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Ny menighetspedagog
Elisabeth Lund er ansatt 
som menighetspedagog i 
halv stilling i Tempe, Leira 
og Bratsberg menigheter. 
Den andre halvdelen av 
stillingen er hun knyttet til 
Hoeggen menighet.  Hun 
vil ha mange oppgaver 
innen trosopplæring i de to 
menighetene.

Se side 4

Menighetsgrensene  
kan endres
Menighetsrådet i Tempe og Leira har nylig hatt to 
møter der ny menighetsstruktur ble drøftet og har 
sendt en uttalelse til Kirkelig fellesråd i Trondheim 
om sitt syn. Vedtak i Kirkelig fellesråd i Trondheim 
den 26. februar 2014  sier at “Fellesrådet mener at 
menighetsgrenser og soknestrukturer kan endres 
slik at det blir færre og større menigheter.”

Det kan bety at Tempe- og Leira blir slått sam-
men med Hoeggen og at Hoeggen kirke blir hoved-
kirken i det nye sammenslåtte soknet.

Se side 3

Gunnar Gangstø fra 
U:turn gir håp til de som 
faller utenfor skole- 
og arbeidsliv

Se side 9 og 
bakside



For så vidt henger mild-
været ved fortsatt, nå først 
i september. Men vi må 

etter hvert innse at sommeren er 
over. Nå går det raskt mot mørk-
ere kvelder. De første høstfargene 
har meldt seg i naturen, selv om 
mye ennå er grønt. Det kan ennå 
bli noen fine dager de nærmeste 
ukene, men vi gjør nok klokt i å 
gjøre oss klare for kaldere og 
mørkere dager. 

Årets skiftninger kjenner 
mange av oss igjen i livets 
skiftninger. For en som meg, 
som nærmer seg pensjonsalderen, 
er det lett å kjenne på at jeg er 
nådd den fasen som kunne kalles 
livets høst. Størstedelen av livet 
har jeg utvilsomt bak meg. Hvor 
mange år som ennå ligger foran 
vet jeg ikke. Men jeg håper jo at 
ikke vinterfrosten melder seg med 
det aller første. En opplever livet 
annerledes når en blir eldre. Kar-
riere og jobbplaner blir det færre 
av. Drømmene om hva livet skal 
bringe er avløst av tilbakeblikk på 
livet slik det ble. Framtidstankene 
handler om de nærmeste årene, 
om å beholde dem en er glad i, og 
om å beholde helse og handlefri-
het. Det kan være godt å se fram 
mot avslutningen av arbeidsplikter 
og jobbinnsats. Men det betyr jo 
samtidig at mye liv er tilbakelagt. 
Kan en ennå håpe på mer? Blir 
det en god, mild høst?

For noen år siden var jeg med 

Kirkens Nødhjelp til et land i Af-
rika. Vi så på deres prosjekter og 
møtte mennesker med ganske an-
dre livsforhold enn dem vi kjente. 
Jeg, som da var sist i 50-årene,  
oppdaget at jeg etter deres  
målestokk allerede var inne i en 
slags bonusfase i livet, eldre en 
gjennomsnitts livslengde der. Jeg 

kjente meg svært takknemlig over 
at jeg ennå kunne håpe på mange 
gode leveår. Den gleden har jeg 
fortsatt, vel ti år senere. 

Men det er altså høst i mitt liv, 
selv om det fortsatt er mye å glede 
seg over. Også kristentroen byr 
på andre tanker i denne fasen av 
livet enn den gjorde da jeg var 
ung. Da tenkte jeg mye på kall, 
tjeneste, utfordringer, mening og 
oppgaver. Nå er jeg mer opptatt 
av hva troen bærer med seg til den 
som har levd sine fleste dager. Det 
følger et håp med det å tro. Jesus 
snakker mange steder om hva 
han forbereder for sine, og om et 
fellesskap som ikke engang døden 
kan avslutte. 

For Paulus var denne kunn- 
skapen så sterk og så trygg og 
sikker at han lurer på om det beste 
ville være å komme raskt «til 
Kristus» som han sier, eller om 

han skal leve og arbeide blant sine 
medmennesker ennå en stund. 
«Jeg lengter etter å bryte opp», 
sier han til sine venner i Filippi 
(Fil. 1,23). Men han ser at han 
ennå har en jobb å gjøre, og skal 
leve en stund til. Jeg undrer meg 
over at en kan ha en så sterk  
forestilling om livet bak døden at 
en lengter dit. For meg er livet jeg 

lever nå, ennå absolutt verdi-
fullt, og noe jeg ikke vil gi 
slipp på. Samtidig er det  
uendelig godt og trygt å tenke 

at jeg i troen får del i denne store 
gaven: Døden er ikke slutten. 
Den er en overgang til noe nytt, 
noe som det kan bli svært godt 
å oppleve. Jesus sier at vi «skal 
være der han er» (Joh. 14,3), og 
Paulus sier: «Enten vi lever eller 
dør, hører vi Kristus til» (Rom 
14,8). Det har sine sider at det går 
mot høst, både i året og i livet. 
Men det er ikke bare på jorden vi 
kan håpe på en ny vår etter vin-
termørket. Også i livet venter det 
en ny vår etter dødens mørke. Så 
kan vi leve i trygghet og takknem-
lighet så lenge livet varer. Og se 
mot døden med 
trygghet og håp. 
For vi tilhører 
Kristus uansett 
hva som skjer. 

Knut Kittelsaa
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Jeg vil ønske dere alle velkom-
men til nytt semester og ny start i 
kirken vår! 

Vi har mange gode tilbud spe- 
sielt for dere som bor i menig- 
heten vår og ellers i byen. Når 
det gjelder de enkelte aktivitetene 
våre viser jeg til menighetsbladet 
og ellers våre hjemmesider og  
videre annonsering i Adresse- 
avisen. Der finner dere oversikt 
over gudstjenester, trosopplæring, 
høstprogram for sang og musikk, 
fellesskapskvelder og hyggesam-
linger av ulike slag både for barn, 
ungdom og voksne, både i Tempe 
og Leira.

 I gudstjenesten 21. august 
kunne vi ønske menighetspedagog 
Elisabeth Lund velkommen inn 
i arbeidsfellesskapet i Tempe og 
Leira menighet. Det er flott å få 
med en ny medarbeider. Dere vil 
sikkert høre mere fra henne.

Siden forrige nummer av 
menighetsbladet har menig- 
hetsrådet drøftet saken om ny 
soknestruktur i to møter, før vår 
høringsuttalelse ble oversendt 
kirkelig fellesråd i Trondheim. 
Det var ikke innkommet innspill 
fra andre lag og organisasjoner.

Fra høringsuttalelsen klipper vi 
følgende:

Vårt menighetsråd har lagt til 
grunn en dobbel utfordring for 
årene som kommer:

1. Tempe kirke må fortsatt 
være en soknekirke med 
tilbud om full bredde av  
tjenester for beboere, lag, 
organisasjoner og insti-
tusjoner i området. Dette 
inkluderer et allsidig guds- 
tjenestemønster og full profil 
på trosopplæring mv. Det 
er vårt mål å utvikle videre 
en levende og handlekraftig 
menighet.

2. Samtidig er vi opptatt av 
utfordringene fra studentene 
i vårt nærområde. Vi gir  
allerede hus til Student- 
KRIK i Tempe kirke, og ser 
for oss utfordringer i tilknyt- 
ning til campus-utviklin-
gen ved NTNU og kirkens 
engasjement for studenter, 
inklusive studentmenig- 
heten. 

Hvordan kan større sokn bed-
re rammevilkårene var ett av de 
spørsmålene som ble reist? Dette 
var noe jeg vil kommentere her:

Vi mener at en samordning 
med andre sokn vil gi en større 
samlet stab og mulighet for større 
fleksibilitet i arbeidet, inklusive 

mulighet for en viss spesialisering 
av aktiviteten i den enkelte kirke/ 
område. Kompetanse bygges let-
tere der mange av hver yrkeskat-
egori møtes, og der den samlede 
tverrfaglige kontakten er større. Et 
nøkkelpunkt ved større enheter er 
lederfunksjonen, som må styrkes. 
Et større sokn må ha én leder av 
staben, slik vi for tida har det hos 
oss gjennom det prosjektet som 
pågår. Én leder gir ryddige for-
hold mellom administrasjon og 
menighetsråd, og styrker rådets 
mulighet til å holde fokus på sitt 
eget ansvar. 

Et større sokn vil også lette 
rekrutteringen til menighetsrådet, 
selv om en i et stort sokn må ha 
egne utvalg for den lokale virk-
somheten i det enkelte område. 
Men lokale menighetsutvalg 
trenger ikke velges for fire år, og 
supplering og endring av sammen-
setning kan skje mer fleksibelt enn 
for menighetsråd. Samlokalisering 
av staben på ett sted vil være en 
forutsetning.

Vi ser med 
spenning frem 
til den videre 
behandling i 
de kirkelige 
organer.

Sammenslåing av sokn  
tema i menighetsrådet

Bjørn 
Olav 

Træthaug  

Høst

Sammenslåing av sokn og nye menighetsgrenser
Allerede i Kirkebyggutredningen 
fra 2009 ble det anbefalt å ta dette 
opp til drøfting: «Tempe kirke ble 
bygd i 1960. Kirkas planløsning 
tilfredsstiller ikke dagens krav 
til tilgjengelighet og det vil være 
forbundet med store utgifter å 
gjøre noe med dette. Samtidig er 
dette en av byens mest sentrale 
og attraktive tomter. Kan tomt 
med kirke omdisponeres og danne 
finansielt grunnlag  for bygging 
av et moderne kirkesenter? Hvor 

skulle eventuelt et slikt kirke- 
senter ligge?»

Siden den gang har Tempe kirke 
vært rehabilitert og utearealet 
pyntet betydelig opp. 

I en mål- og strategiplan  som 
Kirkelig fellesråd i Trondheim 
vedtok 26.02.14 heter det bl.a.: 

Fellesrådet mener at menig- 
hetsgrenser og soknestrukturer 
kan endres slik at det blir færre og 
større menigheter.

I den faste hilsenen fra forman-

nen i menighetsrådet, Bjørn Olav 
Træthaug, tar han blant.annet opp 
spørsmålet om å endre menig- 
hetsgrensene. Det er interessant 
lesning for alle som er opptatt av 
kirken vår og hvordan den skal 
utvikle seg videre. Hvordan kan vi 
legge til rette for at flere kommer 
til kirken og er med å styrke det 
kristne fellesskap i kirken vår?

 BOU
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Babysang
Sangstunden varer ca en halv time oppe i kirkerom-
met. Sansing av lyder og farger, regler, dans, sang 
og lystenning. Når samlingen er ferdig går vi ned i 

sokkelen og spiser lunch. Lunchen koster kr. 40.
Datoer for babysang i Tempe kirke høsten 2016 er: 

13. september, 27. september, 11. oktober, 25. okto-
ber, 8. november, 22. november. Alle gangene  
kl 1100.

Tempe kirke har universell utforming, så det går 
fint å rulle barnevogna rett inn hovedinngangen i 
kirka.For spørsmål om babysang, ta gjerne kontakt 
med menighetspedagog Elisabeth Lund.

Følg oss gjerne på vår facbookside: Tempe og 
Leira menighet.

Velkommen til små og store!
 Kontaktperson er 
     Elisabeth Lund, menighetspedagog  
     Tel: 94130768                                            PAW

Også denne sommeren ble det arran-
gert friluftsgudstjeneste ved Nidelva, 
hos familien Schjetne i Valøyslyngen.

Stort oppmøte, oppholdsvær, 
grillmat og kaffe og vafler. Stedet er 
en idyll i byen vår, og det er spesielt 
å feire gudstjeneste på en slik grønn 
oase ved Nidelven som renner stille 
forbi. Det er helt naturlig å synge 
Nidelven stille og vakker du er.

Stor takk til Else og Halvard 
Schjetne, og barna Erik og Ylva med 
sine familier, for deres gjestfrihet og 
praktiske tilrettelegginger   

         PAW

Friluftsgudstjeneste ved Nidelva

Ny hjemmeside 
Hjemmesiden for Tempe, Leira og Bratsberg menigheter er nå kommet 
ut i ny utforming. Alle menigheter vil etterhvert få felles profilering på 
hjemmesidene, og nå har også Tempe, Leira og Bratsberg kommet opp på 
dette systemet. Redaktør for hjemmesiden er Pål Arne Winsnes, som også 
har ansvar for Facebook-profilen for menighetene. Legg gjerne inn disse 
sidene som favoritter på din nettleser!                                            PAW

 

Bratsberg kirke 
rehabiliteres
I løpet av våren er Bratsberg kirke 
stelt og fornyet utvendig. Nå er 
turen kommet til interiøret. Gulv, 
benker og vegger skal males, det 
skal inn nye varmeovner og gal-
leriet skal sikres bedre. Arbeidene 
skal være utført innen begyn-
nelsen av desember. Menigheten 
kan altså se fram til julefeiring i 
fornyet kirke. I høst holdes guds- 
tjenestene i Kirkestua.        KK

Her er lenkene til Facebook- 
og nettsiden vist som Qkode:

Formiddagstreffet på Leira og i Bratsberg hadde 
sin årlige utflukt i år til Lade Gård. Her hadde vi 
en kjempefin avslutning på vårsemesteret. Vi ble 
tatt godt i mot og fikk i kjent Reitanstil informa- 
sjon om Reitankonsernet og om Lade Gård. 
Lade Gård har en lang historie helt tilbake til 872, 
da Harald Hårfagre bygde gården og flyttet inn, og 
fram til i dag, hvor Reitangruppen har sitt kul-
turelle og finansielle senter her. Det var et  
imponerende syn å se hvor fint Reitangruppen har 
pusset opp eiendommen både innvendig og ute 
med et nydelig hageanlegg. Det var stor oppslut-
ning om utflukten, og alle så ut til å hygge seg.         

   BOU

Formiddagstreff på Lade Gård

Vi ønsker Elisabeth Lund 
velkommen i tjeneste som 50% 
menighetspedagog i Tempe, Leira 
og Bratsberg menigheter. Den an-
dre 50% av stillingen jobber hun 
for Hoeggen menighet. 

Elisabeth har utdanning innen 
pedagogikk og trosopplæring. 
Hun kommer fra Stjørdal, men bor 
nå i Trondheim der hun har jobbet 

som vikarlærer på Bispehaugen 
skole. Men de to siste årene har 
hun jobbet med barn og ungdom i 
Sjømannskirken i Albir/Villajoyo-
sa i Spania.

Elisabeth ble presentert på Sam-
lingsgudstjenesten den 21. August 
i Tempe kirke av menighetsråds- 
leder Bjørn Olav Træthaug.       

PAW

Ny menighetspedagog ansatt
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Onsdag 31. august ble det arran- 
gert fellesskapskveld i Tempe 
kirke med besøk av TV 2 - pa-
storen Egil Svartdahl som med 
både humor og alvor ga oss alle 
mange gode ord om temaet: “Et 
hus-mange rom, - om enhet og 
mangfold i kirka” . Svartdahl 
er en meget god kommunikator 
med stor evne til å holde dialogen 
med forsamlingen oppe. Her satt 
latteren løs.

Kapellmester Odd Halvor Moen 
trakterte flere instrumenter og 
ledet allsangen og akkompagnerte 
Gunhild Marie Roalds vakre sang. 
Lillebergkvartetten som består av 
ti spreke sangere ga oss et skik-

kelig løft denne kvelden, med sin 
sangglede. Med dacapo-applaus 
måtte de også synge et ekstranum-
mer.

Mange frivillige stilte opp med 
kaffe og kaker, og som kaffe-
kokere.  Nardo og Tempe frivil-
ligsentral stilte med parkerings-
vakter, mens flere studenter fra 
student KRIK stilte som brann-
vakter og kirkeverter.

Omlag 200 møtte opp denne 
kvelden. Staben har fått mange 
henvendelser etterpå fra folk som 
deltok og som har takket for en 
flott og fantastisk kveld. Dette var 
gøy!

PAW

Et stort jordbruksområde langs 
Bratsbergveien, like ovenfor tid-
ligere Lialøkken skole er på kort 
tid gjort om til et gedigent  
anleggsområde. Her kommer det 
en strøm av store lastebiler med 
sand og jord og tipper det av 
oppe i skråningen. Andre store 
lastebiler henter sand og stein ut 
av anleggsområdet. Der er stor 
aktivitet. Hva er det som skjer i 
nærmiljøet vårt?

BL Entrepenør har i samarbeid 
med kommune og grunneier fått 
tillatelse til å bruke landbruksom-
råde til fyllplass og gjenbruk av 
masse som hentes ut andre steder 
i Trondheim. Det er masse som 
graves ut for å gi plass til boliger 
og annen virksomhet andre steder 
i byen. Vi har snakket med 
 lederne for prosjektet i BL  
Entrepenør, John Bolme og Roger 
Larsen, som forteller at virksom-

heten skal holde på i 5-7 år. Det 
er et deponi for jord og sand som 
ikke har noe forurensing i seg. 
En del av massen blir bearbeidet  
på anleggsstedet, og brukt på ny 
igjen andre steder i byen. På et vis 
er det en mellomlagring av masse, 
men noe av den tilkjørte massen 
vil bli værende på området. Det 
betyr at grunnen heves. I bakkant 
opp mot skogen kan høydefor- 
skjellen komme opp mot 15  
meter. 

Etter at man er ferdig om 5 – 7 

år skal det meste av arealet gjøres 
om til produktiv landbruksjord 
igjen. 

Med den store byggeaktiviteten 
vi har i Trondheim vil det være et 
stort behov for plass til å legge fra 
seg overflødig masse. Det graves 
svært mye i byen vår. Mye masse 
må bort og det er om å gjøre at 
man slipper å kjøre langt av gårde 
med denne massen. Derfor må 
man ty til områder hvor masse 
kan legges, uten at det skaper 
problemer for omgivelsene. BOU

Den katolske kirke skal om 
ikke lenge innvie sitt nye, 
flotte kirkebygg i Trond-

heim. I den anledning har vi hatt 
en hyggelig samtale med sogne-
presten i den katolske kirke i 
Trondheim, Egil Mogstad. Flere 
vil kanskje kjenne igjen navnet, 
Egil Mogstad. Han er født og 
vokst opp i Trondheim og har 
vært lektor ved Katedralskolen i 
32 år. Men før det studerte han  
teologi ved Universitetet i Oslo, 
for så å starte sin prestegjerning 
som hjelpeprest i Domkirken i 
Trondheim. Men her ble han bare 
i to år. I løpet av de to årene full-
førte han teologiske refleksjoner 
som førte til at han konverterte 
til katolisismen.  Den 28. juli 
2013 ble Egil Mogstad vigslet til 
diakon i den katolske kirke under 
en seremoni i Stiklestad kirke 
i forbindelse med olsok feirin-
gen.  Året etter ble han ordinert 
til prest, og er nå sokneprest i St. 
Olav katolske Domsogn, Trond-
heim. Menigheten i Trondheim 
er ikke lengere et eget bispesete, 
men ligger under Oslo katolske 
bispedømme som er apostolisk 
administrator av Trondheim stift. 

Egil Mogstad forteller at plan-
leggingen av den nye kirken 

egentlig begynte i 1973. Før man 
begynte planleggingen av en ny 
katolsk kirke i Trondheim den 
gangen vurderte flere i den  
katolske menigheten om de skulle 
våge å spørre den norske kirke om 
å få overta Vår Frues kirke. Men 
Müller, som den gang var biskop, 
mente det var for vågalt. 

I stedet satset man på eget 
kirkebygg som ble satt opp i noe 
hast, 
og man 
brukte 
såkalte 
moderne 
bygge-
metoder 
som 
senere 
viste seg 
å være 
svært 
dårlige. 
Da den 
ble revet i 2009, var den ikke 
funksjonell lengere. Vi var bare 
tvunget til å bygge en ny kirke, 
sier Egil Mogstad 

Videre forteller han at før de 
fikk lov til å bygge, ble det gjort 
arkeologiske undersøkelser. På 
tomta fant arkeologene blant. 
annet en gravrøys som er godt 

over 2000 år gammel. 
Den nye katolske kirken er 

en moderne treskipet basilika, 
Et stort og høyt midtskip på 16 
meter, og to lavere sideskip. På 

denne måten har man en fot i 
oldkirken, og en fot i vår tid. Det 
blir 450 sitteplasser. De fikk ikke 
bygge større. I dag er det 7000 
registrerte katolikker i Trondheim. 
I virkeligheten er det tre ganger 
så mange. Hver søndag har de 5 
gudstjenester. Den første starter 
kl. 9, og så fortsetter det med 
gudstjenester kl. 11,  14, 16 og 18. 
I tillegg har de en gudstjeneste på 
lørdag kveld. Den største nasjo-
nale gruppe katolikker i Trond-
heim er polakker. De utgjør  
ontrent  52 prosent.

Sogneprest Egil Mogstad har 
mye å fortelle om arbeidet med 
den nye katolske kirken i Trond-
heim. Han ser fram til innvielsen 
av en flott katedral på vei inn i 
fremtiden, i lys av fortiden. Vi 
ønsker den katolske kirke i Trond-
heim lykke til.                   BOU

Hva skjer på  
Bjørkmyr?

Egil Svartdahl  
besøkte Tempe

Den katolske kirke bygger 
nytt i Trondheim
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Elin Rø Ludvigsen
er en ivrig kirkegjenger og har 
Leira kapell som sitt andre hjem. 
Her har hun full kontroll med 
det aller meste som skjer, og 
passer alltid på at det er noe godt 
å få til kaffen hver gang menig- 
heten har arrangementer der. 

Elin Rø Ludvigsen ble 
født på Lillekvammen på 
Bjørkmyr i Strinda kom-

mune i 1932. Hun var førstefødte 

av foreldrene Anders og Mardis 
Rø. Etter hvert fikk hun to brødre 
og to søstre. Barneflokken ble 5. 
Lillekvammen ble en midlertidig 
bopel som følge av at Leira Gods 

brant ned i 1931. Elin sin farfar, 
Ingebrigt Rø hadde kjøpt Leira 
Gods i 1916 av et arveoppgjør  
etter Tonning Owesen. Han ville 
at sønnene skulle få en del av 
Leira Gods og skilte ut en  
betydelig del av godset til tre av 
sønnene. Far til Elin fikk plassen 
Myrvang i 1936, og der vokste 
hun opp sammen med søsknene. 
Hun husker barndommen som 
god og bekymringsløs. Både mor 
og far kunne være strenge på hver 

sine områder, uten at barna hadde 
noe vondt av det. Allerede som 
femåring meldte farfaren Elin inn 
i Det Norske Totalavholdssel-

skaps Barneforbund. Siden 
har hun vært medlem, og er 
det fremdeles. 

I 1939 begynte Elin 
på skole på Nidarvoll. 
Men skoletilbudet 

var ikke godt nok 
for foreldrene. 
Det ble ganske 
fort ordnet med 
en egen skole på 
Bjørkmyr,  
Lialøkken skole, 
der blant annet 

Ågot Halten var en 
av lærerne så lenge 
skolen var virksom, 

fram til 1956.
Etter folkeskole  

begynte Elin på real-
skole, hvor hun gikk i to 
år og fortsatte videre på 

engelsklinjen på gymnaset. 
Språk har alltid vært hennes 

sterke side. Hun tok på seg 
russeluen 18 år gammel, sam-

men med alle andre russ under en 
festforestilling i Trøndelag Teater 
den 16. mai 1950, slik skikken var 
den gang. 

Etter endt gymnas begynte 
arbeidslivet for Elin. Hun har hatt 
flere arbeidsforhold. Det har i 
hovedsak dreiet seg om merkan-
til virksomhet. Det er imidlertid 
innenfor frivillig arbeid Elin har 
vist en ekstraordinær innsats. Dog 
må nevnes at hun fikk tildelt Ful-
brightstipendet i 1958. Sammen 

med tre andre fra Norge, og 61 fra 
resten av Europa, reiste hun for å 
besøke senator Fulbright, og være 
på Cleveland State University i 5 
måneder for å lære om det Ameri- 
kanske samfunn, og hvordan det 
fungerte. 

Da hun kom hjem ble hun spurt 
om å være reisesekretær for DNT, 
Det Norske Totalavholdsselskap. 
Hun reiste i Nord-Trøndelag og 
i Nordland. I 6 måneder ble hun 
også «utlånt» til Sverige hvor hun 
reiste rundt og drev opplysnings- 
arbeid og holdt foredrag og ap-
peller om viktigheten av avholds-
saken.

Den 25.09.71 giftet Elin seg 
med pianoteknikker Tor Lud-
vigsen fra Hammerfest. De fikk 
en sønn Anders, 23.07.72. Etter 
fødselen var Elin hjemme i ca. 10 
år. 

Da hun på ny begynte å arbeide, 
var det med noe redusert arbeids- 
tid. Hun hadde et stort engasje-
ment innenfor avholdsbevegelsen, 
innenfor sang og musikk i tillegg 
til familien. Hun likte best å synge 
opera, men også lieder.

Hun var med og hjalp mannen 
sin, som drev pianoverksted og 
butikk i Trondheim.

Allerede i 1959 ble Elin valgt 
til den første kvinnelige leder av 
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Avholdsak og menighetsliv

DNTU (Det Norske Totalavholds-
selskaps Ungdomsforbund). Det 
skjedde i Stavanger under forenin-
gens hundreårsjubileum. 

I 1991 ble Elin valgt til for-
mann/leder for DNT Det Norske 
Totalavholdsselskap. Hun var 
den første kvinnelige lederen i 
foreningen i Norge. Hun satt som 
leder i fire år. 

DNT har egne lokallag rundt om 
i landet. Elin har hele sitt liv vært 
aktiv i lokallaget for Trøndelag 
distrikt, og fungerte som sekretær 
for laget i over 30 år.  Hun satt 
i flere år i Statens edruskapsråd, 
oppnevnt som varamedlem. Hun 
møtte i rådet flere ganger. 

Etter at mannen døde høsten 
2000 flyttet hun fra Angelltrøa til 
Fossegrenda, hvor hun siden har 
bodd. Det tok ikke lang tid før 
Elin ble engasjert i menighetslivet 
i Tempe og Leira menighet. På et 
vis var hun kommet «hjem» der 
hun vokste opp. Allerede i 2002 
ble hun valgt inn i menighets- 
rådet, hvor hun var med i fire år. 
Samtidig ble hun valgt inn i Dia-
koniutvalget og her er hun fortsatt 
medlem.

I 2002 ble hun spurt om hun 
kunne tenke seg å ta ansvaret for 
formiddagstreffene på Leira  
kapell. Det sa hun ja til, og alle- 
rede høsten 2002 tok hun ansvaret 
for formiddagstreffene som arran-
geres hver første tirsdag i måne- 
den i vår- og høstsemesteret. Dette 
arbeidet har hun holdt på med i 
15 år og er fortsatt ansvarlig for 
virksomheten. Formiddagstreffene 
har et kulturelt innslag med en 
foredragsholder, deretter hygger 
man seg sammen rundt et godt 
måltid mat, og avslutter det hele 
med andakt. 

Sangen og arbeidet i avholds-
bevegelsens har vært bære- 
bjelkene i livet til Elin. 

Ellers er hun glad i å skrive og 
bidrar mye med stoff til det lokale 
bladet til DNT/Rusfri Livsstil.

BOU

HEnrik klarte seg  
 faglig bra 

på skolen, men mistet etterhvert 
motivasjonen. Skolen var ikke 
opptatt av de samme tankene og 
ideene som han hadde. Etterhvert 
ballet ting på seg og det ble mye 
rus som forsterket en negativ ut-
vikling. Gjennom et U:turn kurs, 
opplevde han å få utløp for både 
sine kreative evner og sin inte- 
resse for teknologi. I tillegg  
oppdaget han gleden av å bety noe 
for de andre som var med på kur-
set. I fellesskap laget de et spen-
nende produkt der alle deltakerne 
sine interesser og egenskaper fikk 
sin naturlige plass. Håndtverkeren 
laget en skattekiste av tre, og i 

den ble det montert elektronisk lås 
med trådløs kommunikasjon. 

Før kisten kan åpnes, må man 
finne fysiske poster og løse opp- 
gavene som til slutt leder deg til 
skattekisten. Dette gav rom for 
design, historiefortelling, App 
programmering og web utvikling. 
Helge stod for det meste av 
teknologiutviklingen inkludert 
App programmering. I dag er han 
student på NTNU og kommet inn 
i et svært konstruktivt miljø.

Gunnar Gangstø

Læring med U:turn gir 
resultater
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Det har vært mange industri- 
reisninger langs Leirfossene 

opp gjennom tidene.  Fra kobber- 
verket på Røros fraktet 150 hester 
kobbermalm til Trondheim. Noe 

av malmen ble brakt til Nedre 
Lerfoss der det ble laget kobber- 
plater av malmen hos Leren val-
severk fra 1810 til 1816.  Dette 
ble så eksportert ut fra Trondheim.  
På denne tiden var Leirfossene 
også et yndet mål for utenlandske 
turister.

De første elektriske lyspærene 
i Trondheim ble tent i novem-
ber 1884 i butikken til Jørgen 
B. Lysholm. En dampmaskin på 
10 hestekrefter var koblet til en 
dynamo som gav lys til 50 gløde-
lamper. Siden fikk andre private 
selskaper elektrisk lys, drevet av 
egne dynamoer.  Fra 1853 ble det 
installert gassgatelykter i Trond-
heim som ble drevet av et privat 
gassverk på Kalvskinnet.

 Det første kommunale elek-
trisitetsverk i landet kom i Ham-
merfest i 1891. I Trondheim var 
det mye diskusjon og strid om 
det offentlige skulle drive elek-
trisitetsverk. Mange mente at 
dette var en oppgave for private 
selskaper.  Utredninger i kom-
munen så først på mulighetene for 
et verk i Ilabekken.  I 1891 fikk 
kommunen tilbud å kjøpe Leren 
gods med tilhørende fosseretter 
i Leirfossene for 280 000 kroner 
av Thonning Owesens dødsbo. 
Men tilbudet ble forkastet i en 
avstemming i formannskapet.  
Godset ble senere solgt til Thom-
as Angells Stiftelse.I 1895 solgte 
stiftelsen fosserettighetene til 
begge Leirfossene til kommunen 
for 135 000 kroner. I 1898 be-
vilget kommunen 1,12 millioner 

kroner for bygging av sporvei og 
elektrisitetsverk i Øvre Leirfoss.  
Det var gunstig å koble utbygging 
av sporvei sammen med verket.  
Sporvei og kraftselskap ble drevet 

av samme drifts-
selskap, men ble 
så skilt som egne 
kommunale drifts-
selskaper i 1936.

Kverner leverte 
vannturbiner til 
kraftanlegget. Gen-
eratorene ble levert av tyske 
Schuckert  & Co.  Siemens  Hal-
ske leverte trikker og overførings- 
linjer. Den 14. oktober 1901 
ble strømmen slått på for første 
gang.  Den 4. november kunne 
kraftige buelamper kaste lys over 
torvet, Bakke bro og Ravnkloa. 
En måned senere kunne de første 
passasjerene gå om bord i de  
nyinnkjøpte trikkene.

Etter mye utredninger og  
anbudsrunder gikk kommunen inn 
for en trefase vekselstrøms- 
løsning. Dette var en helt ny 
teknologi på dette tidspunktet. 
Mange byer på den tiden var 
forsynt med likestrøm, drevet av 
dampmaskiner. Men overførings- 
teknologien med høyspent trefase 
vekselstrøm hadde gått gjennom 
en rivende utvikling. Det ble 
derfor valgt en løsning der kraften 
ble overført til byen over en 7kv 
trefase høyspentlinje. Genera-
torene leverte denne spenningen 
direkte til linjen, så man sparte 
utgifter til transformatorer i kraft-
stasjonen.  Høyspentledningen 
gikk til Valøya overføringsstasjon 
og videre derfra til 31 transforma-
torkiosker som leverte en spen-
ning på 150 volt til forbrukerne.  
Glødelampene den gangen tålte 

ikke høyere spenning. Først i 1906 
kom glødelamper med metalltråd 
som tålte 220 volt.  Det var først 
etter krigen at omleggingen til 220 
volt skjedde i Trondheim. Den ble 

ikke fullført før i 1981.  
Nedre Leirfoss kraftstasjon 

ble tatt i bruk i 1910. Senere har 
kraftstasjonene i begge Leirfoss-
ene blitt delvis faset ut til fordel 
for nye Leirfossene kraftverk som 
ble tatt i bruk i 2008. Den ligger i 
fjellet under Skjetnemarka og får 
tilførsel fra Nidelva fra demnin-
gen ved Øvre Leirfoss 

Utbygging av kraftanlegg har 
det vært mange av langsetter 
Nidelva og Nea. Tydal kommune 
fikk gode konsesjonsavtaler med 
Trondheim elektrisitetsverk i 
forbindelse med utbyggingen der. 
Klæbu kommune høstet neppe 
slike fordeler da kraftstasjonene 
ble bygget ut langsetter Nidelva 
fram til Selbusjøen. 

Det opprinnelig kommunalt 
eide Trondheim Energiverk ble i 
2002 solgt til Statkraft. Selskapets 
navn ble i 2007 endret til Trond-
heim Energi AS. Strømsalg- 
virksomheten ble fra 1. januar 
2010 overtatt av Fjordkraft AS, 
og skiftet i august 2010 navn til 
Trondheim Kraft. Trondheim  
Energi Nett AS ble sommeren 
2010 oppkjøpt av TrønderEnergi 
AS    SS

Øvre Leirfoss kraftverk  
startet opp i 1901

Trikkedrift og kraftproduskjon i  Øvre Leirfoss var koblet 
sammen i starten. De ble skilt i 1936.

komande år, i 2017, skal 
det feirast at det er 500 
år sidan ei hending som 

vart starten på reformasjonen. 
Den 31. oktober 1517 slo Mar-
tin Luther opp sine 95 teser på 
kyrkjedøra i Wittenberg. Dei var 
retta mot misbruk av avlaten og 
andre forhold  innan den katolske 
kyrkja, og  førte til ei kløyving i 
kyrkja med utarbeiding av fleire 
truvedkjenningar. Datoen har 
seinare vorte markert innan den 
lutherske kyrkja. Særleg stor har 
markeringa vore kvart hundreår, 
og komande år skal det på nytt 
feirast. Det er lagt store planar, og 
dette får vi nok høyra mykje om i 
tida framover.

For 200 år sidan var det første 
gongen at den norske kyrkja sto 

for ei slik feiring. Før hadde det 
skjedd etter opplegg frå Køben-
havn.  I 1817 hadde vi fått ei 
friare stilling, og sjølv om det var 
svenskekongen som utferda dei 
resolusjonar som skulle til, var det 
ein norsk komitè som laga opp- 
legget for feiringa. Korleis feira 
dei den gongen? Det skulle feirast 
i fire dagar, med gudsteneste i 
alle kyrkjer fredag 31. oktober, 
tilstellingar i skulane på laurda-
gen, gudstenester på søndagen, 
og feiring ved universitetet i 
Christiania og Vitskapsselskapet i 
Trondheim på måndag 3. novem-
ber. Biskopane skreiv til kyrkjely-
dane om å høgtideleghalda festen 

på verdig måte både offentleg og 
privat, ved å delta på gudsten-
estene, ved å gje milde gåver til 
fattige, og «fremfor alt ved Hjer-
tets Renselse og alvorlig Bøn til 

sin Gud.» Til gudstenestene vart 
det utarbeidd fullt opplegg med 
tekster, kollekter, bøner og salmar, 
og ein «Kort historisk Udsigt over 
den christelige Kirkes Tilstand før 
og efter Reformationen» skulle 
lesast opp.Hjelpa til dei fattige 
vart ordna på ulike måtar omkring 
i landet. I Trondheim vart det 
oppretta ein komitè under leiing 
av biskopen og med byens prestar 
og nokre leiande borgarar. Dei 
organiserte innsamling av pen-
gar og matvarer, og det vart gjort 
nøye greie for alt som kom inn. 
I følgje Adresseavisa var det i alt 
753 menneske som vart hjelpte 
med mat og pengar. Her i byen 

vart feiringa avslutta ved eit møte 
i Vitskapsselskapet, med stor tale 
og spesialskriven kantate. Før 
møtet vart det ringt med klokkene 
i Domkyrkja ein heil time, og 

etterpå ein halv time med stor- 
klokka. I Christiania tok dei til og 
med kanonene på Akershus i bruk. 
Ingen kunne unngå å vita kva som 
gjekk føre seg. 

Preiker, tekster, bøner, talar, 
 kantater og anna materiale for-
tel  om at reformasjonen og 
Luther  vart minna på mange vis. 
Ein kan nok undrast på kor stor 
konsentrasjonen var om det som 
var kjernen for Luther, hans til-
rettelegging av svar på det grunn-
leggjande spørsmålet: Korleis vert 
eit menneske frelst?  

Er det eit spørsmål som blir sen-
tralt ved den komande feiringa?

Steinar Supphellen

500 år sidan reformasjonen startet
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Aktiviteter og samlinger i høst
Babysang tirsdager kl. 11.00 i Tempe kirke 
på disse datoene: 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 
22.11. og 6.12. En halvtimes program med 
sang, rytmer, farger og musikk for de aller 
minste. Etterpå er det felles formiddagsmat i 
underetasjen. 

Hyggekvelder på Tempe treffested i Ola 
Frosts vei siste torsdag i måneden  
kl. 18.00-20.00: 
29.9., 26.10. og 24.11. Bevertning, kåseri eller 
annet program, sang og musikk og andakt. 

Hyggestund i Leira kapell første tirsdag i hver 
måned kl. 11.00-13.00 med bevertning, utlod-
ning og andakt, og som oftest et kåseri:
4.10.: «Salmedikteren Magnus B. Landstad» 
         - kåseri ved Trond Okkenhaug. 
1.11.: Program kunngjøres senere.
6.12.: «Franz Schubert og hans Lieder» - pro- 
           gram ved Randi Tvete Vik og Elin Rø  
           Ludvigsen. 

Formiddagstreff i Bratsberg kirkestue første 
torsdag i hver måned kl. 12.00 – 14.00, med 
bevertning, utlodning og andakt og annen 
underholdning:
6.10.: Byneset seniorkor synger. Dir. Øystein  
          Løvli. Sodd.
3.11.: Sang og musikk ved Johanne Konstad  
           og Idar Almås. Rømmegrøt. 
1.12.: Sverre Granheim spiller trekkspill og  
           piano. Julemat. 

Lunsj med presten en onsdag i måneden. 
Dette er et nytt tiltak i høst. En av prestene 
innbyr til felles formiddagsmat i underetasjen, 
der det blir åpen samtale om det de frammøtte 
har lyst til å prate om. Vi prøver å reflektere 
over tema som har med tro, kristenliv og gud-
stjenesten å gjøre. Velkommen!
Onsdag 12.10. kl. 12.00: Spr Knut Kittelsaa.
Onsdag 9.11. kl. 1200: Spr. Knut Kittelsaa.
Onsdag 7.12. Spr. Esbjørn Hummelgård.

Formiddagstreff  i Festsalen på Tempe HVS 
en tirsdag i måneden kl. 11.30-13.30. Dette er 
et samarbeid mellom Tempe HVS, Frivillig- 
hetssentralen, Trondheim kommunes kulturetat 
og Tempe og Leira menighet. Hver gang er 
det en god bevertning samt kaffe og kaker, et 
kåserende eller informativt programinnslag, 
mye sang og musikk og til slutt en andakt. 
18.10., 15.11. og 13.12.

Fellesskapskveld i Tempe kirke onsdag 26.10. 
kl. 19.00. Program for kvelden er ennå ikke 
klart, se kunngjøringer og avis.

Adventsamlinger for barn
Bratsberg kirkestue 21.11. kl. 16.30 og Tem-
pe kirke 23.11. kl. 16.30. Menighetspedagog 
Elisabeth Lund har hovedansvaret for disse 
samlingene der barn i før- og småskolealder er 
særlig i fokus. 

Lys våken – helg for 11-åringer
blir gjennomført 26.-27.11. for hele prosti-
et samlet. Årskullet får innbydelse tilsendt i 
posten i god tid. Samlingen legges til en kirke 
i prostiet, med program lørdag ettermiddag 
og kveld, overnatting i kirken og gudstjeneste 
søndag formiddag. 

Sang og musikkveld i Tempe kirke tirsdag 
29.11. kl. 19.00 med Mattis Lilleberg, kon-
tratenor og kantor Øystein Løvli og kor og 
orkester. Gratis inngang og kollekt. 

Julekonsert i Bratsberg kirke søndag 11.12. 
kl. 18.00 med Bratsberg musikkorps og kantor/
kontratenor Øystein Løvli. 

Julekonsert i Tempe kirke søndag 18.12. kl. 
16.00 med Nardo skolekorps og kantor  
Øystein Løvli. 

Julekonsert i Leira kapell tirsdag 20.12. kl. 
19.00 med Wenche Waagen, Bjørkmyr kul-
turforening, Elin Rø Ludvigsen, hyggetreffet 
i Leira, Julie og Anders Rokseth og kantor 
Øystein Løvli. 

Gudstjenester og møter:
Gudstjenester i Tempe og Leira og Bratsberg sokn

18. september – 18. s. i treenighetstida
Tempe HVS kl. 11.30: Gudstjeneste. Prostiprest 
Marianne Steinnes og diakon Winsnes. Ofring til 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim. 

25. september – 19. s. i treenighetstida
Bratsberg kirkestue kl. 11.00: Gudstjeneste. Spr. 
Kittelsaa. Presentasjon av nye konfirmanter. Ofring 
til konfirmantarbeidet.

2. oktober – 20. s. i treenighetstida
Leira kapell kl. 11.00: Gudstjeneste. Spr. Hummel-
gård. Presentasjon av nye konfirmanter. Ofring til 
menighetens virksomhet. 

9. oktober – 21. s. i treenighetstida
Bratsberg kirkestue kl. 11.00: Høymesse. Spr. Kittel-
saa. Ofring til KVT.

16. oktober – 22. s. i treenighetstida
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse. Spr. Knut Kittel-
saa. Ofring til KABB – Kristen arbeid for binde.

23. oktober – 23. s. i treenighetstida
Tempe kirke kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Spr. 
Hummelgård. Utdeling av 4-årsbok. Ofring til 
menighetens virksomhet.

30. oktober – Bots- og bønnedag
Tempe kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Spr. Kittelsaa. 
Skriftemål. Ofring til Kirkens SOS Trondheim. 

6. november – Allehelgensdag
Bratsberg kirkestue kl. 11.00: Høymesse. Spr. Hum-
melgård. Vi minnes siste års døde. 
Leira kapell kl. 13.30: Høymesse. Spr. Hummelgård. 
Vi minnes siste års døde. Ofring til Det teologiske 
menighetsfakultet. 

13. november – 26. s. i treenighetstida
Tempe HVS kl. 11.30: Gudstjeneste. Spr. Kittelsaa 
og diakon Winsnes. Ofring til menighetens virksom-
het. 

20. november – Kristi kongedag
Leira kapell kl. 11.00: Høymesse. Spr. Kittelsaa. 
Ofring til Sjømannskirken, Norsk kirke i utlandet.

27. november – 1. s. i advent
Tempe kirke kl. 18.00: Lysmesse. Spr. Hummel-
gård. Konfirmantene deltar. Ofring til Lys til verden, 
bispedømmets misjonsprosjekt. 

4. desember – 2. s. i advent
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse. Spr. Hummelgård. 
Ofring til menighetens virksomhet. 

11. desember – 3. s. i advent
Bratsberg kirke kl. 11.00: Høymesse. Spr. Kittelsaa. 

Tempe og Leira menighet:
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: Elisabeth Lund    ........ tlf. 993 63 675   
Kirketjener:  Amanouel Merkhaey   ........... tlf. 907 59 550   
Menighetsforvalter: Anne Marit Bjørklid:  tlf. 953 35 124

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:  5200  Trykk: Fagtrykk AS 
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Døpte i Tempe og Leira sokn:

Ida Maurstad  Lade kirke
 Alma Cornelia Karlsen Hoeggen kirke
 Tobias Wold-Sæter  Tempe kirke
 Amalie Lovise  
    Tønder Kristiansen  Tempe kirke
 Vida Muller           Strinda kirke
 Emil Fiske Bolme    Mo kyrkje Surnalda
 Tobias Sørgård Ude        Tempe kirke
 Frida Samdahl Rønsholm Ørlandet kirke
 Lucas Berg Martinussen  Bakke kirke
 Ingrid Sofie Thorsen Tempe kirke
 Aksel Estenstad Gjerde Leira kapell
 Amélie Granström Tempe kirke
 Lineah-Ingelin Olsen Tempe kirke
 Olivia Syrstad Ree  Tempe kirke
 Elias Hanssen Borelly  Leira kapell
 Mathea Øyen Buøy Leira kapell

Døde i Tempe og Leira sokn

Thor Gustafson            
 Birger Aksel Stenvik      
 Ethel Alise Ugedal        
 Nils Hansen Meland        
 Toralf Ansnes             
 Oline Reidun Lenes        
 Terje Bostad              
 Ivar Eriksson             
 Kurt Andreas Kragseth     
 Gunnar Bekken             
 Audny Marie Kjenstad      
 Gudrun Bratseth     

De døpte er bosatt i menigheten. Det er angitt 
hvor dåpen fant sted, og det kan være andre 
steder enn i menighetens kirker.

Perioden er fra 08.05.2016 til 10.09.2016

15

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

Fossegrenda
Åpningstider 07-22 (08-20)

Flatås

Ditt prisgunstige alternativ. 

Ledende på kristen litteratur
Velkommen til en hyggelig handel - en handle med mening!

DRONNINGENS GATE 30 - Trondheim
Tlf 73 52 73 80

Et
ab

le
rt 

i 1
92

2

D Ø G N V A K T 
72 87 10 22

www.vigdal.no 
 

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

Ombygginger på 
RisvollansenteretBarnehage

RBL Velferd

Sykehjem
P-plass

Omsorgboliger

Boliger

Eksisterende
senter

Bensinstasjonen og bilverkstedet 
rives. Det skal bygges ny 4-avde- 
lings barnehage, helse og vel- 
ferdssenter, aktivitetssenter, syke-
hjem, omsorgsboliger. Det eksis-
terende senteret er tenkt beholdt,  
men skal pusses opp. Den sydlige 
delen av senteret skal rives for å 
gi plass til omsorgsboliger. Høy-
blokka bevares.            SS

Biskop Tor Singsaas ambassadør for Fosterhjemtjenesten:

Jeg gjør dette for barna
 - Det er svært viktig å være med på å skaffe gode og tryg-
ge forsterhjem for barn som av ulike grunner ikke kan bo 
hjemme, fordi det kan være til uopprettelig skade for dem. 
Jeg gjør dette for barnas skyld, sier Singsås til ‘kirke- 
aktuelt.no’

Tor Singsaas mener at han som en slik ambassadør kan 
påpeke behovet for nye fosterhjem som en utfordring til  
voksne som kan skape gode fosterhjem for barn som 
trenger trygge og ansvarlige voksenpersoner i sine liv. 
 - Dette er en særlig meningsfull oppgave for alle voksne 
mennesker. Bekjenende kristne finner en god begrunnelse 
og motivasjon for dette i Bibelen, sier han, - Jesus oppfor-
drer oss til å ta imot barna, og når vi gjør det i hans navn, 
tar vi imot Jesus selv, mener han. 

Ordfører Rita Ottervik er svært fornøyd med at biskop 
Singsaas er ambassdør for Fosterhjemstjenesten. - Å ta 
vare på barn og mennesker som trenger omsorg og om-
take er jo sentralt i kirkas arbeid, og da bør rekruttering av 
fosterhjem ble enda mer sentral, mener hun.                   SS



  

Gunnar Gangstø er utdannet sivil- 
ingeniør og har ti års fartstid i Nordic 
Semiconductors og ti år hos Atmel. Men 
for tre år siden kjente han på et samfunns- 
ansvar for ungdommer som faller utenfor 
skole- og arbeidsliv. Det førte han inn i 
miljøet i 22B i Salem, og senere i Kirkens 
bymisjon. I fjor etablerte han U:turn. Dette 
er en ideell organisasjon som gir kurs til 
ungdom som har falt utenfor, i et forsøk på 
å føre dem tilbake til skole og arbeidsliv. 
Gunnar er spesielt opptatt av å bruke  
teknologi som redskap for å oppnå dette. 
Et pilotkurs som ble arrangert i fjor, i  
samarbeid med 22B, hadde emner innen 
teknologi, personlig økonomi, kunst og 
livsmestring.  Tre instruktører deltok i til-
legg til Gunnar. En var ingeniør og jobbet 
tidligere hos Atmel, en annen var kunst- 
utdannet mens en tredje var sosionom og 
arbeidet med sinne- og livsmestring. Kurset 
fikk stor betydning for deltagerne. Gjen-
nom erfaringene de fikk fra å bidra med 
sine unike interesser og egenskaper klarte 
de å lage et felles produkt på imponerende 
kort tid.

- Dette arbeidet har lært meg at ungdom-
mer som ofte opplever å bli sett på som  
tapere, egentlig bærer på store ressurser, 
både i bruk av teknologiske verktøy og i å 
ta sosialt ansvar, sier Gunnar. -  Det var en 
opplevelse å se hvor godt det gjorde dem å 
få bety noe for de andre i gruppa og å være 
til hjelp for de som trenge støtte og opp-
muntring, sier han.

Viktig oppgave for kirka
Gunnar mener at også kirka har en stor 
oppgave i dette arbeidet, i form av bidrag 
fra frivillige og i formidling av omsorgs- 
verdier.

-  Det er viktig at dette arbeidet har en 
verdimessig forankring, sier han.- I tillegg 
trengs mentorfunksjoner og ressursper-
soner som kan bidra til å hjelpe ungdom-
mene og til å sikre driften framover. Jeg 
ser for meg gode muligheter for å starte 
teknologiklubber som gjerne kan knyttes 
opp mot speideren eller annet barne- og 
ungdomsarbeid i kirka, sier han.     SS

Med fokus på  
de som faller utenfor


