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Menighetsblad for Tempe/Leira

500 år siden:

300 år siden:

Slag mellom
nordmenn og svensker
ved Øvre Leirfoss

Armfeldt forsøkte å invadere
Trøndelag i 1717, men lyktes
ikke.

95 setninger
på kirkedøra
i Wittenberg
som forandret
verdenshistorien
Se side 8

Se side 10

Møt den
nyansatte
sokneprest
Marianne
Bryhn
Steinnes
på side 4
Nå er det jul igjen. Se Side 2 og 16
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ar du opplevd å få holde et bitte lite, nytt
menneske i armene og se det inn i øynene?
Et åpent, granskende, ja rent ut mystisk
blikk møter deg.
Vi møter Guds storhet i hvert eneste bitte lite barn.
I det nyfødte barnets blikk er det alltid mulig å få
kontakt med Guds skaperglede. Hver juledag leser
vi fra Johannesevangeliets «jule-evangelium»;
Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.
		
Joh 1, 14.
Barnet gråt i natten – som alle andre barn. Jesus.
Han var Maria og Josefs lille gutt. Født underveis,
langt hjemmefra. Vennlige mennesker
hjalp dem. Barnet, det himmelsendte,
gråt i natten. Han var helt vanlig –
og han var noe langt mer, ufattelig
mye mer: Jesus. Frelseren. Han
som var med da alt ble skapt,
før alle tider, han ligger nå som
en liten bylt, et skrøpelig lite
menneskebarn i halmen
i krybba i landsbyen
Betlehem, den
som for alltid
er knyttet til
Frelserens
fødsel.

Min salme

S
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almeboka er full av fine salmer, med både
gode tekster og melodier.
Å finne én spesiell salme er ikke enkelt,
men jeg tror jeg har en favoritt; nemlig “Ein fin liten
blome.”
Salmen ble i 1927 gjendiktet fra svensk av Anders
Hovden, og Bjørn Eidsvåg laget en fin melodi i
1969.
Første gang jeg hørte den var i et bryllup, og først
forbandt jeg den ikke med brudevielse. Men den
fenget, og passet egentlig svært godt. Vel heime
måtte jeg finne salmeboka og virkelig lese teksten,
og fant mange likhetstrekk med flere ting i livet.
Skogen er viktig i salmen, som et fristed for
opplevelser og rekreasjon, samtidig som den
innimellom kan virke skremmende. I visse værlag
kan busker og trær anta former som minner om
eventyrenes tusser og troll, og kan skape uhygge.

Det er en dyp mening i at det er i våre første
levedager vi ligner aller mest på Jesus. Han som vi
kan kalle vår bror.
I dette landet er vi jule-mennesker. Vi feirer
julehøytida fordi vi i den møter noe som gir
gjenklang i hjertene våre. Jula er lysets og gledens
fest, midt i vintermørket. Frelserens fest: Gud er
kommet nær.
Alle har vi våre juleminner; gode og varme og
trygge, eller vanskelige minner om utrygghet,
sorg eller ensomhet. Eller så kjenner du på at de
gode minnene fra før i tida er blitt borte: livet har
forandret seg – og vi har også det.
Jeg har en hilsen til deg: Gud er kommet nær til
oss! Barnet bærer med seg velsignelsen: Det sårbare,
lille barnet som bare fikk en krybbe til seng – men
som englene sang for. Gud er kommet nær til oss.
En velsignelse forandrer ingen ting, men den
forandrer alt: Jesusbarnets åpne, kjærlige blikk hviler
også på alt det som ikke ble slik vi trodde og håpet.
Også på det som er vanskelig, og som fyller oss
med sorg, hviler velsignelsen fra Jesusbarnet. Han
som kom med fred. Midt i en verden i ulage, hvor
mørke skyer truer i horisonten er det Frelserens og
Trøsterens åpne blikk som møter oss. Med dyp fred
– tross alt som er vanskelig, og gjennom alt som er
vanskelig.
Velsignelsen er der fordi Gudsnærværet er større
enn mørket.
Velsignet jul !

Menighetsstruktur fortsatt sentralt tema
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ette er siste nummer av
menighetsbladet i nåværende
form. Det er ikke fordi vi ikke
trenger menighetsbladet, men vi
vil over til en enklere form. Vi
vil derfor takke redaksjonen ved
Otto Sjelmo, Skule Sørmo og
Bernt Olav Utgård for den store
innsatsen som er nedlagt i arbeidet
med menighetsbladet over mange
år. Otto Sjelmo har til sammen
vært engasjert på ulike måter med
informasjon i menigheten i 10
år. Skule Sørmo i 7 år og Bernt
Olav Utgård 4 år. I tillegg vil jeg
takke alle som har vært med på
distribusjon av bladet, frivillige
givere som har bidratt med
pengegaver og annonser for at
menighetsbladet i denne form har
vært mulig.
Den 03.09 var vi samlet til
innsettingsgudstjeneste for

vår nye sokneprest Marianne
Steinnes. Fungerende prost
Oddvar Gudmestad deltok på
selve innsettingen. Hun ble av
menighetsrådet ønsket varmt
velkommen med taler og
kirkekaffe etter gudstjenesten.
Nidaros bispedømmeråd
har i oktobermøtet tilsatt
Nils Åge Aune som ny prost
i Strinda. Han har tidligere
vært prost i Sør-Innherad
prosti. Som prøveordning skal
han også fungere som prost i
Heimdal prosti. Han innsettes
03.12 i Strinda hovedkirke. I
nabomenigheten vår Hoeggen,
er Kjartan Bergslid tilsatt som
ny sokneprest. Han kommer fra
Levanger og tiltrer 01.02.2018. Vi
ønsker dem velkommen og gleder
oss til samarbeid med begge.
I menighetsrådet har vi arbeidet

en god del med spørsmålet om
ny soknestruktur. Det omtales
nærmere på annet sted i bladet.
Velkommen til våre gudstjenester og arrangement!
Jeg vil ønske alle i staben,
andre medarbeidere og beboere i
menigheten:
God jul og godt nytt år!
Julehilsen fra salme 63:
Der song dei for første gongen
ved natt over Davids by
Den evige
himmelsongen,
som alltid er
ung og ny
Bjørn Olav
Træthaug

(formann i
menighetsrådet)

Herborg Finnset
Biskop i Nidaros.

I barndommen vokste jeg opp i en mindre skog,
og familien var også ofte på turer til den store
skogen; med bærspann, mat og drikke. I tillegg fant
vi vakre blomster og vekster, og vi fikk vite navn på
nesten alle.
I salmen blir vi stilt overfor valget om å være en
skogblomst, eller en blomst i en prydhage. Noen
hver av oss kan vel innimellom ønske å fremstå med
mer stas og pryd, mens de fleste av oss egentlig er
skogblomster, slike som vokser mer vilt.
Om vi sammenlikner oss med trærne, er også vi et
slags tre, med røtter og greiner, og som slike kan vi
enten skygge for, eller gi ly til oss selv og andre.
Men uansett, som alt i naturen er vi satt inn i den
for å gjøre vår gjerning: være medmennesker, gi
bistand, plante, vanne, og opptre slik at vår egen og
andres hverdag blir bedre. Og den ballasten vi får i
en god oppvekst gjør oss sterke - i stille, som i storm
og motgang.
Elin Rø Ludvigsen

Ein fin liten blome
Ein fin liten blome i skogen eg ser,
I granskogen diger og dryg,
Og vent mellom mose og lyng han seg ter.
Han står der så liten og blyg.

Om enn eg er liten, har Herren meg kjær,
med honom eg kjenner men sæl.
Kvar morgon meg bøna til himmelen ber,
med bøna eg sovnar kvar kveld.

Sei ottast du ikkje i skogen stå gøymd.
Der skuggane tyngje deg må?
-Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd,
til ringaste blom vil han sjå.

Som blomen om vinteren visnar eg av,
men gler meg, for då står eg brud.
Lat lekamen kvila med fred i si grav,
mi sjel, ho er heime hos Gud.

Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå,
der folk kunne skoda på deg?
-Å nei, eg trivst best mellom ringe og små,
eg føddest til skogblome eg.

Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong,
i morgonen ævele klår.
Og blanda med heilage englar min song
i himlen, dit døden ei når!
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arianne Bryhn Steinnes
ble ansatt som ny sokneprest i Tempe og Leira
menighet fra og med 1. september 2017. I og med at det er bare
én sokneprest i menigheten, må
hun dekke prestens arbeidsoppgaver både i Tempe, Leira og
Bratsberg. Soknepreststillingen i
Bratsberg er ikke lyst ledig. Det
betyr at det kan bli en omfattende
start for vår nye sokneprest. Det
blir viktig at menigheten både i
Tempe, Leira og Bratsberg støtter
opp om presten så godt vi kan.
Samtidig er det viktig å presisere
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Fra tvil til tro
og aktiv prestetjeneste
at hennes stilling omfatter Tempe og Leira, og i tillegg har hun
Bratsberg som tjenestested.
Vår nye sokneprest forteller at
hun er relativt fersk som prest.
Hun ble ordinert av biskop Tor
Singsaas 30. august 2015, men
hadde praktisert som prest en
stund før ordinasjonen.
I utgangspunktet var det ikke
prest hun hadde tenkt å bli. Som
ung reiste hun fra Nittedal der
hun vokste opp, til Stavanger.
Her tok hun utdanning som
barnevernspedagog og var ferdig
i 1992. Sammen med ekteman-

nen, Kristian, flyttet de til Trondheim samme år og har siden bodd
her.
Ved siden av å arbeide ved
Høgskolen i Sør-Trøndelag avd.
for helse- og sosialfag har hun
født 4 barn som i dag er i alderen
23, 21, 19 og 10. Og om ikke det
var nok, begynte hun å studere
Kristendom ved NTNU hvor hun
tok hovedfag i 2006.
I løpet av sitt voksne liv har
det ikke alltid vært like lett å
bevare troen på Gud. I en
periode tok tvilen over styringen,
og Gud ble mer eller mindre
borte for henne. Gud opplevdes
fjern og lite aktuell. Men etter
noen år skjedde det noe som førte
til at hun fikk en sterk opplevelse
av et gudsnærvær, og at Gud
ville bære tvilen hun slet med
for henne. Det endret hennes tvil
om Guds eksistens. Det gjorde
noe med henne, det ble et vendepunkt i livet hennes. Hun fikk
en trygghet om at hun har noe å
fortelle, noe å gi til andre. Og da
etter hvert kom tanken, kanskje
jeg skal bli prest? Og slik ble det.
Hovedfag i Kristendom er en god
teoretisk bakgrunn for prestetjeneste. 2 årig praktikum tok hun
ved Universitetet i Tromsø.
Nå er jeg spent på og gleder
meg til å starte som sokneprest i
Tempe og Leira menighet. Jeg
gleder meg til å bli kjent med
menigheten og de ulike typer
aktiviteter som finnes der. Jeg ser
fram til å få være med å bygge
en god stab som samarbeider om
kirkens mange oppgaver og som
er med på å bygge et godt fellesskap i menigheten.
Jeg gleder meg!
BOU

Mengiheten var samlet i kjellerstuen til kirkekaffe etter innsettelsesgudstjenesten. Bjørn Olav Træthaug ledet, og det var
mange fra kolleger og bekjente som btakte hilsner og overrakte
blomsterhilsninger.
Marianne Steinnes ble ønsket velkommen til menigheten av
formann i menighetsrådet, Bjørn Olav Træthaug

Kortvarig prostvirksomhet i Strinda etterfølges
av bispekall i Nidaros for Herborg Finnset

FORBØNNSHANDLING. Under den høytidelige forbønnshandlingen
foran alteret deltok det biskoper fra både Norge, Finland og England
samt domprost og ledere i Kirkerådet, Nidaros bispedømmeråd og
Domkirkens menighetsråd. (Foto: Scanpix) PAW

Den 28. august takket Biskop
Tor Herborg for sin korte, men
gode tjeneste som prost i Strinda.
Dette var også den siste gudstjenesten han deltok på i egenskap
av Nidaros biskop.
PAW
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Navn i strøket
Prest fra Fossegrenda
Ole Kristian Bratseth fra

Fossegrenda ble i sommer
ordinert til prest. Han ble døpt
i Strinda kirke for 27 år siden,
og da han nå skulle ordineres,
valgte han sin barndoms kirke
for den høytidelige begivenheten.
Søndag 25. juni kunne biskop Tor
Singsaas under ordinasjonsgudstjenesten i Strinda kirke henge
den røde stolaen over skuldrene
til den nye presten.
Biskopen understreket i sin
tale Bratseths begavelse og interesse for teologi, og oppmuntret
til den samme nysgjerrighet i
forhold til de mennesker han
kommer til å møte som prest.
Møt menneskene på samme vis;
ydmykt, nysgjerrig og gjestfritt!

Bratseth har vokst opp i Fossegrenda og ble konfirmert i
Leira. Han har studert på Menighetsfakultetet, og var ett år på
Luther Seminary i St Paul,
Minnesota. Han var ferdig med
studiene tidligere i år, og er nå
ansatt som kapellan i Heimdal
menighet.
I studietida jobbet han i aktivitetsskolen i Oslo i flere år og fikk
god trening i å kommunisere med
barn. To ganger var han sommervikar i Heimdal menighet, og
hadde også praksis i Strinda
prosti. I Minnesota fikk han, ved
siden av studiene, også se hvordan en sterk sosial og økonomisk
lagdeling i befolkningen kan
virke inn på teologi og kirketil-

Ny soknestruktur
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Kirkelig fellesråd har i høst
videreført arbeidet med ny soknestruktur i Trondheim. De har
gjennomført prostivise møter med
representanter for alle menighetsrådene i byen. Prosten i Strinda
deltok i vårt møte og understreket
at en menighet skal være et
sentrum der noe går ut fra og
videre at det er Kristus som er
bærende og ikke organisasjonen.
Kirkelig fellesråd i Trondheim har
utarbeidet et grunnlagsdokument
som foreslår en endring fra dagens
20 sokn til 9 nye sokn. I grunnlagsdokumentet foreslås at Tempe,
Hoeggen og Bratsberg menighet
sammenslås til ett sokn. Dette er
blant annet basert på data fra
utfordringsnotatene fra menighetene våren 2016.
Gitt dagens ressurssituasjon er
det ikke noe mål å skulle spare

penger gjennom en ny soknestruktur, blir det sagt. Nidaros
bispedømmeråd har også oppfordret menighetsrådene til å drøfte
spørsmålet om menighetsstruktur
i sitt område.
Vårt sokn har et godt samarbeid
med Hoeggen sokn på flere områder: To stillinger deles mellom
Hoeggen og Tempe og Leira sokn,
det gjelder felles trosopplærer og
vår menighetsforvalter. Hoeggen
sokn tar ansvar for betjening av
Nidarvoll sykehjem som ligger i
Tempe og Leira sokn. Gudstjenester sommerstid samordnes. I
perioder har det også vært samarbeid om menighetsblad. Vår nye
sokneprest har også tidligere arbeidet i Hoeggen menighet. Her er
mange samarbeidsrelasjoner til
stede. Videre nevner vi at staben i
Tempe og Leira sokn også har fullt

Y’Mens Club - veteranklubb
som støtter KFUK/M
hørighet. Tilsammen utgjør dette
mye verdifull erfaring.
Ole Kristian Bratseth, med sin
kjennskap til Trondheims kultur
og trøndersk lynne, fikk mange
oppfordringer om å komme
tilbake til byen etter studiene. Og
når han nå er tilbake, var det vel
ingen overraskelse at noe av det
første han gjorde, var å melde
seg inn i Heimdal Fotballklubb!
Bratseth-navnet forplikter! Og
fellesskapet på fotballbanen er
verdifullt.		
OS
ansvar for Bratsberg sokn.
Vår oppgave i Tempe og Leira
menighet blir å gi en tilbakemelding til Kirkelig fellesråd på de
forslag som er utarbeidet når det
gjelder vår menighet. Vi har satt
opp en fremdriftsplan for arbeidet
som kanskje kan sluttbehandles i
menighetsmøtet til våren. Den er
som følger:
1. Temaet ny soknestruktur
tas opp i julenummeret av
menighetsbladet
2. Tema «Ny soknestruktur i
Trondheim» tas opp i eget
møte etter gudstjenesten,
bekjentgjøres i annonse.
3. Felles møte med Hoeggen
menighetsråd i februar der
temaet tas opp.
4. Saken søkes avsluttet i menighetsmøtet til våren 2017.
Vi ber alle som har synspunkter
i saken å komme med innspill til
Tempe og Leira menighetsråd innen utgangen av februar 2018.
Bjørn Olav Træthaug

A

nnenhver mandag møtes
et trettitalls veteraner i
Y’Mens Club i andre
etasje i det tidligere KFUK-huset i
Prinsens gate 10A i Trondheim.
Møtene har en tradisjonell fast
ramme med åpningsord og musikalske innslag, formidlet av tidligere rektor ved musikkskolen i
Trondheim, Kåre Oppdal. Sang og
musikk står sentralt på møtene, og
det er mye salmesang fra den grå
utgaven av salmeboka, - den med
stor skrift. Så serveres det god
mat mens samtalen går høylytt og
ivrig rundt bordene. Hovedposten
på møtene er et samfunnsaktuelt
foredrag. Møtene avsluttes med
‘Fader Vår’, velsignelsen og behørig signering av møteprotokollen før alle takker av og begir seg
på hjemvei.
Y’Men International ble grunnlagt i Toledo, Ohio i USA i 1922
av dommer Paul William Alexander. Formålet var å være en
tjenesteklubb av tidligere KFUMere som kunne gi støtte til lokale
YMCA (KFUM)-klubber. Klubbene har en kristen basis, men er
åpen og inkluderende for alle trosoppfatninger og mennesker som
vil hjelpe barn og ungdom. Siden
starten har Y’s Men-bevegelsen
utviklet seg til å bli en av verdens
største tjenesteorganisasjoner med
over 30.000 medlemmer i over 70
land.
Avtroppende president i Trondheim Y’Mens Club, Jan Egtvedt,
forteller at det er 48 klubber i

Norge med tilsammen 1400 medlemmer fordelt på 10 distrikter. I
Trondheim er det to klubber, en
med møtested i sentrum og en på
Tiller/Heimdal. Trondheimsklubben har i løpet av de siste 10 årene
hatt nesten 100 foredragsholdere
som har bidratt med innlegg av
samfunnsmessig interesse.
Y’s Men var opprinnelig en
mannsbevegelse. På slutten av
70-tallet ble også kvinner
akseptert som medlemmer. Første
dame som ble tatt opp i Trondheim, var Målfrid Skjøstad som
ble tatt opp 1/7 1979, riktignok
som medlem i daværende Levanger YMC (nedlagt i 2011).
Fellesskap rundt et middagsmåltid rett etter jobb var opprinnelig sentralt på møtene. Formen har etter hvert endret seg og
har gått fra middag med porselen
på hvite duker til hjemmesmurte
snitter og engangsservice,
I mange år tjente klubben penger
ved å organisere utdeling av telefonkatalogen. Ungdomsklubbene
og speiderne utførte utdelingen.
Inntektene ble deretter ført tilbake til klubbene og speidertroppene. Klubben bygde også opp
kapital som ble gitt til arbeidet i
Ungdomsforbundet (Nå Norges
KFUK/M). Leirstedet Triangelheimen i Meråker er fullfinansiert
med gaver fra klubben. Klubben
er også medeier i Stiftelsen
Triangelgården i Prinsens gate
10A som er refinansiert og rehabilitert. Medlemmene i klubben

bidro med bred kompetanse i dette
arbeidet, siden flere av medlemmene var ingeniører, arkitekter og
håndverkere.
Jan Egtedt forteller at utfordringen i dag er rekrutteringen.
Klubben ble etablert i 1965 med
«menn i sin beste alder». Mange
av disse er fortsatt med, men få
unge har kommet til. Dagens
gjennomsnittsalder er derfor ganske høy (vel 81 år), og en foryngelse er ønskelig. I dag er kun 13
av medlemmene under gjennomsnittsalderen.
Distribusjonen av telefonkatalogen falt etter hvert bort.
Mulighetene for å yte økonomisk støtte i samme omfang
som før, ble derfor ikke lenger
mulig, Likevel har ulike prosjekter, pengebidrag, utlodninger
og salg av et par hundre buketter
kristorn ved juletider gitt inntekter
som har gjort det mulig å overføre
noen midler til det lokale ungdomsarbeidet.
I 11 år arrangerte klubben Syng
med oss-arrangementer i Vår Frue
kirke og hvor kollekten ble gitt til
Kirkens Bymisjon. Gjennom
regionsprosjekter ble det blant
annet startet klubber i Russland og
i de Baltiske land.
Y’s Men støtter også globalt
misjonsarbeid i Afrika og Asia. I
et malariaprosjekt er det kjøpt inn
malariamedisin og myggnett til
distribusjon i Afrika.
SS
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Kva vil Martin Luther ha sagt oss?

Trua aleine

U

tgangspunktet for at vi i år
har 500-års markering for
reformasjonen, er hendinga 31.
oktober 1517. Då slo Luther opp
sine 95 setningar, særleg retta
mot avlatshandelen. Det vart
starten på reformasjonen, for det
viste seg at Luther hadde mykje
meir på hjartet. Mellom han og
leiarane i den katolske kyrkja
viste det seg å vera mange ulike
overtydingar om kva det betydde
å vera ein kristen. Luther fann at
pavekyrkja hadde kome bort frå
Bibelens lære om forholdet mellom Gud og menneske. Det måtte
endringar til. Målet for Luther
var ei samla kyrkje på grunnlag
av dei sanningar han hadde fått
innsikt i og som han ville gje
livet sitt for. Resultatet skulle
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bli ei delt kyrkje – ei delvis
reformert katolsk kyrkje og ei ny
luthersk kyrkje.
Luther hadde gjort ei stor
oppdaging som styrte heile hans
liv. Alt hans strev hadde det sikte
å gjera denne openberringa kjent
for all verda. Ingen kan vera i
tvil om kva som var kjernen i
hans overtyding. Han viste seg å
vera ein mann med store feil og
manglar, han kan klagast for både
meiningar og gjerningar som
ikkje held mål når dei blir prøvde
i det Bibelens lys som han sjølv
ville at alt skulle underleggjast.
Men ei sak var større og viktigare
enn alt anna: den openberringa
han meinte seg å ha fått, såg han
som ei gudgjeven oppgåve å
gjera kjent for all verda.
Kva var denne store oppdaginga og hans bodskap også til
oss som lever i dag?
Frå sine unge år opplevde
Luther at han som Guds skapning
sto overfor sin skapar og livgjevar med ansvar for sitt liv. Ein
dag skulle han gjera reknskap
som ville avgjera hans evige
lagnad. Luthers store problem
vart: Korleis leva etter skaparens
vilje? Korleis oppnå sikker von
om frelse? Korleis få ha ein nådig
Gud? Luther prøvde tilrådde
vegar. Han levde eit mønstergyldig liv både i ord og gjerning,
underkasta seg strenge klosterreglar og gjorde sitt aller beste.
Han studerte Bibelen inngåande
for å la seg rettleia. På bakgrunn
av sitt intense strev både med
klosterreglar og andre levereglar,
og arbeidet med Bibelens ord,
gjorde han tidleg den oppdaginga
som han seinare heldt fast på og
som i nokre korte setningar kan
uttrykkjast slik:

Julegaver som gleder

9 av 10 nordmenn sier de hadde blitt vel så glad for å få noe annet enn harde
pakker under treet. Men hvordan finne de gode gavene?
For ti år siden var det ikke vanlig at det dukket
opp kort med geiter under norske juletrær. I dag
gir imidlertid 1 av 10 nordmenn såkalte etiske
julegaver. Mathilde Stray Øksendal (24) er en av
dem som i år gir vekk gavekort på kylling og trygghet for barn.

Julegavetips
Overfor sin skapar og herre
står mennesket – etter syndefallet - fullstendig hjelpelaust og
fortapt, utan sjanse til å leva eit
fullkome reint og syndefritt liv
etter Guds tanke.
I denne si hjelpeløyse blir
ikkje mennesket frelst ved sine
gode gjerningar. Dei frelser ikkje,
men frelsa skaper også gode
gjerningar. Frelse skjer åleine ved
tru.
Den trua som frelser, er berre
trua på at all vår synd er sletta
ut ved Jesu soningsdød for oss.
Like fullstendig som fortapinga
er ved synda, like fullstendig er
vår frelse ved Jesu soning – det
er rein nåde.
Denne frelsande trua skapest
berre gjennom at Bibelens ord får
overtyda oss. Ordet må få plass
i oss, og trua skapest som Den
heilage andes verknad gjennom
ordet.
Trua åleine, nåden åleine,
skrifta åleine, det er dei sentrale
orda i den bodskapen Luther ville
skulle nå fram til kvar einskild av
oss. Reformasjonsfeiringa skulle
hjelpa oss til å grunna på dette og
verkeleg ta denne bodskapen til
oss.
Steinar Supphellen

Her er noen av Luthers
setninger

For mange kan det oppleves som vanskelig, og ikke
minst tidkrevende, å finne de gode julegavene.
Gavene er for mange nordmenn en stor og viktig del
av julefeiringen, og vi kjøper stadig flere og dyrere
gaver. De kommende ukene vil nordmenn trekke
kortet for godt over 11 milliarder kroner, og i snitt
kommer hver av oss til å handle for over 10.000
kroner.
Hva skal disse 11 milliardene bli brukt på?
Fremtiden i våre hender sier at de fleste ønsker seg
opplevelser, og ikke ting, til jul. Hele 4 av 10 ønsker
seg et varig minne, mens kun 1 av 4 ønsker seg
harde pakker. Det er gode nyheter både for miljøet
og for bistandsorganisasjoner. Det finnes gode tips
for den som ønsker å glede andre med julegaver,
men som likevel ønsker å holde kjøpepresset nede.
Her har vi samlet et knippe tips for de som lurer
på hva de skal gi til den som tilsynelatende har alt.
Kanskje kan det gi noen tips til hva du kan kjøpe
til besteforeldre som bare ønsker seg ”snille barn”
eller til svogeren som ikke ønsker seg noe under
1000-lappen. Og kanskje gir det også tips til hva du
selv kan ønske deg!

- Et annet tips er gjenbruk. Ikke bare er det i vinden om dagen, men også helt genialt. Bruksgaver
som ski, skøyter og slalåmsko trenger absolutt ikke
kjøpes nytt, det byttes likevel ut annethvert år fordi
barna vokser ut av det. Hva med å kjøpe et vakkert
porselensfat til en venninne fra en lokal bruktbutikk?
- Kjøp opplevelser! For eksempel kinobilletter,
teaterbilletter, inngang til svømmebasseng eller
gavekort på kafe.
- Lag ting selv. Mange setter stor pris på å få noe
som er hjemmelaga. Det viser at du har brukt tid
og omtanke på gaven. Du kan for eksempel fylle et
glass med knekkebrødblanding, lage badesalt eller
bake noe.
- Gjør som Mathilde og gi en etisk julegave. Og
kanskje et enda bedre tips: Ønsk deg en etisk julegave selv.
- Karen Kilane, Strømmestiftelsen

Tips for den som ønsker å gi og få mindre ting og
tang:
- Ved å skrive ønskeliste er du faktisk med på å
bidra til mindre sløsing og forbruk. Ved å fortelle de
rundt deg hva du ønsker deg og trenger, er sannsynligheten større for at du får noe som blir brukt. En
gave du ikke får brukt forurenser like mye som noe
du faktisk trenger!
Mathilde Stray Øksendahl (24) besøkte Strømmestiftelsens lokaler for å kjøpe etiske julegaver som
hun gir i tillegg til mer ordinære julegaver.
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Død, nød og elendighet fulgte
Armfeldts felttok i Trøndelag

I

juli 1717, altså for akkurat
300 år siden, ga Karl den
12. ordre til generalløytnant
Armfeldt om å utarbeide en
plan for et angrep på Trøndelag,
og ved nyttår 1718 ble planene
godkjent og Armfeldt ble utnevnt
til øverstkommanderende for den
Jãmtlandske arme. Han brukt
lang tid på å forberede et angrep mot Trondheim. Han møtte
mange hindringer og uventet
motstand. Han lyktes aldri å ta
Trondheim selv om han gjorde en
rekke forsøk. Han møtte sterkere
motstand enn han hadde regnet
med. Til slutt ga han opp, og
begynte tilbaketoget til Sverige.
Under veis fikk han vite at Karl
den 12. var blitt skutt i Halden.
Dermed var mye av hensikten
med å erobre Trøndelag borte.
Tilbaketoget til Sverige endte
i katastrofe der størstedelen av
hæren hans omkom på grunn av
kulde og matmangel.
Da armeen til Armfeldt skulle
komme seg ut av Trondheim
måtte de passere Nidelven. Det
var ikke enkelt. Alle bruer og
ferjesteder var ødelagt av nord-

mennene. De omtrent 5000
soldatene gikk i flokk oppover
Hoeggen og over Leira og ned
til Nidelven like ovenfor Øvre
Lierfoss. Her fant de et sted like
ovenfor fossen der de kunne
bygge en flytebro som kunne
holde overgang for store grupper
soldater. Det har vært en god del
diskusjoner om hvor denne brua
ble bygget. Man har lett etter

bor på gården der brua angivelig
ble bygget. Møllestenene ble
brukt nærmest som et ankerfeste
for brua slik at den ikke skulle bli
tatt av strømmen. Brua ble bygd
langs den ene elvebredden og var
96 m lang. Da den var ferdig,
skjøv de den øvre enden ut i elven slik at den ble tatt av strømmen og ført over til den motsatte
side, og så festet der.

tere som skulle hindre svenskene
i å komme over. Det ble åpnet
både geværild og kanonild fra
begge sider. Svenskehæren ble
for stor og nordmennene måtte
flykte. General de la Barre fikk i
oppdrag å forfølge nordmennene
samtidig som han skulle skaffe nytt om Karl den 12. Denne
jakten på nordmennene kom til
å bli svært intensiv og et av de
mest dramatiske innslagene i
hele felttoget.
BOU

merker av ulike slag. Et merke
har vært å se etter møllesteiner
forteller Kristian Rokseth som

På den andre siden av elven
hadde generalmajor Peter von
Motzfeldt samlet 600 norske ryt-

Dødligheten blant norske soldater og sivile var høy på grunn av sykdom og matmangel. (Ill: A. Lännerbãck)
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Det arbeides med å skaffe midler til å lage et historisk spill om hvordan Armfeldt greide å komme seg over Nidelven og de komplikasjoner dette skapte for både svensker og nordmenn. Et slikt spill vil
fort komme opp i en kostnad på 600.000,-. Det er søkt Forsvaret om
hjelp til finansieringen.

(kilde:Frode Lindgjerdet; Norge og
den store nordiske krigen 1700-1921
(Ares forlag AS)

Meldingen om Karl 12.s død ble feiret med kanonsalutt fra Kristiansten (Ill: A. Lännerbãck)

11

Gudstjenester
Tempe og Leira
		 Gudstjenester
7. 1.
14.1.
21. 1.
28.1.

Spesielle innslag

Bratsberg kirke kl. 11.00
Tempe kirke kl. 11.00
Leira kapell kl. 18.00
Tempe kirke kl. 11.00

4.2. Bratsberg kirke kl. 11.00
			
11.2. Tempe kirke kl. 11.00
18.2. Leira kapell. Kl. 11.00
25. 2. Tempe kirke. Kl. 18.00

Rettferighetsmesse m/konf.

4.3.
11.3.
18.3.
25.3.
29.3.
30.3.

Bratsberg kirke kl. 11.00
Tempe kirke kl. 11.00
Leira kapell kl 11.00
Bratsberg kirke kl.11.00
Leira kapell kl. 18.00
Tempe HVS kl. 12.30

1.4.
8.4.
15.4.
22.4.
29.4.

Tempe kirke kl. 11.00
Bratsberg kirke kl. 11.00
Tempe kirke kl. 18.00
Leira kapell kl. 11.00
Tempe kirke kl. 11.00

6.5.
12.5.
12.5.
12.5.
13.5.
17.5.
20.5.
27.5.

Bratsberg kirke kl. 11.00
Bratsberg kirke kl 10.00 Konfirmasjon
Leira kapell kl 12.00
Konfirmasjon
Leira kapell kl. 14.00
Konfirmasjon
Tempe kirke kl. 11.00
Konfirmasjon
Bratsberg kirke (klokkeslett ikke fastsatt)
Tempe kirke kl. 11.00
Leira kapell kl. 11.00

3.6.
10.6.
17.6.
24.6.

Gudstjeneste i Tempe kirke kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste i Bratsberg kl. 11.00
Gudstjeneste i Tempe kl. 11.00
Gudstjeneste i Leira kapell kl. 11.00.

Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
1. påskedag

1 7. Friluftsgudstjeneste for Tempe og Leira
		kl.11.00.

12

215 millioner kristne
diskriminert eller forfulgt
for sin tro
Lørdag 11. november møtte ca 120 mennesker
opp for trosfrihet i Trondheim. “Stå sammen,
gå sammen, be sammen” var mottoet for
solidaritetshandlingen i en ellers sur novemberkveld.
Arrangementet startet på Torvet.
I sin appell sa sokneprest i St. Olav katolske
kirke Egil Mogstad at trosfrihet handler mye
om hvordan majoriteten behandler minoriteter. Her har også det norske samfunnet sin
historie å se kritisk på. Men nå handler det
om de mange religiøse minoriteter som i dag
opplever til dels hard forfølgelse i mange land
i verden. Flere medlemmer i den katolske
menigheten i Trondheim kan vitne om forferdelige hendelser fra sine hjemland.
Biskop Herborg Finnset sa at totalitær
nasjonalisme knebler trosfriheten. Utviklingen
av religiøs totalitær nasjonalisme er økende i
mange land; dette ser vi tydelig i for eksempel
Egypt, Sentral-Asia, India og Nord-Korea.
Kort beskrevet handler dette om at en nasjon
identifiserer seg sterkt med en religion eller
ideologi, press og forfølgelse kommer for dem
som ikke bøyer seg for dette.

Tempe kirke ble onsdag 13/9 fylt med flott storbandmusikk, nydelig solosang og oppbyggende
ord om Nåde. Vi hadde besøk av Betel Brassband
med sin dirigent Bjørn Aakre, solistene Ann-Iren
Finseråsen og Ulla-Britt Nielsen, samt foredrag-

sholderen Marie Aakre som talte til oss om Nåde.
Hun har mye erfaring fra arbeid med mennesker i
siste fase av livet, og hun ga derfor temaet en ekstra
dimensjon gjennom fortellinger fra sitt arbeid med
disse.					
PAW

Vegvesenet har fått nybygg

Statens vegvesens trafikkstasjon
i Leirfossvegen 5 har fått et tilbygg som er bygd tvers over det
gamle bygget. Tor Ødegaard fra
vegstasjonen forteller at det ikke
er vesentlig utvidelser av staben som krever dette. Stasjonen
bemannes nå av 53 ansatte. De
har tidligere vært spredt utover
byen, men er nå samlet i nye
hensiktsmessige lokaler. Noen
utvidede stabsfunksjoner er det
likevel blitt plass til som tidligere ble betjent fra Molde, Sandmoen og Malvik.
SS
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Bekymret for tvangsretur av B
afghanske ungdommer

Etablert i 1922

iskopene har den siste tiden
fått mange henvendelser
fra mennesker som er bekymret
for afghanere som er bosatt i
Biskopene i Den norske kirke oppfordrer myndighetene til å intensivere lokalsamfunn over hele landet.
På vegne av Den norske kirke
arbeidet med å gjennomgå og vurdere sårbarhetssituasjonen for unge
sier preses i Bispemøtet, Helga
afghanske flyktninger.
Haugland Byfuglien, dette om
den aktuelle situasjonen:
Mange kirkemedlemmer har
et stort engasjement for å støtte
unge afghanere i en svært sårbar
livssituasjon. De uttrykker nå
dyp bekymring for de som
tvangsreturneres ved fylte 18 år.
Gjennom besøk i menighetene
har biskopene blitt kjent
Fossegrenda
Åpningstider 07-22 (08-20)
med unge afghaneres situasjon.
Vi hører fortellinger om ungdommer som er sterkt preget og
til dels traumatiserte av oppvekst
med krig. De frykter for sine
liv dersom de blir returnert til
Afghanistan.
Kirken har et ansvar overfor
utsatte grupper i samfunnet, ikke
minst for de som søker tilflukt
hos oss fra krigs- og terrorutsatte
områder i hele verden.
Vårt samfunn har ressurser til
å vise medmenneskelig raushet i
møte med afghanske ungdommer
DØGNVAKT
som er livredde for å bli tvangs72 87 10 22
returnert til en uviss skjebne.
Vi har respekt for myndigMælabakken 5, 7224 Melhus
Vognhallvegen 2, 7023 Trondheim, 72 89 00 80
hetenes ansvar for en ansvarlig
www.vigdal.no
Orkdalsveien 42, 7300 Orkanger, 72 48 56 41
asylpolitikk. Likevel kan vi ikke
akseptere at hensynet til «signaleffekten» skal veie tyngre enn
hensynet til unge menneskers liv
og helse.
Vi lever i en tid med store
utfordringer som setter oss på
prøve. Det gjelder særlig i vår
behandling av medmennesker –
ikke minst unge - også de som
ikke er borgere
av landet.
Preses i
Bispemøtet,
Helga Haugland
Byfuglien.
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Du er sett og inderleg elska!
V

i blir stadig minte om kor
viktig det er at vi ser kvarandre. Alle treng vi å oppleva at
andre bryr seg om oss, tenkjer på
oss, vil ha noko med oss å gjera,
at dei ser ting ved oss som dei set
pris på. Det gjev oss verdi, gjev
oppmuntring og hjelper oss med
våre liv i kvardagen. Vi får høyra
gode forteljingar om korleis menneske har fått hjelp og livsmot
ved at nokon verkeleg såg dei og
trudde på dei. Det gav hjelp til å

koma ut av mismot, sjølforakt og
einsemd. Vi skulle alltid ha syn
for å oppmuntra og hjelpa
kvarandre.
Så veit vi at vi sviktar, at vi lett
er trulause, ikkje ser kvarandre,
og slett ikkje kjenner kvarandre
fullt ut. Vår hjelp strekk ikkje til.
Då er det godt å vita at det finst
ein som verkeleg kan hjelpa, ein
som ser oss heile tida, ein som
tok i mot oss ved namn i dåpen,
og som seier at vi har uende-

leg verdi. Og han som verkeleg
kjenner oss og ser oss, han vil ha
samfunn med oss, han vil ikkje at
vi skal vera åleine. Men han kan
ikkje hjelpa oss utan at vi også
ser han og kva han i Kristi liv og
død har gjort for oss. Høyr kva
han seier:
«For det vil Far min, at kvar
den som ser Sonen og trur på
han, skal ha evig liv, og eg skal
reisa han opp på den siste
dagen.» (Johs. 6.40)
Vi skal vita at han ser oss heile
tida, og at han har gjort alt for
at vi skulle få vera hjå han alle
dagar, ja ut over våre dagar her.
Så spørst det om du har sett han,
om du har prøvd å bli kjent med
han. Først og fremst er han å
møta i sitt ord, og han har lova
at den som søkjer han skal finna.
Gje aldri opp!
Vit at du er verkeleg sett og
verdsett, alt er lagt til rette for
deg i Kristus, for du er inderleg
elska av Gud!
Steinar Supphellen

Tempe og Leira menighet:

Epost: post.tempe.trondheim@kirken.no
Sokneprest Tempe og Leira.
Marianne Steinnes ................................ tlf. 901 33 803
Diakon Pål Arne Winsnes: ..................... tlf. 908 00 685
Kantor Øystein Løvli: ........................ tlf. 953 34 862
Menighetspedagog Elisabeth Lund: ..... tlf. 941 30 768
Menighetsforv. 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.):

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
Redaksjonen avslutter med dette nummeret
sitt arbeide med bladet, og takker for alle
gode tilbakemeldinger på bladet vi har
laget.
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Da er det definitivt blitt høst, og mørkt både
morgen og kveld. Vi tenner lys ute og inne, og
gleder oss over advent -og juletid som nærmer
seg.
I juletiden tenner vi lys for å minnes at Gud
kom med livets lys til vår jord. Vi tenner lys
for å bryte mørket, vi gjør det for å varme,- og
vi tenner lys for de som trenger en strime av
lys i livsmørket. Derfor liker jeg så godt en
av advents-sangene som kom i forslaget til ny
salmebok; Salmebok 2008. Den bærer i seg alle
lysets gode perspektiver. Det er Eyvind Skeie
som har satt ord på det når han sier:
Vi tenner lys for ham som gav oss solen,
og lar oss leve på den gode jord.
Vi tenner lys for alle barn i verden.
Vi tenner lys for søsken, far og mor.
Vi tenner lys for vise menn på vandring,
vi tenner lys for stjernen over dem.
Vi tenner lys for Josef og Maria
og for den lange vei mot Betlehem.
Vi tenner lys for englene og stallen,
for okse, esel, gjetergutt og lam.
Vi tenner lys for barnet som skal fødes.
Vi tenner lys for dem som tror på ham.
Vi tenner lys på alle mørke steder.
Vi tror at lyset skinner i Guds Ord.
Vi tenner lys for Frelseren i stallen,
for ham som bringer himmelen til jord.
Av en eller annen grunn kom ikke denne med
i ny salmebok, noe jeg personlig beklager, fordi
jeg synes den rommer så mye:
Å tenne lys, billedlig og bokstavelig. En takk
for livet og skaperverket, bønn for den store
verden og vår lille nære verden. Håpet, for oss
som tror på Ham, om at lyset fremdeles skinner

på jorden, og oppfordring til å tenne lys på alle
mørke steder, som det finnes så alt for mange
av.
Advent betyr komme og ankomst. Vi venter
på Han som kom til jorden som verdens lys,
og som stadig kommer til oss med håp og
tilhørighet. Han kom for å la det gå opp lys for
oss, og for selv å være et lys som ikke slukker
til håp for alle mennesker. Derfor handler
denne tiden også om å tenne lys for hverandre
slik at vi kan gjøre livet litt lysere for noen av
våre medmennesker. Det er bedre å tenne lys i
mørket enn bare å kritisere mørket. For ingen
kan hjelpe alle, men alle kan lyse opp livet for
noen.
Å tenne lys for noen kan være nettopp det, å
tenne et lys. Men det kan også være forbønn og
omsorg. Å gi et smil eller et oppmuntrende ord,
å si med ord eller handling at «jeg bryr meg om
deg, jeg ser deg.». Og det koster så lite.
La oss tenne lys for hverandre denne
adventstiden, og det blir lysere også for oss selv.
Det folk som vandrer i mørket,
får se et stort lys;
over dem som bor i skyggelandet,
stråler lyset fram.
For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt (Jes 9).

Oddrun Bølset

