
Menighetsblad for Tempe/Leira og Bratsberg Nr 2  2016

Velferdsarbeid i Estland fra 
Tempe menighet
Ekteparet Ann Elin og Audun Slettahjell har vært primus 
motorer for et omfattende hjelpearbeid i Estland. Den gam-
le politistasjonen i Tapa ble kjøpt av Estlandsforeningen og 
ble utgangspunktet for hjelpearbeidet. Dette arbeidet startet i 
Snillfjord og spredte seg til Orkdal og Tempe menighet. 

Se side 8

Menighetsgrensene 
kan endres
Strinda prosti inviterte menighets-
rådene til en samling i Ranheim 
menighetshus 14. april. Tema var 
menighetsstruktur og menighets-
grenser.

Se side 3

Hold fast på drømmen din!
La ikke noen ta den fra deg!
Denne hilsen gav sokneprest Esbjørn Hummelgård konfir-
matene på konfirmasjonsgudstjenestene i mai. Tilsammen 
53  ble konfirmert på seks gudstjenester i Leira, Tempe og 
Bratsberg. Esbjørn Hummelgård håper at de fra konfirma- 
sjonstiden også har fått med seg det kristne menneskesynet, 
som kan gi styrke og kraft i hverdagen. Se side 10



Strinda prosti inviterte alle 
menighetsrådene i prostiet 
til oppstartsamling 14.04.16 

i Ranheim menighetshus. Innle- 
der var kirkevergen i Trondheim, 
Kjell Inge Nordgård, og prosjekt-
medarbeider Stian Gårdsvoll fra 
konsulentfirmaet PWC deltok.

Kirkelig fellesråd i Trond-
heim har vedtatt en mål- og 
strategiplan, med et mål om at vi 
sammen skal øke oppslutningen 
om kirkelivet i Trondheim, og 
styrke Trondheim som kirkelig 
tyngdepunkt. Utgangspunktet er 
bl.a. en henstilling fra Nidaros 
bispedømmeråd til alle felles-
råd. Dette i en tid hvor mange av 
målepunktene viser at vi strever 
med en utvikling i motsatt retning. 
Det arbeides aktivt med endring 
og utvikling av det tilbudet kirken 
gir byens befolkning. Dette skjer i 
ulike fora i soknene og på byplan, 
for å sitere kirkevergen i deler av 
prosjektskrivet.

Fellesrådet i Trondheim er 
også av den oppfatning at en 
av strategiene for å nå målene i 
strategiplanen er en vurdering av 
bl.a. hensiktsmessigheten av  
dagens soknegrenser. Formelt er 
det menighetsrådet/menig- 
hetsmøtet som må vedta en 
søknad om endring, og denne 
må så oversendes til bispedøm-
merådet for videre behandling. 

Medvirkende i prosessen på 
menighetsplan er tilsatte, prester 
og menighetsråd. Prosessen har 
startet med informasjon til pres-
tene og menighetsrådene. Videre 
har vi mottatt et utfordringsnotat 
med en rekke problemstillinger 
som skal drøftes i menighetsrådet, 
som skal gi en skriftlig tilbake-
melding innen 20. juni. Som bak-
grunnsmateriell har vi bl.a mottatt 
en omfattende statistisk oversikt 
over befolknings- og samfunnsut-
vikling i Trondheim.

Fellesrådet ønsker spesielt 
at menighetene drøfter følgende 
spørsmål, og gir sine innspill til 
fellesrådet på disse: 
1. Hvilke samarbeidsrelasjoner 

er etablert mellom menigheten 
og frivillig sektor? 

2. Hvilke samarbeidsrelasjoner 
er etablert mellom menigheten 
og andre menigheter? 

3. Hvilke samarbeidsrelasjoner 
er etablert mellom menigheten 
og offentlige organer, herunder 
skolene som ligger i soknet?

4. Hvordan fungerer disse 
samarbeidsrelasjonene? Kan 
endring av soknegrenser og 
sammenslåing av sokn gi bed-
re muligheter for utvikling av 
disse/nye samarbeidsrela- 
sjonene? 

5. Hvilke utviklingstrekk innen 
vei, skole, frivillig sektor, 

kulturtilbud og handel er rele-
vante for soknestruktur i deres 
bydel?  

6. Er det områder innenfor 
dagens sokn som mer naturlig 
tilhører et annet sokn, gitt for-
hold som vei, skole, frivillig 
sektor, kulturtilbud og handel 
mv? 

7. Er det områder innenfor andre 
sokn som mer naturlig tilhører 
deres sokn, gitt forhold som 
vei, skole, frivillig sektor, kul-
turtilbud og handel mv? 

8. På hvilken måte setter dagens 
soknestørrelse og -grense 
rammer for aktivitetsnivået 
i menigheten, på godt og på 
ondt? 

9. På hvilken måte kan endring 
av soknegrenser til færre 
og større sokn bedre ram-
mevilkårene samlet sett slik 
dere ser det?
Det ønskes innspill fra 

menighetene på disse spørsmålene 
innen 20.juni 2016. Menighets-
rådet legger sin egen strategi og 
ønsker spesielt innspill fra med- 
lemmer, lag 
og organ-
isasjoner i 
soknet innen 
01.06.16, før 
menighetsrå-
det i Tempe 
og Leira skal 
fatte sitt ende-
lige  vedtak.
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Den danske maleren Carl 
H. Bloch har malt et bilde 
som står som altertavle 

i flere kirker i Norge. 
Det har tittelen «Chris-
tus consolator» som 
kan oversettes med 
«Kristus trøsteren.» Je-
sus står der med åpne 
armer. En flokk men-
nesker er rundt ham. 
Forskjellige menne-
sker. Unge og gamle, 
syke og friske, fanger 
og frie. De vender seg 
mot ham og klynger 
seg til ham.

Altertavla er en 
illustrasjon av Jesu 
ord: «Kom til meg 
alle dere som stre-
ver  og bærer tunge 
byrder, og jeg vil 
gi dere hvile.» Alle 
mennesker får komme 
til Jesus. Alle slags 
mennesker får kom-
me til ham. Og vi får 
komme til ham med 
alle slags ting. Glede 
og takk for alt han gir 
oss. Spørsmål om det 
vi ikke forstår. Tvil og 
usikkerhet. Synd og 
skyld. Nød og sorg.

Jesus er ikke blant 
oss på samme måte 
som den gangen for 
2000 år  siden, men før han forlot 
verden gav han løfte om talsman-
nen, Den Hellige Ånd. I noen 
engelske bibelutgaver er talsman-
nen oversatt med trøsteren. Og i 
den gamle klokkerbønna som nå 
er kommet i bruk igjen sier vi: 
”Herre, jeg er kommet inn i dette 
ditt hellige hus for å ta imot hva....
du Hellige Ånd, min trøster i liv 
og død vil gi meg.” Vi kan komme 
til Jesus med alle slags byrder i 
forventning om at han vil gi oss 
trøst gjennom Den Hellige Ånd.

Når vi har det vanskelig er det 
god hjelp i å fortelle noen om det. 
Det letter byrden å sette ord på 

ting. Vi kan også sette ord på ting 
i bønn til Jesus. Ingen lytter som 
ham og ingen vet som han hva vi 
bærer på i vårt hjerte. Og han har 
noe å si oss gjennom Den Hellige 
Ånd, ord til trøst og hjelp.

Den Hellige Ånds viktigste 
oppgave er å gjøre Jesus nær, slik 
at han kan gi oss hjelp og trøst, 
gjennom Guds Ord i lesning og 
forkynnelse, i bønn, i salmer og 
sanger. Midt i verden finnes det en 
kirke som er hellig og som hører 
Gud til, og i denne kirken kan vi 

få høre til og møte Jesus i dag. 
I dette fellesskapet skal vi 

også trøste og hjelpe hverandre.                                                                 
Paulus sier i 2. Korin- 
terbrev 1,4:

   ”Han trøster oss 
i all vår nød, så vi skal 
kunne trøste dem som 
er i nød, med den trøst 
vi selv får av Gud, ” 

  Vi trenger alle 
trøst og vi kan også 
alle gi trøst. Jesus har 
bruk for mennesker når 
han skal trøste noen. 
Det viktigste er at vi 
ser vår søster eller bror 
som trenger oss der og 
da. Da må vi ha tid til 
å stanse opp.  Vi blir 
ofte så alt for stresset 
med alle våre forplik-
telser og gjøremål. Vi 
haster av gårde fra det 
ene til det andre og 
så har vi ikke tid til å 
tolke signalene fra de 
menneskene ved vår vei 
som trenger vår trøst og 
hjelp.  

Jesus gav oss et 
eksempel til etterføl-
gelse: Han stanset hos 
de som hadde bruk for 
ham. Når noen kom til 
ham med sin nød, da 
la han alt annet til side, 
tok seg tid og lyttet. Da 

han hang på korset skulle vi tro at 
han hadde mer enn nok med seg 
selv og sin egen smerte, men også 
da lyttet han til røverens bønn og 
gav ham trøst.

Pinse betyr at Jesus er hos oss 
i dag.  Den Hellige Ånd trøster 
oss med evangeliet og gir oss nytt 
mot til å følge Jesus, gjøre hans 
gjerninger og være hans kirke i 
verden. 

Audun Slettahjell
                                                                                                                                            

Utredning av ny soknestruktur 

Den Hellige Ånd  
vår trøster

Bjørn Olav Træthaug  
(formann i menighetsrådet) 

Bratsberg menighet 
avslutter menighets-
bladsamarbeid med 
Tempe og Leria
Menighetsrådet i Bratsberg har 
vedtatt å avslutte menighetsblad-
samarbeidet med Tempe og Leira 
fra høsten av til fordel for en lokal 
løsning. Dette antar man også vil 
føre til økonomiske besparelser. 

Bernt Olav Utgaard hadde kåseri  3. mai i Leira kapell om 
barns oppvekstvilkår i Trondheim gjennom tidene. Han fortalte at 
Trondheim var foregangsby når det gjaldt omsorgen for fattige og ut-
satte barn, blant annet takket være donasjoner fra Thomas Angell.



Er du mellom 14 og 18 år?
 
KRIK Tempe er et KRIK lokallag for ungdom fra konfirmantalder og 
oppover. Vi har som fokus å fremme livsglede, idrettsglede og trosglede. 
Sammen tester vi ut et mangfold med aktiviteter og leker. Til nå har vi vært 
innom blant annet skøyter, cageball, 
yoga og lazertag.

Frem til sommeren er det treninger 
annenhver mandag. Etter sommeren 
fortsetter vi med treninger, da annen-
hver onsdag på Sundland skole.

Høres dette spennende ut? Sjekk ut vår 
facebook gruppe KRIK Tempe eller 
ta kontakt med Malene Vinnes (tlf; 
45233110) for mer info. 

Vi håper å se deg på neste innetrening 
som er  16. Mai kl 1900-2030 på Tempe 
Bydelshus.

De to neste gangene før sommeren er 
30. Mai kl 1900-2030: Innetrening på 
Tempe bydelshus.
13. Juni kl 1900-2030: sommeravslut-
ning,  oppmøte Tempe kirke

PAW        
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Strikkegjengen  
i kirka
som møtes hver 2.tirsdag i  
måneden, hadde en strikketur ons-
dag 6.april. Vi var ni stykker som 
besøkte garnbutikken Fortuna som 
ligger på Løkken Verk, hvor vi 
deltok på butikkens strikkekveld. 
Vi ble godt mottatt med servering 
og masse fristelser i garnutvalget. 
Det ble kjøpt inn nytt garn til å 
strikke gevinster med. Alle var 
enige om at dette måtte vi gjøre 
flere ganger.

Lars Lothe

Student KRIK inviterer jevnlig 
alle studenter og ungdom mel-
lom 18 og 30 år til gudstjenester. 
Like før Påske arrangerte de sin 
Påskegudstjeneste i Tempe kirke 
med nærmere 200 unge, som 
feiret gudstjeneste med eget band 
og forsanger, egen kirketjener, 
tekstlesere og frivillige medar-
beidere, og menighetens sogne-
prest og diakon som liturger. 

Student KRIK Trondheim  
fyller  
Tempe kirke

I tillegg deltok studentkoret AKS 
med flott sang.

Her stod Påskens budskap sen-
tralt både i forkynnelse og salme-
valg. Her kunne man samles om 
nattverdsfellesskapet og ta del i 

den hellige handling som ble inn-
stiftet Skjærtorsdag av Jesus selv.      
     PAW      

Stor aktivitet på dug-
nadene i menigheten
Dugnad er noe som hører våren til, og tirsdag 26/4 
ble det invitert til dugnad både på Leira kapell og 
i Tempe kirke. Dette ble gjort i god tid før konfir-
masjonene starter, for å gjøre både utendørsom-
rådene og kirkene våre presentable til de store 
familiefestene.  Mange deltok, og dette ble ei god 
og trivelig arbeidsøkt. Utenfor Tempe kirke ble det 
servert grillmat, kaffe og kaker! Takk til alle som bi
dro.                                                              PAW

Betel Brassband (som vi snart kan kalle vårt eget husband), spilte både swing og jazz. De hadde 
med seg sangeren Christina Ludvigsen som virkelig viste sin stor musikalitet med en stemme som vi nok 
kommer å høre mere til. Alt dette under ledelse av Den eminente dirigenten Bjørn Aakre.

Presten Thormod Høyen  (bildet t.h.) ledet allsangen og holdt en inspirerende appell til 
oss. Noe å leve videre på.  

De frivillige stilte opp med kaker og kaffe, til glede for alle som møtte. Takk for en  
trivelig kveld!         PAW (foto: SS)
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Festdag i Bratsberg

 
 

Bli med på tur til Ådal Østre i 
Forradalen i Hegra lørdag 13. august! 

 
Alice og Bjørn Bratsberg har om sommeren 

kunstutstilling her, og nå vil vi gjerne se både stedet 
og årets utstilling. 

 

Vi kjører fra Tempe kirke kl. 10.00. Turen går med 
privatbiler. Etter besøket stanser vi på hjemveien i Hegra 

og spiser middag sammen.  
Du betaler for middagen, og en turavgift på kr. 50,-  

Turavgiften gjelder ikke sjåfører. 
 

Påmelding til sokneprest Knut Kittelsaa: 
KK329@kirken.no eller SMS til 901 33 803. Meld 

samtidig fra om du vil spise middag i Hegra, og om 
du kan kjøre bil og hvor mange du har plass til! 

 
Arrangør: Tempe og Leira menighetsråd 

Hyggestunden i Bratsberg torsdag 
7. april, da Trondheim Seniorkor 
kom på besøk, ble en festdag. 
Samlingen begynte i kirken, der 
det var en hel liten konsert ved 
koret etter sokneprest Kittelsaas 

påskeandakt. Seniorkoret delte 
med oss et variert utvalg av 
sanger, til stor glede for en stor 
forsamling som fylte kirkeben-
kene. 

Senere var det bevertning og 

videre program i en svært velfylt 
Kirkestue. Det ble en virkelig 
trivelig samling!

KK

I Tempe kirke har det de siste to 
årene vært tilbud om babysang 

som et av flere trosopplærings- 
tiltak. Her møter mange forel-
dre med sine babyer fra 6 - 12 
måneder, der de danser, lytter til 
musikk, tenner lys og babyene 

blir sunget for. 
Av og til er de sammen med 

menighetens formiddagstreff på 
Tempe helse- og velferdssenter, 
der de gjør det samme som de 
gjør ellers, men da med publikum 
tilstede. Dette settes stor pris på 

Babysanggruppa sprer livsglede på formiddagstreff

Stort sett hver tirsdags kveld 
gjennom hele skoleåret invi- 

terer Student-KRIK-Trondheim 
til kveldsmat og sosialt samvær i 
kjelleren i Tempe kirke. En tirs-
dagskveld i slutten av april hadde 
studentene heller benket seg oppe 
i kirkerommet, brødskiva med 
jordbærsyltetøy var byttet ut til 
fordel for vin og brød og lek og 
tøys var erstattet av lovsang og 
tale. Målet var å lage en så enkel, 
men tydelig gudstjeneste at man 
en helt normal tirsdag fikk revet 
studentene vekk fra pensum og 
heller samlet dem til åndelig på-
fyll. I en travel studiehverdag som 
stadig er preget av å skulle pres-
tere godt nok, er det mange som 
opplever det godt å kunne komme 
på gudstjeneste og vende blikket 
oppover til det som egentlig betyr 
noe. Temaet for messen var «Guds 
blomstereng», hvor fokuset var at 
vi er skapt ulike og at det er det 
som gjør oss så verdifulle sam-
men. 

Etter en fin kveld ble program-
met avsluttet med «bedehuskjeks» 
og gode samtaler bak i kirka. 
KRIK ønsker å bevare, inspirere 
og vinne idrettsfolk til et kristent 
liv, både i idrettslag og menigh-
et. Én ting er i hvert fall sikkert, 
det er inspirerende å være én av i 
overkant av hundre studenter som 
nok en gang bidro til å fylle Tem-
pe kirke for å høre Guds ord.

Vigdis Lindberg Juliussen,  
kirkegruppa i Student-KRIK 

Trondheim

Guds blomstereng samlet i Tempe kirke

En fullsatt kirkesal i Tempe kirke på KRIK-arragementet

For så høyt har Gud elsket 
verden at han ga sin Sønn, 
den enbårne, for at hver den 
som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv.

John 3.16
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av alle de rundt 60 som kommer 
på formiddagstreffene. Etter frem-
føring går foreldrene rundt med 
barna, slik at de eldre får mulighet 
til å prate og le sammen med 
dem. Det sprer seg stor livsglede 
i rommet når babyene og foreld-
rene inntar scenen, og når de går 
rundt til de eldre. Også foreldrene 
forteller at de synes dette er veldig 
trivelig å gjøre. Unge møter eldre 
i skjønn forening. 

Lederen for babysang- 
gruppa heter Vebjørn Mamen,. 
Han studerer jazzmusikk på 
NTNU på Dragvoll, med sang 
som sitt hovedinstrument. Han 
bruker gjerne stemmen sin til å 
synge med og for barna og de 
eldre på formiddagstreffet. Og 
det låter veldig bra. Vi takker for 
besøket og ønsker velkommen 
tilbake.

PAW



To personer som langt fra er 
ukjent i vår menighet, men 

som det meste av sitt voksne liv 
har bodd utenfor menigheten vår. 
Begge har de imidlertid vært med 
på å prege aktiviteten i Tempe og 
Leira menighet på hver sin måte. 
Ann Elin vokste opp i Tempe 
menighet. Hennes far var organ-
ist i menigheten, og han bodde i 
mange år av sin oppvekst i andre 
etasje på Leira kapell. Her måtte 
han og noen av søsknene sove på 
galleriet ,fordi det var trangt om 
plassen.

Audun kjenner Tempe og  
Leira menighet godt, blant an-
net fordi han var sokneprest her 
i menigheten fra juni 2001 til 
desember 2010. Han tok over etter 
Dag Buhaug, og fikk erfare at det 
er ikke lett å være prest i en  
menighet med tre kirker, en i 
urbant strøk, en ute på landsbygda 
og et kapell midt i mellom de to 
kirkene. Å fordele sin arbeidskraft 
på tre ulike steder er krevende, og 
det blir mindre tid på hver plass. 
Det er noe helt annet å være prest 
i en menighet med bare én kirke 
slik det var på Byåsen, der han 
kom fra.

Men den tanken forsvant fort 
når han skulle holde gudstjeneste 
og opplevde at gode støttespillere 
sto ham bi. De var med på å gjøre 
gudstjenestene til fine og gode  
opplevelser og gjorde en stor inn-
sats i menighetsarbeidet.

Under hans tid som sokne-
prest kom det en forespørsel om 
noen i Trondheim ville knytte 
vennskapsbånd med en menighet 
i Estland. Det var kanskje ingen 
tilfeldighet at denne forespørselen 
kom til Tempe og Leira menig- 
het, i og med at Ann Elin allerede 
var engasjert med hjelpearbeidet i 
Estland gjennom Estlandsforenin-
gen Midt-Norge. Det var Enn 
Anksmann, sogneprest i Hiiumaa 
menighet, som ligger to timers 
båttur ut fra Tallin,  som hen- 
vendte seg til Tempe og Leira 
menighet.  

 Audun tok dette opp i 
menighetsrådet. De var positive 

stituttet, Persaunet og Brundalen 
sykehjem i Trondheim, sendt til 
Estland. Fra St. Olavs hospital 
har det blitt gitt mye overflødig 
utstyr, blant annet sykehussenger 
og utstyr som er skiftet ut. I 1996 
begynte KVT, hvor Ann Elin var 
lærer, å sende elever som gikk på 
helse- og sosialfag ut i praksis i 
Estland, samtidig som de var med 
på hjelpearbeidet.  

Etter hvert som dette hjelpear-
beidet vokste ble det behov for å 
organisere og formalisere virk-
somheten. Den 1. Januar 1998 ble 
Estlandsforeningen Midt-Norge 
etablert, og i 2001 ble Stiftelsen 
Estlandsforeningen Midt-Norge 
etablert. Etablering av stiftelse var 
nødvendig fordi foreningen kjøpte 
et hus i Tapa der foreningen driver 
en barnehage for vanskeligstilte 
barn og huser 25 personer med 
psykiske problemer. Huset kostet 
64.000 norske kroner, er på 1200 
kvadratmeter og har 3 mål tomt. 

Estlandsforeningen har hatt et 
mangeårig samarbeide med Dron-
ning Mauds Minne barnehage, 
hvor de ansatte der har vært i Tapa 

og undervist ansatte.
I 2002 startet Menighetssøs-

terhjemmet i Oslo ( Diakonova) 
et prosjekt med støtte fra hel-
sedepartementet i Oslo. Det ble 
restaurert et sykehus i Tallinn, 
som Den lutherske kirke i Estland 
hadde kjøpt. Der ble det  etablert 
en HOSPICE avdeling for døende 
pasienter, demensavdeling og en 
langtids- 
avdeling. Her ble det startet hjel-
pepleierutdanning i 2004.  Etter 
hvert er det utdannet 50 hjelpep-
leiere i Tallinn og 117 hjelpeplei-
ere i Narva.

 I Narva, en by som ligger ved 
grensen til Russland, har Estlands-

foreningen vært med på å bygge 
opp et senter for vanskeligstilte 
barn som er svært utsatte, et Mer-
cy Center.

I Narva er det nå etablert 
Hospice-avdeling på det offentlige 
sykehuset.

Med andre ord, ekteparet Slet-
tahjell har vært meget aktive med 
å hjelpe vanskeligstilte barn og 
voksne i Estland og å undervise 
de ansatte. Det vi her har referert 
er bare en liten del av det totale 
bilde av hjelpearbeid Ann Elin og 
Audun har gjort for Estland. Ann 
Elin har fått Kongens fortjene-
stemedalje for dette arbeidet.     
                                          BOU

På menighetens formiddagstreff 
på Tempe helse og velferdssenter 
deltar mange frivillige, deriblant 
fire elever fra Sunnland ungdoms-
skole. Disse elevene gjør denne 
frivillige oppgaven i valgfaget 
“innsats for andre”. Ved siden av 
å hjelpe til på formiddagstreffet 
sprer de livsglede på sykehjemmet 
ukentlig med å besøke beboerne, 
tar dem med ut på tur, lese for 
dem, og samtale med dem.
- Dette er en veldig viktig opp-
gave som er til stor glede og  
inspirasjon for alle våre be- 
boere, sier aktivitør Linda Christin 
Olsrud som står som nummerr 2 
fra høyre. Lengst til høyre står  
enhetsleder Torbjørg Sandberg.  
                                         PAW

Ungdomsskoleelever sprer livsglede

Ekteparet Ann Elin og Audun Slettahjell:

Vennskapsbånd med  
menighet i Estland
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til en vennskapsmenighet i Est-
land, og i 2003 begynte man å 
samle inn blant annet klær og sko. 
Gunnvor Fredriksen var svært 
ivrig og gjorde en kjempejobb.  
Det ble også gjennomført konfir-
mantutveksling mellom Hiiumaa 
og Tempe menighet, til stor glede 
for mange ungdommer. Det ble 
også gjort en skikkelig dugnad 
for å sette i stand presteboli-
gen/menighetshuset i Hiiumaa. 
Dessverre ble dette hjelpearbeidet 
lagt ned etter at Audun sluttet 
som sokneprest i Tempe og Leira 
menighet. I følge Audun kunne 
denne kontakten gjerne vært tatt 
opp igjen. Hiiumaa venter!

Kona til Audun, Ann Elin 
hadde startet med hjelpearbeid i 
Estland på slutten av 1980 - 
tallet. Menigheten i Snillfjord fikk 
sin vennskapsmenighet i 1985 
og i 1987 fikk Orkdal menighet 
hvor familien Slettahjell bodde,  
spørsmål om å bli vennskaps-
menighet til en menighet i Paide 
by. Fattigdommen var stor og 
behovet for hjelp var åpenbart. 
Det var derfor lett å vekke lysten 
til å hjelpe medmennesker i nød. 
Til å begynne med samlet man 
inn dagligdagse hjelpemidler 
som klær og sko og sykehusut-
styr. Penger ble også samlet inn. 
I følge Ann Elin gikk det greit å 
få folk med på å gjøre en innsats 
for folket i Estland. Den første 
turen hun var med på gikk i 1992. 
Siden har det blitt hundrevis 
av turer. Hvert år har det kjørt 
mange fullastede trailere med 
hjelpesendinger fra Midt-Norge 
til Estland. Blant annet  ble alle  
sengene på det gamle attføringsin-



Tempe kirke  
torsdag 5 mai kl. 10.30.
Ingrid Sofie Ude
Julia Mathilde Syrstad Ude
Linn Therese Hopmo Johnsen 
Mari Øverli

Tempe kirke  
søndag 8 mai kl. 11.00 
Amalie Meland Hindenes
Aurora Marie Fredriksen
Dina Marie Hofsli Flått
Helle Stavnesli
Ingrid Wågø Pettersen
Martin Johan Stensen Nagstrup
Oda Breivik Knudsen
Pål Quist Nyrnes 
Rikke Munkvold
Sofie Lægdheim Moe
Sunniva Breivik
Thea Dybvad Haugdal
 

Leira kapell  
lørdag 7 mai kl.13.00 
Alexander Knutsen
Bernt Emil Finserås
Hanna Maaø Selboe
Hedda Sivertsgård Sandvik
Kevin Lernes Dalum
Nelly Bjøru
Oliver Lånke
Preben Rabben Arntsen
Randi Susana Hubert Garmo
Sander Ytrestøyl
Silje Vassdal
Sofie Broum
Thyra Rolfseng
Vilde Aasvik Larsen
 

Bratsberg kirke  
lørdag 7 mai kl. 10.30 
Hanne-Marie Meland Nilsen
Helene Hammervold Strømmen
Håvard Skikstein
Ine Slåli Kristiansen
Kristoffer Borgen
Lene Dragsten
Magnus Skjetne Kvalnes
Margrethe Similæ Vasslag
Rebekka Tømmerås
Sarah Slåli Kristiansen
Sindre Hatlen Wågheim

Tempe kirke  
søndag 8 mai kl. 13.00
Hedda Melhuus Lundberg
Even Løvli
Katrine Hammer
Oskar Andreas Fredriksen  
   Nygård
Robin Arnøy
Tallak Ravn
Tiril Svaasand Eliassen
Tobias Solbjør Eliassen

Leira kapell  
torsdag 5 mai kl. 13.00
Elisabeth Wiig Gjerde
Emil Christoffer Haugen
Hanne Mellemsether
Jasmin Ling Hammer
Jesper Guttormsen
Jesper Vollan-Karlsen 
Julie Bondø
Torgeir Ludvigsen
William Fuglem

Jostein Kregnes spilte trompet på konfirmasjonsdagene. Organist var kantor Øystein Løvli 
Prest var Esbjørn Hummelgård. Kirketjener: Tone Okstad.   Foto: Skule Sørmo. 1110



Fossegrenda
Åpningstider 07-22 (08-20)

Flatås

Ditt prisgunstige alternativ. 
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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

Tempe/Leira og  Bratsberg menigheter:
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

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, foto) (SS) 

Opplag:  5200        Trykk: Fagtrykk AS 
Kildereferanse er oppgitt med QR-kode.
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Mælabakken 5, 7224 Melhus
Vognhallvegen 2, 7023 Trondheim, 72 89 00 80
Orkdalsveien 42, 7300 Orkanger, 72 48 56 41

Elveseter

Døgnvakt:

72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå

leiragartneri@gmail.com

Bratsbergveien 189
7036 Trondheim

Tlf. 73826141

Julehandel

Langåpent fra 2 mai - 25 juni
Hverdager   08:00-19:00
Lørdager     09:00-15:00

Åpningstider

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

Gi en gave til menighetsbladet og Kirkens arbeid i Tempe/Leira og Bratsberg! 
Vi har gitt deg dette bladet fordi Kirken har et godt budskap til deg, og for å informere om aktiviteten i de to 
menighetene. Det drives et stort arbeid, også utenom kirkens faste oppgaver: Fellesskapskvelder, konserter, 
babysang, barne- og ungdomsarbeid, arbeid blant studenter og unge voksne, formiddagstreff for eldre, og 
mye annet diakonalt arbeid rettet mot nærmere 6 000 husstander i menighetene. Arbeidet blir gjort av an-
satte, delvis felles med Hoeggen menighet, og av mange frivillige. 

Bidrar du med et beløp til bladets konto, vil det være med på å dekke utgiftene til trykking av bladet. Et even-
tuelt overskudd vil gå til driften av menigheten. Lønnsutgifter dekkes av kommune og stat, men mye annet 
koster penger. 

Dersom du bruker nettbank, skriv meldingen ’Menighetsbladet nr. 2/2016’ i meldingsfeltet 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 din gave!

4212 02 25981

Bidrag Tempe/Leira/Bratsbergs  menighetsblad
nr 2 2016

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

Ung messe 
Konfirmantene dramatiserte den 
barmhjertige samaritan på guds- 
tjenesten 10. april.
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Aktiviteter
Babysang holdes annenhver tirsdag i Tempe kirke kl. 11.00. Etter 
samlingen i kirken har vi felles formiddagsmat i kjelleren. Samlin-
gene før sommeren er: 24.5. og 14.6. Babysangbarna blir også inn-
budt til babysanggudstjeneste i Tempe kirke 19. juni. Om babysang 
ettersommeren, se vårt nettsted eller avisa på lørdager.

Tirsdag 24. mai har vi Sang og musikkveld i Tempe kirke.  
kl 19.00 Programmet er ennå ikke klart, men vi lover en fin kveld 
med variert innhold. 

Søndag 5. juni kl. 18.00 er det konsert i Tempe kirke med tidli- 
gere Domorganist Per Fridtjof Bonsaksen og cellisten Anders Bak. 
De spiller verker av J s Bach. Kollekt ved utgangen. Kaffe.

7. juni kl. 11.30 blr det formiddagstreff i Festsalen på Tempe HVS 
med vanlig opplegg og et variert program. 

Formiddagstreffet på Leira har tur til Lade 14. juni med besøk hos 
Reitan og Rema 1000 på Lade gård. Avreise fra kapellet kl. 11.00. Ved 
spørsmål ring:  Elin 73968122 event. 90621777 eller Marit 73965768 
event. 47856091. 

Tirsdag 14. juni innbyr vi til grillparty i parken foran Tempe kirke 
kl 18.00. Vi håper på godvær, sørger for varme på store griller, og 
ser for oss både variert underholdning og et herlig grillmåltid. Dette 
er tenkt som en felles, trivelig markering av fullført vårhalvår, og vi 
håper mange lar seg lokke til parken vår denne kvelden!

Søndag 19. juni har gudstjenesten i Tempe kirke et særlig fokus på 
de aller minste. Babysangbarna blir særlig innbudt, og vi håper på en 
dag med rytme og farger, og fellesskap rundt våre minste!

Søndag 26. juni drar vi ned til familien Schetne og holder frilufts-
gudstjeneste ved Nidelva. Dette gjorde vi i fjor også, og det ble en 
flott samling. Vi regner med godvær i år også, og håper på kaffe og 
vafler i etterkant. 

Søndag 21. august vil vi bruke gudstjenesten til å markere at som-
merferien er over og aktivitetene starter opp igjen. Velkommen til 
samlingsgudstjeneste i Tempe kirke kl. 11.00!

Høstens første fellesskapskveld blir 31. august i Tempe kirke. Pro-
grammet blir kunngjort senere.

Det blir hyggestund i Bratsberg Kirkestue torsdag 1. september kl. 
12.00 og formiddagstreff i Leira kapell tirsdag 6. september kl. 11.00.

Høstens første formiddagstreff i festsalen ved Tempe HVS blir tirs-
dag 13. september kl. 11.30. 

Onsdag 14. september kl. 12.00 lager vi Lunsj med presten. Dette 
er første arrangement i en rekke hver måned utover høsten. Samtale-
tema: Hva er viktigst i gudstjenesten?

Det nye kullet konfirmanter blir presentert i gudstjenestene i Tempe 
kirke 11.9, i Bratsberg kirke 25.9. og i Leira kapell 2.10. 

Døpte i Bratsberg sokn:
Maren Isabel Skogholt Eriksen
Adrian Todal-Forodden

Døpte i Tempe og Leira sokn:
Angelica Wanjiru Bjørkamo  Strinda kirke
 Kristoffer Melhuus Gunnes  Tempe kirke
 Lexi Sylte                 Tempe kirke
 Oliver Hay Nygård            Tempe kirke
 Jenny Eline Wist-Johansen   Lade kirke
 John Langberg                     Ørsta kirke
 Iben Klausen Lerflaten       Leira kapell
 Storm Nordtømme Villa    Vågå Kyrkja
 Lærke Sande Heimark        Leira kapell
 Kasper Kojan Kristensen   Heimdal kirke
 Dominick Aleksander  
        Østmo Presthus   Vålerenga kirke
 Victoria Hetlelid Ramstad  Høyland kirke
 Olea Haugsvik Stenvig         Hoeggen
 Ola Stødle Aass                     Strømsgodset
 Klara Rønsen Liland              Balke kirke
 Jesper Hoset Schjølberg        Tempe kirke
 Live Nelly Standal                Leira kapell

Døde i Bratsberg sokn:
Lars Trønsdal

Døde i Tempe og Leira sokn
 Johan Ole Berg
Steinar Johnsen
Harald Wolfgang Austinat
William Chattergoon
Else Margrethe Sørlie
Erling Hveding
Birger Johannes Vanvik
William Dagfinn Wold
Borghild Ottesen
Kjell Nilsen
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15. mai – Pinsedag 
  Tempe kirke kl. 11.00:  
  Høytidsgudstjeneste. Spr. Kittelsaa. 

17. mai – Grunnlovsdag 
  Bratsberg kirke kl. 12.00:  
  Familiegudstjeneste. Spr. Kittelsaa.

22. mai – Treenighetssøndag 
  Tempe Helse- og Velferdssenter kl. 11.30:  
  Gudstjeneste. Spr. Kittelsaa.  
  Sjiraffene synger.

  Leira kapell kl. 18.00: Kveldsmesse.  
  Spr. Kittelsaa. 

29. mai – 2. s. i treenighetstida 
  Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse.  
  Spr. Hummelgård. 

5. juni – s. i treenighetstida 
  Strinda kirke kl. 11.00: Prostigudstjeneste.  
  Avskjed med prost Tora Samset.  
  Biskop Tor Singsaas deltar. 

12. juni – 4. s. i treenighetstida 
  Bratsberg kirke kl. 11.00: Høymesse.  
  Prostiprest Gudmestad. 

  Tempe kirke kl. 18.00: Kveldsmesse.  
  Prostiprest Gudmestad. 

19. juni – 5. s. i treenighetstida 
  Tempe kirke kl. 11.00:  
  Babysanggudstjeneste. Spr. Kittelsaa. 

26. juni – Aposteldagen 
  Hos familien Sjetne ved Nidelva  
  kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste.  
  Spr. Kittelsaa og diakon Winsnes. 

3. juli – 7. s. i treenighetstida 
  Leira kapell kl. 11.00: Høymesse.  
  Spr. Hummelgård.

10. juli – 8. s. i treenighetstida 
  Vi deltar i Hoeggen kirkes  
  gudstjeneste kl. 11.00.

17. juli – 9. s. i treenighetstida 
  Tempe kirke kl. 11.00:  
  Høymesse. Spr. Hummelgård.

24. juli – 10. s. i treenighetstida 
  Bratsberg kirke kl. 11.00:  
  Høymesse. Spr. Hummelgård. 

31. juli – 11. s. i treenighetstida 
  Tempe kirke kl. 11.00:  
  Høymesse. Spr. Kittelsaa. 

7. august – 12. s. i treenighetstida 
  Vi deltar i Hoeggen kirkes gudstjeneste  
  kl. 11.00.

14. august – 13. s. i treenighetstida 
  Leira kapell kl. 11.00:  
  Høymesse. Spr. Kittelsaa.

21. august – Vingårdssøndagen/14. s. i  
  treenighetstida
  Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse.  
  Spr. Kittelsaa. Samling etter sommeren.

28. august – 15. s. i treenighetstida 
  Bratsberg kirke kl. 11.00:  
  Familiegudstjeneste. Spr. Hummelgård.  
  Utdeling av 4-årsbok. 

4. september – 16. s. i treenighetstida 
  Leira kapell kl. 11.00: Høymesse.  
  Spr. Kittelsaa. 

11. september – 17. s. i treenighetstida 
  Tempe kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.  
  Spr. Hummelgård. Presentasjon av nye  
  konfirmanter.

18. september – 18. s. i treenighetstida 
  Tempe HVS kl. 11.30: Gudstjeneste.  
  Spr. Kittelsaa og diakon Winsnes. 

25. september – 19. s. i treenighetstida 
  Bratsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. 
   Spr. Hummelgård. Presentasjon av nye  
  konfirmanter.

Gudstjenester



Jesus var stått opp 
fra de døde. Sen-
sasjonen var et 

faktum. Kvinnene hadde 
sannelig hatt rett i sine 
påstander. Disse hadde 
skapt begeistring, men 
også undring. Glede og 
vantro hånd i hånd. Frus-
trasjon og håp side om 
side. Tvil og fortvilelse, 
men samtidig en spire 
av tro. Det hadde vært 
blandede følelser i  
disiplene til Jesus. Nå var 
de overbevist. 

Han selv, ikke bare 
historiene om ham, had-
de vist seg levende rett 
foran deres egne øyne. 
De så ham. De hørte 
ham. De tok på ham. Det 
var virkelig han - Jesus 
- deres beste venn. For 
å fjerne enhver tvil og 
spekulasjon om innbil- 
ning ba han om mat, og 

han spiste sammen med 
dem.

Johannes med sin 
inderlige kjærlighet og 
empati ville straks ut og 
fortelle til alle og enhver 
at hans kjære venn ikke 
var en bedrager og svind-
ler. Tiden for gjenoppret-
telse av vennens gode 
navn og rykte var kom-
met.

Thomas, som med sin 
grundige undersøkelse 
fikk bekreftet at det var 
Jesus, ville straks løpe til 
University of Jerusalem 
å fortelle resultatet av 
sine tester. 

Peter med sin spon-
tanitet ville bare eksplo-
dere i glede og måtte av 
gårde til Jerusalem Post. 
Sensasjon! Han måtte 
gjøre kjent det store 
mirakelet at Jesus ikke 
bare hadde gått på van-

net, men sannelig tatt 
innersvingen på døden 
også.

Alle fikk beskjed fra 
Jesus: “VENT!”

Inderlighet og empati 
var ikke nok for å vitne 
om Jesus og det de had-
de sett og opplevd. Det 
holdt heller ikke med 
intellektuell bearbeidelse 
og grundige undersøkel- 
ser av begivenheten. Stor 
begeistring, viljestyr-
ke og entusiasme ville 
også komme til kort. 
Oppdraget ville være for 
stort, og menneskelig 
kapasitet for begrenset. 
Det trengtes hjelp.

Jesus var tydelig på 
at de skulle være hans 
vitner, men han var sam-
tidig klar på at de måtte 
vente på Den hellige ånd. 
Pinsens opplevelse var 
nødvendig for å få kraft 

til å gjøre jobben. “Men 
dere skal få kraft når 
Den hellige ånd kommer 
over dere, og dere skal 
være mine vitner i Jeru-
salem og hele Judea, i Sa-
maria og helt til jordens 
ende.”

“Da pinsedagen kom 

var alle samlet på ett 
sted”. Jesus var borte, 
men plutselig kom han 
som Jesus hadde lovet 
skulle hjelpe - Den hellige 
ånd - Hjelperen. Hele 
verden var samlet uten-
for deres hus, de gikk ut 
med kjærlighet og kraft, 

frykten var borte og  
oppdraget var i 
gang .....

Frank  
Erlandsen 

- pastor i Betel 
 i Trondheim

For stort oppdrag - hjelp nødvendig


