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Bussene på Sorgenfri
flyttes i løpet av 2018
Se side 6

Nytt menighetsråd
Disse utgjør det nye
menighetsrådet etter valget:
Bjørn Olav Træthaug
Margareth Rosenvinge
Inger-Mari Dalseg
Karin Supphellen
Marit Lindstad
Sigrun Dybvad
Stein Bratseth
Det nyvalgte menighetsrådet tiltrer
1. november.
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On the road for Jesus!
Mandag 23. august inviterte
motorsykkelklubben Holy Riders
alle motorsykkelklubber i Trondheim og omegn til grillparty ved
lokalene sine på Bjørkmyr. Her
skapes det kontakt gjennom felles
motorsykkelinteresse. Her ble det
også holdt en andakt for de fremmøtte der gjestene
fikk høre: Først
kommer Jesus,
deretter kommer
motorbiken!
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H

østen er årstiden hvor
naturen går i dvale, men
i skolesammenheng er
høsten starten på noe nytt. Nytt
skoleår, nye studier, nytt semester.
Vi kan kjenne på forventninger
til det som ligger foran og selv
om det kan ta tid å komme inn i
nye rutiner er det godt å komme
tilbake til hverdagen etter sommerferien.
Vi starter også et nytt semester i
kirken – nye planer skal legges og
gjennomføres og i vår menighet
har vi denne høsten også ny sokneprest og nyvalgt menighetsråd.
Når jeg ser på programmet for
menigheten vår for høsten, er det
mye å glede seg til. Gudstjenestene er det viktigste møtestedet i
menigheten, men jeg tror det er
viktig at vi som kirke også har

andre møtepunkter som favner
videre enn det den tradisjonelle
gudstjenesten gjør. Jeg har derfor
lyst til å trekke frem to eksempler
på arrangement som jeg gleder
meg til å gå på i høst. Tempe(n)
før kampen, som arrangeres før
noen av Rosenborgs hjemmekamper, begynner nå virkelig å finne
sin form og det har vært to veldig
fine samlinger allerede i høst. Det
planlegges også en samling før
en av de siste hjemmekampene.
Nærmere informasjon om tidspunkt og program blir annonsert
på hjemmesiden, facebook og
ellers med plakater rundt på butikker i nærområdet. Det serveres
alltid vafler og kaffe, og disse
arrangementene er virkelig verdt
et besøk enten man tenker seg på
Lerkendal etterpå eller ikke.

Et nytt tilskudd til arrangementene i kirka er strikkekvelder.
En tirsdag i måneden (sånn ca)
kan man komme og strikke sammen med andre strikkeglade. De
som vil kan strikke gevinster til
en utlodning vi planlegger senere
i høst, men det er også fult mulig
å strikke på egne ting. Her er det
flere dyktige strikkere så det er
også god hjelp å få hvis man står
fast i et mønster. Det er vanligvis
enkel servering
og det er
god plass til flere
deltagere.
Velkommen til
et nytt semester
i kirka – med
gudstjenestefellesskap, fotball
og strikkepinner.
Kirsten Selnæs

Sogneprest
Knut Kittelsaa
besøkte formiddagstreffet på
Tempe bydelshus i september,
og der holdt han et engasjerende kåseri om sitt arbeid med
dialog mellom kristne og muslimer. Dette var meget interressant, og tilbakemeldingene var
mange fra de fremmøtte om at
dette var engasjerende.
Velkommen tilbake, Knut!

Kittelsaa innsatt
6.september

Søndag 6. September ble Knut
Kittelsaa innsatt som sogneprest
i Tempe og Leira menighet. Prost
Thora Samset foresto selve innsettelsesseremonien, og menighetsrådsleder Kirsten Sælnes
leste biskopens innsettelsesbrev.
Tempe kirke var fullsatt da
prosesjonen startet med menighetsrådsleder Kirsten Selnæs
som korsbærer. Videre gikk fire
dåpsfamilier sammen med den
nye sognepresten, prosten, den
andre sognepresten og diakonen.
Nede i menighetssalen hadde
Menighetsrådet med Lars Lothe
og Anne Berit Kvaal i spissen
ordnet kirkekaffe og kaker.
Kittelsaa fikk velkomsthilsener
på kirkekaffen både fra prosten,
avdelingsleder i prostiet, menighetsrådsleder og fra seks studenter
fra StudentKRIK Trondheim som
holder til i Tempe kirke.
PAW

Ansatte i prostiet som deltok i innsettingsgudstjenesten.Fra venstre foran:
Jarle Jacobsen (Enhetsleder), Tora Samset (Prost), Kirsten Selnæs (Menighetsrådsformann), Amanouel Merkhaey,(kirketjener) Pål Arne Winsnes(Diakon).
Bak fra venstre: Øystein Løvli (Kantor),
Esbjørn Hummelgård (Sokneprest) og
Knut Kittelsaa (Sokneprest)

Knut Kittelsaa har
startet tjenesten:

J

eg har nå vært tre uker i arbeid i
Tempe og Leira og i Bratsberg,
og har rukket både gudstjenester,
gravferder, menighetsrådsmøte,
besøk på Tempe HVS og møter
i stab og med frivillige. Det har
vårt noen fine dager og mange
hyggelige mennesker. Jeg ser fram
til fortsettelsen, og håper jeg i tida
som kommer kan gi mitt bidrag til
å bygge og utvikle menighetene
vi har ansvar for. Mitt arbeid som
sokneprest vil føge samme mønster som for alle andre prester. Jeg
dekker hele bredden av prestegjenestens oppgaver. Samtidig har
jeg fått en oppgave som ikke er
vanlig for sokneprester, nemlig
å være nærmeste leder for alle
ansatte i soknet. Dette er et forsøk
som kan sees i sammenheng med
arbeidet med en ny organisering
av kirken. Når alle bånd til staten
kuttes fra 1.1.2017, skal kirken
utvikle en komplett og uavhengig
organisasjon. Et av målene i dette
arbeidet er å samle alle ansatte i
en arbeidsgiverlinje. Nå drøfter
en hvorden denne linja best kan
organiseres. Skal soknepresten ha
det lokale lederansvaret, eller skal
en ansette en annen operativ leder
i soknet? Hos oss skal vi altså
prøve ut det første alternativet. I
løpet av vår prosjektperiode på inntil to og et halvt år skal vi samle

erfaringene om
dette i en
rapport til
biskop og
bispedømmeråd
og til
kirkeverge
og fellesråd. Det er nok særlig
staben som vil merke virkningene av dette prosjektet, men det
innebærer også en forenkling for
menighetsrådet og menigheten
ellers. Nå får soknet en leder som
selv er i arbeid på stedet. Gjennom dette forsøket har vi som
mål å styrke og utvikle den lokale
samarbeidskulturen, samordne
og koordinere medarbeidernes
arbeid så arbeidssituasjonen blir
balansert og god for alle og gi
hver enkelt medarbeider en trygg
basis for sitt arbeid. Jeg håper
dette initiativet også kan bidra til
en styrket innsats i det utadrettede
arbeidet for å skape og utvikle
et effektivt og engasjerende liv i
menighetene, så alle som søker til
våre kirker og tiltak skal kjenne
seg sett og bli tatt godt imot, og
få dekket de tjenestene de ønsker
på en god måte. Vi utvikler ikke
organisasjonen for vår egen skyld,
men for at den best mulig skal
tjene kirkens oppdrag i verden
Sokneprest Knut Kittelsaa

Minneord
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Ved Gunvor Fredriksens bortgang har Tempe menighet mistet en kjær medarbeider
gjennom mange år. Hun døde den 17.juli, 82 år gammel. Vi minnes Gunvor som en
arbeidsom dame. Hun var lett å be og tok på seg mye praktisk ansvar. Vi husker hennes
store engasjement for menigheten med glede. Hun startet bl.a loppemarked i Tempe
kirke, og dette ga kjærkomne bidrag til økonomien. Hun var med i menighetsrådet i flere perioder og deltok i kirkeringen for å nevne noe.
Torsdag 28.juli ble hun begravet fra et fullsatt Leira kapell. «Jeg vet at Jesus lever»
sang vi som avslutning . Det var hennes vitnesbyrd. Takk! Vi lyser fred over minnet!
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Portrettintervjuet

B

jørn Olav
Træthaug

er en rotekte tempeinnbygger fra
Sorgenfri, og medlem av Tempe
menighet. «Jeg føler at Tempe
kirke har stått der som en bauta
i gleder og
sorger. Her
har vi døpt
våre tre barn,
her er ei
datter gift og
herfra fulgte
vi mine foreldre til graven. Tempe kirke har så å si vært med fra
livets begynnelse til livets slutt.»
Tomta der huset til Bjørn Olav
og kona Oddbjørg står, var i sin
tid utskilt fra Sorgenfri gård i
Strinda kommune. Spøkefullt
titulerer han seg derfor som bonde
i Strinda. Men haugen bak huset
har ikke først og fremst noen jordbrukshistorie. Den fungerte som
«gratishaug» den gang gressbanen
i Sorgenfriveien eksisterte. Siden
hadde tyskerne kanonstilling der
under krigen, og når de fyrte av
sine kanoner dinglet bildene på
veggene nede hos Bjørn Olavs
foreldre.
Bjørn Olav gikk på Nidarvoll
skole. Så fulgte realskolen på
Trondheim katedralskole, Strinda gymnas, militærtjeneste,

forberedende på lærerhøyskolen
på Rosenborg, realfag ved universitetet i Bergen og til slutt
cand mag i matematikk, igjen på
Rosenborg. Studiene finansierte
han stort sett ved taxikjøring. Og
nå, som 70-åring, kjører han igjen
taxi! I mellomtiden har han jobbet
hos skoledirektøren og på Statens
utdanningskontor i Sør-Trøndelag.
Ellers har han arbeidet som lærer
og undervisningsinspektør, før
han i 2008 avsluttet sin yrkeskarriere som rektor ved Spongdal
skole.
Fritidsengasjementene har vært
varierte, fra å stå i pølsebod for
Trondheims-Ørn og delta i foreldregruppe for Nidelv IL, til å delta

Da han hadde stiftet familie og
fått Sorgenfri som sitt faste bosted var det derfor naturlig å stille
seg tilgjengelig som medlem av
menighetsrådet. Siden har det blitt
flere perioder i menighetsrådet,
og diverse verv som følger av
det. For tiden er han medlem av
menighetens diakoniutvalg.
Når vi spør Bjørn Olav om hans
opplevelser i forhold til Tempe
kirke, er det de gode og løfterike
områdene han kommer inn på.
Han nevner spesielt diakonien
og samarbeidet med frivillighetssentralen, og med kafedrifta i
Ola Frosts vei. Han nevner også
friluftsgudstjenestene på Valøya,
der en familie har tatt imot kirka
med åpne armer. Av de virkelig
merkbare tingene er også den
nye adkomsten til Tempe kirke.
Før den kom, var det mange som
hadde store problemer med å finne
fram til
kirka. Nå
ønsker han
lysanlegg
som kan
fortelle
fastboende
og veifarende at her er kirka. Han ønsker
at kirka «skal rage opp», og bli en
del av bevisstheten til de som bor
i området og de som ferdes her.
Bjørn Olav har alltid vært opptatt
av nærmiljøet, og han håper at
flere kan delta i den interessen.
Tempeområdet har blitt et pressområde. Her skal store utbygginger komme i tillegg til de nye
studentbyggene, til Lerkendal og
til boligområdene som er her fra
før. Hans håp er at alle beboerne
i området skal oppleve kirka som
sin. Kirka er aktuell i alle livets
faser!
En av de flotteste salmene Bjørn
Olav vet om er «Guds menighet er
jordens største under». I det lyset
er mulighetene store! OS

“Tempe kirke har stått der som
en bauta i gleder og sorger”
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i Tempe menighetsråd, i bydelsutvalg både sentralt og lokalt, i Nardo bydelsstyre, i stemmestyret for
Nidarvoll valgkrets og i styret for
tre forskjellige friskoler i trondheimsområdet. Vi aner en travelt
opptatt Bjørn Olav gjennom et
langt yrkesliv, og i bakgrunnen en
trofast støttespiller i Oddbjørg.
Før Tempe kirke ble bygget,
leide daværende Tempe og Valene
småkirkemenighet Døvekirken til
sin virksomhet. Der gikk Bjørn
Olav til konfirmasjonsundervisning, og fungerte samtidig som
«klokker». Det vil si at han leste
klokkerbønnen på gudstjenestene. Han ble konfirmert i 1960,
i den nyinnvidde Tempe kirke.
Foreldrene sluttet opp om kirka
og Bjørn Olav fulgte i deres spor.

Kan du tenke deg å være med som
frivillig gudstjenestemedhjelper?
Da inviteres du til et kveldsseminar onsdag 28. oktober kl 1900 i Tempe kirke.
Som gudstjenestemedhjelper kan man enten være
kirkevert og ønske velkommen ved døra, være
dåpsvert, lese kunngjøringene og bibeltekstene,
være med som nattverdsutdeler, ta opp offer, lage
kirkekaffe og dekke bord til kirkekaffen. Sogneprest
Knut Kittelsaa vil snakke om gudstjenesten og frivillig engasjement, og de som kommer kan få velge seg
oppgaver som man er komfortabel med. Velkommen

Onsdag 21. oktober kl 1900 besøker Helge Gudmundsen og sangkoret Te Deum Tempe kirke. Helge
Gudmundsen vil holde et kåseri om arbeidet med
TV-programmet «Salmeboka minutt for minutt» som
ble sendt på NRK TV i advent 2014. Denne maratonsendinga ga NRK seer-rekorder og svært mange
kor og musikere var engasjert rundt programmet. Et
av korene som var med i sendingene er sangkoret Te
Deum fra Melhus som består av 50 – 60 sangere. Det
blir mye sang, servering og kollekt. Vi ønsker alle
velkommen til en givende kveld.
		
PAW

Uttalelse fra Bispemøtet
i Den norske kirke
Oslo, 14. September 2015
Nå blir hele Europa testet på styrken i våre verdier
om alle menneskers verdighet og rettighe-ter. Det er
en prøve på våre humanistiske verdier.
Vi utfordres til å være et land som viser barmhjertighet, medlidenhet og gjestfrihet. Vi utford-res til
å være personer som vil gi av vår eget for å lindre
andres nød.
Både regjeringen og kommunene må ta større
ansvar for den strømmen av hjemløse som ban-ker
på vår dør.
Den frivillige mobiliseringen er av største verdi.
Det gjør dypt inntrykk å se hva mennesker gjør ved
stor innsats for å gi dem som er på flukt trygghet og
håp om fremtid.
Alle kan gjøre noe: Ved å støtte lokale tiltak, i
samarbeid med myndighetene, ved oppfinn-somme
stille opp i nabolag og menigheter og foreninger og
invitere flyktninger inn. Slik bidrar til at mennesker
fatter mot for neste dag.
Dette er av største betydning nå – når nøden får
stor oppmerksomhet hver dag, og - det vil det vare
lenge – vårt ansvar er ta medmennesker på flukt inn
i våre felleskap. Vi kan alle vise gjestfrihet og omsorg for dem som nå blir en del av vårt lokalmiljø.
Kirkerom og menighets-hus kan åpnes for samvær
og omsorg for barn og voksne.
Bispemøtet oppfordrer Den norske kirkes menigheter til å støtte Kirkens Nødhjelp og de andre
organisasjonene som arbeider hardt for å lindre nød.
Vi må være tilstede for flyktninge-ne gjennom å gi
penger, gjennom forbønn og ved å vise medfølelse
og nestekjærlighet.
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å bedriftsbesøk hos SORGENFRI bussdepot, den
største arbeidsplassen i vår
menighet. Hver morgen mellom
kl. 05.13 og 06.00 kjører det
ut 80 busser fra Sorgenfri. På
Sorgenfri er det et stort område
hvor det står busser parkert til en

Men Fylkeskommunen har ikke
kapasitet til å drive med slikt.
De bestemmer hvem som skal
få kjøre, og hvor mye. Resten av
bussdriften overlater de ansvaret
for til ulike underleverandører
som konkurrerer om å få kjøre
rutene. Bare i Trondheim er det 4

kommune ut. De eier grunnen.
Det har lenge vært drøftet nye
plasser for et bussdepot, forteller
Åsgeir Møllen. Noen hevder det
kan være greit å ha to depoter,
et i sør, der det er etablert ett på
Sandmoen, og ett i nord. Andre vil
ha et stort depot for alle bussene i

Bussene ut fra Sorgenfri i 2018
hver tid. Om natta, noen få timer
mellom kl. 24.50 og 05.13 står
det 160 busser der. Da er det full
aktivitet på plassen med vasking

og reparasjoner. Driftingen av
offentlig kommunikasjon, blant
annet bussene, er i utgangspunktet Fylkeskommunens ansvar.
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ulike busselskaper som konkurrerer om å kjøre de grønne bussene i
kommunen. Dette forteller Åsgeir
Møllen, som er sjefen for de fleste
bussene på Sorgenfri. Han er
avdelingsleder for Nettbuss, som
har 100 busser der. Trønderbilene
har 60 busser. I tillegg kommer
et par mindre selskaper, Tide
(fra Bergen) og Boreal (et fransk
selskap som blant annet drifter
Gråkallbanen). Alle selskapene
har grønne gassbusser som kjører
rutene i Trondheim kommune.
Tide fra Bergen kjører blant annet
bussene til Bratsberg. Selv om det
er ulike selskaper som kjører, er
alle bussene like, bortsett fra et
lite merke på bakruten hvor der
står hvilket av de fire selskapene
den tilhører. Selv om bussene og
sjåførene trives på Sorgenfri, er
området på 16 mål alt for lite som
fremtidig bussdepot. I 2018 går
leiekontrakten med Trondheim

byen. Flere plasser har vært nevnt,
blant annet Dragvoll, tomten
nord for IKEA, og Brøset. Snart
må det tas en beslutning. De to
største selskapene på Sorgenfri er
Nettbuss, med 280 bussjåfører, og
Trønderbilene med 150 sjåfører.
I og med at Nettbuss er størst,
er lederen her plassansvarlig, og
det er Åsgeir Møllen. Fremtidig
kollektivtransport står overfor
store utfordringer. I dag bruker
halvparten av bussene biogass
som kommer fra Sør-Sverige,
forteller Åsgeir Møllen. Han tror
fremtidens busser vil bli kjørt med
en kombinasjon av diesel og elektronikk, en slags hybridløsning.
Det er allerede kjøpt inn 10 slike
busser som står på Sorgenfri om
natten og kjører rundt i Trondheim
på dagtid. .
BOU

Bratsberg og
Leira hyggetreff

hadde «valgt» en regntung dag
for årets utflukt. Målet var Estenstadhytta, og minibuss og privatbil
sørget for at deltakerne kom frem
til bestemmelsesstedet.
Verten, Jarl Inge Krognes ønsket
oss velkommen, og vi benket oss
i den fine storstua. Estenstadhytta
ble påbegynt i oktober 1958, og
er et utmerket tilbud i sitt slag
i Strinda-marka. Tomta var en
gave, og i starten var det mange
dugnader og ulike økonomiske
arrangement for å skaffe penger til
utbygginga. Opp gjennom årene
er også hytta renovert flere ganger.
Praten gikk livlig rundt bordene,
og latteren satt løst. Det er så visst
ikke nødvendig å reise langt for å
skape trivsel. Når venner samles,
er det alltid godt å være til! Derfor
er det godt å vite at vi ennå har
mange uutforskede steder i vår
umiddelbare nærhet.
Vi besøkende tok godt for oss av
godsakene, og enset ikke regnet
som plasket ned utenfor. Innimellom fik vi likevel et glimt av det
som i godvær er et fantastisk overblikk over deler av Trondheim.
Hjertelig takk til arrangørene i
Bratsberg fra oss som fikk være
med!
elin

K

irkevalget, som består av
valg på menighetsråd og
bispedømmeråd, er nå
vel over. For første gang hadde
man i år to lister å velge mellom
til bispedømmerådsvalget, og det
var forventet at dette ville føre
til økt valgdeltagelse. Ved valget i 2011 var valgdeltagelsen i
Tempe og Leira sokn i underkant
av 6%, mens den i år var økt til

Leira menighet for perioden 20152019 av:
Bjørn Olav Træthaug
Margareth Rosenvinge
Inger-Mari Dalseg
Karin Supphellen
Marit Lindstad
Sigrun Dybvad
Stein Bratseth.
I tillegg var det tre personer som
fikk én personstemme hver og

Nytt menighetsråd
etter kirkevalget
rundt 10%. En klar og gledelig
økning siden sist, men godt under
landsgjennomsnittet, som ser ut
til å ende på bortimot 17%. Til
menighetsrådsvalget skulle det
velges inn 8 faste representanter
og 5 vararepresentanter. Nominasjonskomiteen hadde imidlertid
bare fått 7 kandidater til listen og
alle disse ble derfor valgt inn som
faste representanter i menighetsrådet. I tillegg til sokneprest
Knut Kittelsaa som har fast plass
i menighetsrådet, består derfor
menighetsrådet for Tempe og

som derfor formelt sett er valgt
inn som hhv fast representant og
vararepresentanter. Disse har imidlertid mulighet til å be seg fritatt
siden de har vært i menighetsrådet
i inneværende periode. Det nye
menighetsrådet trer i kraft fra 1.
november og de vil da konstituere
seg selv. Det avtroppende menighetsrådet ønsker det nye rådet
lykke til, og oppfordrer alle til å
støtte opp om dem og bidra etter
beste evne dersom man blir spurt
om å stille opp i et utvalg eller
som frivillig.

Fullsatt Leira kapell på musikkveld

Mange møtte fram og overvar konsert med sangkoret Te Deum (bildet
under) søndag 20.september. I tillegg bidro Tore Johansen med sang,
Øystein Løvli med sang og musikk. Simon Lervik spilte trompet. En
minnerik kveld!
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jerkstua i Bratsberg er
kjent for mye aktivitet. Fra
menighetsbladet tok vi derfor
en telefon til Reidun Dretvik i
hyggetreffkommiteen for å høre
nærmere om hva som skjer
Bygda Bratsberg har mange
gode aktiviteter, men høvelige forsamlingshus har det ikke vært like
mye av. Idrettshuset var lenge det
eneste alternativet, men det ble etterhvert fullt belagt av idrettslagets egen virksomhet, og av skolen, som trengte gymsal. Det var
derfor lenge et sterkt ønske om å
få et egnet forsamlingslokale som
kunne brukes både av Bratsberg
menighet og andre.
15 år med planlegging, venting
og nye planer måtte til før spaden
ble stukket i jorda. Men i 2004
kunne Kjerkstua innvies, etter en
formidabel egeninnsats. Huset
er godt tilrettelagt for de fleste
behov, og greit tilgjengelig for
handikappede. Og brukerne er
godt fornøyd, både med hus og
utstyr. Skulle det likevel hende at
høvelige hjelpemidler mangler, så
supplerer kjøkkenarbeiderne med
redskaper heimefra, i pakt med
bygdefolkets utpregede dugnadsånd.
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I kjerkstua serveres det kirkekaffe når lokalene er ledige, og her

gramskapere.
Menighetsrådets og Misjonsselskapets felles fastelavnbasar, hvor
de deler på inntekta, samler over
100 deltakere. Også Bygdekvinnelagets feittirsdagsservering og
Helselagets høstbasar er av de
store arrangementene. Her har
også helselaget sitt årsmøte og her
er det trimdans for godt voksne,
der de hører på musikk og drikker
kaffe. Det er mye servering på
Kjerkstua, både av mat og kaffe.
«Kaffekoppen gjør underverker»,
ifølge damene i hyggetreffet!
Så er det konfirmasjonsselskap,
fødselsdagsselskap for barn, runddager og jubileer, og selskaper for
mange formål så lenge Kjerkstua
er ledig!
Lista over arrangement kunne ta
pusten fra noen hver, men utlån av

Kjerkstua i Bratsberg
foregår konfirmasjonsundervisningen. Her arrangeres det babysang,
med deltakelse også fra Bjørkmyrområdet. Og her er det dåpssamvær og minnesamvær. Her
samles også hyggetreffet en gang
i måneden med ca 30 deltakere og
besøk av sangkor og andre pro-

huset er organisert slik at leietaker selv tar ansvar for kjøkken
og tilrettelegging. Likevel er vi
imponert, og sitter igjen med
en sterk følelse av at Kjerkstua
i Bratsberg er en betydelig suksesshistorie både for menighet og
bygd

Høstprogram for Oppstrinda helselag.

O

ppstrinda helselag ønsker velkommen til ny sesong med forskjellige aktiviteter i Tempe
kirke. Helselaget leier et rom i sokkelen i kirka til medlemsmøtene. Storsalen brukes til
større arrangementer. Nærmeste bussholdeplasser er ”Lerkendal” og ”Tempe Kirke”. Hovedadkomsten er fra Klæbuveien rett over Lerkendal Stadion, og kirka har god parkering. Det er fri
parkering ved arrangementene i Oppstrinda helselag.
Alle ønskes velkommen, både medlemmer og ikke-medlemmer, til aktivitetene i Tempe Kirke
og til å delta på bussturer og gågruppeturer som helselaget arrangerer.

Program:
Oktober
Tirsdag 13: Gågruppe kl.11.00.
Mandag 19: Medlemsmøte (kl.11.00 -13.30). Tema: Helse / kosthold.
Tirsdag 27: Gågruppe kl.11.00.
November
Tirsdag 10: Gågruppe kl.11.00.
Mandag 16: Medlemsmøte (kl.11.00 -13.30). Tema: Helse / kosthold.
Tirsdag 24: Gågruppe kl.11.00. Siste tur i 2015.
Mandag 30: Julemøte kl.17.00. (Innbydelse kommer i posten).

Medlemsmøte .Medlemsmøtene holdes i Tempe Kirke i sokkelen kl 11.00 – kl 13.30.
Gågruppe. Gågruppen passer for eldre. Vi møtes utenfor Tempe Kirke annenhver

tirsdag kl.11.00 (se datoene i programmet) og går i ca. 1 time. Vi tar med mat og
drikke den første turen i høst(15/9). Ellers finner vi et sted i nærheten av Tempe
Kirke hvor vi kan drikke kaffe. Det vil alltid være en gruppeleder med på turene
som avsluttes ved kirka.
Bli med ut å gå og opplev denne flotte årstiden i sosialt samvær med andre som
trives ute.

Fotpleie: Fotpleier Anita A. Hesselberg har sin virksomhet i
Nidarvoll helsehus, Klæbuveien 198, 7004 Trondheim. Benytt
hovedinngangen. Buss nr.55 stopper i nærheten av helsehuset. Hun
ønsker alle faste kunder samt nye velkommen der. Hun gir kr.50 i
reduksjon til helselagsmedlemmer.
Timebestilling mandag - fredag kl.09.00 – 15.00. Mob. 976 13 847.
Det er ønskelig at alle medlemmene sender sine e-postadresse til
Astrid Stokholm: astokhol@ntebb.no
Leder: Astrid Stokholm Tlf. 73 96 74 38, mob. 911 92 678
Nestleder: Gunveig Øien, Tlf. 73 96 74 17, mob. 918 36 404
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Temp’en før kampen
er i gang igjen og på høstens andre samling, den
13. september, møtte nærmere femti opp for å
høre Isabell Bjørneraas synge jazzlåter, og høre
styreleder i Rosenborg ballklubb Ivar Koteng
(bildet) analysere kampen og den meget gode utviklingen som RBK nå er i med både sterk ledelse i
serien, finale i norgesmesterskapet, og Europaspill.
Bengt Eriksen fra TV-kanalen CMore som overførte kampen mellom RBK og Stabæk bidro også
med sine analyser av både Stabæk og RBK. En fotballquiz hørte også med, der premien var RBK-effekter. Arrangementet ble ledet av Stein Bratseth,
og Sveinung Tenfjord hadde ord for dagen.
Selvfølgelig var det vafler også denne gangen,
laget av Ågoth Brende og Lars Lothe.
Foto: PAW

Student KRIK Trondheim
trives godt i Tempe kirke

S

tudent KRIK Trondheim har inntatt Tempe kirke igjen på tirsdagskvelder. Første samling var 25. august der studentene hadde ulike
aktiviteter på det fine uteområdet utenfor Tempe kirke.

Den nye lederen av Student
KRIK Trondheim, Magnus Kyrkjebø, ønsket alle velkommen, og
presenterte styret som består av ni
studenter med ulike ansvarsoppgaver. (Bilde t.h.)
Magnus sier at Kristen
Idrettskontakt ønsker å bevare,
inspirere og vinne idrettsfolk til
kristent liv både i idrettslag og
menighet. KRIK ønsker å spre
idrettsglede, trosglede og livs-

menighetens liv.
Student KRIK Trondheim vil
starte opp lokallag for ungdom
i menighetene våre, og ansvarlig
for dette blir disse to studentene Johannes Selvik og Malene
Vinnes.(bildet) Alle ungdom etter
konfirmasjontiden vil bli invitert
til å være med.
Som bildene viser var det stor
aktivitet utenfor kirka, og sykkelparken er stor når så mange stu-

minton og freesbee. I tillegg var
det samling på plena med andakt.
Vil du lese mer om Student
KRIK Trondheim og se kva som
skjer, kan du gå inn på denne
linken: http://krik.org/
PAW

Nytt bispedømmeråd i Nidaros bispedømme:
Nominasjonskomiteens liste:
Jon Roar Bruholt, (44), Melhus, systemutvikler
Ingebrikt Kvam, (26), Rennebu, student
Per Winsnes, (67), Byneset, seniorrådgiver
Åpen folkekirkes liste:
Alex Ramstad Døsvik, (21), Ørland, student
Agnes Sofie Gjeset, (29), Trondheim, adjunkt
Trude Holm, (63), Verdal, skolefaglig rådgiverW
Anne Kathrine Slungård, (51), p.t. Oslo, adm. dir.
Vi trives veldig godt i
10glede.
Tempe kirke, og vil gjerne bidra i

denter møtes. Her var det både
volleyball, crockert, bocchia, bad-

Lek kirkelig tilsatt
Gunnar Winther, (48), Steinkjer, kirkeverge.
Prest
Harald Hauge, Røros, sokneprest
Samisk representant
Nils Tonny Bransfjell, Røros, daglig leder
I tilllegg deltar biskop Tor Singsaas
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Kirkens SOS har fått nytt
telefonnummer
Kirkens SOS tok i fjor

imot 177 820 telefonsamtaler
(15802 i Trøndelag), 6940
chatsamtaler og 5216 SOS-meldinger. Virksomheten driver på
12 ulike steder i landet. For tiden
deltar omtrent 1000 frivillige
medarbeidere - 97 i Trondheim - i
den døgnåpne telefontjenesten
og svarer på henvendelser fra
mennesker i livskriser av ulike
slag. Blant innringerne er det 52
prosent kvinner og 48 prosent
menn.
På telefonen kan man ta anonym
kontakt med anonyme medarbeidere som er innstilt på å være
en lyttepost. Kirken SOS er en
frivillig tjeneste som betjenes
av medarbeidere som har gått
gjennom et 40 timers kurs. Før
kurset blir hver enkelt intervjuet
av staben som i Trondheim består
av Sveinung Tennfjord som er
fagansvarlig/virksomhetsleder, Merete Larsen Aas som er

frivilligkoordinator og
Hanna Pauliina Dyrendahl
som er veiledningsansvarlig.
De frivillige
medarbeiderne
støttes av 5
veiledningsmøter årlig for oppfølging av den tjenesten de står i.

Selvmordsforebygging

Det er mange grunner til at folk
ringer inn. Mesteparten dreier seg
om livskriser, som at kjæresten
har brutt opp, sykdom, mistet
jobben og ensomhet. Mange
tenåringsjenter tar kontakt på chat
om at de ikke strekker til. ‘Flink
pike’syndromet forekommer ofte.
Selvmordsplaner er noe av de
tyngste situasjoner medarbeiderne
må takle, og innføringskurset vier
dette stor oppmerksomhet. Innringerne kan derfor møte mennesker i Kirkens SOS som er godt
forberedt til å møte nettopp dette,
sier Sveinung Tennfjord.
- Vi har fått tilbakemeldinger
om at nettopp en kontakt med oss
har hindret at liv har gått tapt, sier
han. Når slike telefoner kommer
inn, hender det at staben tar kontakt med AMK-sentralen (113)
dersom innringeren har oppgitt
tilstrekkelig informasjon som
gjør at AMK-sentralen kan rykke
ut.
- Vi er forpliktet til å varsle
AMK-sentralen som alle andre
dersom det kan hindre at liv går
tapt.

God rekruttering
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Sveinung Tennfjord,
Virksomhetsleder

Det er god søkning til tjenesten.

Det

stilles ikke krav om å være
bekjennende kristen for å bli
medarbeider. Men det forventes at
de står på verdigrunnlaget til Den
norske kirke.
- Det forventes at medarbeiderne kan be en bønn dersom innringerne ber om det. Vi har en del
ferdige bønner som kan brukes til
det, sier han.
Sveinung etterlyser mer engasjement for en slik frivilig tjeneste
fra menighetene. - Dersom vi i
dag hadde basert oss på rekruttering fra menighetene, hadde det
ikke blitt noen tjeneste, sier han.
- Det er en trend at de over 50
med god økonomi, har voksne
barn, begynner å bli pensjonister
og har mye fritid, ikke engasjerer
seg i frivillig arbeide. De ønsker å
leve et uforpliktende liv, reise mye
og realisere seg på ulik vis. Dette
gjelder både kvinner og menn.
Unntaket er slike arrangementer
som Olavsfestdagene. Der var det
god tilstrømming av frivillige
medarbeidere over 50 år. Men
dette varte bare ei uke. Dessuten
var det en rekke goder som fulgte
med, som gratis konserter, sier
han.

innringerne er menn, er det viktig
at det også finnes mannlige medarbeidere, mener Sveinung.

Kirka bør være stolt

- Kirka burde være sprudlende
stolt over denne tjenesten, mener
Sveinung. - Jeg synes at Kirka har
vært for mye opptatt av interne
forhold som reformer og egne
strukturer. Den har ikke vært aktiv
i å skape slike organisasjoner
som Kirkens SOS og Bymisjonen
i den senere tid. Dette er organisasjoner som jobber for at folk
kan få et bedre liv. Dette perspektivet er dempet eller blitt borte.
Som for eksempel å legge ned et
menighetsblad. Her presenteres
stoff som kommer ut til alle hjemmene. Menighetsbladet trenger
ikke å være misjonerende, det er
like viktig at det føres en dialog
med samfunnet rundt oss, mener
Sveinung.

Varselssignaler

På spørsmål om det er vår
urbane livvstil som skaper flere
livskriser, svarer Sveinung at

han tror det er viktig at man er
oppmerksom på endring i en
persons livsvilkår, særlig hvis
det også fører til at man isolerer
seg. Da bør disse bli oppsøkt
med spørsmål om hvordan det
står til. Det kan bidra til å hinde
at slike kriser utvikler seg.

Delt fiansiering

Halvparten av Kirkens SOS
er finansiert av staten. Resten er
bidrag fra kommuner, menigheter, legater, losjer og private
bidragsytere.
SS

Kirkens SOS i Trøndelag
Postadresse:			
Postboks 129, Sentrum
7400 Trondheim

Hjemmeside:

Besøksadresse:

Alle henvendelser skjer via Kirkens Bymisjon sine lokaler
i Munkegata 4
E-post:
Telefon:
Mobil:

kirkenssos.trondelag@bymisjon.no
73 80 55 20 (Bymisjon)
92 03 45 48 (Kirkens SOS)

Konto nr.:

4202 28 00099 Mrk: “Kirkens SOS”

Til venstre i bildet fra kontorene i Munkegata er Hanna Pauliina Dyrendahl,
veiledningsansvarlig. Til høyre er Sveinung Tennfjord, som er fagansvarlig/
virksomhetsleder. Merete Larsen Aas var ikke tilstede da bildet blir tatt.

Savner mennene

- På kurset nå deltar mest unge
idealistiske kvinner som ønsker
å bidra med noe. Menn er nesten
fraværende. Siden halvparten av
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Trøndelagsavdelingen av Holy
Riders teller 23 medlemmer.
Formann Svein Erik Aksetøy er
til daglig skipskaptein og fører
fergene over fjorden mellom

som ønsker å spre evangeliet om
Jesus til mennesker i MC-miljøet.

Mandag er møtedag

Medlemmene treffes på Bjørkmyr

samarbeid med Frikirka som har
lang tradisjon for dette. Dersom
mulighetene byr seg, gjentas dette
gjerne, forteller Svein Erik.

På veien for JESUS
O

ver hunde svartkledde motorsykkelryttere møtte på
Holy Riders årlige grillfest 31. august. Det er et 20-talls
motorsykkelklubber i Trondheim,
og alle var invitert til partyteltet
ved lokalene på Bjørkmyr. Der
fikk de grillmat og drikke. Andakt fikk de også med seg før de
igjen satte seg på syklene og dro
hjemover.

Flakk og Rørvik. På fritida bruker
han mye tid på sykkelmekking i
lokalene klubben har på Bjørkmyr.
Der har hver sykkel sin egen stall
hvor de får det beste stell og oppmerksomhet. Lokalene rommer
også verksted og sofakrok slik at
både de faglige og sosiale behov
dekkes.

Jesubekjennelse

hver mandag. Ofte blir det en tur
også der man kan besøke andre
klubber i byen. Det har ikke blitt
så mange langturer siden de fleste
er familiefolk, men noen sporadiske turer har det likevel blitt.

Kontakt med fengselet

Naboen til klubben er den åpne
soningsavdelingen av fengslet. De
har hatt både besøk av fangene og
medlemmene har besøkt fangene
på fengslet. Svein Erik trekker
fram at Jesus var venn både med
syndere og tollere, og det skal
ikke være noe unntak for medlemmene i Holy Riders heller. Han
forteller at flere medlemmer har
personlig kontakt som de pleier
med jevne mellomrom med mange
i MC-miløet.

Kravene for medlemskap i motorsykkelklubben er en bekjennelse til Jesus som første bud og
til motorsykkelen som det neste.
Selv om motorsykkelinteressen
er ubeklagelig høy betyr likevel
bekjennelsen til Jesus mest for
medlemmene. Svein Erik forteller
at medlemmene sokner til mange
ulike menigheter i byen, mest fra
statskirka og Frikirka. Klubben
Alfa-kurs
har et profilert kristent formål,
kjennetegnet ved korset på ryggen. Klubben har også arrangert
De ser på seg selv som misjonærer alfa-kurs. Det har skjedd i

MC-gudstjeneste

Den 7.juni i år arrangerte Holy
Riders MC-gudstjeneste i Fjellseter kapell sammen med Ila
Frivillighetssentral og Iladagene.
Jon Henrik Gulbrandsen i Kirkens
Bymisjon forrettet gudstjenesten.
Klubben har også hatt kontakt
med menigheten i Rissa. Der har
klubben besøkt konfirmatene på
gudstjeneste og konfirmantene har
besøkt klubben på Bjørkmyr.
SSW

Holy Riders

ble stiftet i 1981. Klubben er en
kristen motorsykkelklubb som
har som mål å spre evangeliet om
Jesus til mennesker i MC-miljøet.
Klubben har ca 400 medlemmer
fordel på 19 avdelinger i Norge og
er blant Norges største MC-klubber.
Klubben er av norsk oppphav,
men har nå fått avdelinger i
Sverige, Tyskland, Ukraina og
Russland. Holy Riders Trøndelag
er den nordligste avdelingen.

Pilgrimstreff

I juni arrangerte klubben Pilgrimstreffet 2015 i Fyresdal i
Telemark. Dette er et årlig
arrangement der medlemmer
over hele landet treffes.

BikerBibel
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Svein Erik Aksetøy viser fram sofakroken som dekker det sosiale behovet.

BikerBibelen er et Nytestamente
som også inneholder vitnesbyrd

Hver sykkel har sin egen stall der den får den beste forpleining og omsorg
fra mc-folk som har opplevd forskjellige ting med Jesus. Boken
har fargebilder av alle som deler
sin historie, og den har også en
veiledning til hvordan man kan
begynne å lese i Bibelen for deg
som aldri før har gjort det. Det er
også en adresseliste over de klubbene som er med på prosjektet
slik at du som ønsker å ta kontakt
med oss kan gjøre det.

Kaffeteltet

er et naturlig samlingssted på de
ulike treffene. Her deles BikerBibelen ut gratis til de som ønsker
det.

Bønneringen

i Holy Riders er et nettverk av
mennesker som ber om at Guds
gode vilje skal skje i mc-miljøet.

Bladet Power

er medlemsbladet til Holy Riders
MC og ble sendt til alle medlemmer. Men her er det stoff også for

alle. Det er mulig å abonnere på
bladet for andre enn medlemmer
av Holy Riders. Ta kontakt på
power@holyriders.no dersom du
er interessert i bladet.
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Konflikten i Syria

50-årskonfirmanter
Søndag 20. september deltok åtte 50-årsjonfirmanter i gudstjenesten
i Bratsberg kirke. Vi presenterte dem i gudstjenesten etter at vi hadde
møtt de nye konfirmantene. De var konfirmert av Arne Sjånes i 1965,
og hadde en trivelig formiddagsstund med god bevertning og mye prat
i kirkestua etter gudstjenesten. Foto: Knut Kittelsaa

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.

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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Ledende på kristen litteratur
Velkommen til en hyggelig handel - en handle med mening!
DRONNINGENS GATE 30 - Trondheim
Tlf 73 52 73 80

Den humanitære krisen i Syria er
resultatet av en konflikt mellom
de som støtter Bashar al-Assads
Baath-regjeringen og de som ønsker å velte den. Konflikten brøt
ut i mars 2011, og siden den gang
har 3,2 millioner syrere flyktet
til nabolandene Libanon, Jordan,
Tyrkia og Egypt samt til Irak og
Nord-Afrika. 7,6 millioner syrere er på flukt i sitt eget land, og
i følge tall fra FN har så mange
som 12,2 millioner mennesker behov for nødhjelp. Den humanitære
situasjonen for syrerne er alvorlig.
Konflikten gjør dagliglivet svært
vanskelig for de aller fleste, og
de som er på flukt mangler tilgang på vann, mat, klær, ly og
sikkerhet. Den kalde vinteren er
en trussel som kommer på toppen
av alt annet. Kirkens Nødhjelp gir
nødhjelp til syriske flyktninger i
Syria, Libanon og Jordan, men vi
trenger deg!
Dette kan din støtte bety:
• 200 kroner kan gi ett menneske sikker tilgang til rent
vann.
• 600 kroner kan gi mat til en
familie i en måned.
Det er også mulig å bruke kontonummer 1602.40.26535 for å
støtte vår innsats i Syria direkte.

Stort konfirmantkull i våre menigheter!

D

et er en stor økning i antall
konfirmanter dette året. Vi
gleder oss til å være sammen
med 62 flotte ungdommer. I år
skal vi også ha en KRIK-gruppe
som Esbjørn er ansvarlig for, og
nytt for året er en gruppe med
trosopplæringskonfirmanter som
vår menighetspedagog får ansvaret for. Som vanlig kommer

våre konfirmanter til å delta som
medhjelpere på mange gudstjenester. Vi har allerede vært på
en pilegrimsvandring sammen i
deilig høstvær den 12. september.
Ta godt mot våre ungdommer for
det er kirkens fremtid!
Esbjørn Hummelgård

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

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 5-6 tusen husstander i Tempe-, Leira- og Bratsbergområdet. Arbeidet blir gjort av ansatte, delvis sammen med
Hoeggen menighet, og av mange frivillige. De ansatte er lønnet av kommune og stat, men noe koster likevel
penger. Vi har derfor tatt inn denne giroen, dersom du kan tenke deg å støtte arbeidet menighetene gjør i ditt
nærmiljø. 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 nr. 3, 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!

Bønn for Syria:
Allmektige, evige Gud, du har sett
at Syria lider under terror og krig.
Du har sett alle som drives på
flukt for sin tros skyld.
Hvor lenge, Herre? Hvor lenge vil
du skjule ditt ansikt for dem?
Barmhjertige Gud, vi ber deg:
Gi fred og sikkerhet i Syria.
Bevar oss fra å lukke vårt hjerte
for dem som forfølges, og vis oss
nye veier til å hjelpe dem.
Styrk oss, så vi verner om trosfrihet og menneskeverd i vår angstfylte verden.

Bidrag Tempe/Leira/Bratsbergs menighetsblad
nr 3 2015
Menighetsbladet ‘Kirken i strøket’
Menighetsblad for Tempe/Leira og
Bratsberg menigheter
Holtermansveg 30, 7031 Trondheim

4212 02 25981
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Utvalget for diakoni og samfunn inviterer til flere arrangementer i
tiden som kommer:

Seminar om å være frivillig medhjelper
i gudstjenesten

Først inviteres alle som ønsker å være frivillige medarbeidere i gudstjenesten til en kveldssamling onsdag 28. oktober kl 1900 i Tempe kirke. Temaet er om det å være gudstjenestemedhjelper. Som gudstjenestemedhjelper kan man enten være kirkevert og ønske velkommen, være dåpsvert, lese
kunngjøringene og bibeltekstene, være med som nattverdsutdeler, ta opp
offer, lage kirkekaffe og dekke bord til kirkekaffen. Disse oppgavene vil
vi se nærmere på sammen med sogneprest Knut Kittelsaa. Han vil snakke
om gudstjenesten og frivillig engasjement, og de som kommer kan få velge
seg oppgaver som man er komfortabel med

Allehelgensmesse 1. november kl 1100 og 1330

Alle etterlatte av de som er gått bort det siste året i menighetene inviteres
til Allehelgensmesser. Det er Allehelgensmesse 1. november i Bratsberg
kirke kl 1100 og Leira kapell kl 1330.

Diakoniens dag 8. november kl 1130

Den 8. november er det Diakoniens dag og gudstjeneste på Tempe
Bydelshus (Festsalen) i Valøyvegen 12 kl 1130. Her er det sogneprest Knut
Kittelsaa som er liturg, og diakon Pål Arne Winsnes er medliturg. Kantor
Øystein Løvli er ansvarlig for det musikalske, og Frimurerkoret deltar. Det
blir kaffe og vafler.

Julegaveaksjon

Utvalget har en julegaveaksjon på gang, som menigheten inviteres til å
være med i. Det er mange i vår menighet som ikke gleder seg til jul, fordi
pengene ikke strekker til. Menigheten blir derfor invitert til å gi gaver som
er ferdig innpakket, og som kan innleveres på gudstjenesten den 6. desember 2015 i Tempe kirke: Julegavene bør være nye og inneholde eksempelvis håndklær og kluter, dusjsåpe, sjokolade, sengetøy, kaffe og andre
matvarer som har lang varighet.

Fellesskapskveld i Tempe kirke
21. oktober kl 1900

Helge Gudmundsen holder kåseri om TV- programmet «salmeboka minutt
for minutt», og har med seg koret Te Deum som vil synge for og med forsamlingen. Det blir salg av kaffe/te og vafler.

TV-aksjonen 18.10.

Vi minner om at det er stor TV-aksjon søndag 18.10 til inntekt for Regnskogfondet. 					PAW

Tempe/Leira og Bratsberg menigheter:
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Epost: post.tempe@kirken.trondheim.no
Sokneprest Tempe og Leira, Knut Kittelsaa ...................... tlf. 953 67 370
Sokneprest Bratsberg, Esbjørn Hummelgård: ................... tlf. 953 69 982
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

Musikalske aktiviteter
Høst 2015:

Leira kapell: Søndag 1. november kl 1330
Allehelgenssøndag
Oboist Jens Holmboe deltar

Tempe kirke: Tirsdag
24.november kl 19.00

«Sang og musikkveld» Kollekt og
kaffe.
Medvirkende : Sang Eva Aasgaard
Gullvåg Wermuth, Matthis Lilleberg med flere. Kantor/kontratenor
Øystein Løvli

Leira kapell :Torsdag 17.
desember kl 19

Julekonserten med Bjørkmyr
velforening, Hyggetreffet på Leira,
dyktige musikere, Kantor Øystein
Løvli.
Inngang kr: Info kommer. Kaffe.

Bratsberg kirke

Desember: tidspunkt kommer
senere.
Julekonsert med Bratsberg musikkorps.
Vår 2016: Verdt og merke seg:

Tempe kirke søndag 26.januar kl 18.00
Orgelkonsert m.m
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Gudstjenester og møter

Tempe og Leira sokn og Bratsberg sokn:

Gudstjeneste er kl 11 dersom ikke annet er nevnt.
4. okt. Tempe kirke. Høsttakkegudstjeneste.
		 Spr. Knut Kittelsaa. Utdeling av 4-årsbok.
11. okt. Leira kapell. Høymesse. Spr. Knut Kittelsaa.
18. okt. Bratsberg kirke. Høsttakkegudstjeneste.
		 Spr. Esbjørn Hummelgård. Utdeling av 4-årsbok.
18. okt. Tempe kirke. Kveldsmesse. kl. 18.00.
		 Spr. Esbjørn Hummelgård.
25. okt. Tempe kirke. Bots- og bønnedag. Skriftemål.
		 Spr. Esbjørn Hummelgård.
1. nov. Bratsberg kirke. Høymesse Allehelgensdag.
		 Vi minnes siste års døde. Spr. Knut Kittelsaa.
1. nov. Leira kapell. Høymesse kl. 13.30: Allehelgensdag.
		 Vi minnes siste års døde. Spr. Knut Kittelsaa.
8. nov. Tempe bydelshus. Høymesse. Diakoniens dag.
		 Spr. Knut Kittelsaa.
15. nov. Tempe kirke. Høymesse. Spr. Esbjørn Hummelgård.
22. nov. Leira kapell. Høymesse. Spr. Esbjørn Hummelgård.
29. nov. Bratsberg kirke. Høymesse. Spr. Knut Kittelsaa.
6. des. Tempe kirke. Høymesse. Spr. Knut Kittelsaa.
13. des. Tempe kirke kl. 18.00:. Luciafeiring.
		 Esbjørn Hummelgård og konfirmantene.

Arrangementer i menighetene:
6. okt.
		
13. okt.
		
21. okt.
		
27. okt.
		
1. nov.
3. nov.
		
3.nov.
29. okt.
		
5. nov.
		
		
10. nov.
		
17. nov.
		
24. nov.
26. nov.
		
1. des.
		
1. des.
		

Leira kapell kl. 11.00. Formiddagstreff.
Kåseri ved Eli Råness: “Hvordan kommuniserer døvblinde”.
Tempe Bydelshus, festsalen kl. 11.30.: Hyggetreff.
Sang og musikk ved Dagfinn Moxnes.
Fellesskapskveld i Tempe kirke kl. 19.00.
Helge Gudmundsen og koret Te Deum.
Tempe HVS, dagligstua 2. etg. kl. 13.00:
Andakt med nattverd. Knut Kittelsaa og Lisbet Skogen.
Tempe før kampen. Tempe kirke.
Leira kapell kl 11.00. Formiddagstreff
Steinar Leirvik: “Mellom tungtrafikk og tullinger på tynne
hjul til Oslo”. Andakt.
Lovsangskveld i Tempe kirke kl. 20.00.. Student-KRIK.
Tempe treffsted, Ola Frosts vei 3 kl. 18.00.
Kåseri ved Lars Sperre. Magnus Noreen.
Hyggetreff i Bratsberg kirkestue kl. 11.00.
Prost Tora Samset, Øystein Løvli og Johanne og
Idar Konstad.
Tempe bydelshus, festsalen kl. 11.3. Formiddagstreff.
Kåseri ved Ann Elin Slettahjell. Kjell Nervik.
Tempe HVS, dagligstua 2. etg. Andakt. Esbjørn
Hummelgård og Lisbeth Skogen.
Fellesskapskveld i Tempe kirke kl. 19.00
Tempe treffsted, Ola Frosts v. 3. kl. 18.00:
Esbjørn Hummelgård og Magnus Noreen.
Formiddagstreff i Leira kapell kl. 11.00.
Eli Rø Ludvigsen: “Alf Prøysens liv og dikting”. Andakt.
Hyggetreff i Tempe bydelshus, festsalen.
Pål Arne Winsnes og Knut Skletnes.

Døpte i Bratsberg sokn:
Lone Emilie Krogh Navarsete
Livia Noelle Nielsen
Aaron Xander Naas
Åfjord kirke
Aksel Berg-Frigård
Thorben Viado Stjern
Emrik Olai Sletvold Waikasetrakorn
Døpte i Tempe og Leira sokn:

William Schawland Hassel-Uthaug Nidaros D.k.
Oliver Edvard Sundli Sigerstad Nidaros Domk.
Maya Matelie Johansen Moen Kolstad kirke
Jessica Isabelle Støre Heyerdahl Strinda kirke
Mari Westgård
Leira kapell
Emma Flaathe Snekvik
Hemne kirke
Agnes Edvardsen Austeen
Alstadhaug k.
Albert Haugen
Lademoen kirke
Jo Waldum Hermstad
Leira kapell
Stian Andersen Mulle
Strinda kirke
Sofia Rø Tjøtta
Leira kapell
Ingvild Grøseth
Melhus kirke
Liam Solevåg Ranheim
Stranda kirke
Louis Bjørk
Nidaros Domk.
Emma Beate Lien Naustan
Tempe kirke
Mia Aaker Sævre
Tempe kirke
Matilde Næss Sørmeland
Tempe kirke
Edvard Totland
Tempe kirke
Tobias Sandø Dahle
Leira kapell
Gabriel Hansen Gaarder
Leira kapell
Colin Stolt-Viken
Leira kapell

Døde i Tempe og Leira sokn
Margot Moen
Agnes Johansen
Gisle Sjøvold
Borgny Gustafson
Ingrid Bye
Helga Helena Sannes
Johannes Ingebrigtsvold
Harald Petter Grytan
Inger Johanne Moe
Jorid Elfrida Dragsten
Gudrun Bergitte Vitsø
Bjørg Rannov
Kristiane Tomtan Olstad
Judith Palma Wik
Oddlaug Johanne Leinum
Arthur Herman Schjølberg
Kjell Ivan Sundal
Trygve Othelius Jakobsen
Bjørg Margrethe Brækstad
Terje Aunet
Asbjørg Rånes
Per Arne Aleksandersen

Døde i Bratsberg sokn:
Einar Rødder
Odd Ragnar Johansen
Mariann Ekrem Hugås

Det er angitt hvor dåpen foregikk
Periode: 19.6 – 25.9
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Hverdagskristen

- Folk vet hvem jeg er og hva jeg står for. Jeg føler ikke
alltid trang til å servere bibelvers. Men siden folk kjenner
meg, kommer de gjerne og tar en prat om kristendom.
Dette sier Per Winsnes, førstemann på Felleslista til bispedømmerådet i Nidaros.
- Jeg har vært så heldig å få være
med i mange sammenhenger i å
utvikle miljøer for barn og unge,
forsetter han,.
Per har i sitt lange yrkesliv satt
sitt preg på holdninger hos svært
mange som han har møtt, i fotball-

miljøet, i tensingmiljøet, i politikken, på KVT, i Rosenborg, i
Kenya, på Byneset og i mange
andre sammenhenger. Tildelingen
av Kongens fortjenestemedalje for
sin innsats for lokalsamfunnet og
hans samfunnsengasjement gjennom mange år, var godt fortjent,
det er alle enige om.
Det er sjeldent å møte et så
engasjert menneske som Per. Det
er ikke vanskelig å bli smittet av
engasjement og iver for alle som
treffer ham. Han går av med pensjon til jul etter fylte 67 år og kan
se tilbake på en rik virksomhet
med stor takknemlighet. Takknemlig, for - som han sier
selv - at jeg har fått lov til
å delta i de virksomhetene
jeg har vært med på å bidra
med å utvikle framtiden for
mange unge mennesker.
- Det å være kristen er et liv,
sier Per. - Det er ikke sikkert
det er så stor forskjell på mitt
liv som bekjennende kristen og
andres. Jeg er meg selv, både
i kirka og på fotballbanen. Det
er viktig å være tilstede og delta
der man er. Siden folk vet hva jeg
står for, kommer de gjerne bort
og vil ta en prat om ting de
strever med i livene sine.
Ofte kan det være sykdom
eller andre vansker. Det
er som Frans av Assisi

sier: Evangeliet forkynnes med
hendene, og om nødvendig med
ord. - Jeg ønsker å være et medmenneske, en medvandrer i livet.

Bispedømmerådsvalget

- Lista fra Nominasjonskomiteen
var satt sammen av folk der begge
syn på kirkevigsel av likekjønnede var med og valgt ut fra
menighetene i bispedømmet. Men
initiativtakerne bak lista fra Åpen
folkekirke har vært svært flinke
til å markedsføre seg og fått med
seg opinionen. Selv mener jeg at
ekteskapet er en samfunnsordning
som regulerer samliv mellom
mann og kvinne. Det er her det
fra naturens side blir barn, og
ekteskapsbegrepet gir en trygghet
som andre samlivsformer ikke gir.
Likekjønnet kirkelig vigsel
kommer opp som forslag på
Kirkemøtet i 2016. Ny litugi
kommer i 2017. - Når dette
kommer, bør også striden om
dette legges bi, mener Per, - men
man må likevel ha respekt for de
prestene som vegrer seg for å vie
homofile.
Ellers er Per opptatt av å bygge bruer i de sammehenger han
opptrer i. Han er også engasjert
i lokalpolitikken for KRF og har
sittet flere perioder i bystyret.
SS

