
Biskop Tor Singsaas, gratulasjonshilsen til 100-årsdag 

Menighetssøster Ellen Johanna Øvreness 100 år  
 

Menighetssøster Ellen Johanna Øvreness, Trondheim fyller 100 år 4. juli 2013.  

Det er all grunn til å hylle Ellen på hennes 100 årsdag.  

For Ellen Øvreness har med gullskrift skrevet seg inn i Vår Frue menighets diakonale 

historie.    

Ellen ble født på Stadsbygd i 1913.  

Hun ble utdannet ved Menighetssøsterhjemmet i Oslo i 1937.   

Ellen Øvreness forbindes først og fremst med Vår Frue menighet i Trondheim. I 1957 ble hun 

menighetssøster her, og i 24 år hadde hun sin gjerning i menigheten. «Søster Ellen» ble et 

begrep. Hun var et frisk pust og lyspunkt for mange som hadde både ensformige og 

vanskelige dager. Ellen var et fast trekk i bybildet i Singsaker-området, på Bakklandet og i 

Midtbyen, med den hvite frakken under kåpa, med den velfylte bagen sin, først på sykkelen, 

siden i bilen. Alltid på farten.  

Da hun gikk over i pensjonistenes rekker i 1981, var det mange i menigheten som undret seg 

over;  

”Hva blir Vår Frue menighet uten søster Ellen?”  

Men de slapp å frykte. For Ellen fortsatte som frivillig med et omfattende virke både i 

menighetshus og aldersbolig.   

Da hun var 85 år fikk hun automatisk telefonsvarer i bursdagsgave. Hvordan ellers få fatt i 

henne i telefonen? For hun var aldri hjemme, men på besøk til eldre, eller i en eller annen 

misjonsforening. Langt inn i høy alder var hun ansvarlig for Vår Frue menighets basarer, 

ledet flere foreninger og andre arrangementer for eldre i menigheten. Hun la stor iver i å 

holde fellesarealene i Vår Frue Menighets Aldersboliger trivelige med blomster og duker.  

Ellen Øvreness var også en årrekke medlem i Vår Frue menighetsråd. Hun var med i det 

menighetsrådet som i 1993/94 åpnet dørene til Vår Frue kirke for Kirkens bymisjon i 

Trondheim, som i dag har en omfattende virksomhet med utgangspunkt i denne kirka. Hun så 

at menigheten nå stod overfor nye store diakonale utfordringer.   

1. juli 2001 fikk hun Kongens Fortjenestemedalje i sølv for sin årelange tjeneste i menighet 

og bydel.  

100-årsdsgen feirer hun på Trondhjems Hospital sammen med familie og venner.  

Gratulerer Ellen med 100 årsdagen!  

  



Tor Singsaas,  biskop i Nidaros,  tidligere res.kap. i 

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.  

  

  


