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Før jeg startet i jobben sist 
sommer,  ble jeg invitert med 
på et møte om ungdomsar-
beidet her i menighetene 
med Bella og Torunn. 

En ting jeg tenkte mye på et-
ter møtet, var at de sa at de 
alltid prioriterte å svare på 
meldinger fra ungdommene 
i ungdomsarbeidet og fra 
konfirmantene når de måtte 
komme i løpet av dagen.

Spørsmålene, gråten, 
tankene og takken kommer 
ofte utenom kontortid. Det 
kommer når det kommer.  
Å gi omsorg og planlegge 
ting med ungdommene våre 
blir best om kontortiden er 
fleksibel.

Jeg har alltid satt stor pris 
på dem som har vært der for 
meg oppigjennom. De som 
har lyttet, bekreftet, og hørt 
på glede, gråt og frustras-
jon. Som har huska på meg, 
bedt for meg og tent lys.

Å ha et fellesskap som heier 
og som samles rundt noe 
som er større enn seg selv, 
kan være en skikkelig styrke 
i en ungdomstid. Vi samles 
rundt Han som er hel, hvor 
man kan være både almin-
nelig, underveis og delvis, 
som en klok dame sa til 
meg en gang. Det kan jo 

være vanskelig å vite hva 
man skal tro og mene som 
ung og kristen. Det er lett å 
kjenne seg liten og usikker i 
møte med krav og press på 
forskjellige arenaer. 

Etter et halvt år hvor jeg har 
blitt kjent med og deltatt i 
ungdomsarbeidet vårt, ble 
jeg rørt da det skulle plan-
legges julebord for ung-
dommene før jul. Kunne vi 
ikke flytte det litt slik at de 
som gikk på folkehøyskoler 
og studerte andre steder 
også kunne få det med seg, 
skrev noen i meldingstråden. 
Det er et sikkert tegn på at 
her har man satt spor, bygd 
fellesskap og vært til stede. 
Svart på telefoner og meld-
inger. 

Så neste gang du ser en av 
disse flotte ungdommene 
våre: si hei! 

SI HEI!
TEKST:  ANNE-MARI BJØLVERUD AAS

NÅ ER VI  TRE! 
BERG OG STRINDA ER MED!

STRINDA, BERG OG STRINDHEIM MENIGHETER HAR INNGÅTT EN AVTALE  
OM SAMARBEID OM FELLES MENIGHETSBLAD FRA I ÅR

TEKST:  INGRID MOXNESS •  FOTO: LINN MERETE SOLLI MOXNESS OG GUDBJØRN BONDHUS

Strinda, Berg og Strindheim menigheter har inngått en avtale om samarbeid om felles  
menighetsblad fra i år. Det betyr at form og innhold vil bli litt forandre fra det «gamle» 

bladet til Strindheim – forhåpentligvis enda bedre. Opplaget er øket betraktelig.  
Vi håper også mange flere vil lese bladet og finne det interessant.

Opplagstallet er økt fra 4.000 til 11.500! Bladet spres nå i tre menigheter i stedet for kun i 
Strindheim. Bladet skal distribueres fra Strindheimkrysset til Strindamarka, fra Jervan og 

Kuset til Singsaker. Det skal selvfølgelig også innholdsmessig være aktuelt for alle som 
bor i dette området. Det betyr bl.a. at Strinda og Bergs programbrosjyrer for vår- og høst-

semester blir erstattet av tilsvarende informasjon i et felles menighetsblad.

Ca. halvparten av menighetsrådene rundt om i byen har slått seg sammen med nabo-
menigheten, andre har valgt å bestå som før. Soknesammenslåinger har vært tema lenge. 
Det finnes arbeidsdokument og rapporter, høringsuttalelser og brev, det har vært gruppe-

arbeid og møter. Bispedømmeråd, fellesråd og menighetsråd har behandlet saken.

Et ønske om færre og større sokn handler først og fremst om hensiktsmessig organisering 
slik at ressursene kan flyttes fra å drive en organisasjonsstruktur til å skape nytt innhold 

og aktivitet i menigheten. 

Et utspill fra bispedømmerådet, et grundig og flerårig arbeid i fellesrådet, med involvering 
av bl.a. menighetene og ansatte – konkluderer med forslag om sammenslåing av me-
nigheter og et forslag om at Strinda, Berg og Strindheim slås sammen til en menighet.

 
Helt dit har vi ikke kommet pr. i dag. Tiden får vise om vi kommer dit eller forblir tre me-

nigheter som i dag. Men de tre menighetene samarbeider allerede på flere områder og nå 
altså også om menighetsblad. Et blad som vi vil arbeide for at skal bli lest av flest mulig, 

være til nytte og glede. 

REDAKSJON: BØRRE RINDAL redaktør br473@kirken.no • HELLE VOSS PÜTZ hellevoss@yahoo.no • EMMA LYKKEN GAUSTAD emmalgaustad@gmail.com   
INGRID KARLGÅRD MOXNESS imoxn@online.no •  KIRSTEN STANGVIK /daffydesign.no: layout, foto og produksjon: kirsten@daffydesign.no, www.daffydesign.no
FORSIDE: Representanter for ungdomsarbeidet i menighetene. 

ANSATTE :

MENIGHETSFORVALTERE
Lise Brækken 414 29 597 
lb246@kirken.no
Rigmor Hølmo 469 15 448  
rh755@kirken.no

SOKNEPRESTER
Børre Rindal 995 26 794  
br473@kirken.no
Trond Roland 425 74 612  
tr734@kirken.no
Bergljot Svanholm 469 28 468 
bs828@kirken.no

KAPELLAN
Anne-Mari Bjølverud Aas  
404 82 037 aa237@kirken.no

DIAKONER
Ingun Synnøve Bøe 469 28 299 
ib527@kirken.no
Sølvi Rise 469 18 327 
sr747@kirken.no

KANTORER
Magnus Leite 984 90 379 
ml542@kirken.no
Endre Lorentzen 905 60 616 
el575@kirken.no

Thomas Immanuel Vatn Weisser 
994 95 455 tw335@kirken.no

OPPLÆRING
Kateket Torunn Stavik Karlsen 
908 78 567  tk295@kirken.no
Menighetspedagog  
Odd Erik Stendahl 917 23 929 
os465@kirken.no
Menighetspedagog  
Øystein Sørensen 918 83 976 
os768@kirken.no

KIRKETJENERE
Thommy Bangsund 979 69 749 
tb266@kirken.no
Siv Todal 453 95 194 st636@kirken.no

MENIGHETSRÅDSLEDERE
BERG: Erik Skarrud 950 77 414 
erik.skarrud@nrk.no
STRINDA: Inger Maren Tveit   
957 90 603 ima-tve@online.no 
STRINDHEIM:  
Frithjof Lyng-Nielsen 467 45 152 
flyngknausen@gmail.com

ÅPNINGSTIDER MENIGHETSKONTOR: Strinda , Berg og Strindheim, Brøsetvn.168: Mandag, tirsdag, torsdag kl.09-15, onsdag kl.12-15  
Strindheim kirke: Fredag kl.09-14
NETTSIDER: Berg: kirken.no/berg • Strinda: kirken.no/strinda • Strindheim: kirken. no/strindheim  
MAIL: Berg og Strinda: post.strinda.trondheim@kirken.no • Strindheim: post.strindheim.trondheim@kirken.no 
FELLES SENTRALBORD FOR HELE TRONDHEIM: Tlf. 994 36 000

STØTT GJERNE VÅRE MENIGHETER Berg: Kontonr. 4213.20.92499. Eller Vipps 75771 
Strinda: Kontonr. 4213.20.92472.  Eller  Vipps 75942 • Strindheim: Kontonr. 4213.20.91891.  
Eller Vipps 75862. Skattefradrag er mulig hvis du oppgir fødselsnummer.
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Tørke skaper akutt sultkrise for milli - 
oner av mennesker hver eneste dag.

Et håp kan begynne med en dråpe 
vann. Det kan gi en fremtid uten 
sult, fattigdom og konflikt. Vann kan 
endre et liv, en landsby og et land. 
Vann er livsviktig. En av dem som 
ser det hver eneste dag, er agronom 
Takondwa Phanga. 

Vi er i landsbyen Chingagwe i Malawi,  
der tolv småbønder får opplæring i 
moderne jordbruk. 

– Her hjelper jeg småbønder med å 
høyne kvaliteten på avlingene slik at 
de kan høste mer og samtidig øke 
inntektene sine, forteller han. 

Prosjektet startet i desember 2020,  
og allerede et år senere har bøn dene 
tredoblet inntektene sine. Selv gir 
han opplæring i 17 områder.  

Målet er å få småbønder ut av fattig  - 
dom og sult, samtidig som de ut vik-  
ler seg som bønder. I Malawi lever 
80 prosent av landbruk, og så mange  
som fire millioner mennesker mang ler 
tilgang til vann. 

De tolv bøndene vi møter i dag, har 
investert i et sett med kvalitetsfrø, 
et vanningssystem og gjødsel. I 
tillegg lærer de seg gode metoder 
for å utvikle jordbruket sitt. 

– Jobben min er perfekt for meg. 
Min lidenskap er å hjelpe bønder til 
å utvikle seg slik at de kan få bedre 
resultater. Gjennom jobben min kan 
jeg være med på å gjøre en forskjell. 

Det tradisjonelle jordbruket skaper 
stort press på både jorda og vann-

ressursene. De moderne jordbruks-
metodene, som gir større og sikrere 
avlinger på mindre areal og bruker 
mindre vann, er utilgjengelige for 
småbønder i verdens fattigste land. 
Både irrigasjonsutstyr, frø og kunst- 
gjødsel selges kun i store kvanta. 
Bøndene mangler utdanning og de 
færreste har råd til å investere. 

Bønder som benytter seg av moder-
ne jordbruksteknologi, slipper å 
hente vann i brønner og elver. I stedet 
fyller de en bøtte med vann, som er 
koblet til to slanger. Slangene har 
små hull, slik at vannet pipler ut og 
gir en jevn vanning av grønnsakene. 
Bøndene kjøper seg en startpakke 
som består av kvalitetsfrø, et irriga-
sjonssett og gjødsel. Et slikt sett 
koster rundt 100 kroner. Før måtte 
de hente vann flere ganger om 
dagen slik at plantene fikk nok vann. 
Takket være irrigasjonssystemet, får 
plantene vannet de trenger. 
 

Ofte kan det være trangt om plassen 
i landsbyer og hager, derfor er også 
plassutnyttelse et viktig tema Phanga 
lærer bort. I stedet for å plante en rad 
med tomater, bruker de samme plas-
sen til å dyrke to rader. I tillegg får 
bøndene en inn føring i hvilke grønn-
saker som egner seg best å dyrke og 
hvordan de best bør opp bevares slik 
at de kan øke inntekt ene sine. 

– Bøndene som er med i prosjekt-
et, har tjent nok til å kjøpe seg en 
hønsegård, skoleuniformer eller  
sende barna på skole. De har også 
nok mat til hele familien. I tillegg 
kan vi se at de kjøper mer land og 
dermed utvider jordbruksarealet 
sitt, forklarer han. 

Etter at bøndene ble med i prosjekt et, 
ser agronomen stor forskjell i folks liv. 

– Bøndene og familiene deres har 
nå enkel og forutsigbar tilgang til 
grønnsaker. De har økt inntektene 
sine og de investerer videre. Før 
hadde de kanskje ingen eller lite 
penger. Nå har de en stabil inntekt, 
som sørger for næringsrik mat på 
bordet hver eneste dag. 

Denne endringen gjør at han har tro 
på fremtiden. 

– Målet mitt er å få andre til å se 
hvordan de selv kan endre sine liv. 
Som nyutdannet håpet jeg at jeg 
skulle få oppfylt min drøm om å 
jobbe i Kirkens Nødhjelp. Nå gjør jeg 
det, og det gjør meg glad og takk-
nemlig. Måten Kirkens Nødhjelp 
jobber med lokalsamfunn på, er riktig 
og viktig. Jeg er veldig stolt over at jeg 
får være med på å forandre verden.

EN DRÅPE VANN GIR HÅP I  TØRKEN
ALT TAKONDWA PHANGA (26) TAR I, SPIRER OG GROR, OG DET GÅR GJETORD OM DEN  

FLINKE AGRONOMEN I MILS OMKRETS. SELV HAR HAN BARE ETT MÅL, OG DET ER Å DELE  
RAUST MED KUNNSKAPEN SIN, SLIK AT SMÅBØNDER KAN KOMME SEG UT AV FATTIGDOM OG SULT. 

TEKST: ANETTE TORJUSEN • FOTO: KIRKENS NØDHJELP

LESEGLEDE: 

MUNKEN OG KULA

Boka om MUNKEN og KULA er den 
tredje i serien om guttene som nå er på 
nye eventyr med forviklinger. Serien er 
kommet ut på IKO forlag, som kanskje 
ikke så mange kjenner til? Det ble eta-
blert i 1951 med hovedvekt på bøker, 
musikk og andre produkter rettet mot 
barn og ungdom. Mye artig å finne der!                                                                                                

Serien om disse glade og oppfinn-
somme guttene er skrevet av Åke 
Samuelsson og er oversatt fra 
svensk. Munken er ti år og Kulas 
bestevenn. Han har krøllete hår og 
er litt lubben og løper bare når han 
absolutt må. Han heter egentlig Jan, 
men ga seg selv navnet fordi han 
elsker sjokolademunker og liker vel-
dig godt munker som bor i kloster.                   

Kula er også ti år. Han er smal som 
en lyktestolpe og heter egentlig Stig, 
men syntes ikke det var spesielt mor- 
somt når klassekameratene kalte ham  
«Stig på». Navnet Kula fikk han av  
damene i syklubben, fordi han var 
kjapp som en kule når han tok alle 
jordbærene fra kaken deres. Kula har 
gått i kirken hele livet og hørt bibel-
fortellinger siden han var liten.                      

I hvert av de fire kapitlene om disse  
eventyrlystne guttene er det noe å  
lære om Bibelen, om livet og om  
vennskap, og de er basert på følg-
ende bibeltekster:  
1. Klassetur til Stockholm: Lukas 
15,1-7, Sauen som ble funnet igjen 
2.Deigen eser : Johannes 1,35-42,  
De første disiplene  
3.Guds muskelbunter:  
Dommerne 6 og 7  
4.Munkens hemmelige hjertevenn:  
Lukas 10,25-37, Den barmhjertige 
samaritan. 

Her er mye humor, som får frem 
både smil og latter hos leseren.                                                                                                               
La meg bruke kapittel 2 som  
eksempel på både humor og alvor:                                                              

Munken og Kula har bestemt seg for 
å overraske mammaen til Kula med 
nybakte brød. De synes oppskriften 
byr på lite gjær i forhold til resten og 
tar to pakker til. Så setter de deigen  
til heving i klesskapet i tilfelle 
mamma skulle komme hjem før den 
var ferdig hevet. For guttene orker 
ikke å sitte inne og vente, så de går 
ut på fotballbanen. Der kommer 
de på at de skulle på speideren og 
glemmer hele deigen. På speider-
møtet kommer presten på besøk, og 
det blir mye snakk om surdeig med 
spørsmål fram og tilbake. Presten 
sier blant annet, som en sammen-
ligning: «Bare et lite gudsord i et 
menneske, og så kan det vokse og 
bli større og bety mye.» Guttene 
fulgte nøye med, men da presten 
nevnte «brød» i denne sammen-
hengen, spratt guttene opp: BRØDET!  
Og løp hjem så fort de kunne.                          

Mor var i mellomtiden kommet hjem  
for å skifte til kjole og hadde åpnet 
klesskapet: «Overraskelsen hadde 
est over kanten på bollen, ut på hatte- 
 hyllen, alle luer og hatter og skjerf 
var dekket av brøddeig. Så hadde dei-
gen vandret videre ned over dresser 
og kjoler og fylt opp skoene nederst 
i skapet.» «For en kraft det er i den 
gjæren!» sa Munken. «Vi ville bare 
overraske deg!» sa Kula. «Ja, det 
gjorde dere sannelig!» sa mamma 
med et dypt sukk. Klærne ble levert 
på vaskeriet og klesskapet rengjort.  
 
 

 

  

Brødene ble stekt, men smakte 
altfor mye gjær, så guttene dro av 
gårde med to kasser fulle og traff 
en stresset dyrepasser, som tak-
ket glad da de tilbød hjelp med 
foringen av dyrene. Så dro de til 
sportsbutikken, hvor de kjøpte en 
rugbyball for pengene de hadde fått 
av dyrepasseren, og der fikk de for 
mye penger igjen. De sa fra om det 
til ekspeditøren som fikk hakeslepp. 
Det hadde han ikke opplevd før og 
ble veldig takknemlig og ga dem 
en sporstsbag som gave. Den fikk 
de bruk for da en forvirret gammel 
mann måtte bråbremse for unge 
syklister i full fart og mistet alle 
varene sine på bakken. Siden hjalp 
den gamle mannen en dame med et 
punktert bildekk så damen ikke kom  
for sent på jobb…                                                                                                                
«Jeg tror gjæren virker sterkere enn 
man tror», sa Kula på veien hjem. 
Munken svarte: «Når du prøver å 
gjøre sånn som Jesus, da vet man jo 
ikke hva som skjer. Men det er i hvert 
fall morsomt å være med på det.»

IKO-forlaget skriver på nettsiden  
sin: «Vi vil skape rom for kristen tro,  
håp og undring.» Andre bøker du 
finner her er Gandhi, Martin Luther 
King, Josef, Stor nok til å redde 
planeten, Vingeslag…  

Tenner håp: Takondwa Phanga er agronom 
og bruker yrket sitt til å få bønder i Malawi 

ut av fattigdom.

ER TO GODE VENNER, SOM OPPLEVER MYE BÅDE I OG UTENFOR KIRKA. 
MUNKEN VISSTE IKKE AT GUD FANTES FØR HAN MØTTE KULA.  
NÅ GRUBLER HAN MYE, OG SYNES NESTEN ALT SOM STÅR I BIBELEN,  
ER SPENNENDE. 

TEKST OG BILDE :  HELLE  VOSS PÜTZ
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"Å være kristen er noe en 
 har inne i seg selv, og det  
kan romme både tro og tvil  
- kanskje særlig når en er 
ung," sier kateket Torunn.
Det jeg får vite om personen 
Torunn, er at hun er født i 1986 
i Trondheim, men har oppholdt 
seg både i Alta, Oslo, Nederland 
og Klæbu. Hun har spilt i korps, 
er gift med en nederlender 
og har to barn. Familien har 
alltid hatt et familiekorps med 
konsert hver jul, og Masteropp-
gaven tok hun ved Menighets-
fakultetet. Torunn ble vigslet 
av biskopen samtidig med vår 
andre menighetspedagog, Odd 
Erik Stendahl i 2018.                                                                                

- Men nå skal vi snakke om 
jobben min, sier hun. Den er 
utrolig spennende fordi jeg 
jobber med ungdom og konfir-
manter. Den jobben er verdens 
beste! Ungdom, som blir til 
voksne, som kanskje forsvin-
ner litt som voksne, men som 
dukker opp igjen i bryllup, 
barnedåp og babysang.                                                 
Og nå blir Torunn så ivrig at jeg 
knapt klarer å henge med. Hun 
forteller om hvor viktig det er 
å være lyttende på samme tid 
som inspirerende. Hun forteller 
om ungdom som går sammen 
til nattverd og som underveis 
både klemmer og snakker 
med hverandre (før koronaen!)  
Ungdom som er nysgjerrig på 
å utforske sin tro og finne ut 
hvem Jesus var og lurer på 
begrep som Den Hellige Ånd 
og Gud som skaper. Torsdags-
messe og ungdomsklubb er 
tilbud til barn og unge. I høst 
har ungdommen til og med 
tegnet og fått laget sine egne 

gensere med kors, anker og 
hjerte (tro, håp og kjærlighet)  
-  i samarbeid med faget 
design på en v.g.skole. Denne 
genseren bærer de unge med 
stolthet også utenom kirka.                                                                                                                                           
                                        
Til våren er det konfirmasjons-
tid, og Torunn forteller fremdeles  
like engasjert:                                                                                          
- Vi har 150 konfirmanter i år i  
Strinda, Berg og Strindheim. 
Da blir det også ganske mye 
administrasjon, budsjett, for-
beredelse til leir og kontakt med  
foreldre. Vi har flere ulike konfir - 
mantgrupper: Film og tro, 
Musikk, dans og drama og KRIK 
og 63 grader nord (idrett- og fri-  
luftsgruppa). Vi er mange som 
jobber med konfirmantene, men  
felles for alle gruppene er at vi 
gir tid for refleksjon og opplev-
else slik at de kanskje kan få 
lære seg selv bedre å kjenne og 
få vite mer om kristendommen  
og Gud og om hva troen kan bety  
i hverdagen. Mitt fokus er å møte  
hver enkelt her og nå med all 
den tro og tvil han/hun måtte ha. 
 
På mitt utidige spørsmål om 
ikke 14 – 15 åringer kanskje 
kan være litt bråkete og urolige, 
får jeg et smil og en liten latter:                                                                                                                                          
         
- Jeg lærer fort navnene på 
alle og bruker dem slik at de 
skjønner at jeg ser hver enkelt. 
Dessuten er ikke uro alltid feil;  
ofte er det tegn på søking etter  
både venner og viten. Det jeg 
slår ned på er tegn til mobbing,  
hevede øyenbryn og hvisking.  
Det viktigste er at vi kan ha 
samtaler om tro og at de unge 
får vite at de og andre kan tro  
så forskjellig.                                             

Dette er også viktig når vi får 
besøk av barnehager. Både barn  
og ungdom har en nysgjerrig-
het og undring, og dette må vi 
gi rom til. Før jul hadde vi 15 
barnehagesamlinger i Strinda  
kirke. Her var barna med å 
fortelle juleevangeliet ved at de 
fikk kostymer og roller i fortel-
lingen. Men det som skjer etter 
samlingen, er like viktig. Barna 
ser altertavla med Jesus på 
korset, de spør og lurer, og jeg 
svarer etter beste evne. Noen 
tar turen innom prekestolen før 
de finner veien ut eller de finner 
fram matpakken sin. Barna 
må få lov til å utforske kirka 
på deres måte. Kirka skal ikke 
være et fremmed og stille sted 
for barna. De utforsker gjen-
nom å høre, se, ta på, spørre og 
gjerne klatre litt. Uavhengig av 
tro er kirka et annerledes sted 
og rom, og det er spennende for 
barna å oppleve. 

Vi skaper også mye liv i kirka 
med ungdomsbandet vi har 
stiftet med inspirerende kan-
tor Endre i spissen. Kirka skal 
være et sted for alle på hver og 
en sine premisser i alle ulike 
faser i livet. Så blir kanskje 
noen borte en stund etter hvert 
som de vokser til, men troen og 
erfaringene vil de ha med seg, 
og kirka er her når de eventuelt 
søker seg tilbake. 

Inspirasjon, nysgjerrighet, godt 
humør og kunnskap synes å 
være viktig for kateket Torunn. 
Denne menighetsbladets med-
arbeider skulle gjerne vært ung 
og konfirmant igjen!!

HAR VERDENS BESTE JOBB!
EN KATEKET ER IFØLGE OVERSETTELSE FRA GRESK «EN SOM UNDERVISER». 

 TORUNN STAVIK KARLSEN ER KATEKET, OG HUN VIL I DETTE PORTRETTINTERVJUET SLETT IKKE  
HA ET PORTRETT AV SEG SELV, MEN AV DET HUN GJØR OG UNGDOMMEN HUN ARBEIDER MED. 

TEKST:  HELLE  VOSS PÜTZ • FOTO: KIRSTEN STANGVIK /  DAFFY DESIGN
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Hun bærer på et håp om at 
det skal blir mer åpenhet 
rundt religion. Hun ønsker at 
vi skal bli flinkere til å legge 
bort fordommer og være åpne  
for hverandres tanker rundt tro.
– Vi kan alle bli flinkere til å 
være snille med hverandre, 
sier hun. 

Malin Olufsen (19) har, 
i lik het med Cathrin, vært 
involvert i ungdomsmiljøet 
i Strinda og Berg siden 
konfirmasjonstiden. Malin 
forteller at hun identifiserer 
seg som kristen og er åpen 
om det. Selv om hun også er 
blitt møtt med forskjellige 
reak sjoner, ser hun ikke på 
åpenhet som et problem. 
– Noen synes kanskje det 
er rart, men det er jo min 
tilhørighet, poengterer hun.

Reaksjonene Malin har blitt 
møtt med, innebærer ofte 
spørsmål om hvorfor hun er 
kristen. Slike spørsmål er 
det ikke alltid lett å svare på. 
Malin har vokst opp i en kris-
ten familie, og har gjennom 
koblingen til kirka funnet et 
fellesskap hun trives i. 
– Det er ikke sånn at vi sitter 
og leser bibelen hele tiden, 
som noen kanskje tenker. 
Det har mest med felles-

skapet å gjøre, og at vi har 
mulighet til å være med 
andre og å ha det gøy sam-
tidig som vi lærer om kristen-  
dommen, forteller hun. 

Malin opp lever at det er mer
frihet rundt tro blant yngre 
generasjoner. Selv om ateisme 
o.l. har blitt vanligere, er det 
ikke uvanlig å være kristen. 
Hun forteller at hun egent lig 
ikke har opplevd å bli stå ende  
utenfor eller å bli sett spesi-
elt ned på fordi hun er kristen. 
– Det å føle på en tilhørighet 
hjelper deg med å føle at du 
ikke står utenfor. 

Mats Skjetne (26) har 
vært involvert i det kristne 
miljøet i Strinda og Berg me-
nighet i ni år. I en alder av 18 
år valgte han å bli med som 
ung domsleder. Mats forteller 
at han er åpen om sin knyt-
ning til kirka. Han forteller 
gjerne at han er kristen, om 
noen spør. For Mats handler 
det å være kristen mest om 
tro på en gud, men også triv-
sel og deltagelse i et kristent 
miljø. 

I likhet med Cathrin, kan 
Mats fortelle at folk flest blir 
overrasket over å høre at han  
er kristen og går i kirka. 
Han forklarer at det har mye 
med fortiden hans å gjøre, 

men ikke minst utstråling og 
væremåte. Ifølge han selv ser 
han ikke ut som en “erke-
typisk” kristen. 
– Jeg tror det åpner øynene 
til folk og får dem til å se at 
det er mye under overflaten. 
Alle mennesker har mange 
lag, reflekterer han. 

Til tross for at han er veldig 
tilfreds og åpen om kirka sin 
rolle i livet hans nå, har han 
ikke alltid vært det. Mats 
forklarer at han opplevde å 
bli hånet for det. Heldigvis 
endret ting seg etter hvert 
som han ble eldre og begynte 
å føle seg stolt av sin tro. 
Mats prater om viktigheten 
av å ikke la andre krenke deg 
på grunn av tro. Han påpeker 
at om noen støter han ut 
fordi han er kristen, er ikke 
det en person han har lyst til 
å ha i livet sitt uansett. 
– Jeg tillater meg ikke å bli 
støtt ut på grunn av troen 
min, sier han. 

Mats påpeker at det nok kan 
oppleves som vanskeligere å 
bli akseptert til tross for slike 
forskjeller når man er yngre. 
Selv tilstår han å ha holdt 
troen sin skjult i noen år, og 
var litt nølende når det kom 
til å fortelle om det. 
– Jeg vokste som person jo 
mer jeg var i kirka, som igjen 
hjalp meg med å vokse som 
person utenfor kirka, fortel-
ler han. 

Til syvende og sist vil 
 Cathrin, Malin og Mats  
anbefale alle om å “eie det”. 
– Snakk om det som om det 
er verdens største selvfølge-
lighet, som at det ikke skulle 
ha vært noe annet. Vær stolt 
over det, og ikke la noen 
krenke deg på grunn av det, 
utdyper Mats energisk. 
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UNG  OG KRISTEN 

DET ER MANGE TING SOM ER MED PÅ Å  
UTFORME ET MENNESKES IDENTITET.  
DET INNEBÆRER ALT FRA INTERESSER  
OG VANER, TIL VERDIER, HOLDNINGER, 
OG IKKE MINST TRO.

TEKST OG FOTO: EMMA LYKKEN GAUSTAD 

Selv om det å identifisere seg  
som kristen ikke er en uvanlig  
ting, er det fremdeles noe som  
mange føler at de blir dømt 
for. Dette gjelder mennesker 
i alle aldre, men hvordan 
opp leves det å være ung og 
åpen om å være kristen? 

Cathrin Jeanette  
Lillevoll Grønning (16) har 
alltid følt at hun er kristen,  
og fra konfirmasjonstiden 
har hun vært aktiv i ung-
domsmiljøet i Berg og 
Strinda. Hun valgte å bli med 
videre som ungdomsleder 
etter konfirma sjonen sin. 
Cathrin forteller at hun alltid 
har vært åpen om å være 
kristen. 
– Det er ikke noe jeg går og 
sier til så mange folk, men 
jeg gjemmer det ikke heller, 
forklarer hun. 

Cathrin forteller at det er 
mange fordommer knyttet 
til kristendom og kirka. Hun 
mener fordommene man 

finner blant yngre genera-
sjoner, er resultat av frem-
stillingen av kristne i sosiale 
medier, hvor det blant annet 
fremstilles som at kristne er 
imot LHBTQ+ (lesbiske, homo-
file, bifile og trans personer).  
Til tross for at det ikke er et syn 
alle kristne deler, er det blitt et 
rykte kristendommen har fått. 
– Folk dømmer deg litt på 
grunnlag av det. Derfor har jeg 
ikke vært like åpen om at jeg er 
kristen. Det blir en slags skam 
rundt det, selv om jeg ikke 
deler slike syn, forteller hun. 

Det å passe inn og bli aksep-
tert er noe vi alle ønsker, 
spesielt som ung kan dette 
være ekstra viktig, og muli-
gens hakket vanskeligere å 
føle at man oppnår. Cathrin 
forteller at etter hvert som 
hun er blitt eldre, er det blitt 
enklere å være åpen om tro, 
og hun vil gjerne hjelpe an-
dre med å forstå. 
– Det er jo veldig mye positivt 
rundt det, men jeg føler ikke 
det er så mange som snak-
ker om det, påpeker hun. 

Informasjon blir, som alltid, 
mottatt på forskjellige måter 
av forskjellige folk. Cathrin
forteller at mange blir over-
rasket over å høre at hun er  
kristen. Noen ganger har 
denne reaksjonen vært etter-  

fulgt av negativt ladede 
kommentarer. Hun beskriver 
hendelser hvor hun i religi-
onstimene på ungdomssko-
len, i samtaler med med-
elever, følte at hun måtte 
forsvare troen på Gud. 
 
– Jeg kan på en måte forstå 
hvor det negative synet på 
kristendom kommer fra, men 
da prøver jeg bare å hjelpe 
dem med å forstå at det 
egentlig ikke er så negativt 
som de tror, forklarer hun. 

Videre forteller Cathrin at 
hun har opplevd at folk kan se  
ned på henne idet hun infor-
merer om at hun er kris-
ten, selv slektninger. I slike 
tilfeller hender det seg at 
folk reagerer med å si at hun 
tar “feil” valg fordi hun er 
kristen. 
- Jeg har til og med fått 
spørsmål om jeg er homofob, 
meddeler hun vantro.  

Cathrin forteller at hun 
ikke har følt på et ønske om 
å holde sin tilknytning til 
kristen dom skjult på grunn 
av skam, men det har hendt 
seg at hun har vært redd for 
at det skal oppstå misfor-
ståelser om hva hun står for. 
– Tidligere har det vært en 
liten frykt for at folk ikke skal 
akseptere meg på grunn av det. 



10 www.strindheimkirke.no  www.strindheimkirke.no  11

KIRKELIG UNDERVISNING OG LÆRING
VÅRE TRE MENIGHETER SAMARBEIDER TETT OM 
UNDERVISNINGSTILBUDET TIL BARN OG UNGE.

KATEKET TORUNN STAVIK  •  MENIGHETSPEDAGOG ODD ERIK STENDAHL  •  MENIGHETSPEDAGOG ØYSTEIN SØRENSEN

Her er noen av svarene: 

«Fantastisk miljø med utrolig 
fine opplevelser og nye venn-
skap»: Malin om gruppa Amistad. 

«For min del har kirka vært et 
fristed fra virkelighetens stress 
og mas. Et sted hvor jeg har 
kunnet være meg selv fra dag 
en og blitt godtatt og aksept-
ert for den jeg er. Med årene 
har det også blitt et sted hvor 
jeg har fått utvikle meg som 
leder og som menneske. Uten 
miljøet i kirka så hadde jeg 
ikke hatt det så bra som  
jeg har det i dag.» Mats 

«Å være med i bandet og være 
en del av ungdomsklubben er 
fantastisk. Du blir godt kjent 
med nye folk, og man har det 
alltid trivelig, enten det er å 
spille i bandet eller å bare  
sitte å prate.» Jonas 

Jeg går første året på musikk, 
dans og drama på Heimdal, og 
trives veldig. Jeg ble med som 
leder fordi jeg syns konfirma-
sjonsleirene var veldig gøy og 
spennende. Som ungdomsleder 
kan du være med på ulike kon-
firmasjonsleirer, ungdomsklub-
ber, julebord og mye mer. Du får 

lære mer om hvordan det er å  
være leder, noe som kan være 
viktig å ha med seg videre i livet. 
Det var lett å bli kjent med alle 
de andre ungdom mene og de 
voksne. Du kan komme og dra 
når du vil, det eneste som for-
ventes av deg er at du er snill  
og oppfører deg bra. 
Jeg startet som leder etter 
konfir masjonstiden min, og 
kom fort inn i den «gamle» 
gjengen. Etter litt begynte jeg  
å være med i forsangergruppen 
som synger på ungdomsguds-
tjenester. Jeg er med på ung-
domstinget og ble valgt inn  
som medlem av ungdomsrådet 
i Nidaros, noe som er veldig 
gøy. Der snakker vi og disku-
terer mange saker som til slutt 
legges frem for ungdommens 
kirkemøte. 
Du kan være med i Amistad, 
der samler man inn penger 
for så å besøke et land for å 
se hvordan de har det. Sam-
holdet her er veldig bra og mange 
ungdommer samles her, og jeg 
har aldri kjedet meg.» Mathilde 
 
«Det er fint å ha et sted å høre 
til. Det du sier blir hørt, og du 
kan ha det gøy med venner. 
Du får være med på det du 
ønsker, og alle blir satt pris 

på uansett bidrag. Det er også 
veldig hyggelig å kunne delta 
musikalsk og dele gleden med 
andre.» Ida Malene. 

«Ungdomslederkurset gir oss 
mulighet til å sosialisere oss 
med andre utenfor hjem og 
skole, og bli kjent med både 
eldre og yngre mennesker. Vi 
danner oss egenskaper som 
ledere og får samtidig en mu-
lighet til å bli bedre kjent med 
oss selv. Ungdomslederkurset 
gir oss også en mulighet til å 
bli kjent med ulike mennesker 
og åpner oss for å bli kjent 
med andre mennesker.» Malin 

«Det er fint å komme inn i et 
godt miljø med kristne på din 
egen alder, uansett om du 
er oppvokst i kirken eller om 
man er blitt kristen i etterkant. 
Kristoffer

«Jeg synes det var veldig fasci-
nerende å se et så inkluderende 
miljø når mange var så ulike.
Da jeg først ble ungdomsleder, 
syntes jeg det var godt å rømme 
litt fra skolen og stresset. Å 
være med den supre gjengen 
var redningen min i den peri-
oden. Jeg ble ikke dømt av noen 
og fikk muligheten til å være 
meg selv.» Cathrin 

Det er etablert et felles utvalg, som for tiden 
arbeider med å lage en felles sammen-  
hengende plan for tilbudet. Planlegging, 
gjennomføring og evaluering ledes av tre 
ansatte pedagoger som sammen med en 
stor gruppe frivillige og andre ansatte, har 
et bredt tilbud for aldersgruppen 0-18 år. 
Noen av tilbudene vår-semesteret 2022:

BABYSANG
Berg kirke de fleste man-
dager kl. 11. Strindheim 
kirke fredag i partallsuker 
kl. 11. Påmelding  
Checkin.no eller Facebook.

JORDA RUNDT PÅ ÉN 
DAG (7. TRINN)
Felles for Strinda, Berg og 
Strindheim i Berg kirke.
Tirsdag 08.02, 15.00-19.30

KARNEVAL (4. TRINN)
Tirsdag 01.03 i Strinda kirke 15.00-19.30
Onsdag 02.03 i Berg kirke 15.00-19.30
Onsdag 02.03 i Strindheim kirke 15.00-19.30

KIRKETEATER «MÅSEN OG SANG
FUGLEN – DEN STORE FORTELLINGEN»
Tirsdag 08.03 kl. 17.30 i Strindheim kirke. 

Forestilling en er for alders-
gruppen 4-7 år.

FØRSTEKLASSES (6ÅRINGER)
Strinda kirke: Verksted i kirken 
torsdag 17.03. Familiegudstjeneste 
med utdeling av 6-årsbok søndag 20.03 kl.13.
Berg kirke: Verksted i kirken torsdag 30.03. 
Familiegudstjeneste med utdeling av 6-års-
bok søndag 03.04 kl 11.
Strindheim kirke: Verksted og Familieguds-
tjeneste med utdeling av 6-årsbok søndag 
21.08 kl. 10.30

BARNAS JUBELKOR
5-9 år. Mandager 17.30 i Berg kirke. 

BARNEKLUBBEN I BERG:  
4-8 år. Første torsdag 
17.30 hver mnd. 

Mer informasjon om arrangement for barn og 
unge finnes på menighetenes nettsider: 
www.kirken.no/strinda,  www.kirken.no/strindheim, 
www.kirken.no/berg.

ET INKLUDERENDE UNGDOMSMILJØ
Kirka er en viktig møteplass for ungdommer. Vi har et bredt utvalg av aktiviteter som lederkurs, spille i band, være for-
sangere på ungdomsgudstjenester og ungdomsklubb. Vi startet opp igjen Amistad, ungdommenes misjons- og solidar-

itetsguppe som jobber med Thailand som prosjekt, og i 2023 reiser vi for å oppleve landet og det arbeidet NMS driver her.  
Vi spurte ungdommene om de kan beskrive hvorfor de har valgt å være med i ungdomsarbeidet og hva dette gir dem.
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Landet er en sekulær republikk  
med 95 % muslimsk befolkning.  
Hovedstaden Dakar ligger ved  
kysten, og langs kysten bor også  
storparten av befolkning en.  
Det er ikke så mye å høre fra 
Senegal her i Norge, men fot-
ballinteresserte vet at Liver-
pool-spilleren Sadio Mané er 
senegaleser.

Berg menighet har i mange år 
hatt Ecuador i Sør-Amerika i 
sikte med sitt misjonsengasje-
ment. Fremdeles har de kontakt 
med kristne søsken i Ecuador 
gjennom vennskapsmenigheten 
Cristo Vive i byen Cuenca.

Men fra og med 2021 bestemte 
menigheten å støtte nybrotts-
arbeidet som Normisjon har 
startet i Senegal. Berg menig-
het har påtatt seg å be for ar - 
beidet, informere om det som 
skjer og støtte arbeidet økono-
misk. Skifte av misjonsprosjekt 
har nok bakgrunn i at noen av 
menighetens egne er utsend-
inger til dette arbeidet. Silje og 
Gunnar Svanholm Skogesal  

med sine tre barn dro fra 
Trøndelag for å bosette seg i 
Senegal på nyåret i fjor.

Normisjon har i mange år ar-
beidet i nabolandet Mali. Der har  
de bl.a. blitt kjent med folke-
gruppen malinké som holder 
til i Senegal. Silje og Gunnar er 
en del av teamet som skal dele 
kristen tro til det margi naliserte 
ma linké-folket i Sene gal gjen-
nom samtaler, bibelstudier 
og diakonalt arbeid.

Gunnar skriver: «Sene-
gal regnes som et av 
Afrikas mest stabile 
demokratier, og det er det  
verdt å takke for! Samtidig er  
det nå en voksende uro i lan-
det. I mars var vi vitner til de 
kraftigste demonstrasjonene 
på mange år. Uroen er sterkest  
i Dakar, men også her øst i  
landet merkes misnøyen. Det  
politiske klimaet preges av  
korrupsjon og mistillit. For 
noen uker siden så vi unge gå 
i protesttog gjennom byen på 
grunn av manglende jobbmu-

ligheter. Arbeidsledigheten var 
allerede svært høy før Covid-19 
kom, og situasjonen er enda 
vanskeligere nå. Mange er 
frustrerte og rådville. 

Religiøse ledere som imamer 
og marabout’er (sjamaner, 
koranlærere), betyr mye 
for mange her. Nærmeste 
moské er aldri langt unna, og 
inngår som en naturlig del av 
hverdagen for mange. Det er 

en tradisjon for høy grad av 
toleranse og aksept mellom 
ulike muslimske retninger, 
men også til de få kristne i 
landet».

Fortsatt er Silje og Gunnar i 
starten av sin misjonærgjer-
ning. Det er mye nytt å bli 
kjent med, nytt språk og nye 
skikker. Med temperaturer på 
30-40 grader om dagen blir 
arbeidskapasiteten begrenset. 
Det er spennende for Berg 
menighet å følge med på dette 
pionerarbeidet og se hvordan 
vitnesbyrdet om evangeliet kan 
slå rot i senegalesisk jord.

Løsningen av dette kryssordet sendes til post.strindheim.trondheim@kirken.no, i brev eller postkassen til Strinda, 
Berg og Strindheim menighetskontor, Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim, eller i postkassen utenfor Strindheim 
kirke innen 28.02.22. Husk å oppgi navn og adresse. Én vinnertrekkes ut til å få to flaxlodd..  
Vinner av kryssord i nr. 4-21 var Moa Aaskov.

KRYSSORD BERG MENIGHET
MED FOKUS PÅ SENEGAL
SENEGAL – LANDET HELT VEST I AFRIKA, LITT SØR FOR KANARIØYENE.  
ET FRANSKTALENDE LAND I KANTEN AV SAHARA MED 15 MILL. INNBYGGERE  
FRA MANGE FORSKJELLIGE FOLKESLAG.

STØTT VÅRE ANNONSØRER! DE STØTTER OSS! 

SCUSHI
el-sykler

Valentinlyst Senter • www.scushi. no
Tlf. 94 10 54 40
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SE  HVA SOM SKJER  
I MENIGHETENE FØR PÅSKE: 

DIAKONI

TORSDAGSKAFEEN  
BERG KIRKE KL.12-14
17.02: Møter med de som sit-
ter nederst ved bordet. Erfar-
inger fra politiet og Kirkens 
Bymisjon. Ved Stein Bratseth, 
Seksjonsleder i LEVE, Kirk-
ens bymisjon.Andakt ved 
Anne-Mari Bjølverud Aas
17.03: Liebst du um Schön-
heit - musikk av Clara Schu-
mann og Fanny Hensel. Ved 
soneleder og sopran Tone 
Varang og kantor Thomas Im-
manuel Vatn Weissel
21.04: Jesus som leder. 
Hvorfor kastet ingen den 
første sten? Ledelse i religi - 
øse skrifter. Ved Jon Syrstad
Andakt ved Øystein Sørensen

TORSDAGSKAFEEN MOHOLT 
MENIGHETSHUS KL.12-14
03.02: Temakafé: Å huske og 
glemme. Ved Ressurssenter 
for demens i Trondheim. 
Andakt ved Odd Erik Stendahl
17.02: Kake, kaffe og  
ord for dagen
 
 

03.03: Temakafé: Musikalske 
perler fra kantor i Strinda 
menighet, Magnus Leite
17.03: Kake, kaffe  
og ord for dagen
07.04: Temakafé: 2.verdens-
krig i Trondheim og Strinda. 
Besøk av Strinda historielag
21.04: Kake, kaffe og ord for 
dagen

HYGGETREFF  
STRINDHEIM KIRKE
annenhver torsdag kl.12-
14: Tema-foredrag, allsang, 
andakt, bevertning. Våren 
2022 er det fastlagt datoer, 
men ikke tema. Datoene er: 
10. og 24.02, 10. og 24.03, 07. 
og 21.04.

FREDAGSTREFF   
STRINDHEIM KIRKE
hver fredag kl.11.30-12.30: 
Uformell samling med kaffe, 
vafler og rundstykker.Ikke 
noe program, den enkelte kan 
komme og gå når man vil.

MIDDAG I BERG KIRKE tors-
dag kl. 16.30-17.30, 03.02, 
03.03, 07.04.

SAMTALETILBUD I STRINDA,  
BERG OG STRINDHEIM:
Trenger du noen å snakke med?  
Det kan være godt å ta en 
prat og bli sett av et mennes - 
ke som setter av tid til akku-
rat deg.Kontakt personer er 
diakonene og prestene.
Se kontaktinfo side 2.

SORGGRUPPER for hele byen:  
Kirken i Trondheim tilbyr 
sorggrupper to ganger pr. år. 
Felles påmelding til gruppene.  
Kontaktperson og koordina-
tor: diakon i Kolstad, Inger 
Johanne Kristiseter, tlf. 414  
68 222, e-post IK447@kirken.no

ÅNDELIG VEILEDNING
Kontakt prest Oddvar Gudmestad  
(oddgud@hotmail.com), Børre 
Rindal eller Sølvi Rise

BESØKSTJENESTE i Berg me-
nighet. Ønsker du besøk av 
noen som bryr seg? Ta kon takt 
på telefon 971 98 414

KURS/FORDYPNING

HJERTETS ØYE!  
Om tro og kunst.                            
Strinda kirke onsdager i  
fastetiden 19.00- 21.30 
Kunst tolker livet og gir troen 
bilder. Kurset hjelper oss å  
forstå samspillet mellom kristen 
tro og billedkunst. Gir mange 
inn fallsvinkler til påskebudska-
pet.
Onsdag 02.03 «Drømmen om 
korset.» - om steinkorset fra 
Ruthwell. Jan Schumacher 
Onsdag 09.03 Olavsantemensalet. 
Margrethe C. Stang 
Onsdag 16.03 Ekspre sjo nistene 
tolker lidelseshistorien. Sverre 
Asbjørn Olsen 
Onsdag 23.03 Påskeuken i tidlig 
italiensk renessansekunst. Gun-
nar Danbolt 
Onsdag 30.03 «Fôr ned til døds-
riket». Oppstandelsen i østlig 
billedikonografi. Marianne Bryhn 
Steinnes 
Onsdag 06.04 Gjenkjennelsens 
øyeblikk. Caravaggio’s «Måltidet i 
Emmaus». Halvor Moxnes 

ONSDAGENE I FASTETIDEN
18.00: Åpen kirke med 
meditasjonsmusikk, 
19.00: Fastegudstjeneste,                                        
19.30: Kveldsmat/enkel servering,  
20.00: Foredrag

BIBELMEDITASJON i Strindheim 
kirke ca. én søndag i måneden 
kl.19-21: Vi lytter til en Bibel-
tekst. Stillhet til etter tanke. 
Mulighet til kreativitet med  
malepensel/fargeblyanter. Anled-
ning til å dele tanker og erfaringer.
Datoer før påske er: 20.02, 20.03.  

ANDRE ARRANGEMENT

YOGA I BERG KIRKE én torsdag i 
måneden 12–13.30.  
Se hjemmeside for oppstart.

KIRKEHAGE
Har du lyst til å dyrke urter og 
grønnsaker eller å plukke hage-
bær? Vi har plantekasser utenfor 
Berg kirke. Ta kontakt med Ingun 
diakon på tlf 469 28 299

MENIGHETENES ÅRSMØTER
Vi ser både bakover og framover.
Strindheim kirke 27. mars etter 
gudstjenesten. 
Strinda 24.april
Berg 20.mars

FELLES MISJONSFEST
Strindheim kirke onsdag 23. 
mars kl.19. En trivelig og ut-
fordrende fellesskapssamling 
med internasjonal utsikt.

KONFIRMANTENES FASTEAKSJON
foregår i alle menigheter 5. april 
til inntekt for Kirkens Nødhjelp. 
Ta godt imot bøssebærerne 
dersom du får besøk – eller støtt 
aksjonen digitalt.

LOPPEMARKED
i Berg kirke 12. mars. Til inntekt 
for ungdommenes besøk til NMS 
sine misjonsprosjekter i Thailand.

PÅSKEFROKOST
Velkommen til felles frokost i 
Strindheim kirke 1. påskedag 
kl.09.45. Påmelding.

KANTORIET
Kantoriet er blandakoret vårt 
med omtrent 20 glade sangere 
fra både Strinda, Berg og Strind-
heim menigheter.
Vi øver I Berg kirke hver torsdag  
kl. 19.30–21.30. 
Vinter og vår 2022 skal vi først og 
fremst jobbe mot Vårsangkveld i 
Strinda kirke som vi skal arran-
gere etter påske.  
Bli med i koret! Ta kontakt med 
dirigent Magnus Leite (kantor i 
Strinda) på tlf. 984 90 379 eller  
e-post ml542@kirken.no. I Kantoriet 
er det plass til alle som har lyst 
til å være med å synge.



30.01 – 5. SØNDAG I  
ÅPENBARINGSTIDEN
Joh.5, 1-15
STRINDA KIRKE kl.18: Folkemusikk-
gudstjeneste v/ Roland
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.11: 
Gudstjeneste v/Roland 

06.02 – 6. SØNDAG I  
ÅPENBARINGSTIDEN
Mark.13, 21-27 
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Rindal
BERG KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.18:  
Poesimesse med tekster av  
Kolbein Falkeid, v/Roland

13.02 – SÅMANNSSØNDAG
5.Mos.6, 1-9
STRINDA KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Aas
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste  v/Roland
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Rindal

17.02 Matt.13, 24-30
BERG KIRKE kl.18.30: 
Kveldsmesse for og med ungdom v/Aas.

20.02 – KRISTI FORKLARELSESDAG
Luk.9, 28-36
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/ Aas
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Rindal

27.02 – FASTELAVNSSØNDAG
Luk.18, 31-34
STRINDA KIRKE kl.18: Salmemesse 
v/Ingrid Brækken Melve
 

BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/ Svanholm
STRINDHEIM kl.11: Gudstjeneste  
v/Svanholm. Kor Artig deltar.

06.03 – 1. SØNDAG I FASTE
Matt.26, 36-45
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Aas
BERG KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.18: Messe for 
Gud og hvermann v/Rindal

13.03 – 2. SØNDAG I FASTE
Luk.13, 22-30
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Rindal
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Aas
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Roland

17. MARS
Luk.13, 22-30
BERG KIRKE kl.18.30:  
Kveldsmesse for og med  
ungdomvv/Aas.

20.03 – 3. SØNDAG I FASTE
Luk.22, 28-34
STRINDA KIRKE kl.11: 
Familiegudstjeneste v/Svanholm
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Roland
STRINDHEIM KIRKE kl.11: 
Samtalegudstjeneste m/konfirman-
tene v/Aas

27.03 – MARIA BUDSKAPSDAG
Luk.1, 39-45
STRINDA KIRKE kl.18: Poesimesse 
m/tekster av Erik Bye v/Roland.  
Jonsvatnet sangkor deltar. 
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Svanholm
STRINDHEIM kl.11: Familiegudstjen-
este v/Rindal. Årsmøte etterpå.

03.04 – 4. SØNDAG I FASTE
Joh.6, 24-36
STRINDA KIRKE kl.11  
Gudstjeneste v/Rindal
BERG KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Aas
STRINDHEIM KIRKE kl.18:  
Messe for Gud og hvermann  
v/Rindal.

10.04 – PALMESØNDAG
Joh.12, 1-13
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Aas

14.04 - SKJÆRTORSDAG
Joh.13, 1-17
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Meditasjonsmusikk,  
nattverd v/Rindal
BERG KIRKE kl.18:  
Gudstjeneste m/påskemåltid o 
g nattverd v/Svanholm

15.04 – LANGFREDAG
Joh.18, 1 – 19,42
STRINDA KIRKE kl.11:  
Pasjonsgudstjeneste v/Rindal

17.04 – 1. PÅSKEDAG
Joh.20, 1-10
STRINDA KIRKE kl.11:  
Høytidsgudstjeneste v/Roland
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Høytidsgudstjeneste v/Rindal

18.04 – 2. PÅSKEDAG
Joh.20, 11-18
BERG KIRKE kl.18:  
Påskelovsang v/Roland.

21.04
Joh.20, 1-10
BERG KIRKE kl.18.30:  
Kveldsmesse for og med ungdom
v/Aas.
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M E D  FO R B E H O L D  O M  E N D R I N G E R .  SE ADRESSEAVISEN OG HJEMMESIDENE FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER.  
KONTAKTINFORMASJON om menighetene: se side 2.  

RETURADRESSE: Strinda, Berg og Strindheim kirkekontor, Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim

GUDSTJENESTER  I BERG, STRINDA  
OG STRINDHEIM KIRKER 

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER! DE ER PÅ FORSKJELLIGE STEDER, TIL FORSKJELLIGE TIDER OG HAR ULIKE UTTRYKK.
STRINDA KIRKE ÅPEN ALLE ONSDAGER KL 18, MEDITASJONSMUSIKK KL. 18.30, ENKEL KVELDSGUDSTJENESTE KL. 19.


