
Kirkevergen:

Arbeidsgiveransvaret bør 
legges til fellesrådene
Dette mener kirkeverge Kjell 
Inge Nordgård. Men prestene og 
bispedømmerådet er ikke enig i det.  
 - Det er naturlig at det etterhvert 
blir et felles arbeidsgiveransvar 
for både prester og andre ansatte i 
kirken, mener han. I dag er arbeids- 
giveransvaret delt. Bispedømme- 
rådet har ansvaret for prestene, 
mens Fellesrådet har ansvar for de 
øvrige ansatte.

Menighetsblad for Tempe/Leira Nr 4  2016

KRIK samler fullt hus i Tempe kirke
Det var stappfullt i Tempe kirke da studentKRIK Trondheim 
arrangerte lovsangskveld i høst. Se side 9

Frykten  
og angsten 

er destruktive følelser, og 
skaper forvirring hos  
mennesker. «La ikke hjertet 
bli grepet av angst, men tro 
på Gud og tro på meg». Det 
er slik Jesus viser oss veien 
vi skal gå. 

 Se side 2

Den felleskristne BØNNE-
UKA 2017 er byens største 
felleskristne satsing. Den  
arrangeres 15.-22. januar 
2017.

Se side 5

Bønneuka 2017

Se side 11



Godt arbeid i menig- 
hetsrådet i 2016
Sittende menighetsråd i Tempe og 
Leira kan nå se tilbake på et års 
virksomhet av inneværende valg-
periode på fire år. Rådet opplever 
å være godt i gang med arbeidet 
og har gode samarbeidsforhold 
internt. Det er mange oppgaver 
på gang i menigheten vår, og det 
er viktig å arbeide for brobygging 
mellom aktivitetene i menigheten 
i tiden som kommer. Det er også 
grunn til å se nærmere på forhol-
det mellom aktiviteter i Tempe 
kirke og i Leira kapell. Som noen 
er kjent med gjennomfører vi et  
prosjekt der soknepresten fun-
gerer som stabsleder for tilsatte 
i menigheten. Dette prosjektet 
er i utvikling og følges av prost 
og kirkeverge. Menighetsrådet 
vurderer forholdet råd-sokneprest 
som positivt og velfungerende. 

Som tidligere nevnt, har vi dette 

året fått ny trosopplærer. Elisabeth 
Lund er tilsatt i denne stillingen. 
Menighetsrådet har godkjent 
forslag til plan for trosopplæring 
og videre vedtatt mandat for styr-
ingsgruppe for tiltaket på prosti-
plan. Trosopplæring vil være et 
enda mer sentralt arbeid for kirken 
i tiden fremover.

Menighetsbladet vårt «Kirken 
i strøket» har blitt tatt vel i mot 
i mange hjem. Det har vi fått 
tilbakemelding på blant annet 
gjennom frivillige som deltar med 
utdeling. Selv om det koster oss 
en god del, tror vi det er mulig 
med en ny årgang. Takk til redak- 
sjonen v/ Otto Sjelmo for det gode 
arbeidet som er utført så langt. 
Gaveinntekter fra  enkeltmenne-
sker og annonser er vesentlige 
bidrag for at dette skal lykkes. 
Takk til alle som har bidratt med 
sin støtte!

Vi nærmer oss raskt jul og 
forberedelsene er i gang på alle 

felter. Tilsendt reklamemateriell 
og avvikling av julebord rundt i 
byen er blant annet bevis på det. 
I denne sammenhengen tenker vi 
også på de menneskene som lever 
i ufred og krig og forsøker å sette 
oss inn i deres situasjon. Eivind 
Skeie har oversatt adventssalmen 
nr 26 i salmeboka, og han sier noe 
om det sentrale for oss:

Flyktning, krigsbarn, hjemløs 
og forlatt, misbrukt, skadet i den 
dype natt. Hør oss, se oss Stjerne-
barn stig ned, så jordens barn i 
alle land finner julens fred. 

Jeg ønsker alle beboere og 
medarbeidere i Tempe og Leira 
menighet en 
riktig god jul!
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Bjørn Olav 
Træthaug  
(formann i  

menighetsrådet) 

Hvordan skal vi møte frykten? Jesus møter oss 
i adventstiden med disse ordene: «La ikke 
hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro 

på meg.»
 
Ordene leder tanken til julenatten. Vi har sett dem 
for oss mange ganger: Gjeterne i den stille natten blir 
forskrekket av en engel som var omkranset av lyset 
fra Herrens herlighet. De ble overveldet av redsel, 
står det, og det kan neppe ha vært lett å følge  
engelens ord til trøst: «Frykt ikke». 
 
I følge psykologer reagerer de aller fleste mennesker 
på frykt med forvirring. Planlegging og rasjonelle 
tanker kobles bort; det tar for mye tid og energi. 
Dessverre overtar et litt mer primitivt område av 
hjernen, som har lite erfaring med nødsituasjoner,  
og derfor sender de fleste mennesker ut i helt  
irrasjonelle handlinger.
 
La ikke hjertet bli grepet av angst, sier Jesus til 
disiplene like før han feiret siste påskemåltid med 
dem. Rådet han gir, kan vi ha god bruk for. Men lett 
er det ikke. Bare noen dager senere ser Jesus ned på 
menneskeheten fra korset og sier: «Tilgi dem, for 
de vet ikke hva de gjør». Og det er sant. Vi er for-
virrede. Vi ødelegger skaperverket, vi er grådige og 
egoistiske. Kanskje er det frykten som driver oss. 
 
Men Gud vil ikke at vi skal være forvirret. Han sier: 
«Stol på meg!» Gjeterne på Betlehemsmarken fikk 
en konkret oppgave til hjelp mot forvirringen: «Jeg 
forkynner en stor glede», sa engelen. De ble oppfor-
dret til å gå til stallen for å finne Frelseren i krybben.  
 
Så går også vi med langsomme skritt mot jule-
feiringen. Gjennom advent er vi invitert til å dele 
forventningen om han som stadig kommer i julens 
evangelium, i ord og sakrament. Guds Sønn deler 
menneskelivet med oss, og han viser oss veien til 

Gud. Guds Sønn kom til oss for å være sant men-
neske sammen med oss. Han leder oss til ham som 
skapte oss. 

«La ikke hjertet bli grepet av angst, men tro på Gud 
og tro på meg». Det er slik han viser oss veien vi 
skal gå. Han forkynner at frykten skal vike for glede. 
Det er ikke et lettvint livsmestringsråd. Jesus sier at 
vi vet veien dit han går. Og det er sant: I tro vet vi 
det. Det er adventens vei. Vi går den i tillit til Guds 
nåde som viser oss kjærlighetens vei. Den går til 
vår neste. Den går til flyktningen og til den utstøtte. 
Den går til et såret skaperverk. Den er bygget av 
kjærlighet og tjeneste.
 

Velsignet jul! 
 

Veien til den store gleden

«1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er 
det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand 
et sted for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme 

tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien.»’
Joh 14,1-4

Adventsamling  
i Tempe kirke 
Onsdag 23.11 var det advent- 

samling for treåringer med 
familier i Tempe kirke. Det var en 
herlig og nysgjerrig gjeng på syv 
treåringer som kom sammen med 
mammaer, pappaer, søsken, tanter 
og en farmor. Adventsamlingen 
startet med risengrynsgrøt som 
sogneprest Knut Kittelsaa lagde 
og så fikk barna lage stjerner som 
ble dekorert med mange, fine 
klistremerker. 

Da stjernene var klare gikk vi 
alle inn i kirkerommet hvor jule-
evangeliet ble fortalt av menig- 
hetspedagog Elisabeth Lund, og 
barna var aktivt med gjennom 
spørsmål og strålende detektivar-
beid. Både Jesusbarnet, gjeterne 

og de tre vise menn ble sporet opp 
og disse ble plassert i julekrybben. 
Sammen sang vi også «Et barn er 
født i Betlehem» før vi tente lys 
i adventskransen og sang første 
vers av «Tenn lys». Alle treårin-
gene fikk en miniatyr av julekryb-
ben i gave fra menigheten og et 

aktivitetshefte.
Adventsamlingen fikk en 

flott avslutning da en undrende 
storesøster lurte på hvorfor det 
brant lys i lysgloben og gjerne 
ville tenne et lys: «Det hær tenne 
æ for morfaren min!»
 Elisabeth Lund

Helga Haugland Byfuglien, preses:



Bønneuka for kristen enhet 2017
15. – 22. januar

Den felleskristne BØNNEUKA 2017 er byens største felleskristne 
satsing. Bønneuka inviterer til felles bønn med mål om å bety enda 
mer for enda flere! Denne gangen er de fleste innendørs samlinger 
lagt til Misjonskirken i Arkitekt Christies gt. 1c.

All info om arrangementene under Bønneuka blir utover 
høsten å finne på vår nettside: www.bønneuka.no.

Under Bønneuka 2017 kan du være med på:
• Bønnevakt 24-7 fra søndag 15/1 til søndag 22/1 (også denne gangen med hjemmevakter om natta).  

Ta kontakt med ditt menighetskontor for å tegne deg til bønnevakt!
• Vi leter etter våre åndelige røtter, i Pilegrimsgården mandag kveld med Hans Weichbrodt,  

tema ”Våre jødiske røtter”.
• Lovsang og bønn alle hverdagene kl. 11-13 i Misjonskirken.
• Bønneskole tirsdag-torsdag kveld, i Misjonskirken, med Hans Weichbrodt (tirsd.) og Kari Holmås 

(onsd-torsd.).
• Store kveldssamlinger begge søndagene, den 15/1 kl. 19 i Misjonskirken, med Hans Weichbrodt.  

Bønnuka avsluttes søndag 22/1 kl. 18 i Nidarosdomen, der Magritt Brustad taler.
• Stor Taize-kveld fredag kl. 18.
• Opplegg for ungdom/unge voksne i Salem lørdag fra kl. 15 og hele kvelden.
• Bønnetelt på Nordre tirsd. – torsd. kl. 15-17.

Hans Weichbrodt
Hans Weichbrodt er inspirator innenfor den svenske Oasebevegelsen. Han sitter i 
ledergruppen for Jesusmanifestasjonen i Sverige, og reiser som forkynner i flere land. 
Hans første bok, ”Gjennom stormen” kom på norsk i 2013. Hans forkynnelse er ærlig, 
inspirerende og humoristisk. Weichbrodts første besøk som forkynner i Trondheim var 
under Bønneuka 2014, og han deltok også i både 2015 og 2016.

Kari Holmås 
Kari Holmås er vokst opp i Trondheim og var spesielt aktiv i Skolelaget på 70-tallet og 
kom her  inn i en forbønnstjeneste. Hun var i nesten to år forbeder for Norge på fulltid 
gjennom Ungdom i Oppdrag. Hun har hatt en forkynner- og sjelesorgtjeneste siden 
1978 og blir brukt i de fleste kirkesamfunn og kristne miljøer. Hennes forkynnelse er 
trosfylt, dyp og direkte. Holmås jobber til daglig som legevaktsoverlege i Indre Øst-
fold, bor i Mysen, og tilhører Den norske kirke.

Magritt Brustad
Magritt Brustad er en mye brukt forkynner i ulike sammenhenger og menigheter. Hun 
har vært en av initiativtakerne og leder for det tverrkirkelige bønnearbeidet i Tromsø. 
Hun har gjennom mange år også vært delaktig i ulike bønnekonferanser og satsinger 
i Nord-Norge og nordområdene, som ligger henne spesielt på hjertet. Hennes forkyn-
nelse er inspirerende, og hun oppmuntrer alle kristne til å tro Guds løfter om fornyelse 
og vekkelse i landet vårt. Brustad tilhører Tromsø Baptistmenighet.
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Barnet i 
krybba
Juleevangeliet er en levende 
tradisjon i de fleste land i verden. 
Og det har fått lokalt uttrykk 
mange steder. Derfor er det fris-
tende å kjøpe julekrybber når en 
er andre steder i verden. Her er to 
av dem jeg har kjøpt, en fra Mada-
gaskar og en fra Kenya. 

I byen Ambositra sentralt 
på Madagaskar ligger det en 
førsteklasses butikk for treskjære- 
arbeider fra omegnen. Alle reise- 
grupper stanser her, og der fant 
jeg denne figurgruppa. Skik-
kelsene er ca. 30 cm høye, per-
sonene har klart gassiske trekk og 
kua er av den lokale rasen sebu. 
Dette er et godt uttrykk for at 
evangeliet om Jesus har slått rot i 
gassisk kultur og folkeliv. Nå står 
de på vårt skatoll, i en stall jeg 
selv har snekret. 

Den andre fant jeg i Nairobi i 
2014, og her danser figurene som 
masaiene gjør det når det er fest 
og glede. Materialene er lokale og 
utformingen utpreget afrikansk. 
For evangeliet har slått rot også på 

de afrikanske steppene. 
Dette er en god påminnelse for 

oss, i vår hjemlige drøfting av 
juletradisjoner og juleaktiviteter. 

Når vi samles i kirkene våre 
for å feire gudstjeneste i jula, 
møtes vi av det samme bud- 
skapet som samler mennesker 
over hele kloden. Ingen av oss 
eier det alene, men vi har alle fått 
del i det fordi noen har brakt det 
til oss. Nå er det blitt vårt, en del 
av vår kultur, historie og identitet. 
Studér julekrybbene på din vei! 
De forteller evangeliet om denne 

helt vanlige fødselen som var så 
enestående, og de viser deg hvor-
dan fortellingen kan visualiseres 
på et utall måter, like sanne og 
ekte uansett lokal kulturfarging. 
Jesus kom til vår verden for å 
møte alle folkeslag. Vi kan glede 
oss over at han 
også kom til 
oss.

Sokneprest 
Knut 

Kittelsaa
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Kirken i Trondheim og Klæbu  
inviterer til sorggrupper
Når man opplever dødsfall i nære relasjoner, kan 
det være godt å ha noen å snakke med om det som 
har skjedd og reaksjonene man kjenner på. Ofte er 
det godt å snakke med noen som står i en liknende 
situasjon. 

Sorggrupper arrangeres som samtalegrupper i regi 
av kirken. Gruppene er åpne for alle, uansett verdi- 
og livssyn. Ved flere grupper, samordnes de ulike 
gruppene, slik at man kan finne den gruppen som 
passer best. Hensikten er at deltakerne skal kunne 
dele sin sorg og lytte til hverandre, og på den måten 
være til gjensidig hjelp og støtte.

Oppstart februar/mars 2017, med forbehold om at 
det melder seg nok deltakere.
Påmelding innen 1.februar 2017.
Informasjon og påmelding for alle som bor i Strinda 
prosti: Diakon Sølvi Rise i Strindheim menighet, 
tlf. 469 18 327,e-post: sr747@kirken.no”

Julekonsert i Leira  
kapell 20. desember 
2016 kl. 19.00. Tradi- 
sjonen tro blir det jule-
konsert i Leira kapell 
også i år. Den starter 
kl. 19.00,  og alle er 
hjertelig velkomne. 
Wenche Waagen er 
også i år hovedan- 
svarlig for programmet 
og innholdet i kon-
serten og allsangen. 
Riktignok har hun med 
seg solide støttespillere 
som sørger for denne 
årlige førjulssamlin-
gen i Leira kapell, på 
Bjørkmyr. Elin Rø 
Ludvigsen ønsker 
velkommen og sørger 
for at alle får kaffe og 
kaker etter konserten. 
Øystein Løvli hånd-
terer orgelet og bidrar 
med sang. Tradisjonen 
tro får vi fine musikk- 
innslag av lokale  
kunstnere som Siri 
Waagen Evensen, Julie 

og Andreas Rokset, samt Lena 
Wik. 

Siri Waagen Evensen har etter 
studiene i sang ved NTNU  
etablert seg som profesjonell 
sanger. Hun er ansatt i 60 % 
stilling hos TSO-opera ensemble. 
Dessuten har hun oppdrag rundt 
i landet, blant annet for Oslo 
Solistkor. 

Lena Wik spiller horn og  
studerer i Berlin. Hun er også 
freelance og spiller i flere 
orkestre, bl.a. er hun fast med i 
tenThing Brassensemble. 

Julie og Andreas Rokset, som 
er søsken, holder på med en 
mastergrad i Rotterdam. Tema 
for oppgaven er samspillmaster i 
tangomusikk.  Julie spiller harpe, 
og Andreas spiller bandoneon, et 
spesielt trekkspill med orgelklang. 
Det endelige programmet er ennå 
ikke fastsatt. Mellom musikk- 
innslagene vil det bli allsang hvor 
alle får anledning til å være med 
å synge julen inn. Etter konserten 
serveres det nytraktet kaffe  
sammen med en prøvesmaking på 
årets julebakst.                  BOU

Det var storfint besøk i 
Tempe kirke på “Temp-
en før kampen” mellom 

Rosenborg og Vålerenga i okto-
ber. Nils Arne Eggen ble inter-
vjuet av Stein Bratseth, og han 
snakket både om trua si,  
om Rosenborg, og hva han 
tenker om norsk fotball i dag. 
Tor Asle Kleveland, som har 
hatt ansvar for spillerbørsen 
i Adressa de siste fem årene, 
fortalte hva han legger til grunn 
for sine vurderinger. Sist men 
ikke minst slo Betel Brassband 
og Bjørn Aakre an tonen med 

Tempen før kampen
Årlig julekonsert i Leira kapell

både Rosenborgsangen, musikk av 
Edvard Grieg og Åge Samuelsen. 
Samlingen ble ledet av Sveinung 
Tennfjord og Stein Bratseth, 
mens Kirsten Sælnes og Solveig 
Bratseth stekte deilige vafler.
Mange møtte opp til denne trive-
lige samlinga.                     PAW

Julegave- 
aksjonen 2016
ble gjennomført tirsdag 29.  
november. Her ser vi frivillige fra 
blant annet menighetens diakoni- 
utvalg som pakker inn julegaver 
til beboere på noen av kommu- 
nens hybelhus, boliger og institu- 
sjoner i nærområdet.

PAW
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Slik ser det ut når Tempe kirke blir fylt av studenter og unge voksne. 
Som vi ser på bildet var det stappfullt, da StudentKRIK Trondheim 
arrangerte lovsangskveld i høst. Vi er veldig glade for at kirka vår 
brukes av studentene hver tirsdag kveld gjennom skoleåret.    PAW

I september arrangerte Tempe og 
Leira menighet, i samarbeid med 
Trondheim kommune og Kirkens 
Bymisjon, cruise på Selbusjøen 
fra Brøttem i Klæbu til Radio-
museet i Sjøbygda. De som var 
invitert med på turen var beboere 
på hybelhuset i 
Valøyvegen og 
medlemmer av 
fellesskapet i 
Vår Frue kirke. 
Et fantastisk vær 
fulgte oss hele 
veien. Mange 
opplevde gjen- 
kjennende radio-
er og jukebokser 

i radiomuseet, og fikk gjenhøre 
radioprogram og musikk som 
mange er vokst opp med. Dette 
ble en opplevelsesrik tur for alle 
sammen, noe bildene her viser.

PAW

De månedlige  
formiddagstreffene 
i festsalen på Tempe helse og 
velferdssenter, som Tempe og 
Leira menighet driver sammen 
med Seniorkultur i Trondheim 
kommune og frivillige, samler 
hver gang 60 - 80 mennesker. Her 
serveres varm lunsj, kaffe og kak-
er, og vi har alltid med et kulturelt 
innslag, mye sang og musikk, 
utlodning av fine gevinster og 
andakt.

På samlingen i oktober opplevde 
vi et godt fellesskap der vi fikk 
noe for både kropp og sjel. 80 
mennesker koste seg med nydelig 
soppsuppe, oppvisning av Tempe 
seniordans, sang og musikk ved 

Kjartan Edvardsen og Lisbeth 
Skogen Anker, og gode ord fra 
sogneprest Knut Kittelsaa. For-
middagstreffene ledes av menig- 
hetens diakon, som vil trekke 
fram det gode samarbeidet mel-
lom de ansatte ved helse og 
velferdssenteret, Seniorkultur, 
frivilligsentralen og menigheten. 
- Vi har nå holdt på med disse 
treffene i to og et halvt år, og  

arrangementene går knirkefritt 
fordi vi planlegger godt og alle 
vet hva de skal gjøre. 

I desember skal vi samles igjen 
på Lucia-dagen der Tempe barne-
hage går Luciatog, Trondheim  
seniorkor skal underholde med 
flott korsang, vi skal spise jule-
grøt, synge julesanger og Knut 
Kittelsaa vil holde andakt.      

   PAW

Tempe og Leira menighet fikk 
besøk av biskop Tor Singsaas 

og fotballtrener Bjørn Hansen på 
fellesskapskveld i Tempe kirke i 
slutten av oktober. Denne felles- 
skapskvelden ble arrangert like 
før semifinalen mellom RBK og 
Bodø Glimt.  

Biskopen og fotballtreneren 
snakket sammen om trøndersk tro; 
om det å holde hverandre oppe 
med hverandres tro, omsorg og 
omtanke i fellesskap og samhan-
dling. I sammenligning mellom 
et fotballag med komplementære 
ferdigheter, så har vi det samme 
i et menighetsfellesskap der alle 
har ulike oppgaver og tjenester. Vi 
arbeider sammen i aksept, respekt 
og tillit mot samme mål. 

Sangkoret Mosaikk bidro med 
flott sang. Stor takk til alle fri- 
villige som bidro som parkerings-
vakter, brannvakter, kirkeverter, 
kaffekokere og kakebakere. 

Vi gleder oss med RBK som for 
andre år på rad vant “the double”, 
både Norgescupen og Tippe- 
ligaen. Vi gratulerer!         PAW

 Cruise på Selbusjøen
Biskopen og fotballtreneren

Konsert for  
orgel og trompet
Søndag 29.januar 2017 kl 18.00 
blir det konsert for trompet og 
orgel i Tempe kirke

Professor i orgelimprovisasjon 
ved Norges Musikkhøgskole og 
Kantor i Uranienborg kirke  
Inger-Lise Ulsrud, orgel.  
Trompet Jostein Kregnes.

Det har gått 3 år siden professor 
Ulsrud var i Tempe kirke og holdt 
en meget flott orgelkonsert. Det 
er mange som har spurt  om å få 
henne tilbake, og det skjer nå, 
søndag 29. januar. Dette blir en 
opplevelse der hun både spiller 
solistisk orgelspill og orge- 
limprovisasjon. Vi har med  
Jostein Kregnes på Barokk- 
trompet, .

Dette blir en konsert som er vel 
verdt å få med seg. Inngang kr 
100, - Kanskje det blir NoKo godt 
å drikke og bite i etter konserten 
også.

 Arr. Tempe og Leira menighets-
råd.                         Øystein Løvli
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Kirkesenteret i Albir
er godt besøkt av nordmenn på 
ferie og langtidsopphold i Albir, 
Alfas del Pi og Altea.

Sjømannskirken er på svært 
mange steder i vår verden. En av 
de mest besøkte er kirkene i Albir 
og Villajoyosa på Costa Blanca i 
Spania. Mange lesere av menig- 
hetsbladet har nok besøkt Minne-
kirken på Solgården som er en av 
de to kirkene her. Det var fra disse 
to kirkene vår nye menighets- 
pedagog Elisabeth Lund kom. 

Hun jobbet der med barn og unge 
og administrasjon. 

Jeg var så heldig å få være med 
på deler av jubileumsuken ved 
Sjømannskirken i Albir i midten 
av oktober. Kirkesenteret feiret 
sitt 20-års jubileum i strålende sol 
og varme. Flere hundre besøkende 
fikk lørdag 15. oktober servert 
rømmegrøt og spekemat. 

Det er helt utrolig at det går an 
å lage rømmegrøt til 350 men-
nesker, men dette gjorde altså de 
mange frivillige.

PAW

F     
ra 1. januar 2017 er den 
norske kirke herre i eget 
hus. Det skaper både nye 

muligheter og flere utfordringer. 
Kirkeverge Kjell Inge Nordgård 
påpeker at det er prestene og de 
ansatte på bispedømmerådskon-
torene og i Kirkerådet som først 
og fremst kommer til å merke 

adskillelsen fra staten fra nyttår. 
Den lokale kirke, menighets-
rådene og fellesrådene, er ikke 
direkte berørt av dette. Her er det 
altså to arbeidsgiverlinjer, og det 
er et aktuelt tema hvor lenge Den 
norske kirke skal opprettholde den 
ordningen. Det er gjennomført 
flere høringer om dette, men så 
langt har en ikke kommet til noen 
konklusjon. Det er vel enighet om 
at kirken bør ha bare én arbeids-
giverlinje, men det er uenighet om 
det er fellesrådene eller bispedøm-
merådene som skal være arbeids-
giver. Fellesrådet i Trondheim har 
i følge Nordgård gitt uttrykk for at 
arbeidsgiver bør være nærmest 
mulig soknet, og at det da er 
naturlig at arbeidsgiveransvaret 
legges til fellesrådene.

 
Nordgård minner om at en 

enda nærmere problemstilling, 
som Fellesrådet jobber med nå, 
er hvordan en kan gi mer kom-
petansekraft inn mot menig- 
hetenes store utfordringer med å 
vekke og nære det kristelige liv. 
Kirkelig fellesråd har en målset-
ting om å øke tilslutningen til 
kirkene i byen. Vi vet at utviklin-
gen peker i motsatt retning. En av 
strategiene for å lykkes med å snu 
dette, er en revisjon av sokne- 
strukturen. Sokneprosjektet har 
som mål å få til større og sterkere 

fagmiljø i soknene, og at vi kan 
tilsette daglige ledere med reelt 
personal- og økonomiansvar, 
sier Nordgård. Vi ønsker også at 
sokneinndelingen i større grad er 
tilpasset andre strukturer i kom-
munen, så som skolekretser og 
bydelssentra. 

Kirkelig fellesråd i Trondheim, 

som administrativ leder for 20 
menigheter, har de siste årene 
arbeidet mye for å organisere 
fellesoppgaver for menighetene i 
byen, for å oppnå en effektivise- 
ringsgevinst. Regnskapsføringen, 
som tidligere skjedde på menig- 
hetsnivå, foretas nå av Fellesrådet. 
Også forvaltningen av kirkebygg 
og eiendom skjer nå ut fra Felles-
rådet. Menighetssekretærene har 
blitt til menighetsforvaltere, som 
har fått daglig lederansvar for alle 
menighetene. Det følger imidlertid 
ikke økonomi- eller personal- 
ansvar med disse stillingene, 
slik det er organisert i dag. Det 
ansvaret ligger til soneleder. 
Sonelederen har ansvaret for alle 
ansatte i soknene innen prostiet, 
med unntak av prestene. De geist-
lige ansatte har prosten ansvaret 
for. Foreløpig er de 20 menighe-
tene delt inn i 4 prostier, men det 
ligger an til at Heimdal prosti og 
Byåsen prosti i nær framtid går 
sammen. 

Som et ledd i sokneprosjektet 
ønsker Fellesrådet prinsipielt 
større og færre sokn, som kan gi 
mer kompetansekraft til den en-
kelte menighet. Målsettingen er å 
rasjonalisere soknestrukturen for å 
få større og bedre arbeidsstaber 
i det enkelte sokn, og for å øke 
mulighetene til reell ledelse i 
menighetene. Det er god kon-

takt mellom Bispedømmeråd og 
Kirkelig fellesråd om revisjonen 
av soknestrukturen i Trondheim. 
Bispedømmerådet har i følge 
Nordgård syn for Fellesrådets 
prosjekt, som de skal diskutere på 
sitt møte i januar.

Ved færre sokn og flere kirker i 
hvert sokn, øker også mulighetene 
til å utvikle spesielle arbeids- 
profiler i de enkelte kirkene. 
Undersøkelser som er gjort, 
viser at bare 10 % av befolknin-
gen besøker kirken i løpet av en 
måned. Betyr det at kirkas arbeid 
ikke er relevant nok for de øvrige 
90 prosent? Større sokn kan gjøre 
menighetene mer synlig i byen, 
men det vil også medføre at vanlig 
menighetsarbeid ikke kan opprett- 
holdes i alle kirkene. Nordgård 
mener det kan være nødvendig å 
langt på vei halvere antall sokn, 
for at man skal oppnå de effekter 
som prosjektet har målsatt. Uten 
at han antydet noe om det, kan 
vi vel spørre hvor viktig det da 
etter hvert blir med prostiene? Det 
er en sak som for øvrig verken 
Fellesråd eller Kirkeverge kan be-
stemme noe om. Det vil imidler- 
tid være et relevant tema i en  
fremtid med felles ledelse i 
kirken. Nordgård understreket til 
slutt at sakene om arbeidsgiver-
organisering og sokneinndeling, 
er to forskjellige, og selvstendige 
saksfelt.                                 OS

Kjell Inge Nordgård, kirkeverge i Trondheim:

Herre i eget hus

Det finnes to forskjellige nøkler som brukes i menneskers liv.  
To merkelige nøkler

.
Den ene kan du bare lukke med.  

Den andre kan du bare åpne med.

Den som lukker, heter selvfølgelighet
Den som åpner, heter takknemlighet.

Selvfølgeligheten stenger, - i forhold til Gud, i forhold til mennesker.  
Den kretser bare om meg og mitt. «What’s in it for me?» 

Den lar meg ikke se hva Gud har gjort for meg.  
Den tar bort den overraskende, ufortjente nåden.  

Den bygger murer mellom folk, skaper avstand, uvennskap, fiendskap.

 Takknemligheten åpner, - i forhold til Gud, i forhold til mennesker.  
Den åpner øynene, og retter blikket utover meg selv.  

Den lar meg se hva Gud har gitt og gir meg.  
Den åpner for Guds overraskende og ufortjente godhet,

- Guds «amazing grace». Den lar meg se andres situasjon og storhet.  
Den bygger broer og skaper fellesskap.

Så la oss da bruke takknemlighetens nøkkel.

Tekst: Bjørn Kaspar Nygaard - Y’S MAGASINET Nr 1, 2015

Adresseavisens 
juleinnsamling
arrangeres hvert år, og er svært 
viktig for avisen som ansvarlig 
samfunnsaktør.  Adresseavisen 
har arrangert denne innsamlin-
gen siden 1915, og siden 2003 i 
samarbeid med Kirkens Bymi- 
sjon.

Bymisjonen har ansvar for 

koordineringen mellom de 
ulike menighetene, og tar seg 
av forvaltningen av de innsam-
lede midlene. Alle menighetene 
i byen deltar i fordelingen av 
pengene som kommer inn.
Avhengig av mange bidrag
Selv om det er et ønske at alle 
som søker skal få en gave fra  
juleinnsamlingen, er dette 
avhengig av hvor mang bidrag 
som kommer inn. Det er 
dessverre ikke slik at alle som 
søker er garantert en gave, selv 
om man kanskje har mottatt 
gaver i tidligere år.

Søknadsfrist for å motta midler 
var 30.november. Kun søknader 
som er mottatt innen fristen, og 
som er korrekt utfylt, blir  
behandlet.
Gi ditt bidrag!
 Siden 1915 har det blitt samlet 
inn penger for å kunne gi til de 
som trenger det mest. Slik kan 
du også bidra med å gi penger til 
Adresseavisens juleinnsamling:

Send pengene via Vipps til 
72606. 

Du kan også gi penger til bank-
konto 4202 24 87412. Bidrag 
kan også gis i Adresseavisens 
ekspedisjon.
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Kommende aktiviteter og samlinger i Tempe og Leira
 18.12. kl. 16.00: Konsert i Tempe kirke med Nardo skolekorps.
 20.12. kl. 19.00: Adventkonsert i Leira kapell med lokale musikere.
 23.12. kl. 17.00: Juleandakt i kantina på Tempe HVS. Spr. Kittelsaa, sang og musikk.  
 8.1. kl. 17.00: Juletrefest for hele menigheten i Festsalen på Tempe HVS. Julesanger og gang  
  rundt juletreet.  Leker. Bevertning. Andakt. Poser til barna.
 17.1. kl. 11.30: Formiddagstreff i Festsalen på Tempe HVS. Bevertning og utlodning. Kåseri og andakt. 
 24.1. kl. 11.00: Årets første Babysang i Tempe kirke med Elisabeth Lund. 
 26.1. kl. 18.00: Formiddagstreff i Tempe treffsted i Ola Frosts vei. 
 7.2. kl. 11.00: Formiddagstreff i Leira kapell. Bevertning og utlodning, sang og andakt.
 7.2. kl. 11.00: Babysang i Tempe kirke.
 14.2. kl. 11.30  Formiddagstreff i Festsalen på Tempe HVS. Bevertning og utlodning. Kåseri og andakt. 
 15.2. kl. 19.00:  Fellesskapskveld i Tempe kirke. Program kunngjøres senere.  
  Se vårt nettsted, Facebook og annonse.
 21.2. kl. 11.00:  Babysang i Tempe Kirke 
 23.2. kl. 18.00:  Formiddagstreff i Tempe treffsted i Ola Frosts vei.
 7.3. kl. 11.00: Formiddagstreff i Leira kapell. Bevertning og utlodning, sang og andakt.
 7.3. kl. 11.00:  Babysang i Tempe kirke.
 14.3. kl. 11.30: Formiddagstreff i Festsalen på Tempe HVS. Bevertning og utlodning. Kåseri og andakt. 
 21.3. kl. 11.00: Babysang i Tempe kirke.
 30.3. kl. 18.00: Formiddagstreff i Tempe treffsted i Ola Frosts vei.
 4.4. kl. 11.00: Formiddagstreff i Leira kapell. Bevertning og utlodning, sang og andakt.
 4.4. kl. 11.00: Babysang i Tempe kirke.
 4.4. kl. 18.00: Konfirmantenes fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp.  
  Bøsseinnsamling dør til dør i menigheten.
 18.4. kl. 11.30: Formiddagstreff i Festsalen på Tempe HVS. Bevertning og utlodning. Kåseri og andakt. 

Gudstjenester Tempe og Leira 
11. desember – 3. s. i advent
Leira kapell kl. 11.00: Høymesse. Spr. Knut Kittelsaa. 

24. desember – Julaften
Tempe kirke kl. 13.00: Familiegudstjeneste. Spr. Hummelgård. 
Nardo skolemusikkorps. 
Leira kapell kl. 14.30: Familiegudstjeneste. Spr. Kittelsaa. 

25. desember – Juledag 
Tempe kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Spr. Kittelsaa. 

26. desember – 2. juledag
Leira kapell kl. 11.00: Høymesse. Spr. Hummelgård. 
 
1. januar 2017 – Nyttårsdag
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse. Spr. Knut Kittelsaa. 

8. januar – Kristi åpenbaringsdag
Leira kapell kl. 11.00: Høymesse. Spr. Knut Kittelsaa. 

15. januar – 2. s. i Åpenb.tida
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse. Spr. Knut Kittelsaa. 

29. januar – 4. s. i Åpenb.tida
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse. Spr. Esbjørn Hummelgård. 

5. februar – 5. s. i Åpenb.tida
Leira kapell kl. 11.00: Høymesse. Spr. Esbjørn Hummelgård. 

12. februar – Såmannssøndagen
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse. Spr. Knut Kittelsaa. 

26. februar – Fastelavnssøndag 
Tempe HVS Festsal kl. 11.30: Gudstjeneste. Spr. Knut Kittelsaa 
og diakon Pål Arne Winsnes. 

5. mars – 1. s. i fastetida
Leira kapell kl. 11.00: Høymesse. Spr. Knut Kittelsaa. 

19. mars – 3. s. i fastetida
Tempe kirke kl. 11.00: Ung messe. Spr. Esbjørn Hummelgård, 
menighetspedagog Elisabeth Lund og konfirmantene. 

26. mars – Maria budskapsdag
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse. Spr. Knut Kittelsaa. 

2. april – 4. s. i fastetida
Leira kapell kl. 11.00: Høymesse. Spr. Esbjørn Hummelgård. 

Oppstrinda helselag 
Vårprogram

Januar
Mandag 16:  Medlemsmøte kl.11.00. 
Tema:  Fra ”Lokalverksted på 
Lillestrøm” v/ Gunveig og Astrid
 
Februar
Tirsdag    7:  Gågruppe kl.11.00.
Mandag 20:  Medlemsmøte kl.11.00. 
Temaet bestemmes senere.
Tirsdag  21:  Gågruppe kl.11.00.

Mars
Tirsdag    7:  Gågruppe kl.11.00. 
Mandag 20:  ”Årsmøte 2016” kl.11.00. 
Etterpå er det medlemsmøte. (Innkalling 
kommer i posten).
Tirsdag  21:  Gågruppe kl.11.00.
Onsdag  29:  Hyggekveld kl.18.00. 
Underholdning. (Innbydelse sendt ut 
sammen med årsmøteinnkallingen).

April 
Tirsdag    4:  Gågruppe kl.11.00.
Mandag 24:  Medlemsmøte kl.11.00. 
Tema bestemmes senere. (Denne datoen 
pga påsken).
Tirsdag  25:  Gågruppe kl.11.00. (Denne 
datoen pga påsken).

Mai
Tirsdag   9:   Gågruppe kl.11.00.
Mandag 15:  Medlemsmøte kl.11.00. 
Temaet bestemes senere.
Tirsdag  23:  Gågruppe kl. 11.00. (Denne 
datoen pga 17. mai). 
Onsdag  31:  Sommertur. (Innbydelse 
kommer i posten).

Juni
Tirsdag   6:  Gågruppe kl.11.00.
(Siste tur før sommeren.) Alle tar 
med mat og drikke, og vi legger turen                     
utenfor byen. Turlederen ordner med 
transport (gratis).

Oppstrinda helselag: 
Medlemsmøte. Medlemsmøtene holdes i Tempe Kirke, sokkelen, kl 11.00 – kl 13.30.

Gågruppe. Vi møtes utenfor Tempe kirke  annenhver tirsdag kl.11.00 (se datoene i programmet) og vi 
går i ca. 1 time. Vi finner et sted i nærheten av kirka hvor vi kan drikke kaffe. Det vil alltid være en  
gruppeleder med på turene som avsluttes ved Tempe Kirke. Husk brodder/sko med god såle når føret er litt 
vanskelig.
Bli med ut å gå og opplev vinteren, våren og forsommeren i sosialt  samvær med andre som trives ute.

Fotpleie: Fotpleier Anita A. Hesselberg har sin virksomhet på Nidarvoll helsehus, Klæbuveien 198, 7004 
Trondheim. Buss nr.55 stopper i nærheten av helsehuset. Hun ønsker alle faste kunder samt nye velkomne 
der. Timebestilling: Mandag – fredag kl.09.00 – 15.00. Tlf. 976 13 847.
Hun gir kr.50 i reduksjon for helselagsmedlemmer.

Styret i Oppstrinda helselag:  Leder Astrid Stokholm  tlf.  73 96 74 38, mob. 911 92 678  
  Nestleder Gunveig Øien tlf.  73 96 74 17, mob. 918 36 404
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Døpte i Tempe og Leira sokn:

Jørgen Ødegaard Venabygd kirke
Isak Askvik Revdal Leksvik kirke
Tobias Endal Soknedal kirke
Matheo Olai Rødsjø Aundal Leira kapell
Olivia Egelund-Buch Hov kirke
Henriette Linnea Granmo Kjellbergvik  
 Tempe kirke
Henrik Rossvoll Byneset kirke
Leonora Ferreira Hothe Kirkelandet kirke
Markus Haugen Wraalsen Leira kapell
Magnus Standahl Roset Nidarosdomen
Jonathan Degirmenci Sandberg 
 Nidarosdomen
Mina Strandhaug- Hafeld Hoeggen kirke
 Julian Leth-Olsen Torset Leira kapell
 Liv Eline Rødset Leira kapell
 Oskar Herje Saxhaug Leira kapell
 Emma Louise Solum Leira kapell
 Oscar Eggen Stølen Otrøy kirk

Døde i Tempe og Leira sokn

Odd Harry Sollie          
Ingeborg Bergljot Moan    
Kirsti Elisabeth Hvidsand 
Bjørn Sigfred Johannesen  
Torbjørn Arnold Pedersen 
Torill Martha Withbro    
Ole Johan Haagensli       
Nils Petter Melum        
Hans Ottar Tolnes         
Oddny Marø    

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
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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

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. 941 30 768   
Menighetsforvalter Anne Marit Bjørklid:  . tlf. 953 35 124
Felles sentralbord:  ..................................... tlf  994 36 000
Leder i Tempe og Leira menighetsråd  
  Bjørn Olav Træthaug: ................................. tlf 911 12 822
Kontonr til menigheten: ............................... 1503.81.70543

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 
Kildereferanse er oppgitt med QR-kode.

Kirkens Nødhjelp vil i årets juleaksjon 
fokusere på at flere barn skal vokse opp. I tillegg har de utfor-
dret Eyvind Skeie til å lage et nytt vers til Tenn lys-salmen, 
og her er ressurser til menighetenes julefeiring.

Et barn er født, ufattelig sårbart og med et uendelig poten-
sial. Skal hun vokse opp og løse kreftgåten, starte sin egen 
bedrift eller bli verdens beste lærer? Det vet ingen. Vi vet 
bare at hun først må overleve barndommen sin.

Tradisjonen tro danner juleevangeliet rammen om Kirkens 
Nødhjelps juleaksjon, under overskriften «Et barn er født».

De siste 25 årene har verden lyktes i å halvere barnedøde-
ligheten. Men det er fortsatt langt fram til vi når bærekrafts-
målet om å få slutt på dødsfall som kan forhindres blant 
nyfødte og barn under fem år. I fjor døde 5,9 millioner barn 
før de rakk å fylle fem.

Den magiske femårsdagen
– Å fylle fem år er som å krysse en bro, sier Vinjeru 

Mhango, en ung jordmor som er utdannet gjennom vårt 
helseprogram i Malawi, og som leder fødeklinikken ved  
Lunjika helsesenter.

Sammen med norske menigheter jobber Kirkens Nødhjelp 
for at alle barn skal få en trygg fødsel, helsetilbud, rent vann, 
god ernæring og trygghet, slik at flere kan fylle fem.



Jul i et fremmed land
Ragab Montaga (31) og Abdabrazig 

Dawalbett (28) kommer fra Sudan.De 
har vært i Norge i to år nå. De måtte  

flykte etter store demonstrasjoner som var i 
Sudan i 2013. Ragab har vært et år på flykt-
ningemottak i Kyrksæterøra mens Abdabrazig 
har vært et år og  fem måneder på mottak i 
Grong. Begge kom alene og har familie i Sudan 
som de nå pleier kontakt med ved hjelp av Skype 
og WhatsUp på telefonene. Nå bor de på hybler 
i Trondheim. Abdabrazig bor sammen med to 
norske gutter. De går av og til på byen og spiser 
sammen. Begge to snakker godt norsk. De sier de 
forstår norsk og kan lese norske aviser. Men det 
er vanskelig å snakke norsk.  - Det er et merkelig 
språk, synes Ragab. Begge ønsker mer kontakt 
med norske. Det er å praktisere norsk de trenger 
mest nå. Derfor stikker de jevnlig innom KIA 

Trøndelag i Kongens gate for å trene på norsken. 
Ragab er utdannet innen regnskap og finans. 
Abdabrazig er utddannet innen business, som han 
sier. Begge har fått utdannelsene sine i Sudan.

Julefering i Sudan og Norge

Begge er muslimer, men de feiret jul sammen 
med kristne i Sudan. - Det er et godt forhold 

mellom kristne og muslimer i Sudan, forteller de. 
- Det er regjeringen og politikerne som er prob-
lemet. Det er veldig mye krangling. Medisiner er 
svært kostbare og levevilkårene er dårlige.

- Vi feirer jul i Sudan også. De kristne inviterer 
oss muslimer. Feiringen skjer med venner i 
parkene.Noen feirer med familien sin.

- Vi ble kjent med kristendommen i Sudan, sier 
Ragab. - Der undervises i det i barneskolene. 
Vi har blitt mer kjent med kristendommen her i 
Norge også. Jeg har lest bøker om kristendom-
men, sier Ragab. - Det er spennende!  

 I fjor feiret de jul på flyktningemottakene 
sammen med de andre flyktningene. Personalet 

der stelte istand julefeiring med julemat, 
sanger og gaver til barna. Det var om-

trent 200 på flyktningemottakene, på 
Kyrksæterøra var 20 av dem fra  

Sudan, 16 var det i Grong. - Vi 
syntes julefeiringen var fin, det 
var koselig, sier de. - Det var 
mye lys, det røde lyset var  
Jesus, det grønne var evig liv.   
I år håper vi at vi kan bli invitert 
til å feire jul med norske familier.
Dersom forholdene blir bedre 

i Sudan, sier de at de selvfølgelig 
ønsker å dra hjem igjen.

- Men det er svært vanskelig  der 
akkurat nå, og vi vet ikke når dette 
blir mulig sier de. 

SS


