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200 år siden Tillerraset
Vet du
hva Gud
har gjort
for oss
mennesker?
Se side 2

Ny skole
bygges på
Sorgenfri
Mellom 800 og 1200
elever og studenter vil
oppholde seg her sammen med 200 ansatte.

Se side 4

Torsdag 7. mars klokken 17.30 1816 raste 7 millioner
kubikkmeter masse ut fra Tiller ned i Nidelva. 550 mål jord
ble forvandlet til flytende kvikkleire, raste mot elva og fortsatte et godt stykke opp på den andre siden. Øyenviner
forteller om kraftige smell og flammer som slo opp av
sprekker som oppstod. Luften fyltes med røyk og svovel. 16
mennesker omkom, 8 hester og mye kveg. Se side 6

P

åsken inneholder mange
fortellinger. Vi tenker
kanskje hytte og påskefjell,
appelsin og sjokolade med familie
eller venner…
I kirken tar vi for oss også de
mindre søte sidene av våre liv i
påsken - for de hører også med til
vår tilværelse og forsurer denne
gjerne. Men påskeuka starter
med at Jesus blir tatt imot som en
konge i den hellige by…
Påsken er også en fortelling
om svik. Judas sviktet og ble for
ettertiden en arketype på nettopp
sviker. Klippen Peter sviktet også.
Siden har mennesker fortsatt å
svikte hverandre. Vi kan ikke

siden Peter ved stranden og spurte
ham: Elsker du meg? – tre ganger
spurte han – for så å gi ham et nytt
oppdrag som disippel og venn.
Det siste ordet tilhører Gud –
og det er et ord om helbredelse og
fred for en såret menneskehet og
en såret jord. Med dette håpet
feirer vi nattverd – ikke bare i
påsken, men i hver høymesse. Vi
minnes den natten, da de nærmeste, og alle mennesker forrådte
Jesus, forrådte Gud. Og han gav
sin kropp og sitt liv for å forsone
oss – for å invitere oss inn i helbredelsens og frelsens fellesskap
som de svikere vi er.
Vi lever i en verden, i en kultur

Dette gjorde Gud
for menneskene
annet, enda det skaper både fortvilelse og skamfølelse.
Hanen som gol ut på natten
minnet Peter om sitt svik, da han
tre ganger hadde nektet å kjenne
Jesus.
Vi har alle våre egne svik. Svik
av mennesker vi var og er glade
i eller svik av mennesker som
hadde fortjent bedre. Svik vi først
ikke tenkte over i det de skjedde.
Vi har også våre egne haner
som gjorde at vi skjønte siden hva
vi hadde gjort – og gjemte ansiktet og skammet oss.
Hanen avslører våre grenser i
vår evne og i vår vilje til å gjøre
godt. Vi påfører andre lidelse –
selv om vi vil det gode og også
gjør godt, så makter vi ikke selv
å fri oss fra urett og ondskap. Guds forsonergjerning i Jesus Kristus reiser et
håpstegn over verden. Gud skal
fullføre sitt verk. Ondskap og død
får ikke det siste ordet! Det
handler påsken om.
Den oppstandne Jesus møtte
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hvor det er viktig hva den enkelte
gjør og har gjort. Det kommer
an på oss: hvor flittige eller late
vi har vært, hvor mye og hva vi
gjorde. Om vi har vært lure, hva
vi har oppnådd i våre liv…
Vår verdens overskrift er: Se på
meg – dette klarte jeg, et menneske.
Påskens mysterium har en helt
annen overskrift: Dette gjorde
Gud for oss mennesker. Gud ga
seg selv i påsken – for å forsone
og frelse.
I påsken kan vi ta et oppgjør
med våre egne mislykkede forsøk
på å frelse oss selv. I stedet kan vi
vende oss mot Guds initiativ og ta
imot hans invitasjon.
Vi strever med forsoningens
gåte – at det å være menneske
er å være skyldig. Vi skal være
så selvhjulpne at tanken om en
stedfortreder virker både fjern og
enkel: At det var en som begynte
å lete etter oss lenge før vi visste
at vi var på ville veier. At det var
en som ga seg selv for oss lenge

før vi var i stand til å gi oss selv
til ham. Vår tro begynner ikke i
vårt hode, men den begynner i
Guds elskende og gjennomborede
hjerte. Dette er nesten for godt til
å være sant – og derfor skaper det
forvirring.
Gud er navnet på et fellesskap
som åpner seg i evig kjærlighet
mot verden. Og Gud lengter etter
å være sammen med oss.
Jesus ser oss mennesker som
vi er - og gir oss likevel ikke opp.
Kristi legeme gitt for deg – Kristi
blod, utøst for deg. Han bøyer seg
ned. Han forbarmer seg over liv
som er gått i stykker. Han ser i
nåde til en såret jord. Med hender
merket av nagler fra korsets tre,
åpner han sitt liv mot oss og lyser
fred over verden.
Du er hjertelig velkommen til gudstjenestefeiringene
langs påskens mysterium både
palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag. Gudstjenestene feires vekselsvis i våre kirker
og kapell – men også i landet og
verden rundt!
God påskefeiring!
Esbjørn Hummelgård

Tempe kirkefond, trosopplæring og menighetsblad behandlet i menighetsrådet

T

empe og Leira menighetsråd
har i januarmøtet bl.a fattet
vedtak og oppnevnt nytt styre i
Tempe kirkefond. Ny leder er
Frode Strømman og styremedlemmer er Anne Buggeland og Anne
Berit Kvaal. Vararepresentant er
Alice Bratsberg. Tempe kirkefond
ble opprettet i Kirkeforeningens
årsmøte 13. mai 1992. Kirkefondets styre forvalter midler som
tidligere har tilhørt Tempe kirkeforening. Av statuttene nevner vi
at det er menighetsrådet som kan
søke på vegne av grupper eller
underutvalg om tilskudd. Pengene
kan bare brukes til arbeid i regi av
Tempe menighet, fortrinnsvis
til barne- og ungdomsarbeid.
Daglig drift og bygningsmessig
vedlikehold er ikke tilskuddsberettiget. Underskudd i menig-

hetens regnskap kan ikke dekkes
med tilskudd fra kirkefondet. Av
fondets avkastning kan 2/3 årlig
brukes til spesifiserte formål.
Resten legges til fondets kapital.
I siste møte fikk også menighetsrådet en presentasjon og
gjennomgang av den nye trosopplæringsplanen. Den skal
sluttbehandles av menighetsrådet
på neste møte. Menighetspedagog
Maria Hauge Gonzales arbeider
videre med planen og planlegging
av iverksettingen frem til 29.03
2016. Fra da av går hun over i
stilling som menighetspedagog i Ranheim og Charlottenlund menigheter. Stilingen utlyses
før påske. Før ny tilsetting skjer
vil vikar fungere i stillingen. Vi
takker Maria for det gode arbeidet hun har utført i vår menighet.

Kirsten Selnæs har sagt seg villig
til å delta i trosopplæringsutvalget
og vil bli med i det videre arbeid
på feltet.
Vi har vært i kontakt med
Hoeggen menighetsråd om nytt
samarbeid om menighetsblad. Det har så langt ikke lyktes, og bladet vil fortsette i sin
nåværende form for Tempe og
Leira også i 2016. Hvis noen er
interessert i å delta i slikt arbeid
for kirken vår, kan henvendelse
skje til leder i menighetsrådet. Vi
takker redaksjonen for god innsats
så langt og
ønsker lykke
til i det
videre arbeid.
		
Bjørn Olav Træthaug
(formann i menighetsrådet)

Biskop Bugge aktiv bak Bibelselskapet
Peter Olivarius Bugge var

biskop i Trondheim i 38 år, frå
1804 til 1842. Han var med stor
entusiasme med på å skipa Det
norske bibelselskap den 26.mai
1816. Selskapet skulle organiserast slik at ein «Centralkomitè»
heldt til i Kristiania og hadde
biskopen der som permanent leiar.
Så skulle kvar av biskopane leia
ein stiftskomitè som tok seg av
arbeidet i kvart stift. Den første
stiftskomitè i landet vart oppnemnd i Trondheim 25. august
1816. Det var biskop Bugge som
var drivkrafta, og han hadde store
voner til at mangel på biblar
no raskt kunne avhjelpast. Med
seg hadde han fire av prestane i
byen, dessutan ein kjøpmann og
ein handverkar. Kjøpmannen var
den velståande F. Bing som sto
biskopen nær og var påverka av

herrnhutismen. Han kom til å sitja
som kasserar i komiteen i heile
36 år. Målarmeister Lars Berg
forlet derimot komiteen etter få
år. Biskopen sjølv trekte seg også
ut av komiteen alt i 1825, og let
ein av prestane ta over.
Arbeidet i selskapet
hadde ikkje gått så lett
som dei hadde rekna
med. Både biskop Bugge og heile komiteen
hadde fått eit vanskeleg
forhold til sentralleiinga
i Kristiania. For Bugge
gjekk arbeidet for seint
og utan inspirasjon.
Sjølv hadde han tidleg
knytta nær kontakt med
bibelselskapet i London
(British and Foreign
Bible Society, stifta i
1804). No satsa han

mest på denne kontakten. Livet
ut sto han som kontaktmann til
dette selskapet som i lang tid gav
omfattande stønad til bibelspreiing her i landet.
Steinar Supphellen
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Nytt stort skolesenter
bygges på Sorgenfri

T
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rondheim kommune har
sammen med Sør- Trøndelag
fylkeskommune og NAV inngått
leieavtale av så å si hele Trondheimsporten som nå bygges på
den gamle tomta til Wullum
vulkanisering i Holtermansveien
70 på Tempe. Det er Prora Eiendom AS som står som byggherre
og kommunen er nå i avslutningen av prosjekteringen. Her
kommer byens største skole i juli
2017.

Trondheim kommune har så
langt inngått leieavtaler i Trondheimsporten for følgende enheter:
Enhet for voksenopplæring
Kvalifiseringssenter for
innvandrere
Flyktningehelseteamet
Tolketjenesten
Helse- og velferdskontor
Sør-Trøndelag fylkeskommune
har inngått leieavtale for sin

voksenopplæring og NAV har
inngått leieavtale for ny lokalisering.
Kommunaldirektør for helseog velferd i Trondheim kommune,
Helge Garåsen, forteller at Tempe
bydel er under omregulering, og
de første spadetakene er tatt i
forbindelse med bygging av det
første byggeprosjektet.
-Trondheim kommune og SørTrøndelag fylkeskommune skal
samlokalisere all voksenopplæring i ett nytt voksenopplæringssenter i Trondheimsporten,
forteller Garåsen. - Det er svært
ønskelig å få samlet hele enheten
for voksenopplæring under ett
tak, da enheten i dag er fordelt på
syv ulike bygg rundt omkring i
byen, sier han.
Dette vil bli en stor skole med
mellom 800 og 1200 elever og
anslagsvis 200 ansatte. Voksenopplæring tilbys ulike grupper
voksne med ulike behov for
undervisning. I hovedsak deles
virksomheten i tre: norskkurs,
grunnskole, videregående skole
og spesialpedagogiske tilbud.
Innenfor disse gruppene er det
stor variasjon. Deltakerne ved
voksenopplæringssenteret kommer fra hele Trondheim og

distriktene rundt, forteller
Garåsen.

kirken og Enhet for voksenopplæring/NAV?

Vi hører også at NAV skal flytte
inn i det samme bygget. Hvilke
NAV-tjenester er det som kommer
til å ha lokalisering her?

-Hvis menigheten ønsker å
bidra med frivillig arbeid til
enheten i Trondheimsporten, så
ta gjerne kontakt med de aktuelle
enhetslederne, sier Garåsen.

- Dagens fire offentlige servicekontor skal reduseres til to
kontor, henholdsvis sør og øst i
byen. Samlokaliseringen av de
offentlige servicekontorene på
Heimdal og Lerkendal vil bli i
Trondheimsporten, forteller kommunaldirektøren.
Tempe kirke ligger jo bare noen
steinkast fra det nye bygget som
nå skal bygges. Hvilke muligheter
ser dere for samarbeid mellom

Hva tenker du om hvordan
kirkens diakoni kan stå til tjeneste
for både NAV og Enhet for
voksenopplæring i årene fremover?
-Trondheim kommune har store
forventninger til Trondheimsporten og hvilke muligheter denne
kan gi oss. Både med hensyn til
samlokaliseringen av flere offentlige tjenester, men også de

Dans for seniorer
Tempe seniordans samler over
20 danseglade over 60 år hver
mandag kl.11-13 i Festsalen på
Tempe helse- og velferdssen-

ter. De har holdt på siden 2004
og er svært glad for å få benytte
det gode og luftige danselokalet.
Bare det siste året har de hatt

mulighetene som ligger i nærmiljøet. Det er ønskelig for voksenopplæringssenteret å ha utstrakt
samarbeid med andre offentlige
aktører og næringsliv, avslutter
kommunaldirektør Helge Garåsen.
PAW

danseoppvisning to ganger på
Formiddagstreffet som menigheten arrangerer, og her utstråler
de stor livsglede.
PAW
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200 år siden Tillerraset
Fram til rasulykken 7. mars 1816
hadde det regnet mye. Det kan ha
bidratt til at raset ble uløst. Raset
skled på en grusgrunn under leira
og fikk fart mot Nidelva.
En stor sprekk oppstod ved raskanten som gikk under den
nyoppførte Tiller kirke og fortsatte
tvers over gårdstunet på Nordtiller. Det hørtes kraftige smell.
Lufta ble fylt med flammer, røyk
og svovellukt. Kirka stupte ut for
raskanten og ble borte. Klokka i
kirketårnet kimte idet det sank i
dypet. Resten av kirka fulgte etter.
Gravene på kirke- gården åpnet
seg. Regnskapsbøker fra den tiden
forteller at spiker ble kjøpt inn
etterpå for å reparere likkistene
som raste ut. Det eneste som ble
funnet fra kirka etter ulykken var
en nattverdsdisk.
Gårdbrukeren på Nordtiller,
Lars Fredriksen, omkom da han
prøvde å hoppe over rassprekken
som gikk over gardstunet for å
berge en unghest som stod på stallen i uthuset. Jordmassene raste
ut i Nidelva og tok med seg Tiller
bro. Leirmassene sprengte seg
tvers over elva og traff

plassen Eklestrøa. Ti mennesker
omkom og alle dyra. Bare seks av
de ti ble senere funnet og gravlagt.
Ved Nordsetfossen ble møllebruk
og sagbruk rammet. Ved Øvre
Leirfoss gikk lense, sagbruk, møllebruk og hele demningen med i
raset. Ved Nedre Leirfoss ødela
flommen alt som fantes. Vann, is
og tømmer raste nedover elva mot
byen. Ved Kroppan gård demmet
raset og alt tømmeret opp elva.
Men vannet grov seg videre og
flommet mot byen.
Ferjemannen på Tanum, Ole
Rasmussen, omkom sammen
med to unggutter fra bygda. John
Hjellien og Johannes Haugum var
på vei hjem på elveisen til Klæbu
etter å ha vært i byen. De skjønte
på hestene at noe var på ferde.
De sprang så fort de kunne, men
vannet og leirsuppa tok dem igjen
slik at de omkom.
Flommen fulgte elveleiet videre nedover mot byen og skadet
gamle bybro. Alle skip som lå
i elvehavna ble kommandert ut
av stiftsamtmann Roll da det var
fare for at de ble skadet. Men den
strenge kulden og den sparsom-
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melige vannføringen reddet byen
fra en større katastrofe.
Tilsammen 16 mennesker, 8
hester og mange andre husdyr
omkom i raset.
Det har vært flere kvikkleireras
i Trondheimsområdet gjennom
tidene:
1989: Leirskredet på Hovin i
		 Melhus, 1 omkom
1978: Leirraset i Rissa,
		 1 omkom
1962: Leirraset i Stjørdal,
		 1 omkom
1944: Leirraset på Lade
		 i Trondheim, 4 omkom
1893: Verdalsraset (leir) i
		 Verdal, 116 omkom
1870: Leirraset på Hokstad,
		 Ytterøy, 7 omkom
1816: Jordraset i Tiller i
		 Trondheim, 16 omkom
1760: Leirraset på Dale i Rissa,
		 17 omkom
1625: Leirraset på Bakklandet,
		 20 omkom.
Etter Rissaraset i 1978 ble det
iverksatt et omfattende kartleggings- og sikringsarbeide mot
leirras i Trondheimsområdet, ledet
av Norges Geologiske Undersøkelse og Norges Geotekniske
Institutt. Fra 1. januar 2009 fikk
NVE det overordnede ansvaret for
skredforebygging. Arbeidet med
skredsikring har siden blitt intensivert for å hindre leirrasulykker i
Trondheimsregionen.
SS

Kildereferanser:

. April kommer kirkerottene fra IKO i Oslo til oss!
I samarbeid med Hoeggen
menighet skal vi invitere
5-7-åringene i Tempe og Leira
og Bratsberg menigheter til
Hoeggen kirke til dukketeaterforestilling om Kirkerottene
og Lea mus. Forestillingen
er basert på fortellingen om
sauen som ble borte og er
spesielt tilegnet for barn.
Inngang kr 50, men de som
blir invitert får sin egen billett
og trenger ikke betale.

Marie Hauge Gonzalez

Ø

kologisk, kortreist og Trivelig
Annenhver tirsdag holdes det
babysang i Tempe kirke kl 11.00 og
det har blitt et populært tilbud for
både liten og stor. Samlingen er delt
i to, med en sang- og regledel før vi
går ned i storsalen og spiser lunsj
sammen. Lunsjen på babysangen har
et økologisk og kortreist fokus, og
all mat kjøpes i Mathallen i Trondheim. En gang i semesteret deltar vi
også på hyggetreffet på Tempe helseog velferdssenter. Det er alltid stor
stas for de eldre på sykehjemmet og
omsorgssenteret å bli gledet av små
barnesmil. Det er ingen påmelding
til babysangen, og man kan komme
de gangene det passer. Datoer for
babysang i vår er: 15. mars, 29.
mars, 5. april, 19. april, 3. mai og 24.
mai. Alle klokken 11.00.
Marie Hauge Gonzalez

I

april skal vi invitere alle årets 6-åringer til
kirken for å få sin egen 6-årsbok i
familiegudstjeneste. Boken heter «Tre i et
tre» og er en levende og glad fortelling om tre
6-åringer som skal begynne på skole, er engler
i julespillet, blir kjent med en gammel sirkusdame og ser kamelspor i snøen.
Alle får invitasjon i posten til å komme å få
boken. Barn i Tempe og Leira får invitasjon til
Leira kapell Søndag 3. april og barn i Bratsberg
den 24. april. VELKOMMEN!
Marie Hauge Gonzalez
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I dag må man satse på en mangfoldig
produksjon av ulike
typer tjenester. Det
må også utvikles nye
tjenester blant annet
innen digitale medier, som for eksempel
lage fine hjemmesider for både
bedrifter, foreninger
og lag. Noen lager
Fremdeles brukes teknologi fra 60-tallet. Stansing og
også fine trykksaker rilling foregår daglig på denne maskinen fra Heidelberg.
på sin egen datamaproduksjon går igjen år etter år.
t trykkeri er ikke bare et
skin og trenger hjelp med å få de
Det er produksjonen av årskalentrykkeri lengre. Digitaliskrevet ut på en fin måte. Da er
dere. Når jeg besøker trykkeriet er
seringen av vår hverdag
det bare å sende filen til trykkeriet
de i full gang med produksjonen
har redusert behovet for bruken av så får man
av årskalendere for 2017.
papir, forteller daglig
Svalbard har blant annet en
leder og eier av FagFagtrykk AS trykker menighetsbladet:
stor fin kalender i protrykk AS i Fosseduksjon med en isbjørn på
grenda, Ole K.
framsiden.
Strand. For godt og
Ellers forteller Strand
vel 10 år siden var
at
virksomheten går bra.
det over 30 trykTrykkeriet ble etablert i
kerier i Trondheim.
1980 i Trondheim. Strand
Trykkeriet hans i
begynte som lærling i 1988
Fossegrenda er et av 3 trykkerier
ferdig ut en fin trykksak. Menigog ble bedriftens tredje ansatte.
igjen i Trondheim som fortsatt
hetsbladet lages på denne måten.
Siden har bedriften vokst jevnt og
har offsettrykking. Det betyr at de Skule Sørmo setter opp og montrutt. Han eier både trykkeri og
kan levere topp kvalitet på avanterer de ulike sidene i bladet med
huset de holder til i. Det er gjort
serte trykksaker. Den voldsomme innhold. Deretter sendes sidene
noen fusjoner med andre trykutviklingen innen digitaliseringen til Fagtrykk, og i løpet av et par
kerier. Så i dag er det 23 ansatte
av informasjon har ført til tidlig
dager kommer et nytt menigi Fagtrykk med en omsetning på
død for en rekke trykkerier i byen hetsblad til Tempe kirke. Dette
35 mill. i 2015. De har omtrent 10
vår. Konkurransen er blitt beinfungerer veldig bra og er meget
000 oppdrag i året. De bruker
hard. Et trykkeri i dag er noe helt
effektivt.
cirka 230 tonn papir i løpet av et
annet enn for bare 10 år siden.
Ole K. Strand forteller at en fast
år.
Det er et godt arbeidsmiljø og
nesten ikke sykefravær. De har
gode og romslige lokaler i Fossegrenda 40. Til tross for hard
konkurranse ble det et pent lite
overskudd på omtrent 1 million
kroner i 2015.
Etter en gjennomgang av
lokalene i Fossegrenda 40 sitter
vi igjen med inntrykk av en fin,
ryddig og hyggelig bedrift, med
god plass, lyse lokaler, mange
fine trykkerimaskiner og mange
hyggelige smilende ansatte.
BOU
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Hard konkurranse
i trykkeribransjen

Påske- og kunstsamtale med maleren og kunstneren Roald Stevik

Påsken og påskefeiringen kjernen i den kristne tro

R

oald Stevik er en av vår
bys anerkjente kunstmalere. Han har hatt utallige utstillinger av sine malerier
både i byen vår, i landet vårt, og
ute i Europa. Han begynte å male
i unge dager, og som 31-åring
hadde han
sin første
utstilling i
Trondheim
Kunstforening i 1964.
I 1966 hadde
han en separatutstilling
i Namsos.
Og dermed
var det gjort.
Han var
etablert som
kunstner og
solgte malerier nok til å finansiere grunnmuren, og vei vann og
kloakk, til huset han bor i fremdeles på Nidarvoll.
For kunstneren og maleren
Roald Stevik er lyset og naturen
det viktigste for han. Det tror han
kan ha sammenheng med at store
deler av sin barndom bodde han
i Nærøy. Her er det flott natur
og mange ganger et spill av lys,
ofte ved dramatiske skiftninger i
været. Tiden i Nærøy sitter godt
lagret i minnet hans. Roald Stevik
har en omfattende produksjon
bak seg. Mange av de bildene han
har malt i 2016 har inspirasjon
fra barndommens tid i Nærøy.
Hos Stevik ligger lysten der til å
male hele tiden. Han er mye ute
og får ideer og blir engasjert eller
inspirert. Ute lager han skisser av
noe han ser han vil male. Ofte har
han med fotoapparat og tar bilder

som han tar fram når han kommer
hjem. Det er hjemme i sitt atelier
selve malejobben blir gjort.
- I atelieret kan jeg manipulere,
overdrive, komponere og vektlegge elmenter i bildene slik at
de skaper en strammere og mer

harmonisk helhet, sier han. Fram
til jul 2015 hadde han malt over
1900 bilder.
Roald Stevik vokste opp i en
kristen heim. Men det var først

ved morens dødsleie i 1971 at han
bestemte seg for at han selv ville
bli en kristen. Det ble et vendepunkt i livet hans. Han begynte
å gå fast på møter i Frikirken,
som leide lokaler i Blåkorssalen
i Kjøpmannsgata den gangen.
Senere har han blitt med i Norsk
Luthersk Misjonssamband, og i
dag er han leder av en aktiv lokalforening på Nardo Bedehus.
For Roald Stevik er påsken
og påskefeiringen kjernen i den
kristne tro. Da dukker ordet i
Romerbrevet 8.1 opp for han slik
det gjorde den dagen han bestemte
seg for å leve med Jesus:
«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus
Jesus». Jesu frelsesverk er
grunnpilaren i livet.
- Påsken og feiringen av
påskemorgen er det åndelige lyset
som kom inn i mitt liv og ga det
en helt ny mening. Jeg prøver å
formidle lyset og Guds skaperverk
i naturen gjennom mine malerier
uten at bildene har noen spesielle
kristne motiver. Når Jesus står
foran Pilatus er det en uskyldig og
rettferdig manns blod som renner
på jorden, sier han til slutt
BOU

Våre musikalske venner
V

i har fått Elin Rø Ludvigsen
til å ta en prat med utøverne
på de årlige julekonsertene i Leira
kapell. Fokus har vært på dagens
situasjon for den enkelte, med
framtidsplaner og -ønsker, og
litt om forholdet de har til Leira
kapell og den tradisjonelle julekonserten.
Siri Waagen Evensen
er
mezzosopran og
freelance
sanger. Hun
har studert
ved NTNU
og DKDM
i København, og har blant annet
sunget med Elisabeth Norberg
Schultz. Er nå tilsluttet et profesjonelt vokalensemble i Norge,
med opptredener i Tromsø, Bergen og Trondheim. Ellers har hun
deltatt i flere operaoppsetninger,
hatt utallige solooppdrag, og
sunget kirkemusikalske verk. Hun
har opptrådt flere ganger i Tempe
kirke og i Leira kapell. I
februar gestaltet hun fru Pinkerton
i Madame Butterfly i Olavshallen.
Hun tar utdannelse i anatomisk
kroppsbruk for sangere, og sikter mot jobb i TSO (Trondheim
Symfoniorkester) når utdannelsen
er ferdig.
Gro Helene Lerflaten har
spilt fløyte
i korps,
og håper å
vedlikeholde
sine kunnskaper som
fløytist. Pr i
dag jobber hun som jurist/investeringsrådgiver i SIVA. Fra nyttår
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2016 har hun overtatt Lerflaten
gård, og har planer for museumsområdet, vil restaurere fjøset og
ansette fast kokk. I mai kommer
hennes første barn, men både hun
og vi håper hun får tid til å praktisere fløytemusikken.
Julie og Andreas Rokseth
studerer til
mastergrad
i tango i
Rotterdam.
Det er ingen
komposisjoner laget spesielt for harpe
og bandoneon, og
dermed må
de arrangere
andres verk
eller komponere selv.
Julie er den
som lager de
fleste notetegnene, mens Andreas
bidrar i arrangementene. Begge
har bachelor i utøvende musikk.
De har blant annet vært i Buenos
Aires for videre perfeksjonering i tangoens musikalske
mysterier. I Rotterdam spiller de
sammen med andre musikere,
eller bare de to. De har vært solister på flere arenaer, men de vedgår
at det er større marked for den
type musikk utenfor Norge. De
har hatt konserter i Sverige, Danmark, Argentina, Nederland og
Frankrike. Og for begge er ønsket
en musikalsk karriere. Julie liker
også å prøve ut andre musikksjangre.
Lena Wik spiller horn og studerer for tiden i Berlin. Hun startet
i korps, og har utviklet musikken sin fra dette stadiet. Hun
trives godt i den tyske storbyen,
der det er utallige orkestre, flere

operascener
og mange
konsertlokaler. Hun får
sin master
om et år, og
da kan hun
søke praktikantstilling
i et orkester.
Innimellom får hun vikarjobber,
og trives både med språket og
byen. Hun var forhindret fra å delta på siste julekonsert, men håper
å være på plass i 2016.
Når det gjelder forholdet til Leira kapell og den årlige konserten,
kan svarene fra alle 5 sammenfattes i ett.
De synes Leira kapell egner
seg utmerket som konsertarena.
Lokalet er passe stort, og med god
høyde til taket. Julekonsertene
har stor betydning for dem som
utøvere, er en utmerket tradisjon
og en god start på julehøytiden.
Det er fint å få dele sine musikalske ferdigheter, både med de
andre aktørene og publikum. I
tillegg bygger det opp om det
gode bygdemiljøet. At konsertene
etter hvert har kommet opp på
et høyere kunstnerisk nivå trigger dem også som musikere. De
berømmer ellers det store oppmøtet, den gode stemningen og
den fine kaffepausen med plass til
samtaler med venner og kjente.
De gler seg til julekonsertene,
og ønsker at de skal fortsette!
I tillegg til de ovennevnte glemmer vi ikke Wenche Waagen og
Øystein Løvli, begge like viktige
for gjennomføringen av
konsertene!
Vi føyer også til en takk til Elin
Rø Ludvigsen for hennes bidrag
til at tradisjonen kom i stand, og
til den flotte gjennomføringen
hvert eneste år!
OS

F

or to år sidan feira vi stort
jubileum for eit viktig dokument i norsk historie. Den
17. mai 2014 var det 200 år sidan
grunnlova vart til. Denne våren,
26.mai 2016, kan vi halda jubileum for eit anna viktig dokument. I
1816 vart det ikkje laga noko nytt
dokument. Derimot vart grunntankar om oppretting av eit norsk
laget lagt for at eit mykje eldre,
selskap, var det svenske initiativet
livsviktig dokument for både land
godt i gang.
og folk kunne verta betre tilgRettnok var eit svensk bibeljengeleg for alle. Jubilanten i år
selskap ikkje heilt på plass, det
er Det norske bibelselskap som
skjedde først 31. mars 1815, men
fyller 200 år.
truleg hadde Grev Rosenblad alt
Mellom dei to jubilea er det ein
før han kom til Kristiania i oktoviss samanheng. Grunnlova frå
ber 1814 fått kronprins Karl Johan
17. mai 1814 gjekk Noreg til krig
til å lova økonomisk stønad til eit
for. Tapet førte til tingingar med
eventuelt norsk selskap. I KristiSverige, justering av grunnlova og
ania konsentrerte grev Rosenblad
underteikning av ein union. Ikkje
seg ikkje berre om dei viktige
minst frå svensk side vart det vikpolitiske tingingane. Han
tig å visa at ein slik union kunne
skaffa seg god kontakt med senha mange gode sider. Noreg kunne
trale geistlege, og inspirerte til
dragast med i ei god utvikling
skiping av bibelselskap.
på mange område der Sverige
Unionen gjekk i orden, og
hadde kome lengre. Utan at vi
tilbake i Sverige heldt grev
kan påstå at det var planlagt og
Rosenblad fram med arbeid for å
tilsikta, kom tanken om eit norsk
oppretta bibelselskap i begge lanbibelselskap til landet i ein slik
da. På eit av dei første møta i det
samanheng. Leiar for dei svenske
nyskipa svenske selskapet kunne
diplomatane som kom for å tinga
det meldast at Karl Johan, som
med det ekstraordinære stortinget
var heidersmedlem, mellom andre
hausten 1814, var grev Mathias
gode gåver hadde gjeve 6600
Rosenblad. Han var heilt sentral
riksdalar til oppretting av eit norsk
i det arbeidet som var i gang for
bibelselskap. Grev Rosenblad var
å skipa eit svensk bibelselskap. I
stadig aktiv. Han oppmoda biskop
heile Nord-Europa gjekk det ved
Fredrik Julius Bech i Kristiania og
starten av 1800-talet føre seg ei
slottsprest Claus Pavels til å leia
brei rørsle for bibelspreiing. Svært
organiseringa av eit norsk selskap,
viktig var The British and Foreign
og ta imot pengegåva som skulle
Bible Society, skipa i London
gjera det lettare å koma i gang. I
i 1804. Den kom m.a. Carsten
mai 1815 kom det formelt i stand
Anker i kontakt med. Men då
ei tremannsgruppe med biskop
han kom tilbake til Noreg med

Bech, slottsprest Pavels og
teologiprofessor Svend Brochmann Hersleb.
Denne gruppa fungerte eit år.
Heilt samde om kva som skulle
vera oppgåvene for eit selskap og
korleis det skulle organiserast, var
dei ikkje, men sommaren 1815
gjekk det ut innbyding til å delta i
eit norsk bibelselskap med hovudformål å trykkja biblar. Det gjekk
ut lister for å melda seg på for å
stø tiltaket. Dei listene vart ikkje
så lange, noko som delvis
hadde samanheng med usemje
både innan og utanfor komiteen.
Det som verka med til å få eit
endeleg vedtak om å oppretta selskapet var at det lange stortinget
gjekk mot slutten. Stortinget som
åpna i juni 1815 vart sitjande
saman heilt til juni i 1816 på
grunn av alle dei store sakene som
måtte drøftast. På dette stortinget
møtte fire av bispane, medan den
femte ikkje var valgd. Det var
kristianiabispen som likevel var i
byen. Det var viktig å få alle desse
med frå starten .
Så vart det skipingsmøte : Den
26. mai 1816 vart Det norske
bibelselskap formelt oppretta. For
spreiing av Bibelen skulle det gje
gode utsikter, men selskapet fekk
også store vanskar å overvinna.
Steinar Supphellen
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Kandidatene til Kirkemøtets ledervalg

Etablert i 1922

Nominasjonskomiteen som har
funnet kandidater til ledervervene
i de nasjonale kirkelige rådsorganene i Den norske kirke, avsluttet sitt arbeid 2. mars. - Kandidatene representerer bredden i norsk
kirkeliv og Kirkemøtet gis med
dette valgmuligheter, sier leder
i nominasjonskomiteen Jorund

Andersen.
Kandidatene er Anne Enger
(66, pensjonist), Harald Hegstad
(56, Professor i teologi ved Det
teologiske Menighetsfakultet)
og Kristin Gunleiksrud Raaum
(54, Generalsekretær
Norske kirkeakademier).
Se mer her:

DØGNVAKT

Fossegrenda

Åpningstider 07-22 (08-20)

Flatås

72 87 10 22

Mælabakken 5, 7224 Melhus
Vognhallvegen 2, 7023 Trondheim, 72 89 00 80
Orkdalsveien 42, 7300 Orkanger, 72 48 56 41

www.vigdal.no

Ditt prisgunstige alternativ.

NLA Mediahøgskolen Gimlekollen er mest kjent for sine
studietilbud i journalistikk. De
utdanner omtrent 20 % av landets
journalister. Men de tilbyr også
forskjellige bachelorstudier og
årsstudier innen kommunikasjon,
der man kan velge mellom områdene informasjons- og kommunikasjonsarbeid, kommunikasjon
og livssyn, og interkulturell kommunikasjon.
Med omkring 200 studenter
har de et oversiktlig studentmiljø med høy trivselsfaktor, god
praktisk opplæring, og mulighet
for tett faglig oppfølging av den
enkelte student. Veien mellom
undervisningslokaler og de
ansattes kontorer er kort på alle
måter. Mellom forelesninger, eller
økter i godt utstyrte arbeidsrom,
kan studentene koble av sammen
med venner i en lys og trivelig
kantine med dagligstue. Kantinen
er også et naturlig møtested for
studenter og ansatte. Studiestedet ligger i idylliske omgivelser

ved Tretjønn på Gimlekollen i
Kristiansand og det er gode turmuligheter like utenfor døren.
Allerede fra studiestart blir
studentene tatt godt i mot med
blant annet faddertilbud fra
etablerte studenter. Nye
studenter vil være en del av det
større studentmiljøet i Kristiansand gjennom Studentsamskipnaden i Agder (SiA), og
nyte godt av tilbudene som denne
velferds- og kulturorganisasjonen
har i forhold til studier, fritidsaktiviteter og livet for øvrig.
Studentene er fullverdige brukere
av biblioteket på Universitetet i
Agder som ligger i samme del av
byen.
NLA Mediehøgskolen Gimlekollen har en sterk internasjonal
profil, og tilbyr studieturer til
England og Øst-Afrika, og utveksling til Afrika, Europa og
Sør-Amerika.
NLA Høgskolen er en privat,
kristen høgskole, åpen for alle
uansett livssyn.

Tempe/Leira og Bratsberg menigheter:
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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

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

Epost: post.tempe.trondheim@kirken.no
Sokneprest Tempe og Leira, Knut Kittelsaa ...................... tlf. 901 33 803
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
Leder i Tempe og Leira menighetsråd: ..................Bjørn Olav Træthaug
Leder i Bratsberg menighetsråd:....................................Jan Tore Slettvold

Høgskolen er akkreditert av
NOKUT. Høgskolen har omkring
2.000 studenter og 200 ansatte
fordelt på de tre regionsentrene
Bergen, Kristiansand og Oslo.
NLA Høgskolen er en privat
høgskole, bygget på et kristent
verdigrunnlag.
Høgskolen eies av følgende
organisasjoner:
•
•
•
•
•
•
•

Den Evangelisk Lutherske
Frikirke
Det Norske Misjonsselskap
Norsk Luthersk Misjonssamband
Normisjon
Indremisjonsforbundet
Søndagsskolen Norge
Norges Kristelige Student- og
skoleungdomslag
Følg denne lenken
dersom du vil søke
på Gimlekollen:

Menighetsbladet:

Giro: 4212 02 25981
Annonsepris: kr 12,-pr mm/spalte.
E-post: menighetsblad.tempe@gmail.com
Red: Otto Sjelmo (OS)
Bernt Olav Utgaard (BOU)
Skule Sørmo (layout) (SS)
Opplag: 5500
Trykk: Fagtrykk AS
Kildereferanse er oppgitt med QR-kode.

13

Gudstjenester
20. mars – Palmesøndag
		 Bratsberg kirke kl. 11.00: Høymesse.
		 Spr. Kittelsaa. Ofring til Det norske
		Misjonsselskap
24. mars – Skjærtorsdag
		 Leira kapell kl. 17.00: Gudstjeneste med
		 nattverd. Spr. Hummelgård. Ofring til
		 menighetens virksomhet.

		
		
		
		
8. mai
		
		
		

25. mars – Langfredag
		 Tempe kirke kl. 17.00: Pasjonsgudstjneste.
		 Spr. Hummelgård.

15. mai – Pinsedag
		 Tempe kirke kl. 11.00:
		 Høytidsgudstjeneste. Spr. Kittelsaa.
		 Ofring til Det Norske Misjonsselskap.
17. mai – Grunnlovsdag
		 Bratsberg kirke kl. 12.00:
		Familiegudstjeneste.
		 Spr. Kittelsaa. Ofring til Kirkestua.

27. mars
		
		
		

– Påskedag
Tempe kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjneste.
Spr. Hummelgård. Ofring til KVT –
Kristen Videregående skole Trøndelag.

3. april
		
		
		

– 2. s. i påsketida
Leira kapell kl. 11.00: Familiegudstjeneste.
Spr. Thormod Høyen. 6-årsbok. Ofring til
Søndagsskolen – Trøndelag krets.

10. april
		
		
		

– 3. s. i påsketida
Tempe kirke kl. 11.00: Ung messe.
Spr. Hummelgård. Konfirmantene. Ofring
til menighetens virksomhet.

17. april
		
		
		

– 4. s. i påsketida
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse.
Spr. Hummelgård. Ofring til Kristen
Idrettskontakt KRIK.

22. mai
		
		
		
		

– Kristi himmelfartsdag
Leira kapell kl. 10.30: Gudstjeneste med
konfirmasjon. Spr. Hummelgård. Ofring
til menighetens virksomhet.

		 Tempe kirke kl. 13.00: Gudstjeneste med
		 konfirmasjon. Spr. Hummelgård. Ofring
		 til menighetens virksomhet.
7. mai – lørdag
		 Bratsberg kirke kl. 10.30: Gudstjeneste
		 med konfirmasjon. Spr. Hummelgård.
		 Ofring til konfirmantarbeid i egen
		menighet.
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– Treenighetssøndag
Tempe Helse- og Velferdssenter
kl. 11.30: Gudstjeneste. Spr. Kittelsaa.
Ofring til Kirkens Bymisjon
‘Sjiraffene synger’ Trondheim.

		 Leira kapell kl. 18.00: Kveldsmesse.
		 Spr. Kittelsaa. Ofring tilmenighetens
		virksomhet.
29. mai
		
		
		

24. april – 5. s. i påsketida
12. juni
		 Bratsberg kirke kl. 11.00:
		 Familiegudstjeneste. 6-årsbok. Spr. Kittel- 		
		
		saa.
		
		 Ofring til Søndagsskolen, Trøndelag Krets.
5. mai
		
		
		

Leira kapell kl. 13.00: Gudstjeneste med konfirmasjon.
Spr. Hummelgård. Ofring
til menighetens virksomhet.
– Søndag før pinse
Tempe kirke kl. 11.00 og 13.00: Gudstjeneste med konfirmasjon. Spr. Hummelgård. Ofring til menighetens virksomhet.

– 2. s. i treenighetstida
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse.
Spr. Hummelgård. Ofring til Mediehøgskolen Gimlekollen.
– 4. s. i treenighetstida
Ved Digre i Bratsberg kirke kl. 11.00:
Høymesse. prostiprest Odvar Gudmestad.
Ofring til Kirkens Bymisjon.

		 Tempe kirke kl. 18.00: Kveldsmesse.
		 prostiprest Odvar Gudmestad.
		 Ofring til menighetens virksomhet.
19. juni – 5. s. i treenighetstida
		 Tempe kirke kl. 11.00: Babysangguds		 tjeneste. Spr. Kittelsaa. Ofring til
		 DMMH – Dronning Mauds Minne
		Høgskole.
26. juni
		
		
		

– Aposteldagen
Hos familien Sjetne kl. 11.00: Frilufts
gudstjeneste. Spr. Kittelsaa. Ofring til
menighetens virksomhet.

Formiddagstreff i Tempe HVS Festsalen:

Døpte i Bratsberg sokn:

5. april kl. 11.30: Tema: Vår. Besøk fra Babysanggruppa i
		 Tempe kirke. Musikk ved Kjartan Edvardsen og Kjell
		Nervik.
10. mai kl. 11.30: Tema: Mai og nasjonaldag. Trondheim
		 Seniorkor. Andakt v. diakon Pål Arne Winsnes. Musikk
		 ved Kjartan Edvardsen og Kjell Nervik.
7. juni kl. 11.30: Tema: Sommer og Prøysen. Blomsterdekore		 ring og blomsterutlodning. Andakt v. spr. Kittelsaa.
		 Musikk og sang ved Kjartan Edvardsen, Kjell Nervik og
		 Linda Olsrud.

Døpte i Tempe og Leira sokn:

Gudstjenester ved Tempe HVS Sykehjemmet 2. etasje:
29. mars kl. 13.00: Diakon Pål Arne Winsnes og Lisbet Skogen.
26. april kl. 13.00: Spr. Hummelgård og Lisbet Skogen.
21. juni kl. 13.00: Spr. Kittelsaa og Lisbet Skogen.

Hyggekvelder ved Tempe Treffsted i Ola Frosts vei:

31.mars kl. 18.00: Diakon Pål Arne Winsnes og Magnus Noreen.
28. april kl. 18.00: Spr. Knut Kittelsaa og Magnus Noreen.
26. mai kl. 18.00: Gjest utenfra. Musikk: Magnus Noreen.

Formiddagstreff i Leira kapell:
5. april kl. 11.00: «Har du hørt sangene før?» Jorid og Morten
		 gir oss tekst og toner. Andakt v. spr. Kittelsaa. Bevert		 ning og utlodning.
3. mai kl. 11.00: «Barndommens historie i Trondheim» Kåseri
		 vedBernt Olav Utgaard. Andakt. Bevertning og
		utlodning.
14. juni blir det muligens tur sammen med treffet i Bratsberg.

Formiddagstreff i Bratsberg Kirkestue:
7. apri kl. 12.00: Besøk av Trondheim seniorkor. Vi begynner i
		 kirken. Andakt v. spr. Kittelsaa. Bevertning og utlodning.
12. mai kl. 12.00: Andakt v.spr. Kittelsaa. Bevertning og
		utlodning.
24. juni blir det muligens tur sammen med treffet i Leira.

Konserter mv.:

Amund Moen Tuflåt
Even Kvannli Dahl
Signe Flatås

Simon Olstad Slotterøy
Hoeggen kirke
Emil Strand Bjørvik
Leira kapell
Alfred Bech
Tempe kirke
Emilie Volden Stølen
Strinda kirke
Josefine Kvernberg Bøgeberg Leira kapell
Jakob Granefjell
Leira kapell
Marcus Skjæran Winsrygg Frosta kirke

Døde i Tempe og Leira sokn
Inger Johanne Fornes
Inger Synnøve Giske
Mary Røhmen Olsen
Anders Sevrin Johansen
Per Ragnar Selstad
Rolf Inge Larsen
Sigurd Skjegstad
Oddveig Lina Iversen
Leif Henry Mæhla
Viveka Thoner
Per Tore Vigdal
Aud Johanne Berg
Solveig Oline Gjervan
Arne Trygve Rødsten
Anne Augusta Skaget

Døde i Bratsberg sokn:

Ingen registrerte døde i perioden.

Det er angitt hvor dåpen foregikk

24. mai kl. 19.00: Sang- og musikkveld i Tempe kirke. Matthis
		 Lilleberg og kantor Øystein Løvli mfl. Kollekt kaffe.
5. juni kl. 18.00: Konsert med domorganist Per Fr. Bonsaksen
		 og Anders Bak (cello). Verker av J s Bach.

Andre arrangementer:
9. april kl.12.00: Dukketeaterforestilling i Hoeggen kirke:
		 Kirkerottene og Lea mus. Inngang kr. 50,-.Felles		 arrangement for hele Strinda prosti.
27. april kl. 19.00: Fellesskapskveld i Tempe kirke.
		 Program kunngjøres senere.
14. juni kl. 18.00: Grillfest i parken utenfor Tempe kirke.
		 Babysang i Tempe kirke hver 14. dag fra 5. april. Siste
		 gang i vår 24. mai. Fri adgang. Lunsj etterpå. Ta med et
		teppe!
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Tårnagenter i Bratsberg Kirke
Fredag 12. og søndag 14 februar var
Bratsberg kirke fylt med 28 2.-klassinger fra både Tempe og Leira og Bratsberg menigheter. En spennende morsom og
lærerik dag for både agenter og englevakter som var med. Mest spennende var
det å klatre opp alle trappene til kirketårnet og se på klokkene og finne ut hva som
stod på dem.
Søndag 14. kom barna tilbake til kirken
og var med på gudstjenesten med kor og
forbønn og det ble en meget fin gudstjeneste for alle de 130 som var med og feiret
gudstjeneste den dagen.
Marie Hauge Gonzalez

