Menighetsblad for Tempe/Leira og Bratsberg

Store utbyggingsplaner
omkring Utleirahallen

Hele jordet sør for der Utleirahallen nå er under oppføring er
regulert til boligformål og barnehage. Stor utbygging vil skje
i årene som kommer.
Se side 10

Nr 2 2015

Knut Kittelsaa er engasjert
som sokneprest med utvidede
fullmakter i Tempe i 2,5 år fra
1.september.

Se side 5

Pinse - Den hellige Ånds høytid - Se side 3 og 16

47 konfirmanter på 4 gudstjenster
Tilsammen 47 ungdommer ble konfirmert 9. og 10. mai.
Én gudstjeneste var i Bratsberg kirke, én i Leira kapell og to i Tempe kirke. Festkledde foreldre, søsken og
øvrige familie - og sikkert en del venner også - fylte opp
kirkebenkene til siste plass. Det er tydelig at denne dagen
fortsatt en viktig festdag i mange hjem.
I 2014 ble 40 253 personer konfirmert i hele landet, en
nedgang på 2.4 prosent fra fire år tilbake i tid. Det var
62,9% av alle 15-åringerne i fjor.

Se konfirmantbildene på side 8

Pinseunderet
«Han skal gje dykk ein annan
talsmann som alltid skal vera
hjå dykk: Sanningsanden …
Men talsmannen, Den heilage
Ande, som Faderen skal senda i
manimitt namn, han skal læra dykk alt
festerar seg
og minna dykk om alt det eg har
annleis. Pinsesagt dykk» (Joh.14, v 16 og 26).
underet skjedde,
Jula, påska og pinsa, dei tre
Den Heilage Ande kom til
store kristne høgtidene, høyrer
oss, for at heile Guds
nær saman, sjøl om dei er ulike.
store prosjekt
Til saman viser dei oss Guds
skulle kunne
store prosjekt, «han som vil at
nå fram til oss,
alle menneskje skal verta frelste
nå inn i vårt
og læra sanninga å kjenna». I
hjarte og sinn. Guds
jula får vi høyra om korleis Jesus
Ande, talsmannen eller Sannings- høyrer nøye saman med jula og
påska. Talsmannen lærer om han
kom til jord for å bli ein av oss,
anden, er komen for alltid å vera
som er Sanninga og Livet, og
og han vart prøvd i alt, men utan
hjå oss. Han skal hjelpa oss med
minner om alt han har
synd. I påska får vi høyra
sagt og gjort. Anbodskapen om at han, det
den kallar, opplyser,
reine menneske, overvann
omvender og bevarar
synd og død for vår skuld
Fullføringa av Guds frelsesverk skjer når Den ved ordet. Utan rot i
og åpna vegen til eit nytt
heilage Ande får opplyst eit menneskehjarte Guds ord er all menliv. I pinsa får vi høyra
om at dette skjedde for meg
neskeande hjelpelaus
bodskapen om at han har
når det gjeld å skjøkome til oss på ein ny
na og ta imot Guds
måte, for at alt det som jul
prosjekt.
Menneskjeande
søkjer
og påske innebær skal kunna bli
å ta til oss og få oppleva kva det
gjerne å trengja unna all tale om
ditt og mitt med konsekvensar
eigentleg betyr alt det som
for våre liv både her og no og
skjedde med Jesus i jula og påska. Den heilage Ande. «Verda kan
når vårt jordiske liv tek slutt. Ved
Den heilage Ande «skal læra dykk ikkje ta imot han, for ho ser han
ikkje og kjenner han ikkje», skriv
talsmannen, Den heilage Ande, vil alt, og minna dykk om alt det eg
Johannes. Men det er det store
han vera nær i vår kvardag for at
har sagt dykk». Talsmannen har
vi kan leva våre liv i tru - både på utgangspunkt i alt det som skjedde pinseunder, at Den heilage Ande
er her, for at kvart eit menneske
hans liv, død og oppstode for oss, med Jesus, det er dette han lærer
gjennom Guds ord ved Anden
og hans gode rettleiing for våre
oss gjennom å utdjupa det han
kan bli opplyst til frelse og fred.
levedagar her. Julebodskapen er
fortalde læresveinane sine, men
Difor må det store pinseønskje
knytt til eit levande menneskje,
som dei den gong skjøna lite av.
vera: Gje Anden rom! Søk han i
påska til konkrete hendingar med Fullføringa av Guds frelsesverk
ordet, i nattverden, i felleskapet!
kross, død og open grav. Dette kan skjer når Den heilage Ande får
vi festa auge og tanke på, sjå på
opplyst eit menneskehjarte om at
God pinse!
utanfrå. Med pinsebodskapen blir dette skjedde for meg.
Steinar Supphellen
det litt annleis. Det som er ande
Den heilage Ande let seg
kjem til oss på ein annan måte,
ikkje skilja frå Guds ord, og pinsa

2

Stor vekst i Tempe og Leira
Men vanskelig å få kandidater til MR
Siden sist menighetsblad har det
vært avholdt årsmøte i Tempe og
Leira menighet. Årsmeldingen er
en fin måte å oppsummere aktiviteten som har vært i løpet av
året, og i årsmeldingen for 2014
ser vi at det har vært stor aktivitet
i menigheten vår. Nye aktiviteter
som babysang og strikkekvelder
har startet opp og menigheten har
innledet samarbeid med aktører
som student KRIK og frivilligsentralen. Vi har også tatt opp igjen
menighetsbladet som har vært
etterspurt av mange. Det meldes
om synkende dåpstall over hele
landet, men i Tempe og Leira har
vi en økning i antall dåp utført
i sognet. Tempe kirke har vært

gjennom forholdsvis store utbedringer både når det gjelder kjøkken, kontorfløy og det utvendige
arealet. I løpet av våren kommer
det også på plass HC toalett både i
Tempe kirke og i Leira kapell. Det
skjer altså mye i menigheten vår –
vi opplever at det legges ned mye
ressurser i kirkebyggene og både
gudstjenester og andre arrangement er godt besøkt. Dette er det
god grunn til å glede seg over.
Samtidig opplever vi at det er
svært vanskelig å finne kandidater
til høstens menighetsrådsvalg. I
denne utgaven av menighetsbladet
skulle vi ha presentert kandidatlisten til høstens valg, men vi har
ikke klart å få nok kandidater

Student KRIK Trondheim
- Student KRIK Trondheim og
Tempe og Leira menighetsråd
har inngått en samarbeidsavtale
som innebærer at Student KRIK
Trondheim får bruke Tempe
kirke som sitt samlingspunkt,
forteller menighetsrådsleder Stein
Bratseth, som selv har bakgrunn
fra KRIK.
- Vi gleder oss til å starte dette
samarbeidet, som et samlet styre i
Student KRIK Trondheim har gått
inn for, sier styreleder Johannes
Selvik til venstre på bildet. Han er
til daglig student på Sykepleierutdanninga på HIST.
- Student KRIK tar i bruk
Tempe kirke den 14. april med
en innflytningsfest. De vil da
bruke både kjøkken og menighetssalen i kjelleren. Jeg stiller
med glede opp på denne festen
for å ønske våre samarbeidspartnere velkommen, sier diakon
Pål Arne Winsnes, som vil være
hovedkontaktpersonen fra staben i

dette samarbeidet. - De vil ha sine
faste møter på tirsdagskvelder,
men lørdag 25. april skal de ha en
egen idrettsgalla i menighetssalen
etter et KRIKløp. Student KRIK
tar dessuten ansvar for å drive en
KRIK-gruppe for ungdom etter
konfirmasjonsalderen, som en
oppfølger for de som har deltatt
på KRIK konfirmantopplegget.
Ellers vil de delta som konfirmantledere og som ledere på kon-

når bladet går i trykken. Dette er
bekymringsverdig. Er det grunnlag for å opprettholde menigheten
dersom man ikke er i stand til å
få valgt et menighetsråd? Tallene fra årsstatistikken tyder på at
kirka er viktig i lokalmiljøet. Vi
har verdens beste budskap, men
det blir vanskelig å opprettholde
aktiviteten og bygge menigheten
videre uten «bakkemannskap».
Vi har mange frivillige som gjør
en stor innsats allerede, men vi
trenger enda flere som tar del i
menighets- livet
og eierskap i kirka
vår. Oppfordringen
min blir derfor: Bli
med! Bidra der du
kan - med det du
kan.
Kirsten Selnæs
firmasjonsleirene våre, forteller
diakon Pål Arne Winsnes.
- Tempe kirke er jo en veldig
sentralt plassert kirke i forhold til
utdanningsinstitusjonene og studentboliger. Dessuten har denne
kirka flotte lokaler, et helt nytt
kjøkken og fine uteområder som
vi gleder oss til å ta i bruk, sier
Johannes Selvik.
- Jeg er veldig glad for at
StudentKRIK synes kirka vår er
attraktiv og har lyst å drive sitt
studentarbeid der, sier Winsnes.
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Sokneprest engasjert i 2,5 år:

Samvirke mellom
ansatte og menighet

Knut Kittelsaa (67) starter

Helselaget på tur
Tirsdager er dagen for tur fra
Tempe kirke. Det er Oppstrinda

helselag som arrangerer turene og
de starter kl 1100(?) hver tirsdag.
Helselaget har også sine
medlemsmøter i Tempe kirke på

Festlig nabokveld

N

aboen RBK var spesielt invitert for å informere
om sin satsing i 2015 og sitt samfunnsansvar.
I tillegg deltok komikeren og visesangeren Torolf
Nordbø med «Han innante» og med sine flotte
selvskrevne sanger
Fra Rosenborg var det Per Winsnes som stilte

mandager, og her trives de godt.
Her er turgruppa fotografert før
avgang tirsdag 28.4.
PAW

opp. Med sitt lange engasjement for RBK hadde
han rikelig av erfaring å øse av, både om fotballspill
og samfunnsengasjement. RBK ser nå ut til å bli
leIMGP0917det på lignende vis som i storhetstiden
med mange seriegull og mye europaspill! Og samfunnsengasjementet fortsetter, nå også som eksportvare til andre klubber.
Torolv Nordbø viste seg å kunne løse smilebånd og
frigjøre lattersalver med sine betraktninger om det
meste i livet, framført ved hjelp av «Han innante»!
Vi fikk smakebiter av hans musikalske humor, og vi
fikk høre flere av hans egne fine viser.
Kveldens program var i serien Fellesskapskvelder,
arvtakeren etter Kirkeringen.
Neste fellesskapskveld blir tirsdag 26. mai. En flott
kveld for naboer, med godt program og god servering!
OS

Lørdag 9. april gikk biskopene i klimapilgrimsvandring gjennom Trondheim sentrum og trosset dermed
statsård Thorhild Windveys refs til biskopene om å holde seg unna politikk.

et prosjektengasjement som
sokneprest for Tempe og Leira
menigheter 1. september. Det er
på dagen 40 år siden han begynte
sitt virke i Nidaros Bispedømme,
den gang i Inderøy menighet. Nå
har biskop Thor Singsaas kalt
han til en lederrolle i Tempe og
Leira. Nå skal alle de syv ansatte
ha ham som felles leder. Dette
er nytt i kirkelig sammenheng.
Den norske kirke er under stor
omstrukturering etter at den ikke
lenger har en statlig tilknytning.
Det betyr en omlegging av organisasjonsstrukturen. Tidligere har
det vært et skille mellom geistlige og andre ansatte. Nå skal
dette forenes. To modeller for
dette foreligger. En som støttes
av prestene. De er redd for å
bli underlagt en ikke-prestelig
ledelse og ønsker biskopene og
bisperådene som forvaltningsorgan. Alternativet kommer fra
Kirkerådet som ønsker en styrking av prostiene med Fellesrådet som forvaltningsorgan.
Modellen med felles ledelse av
alle ansatte som nå prøves ut i
Tempe, vil få betydning i debatten om styringsform.

24 år i Bakklandet

Knut Kittelsaa har 24 år bak seg
som sokneprest i Bakklandet
menighet. Bakke kirke feirer
300-årsjubileum i år og er blant
de eldste i byen.

Samvirke viktigst
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Knut Kittelsaa sier at han som
felles leder for alle ansatte i
Tempe og Leira vil forsøke å
skape et samhandlingsmønster,

der alle skal føle at de jobber i et
arbeidslag som støtter og utfyller
hverandre.

De frivillige

Samhandling mellom ansatte
og menighetsråd er også viktig.
Uten de frivilliges engasjement
blir kirken bare et servicekontor
for kirkelige handlinger. Menighetsrådet skal ikke la seg styre av
staben, men gjerne komme med
egne innspill. Det er viktig for en
levende menighet.

Gudstjenesten

Kittelsaa er opptatt av gudstjenestelivet og virksomheter i
kirkebygget. Det er viktig å gjøre
kirken til et treffsted, et samlingspunkt for flest mulig. Kirkebygg i dag er ofte et allbruksbygg for ulike aktiviteter. I
Tempe brukes bygget av stu-

dentgrupper og Lestadianerne.
Det må fylles med aktiviteter og
skape treffpunkter for barn og
unge. Det er ingen lett oppgave
- Jeg er glad i gudstjentesten
som den er. Den har hatt, og bør
fortsette å ha, forankring i en
historisk tradisjon. Vi er på dypt
vann når vi feirer gudstjeneste.
Her møter vi vår skaper. Vi deltar ikke i dette bare for å kose
oss, vi lever livet i det spennet
livet krever. Det er en viktig oppgave å feire i samhandling med
Gud. Vi er her for å glede oss
over skaperverket, og gjøre livet
godt for hverandre. Dette lever
vi ut i feiring av gudstjenesten.
Jeg er opptatt av rettferdighet,
fred, miljø og rett til å leve i
trygghet for alle, sier Kittelsaa.
SS
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Bratsberg kirke
trenger å bli
restaurert

A

lle som kjenner litt til
Bratsberg kirke har lenge
sett at det er store behov
for restaurering av kirken både utvendig og innvendig. Nåværende
kirke i Bratsberg, en laftet tømmerkirke med korsformet grunnplan, ble satt opp på (gnr. 121)
Kvål i 1850, ca. 1.5 km nordøst
for den gamle kirkens tomt.
Siden den ble bygget har den
vært restaurert to ganger, første
gang i 1905 og andre gang i 1972.
Det er på høy tid med en oppussing og istandsetting. Vær og vind
har satt sitt preg utvendig. Inne
er det slitasje og gammelt teknisk
utstyr som er i ferd med å bryte
sammen.
Den Norske Kirke besluttet i
2013 å gjennomføre en tilstandsanalyse av alle sine kirker
i Trondheim. Tilstandsanalysen
skal være et utgangspunkt for
vedlikeholdsplanlegging. I desember 2013 utarbeidet RAMBØLL
en tilstandsanalyse av Bratsberg
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kirke. Analysedokumentet
er på 15 sider
og beskriver i
detalj rehabilitering av hele
kirkebygget, kostnadsberegnet til
kr. 3.380.000,-.
Vi var så heldige å få Prosjektog byggeleder Kristian Svardal
(bildet) fra Kirkelig Fellesråd
med på en befaring i Bratsberg
kirke nylig. Han er ansvarlig for
rehabiliteringen av kirken. Han
kan fortelle at det i år, 2015, er
satt av 1.5 mill. til restaureringsarbeid av Bratsberg kirke. Han er
ennå litt usikker på hvor man skal
begynne. Behovene er store. Vi
går rundt kirken og ser hvordan
ytterveggene er skadet av vær og
vind. Malingen flasser av, og flere
steder bærer treverket preg av å
råtne opp. Vannet som renner ned
fra takrennene går flere steder rett
ned i jorden. Hvor blir det av det?
Drenering må sannsynligvis lages.
Takrenner av tre er i ferd med å
råtne opp.
Inne må det elektriske anlegget
skiftes ut. Dårlige ovner har gjort
jobben sin.

Korbesøk i Bratsberg
Deler av veggene oppe på galleriet må skiftes. På galleriet er
det en del gamle elektriske ovner
som står fritt på gulvet, og derfor
lett å komme bort i. Kirken mangler toalett. Det vil føre for langt
å ramse opp alt som burde gjøres
noe med. Tilstandsanalysen som
RAMBØLL utarbeidet er en lang
liste over feil og mangler.
Hvordan skal man greie å rette
opp alt dette?
Kristian Svardal fra kirkelig
Fellesråd er enig i at behovet for
rehabilitering er stort. Det blir en
stor utfordring å prioritere hva
man skal begynne med. For 2015
har man 1,5 mill. til rådighet.
Dessverre er det ikke bare å sette i
gang. Kommunen er forpliktet til
å følge visse prosedyrer ved større
arbeider. Det må innhentes anbud
og man må sikre fri konkurranse.
Denne noe byråkratiske prosessen
kommer man ikke utenom. Men
Bratsberg kirke skal i løpet av de
nærmeste årene få en grundig og
omfattende rehabilitering. Da er
det bare for menighetens medlemmer å følge godt med i hva
som skjer.
BOU

Hyggestunden i Bratsberg fikk
besøk av Trondheim seniorkor 9.
april med en konsert i Bratsberg
kirke først, og deretter samvær i
Bratsberg kirkestue, der de frivillige stod for nydelig servering.
De arrangerte hyggestunda der.

Formiddagstreffet på Leira kapell
var også invitert. Diakon Pål Arne
Winsnes holdt både andakt og en
minnetale for de falne og de som
ble tatt til fange under krigen,
siden det var nøyaktig 75 år siden
tyskerne invaderte Norge. Mange

av de som var på Hyggestunden,
husker godt disse dagene for 75 år
siden og kjente noen som ble tatt
til fange og sendt til fangenskap
i Tyskland og som senere døde.
Trondheim seniorkor var mange,
og sang seg inn i våre hjerter..
PAW

Vedlikehold av orglene i menighetene
Orgelet i Bratsberg

Espen Selbæk orgelverksted A/S utførte et
restaureringsarbeid på orgelet i Bratsberg kirke i
2014. Dette arbeidet er vi meget godt fornøyde med.
Orgelet ble plukket ned og arbeidet ble utført både i
kirken og på orgelverkstedet. Belgtrederfunksjonen
ble satt i funksjon igjen, slik det opprinnelig var.
Orgelpipene som var skadet eller slitt er blitt renset
og reparert. Orgelet ble i sin tid ombygd og det ble
satt inn motor for å drive lufttilførselen. Det er en
perle i Norsk orgelhistorie, fra perioden rundt 1910.
Det ble bygd av Norsk orgelfarbrikk i Snertingdal.
Orgelet har en manual og pedalsett. Orgelet vil bli
gjeninnviet når Bratsberg kirke blir restaurert ferdig.

Orgelet i Leira

Orgelet i Leira kapell lider av mangelfullt vedlikehold gjennom flere tiår. Menighetsrådet har fattet
vedtak om å sette i gang restaurering av det. Orgelet
er fra første del av 1900-tallet, og stod opprinnelig
i Værnes kirke frem til ca 1960. Da det ble tatt ned
og overtatt av Leira kapell. Men det ble ikke satt
opp før i 1966. Orgelrestaureringen vil bli ledet av
kantor Øystein Løvli. Dette orgelet også er bygd

av Norsk orgelfabrikk i Snertingdal. Det har 10
stemmer, 2 manualer og pedaler. Arbeidet med å få
orgelet restaurert er i startfasen. Det er håp om å få
dette arbeidet utført innen 3 år. Leira kapell er blitt
et sentralt sermonikapell for gravferder i Trondheim,
og må derfor ha et orgel som fungerer godt. Det er
tanken at orgelet skal settes tilbake til sin opprinnelig
stand, kanskje med noen mulige endringer.

Orgelet i Tempe

Orgelet i Tempe kirke sto ferdig i 1984. I september 1983 fattet kommunen det endelige vedtaket om
orgel i Tempe kirke. I oktober ble kontrakten underskrevet, og orgelet ble levert allerede i mai 1984,
bare 7 måneder seinere. Da var galleriet ferdigbygd
og alle formelle godkjenninger brakt vel i havn. I
juni var orgelet ferdig montert. Dato for offisiell
invielse var 2. september 1984. Orgelet har blitt omintonert til en barokk intonasjon for ca 5-6 år siden.
Orgelet trenger om kort tid et større vedlikehold
av de mekaniske funksjonene. Man burde kanskje
bytte ut en Dulcian rørstemme med en annen egnet
rørstemme.
ØL
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Konfirmanter
Tempe kirke

10. mai kl. 11.00 2015
Andre Nicolai Vehre
Anna Singsaas
Annie Malene Strømsvåg
Hornslien
Bendik Strømsvåg Hornslien
Emilie Melheim Hove
Juni Greiff Dybvad
Martine Vollsjø Danielsen

Konfirmanter
Tempe kirke
Konfirmanter i Leira kapell
Konfirmanter i Bratsberg kirke
9 mai. kl. 10.30

Adrian Nøstan Berdal
Astrid Elise Mathisen
Benjamin Dahlen
Tømmerås
Elise Flaathe Johansen
Hedda Vikan Mikkelsen
Iver Eidsli Dahl
Jannike Paulsen
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Martin Nøstdahl Rødsten
Oda Jensvold Haugen
Solveig Svaasand
Brunsvik
Thea Marie Johnsen
Ivar Dahl-Johansen
Viggo Dahl-Johansen

9 mai kl. 13.30

Amailie Valmyr Wikmark
Anniken Riise Olsen
Elise Nilsen
Erik Moslet Holden
Hedda Wasskog Aamo
Isabel Hassel Jensen
Jenny Persen Gjervan
Lasse Sivertsen
Malin Hagstrøm Knappe

Marthe Bollingmo
Mia Kristin Dyrhaug
Standal
Niklas Bøe Heyerdahl
Sandra Michelle Tøften
Jackson
Simon Lernes Dalum
Thomas Aksdal
Tobias Rødahl Thingnes

10. mai kl. 13.00
Egil Røyset
Espen Aalberg Markovic
Ingrid Rosenvinge Sandvik
Kristian Eriksen
Kristin Eggen
Marte Eggen
Maria Felicia Kaasbøll
Sandra Elise Olden
Siril Samuelsen
Sofie Riber Johnsen
Synnøve Granheim

Prest:

Esbjørn Hummelgård
Organist:

Øystein Løvlie
Trompet:

Jostein Kregnes
Kirketjener:

Amanouel Merkhaey
Klokker:

Kirsten Selnæs
Foto:
Skule Sørmo
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Store utbyggingsplaner sør for Utleirahallen

Utleirahallen en flerbrukshall
Uteleira idrettslag forvalter den nye
Utleirahallen og anleggene omkring.
Det betyr at idrettslaget vil ansette flere
medarbeidere for å betjene anlegget.

det er åpenhet mellom boliger
og ut til et grøntareal gjennom
feltet med en bredde på minimum 30 meter. I forbindelse
med grøntarealplanene vurderes
åpning av Steindalsbekken, som
går gjennom området og som
nå delvis er lagt i rør. Gang- og
sykkelveg er også tatt med i
planene. Fram til byggevirksomheten starter er det jordbruksdrift
på området. Menighetsgrensen
mellom Hoeggen og Tempe og
Leira menigheter er langs Bratsbergveien. Dette området vil da
ligge innenfor Hoeggens virkefelt, men berører også Tempe og
Leira menighets nærområder.
SS

Kjære konfirmanter og foresatte!

P
Situasjonskart med markert planområde

Planer for bebyggelse av hele
jordet sør for Utleirahallen er
under utarbeiding i kommunen.
Området skal primært reguleres
for boliger og en barnehage der
parkering skal skje under bakken . Opprinnelig var det også
regulert inn bygging av ny skole,
men behovet for dette er senere
bortfalt. Vurdering av skoletomt
vil likevel bli utredet senere.
Alternativet er at Utleira skole
vil bli revet og ny og større
skole bygges på dagens tomt
innen omtrent 15 år. Tetthetskravet for boliger er minimum 6
boliger per dekar. Prinsippene
som vil bli lagt til grunn er at det
bygges en variasjon av boligtyper tilpasset terrenget og at

Innskrivning av
konfirmanter 2015/2016.

N

Bratsbergveien/Utleirvegen, Gnr/Bnr 85/3, 90/186, 90/6 og
deler av 85/2.
VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE
Det vises til tidligere varsling av planarbeidet
dater 20.01.2015.
ARC Arkitekter varsler med dette behov for
utvidelse av planområdet som berører
eiendommene til og med Utleirvegen i øst og
Bratsbergvegen i sør. Vi varsler også at skole
er tatt ut som formål av planarbeidet.
Planområdet utvides med nødvendige arealer
for å sikre ny adkomstløsning inn mot planområdet fra utleirvegen og Bratsbergvegen.
Videre opplysninger om planarbeidet fås
ved henvendelse til Haakon Hegard, ARC
Arkitekter AS, tlf 98 26 51 83 eller på
www.arcarkitekter.no.
Eventuelle innspil til planarbeidet sendes
ARC Arkitekter AS, Vestre Kanalkai 20, 7010
Trondheim, eller haakon@arcarkitekter.no
innen 6 uker fra kunngjøringsdato.

arc ark itek ter as

vestre kanalkai 20 • 7010 trondheim t 73 99 12 20 f 73 52 38 56

e arc@arcarkitekter.no www.arcarkitekter.no

åmelding skjer elektronisk på www.kirken.
trondheim.no fra den 18 mai.
Vær nøye ved utfylling av skjemaet slik at all
kontaktinformasjon til konfirmanter og foresatte blir
korrekt, det er til stor hjelp i vår løpende kontakt på
sms og mail.
Vi har innskrivning/informasjonsmøte for konfirmanter i Tempe/Leira onsdag 3 juni kl. 18.00 i
Tempe kirke og i Bratsberg onsdag 3 juni kl. 20.00
i Kirkestua. Til dette møtet tar dere med dere utskrift av det elektronisk utfylte påmeldingsskjemaet og en kopi av dåpsattest. De som ikke er døpt tar med
fødselattest. Vi ønsker at alle konfirmanter med foresatte møter opp til disse møtene 3 juni.
Vi i staben ser frem mot et nytt konfirmantår og til å treffe dere!
Staben i Tempe/Leira og Bratsberg menigheter.
Jordskjelvet i Nepal har hatt
enormt ødeleggende konsekvenser,
og de lokale myndighetene har
bedt om bistand fra det internasjonale samfunnet. Kirkens
Nødhjelp setter nå sin beredskapsgruppe i gang med å installere
utstyr som kan levere rent vann
og sanitæranlegg til opptil 60.000
jordskjelvrammede.

Dette gjør Kirkens
Nødhjelp i Nepal:
•
•
•
•
•
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Send NØDHJELP
på sms til 2468
(200 kr), bruk
kontonummer
1594.22.87426
eller benytt lenken
under for å støtte
vår innsats i Nepal
direkte:

Sender vannrenseutstyr og 70
familietelt
Har delt ut 5500 kjøkkensett,
4000 presenninger, 2500 liggeunderlag og 3700 tepper.
Jobber nå for å sikre tilgang til
rent vann og trygge sanitærforhold i de berørte områdene.
Skal bidra med rent vann for
inntil 60.000 mennesker på
oppdrag fra FN og UD.
Første beredskapsteam reiste
ut 26.april og forbereder
nå Kirkens Nødhjelps nødhjelpsinnsats.

•

•
•

Sender vann-, sanitær- og
hygieneutstyr fra våre lagre
i Oslo, Dubai og Malaysia.
Hver pakke dekker behovet
for rent vann til 5000 mennesker.
Kirkens Nødhjelps vannrenseutstyr skal rense forurenset
elvevann til trygt drikkevann.
Er i samarbeid med våre partnerorganisasjoner tilstede med

•

flere hundre hjelpearbeidere.
Behovet for rent vann og
midlertidige sanitæranlegg er
av FN utpekt som noe av det
mest akutte etter det kraftigste
jordskjelvet i Nepal på 80 år
og Kirkens Nødhjelp klargjør
nå utstyr som kan sikre rent
vann for inntil 60.000 jordskjelvrammede ved episenteret i Nepal.
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Foreldre er viktige forbilder

T

orsdag 19.mars hadde politioverbetjent Stein Bratseth
foredrag for foreldregruppa til
årets konfirmanter i menigheten.
Temaet var foreldrerollen og oppdragerrollen. Foredraget hadde
stort fokus på foreldre som forbilder. Foreldrene ble utfordret på
om de er gode rollemodeller for
sine barn. Rollemodeller i forhold
til bilkjøring, opptreden mot egen
ektefelle, egen rusbruk med mer.
Barn observerer i minst like stor
grad det vi gjør, som det vi sier.
Formaninger hjelper, men de bør
ikke svekkes av dårlige forbilder.
Foreldre må være gode rollemodeller og må tørre å sette grenser.
Barn behøver tydelige voksne.
Bratseth snakket også en god del
om det ansvaret vi som voksne har
i forhold til alle barn i vår nærhet.
Vi voksne har ansvar for at alle i
våre nærmiljø og våre familier

opplever en god og trygg oppvekst. Barn som får aksept og
anerkjennelse av voksne blir
trygge og tar lettere gode valg.
Dette behøver ikke å være så
vanskelig. Ta med en ekstra i
bilen din når du henter på trening.
Snakk med flere barn enn dine
egne. Barn liker og har behov for
trygg, tydelig og god voksenkontakt. Bekreft barn rundt deg med
et positivt glimt i øyet.
Et viktig budskap i foredraget

Globalkonfirmantene i Tempe/
Leira og Bratsberg menigheter har
i flere år hatt et samarbeid med
Hoeggen menighet og Kirkens
Nødhjelp om ei konfirmantgruppe
med spesielt fokus på globale
spørsmål. Det er viktig at ungdommene får være med på å gjøre
noe når de skal lære om verden. I
år ble det bestemt at vi skulle ha
stand på Nardosenteret. Temaet
for standen var at mennesker
som er i krise trenger både vann
og mat. Klimaendringene gjør at

stadig flere mennesker i verden
kommer i denne situasjonen.
Konfirmantene hadde med seg
boller som ble solgt og det kom
inn kroner 1990 som ble gitt til
Fasteaskjonen til Kirkens Nødhjelp. For ekstra å rette fokus på
kirken og nødhjelp, så var det 5
boller i hver pose og to fisker av
papp var knytta til. Slik brukte vi
bibelfortellingen om Jesus som
metter folket med fem fisker og
to brød. Noen av konfirmantene
hadde også på seg dykkerutstyr.

fra politiet var at vi har en flott
ungdomsgenerasjon. De oppfører
seg bedre og tar bedre valg enn
de fleste generasjoner før seg. En
voksende utfordring for dagens
unge er at de setter så høye krav
til seg selv at de får problemer
med å lykkes med alt de ønsker å
oppnå. Vi som voksne må hjelpe
dem også her, til å forstå at de er
verdifulle mennesker, selv om de
ikke når alle disse tøffe kravene i
forhold til skole, i idrett, klær og
utseende.		 SB/PAW

Globalkonfirmantene i Tempe/ Leira og Bratsberg menigheter hadde stand på Nardosenteret i mars.

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
husstander i Tempe-, Leira- og Bratsbergområdet. Arbeidet blir gjort av ansatte, delvis felles med Hoeggen
menighet, og av mange frivillige. De ansatte er lønnet av kommune og stat, men noe koster likevel penger. Vi
har derfor lagt ved denne giroen, dersom du kan tenke deg å støtte arbeidet menighetene gjør i ditt nærmiljø.

Konfirmanter i fasteaksjonen
Dette skulle illustrere
at mange land opplever
flom og vann som
stiger, som følger av
klimaendringene.
Lise Martinussen

Bidrar du med et beløp til bladets konto, vil det være med på å dekke utgiftene til trykking av bladet, og et
overskudd vil gå til driften av menigheten. Dersom du bruker nettbank, skriv meldingen ’Menighetsbladet
mai 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 Trondheim.

Takk for ditt bidrag!

Bidrag Tempe/Leira/Bratsbergs menighetsblad
nr 2 2015
Menighetsbladet ‘Kirken i strøket’
Menighetsblad for Tempe/Leira og
Bratsberg menigheter
Holtermansveg 30, 7031 Trondheim
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4212 02 25981
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Nytt intranett i Kirken

Kirkevalg 2015
Kirkevalget 2015 avholdes 14.
september. Det skal velges 8
faste- og fem varamedlemmer til
menighetsrådet i Tempe og Leira
menighet. Ettersom nominasjonskomiteen ikke har lyktes med å få
nok kandidater til å stille til valg
er det nå åpent for supplerende nominasjon fram til 8. juni.
Dersom det da fortsatt ikke er
nok kandidater på listen vil det
være mulig å føre opp navn på

listen på selve valgdagen. Kravet
er at kandidaten er valgbar, dvs
kirkemedlem som senest fyller
18 år i løpet av 2015. Selv om det
formelt sett er mulig å føre opp
kandidater som ikke er forespurt
oppfordrer vi på det sterkeste til
ikke å føre opp noen som ikke
selv ønsker det. Ta kontakt med
Kirsten Selnæs (tlf 92619780) for
å foreslå kandidater ved supplerende nominasjon.

1. juni er deadline for oppstart av
et nytt omfattende intranett for
hele Den norske kirke. Intranettets
visjon har vært En kirke – på like
vilkår. Det skal ikke være forskjell på liten og stor enhet, alle
skal dra stor nytte av intranettet.
Målet med intranettet er å forenkle
og forbedre hverdagen til ansatte
og frivillige i Den norske kirke.
En av de viktigste funksjonene på
intranettet, er samhandlingsrommene. Det er førstevalget når arbeidsdagen
begynner.

Distribusjon av
menighetsbladet
Dame- og herrefrisør

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

Fossegrenda

Åpningstider 07-22 (08-20)

Bredesen
Flatås

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

Frode Strømman har arbeidet godt
med å få orden på distribusjonsrodene for utdeling av menighetsbladet. Sist måtte Norpost trå
til med distribusjon av bladet, og
det kostet en del. Nå håper Frode
at penger kan spares ved en bedre
organisering av det frivillige distribusjonskorpset. En utfordring er
distribusjon i blokkene. Der er det
vanskelig å få adgang.

Strikkekafe
Lars Lothe og Kirsten Selnæs har
startet opp strikkekafe i Tempe
kirke. Sist de møttes var 14. April
og det var veldig godt oppmøte.
De planlegge en basar i november.

Gudstjenester og møter:

24 mai: 1.pinsedag kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Leira kapell.
25 mai: Ingen gudstjeneste.
26.mai: Sang og musikkveld Leira kapell.
		 ( ikke tempe som tidligere anonsert) Kl 19.00 kirkekaffe.
31 mai: Prostigudstjeneste kl.11.00. Hoeggen kirke.
7 juni: Høymesse kl.11.00. Leira kapell.
14 juni: Høymesse kl. 11.00. Bratsberg kirke.
21 juni: Høymesse kl.11.00. Leira kapell.
28 juni: Friluftsgudstjeneste kl.11.00 ved Nidelven.
5 juli: Høymesse kl.11.00. Leira kapell.
12 juli: Høymesse kl.11.00 Bratsberg kirke.
19 juli: Høymesse kl.11.00 Leira kapell.
26 juli: Ingen gudstjeneste.
2 august: Høymesse kl.11.00 Tempe kirke.
16 august: Ingen gudstjeneste.
23 august: Høymesse kl.11.00 Bratsberg kirke.
30 august: Menighetstur til Forradalen (Hegra).
		 Oppmøte med avreise med buss kl.10.00 v/Tempe kirke.
		 Se hjemmeside/Facebook for mer info
6 september: Høymesse kl. 11.00. Tempe kirke.
		 Innsettelse av ny sogneprest i Tempe/Leira.
13 september: Høymesse kl. 11.00 Leira kapell.
		 Konfirmantpresentasjon.
20 september: Høymesse kl.11.00 Bratsberg kirke.
		 Konfirmantpresentasjon og konfirmantjubileum.
		 Sang og musikkveld kl 19.00 i Leira kapell.
		Kirkekaffe.
Tempe kirke blir lukket fra den 11 mai for gudstjenester grunnet bygging av HC-toalett. Det er noe usikkert hvor lenge, men det er antydet
minst 6 uker. Derfor flytter vi flere gudstjenester til Leira kapell.

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
Konst. leder i Tempe og Leira menighetsråd: ............Kirsten Selnæs
Leder i Bratsberg menighetsråd:..................................Anne Ishol

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
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Menighetsbladet:
Red: Otto Sjelmo (OS)		
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Døpte i Bratsberg sokn:
Petter Pleym- Karlsaunet
Døpte i Tempe og Leira sokn:
Thomas Alexander Sætran
Astrid Johanne Kant Glørstad
Emilia Iversen Skaget
Aksel Torslett
Kasper Ohren

Døde i Tempe og Leira sokn
Gerd Sydholdt
Ståle Østerbø
Ottar Ingolf Skarsaune
Ingfrid Kvidal
Ester Resselmo
Sigurd Høydal
Turid Elsås
Bjørn Dybwad
Solveig Johanne Dahl
Else Marie Lefstad
Jon Borisoff
Sverre Svendsen,
Klara Oline Huseby,
Kjellrun Troøien.
Døde i Bratsberg sokn:
Karin Johanne Sjøhaug Bjørset
Døpte er døpt i menighetenes kirker,
og er ikke nødvendigvis bosatte der.
Døpte utenfor menighetene og som er
bosatte i menighetene, er ikke med i
listene.
Perioden 8.2. tom 30.4

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

Giro: 4212 02 25981
Annonsepris: kr 12,-pr mm/spalte.

E-post: menighetsblad.tempe@gmail.com
Kildereferanse er oppgitt med QR-kode.
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insen - Den Hellige
Ånd sin høytid.
Kanskje den kristne
høytiden det er vanskeligst å få tak på, å skjønne.
Så leser vi i Bibelen om at
disiplene fikk ”tunger liksom
av ild” på hodene. ”Da ble de
alle fylt av Den hellige Ånd,
og de begynte å tale i andre
tungemål…” (Apo.gjerninger
2). Dette virket så spesielt at
mange trodde disiplene hadde
tatt seg en dram eller to eller
tre (v.13). Hva skjedde og hva
skjer når et menneske taler
i tunger? Tungetale omtales
kun få ganger i Bibelen. Det
vi leser om på pinsedagen er
egentlig ikke tungetale. Disiplene opplevde et språkunder
– de snakket plutselig andre
forståelige språk. Hadde det

vært nordmenn til stede den
dagen, ville du kanskje ha hørt
Peter tale på rogalandsk eller
trøndersk. Taler noen derimot i tunger, så er det på et
uforståelig språk som må tydes
(1. Kor.brev 14,2). På pinsedag
kom det en sterk vind og det
viste seg ildtunger på disiplenes hoder. Når
noen taler i tunger i dag er det
verken vind eller ild. Bibelen
taler om to bruk av tungetalen.
En i det personlige bønneliv.
Flere kristen har den. Den som
ber bruker ord han selv ikke
forstår, men blir oppbygd av
det. Skal tungetalen brukes i et
møte, en gudstjeneste, så skal
den tolkes (v.27-28). Hvis ingen
kan oversette budskapet, så
blir det bare som overskriften
– intetsigende ord.

”Heller fem forståelige
ord enn ti tusen ord
med tunger”
Hvor viktig er tungetalen?
Sikkert veldig berikende i en
kristens personlige bønneliv.
Paulus selv bad mer i tunger
enn de fleste andre (v.18). På
møter – mindre viktig enn

mange tror. I Korint hadde
interessen for tungetale gått i
taket. Paulus måtte mane til
nøkternhet og dempe interessen for denne nådegaven. (v.19). For viktigere enn
tusenvis av uforståelige ord,
var det å tale forståelig slik at
andre kunne bli opp-bygd.

Søk nådegavene!

Jeg har gått i kristne forsamlinger i ca 30år. Ingen av de
forsamlinger jeg har vært med
i og besøkt sliter med Korint
sitt problem – for mye tungetale. Tvert imot! Her trengs
ingen ”begrensninger”. Heller
en oppfordring om å be om å
få tungetale til det personlige
bønneliv og til bruk i forsamlingen. Oppfordre gjerne
presten/ pastoren/ forsamlingslederen eller de som arrangerer møte på bedehuset
å forkynne om tungetale og
de andre nådegavene. Ha en
åndsfylt pinse!

Svein Anton
Hansen

