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Stor bygge-
virksomhet på 
Sluppen

Kjeldsberg eiendom 
forvalter et 140 mål stort 
utbyggingsfelt mellom 
Omkjøringsveien og 
begge sider av Sluppen- 
vegen. Det satses på 
teknologivirksomheter 
som gir plass til 2500 
arbeidsplasser om få år

Se side 5

Konfirmasjon!
Se side 8-9

To sokneprester slutter             
Se side 10-11



Takk til prestene
Til sommeren vil to av våre 
sentrale medarbeidere i Tempe 
og Leira menighet avslutte sin 
tjeneste hos oss. Vår sokneprest 
Knut Kittelsaa  avslutter sin 
aktive prestetjeneste og går over 
i pensjonistenes rekker. Esbjørn 
Hummelgård har vært sokneprest 
i Bratsberg menighet og fortset-
ter i annen prestestilling. Begge 
prestene har delt på gudstjenester 
i Tempe og Leira, og Bratsberg 
menighet. Knut Kittelsaa har hatt 
det administrative ansvaret for 
Tempe og Leira menighet. 
Sokneprest Esbjørn Hummelgård 
har arbeidet i Tempe og Leira 
menighet i ca 11 år. Han har i lø-

pet av denne perioden fått mange 
venner her hos oss. Gjennom sine 
gudstjenester og gode prekener 
har han satt spor etter seg som vi 
har satt pris på. I tillegg har han 
vært levende engasjert i konfir-
mantundervisning der han har 
utført et stort arbeid. I de siste 
årene har han hatt all konfirmant- 
undervisning i Tempe og Leira 
menighet. Hans interesse når det 
gjelder blant annet musikk er 
noe vi har nytt godt av i gudstje-
nesten.

Sokneprest Knut Kittelsaa har 
hatt tjeneste  hos oss i Tempe og 
Leira menighet i ca 2 år. I tillegg 
til å utføre de kirkelige handlin- 
ger har han vært administrativ 
leder for staben. Som sekretær 

i Tempe og Leira menighetsråd 
har vi hatt glede av hans gode 
kunnskaper og kommunikative 
evner. I en stab på mange med- 
arbeidere er det mye som skal 
ivaretas og mye skal koordineres. 
I hans periode har også kontakten 
og aktivitetene mot Tempe helse-
hus blitt utvidet. Det er noe vi har 
satt stor pris på.

Vi takker begge for tjenesten  i 
Tempe og Leira 
menighet!
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Bjørn Olav 
Træthaug  
(formann i  

menighetsrådet) 
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Hverdag. Kvardag.  Hva tenker 
du på først?
Trygghet  i rutinene? 

Hardt arbeid?
Det vanlige, normale?
Eller det som litt urett-

messig blir kalt «det hverdags-
grå: Det kjedelige, uinspirerte, 
eller ensomme?  Vi har forskjel-
lig forhold til hverdagene: Jeg 
vil framsnakke dem: I de dagene 
skjer livet, i de dagene det er flest 
av.  Se stort på dem! I dem kan 
du gjøre en forskjell for de men-
neskene som er 
en del av ditt liv. 

I Bibelen leser 
vi om noen som 
får nære møter 
med Gud. En av 
dem er profeten 
Elia. Fortellingen 
er nesten som 
en gåte. Gud sa 
til Elia: Jeg skal  
møte deg for å 
gi deg nytt mot , 
men du må selv 
finne ut hvordan 
jeg kommer til 
deg. 

Først kom det 
et jordskjelv, så 
kom en storm, 
så kom en ild til 
Elia - men Gud 
var ikke i noen 
av delene.  Så 
kom en stille sus-
ing- som «lyden 
av skjør stillhet». 
Da forstod Elia at Gud var nær. 
(Du kan lese hele fortellingen i  
1.Kongebok 19). 

Hva kan vi lese ut av det? Ut 
av lyden av skjør stillhet ? Det er 
ikke bare på de store festdagene, 
i livets største eller dramatiske 
høydepunkter at Gud er. For-

tellingen om Elias møte med Gud 
peker en annen vei. Peker mot 
det stillfarne nærværet, det som 
du kanskje merker etterpå. Det 
som man trenger litt stillhet for å 
forstå. Til Gud som velsigner deg 
med nærvær, også når du ikke 
tenker så mye på Gud.

Når tida får gå litt sakte for-
bi, når vi gir oss selv rom til å 
glede oss over hverdagen, til å 
se etter hverdags-gledene, tror 
jeg at gleden  over å være til kan 
komme til oss: Hverdagshåpet,  
den stillfarne kunnskapen om at 

Gud er til stede i hvert åndedrag 
og hvert hjerteslag i vårt liv, kan 
få rom: Også når hverdagene er 
vanskelige, kan de være fulle av 
rikdom.

Det er kanskje når det er stille 
nok til at vi kjenner hjertet bank-
er, at vi også kan kjenne at Gud 

er nær oss. Dikteren Rolf Jacob-
sen  setter ord på hverdagsmys-
teriet  i diktet «Guds hjerte»  

Guds hjerte vet vi ikke, 
men vi vet 
noe som overstrømmer oss 
som et regn over hendene.
Hans øyne ser vi ikke, 
men vi ser 
usynlig lys over alle ting 
som i sommernatten.
Hans stemme hører vi ikke, 
men vi finner 
veier overalt og spor i hjertene 
og stier med lavmælt lys.

Velsignet hver-
dag, velsignet 
sommer ! 

Herborg Finnset
prost i Strinda

Student KRIK Trondheim   
viste stor styrke på dugnaden i mai 

Hverdagstro -  hverdagshåp

Siden april 2015 har Student KRIK Trond-
heim hatt tilhold i Tempe kirke. Hver tirsdag 
i skoleåret møtes de i sokkeletasjen til sosiale 

kvelder med mat, prat og andakt. Noen tirsdager 
i året holder de gudstjenester og lovsangskvelder i 
kirkerommet. Ofte er det mellom 170 – 200 unge 
voksne samlet disse kveldene. 

Tempe og Leira menighet er glad for at kirka vår 
fylles opp av så mange ungdommer ukentlig. Og det 
ser også ut til at Student KRIK stortrives hos oss.

Samarbeidsavtalen mellom Tempe og Leira 
menighet og Student KRIK Trondheim ble nylig 
fornyet, og i denne forplikter Student KRIK seg til å 
være med som frivillige medarbeidere i menighetens  
aktiviteter, som for eksempel: ledere på konfirmant- 
leir, ledere på KRIK konfirmantopplegg, ledere for 
ungdomsklubben KRIK Tempe (14 – 17 år), dug-
nadsinnsats, brannvakter ved store arrangement, og 
kirkekaffe og tekstlesing ved behov.

I begynnelsen av mai stilte de mannsterke opp på 
dugnaden utenfor Tempe kirke med hele 20 ung-
dommer. Her ble det raket, kostet, spylt asfalt, fyllt 
opp container og vasket vindu både innvendig og 
utvendig. Og for den store dugnadsgjengen vanket 

det grillpølser, sjokoladekake og boller. 
Tempe og Leira menighet vil takke Student KRIK 

Trondheim for enestående innsats og utmerket  
samarbeid.        PAW
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Kjeldsberg 
eiendom 
satser stort 
på Sluppen
Flere hundre millioner investeres  
nå i nye forretningsbygg i et 140 
måls stort utbyggingsområde på 
Sluppen. Prosjektdirektør Harald 
Bjørlykke forteller at Kjeldsberg 

allerede har 
bygget ut 
området for 
1500 arbeids- 
plasser, men 
om få år vil 
ytterligere 
1000 få  
arbeids- 
plassene sine 

der. Det satses spesielt på tekno- 
logibedrifter.
- Vi har allerede mange leie- 
takere innenfor teknologi- 
området. Dette er et satsnings-
felt for oss. Sluppen ligger nært 

Gløshaugen, Siemens og andre 
store aktører i nærheten, og det 
tiltrekker seg ganske mange  
aktører, sier Bjørlykke. 
- Det er både nybygg og andre 
bygg som vi har denne type 
leietakere i. Vi lager miljøer for 
småbedrifter som kanskje har en 
oppstartsfase og som ikke kan ha 
noen store egne lokaler, men som 
kan dele lokaler med andre  
bedrifter som er i samme situa- 
sjon. De kan dele noen møterom 

og vi kan gi dem en rimelig 
husleie i startfasen. I andreetasjen 
i Sluppenveien 6 der Trondheim 
Energi holdt til tidligere, starter 
vi med en del oppstartsbedrifter 
spesielt innen elektronikk. Vi har 
hele området på begge sider av 
Sluppenvegen, tilsammen 140 
mål.  Sluppen er vårt desidert 
største satsningsområde for tiden, 
og vi bruker mye tid på dette, sier 
han.
- Men er det ikke et risikopro- 
sjekt å satse så sterkt på å bygge 
forretningsbygg i Trondheim når 
så mange lokaler for tiden står 
ledige?
- Nei, vi satser på dette siden vi 
tror at dette er et området det vil 
bli stor vektst i, sier Bjørlykkke.
- Det er etterspørsel etter nybygg  
selv om det står mange tomme 
gamle kontorbygg ledig. I et 
nybygg kan man få mer effektive 
plassløsninger, lavere energikost-
nader og enklere tilrettelegging 
av virksomhet som kommer. Vi 
jobber med firma fra 200 ansatte 
ned til enkeltmannsforetak som 
leietakere, forteller han.  

SS

Velkommen til friluftsgudstjeneste ved Nidelva 25. juni kl 
1100. Tempe og Leira menighet i samarbeid med familien 
Schjetne ønsker også i år velkommen til friluftsgudstjeneste 
ved Nidelvas bredder i Valøyslyngen 9.

På denne gudstjenesten skal vi ta avskjed med vår kjære  
sokneprest Knut Kittelsaa som går av ved aldersgrensen. Vi 
håper mange kommer på denne gudstjenesten. Her blir det 
foruten gudstjeneste også servering av grillmat, kaffe og kaker. 
Det kan være lurt å ta med seg en campingstol.               PAW

Historielaget 
på dugnad
Nylig inviterte historielaget sine 
medlemmer til dugnad for mer- 
king og rydding av Pilegrims- 
leden fra Nedre Leirfoss til 
Valøya. En stor gjeng deltok på 
dugnaden. Ved Nedre Leirfoss 
fikk alle utdelt søppelsekk, og 
så var det å begi seg ut på van-
dring for å plukke søppel. Noen 

fikk med seg merkelapper for å 
merke pilegrimsleden. Mange 
oaser åpenbarte seg langs elve-
bredden, der det er mulig å sette 
seg ned på benker. Enkelte steder 
er det satt fram griller som alle 
kan benytte. Fiskehyttene er det 
mange av nedover på begge sider 
av elva, og her blir det liv fra 
morgen til kveld fra 1. juni når 
laksesesongen starter igjen.

Midtveis tok gjengen en vel-
fortjent rast der alle tok fram 

matpakka si. Og 
da smakte det 
godt med bålkaf-
fe fra svartkjel-
en, og praten 
gikk lett rundt 
bordet. Denne 
gangen var det 

dessuten kulturelt innslag ved 
lokalhistorikeren Gisle Rø som er 
fra Leira. Han fortalte engasjert  
historier om de ulike industri- 
bedriftene langs Nidelva i gam-
mel tid.

Pilegrimsleden er en overkom-
melig tur som passer alle, på en 
sti som er tilpasset funksjons- 
hemmede.

Tempe og Leira menighet vil 
rette en stor takk til Nardo og 
Bratsberg historielag for at de 
ivaretar Pilegrimsleden i menig- 
heten vår. Denne brukes hvert 
år som et ledd i konfirman-
tundervisningen. Mer info om 
historielaget finner du på: www.

nardoogbratsberghisto-
rielag.no   

                        PAW 

Friluftsgudstjeneste ved Nidelva

16. mai feiret over 100 mennesker 17.mai, dagen før dagen, på For-
middagstreffet på Tempe. Først kom Tempe barnehage i tog inn i 
salen med flagg, hurrarop og nasjonalsangen. Tale for dagen ble holdt 

av enhetsleder ved 
Tempe HVS Torbjørg 
Sandberg. Trondheim 
seniorkor skapte 
feststemning med sin 
flotte sang. Deilige 
servering med karbo- 
nadesmørbrød og 
marsipankake. Det hele ble avrundet med andakt av sokne-
prest Knut Kittelsaa. Det er Tempe og Leira menighet som 
er arrangør av formiddagstreffene i samarbeid med Tempe 
HVS og Seniorkultur.                                                PAW

Formiddagstreff



Ivar Tørring 
tjenestegjorde i Tempe kirke fra 
1965 til 1974. Han vokste opp i 
Haugesund der han traff sin kone 
Ingrid. Slekta kommer egentlig fra 
gården Tørring i Beitstad. 

Ivar Tørring utdannet seg til 
misjonær på Misjonshøyskolen 
i Stavanger og dro ut sammen 
med kona til Madagaskar der de 
tjenestegjorde i tre år. Men syk-
dom tvang dem tilbake til Norge. 
Han hadde deretter sitt virke i Det 
Norske Misjonsselskap i Namsos 

og i Trondheim, der han var 
kretssekretær i en årrekke. 

Etter å ha tatt praktikum på MF 
begynte han som småkirkeprest 
i Tempe- og Valene Småkirke i 
1965. Tempe var en levende og 
aktiv menighet med et blomstrende 
menighetsliv der de trivdes svært 
godt. I 1974 ble han sokneprest 
og senere prost i Strinda og Berg 
menigheter. Han var en aktiv 
pådriver i å etablere gudstjenester i 
gymnastikksalen på Utleira skole i 
startfasen av Hoeggen menighet. 

Ivar Tørring var godt likt som 
prest. Sønnen Ingvar forteller at 
det var stor gjestfrihet hjemme hos 
dem. - Far dro ofte med seg gjester 
til middag, forteller han, - og mor 
disket alltid opp! Hun var fulltids 
prestekone, slikt er ikke vanlig i 
dag. Hun var utrolig viktig i hele 
fars tjeneste og deltok i alle år  
aktivt i sangtjeneste både i Tempe 
og senere i Strinda, og med  

besøkstjeneste, andakts- og fore- 
ningsarbeide. 

Sønnen Ingvar fortalte at faren 
brukte hjertet i prestetjenesten. Et 
foreldrepar som hadde mistet bar-
net sitt i krybbedød, var i stor sorg. 
De var i tillegg engstlige for at bar-
net gikk fortapt siden de ikke rakk 
å døpe det. Men Ivar Tørring sa da 
som Jesus sa til disiplene sine at 
‘barna hører Herren til’, og det ble 
til stor trøst for foreldrene. 

I tillegg til prestetjenesten hadde 
Ivar Tørring store praktiske evner. 
Hver sommer fikk han tilgang til 
et snekkerverksted i Namsos der 
han lagde senger til familien og 
gevinster til de mange lotteriene og 
julesalgene som Misjonsselskapet 
hadde. 

Ivar Tørring ble 84 år og døde 
i 2001, og Ingrid Tørring døde 
17.april 2017 nesten 99 år gammel. 
De etterlater seg 4 barn, 13 barne-
barn og 29 oldebarn.                SS 
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Ingvar 
Tørring 
var den tredje 
i barneflok-
ken på fire. 
Ingvar var en 
aktiv kristen 

allerede i skoletiden da han var 
formann i det kristne skolelaget på 
Katedralskolen. Men ulik sine to 
eldre brødre som ble prester slik 
som sin far, og sin søster som ble 
sykepleier som sin mor, ble Ingvar 
ingeniør. Han arvet farens tekniske 
interesser og fikk maskiningeniør- 
utdanning på ‘Teknikkeren’, 
som Ingeniørhøyskolen kaltes 
på 70-tallet. Etter endt utdanning 
dro han først til Elkem i Oslo og 
deretter kom  han tilbake til Trond-
heim der han arbeidet som  
ingeniør i Bergs maskin/Land-

teknikk og senere i Cylinderser-
vice. Nå har Ingvar trådt inn i 
pensjonistens rekker. 

I hele sitt liv har Ingvar vært 
sterkt engasjert i kristent arbeid. 
Han var med og startet Lagskoret 
som hadde fast øvingslokale i 
Tempe kirke. Koret hadde en  
viktig betydning for mange ung-
dommer på den tiden. Senere var 
han engasjert i Leira menighet, 
Ungdom i Oppdrag, i Trondheim 
for Kristus og i Pinsemenigheten 
Betel. 

Han og kona Ingebjørg hadde 
søndagsskole i Leira kapell i ti år 
hvor han også var klokker, kirke- 
tjener og vaktmester i en periode. 
Sammen med svigerfar Johan 
Denstad var han byggeleder ved 
oppføring av Moholt menighetshus 
ved Strinda kirke. 

Ingvar er en stor beundrer av sin 
far når det gjelder å bruke hjerte- 
laget i kristen sammenheng. 

- Det var mye flere barrierer før 
enn hva det er nå, forteller han.

- I skolelaget på Katta engasjerte 
vi en gang en baptistprest til å  
holde en andakt, minnes han.

- Da ble jeg kalt inn til Lags-
ledelsen med beskjed om at det var 
uaktseptabelt, og jeg måtte finne 
en annen andaktsholder. I dag er 
stengslene mellom trossamfunn 
nesten borte, og det er mer raushet.

- Jeg elsker å synge om Jesus, 
sier Ingvar. Han er aktivt med i et 
tverrkirkelig kor Harmonium og 
sanggruppen Con Brio. Kristen- 
troen har han hatt hele livet og 
den har alltid preget livet hans og 
familien.

SS 

Navn i strøket

Vi har fått ny kirketjener i menigheten vår fra 
og med 1. januar 2017 i 50 % stilling. Hun heter 
Ingunn Walle og ble født på Levanger for 32 år 
siden. Etter å ha bodd litt rundt om kring i verden, 
en god stund i Japan og deretter i USA, flyttet hun 
til Trondheim hvor hun vokste opp og senere har 
bodd. Hun er datter av prest Per Walle i Døvekirken 
og kjenner den norske kirke ganske godt, selv om 
det nå er første gang hun jobber i kirken. Ingunn 
Walle er utdannet frisør og har hatt flere egne frisør- 
salonger i Trondheim. Men etter noen år som frisør 
gikk hun over i bankvirksomhet, og arbeidet i Forex 
bank helt fram til hun begynte i Tempe, Leira og 
Bratsberg menighet ved siste årsskifte. Hun skal 
dekke Tempe kirke, Leira kapell og Bratsberg kirke 
med sin 50 % stilling som kirketjener.  

Ingunn Walle bor på 
Otilienborg sammen med 
sine to sønner på 9 og 7 år. 
Her trives hun godt. 

Som prestedatter vet 
hun mye om hvordan den 
norske kirke fungerer. 
Under oppveksten har 
hun vært med på mange 
kirkelige handlinger. Da 
hun søkte på kirketjener-
jobben, visste hun mye om 
hva jobben innebar. Hun ble veldig glad da hun fikk 
melding om at hun hadde fått den. Nå har hun vært i 
arbeid i 4 måneder og er blitt tatt godt i mot av alle. 
Det er en kjempefin jobb synes hun.             BOU

Pinse-
fest
Den tradisjonelle 
fellesgudstjenesten for 
menighetene i Strinda 
prosti 2. pinsedag får 
i år en ny vri.  5. juni 
kl 17 åpner Strindheim 
kirke dørene for felles 
pinsefest. Deltakere fra 
hele Trondheim ønskes 
velkommen!

Gudstjenesten står i 
mangfoldets og livs-
gledens tegn: Vi har 
fått med oss koret Kor 
Artig til gudstjenesten. 
Medlemmene i koret 
har forskjellige typer 
utviklingshemninger. 
De øver i Hoeggen kirke, mens 
medlemmene kommer fra hele 
Trondheim. 

Sammen med dem kommer 
diakon Heide Thorsen og fast 
musiker, kantor Oddrun Bølset, 
Hoeggen. 

Sammen med kantor Endre 
Lorentzen, Strindheim og et 
eget husband øker de bredden i 

det musikalske uttrykket.   Som 
liturger møter vi diakon Sølvi 
Rise og sokneprest Lise Marti-
nussen sammen med prost Her-
borg Finnset. 

Vi har også fått med oss 
Helge Gudmundsen, mangeårig 
«salmegeneral» i NRK.  Han bor 
i Strindheim menighet. Denne 
dagen vil vi ha ham med på  
laget for hans store engasjement 

for mennesker med utviklings- 
og funksjonshemninger. 

Etter gudstjenesten fortsetter 
pinsefesten med kirkekaffe, og 
med leker ute om været blir godt 
nok. Kanskje kan vi arrangere 
tautrekking menighetene imel-
lom?   

Velkommen til pinsefest og 
livsglede! 

 PAWDet er hjertet det går på

Misjonæren som ble statskirkeprest

Ny kirketjener i Tempe, Leira og Bratsberg menighet
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Casper Tøndel Sliper
Christian Fjærli Aune
Fredrik  Elgsæther
Frida  Thoresen Krokstad
Kristian Eidsli Dahl
Kristine  Rødder
Mari Nøstdahl Rødsten
Preben Aleksander   
   Borthen
Sandra  Johnsen
Silje   Johansen
Sofie Marie Abrahamsen 
Simensen

Anette  Nilsen
Connie Rakel Lånke
Elias  Aabel
Fredrik  Strand
Hedda  Langø
Ingeborg Haugsdal Olsøybakk
June Sofie Øie
Lisa Øyan Digre
Magnus  Rogneslien
Marcus  Bakke
Marie Wiig  Streitlien
Nicholay Andersen Engen
Robert  Tellefsen
Sara Kristina Alida Myrvold
Thomas  Taraldsen

Bratsberg

Leira

Tempe kl 11
Ida Selbæk
Isak  Trøen Njøs
Joakim  Langolf
Kim Rune  Olden
Marcus Almås Lundgren
Solveig Petersen Todal

Alexander Nielsen
Anna Balstad Vågen
Elise Helena Hertling
Kristian Nikolai Hansen
Maiken Reppe
Maria Tønne
Pernille Riber
Simonas Strasunskas
Sølve Berge Johansen

Tempe kl 13

Prest: Esbjørn Hummelgård
Organist: Øystein Løvlie
Trompet: Jostein Kregnes
Kirketjener: Ingunn Walle
Foto: Skule Sørmo



Esbjørn Hummelgård  
slutter som sokneprest i menigheten etter 11 år
1. Min prioritet har vært gudstjenester. Som prest 

regner jeg gudstjenesten som menighetens vik-
tigste samling rundt ord og sakramenter. Ingen-
ting kan erstatte denne samlingen, som løper 
året rundt. Det er der vi som menighet samles 
og henter kraft til hverdagen. Der møtes vi 
som likeverdige, med våre sårbare liv. Et annet 
område som har betydd mye for meg, er konfir-
mantarbeidet.     

2. Antallet frivillige har gått ned, og oppgavene 
må bæres av få mennesker. Det er en stor utfor-
dring å fornye og motivere nye frivillige medar-
beidere, som vi er helt avhengig av i vårt arbeid. 
Det er en liten, men trofast kjerne, og disse må 
også pleies på en god måte.  

3. I 8 av de 11 årene i menigheten har jeg alene 
hatt ansvaret for konfirmantarbeidet, og det har 
gitt meg mye positivt. Ungdommen er jo fre-
mtidens kirke og menighet. De må få med seg 
fundamentet i den kristne tenkning og virke-
lighetsforståelse. Verdier som omsorg, respekt 
for andre mennesker og for samfunnet og ska-
pelsen er grunnleggende. Nåde og oppgjør med 
seg selv, viljen til å tilgi andre og å få lov å gå 
videre, er andre viktige verdier. Det har til tider 
vært ensomt, det skal jeg ikke legge skjul på, 
men jeg synes at menigheten både har satt pris 
på og møtt våre unge på en god og inkluderende 
måte. Konfirmantene har deltatt og vært synlige 

i våre gudstjenester med ulike tjenes-
teoppgaver. Det har vært gledelig 

å se at det har vært god opps-
lutning om konfirmasjonen, 
og stor konti- 
nuitet i disse årene. Det er 
bra at det finnes et borgerlig 
alternativ, fordi det skjerper 

oss i vårt arbeid. Det ar alltid 
en balanse mellom op-

plevelse og teoretisk 
innhold, men begge 

må være tilstede i 
arbeidet. Det er 
viktig og avg-

jørende at det ikke bare er aktivitet, men akti-
vitet med innhold. De skal huske både gudstje-
nester og salmer, og få lyst til å komme tilbake 
til sin lokale kirke.    

4. Samarbeidet med Bratsberg og Hoeggen kan 
utvikles videre på flere områder. Jeg mener at 
det ikke bare er viktig, men helt avgjørende at vi 
bruker våre minkende ressurser på en god og  
effektiv måte. Med korte avstander mellom  
kirker og menigheter i byen ligger det til rette 
for et utvidet samarbeid når det gjelder guds- 
tjenester og annen virksomhet. Det er hele tiden 
en avveining mellom nærhet og identitet og god 
utnyttelse av økonomiske og faglige ressurser. 
I en postmoderne og fragmentarisk verden er 
det viktig at det finnes plasser der den enkelte 
blir sett og tatt vare på. Kirken er, og skal være, 
et annerledes rom, der det finnes plass for alle 
uansett. Her bør det råde andre grunnlover enn 
kun effektivitet og stordriftsfordeler. Vi har 
ikke kunder og avdelinger, men vi har levende 
menigheter med enkeltmennesker med forskjel-
lige behov.     

5. Våre menigheter bør fortsette å utvikle gudstje-
nesten som fokus og sentrum. Det er lett å  
begynne med all verdens aktiviteter for å trekke 
folk til samlinger som andre kan gjøre bedre 
og som godt kan skje andre steder. Dyrke sitt 
særpreg som kirke og menighet, og aktivt tilby 
sjelesorg til menighetens medlemmer. Skape 
arenaer for møter der den enkeltes levde liv står 
i sentrum. Se og bli sett som den du er, med 
alle ressurser. Utfordre mennesker til å bidra til 
felleskapet på en positiv måte. Her må det råde 
et kvalitetsprinsipp og ikke et hysterisk telle-
prinsipp/kvantitet.  

6. Jeg går nå til en stilling som prostiprest med 
hele Trondheim som arbeidsområde. Med fast 
kontor på Moholt skal jeg ha gudstjenester, 
vielser og begravelser der det er behov i hele 
byen. Jeg skal også gå inn i lengre vikariater 
ved presteskifter og permisjoner. Jeg ser fram 
til dette. Det gir en ny fleksibilitet og frihet, 
samtidig som jeg mister noe av nærheten i tje-
nesten som prest. Jeg kommer til å savne folk i 
menigheten og gode kollegaer.      
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Knut Kittelsaa slutter som sokneprest i menigheten etter 2 år
1. Jeg kom hit til Tempe for å være her et par år. Det var biskopen som 

ba meg om å gjennomføre et prosjekt i Tempe og Leira med fokus på 
ledelse av stab, og på relasjonen mellom stab og menighetsråd. Jeg 
fikk delegert den operative personalledelsen fra både prost og avde- 
lingsleder og ble dermed den nærmeste foresatte for alle da andre 
ansatte. Det har vært en særlig oppgave for meg å arbeide med intern 
kommunikasjon og samhandling i staben. Ellers har jeg vært opptatt 
av å gjøre prestetjeneste etter beste evne, møte mennesker der de er 
og arbeide med gudstjenestene og de kirkelige handlingene, så de 
kjennes aktuelle og inkluderende. 

2.  I min tid er det utadrettede arbeidet lite endret, men jeg ser at over 
tid har menigheten vært offensiv og aktiv i å møte nye forhold og 
utfordringer. Det er flott at vi i Tempe kirke huser både Læstadi-
anerne i Trondheim og Student-KRIK. Jeg opplever at menighetsrå-
det arbeider offensivt og tør å tenke nye tanker både om oppgaver og 
organisering.  Internt har vi hatt en utvikling i staben som har skapt 
en del avklaringer. 

3. Det er Esbjørn som har hatt hovedansvaret for konfirmantene, men 
jeg har hatt enkelte samlinger med dem og ellers møtt dem i guds- 
tjenestene. Jeg synes arbeidet med konfirmantene fungerer godt, selv 
om dette hele tida er et utfordrende felt. Kanskje skal nye medarbei-
dere se om dette arbeidet i større grad kan inkludere hele staben. I 
mitt øvrige arbeid har jeg hatt god støtte både fra prost, avdelings- 
leder og menighetsråd, og ikke minst fra mange innsatsvillige frivil-
lige medarbeidere. 

4. Jeg tror det er nødvendig å utvikle samarbeid mellom menigheter vi-
dere. Små staber er sårbare, et større medarbeiderfellesskap vil være 
fruktbart for menighetsarbeidet. Om flere menigheter samarbeider, 
kan en også fordele oppgaver og skape en samhandlende forskjel-
lighet i et område. Det er flere mulige modeller for et slikt utvidet 
samarbeid. Hvilken modell en velger vil være en sentral utfordring 
for menighetsråd og medarbeidere i tida framover. 

5. For meg er arbeidet med gudstjenestene helt grunnleggende. Å være 
en levende menighet handler om å samles i bønn og takk til Gud for 
alle hans gaver, i glede over hans evangelium, og i åpenhet overfor 
egen og all verdens nød. Det er fantastisk å ha et møtested hvor en 
kan ha med seg hele livet og legge det fram for Gud, et sted hvor de 
største tankene om tilværelsen utfoldes, og hvor vi møter et 
grunnfestet håp. Å dyrke fram og utvikle et aktivt 
gudstjenestefellesskap vil være fruktbart også på 
alle andre områder i menigheten.

6. Jeg slutter nå som prest etter 42 år og skal bli 
pensjonist. Jeg ser fram til roligere dager og 
håper at årene som ligger foran både kan gi 
anledning til å være sammen med mennesker 
jeg er glad i, gi rom for turer ut i naturen og rei-
ser ut i verden. Så har jeg lyst til å lese, kanskje 
skrive litt og fortsette med fotografering som jeg 
liker veldig godt å drive med. Kanskje blir 
det også litt vikartjeneste av og til? Jeg kan 
jo ikke slutte helt med å være prest. 

To prester i menigheten 

slutter til sommeren

Her er 
spørsmålene
Menigheten står i den spesielle 
situasjonen at begge prest-
ene slutter så og si samtidig. I 
forrige menighetsblad stod en 
liten notis om at Knut Kittelsaa 
slutter. Like etterpå ble det kjent 
at også Esbjørn Hummelgård 
slutter. De har i den anledning 
fått 6 spørsmål som de har svart  
på:

1. Hvilke oppgaver har du sett 
på som viktige å ta tak i 
som prest i Tempe og Leira?

2. Har det skjedd viktige 
endringer i menighetens 
engasjement underveis i din 
periode?

3. Konfirmantopplæringa er 
omfattende og viktig. Har 
du fått nok hjelp/støtte til 
å utføre både den og andre 
oppgaver i menigheten?

4. Menigheten har  samarbei-
det med både Bratsberg og 
Hoeggen. Er det ønskelig 
med et nærmere samarbeid? 
Har vi den nødvendige 
helhetstenkningen i prostiet 
for et slikt samarbeid?

5. Har du noen gode råd 
om hva Tempe og Leira 
menighet bør satse på i 
framtida?

6. Hva vil du drive med når du 
slutter i nåværende stilling? 
- noe du spesielt ser fram 
til? 

I formannens spalte takkes de 
av for den innsatsen de har lagt 
ned i menigheten.

Bjørn Olav Træthaug/ 
Otto Sjelmo
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Kommende aktiviteter og samlinger i Tempe og Leira
 Aktiviteter i Tempe og Leira,  juni – september 2017:

8. juni: Tur for hyggestunda på Leira kapell til Lian

13. juni kl. 11.30:  Formiddagstreff i Festsalen ved Tempe Helse- og Velferdssenter. Sommerprogram.  
   Sang og musikk. Formiddagsmat. Andakt. 

22. august kl. 11.30: Formiddagstreff i Festsalen ved Tempe Helse- og Velferdssenter.

31. august kl. 18.00: Første hyggekveld etter sommeren i Tempe treffsted, Ola Frosts vei 3. 

5. september kl. 11.00: Formiddagstreff i Leira kapell.

5. september kl. 11.00: Første Babysang i Tempe kirke etter sommerferien.

13. september kl. 19.00: Fellesskapskveld i Tempe kirke. Program kommer senere.  
   Se nettsted, plakater og avisa. 

19. september kl. 11.30: Formiddagstreff i Festsalen ved Tempe Helse- og Velferdssenter.

28. september kl. 18.00: Hyggekveld i Tempe treffsted, Ola Frosts vei 3. 

4. juni – Pinsedag
Tempe kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. Spr. 
Esbjørn Hummelgård, spr. Knut Kittelsaa og prost 
Herborg Finnset. Avskjed med Hummelgård. Ofring 
til menighetens virksomhet. Kirkekaffe. 

5. juni – 2. pinsedag
Strindheim kirke kl. 17.00: Prostidag i Strinda prosti. 
Prost Herborg Finnset og flere. Kor Artig deltar.

11. juni – Treenighetssøndag
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse. Spr. Knut Kittel-
saa. Ofring til menighetens virksomhet. 

18. juni – 2. s. i treenighetstida
Leira kapell kl. 11.00: Høymesse. Prostiprest Oddvar 
Gudmestad. Ofring til menighetens virksomhet. 

25. juni – 3. s. i treenighetstida
Ved Nidelven, Valøyslyngen 9, kl. 11.00: Frilufts-
gudstjeneste. Spr. Knut Kittelsaa og prost Herborg 
Finnset. Ofring til menighetens virksomhet. Avskjed 
med Kittelsaa. Kirkekaffe og servering etter gudstje-
nesten.

I sommerferien veksler vi med Hoeggen sokn om 
ansvaret for gudstjenester. 

2. juli – se Hoeggen.

9. juli – 5. s. i treenighetstida
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse.  
Vikarprest Marianne Steinnes.

16. juli – se Hoeggen

23. juli – 7. s. i treenighetstida
Leira kapell kl. 11.00: Høymesse. Prestevikar Ran-
veig Svanholm. 

30. juli – se Hoeggen

6. august – 9. s. i treenighetstida
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse. Prestevikar Ran-
veig Svanholm. 

13. august – se Hoeggen

20. august – 11. s. i treenighetstida
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse. Vikar. 

27. august – 12. s. i treenighetstida
Leira kapell kl. 11.00: Høymesse. Vikar. Markering 
av Reformasjonsjubileet. Tema: Nåden alene. 

3. september – 13. s. i treenighetstida
Festsalen i Tempe Helse- og velferdssenter kl. 11.30: 
Gudstjeneste. Vikar og diakon Pål Arne Winsnes. 

10. september – 14. s. i treenighetstida
Bratsberg kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med konfir-
mantpresentasjon og utdeling av 4-årsbok. Vikar og 
men.ped. Elisabeth Lund. 

17. september – 15. s. i treenighetstida
Tempe kirke kl. 11.00: Høymesse. Vikar. Markering 
av Reformasjonsjubileet. Tema: Skaperverket er ikke 
til salgs. 

24. september – 16. s. i treenighetstida
Tempe kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med konfir-
mantpresentasjon. Vikar. 

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 gratis transport.

Medlemsmøte. Medlemsmøtene holdes i Tem-
pe Kirke, sokkelen, kl 11.00 – kl 13.30.

Gågruppe. Vi møtes utenfor Tempe kirke  an-
nenhver 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. 13

Gudstjenester Tempe og Leira

Oppstrinda helselag  

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
Kirketjener Ingunn Walle ............................... tlf. 953 31 822
Felles sentralbord:  ......................................... tlf. 994 36 000
Leder i Tempe og Leira menighetsråd  
  Bjørn Olav Træthaug: ........................................tlf. 911 12 822
Kontonr til menigheten: .Kto 1503.90.90969, VIPPS  75874                
Ønsker du skattefradrag må du oppgi navn og fødselsnummer. 

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

Døpte i Tempe og Leira sokn:

 Cornelia Yvonne Robertsson Leira kapell
 Arez Lionell  
     Grytdal Engstrøm  Melhus  kirke
 Kristian Steinberg Lauvskog Frosta kirke
 Julia Pettersen   Alstadhaug kirke 

(Periode: 02.04 til 12.05)

Døde i Tempe og Leira sokn
 Aslaug Fossum. 

(Periode: 02.04 til 12.05)

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

Menighetsbladet:

Red: Otto Sjelmo (OS) 
Bernt Olav Utgaard (BOU)  
Skule Sørmo (layout) (SS) 

Opplag:  5200  Trykk: Fagtrykk AS 
Kildereferanse er oppgitt med QR-kode

 

Konto menighetsbladet: 1503.81.70543,      
VIPPS 102555

Annonsepris: kr 12,-pr mm/spalte. 
E-post: menighetsblad. 
tempe@gmail.com
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Fokus på tro 
og kirke under 
Olavsfestdagene

Norske og internasjonale 
kirkeledere er på plass 
under «Kirke 2017» i 

Trondheim, 31. juli-4. august. 
I sentrum av Olavsfestdagene 
inviteres alle til daglige semi-
nar og bibeltimer, og det første 
offentlige møte mellom ny og 
gammel biskop i Nidaros.

Arrangementet bekrefter 
Olavsfestdagenes kirkelige  
opphav. «Kirke 2017» pre-
senterer og diskuterer aktuelle 
kirkelige tema, og inviterer til 
bred dialog.. 

Langveisfarende gjester
Preses i bispemøtet Helga 

Haugland Byfuglien og Kirke- 
rådsdirektør Jens Petter Johnsen 
er begge klare for samlingene i 
Trondheim. I tillegg kommer en 
rekke kjente gjester, paneldel-
takere og bibeltimeholdere.

Størst interesse knytter det seg 
likevel til de mest langveis- 
farende gjestene: Leder i 
Kirkenes Verdensråd, dr. Agnes 
Aboum fra Kenya reflekterer 
over den verdensvide kirke. 
Fader dr. Alexi Chehadeh fra 
Syria, som leder en ortodoks 
hjelpeorganisasjon, deltar i en 
samtale om kirkens fredsrolle.

- Dette er markante 
kirkeledere fra steder og kirke-
samfunn langt unna vår virke-
lighet. I en tid hvor Den norske 
kirke er i ferd med å reetablere 
seg selv, er det uhyre viktig å se 
lengre enn til nabomenigheten. 
Aboum og Chehadeh vil gi oss 
nyttige perspektiv, sier prosjekt- 
leder for «Kirke 2017», Håkon 
Olaussen.

Bibeltimen frem i lyset
«Kirke 2017» inneholder også 

klassisk kristen forkynnelse. I 
alt fem bibeltimer står på pro-
grammet. Biskop Per Arne Dahl 
benytter reformasjonsåret til å 
forkynne om nåden, mens pro-
fessor Harald Hegstad og biskop 
Solveig Fiske tar utgangspunkt 
i «Idol» som er tema for årets 
Olavsfestdager.

- Bibeltimen er en kulturell 
skatt og en viktig tradisjon, som 
vi gjerne bringer frem i lyset. 
Vi trenger denne langsomme, 
grundige vandringen gjennom 
bibeltekstene, det er en verdifull 
motvekt til en kjapp, populistisk 
og forenklet virkelighet, sier 
Olaussen.

Han understreker at arrange-
mentene er åpne for alle, og 
at ønsket og ambisjonen er at 
«Kirke 2017» skal være et  
nasjonalt arrangement. Bibel-
timene i Metodistkirken har  
gratis inngang, mens det koster 
en femtilapp å delta på semi- 
narene i Erkebispegården. 

Presenterer ny biskop
Nidaros bispedømme får ny 

biskop i juni, og «Kirke 2017» 
byr på et første møte med den 
nyutnevnte. De siste års biskop 
Tor Singsaas har arrangert en 
samtale i Nidarosdomen under 
Olavsfestdagene, i år blir den 
med hans etterfølger som biskop. 
Bispeembetet har både historie 
og fremtid, og disse møtes når 
embetet går videre. Hvilken kirke 
og hvilket samfunn skal den nye 
biskopen orientere seg i?

Ove Gundersen fra NRK leder 
samtalen i domen.

Legg om ferien!
«Kirke 2017» er den tredje i 

rekken av slike satsinger fra Den 
norske kirke under Olavsfest- 
dagene. Arrangementet vil styrke 
kirkens tilstedeværelse i festi- 
valen, invitere til interessante og 
oppbyggende samlinger og skape 
oppmerksomhet rundt kirke, tro 
og samfunn.

- Dette er et viktig supplement 
til Olavsfestdagenes rikholdige 
program. «Kirke2017» gjør  
festivaltilbudet enda bedre,  
samtidig som vi spisser den 
kirkelige profilen. Vi håper at 
kirkeinteresserte fra hele landet 
kan få øynene opp for vårt tilbud. 
Det er all grunn til å legge om  
ferien og komme til Trond-
heim og Kirke2017, sier Håkon 
Olaussen.

Han legger til at «Kirke 2017» 
også byr på familieprogram, 
pilegrimsvandring og et åpent 
samtaleforum om kunst og kultur 
i kirken.

Kontaktpersoner: 
Prosjektleder Håkon Olaussen, 
e-post: ho585@kirken.no, 
tlf: 90093275
Kommunikasjonsrådgiver Magne 
Vik Bjørkøy, e-post:  
mb499@kirken.no, tlf: 90789950

One night with Stargate 
For 12 år siden reiste Mikkel og Tor fra Trond-
heim til New York for å lage popmusikk for hele 
verden. De kom, de så, og de erobret. Nå kommer 
de endelig tilbake til Trondheim, hvor hele even-
tyret startet. For aller første gang skal stjerne- 
duoen stå for en helaftens konsert, 
der karrierens perler kommer på en 
snor.

Det skjer i Borggården torsdag 3. 
august under Olavsfestdagene 2017. 
For aller første gang vil Stargate stå 
for et komplett DJ-sett som både tar 
for seg nytt materiale og moderne 
klassikere fra hele karrieren.

I en enestående visuell og spek-
takulær ramme får vi nå se to av 
verdens aller fremste og mest suk-
sessrike musikkprodusenter i fri 
utfoldelse på en scene, denne gangen 
som artister – ikke som bakmenn. 
Duoen, som til vanlig tryller frem 
hits for flere av de største popartis-

tene i verden, kommer til Olavsfestdagene for å 
spille sin aller første helaftens  
konsert noensinne. Vi vil få servert en kveld med 
hip hop, EDM, elektronisk, dancehall og topp 
40-slagere, som både representerer bredden og 
dybden til to av popmusikkens fremste aktører 
gjennom de siste to tiårene.



Pinsen
For meg er pinsen 

ikke like håndterlig 
som jul og påske. 

Fødsel og død er nokså konkret,
 mens Den hellige ånd

 er i utgangspunktet 
mer uhåndgripelig, 

mindre konkret på en måte. 
Likevel er pinsen 

kirkens bursdagsfest.
 Gud vil ha en relasjon

 til menneskene
 både den gang og i dag,

 og brukte Den hellige ånd 
til å etablere denne relasjonen. 

Og det er jo egentlig veldig konkret.
 For at alle folk på jorden 

skulle få med seg 
at Gud ville gi oss en talsmann.

Gjennom Den hellige ånd,
 kom budskapet 

på alle jordens tungemål.
 På den måten 

skjedde det nærmest en eksplosjon
 av det kristne budskapet

 slik at alle folkeslag
 fikk del i Jesu liv,

 oppstandelse og himmelfart.
 Denne relasjonen

 er i full virksomhet i dag også.
 Gjennom Ånden

 taler og virker Gud
 i og blant oss

 i dag 
som for 2000 år siden 

på pinsedag.

Elisabeth Lund
menighetspedagog

BOU


