes kåseri 
om Tempe og Valene, og viste bilder av alle de gamle 
husene og gatene på Tempe. Her var det mange mor-
somme historier som skapte latter. Aktivitør Linda 
Christin Olsrud ledet arrangementet og Knut Sletnes 
spilte gitar til allsangene og underholdt med bla Nidel-
ven stille så vakker du er. Aktivitør Line Fagerkind på 
Dagsenteret ledet trimmen, noe som var en veldig  
populær aktivitet. Fra og med februar starter formid-
dagstreffet kl 1200 istedet for kl 1100 som det hittil har 
gjort.

Formiddagstreffet er et samarbeid mellom Tempe- og 
Leira menighet, Tempe helse og Velferdssenter, Nardo 
og Tempe frivilligsentral, Trondheim kommune/ 
seniorkultur, og Prima.    

Kommunens hybelhus på Valøya 
er i løpet av høsten blitt pusset opp og modernisert. 
Menigheten ble sammen med mange andre invitert 
til nyåpning av huset på åpen dag. Under omvisnin-
gen kunne fagleder Gerd Østby Strømman vise frem 
flunkende nye hybler med funksjonell innredning, 
koselig stue og oppholdsrom, nye og lyse kontorer for 
personalet. Menigheten gratulerer med nyåpningen og 
ser fram til fortsatt godt samarbeid       PAW

Julekonsert i Leira kapell
Også i 2014 ble den tradisjonsrike og stemnings-
fulle julekonserten  i Leira kapell gjennomført 
med dyktige lokale musikere for et fullsatt kapell.  
For 9. året på rad  fremførte unge musikere hjerte-
vennlig musikk for unge og gamle, kombinert 
med mektig allsang som løftet taket på kapellet. 
En rik og mektig førjulsfeiring mange setter stor 
pris på. 
De som var med å gjøre dette til en fest var fra 
venstre på bildet: Gro Helene Lerflaten, fløyte, 
Marit Johanne Nielsen, sopran, Siri Waagen 
Evensen, messosopran, Lena Vik på valthorn og 
Lars Marius Hølås på bratsj. Den som satte det 
hele så fint sammen, akkompagnerte og hadde det 
musikalske ansvaret var Wenche Waagen. 

BOU

Det er produsert flere forsk-
ningsrapporter de siste 
årene om virkningen av 

trosopplæring, og om samarbei-
det mellom hjem og samfunnets 
institusjoner, først og fremst skole 
og barnehage. Rammen for denne 
artikkelen begrenser sterkt omtale 
av de funn som er gjort, men vi kan 
nevne noen.

Trosopplæringsreformen synes 
å nå langt ut, spesielt med bred-
detiltak som utdeling av 4-årsbok 
og Tårnagenter. Oppslutningen om 
de kontinuerlige tiltakene er mer 
usikker.

Kirken synes å evne å skape 
tillitsskapende arenaer for barn og 
ungdom. Foreldrene synes å være 
godt fornøyd i sitt møte med kirken. 
De har gode erfaringer med gudst-
jenester, deres barns konfirmasjon-
stid og andre tilbud som barna er 
med på.

Det er barna som trekker foreldre 
til kirken, og i liten grad omvendt.

Det settes pris på av foreldrene 
at barna mottar personlige brev, 
adressert rett til barna.

Trosopplæringstiltak bygger økt 
frivillighet.

Det er en tydelig arbeidsfordel-
ing mellom ansatte og foreldre, der 
foreldrene gjerne tar del i de prak-
tiske rammene, mens ansatte tar seg 
av trosspørsmål og forkynnelse.

Materiell som blir sendt ut og gitt 
av menigheten, blir brukt i hjem-
met, men fortsatt kan menigheten 
bli flinkere med råd om hvordan det 
utdelte materiellet kan brukes.

Foreldre og ungdom synes å slutte 
opp om kirken som formidler og 
bevarer av verdier og tradisjon. 
Verdier som respekt for andre men-
nesker, nestekjærlighet og tilgivelse 
synes å stå sentralt.

På den andre siden er de fleste 
foreldre ikke opptatt av kirken 
som en religiøs ressurs for kristen 
livstolkning. De er heller ikke særlig 
opptatt av at barna skal utvikle en 
personlig tro. Det er mer fokus på 

generell kulturell kompetanse, der 
kristendom inngår som et naturlig 
element.

Elisabeth Tveito Johnsen har 
skrevet Norges første doktoravhan-
dling om trosopplæring, og har 
noen interessante tanker.

Hun mener trosopplæring foran-
drer kirken. «Jeg tror at vi om ti 
år vil se tydelige konsekvenser av 
trosopplæringsreformen og de an-
dre reformene i kirken. De færreste 
barn vil oppsøke kirken mer enn i 
forbindelse med ett og annet punk-
tuelt tiltak, og gudstjenestemønstret 
vil ikke endres for flertallet barn og 
unge….»

Hun mener at de faste kirkegjen-
gerne vil føle seg fremmedgjort, 
fordi mange gudstjenester vil bli 
tilrettelagt for barn og unge. Videre 
at vi må bli flinkere til å skape rom 
for undring og samtale, og ikke ha 
tidsnød når vi formidler bibelfor-
tellinger til barn. Det er lett å overse 
alle de religiøse og eksistensielle 
spørsmålene disse reiser hos barn.

Hun mener også at kirkens tro-
sopplæring skaper hybrider. Taco 
blandes med nattverd. Kirkerommet 
blir et sted for skattejakt, med islett 
av Sabeltann. Disse hybridene er 
med på å endre hva kirken er og kan 
være. Taco, sabeltann og lørdags-
godt i kirkerommet blir en vesentlig 
del av barnas læring om kirken.

 Er trosopplæringen da en 
velsignlse eller en avsporing? Det 
får fremtiden vise, og svaret får vi 
ikke før om 10-15 år. I et landskap 
der dåpstallene går ned og opps-
lutningen om gudstjenester, vielser 
og begravelser faller, så kan trosop-
plæringsreformen skape mulighet 
på lang sikt. I en undersøkelse 
gjennomført av Professor Magne 
Supphellen på NHH fremkommer 
tall som burde vekke til ettertan-
ke. Bare 15% opplever at kirken er 
varm og tjenende. Bare 18% finner 
den troverdig og bare 5% oppfat-
ter kirken som tydelig. Sagt på en 
annen måte, så opplever 95%  at den 

er utydelig!
 Dette er tall som kirken 

ikke kan leve med i lengden og det 
utfordrer oss positivt som kirke og 
menighet på mange plan. De mange 
reformene vi har hatt i det siste er 
jeg redd ikke bidrar positivt i disse 
tallene. Det er mulig at de har blitt 
for mange innen et kort tidsrom. 
Det gir en form for slitasje både på 
menigheten og ansatte. Den største 
reformen venter, og medfører 
usikkerheten om vi klarer å behol-
de folkekirkens fordeler med bred 
oppslutning både i medlemstall og 
geografi etter at statskirken opp-
hører om noen år. 

I dette kirkelige landskapet frem-
står trosopplæring som en mulighet 
til å rekruttere nye medlemmer. Vi 
må fornye oss og skape nye gen-
erasjoner som har et godt og nært 
forhold til sin lokale menighet.

Kirkens fremtid blir avgjort i hver 
bygd og hvert samfunn, i møte med 
den lokale kirke og dens ansatte. 
Den blir ikke avgjort i like stor grad 
av de ledende organer i kirken, men 
de kan stille med forutsigbare og 
gode rammer for arbeidet lokalt.

Vi må som kirke klare å holde 
sammen gode pedagogiske tilbud 
og et godt teologisk innhold og 
ikke falle for fristelsen til å tenke 
kun aktivistisk og kortsiktig. En 
menighet er mer enn statistikk, den 
er tilhørighet og identitet.      

Svaret på mitt spørsmål blir ja! 
Trosopplæringsreformen er en vel-
signelse for kirke og menighet, hvis 
den forvaltes rett.

                                                                                       
Esbjørn Hummelgård      

Trosopplæring- velsignelse eller avsporing?

 For så høyt har Gud elsket 
verden at han ga sin Sønn, den 

enbårne, for at hver den som tror 
på ham, ikke skal gå fortapt,  

men ha evig liv.
John 3.16

1110
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Kommende sang- og musikkarr.
 26. mars:  kl. 19.00 : Vårkonsert i Leira kapell 

 26.mai:  kl. 19.00: Sang og musikkveld. (Flyttet  
  fra Tempe kirke til LEIRA kapell). 
  Medvirkende: Segtnankvartetten,  
  Lillebergkvartetten, M. Lilleberg,  
  Kantor/kontratenor Øystein Løvli 
  Kollekt ved utgangen

  20.sept.:  kl. 19.00: Sang- og musikkveld i Leira  
  kapell

  1.okt.:   kl 12.00: Bratsberg kirke (kirkestua).  
  Musikkandakt og Hyggetreff. 
  Medvirkende:Byneset seniorkor
 Bildet til høyre er fra konserten  Ivan Sarajishvili  (t.v.) gav i 
Tempe kirke søndag 25. januar.   Øystein Løvli til høyre.

13

Skolegudstjenester
Tidlig på morgenen en fredag 
før jul var det lang kø av forvent-
ningsfulle elever fra Nidarvoll 
skole på vei inn i Tempe kirke. 
Denne fredagen var det nærmere 
500 elever som deltok fordelt på to 
skolegudstjenester. Elevene deltok 
aktivt i gudstjenesten med bla 
sang og opptrinn.
Også Nardo skole hadde egne 
skolegudstjenester for sine elever. 
Menigheten opplever samarbeidet 
med skolene som veldig bra, og 
håper at denne tradisjonen kan 
fortsette. Velkommen tilbake til 
kirka!

PAW (tekst og foto)

Menighetsbladet ‘Kirken i strøket’
Menighetsblad for Tempe/Leira og 
Bratsberg menigheter
Holtermansveg 30, 7031 Trondheim

Gi ditt bidrag til Kirkens arbeid!
Vi har gitt deg dette bladet fordi Kirken har et godt budskap å gi deg, og for å informere om aktiviteten i 
menighetene. Det drives et betydelig frivillig arbeid, som babysang, barne- og ungdomsarbeid, arbeid blant 
studenter og unge voksne, formiddagstreff for eldre, og annet diakonalt arbeid, rettet mot omtrent 5 000 hus-
stander i Tempe-, Leira- og Bratsbergområdet. Arbeidet blir gjort av lønnede ansatte, delvis felles med Hoeg-
gen menighet, og av mange frivillige. Noe koster likevel penger. Vi har derfor lagt ved denne giroen, dersom 
du kan tenke deg å støtte arbeidet menighetene gjør i ditt nærmiljø. 

Bidrar du med et beløp til bladets konto,  kto 4212 02 25981,vil det være med på å dekke utgiftene til tryk-
king av bladet, og et overskudd vil gå til driften av menigheten. Dersom du bruker nettbank, skriv meldingen 
’Menighetsbladet mars 2015’ i meldningsfeltet til mottaker. Ønsker du skattefradrag for gaven, ta kontakt per 
epost til: post.tempe@kirken.trondheim.no, eller brev til Tempe Kirke, Holtermannsveien 30, 7031 Trond-
heim. Klipp ut blanketten under dersom du bruker brevgiro.

Takk for ditt bidrag!

4212 02 25981

Bidrag Tempe/Leira/Bratsbergs  menighetsblad

Trivelig og inspire-
rende fellesskaps- 
kveld i Tempe 
kirke  27. januar 
med Marie og 
Bjørn Aakre, Betel 
Brassband, sang-
koret Harmonium, 
en mannskvintett 
og solistene  
Ulla-Britt Nielsen 
og Ingvar Tørring. 
Her ble det sunget 
og spilt mange 
flotte salmer, og 
spist mange gode 
vafler.

PAW, foto:SS
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Fossegrenda
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

Høsten 2015 avholdes det 
kirkevalg. Kirkevalget består 

av to valg: valg til menighets-
råd og valg til bispedømmeråd. 
Menighetsrådet jobber nå med å 
skaffe kandidater som kan stille til 
menighetsrådsvalget. For Tempe 
og Leira menighet skal det velges 8 
faste representanter og 5 vararep-
resentanter.

Tid og sted for valget: Kirkev-
alget 2015 holdes samtidig med 
og i nærheten av valg til fylkesting 
og kommunestyrer 14. september 
2015. Det vil også avholdes valg i 

kirken etter gudstjenesten søndag 
13. september. Fra 10. august blir 
det mulig å avgi forhåndsstemmer. 
Tid og sted for dette vil bli kun-
ngjort på et senere tidspunkt. 
Tid og sted for stemmegiving 
vil være angitt på valgkortet som 
sendes ut til alle stemmeber-
ettigede i god tid før valget. 

Stemmerett og valgbarhet: 
Kirkemedlemmer som fyller 15 
år i løpet av 2015, har stemmerett 
ved kirkevalget. Alle som har rett 
til å stemme ved kirkevalget og 
som fyller 18 år i løpet av 2015 er 

valgbare til menighetsråd. Det er 
mulig å søke om at en person for 
et begrenset tidsrom gis stemmer-
ett (og blir valgbar) i et annet sokn 
enn det vedkommende er bosatt i. 

Dette kan f.eks 
være ak-
tuelt for 
student-
er som 
ikke har 
folk-
eregis-
teradres-
se ved 
studie- 
stedet, 

men som 
ønsker å avgi 
stemme i den lokale kirken. 

Valgform: 
Kirkevalget kan foregå enten som 
flertallsvalg (der hvor det bare 
stilles én liste) eller som forhold-
stallsvalg (der hvor det forelig-
ger mer enn én liste). Valgstyret 
(menighetsrådet) ved nomina- 
sjonskomiteen har ansvar for å 
stille én liste. Denne skal inne-
holde minst så mange forskjellige 
kandidater som det skal velges 
faste medlemmer og varamedlem-
mer til sammen. Andre forslag til 
kandidatlister må inneholde minst 
så mange forskjellige kandidater 
som det skal velges faste medle-
mmer og skal være kommet inn 
til valgstyrets leder senest 1. mai. 
Forslaget skal være underskrevet 
av minst ti stemmeberettigede 
forslagsstillere. 

Forslag til kandidater: 
Dersom du har forslag til kan-
didater til menighetsrådet eller 
selv ønsker å stille til valg kan du 
ta kontakt med Kirsten Selnæs 
(kirsten@foffo.com, tlf 926 19 
780) eller Stein Bratseth (stein.
bratseth@politiet.no).         KS

Kirkevalg 2015

    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

Døpte i Bratsberg sokn:
Pia Mathisen 
Oleander Lillebostad Olsen

Døpte i Tempe og Leira sokn:
 Angelina Lövdalen Lyngedahl         
 Kristin Jensen Stokmo               
 Marie Ekle Wahlberg                 
 Vincent Antonsen Foss               
 Theo Svinndal                       
 Thor Samdahl Rønsholm               
 Odin Tvetene                        
 Emil Blomsøy Hammernes              
 Benjamin Alexander Gjærum Lie       
 Aline Askvik Revdal                 
 Einar Møller-Bergfjord              
 Ronja Tapio Svea                    
 Leah Sylte                          
 Oda Finborud Hegglund               
 Tobias Foseide                      

Døde i Tempe og Leira sokn
 Inger Bjørg Harang       
 Laila Akselie Hopstad     
 Kari Sprauten             
 Anne-Guri Krogh Angen                         
 Arna Othelie Søfteland    
 Jon Konrad Harborg        
 Gunnar Dragsten           
 Hugo Leseth               
 Margit Lindseth           
 Borgny Lien Eidem                
 Ingrid Løberg             
 Per Otto Pedersen         
 Rolf Johannes Gimseng     
 Sølvi Mestvedthagen       
 Kjell Jørstad             
 Inger Anne Woldhaug       
 Eldbjørg Johanne Krutvik  
 Åshild Ramstad            
 Solveig Strømsvik  

Døde i Bratsberg sokn:
Erling Fonn

Listene er fram til  10/3.

Gudstjenester og møter:

 29. mars:  Palmesønd ag kl 11.00. Høymesse, Tempe kirke
 2. april:  Skjærtorsdag kl 17.00. Gudstjeneste, Leira kapell, Felles måltid
 3. april:  Langfredag. Ingen gudstjeneste. Viser til Hoeggen kirke 
 5. april:  1. påskedag kl 11.00. Høytidsgudstjeneste, Tempe kirke
 6. april:  2. påskedag: Ingen gudstjeneste 
 12. april:  Gudstjeneste kl. 11.00, Tempe helse og velferdssenter 
 19. april:  Fam.gudstj. kl. 11.00, Leira kapell. Utd. av barnas 6-årsbok
 26. april:  Fam.gudstj.kl. 11.00. Bratsberg kirke. Utd. av barnas 6-årsbok
 3. mai:  Høymesse kl. 11.00. Tempe kirke 
 9. mai:  Lørdag,  Konf. Bratsberg kirke kl. 10.30 og Leira kapell kl 13.30 
 10. mai:  Søndag,  Konf. Tempe kirke kl.11.og 13 
 14. mai:  Kristi Hfd.  Ingen gudstjeneste. Viser til Hoeggen kirke
 17. mai:  Fam.gudstj. kl 12.00. Bratsberg kirke 
 24. mai:  1. pinsedag kl.11.00 Høytidsgudstjeneste, Tempe kirke
 25. mai:  2 pinsedag: Ingen gudstjeneste
 31. mai:  Prostigudstjeneste kl.11.00. Hoeggen kirke
 7. juni:  Høymesse kl. 11.00. Tempe kirke 
 14. juni:  Høymesse kl. 11.00 Bratsberg kirke
 21. juni:  Høymessekl. 11.00. Leira kapell 
 28. juni:  Friluftsgudstjeneste kl. 11.00

Tempe/Leira og  Bratsberg menigheter:
Epost: post.tempe@kirken.trondheim.no
Sokneprest Bratsberg, Esbjørn Hummelgård:  .................. tlf. 953 69 982
Sokneprest Tempe og Leira,  Stilling ubesatt  .................... 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

Menighetsbladet:

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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QR-kode for Tempe/Leira og Bratsberg 
menigheter på  Facebook (t.v.) og  på 
hjemmeside (t.h.)



Det har vært kirkeringer 
med vekslende formål 

i Tempe menighet helt siden 
1960-tallet. I småkirkemenigh-
eten Tempe og Valene var det 
beboerne i området som var 
pådrivere, med et sterkt sosialt 
engasjement. Småkirkeforenin-
gen måtte selv stå for drifta av 
menigheten. Den første presten, 
Lars Flatø, bidro likevel sterkt 
til å starte kirkeringer, der folk 
samlet seg i heimene, hadde 
syforeninger, strikket og laget 
basargevinster til inntekt for 
menigheten. På det meste var 
det 10-15 slike kirkeringer. På 
1980-tallet ble småkirken til 
Tempe kirke, med kommunalt 
ansvar for kirkebygninger og 
med lønnede arbeidere. Det 
førte med seg at de gamle kirk-
eringene etter hvert ble lagt ned. 

De siste årene har vi vært vant til at menighetens initiativrike og utholdende team av 
damer har stått for månedlige, åpne møter i Kirkeringen i Tempe. Men i fjor høst var det 
slutt. Kirkeringen er historie. På tuftene har imidlertid Fellesskapskveldene allerede spiret 
fram. 

Karin Supphellen var en av 
damene som så nødven-
digheten av en innsats for 

Tempe kirke for ti år siden. Hun 
forteller:

“I 2005 var Tempe kirke, og 
spesielt sokkelen, ganske slitt, og 
mye burde oppgraderes. Noen 
kvinner, i og utenfor menighets-
rådet, ble enige om å arbeide for 
de utbedringene vi kunne makte, 
og som menigheten ellers hadde 
vansker med å finne penger til”. 

Dermed var en ny Kirkering 
startet. 

“Vi startet med å vaske benker, 
pusse vinduer og gi kjøkkenet en 
rundvask. Høsten 2005 holdt vi 
4 møter der vi forberedte basar, 
tok opp et tema, spiste medbrakt, 
hadde andakt og tok opp kollekt. 
Stolene i sokkelen fikk nye trekk 
for pengene vi samlet inn.  
Interessante tema, god bevertning, 
gode andakter, allsang og trivelig 
stemning gjorde at møtene ble bra 
besøkt”.

Høsten 2010 gikk Kirkeringen 
over til å bli Menighetens hygge- 
treff på dagtid, og flyttet etter 
hvert til Tempe helse- og velferds-
senter. Våren 2012 ble imidlertid 
kveldsmøtene i regi av Kirkerin-
gen gjenopptatt i Tempe kirke. 

Kirkeringen har i løpet av 
årene fra 2005 innbrakt en god 
del midler, som har vært brukt til 
slikt som nye kaffekanner, puter til 
kirkebenkene, korbenker i kirka, 
duker til bordene i menighetssalen 

og løse ryggputer til kirkebenkene.
Karin husker spesielt:
“Sang- og musikkveldene i sa-

marbeid med kantor Øystein Løvli 
og Mattis Lilleberg samlet mye 
folk. Det gjorde også manne- 
kengkveldene med åresalg. Det var 
et tiltak som var ekstra populært. 
Sterkest står likevel minnet om det 
gode samholdet, fellesskapet og 
vennskapet blant alle som bidro til 
disse kveldene. Av enkelt hen- 
delser husker jeg spesielt da nå 
avdøde Anne Johanne Stokke 
Kvisle fra Bratsberg avsluttet sin 
andakt med å deklamere “Jeg er 
en seiler på livets hav”. Jeg minnes 
også med takk og glede da Lil-
lebergkvartetten sang “Det enda 
som bär, när allting annat vacklar, 
det er Guds nåd och Guds barm-
härtighet”.

Tempe kirke ble i løpet av 2013-
2014 betydelig oppgradert (omtalt 
i forrige nummer av bladet), betalt 
av det offentlige.  

“Nå trengte Tempe heller en 
konsentrasjon om å bygge felless-
kap. Da diakon Pål Arne ble tilsatt, 
var tiden inne for å tenke nytt. 
VEL MØTT til kommende Fel- 
lesskapskvelder!”

En epoke er over. Stor takk til 
damene som gjorde jobben!

Otto S, foto:SS

På bildet f.v.: Magnhild Riber,  
Karin Supphellen,Hjørdis Persen  

og Ellinor Lilleberg 

Damene   i
  

Kirkerin
gen


