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Hvordan er vi 
«skrudd sammen»  
er et uttrykk som 
blir brukt en del om 
oss mennesker,  
gjerne for å under
streke at vi er veldig 

forskjellige og ikke alltid 
forstår mennesker som er 
veldig forskjellig fra oss selv. 
At vi er så ulike er ikke bare 
en utfordring, det er også 
veldig spennende. Hvem er 
du? Hva er du flink til? Hva 
liker du å gjøre?

I dette nummer av menig
hetsbladet har vi fokus 
på frivillighet. Det er det 
mye av i Berg, Strinda og 
Strindheim, både i kirkene, 
skolene og i lag og fore
ninger av forskjellig slag.
Interessene våre, evner og 
anlegg, spiller inn når vi vel
ger å engasjere oss et sted.

«Gud skaper ikke skrap»
Når det er snakk om å løse  
en oppgave, er det ikke sjelden  

vi hører utsagn som: «Nei, 
det kan jeg ikke», «Det er 
jeg ikke flink til» eller  
«Andre er mye bedre enn 
meg». Ja, det kan være rik
tig i noen settinger, men hva 
kan du? Hva er du god til? 
Og hva er du glad i å holde 
på med? «Gud skaper ikke 
skrap» er en setning jeg 
husker fra et kurs jeg var på 
for lenge siden. Som Guds 
skaperverk blir det «feil» å 
tenke smått om seg selv. Vi 
ønsker ofte at vi hadde vært 
annerledes. Hvis jeg bare 
hadde vært flinkere til å 
snakke, til å synge, flinkere 
til å..…. Vi finner ofte en 
unnskyldning for å la være 
å gjøre ting. Mange av oss 
er «flinke» til å nedgradere 
oss selv. Men når vi er skapt 
i «Guds bilde», betyr det for 
meg at Gud har skapt meg. 
Da tror jeg han har laget 
meg akkurat slik han vil ha 
meg. Da blir det spennende 
å se hvilke evner jeg har, hva 
jeg blir glad av og hva jeg er 

god til.
For menigheten er dette 
også en spennende tanke: 
enn om alle tok utgangs
punkt i sin egen utrustning 
og meldte seg til tjeneste 
i kirka ut fra det? Hvilket 
mangfold, hvilke muligheter 
og hvilket liv! Tør du?

Bibelen snakker om oss som 
lemmene på et legeme med 
forskjellig utrusning (1. Kor. 
12. 1227). Et fint bilde på at 
vi hører sammen og trenger 
hverandre, men har for
skjellig evner og oppgaver.

PS Ikke stress!
«For vi er hans verk, skapt 
i Kristus Jesus til gode 
gjerning er, som Gud på 
forhånd har lagt ferdige for 
at vi skulle vandre i dem.» 
(Ef.2.10) Gode gjerning er 
ligger ferdig for oss. Vi er ut-
rustet for dem og vi skal gå  
inn i dem, ikke springe, 
stresse, kave og mase. 
Lykke til!
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19. MARS 1972 BLE  
BERG ARBEIDSKIRKE VIGSLET

BERG KIRKEFORENING BLE STIFTET 16. JUNI 1937 MED ØNSKE OM Å BYGGE ET  
MENIGHETSHUS ELLER EN KIRKE PÅ BERG. DET BLE STIFTET EN KVINNEFORENING  

FOR Å SAMLE INN MIDLER OG STÅ FOR DE PRAKTISKE OPPGAVENE.
FOTO :  ØYSTEIN SØRENSEN

 

Etter hvert ble det flere kirkeringer som  
jobbet med dette. I 1943 ble det vedtatt å 
kjøpe tomt. Salgs og reguleringsprosessen 
ble fullført først i  mars 1965. Medlemstallet  
i foreningen var i 1967 over 500, oppstart 
kapitalen kr. 250 000. 

Kirken ble etter hvert for liten for alle aktivi
tetene, og 20. oktober 1981 ble byggearbeidet  
for 2. byggetrinn påbegynt. Den utvidete 
Berg Arbeidskirke ble innviet 14. juni 1982. 
Det ble nedlagt et stort arbeid for å skaffe 
midler. Det ble gitt tilskudd og gaver. Kirke
ringene sto for utlodninger på fester og ar
rangerte julemesser. Til sammen ble det gitt 
gaver på ca. 1 million kroner. Kirkebygget 
kostet 1,5 million. Gjelden var kr. 660.000 da 

kirken sto ferdig i 1982.

Jula 1991 ble ringt inn fra nytt klokketårn. 
I 1995 ble Berg menighet eget sokn med 
eget menighetsråd, og kirka ble overtatt av 
Trondheim kommune. I desember 2004 ble 
nytt orgel innviet, finansiert i sin helhet av 
innsamlede midler. 

Mye av arbeidet i Berg kirke er utført av frivil
lige medarbeidere. Kirkeringene har i alle år 
vært drivkraften for de årlige julemessene. 
Klokker, kirketjener og kirkeverter er den dag 
i dag fortsatt frivillige ved gudstjenestene. 
Vi har mange å takke og mye å takke for!

Tekst hentet fra Berg menighets hjemmesider og jubileumsfesten 
for Berg kirkeforening og Berg kirke i 2012 ved Arne Holen. 

Februar: «Arbeidskirken på Berg vigsles 
av Nidaros biskop søndag 19. mars kl.11. 
Styret , byggenemnd, utstyrskomité og 
innsamlingskomité og ikke minst våre 
kirkeringer arbeider nå under høytrykk 
for å få alt klart til vigslingsdagen.»                    

Mars: «Det er folket i Berg krets som 
har reist arbeidskirken, og arbeidet 
med dette har skapt en aktiv menighet».  
April: «Hurra – Kirken er innviet, målet 
er nådd. Lokalene i arbeidskirken på 
Berg står ferdig til bruk.»

Mai: «Tilstrømningen til kirken har 
siden vigslingen vært så stor at det har 
vært holdt gudstjenester hver søndag 
med overfylt kirke.»

Sitat fra KIRKEN OG VI menighetsblad for Strinda og Bratsberg våren 1972:
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Jeg velger meg PÅ GATA, 
som også har undertit
telen OM OPPSØKENDE OG 
FRI VILLIG ARBEID. Vi skal 
ikke følge forfatteren så 
mye «på gata», men heller 
konsentrere oss om alt det 
viktige og inspirerende han 
skriver om frivillighet. «Å gå 
oppsøkende er å møte men
nesker. Disse menneske
møtene har etterlatt sine 
spor i meg. Noen spor er fylt 
til randen av glede, under og 
takknemlighet, andre bærer 
preg av tristhet, smerte og 
ubehag.», skriver forfatteren 
i forordet. Og første kapittel  
begynner slik:                                                                                 

«Å være menneske er å leve 
i relasjoner. Til seg selv, til 
andre mennesker, til na
turen og alt vi omgir oss 
med. Disse relasjon ene og 
nettverkene vi er født inn i, 
eller har valgt å være en del 
av, utgjør våre liv. Her ut
vikler vi oss som mennesker, 
her får og gir vi støtte og 
hjelp. Her oppstår, opprett
holdes og avsluttes kontak
ter. Her skapes opplevel se 
av mening og fellesskap…                 
Det er i myldret av men
neskelig samhandling at 
den frivillige er til stede og 
utgjør en forskjell.»                                                                                                                          

Han peker videre på at sam
handling, nærvær og tils tede  
værelse er viktige faktorer i 
et komplekst fellesskap. Fint 

er bildet om at en frivillig 
kan være som et ullteppe 
som varmer, limer og binder 
sammen. Det er en sektor 
som ikke har økonomisk 
vinning som formål. Som 
eksempler på frivillig ar
beid henter jeg ut følgende: 
Skrive brev for Amnesty, 
hjelpe til på hospits for 
rusmisbrukere, leksehjelp 
for skoleelever, svare på 
tele fon hos Kirkens SOS, 
bruke egen erfaring i ulike 
former for selvhjelpsgrup
per, stille opp på dugnader 
for lag og foreninger, delta i 
besøkstjeneste for eldre og 
ensomme, misjons arbeid, 
tradisjonelt menighets arbeid 
og religiøs virksomhet i f.eks. 
konfirmasjonsundervis ning,  
leirforberedelse og barne
kor. Noen er i tillegg prak
tisk anlagt og hjelper men
nesker med å snekre en 
hylle, skru i en lyspære eller 
rake løv.  Mulighet ene er 
mange for en frivillig som 
vil bringe sine interesser og 
sine verdier og holdninger 
fra den private sfære ut i 
samfunnet – sammen med 
andre.

I en podcast med tittelen 
Drivkraft forteller også Ole 
Martin Holte om sine sju år 
som munk i ulike klostre 
hvor jo alt arbeid var frivillig 
og uten inntekt. Senere var 
han med kone og tre barn 
i Malawi i ØstAfrika. Kona 

var på jobb som ambassade
råd, mens Ole Martin var 
uten jobb. Hva gjorde han 
da? Meldte seg som frivil
lig på et barnehjem. Der 
hadde de som var på jobb, 
nok med å skifte bleier og 
lage mat, så pappaen til tre 
tok den sosiale biten. Han 
løftet det ensomme barnet 
opp av sengen, pratet, sang 
og gikk tur til barnet sovnet 
så fornøyd. Deretter tok han 
opp det neste. «Det var tre 
meningsfulle år», sier han. 

Frivillighet gir mening, sier 
denne forfatteren som også 
har ledet de frivillige i både 
Kirkens Bymisjon, Fransis
kushjelpen, Blå Kors, Den 
norske kirke og KFUK/M.

LESEGLEDE: 

VI MENNESKER BLIR TIL I MØTE MED HVERANDRE

RELASJONER BEVEGER
DETTE SIER SOSIONOM OG UTGÅTT FRANSISKANERMUNK OLE MARTIN HOLTE, F. 1971. HAN HAR 
SKREVET TO BØKER OM ULIKE FORMER FOR FRIVILLIGHET:  "PÅ GATA" OG "UTELIGGER". OG HAN 
HAR IKKE BARE SKREVET, MEN SELV OGSÅ LEVD MYE AV LIVET SITT SOM DEDIKERT FRIVILLIG.  

TEKST OG BILDE :  HELLE  VOSS PÜTZ  

Roar Haltvik
• Den 20. mai 1971 ble 
grunn steinen til Berg ar
beidskirke lagt ned. Dette 
var en stor dag for mange av 
oss i Bergområdet. Endelig 
lå det til rette for å starte 
byggingen. Mange ildsjeler 
hadde lagt til rette for at 
prosessen kunne starte. 
Kirkeringer og innsats og 
bidrag fra privatpersoner 
hadde gjort dette mulig.  
Ei kirke eid av beboerne og  
ikke Trondheim Kommune. 
Målet var å få ei kirke i nær
området som skulle leve. 50 
år har gått og vi har fått ei 
kirke som har utviklet seg og  
i dag har et stort tilbud til  
unge og gamle, selv om kirken  
i dag eies av kommunen. 
 

Louise Helgason Masdal 
• Jeg har vært med på ting 
i Berg kirke helt fra jeg var 
liten. Jeg har vært med som 
tekstleser i gudstjenester, 
vært med i barneklubb, 
Noahs ark og Lys våken  for 
å nevne noen opplevelser. 
I vår ble jeg konfirmert, 
og har hatt en veldig fin 
konfirmanttid. Etter å ha 
vært en del av denne kirka 
så lenge kan jeg si at jeg 
føler meg trygg her. Trygg i 
kirkerommet, og jeg trives 
godt i menigheten. Derfor vil 
jeg trekke fram da jeg nylig 
spilte i musikalen «Den hjem
komne sønn» i sammen

heng med konfirmantunder
visningen. Det å synge solo 
og spille skuespill kan være 
skummelt, men i kirka var 
det ikke det. Jeg sitter igjen 
med en god opplevelse og 
mange gode minner. 

Helge Kværnø
•Jeg er oppvokst i Berg, og 
har gjennom mange år vært 
med på både søndags skole, 
gudstjenester og konfirma
sjon i kirka. Et av arrange
mentene vi var med på, var 
påskemiddag i kirka med 
voksne og barn. Mellom mid   
dagen og prekenen løp min 
eldste sønn og noen andre 
barn rundt og lekte. Plutselig  
opp daget jeg at de satt under  
alteret og lekte mens presten 
sto over dem og forberedte 
seg ved alteret. Litt brydd 
vurderte om jeg skulle gå 
frem og hente ungene da et 
minne fra mange år siden 
dukket opp:  
På en gudstjeneste i kirka 
da jeg var liten, hvor presten 
klarte å velte et av alterlysene 
da han snudde seg vekk fra 
alteret. Med åpen munn satt 
jeg og så på mens min far 
spratt ut av stolen, løp ned 
midtgangen og hoppet over 
alterringen for å berge lyset, 
alterduken og alteret. Det 
var da jeg kom på at denne 
kirka har sett det meste, og 
at kanskje noen barn som 
føler seg trygge nok til å leke 
under føttene  

på presten, ikke er det verste  
som kan skje likevel.  
        
Jorunn Bagøien  
•Jeg tilhørte Berg menighet 
i 50 år. Da jeg skiftet bopel 
for ni år siden, tok jeg kirka 
med på flyttelasset. Hvorfor? 
Jo, fordi jeg klarer ikke å 
rive meg løs fra den. Og hva 
er det som trekker meg dit?   
Det er ikke bare øyeblikk, 
men det er helheten. Jeg 
er fascinert av kulturen 
som rår der, medmen
neskeligheten, inkluder
ingen, oppmerksom heten 
og gleden som alltid møter 
meg i Berg kirke. Og da 
handler det om mennesker. 
Ekte venner som vil alle 
vel. Frivillighetsarbeid har 
vært en døråpner for meg. 
La meg få lov til å anbefale 
det. Du gir litt og får masse 
igjen. For meg blir øyeblik
kene til en helhet som på
virker hverdagen min. I Berg 
kirke er det ROM FOR ALLE.  
     
Sokneprestsn
• Når soknepresten forteller  
om sitt «øyeblikk» i Berg 
(som jo egentlig er veldig 
mange) forteller hun om 
18åringen som ble varmt 
mottatt da hun kom til kirka, 
tatt inn i varmen og fikk frie 
tøyler med utforming og inn
hold av et helt nummer av 
menighetsbladet. Det gjorde 
inntrykk på ungdommen å 
bli betrodd en slik oppgave.  

OPPLEVELSER                                              I BERG KIRKE

GJENNOM 50 ÅR
I ANLEDNING KIRKEJUBILEET HAR VI UTFORDRET NOEN AV DEM SOM GÅR I KIRKA TIL Å FORTELLE 

OM «SITT ØYEBLIKK», OM Å DELE ET MINNE MED MENIGHETSBLADETS LESERE.

TEKST OG FOTO:  INGRID KARLGÅRD MOXNESS 
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Mats er en pratsom og jovial fyr og 
ble med i ungdomsledergjengen 
i Strinda og Berg som 18åring. 
Han forteller at søster en hans 
var aktiv der da han var yngre, 
men at han tenkte at han var 
“for kul” til å være med selv. Det 
var ikke før han ble litt eldre, 
at han kjente at han savnet et 
fellesskap. Etter oppfordringer 
fra store søster valgte han om
sider å bli aktiv i ungdomsmiljøet 
i Strinda og Berg.  

Da han først var kommet inn i  
gjengen, forteller han at han 
trivdes veldig med oppgavene. 
Det å være frivillig og jobbe med 
ungdom opplevdes som svært 
givende. “Jeg trivdes med rollen 
som et slags forbilde,” sier Mats, 
og utdyper at det å få muligheten 
til å påvirke ungdom er noe av 
det som motiverer han mest. 

I tillegg til følelsen av å gjøre en 
forskjell, beskriver Mats det å 
være med i ungdoms ledermiljøet 
som et vel komment avbrekk fra 
livet; “både nødvendig og godt”.  
I samvær med denne gjengen 
opplever han å finne roen. Mats 
forteller at han tidligere har vært 
i et tøft rusmiljø. Han var selv 
ung da han ble involvert i dette 
miljøet, og kjenner derfor litt 
ekstra kjærlighet for ungdom 
som er i tilsynelatende lignende 
situasjoner. Mats ønsker å være 
en rollemodell for disse ung
dommene, i håp om å hjelpe dem 
med å finne sin vei videre. 

“Jeg er ikke akkurat en “erke
typisk” kristen”, sier han og ler 
litt. Til tross for det, forteller han 
om en varm velkomst inn i det 
kristne miljøet. “Her passer alle 
inn. Uansett hvordan du ser ut 
eller hvor du er fra,” fortsetter 

han. Dette er en stor del av grun
nen til at han selv har trivdes 
så godt i miljøet. Mats påpeker 
viktigheten av å være velkommen 
akkurat slik som du er. 

I det siste har Mats arbeidet hardt  
for å jobbe seg oppover i arbeids
livet og jobber nå som trafikk
leder i Vy buss. Tidligere var han 
skiftleder i klargjøringshallen 
til Vy buss. Dette innebar en del 
kvelds og nattarbeid, og mye 
overtid. “Jeg har jobbet hardt 
for å bygge meg en karriere,” 
forklarer han. Dermed har jobb 
tatt litt over og frivilligarbeidet 
har minimert, men Mats forteller 
at han fremdeles holder kontakt
en og prøver å stikke innom når 
han kan. Fremover, når ting roer 
seg litt, håper han på å bli mer 
aktiv i frivilligarbeidet igjen. 

“Som frivillig i kirka trenger du 
ikke være på en spesiell måte. Det 
viktigste er at du har et åpent sinn 
og åpne armer,” beskriver Mats. 
Det er mange forskjellige men
nesker, i forskjellige stadier og 
livssituasjoner, i ledermiljøet. “ 
Du har alt fra meg som er en eks 
rusmisbruker, til folk som har vokst 
opp med kirka som en sentral del  
av livet. Det er et bredt spekter av  
mennesker og personligheter, men 
sammen utgjør vi en kjempefin 
gjeng.” Han påpeker så at viktigst  
av alt, og det de frivillige typisk har 
til felles, er at man ønsker andre 
godt. Han ønsker gjerne å tipse 
folk, spesielt ungdom, om miljøet 
i kirka, “selv om det å gå i kirka 
virker utenkelig”. Hovedfokuset 
er ikke nød vendigvis på religion, 
men heller på mennesker. Døra er 
åpen for alle, uansett hvor religiøs 
man vil definere seg selv. Det er 
også lov å variere hvor involvert 
man skal være, både basert på 

mulighet til å stille opp og lysten til 
å være der. “Kom og gå når du vil. 
Det er ikke båndtvang.” 

Mats har alltid hatt et ønske om 
å jobbe med mennesker, derfor  
har det å få muligheten til å jobbe  
med barn og ungdom vært svært 
givende for han. Han trives godt 
med slikt arbeid, spesielt med 
fokus på ungdom. Det er her han 
føler at han får utrettet mest.  
Han ønsker å være en “trygghets
person”; en person å se opp til,  
men som man samtidig kan 
komme til om det skulle være noe.

Som nevnt tidligere legger Mats 
mye tid inn i jobben sin, og han 
trives godt med det. Han forteller 
at han ellers har vært veldig glad 
i trening og gaming på fritiden. 
Han tilbringer også mye tid sam
men med “fruen”. “Hun er veldig 
flink til å dra meg med ut på mye 
gøy,” forteller han, “men ellers 
er jeg et rutinemenneske, og 
trives med det.” 

Jeg spør om han har noen store 
drømmer for ting han vil gjøre i 
livet, lite forberedt på det reflek
terte svaret jeg fikk. “Drømmer 
forandrer seg jo med tiden. Da 
jeg var liten, ville jeg bli revisor,” 
sier han og ler. Nå drømmer han 
om å skape en god karriere for 
seg selv, men ikke som revisor 
da. “Jeg drømmer om A4livet,” 
med en god karriere og en stabil 
hverdag. “Og om å mestre det å 
balansere livet,” han forklarer at  
det som ligger i å finne en balanse  
for han, innebærer å balansere 
tiden han bruker på å gjøre ting 
for seg selv og tiden han bruker 
på å gjøre ting for andre. “Det 
er drømmen per nå iallefall. Det 
kan jo forandre seg i morgen.” 

IKKE  ERKETYPISK
 JEG MØTER MATS SKJETNE (27) PÅ EN CAFÉ I MIDTBYEN. JEG BLIR MØTT MED ET SMIL OG EN KLEM. DET ER 

LENGE SIDEN SIST VI MØTTES, SÅ SAMTALEN ER GODT I GANG FØR VI STARTER PÅ KAFFE OG KANELSNURRER. 

TEKST:  EMMA LYKKEN GAUSTAD • FOTO: KIRSTEN STANGVIK /  DAFFY DESIGN
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frivillig under onsdags  
gudstjenestene. Det ville 
han mer enn gjerne, og et
ter hvert ble også Oddrun 
med som frivillig. Mange 
er vi som har nytt godt av 
tente lys og andre praktiske 
gjøremål forut for guds   
t jenesten, samt kaffe, te og 
kaffebrød etter gudstjenes
tene. Kåre har ved flere 
anledninger stilt opp ved 
prestens side og skjenket 
vin under nattverden. Odd
run og Kåre har også vært 
med i gudstjenestegrupper 
og bidratt med kunnskap 
og erfaring i mange 
samtalegrupper.

Det kristne fellesskapet
På spørsmål om hva som har 
motivert til denne formen for 
dugnadsarbeid, understreker 
begge den styrken som lig
ger i det kristne fellesskapet, 
særlig opplevelsene under 
kvelds gudstjenestene. Det 
gir rett og slett en god følelse 
å være tilstede i kirka og å 
delta i det sosiale livet sam
men med flere andre. For 
både Oddrun og Kåre har 
det vært viktig å kunne gi 
noe tilbake til fellesskapet 
gjennom sin dugnadsinnsats. 
To somre tok de på egen 
hånd  den første uten prest 
tilstede  imot besøkende på 
onsdager i kirka, folk som 
gjerne ville se Strinda kirka 
innvendig og skrive seg inn 
i besøkslisten. Oddrun har 
flere ganger måttet slå over 
på både engelsk og tysk i 
samtale med besøkende. 
De husker spesielt en dansk 
dame som besøkte kirka tre 
onsdager på rad, og gav ut
trykk for at hun likte Strinda 
kirka bedre enn selveste 
nasjonalhelligdommen, 
Nidaroskatedralen.

Godt voksen konfirmant
Noen av oss husker kanskje 
at Kåre først lot seg konfir   
mere i en alder av 65 år, 
nettopp i Strinda kirke for få 
år siden, med Børre Rindal 
som prest. Morten Kristian
sen og Morten og Bente  
Husom var med og bad, 
andre bidrog med taler og 
sang til den godt voksne 
konfirmanten. Kåre har 
fortalt at dette skyldtes 
at han var svært sjenert i 
unge år, foreldrene hans 
var heller ikke kristne. Han 
valgte derfor rett og slett 
bort konfirmasjonen. Hans 
trosliv har blitt formet blant 
annet av livet og låtene til 
den amerikanske sanger en 
Johnny Cash. Kåre arbei
det i 25 år på kjøkkenet ved 
Levanger sykehus, hvor han 
hadde en kristen kollega. De 
to bodde i et større hus som 
kaltes «ungkarsboligen» 
med flere mindre leiligheter. 
På fritiden tilbrakte de to tid 
med gitarspill og bønn sam
men. Kåre lot seg den gang 
imidlertid ikke over tale til å 
delta på natt verden.

Oddruns trosreise
Oddrun har hatt en helt  
annen trosreise, også fordi  
hun kom fra et kristent hjem.  
Hun fremhever sin farfar som  
var lærer og småbruker, men  
som også reiste rundt som  
emissær.  
Noe vik tig og skjellsettende  
skjedde med troen på hennes  
gebursdag 7.februar i 1999 
da hun lyttet på den religi
øse radiokanalen «Radio 
Sentrum» og en tale og sang 
av predikanten Nils Kåre 
Strøm fra Lyngdal. Det var 
ord og sang som gikk rett 
til hjertet, det styrket troen 
hennes!

Livet kan brått og brutalt ta 
en vending. Oddrun forteller  
om sitt sammenbrudd, det 
hun opplevde i mars 2003 da 
hennes ektemann kjørte av 
veien på det glatte føret og 
mistet taleevnen etter kraftige  
slag mot hodet under den 
brutale bilulykka. Mannen  
hennes levde bare tre år 
etter dette, skadene var så 
store. Men Oddrun opplevde  
også lys og håp i alt sam
været med sin skadde ekte
mann. I ettertid beskriver 
hun det som om Kristus var 
der. Oddrun virker over
bevist i sin tro på at Gud er 
kjærlighet.

Morten Husom
Det er åpenbart at boligen 
jeg er kommet til, huser en 
aktiv familie. Sykler og ski 
utenfor garasjen, samt flere 
par løpesko til både jogging  
og orientering både ute og  
inne taler sitt tydelige språk.  
Når husbonden sjøl, Morten 
Husom, vennlig og med et  
smil åpner og ønsker vel
kommen, blir jeg også møtt 
av Alaska huskyhundene 
Carmen og Livli, rolige og 
uten lyder kommer de mot 
meg, trygge og avmålt ny s
gjerrige, går hver til sitt  
igjen etter en kjapp vel
komst og aksept.

Å prioritere
Innendørs fremhever bok
reoler og aviser at denne 
familien vil vite, en akade
misk fundert familie som 
heller spør «hvorfor?» enn å 
ty til digital underhold ning,  
noen flatskjerm kan jeg ikke,  
etter besøket, huske å ha 
lagt merke til engang …
Morten fremhever stikk   
ordet «prioriteringer», noe 
han hevder nærmest er et 
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Mange av oss som tilhører 
Strinda menighet, har de siste 
årene stiftet bekjentskap med 
Oddrun Hokstad og Kåre 
Friman. Vi treffes en deilig 
godværsdag i etter kant av 
17.mai, på en av benkene ved 
nyplanta blomsterprakt ute 
under irrgrønne bjørke trær 
på Moholt kirkegård. Oddrun 
og Kåre går turer her om
trent hver dag hele året, det 
gir inspirasjon og refleksjon, 
er godt for både kropp og sjel 

og begge har de kjære de 
kan besøke gravstedet til og 
minnes. Naturen og fugle
livet er også dimensjoner de 
to setter pris på ved denne 
store og vakre minnelunden.

I forkant av en kveldsguds
tjeneste i Strinda kirke en 
onsdagskveld for fem år 
siden var Kåre tidlig ute, og 
diakon Ingun Synnøve Bøe 
var offensiv og spurte om han 
ville være med å bidra som 

FRIVILLIGHETEN
Å VÆRE FRIVILLIG I KIRKEN ER MYE MER ENN Å FÅ GJORT EN JOBB. DET HANDLER OM ÅPENHET, 

MENING OG TILHØRIGHET. DE TRE PORTRETTENE VISER AT FRIVILLIGE OFTE BÅDE  
GIR OG TAR IMOT. FRIVILLIGHET OG FELLESSKAP HØRER SAMMEN.

TEKST OG FOTO:  ERLEND STORLI OG BØRRE RINDAL

Et lite knippe frivillige som gjør en flott innsats i  
Strinda, Berg og Strindheim kirke 
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VIKTIGE VERDIER
JEG HAR NOEN VERDIER SOM JEG SETTER HØYERE ENN ANDRE.  
FOR DISSE VERDIENE ER JEG VILLIG TIL Å BRUKE BÅDE TID OG KREFTER. 
HVA ER VIKTIG I DITT LIV?   MENIGHETSPEDAGOG ODD ERIK STENDAHL

Vi som er voksne, er forbilder for barna vi møter. 
Ja, jeg tenker ikke bare på foreldres møte med 
egne barn. Vi er forbilder for alle barn vi møter. 
På gata, i butikken, på jobben, i kirka… Det er 
gjennom oss barna lærer om verden rundt seg, 
fra oss som har litt mer livserfaring.

I femårsalderen pleier mange barn å oppdage de 
eksistensielle spørsmålene; Hvem er jeg? Hvem 
har skapt jorden/universet? Og etter hvert: Hva er 
meningen med livet? Hvorfor er det krig? Den kristne 
troen setter menneskelivet inn i en eksistensiell 
ramme, og forsøker å besvare disse spørsmålene. 

De gamle bibelfortellingene, skapt av lang livsvis
dom, sier noe om menneskets plass i tilværelsen. 
Når barna får kjennskap til disse fortellingene, 
får de også del i fortellinger som store deler av 

menneskene i verden har felles. I løpet av ett år 
inviterer vi flere tusen barn og unge i våre menig
heter til samlinger hvor en eller flere av disse 
fortellingene inngår.

Menighetenes aktiviteter for barn og unge ledes 
av ansatte pedagoger, som sammen med frivil
lige ungdommer og voksne gjennomfører ganske 
mange samlinger gjennom et år. Hvilke verdier er 
viktig i ditt liv? Du kan også være med å gi barna 
våre en ramme rundt livet. Eller vi kan si det med 
visjonen til Den norske kirke: «Mer himmel på jord».

I år er det frivillighetens år. Å være med som fri
villig i kirken gir deg både et hyggelig fellesskap 
og opplevelsen av å bety noe for andre. Ta kontakt 
med en av oss ansatte i menighetene hvis du har 
lyst til å være med.

mantra for ham, et forhold 
han er nærmest manisk 
opptatt av. Når arbeidet, 
mål tider og søvn er truk
ket ifra, hva skal man bruke 
fritiden til? Sosiale medier 
er for Morten tidstyver. Ei 
heller sliter han TV´n. Han 
og kona Bente kan til nød 
spandere tid på en god film, 
en gang i blant. Aktuelt  
nyhets og kulturstoff, 
samt offentlige ordskifter 
og synspunkter absorberes 
og bearbeides i stedet fra 
ukeavisa Dag og Tid hver 
fredag, Klassekampens lør
dagsutgave samt Vårt Land. 
Men Morten er langt ifra 
morali serende, enhver må 
selv velge hva de vil bruke 
tida på.
Mortens prioriteringer har 
derimot kommet Strinda 
menighet meget vel til 
gode. Her kan nevnes drift 
av søndagsskole, barne og 
ungdomsklubb i Moholt 
Menighetshus hvor han 
også har vært styremedlem, 
praktisk arbeid sammen 
med John Thomas Aalstad, 
både riving og ombygging 
av deler av menighetshuset. 
I Kirkelig Fellesråd var 
Morten videre med på å for 
valte den kirke lige infra
strukturen i hele Trondheim.

Fellesskap og forskjellighet
Senere har det kristne felles
skapet stått mer i sentrum 
for hans frivillighet. I denne 
sammenhengen vil han fram  
heve det å kunne delta i å 
bygge «Guds rike». Ethvert 
møte med medmennesker, 
og måten det skjer på, er 
viktig. Hvordan møter vi våre 
medmennesker i kirka? 
Hvordan snakker vi sammen 
og reflekterer over spørsmål 
rundt tro og tvil? Morten følger 
ikke tanken om at det må 
ligge et motiv av misjon bak 
måten man møter medmen
nesker på, at målet om en 
omvendel se til kristen tro må  
ligge i bakhodet som en slags 
aktiv strategi. Vi må aksep
tere at alle mennesker har en 
unik livserfari ng, ulike men  
nes ker har ofte svært ulike 
forutsetninger. Morten frem  
hever at livser faringer og 
forutsetninger i særlig grad 
er bestemt av flaks eller 
uflaks, forhold som gjennom
syrer tilværelsen. Respekt for 
forskjellighet bør derfor stå  
sentralt, folk må finne sin egen  
vei, uavhengig av tro og tvil. 

De senere årene har pers
pek tivet særlig vært rettet 
inn mot våre nye lands
menn, enkeltpersoner med 
en helt annen kulturbak
grunn, gjerne fra stater hvor 
kristendommen som religi
on står langt svakere enn i 
Norge, jamvel holdes nede 
politisk, men hvor mennes
ker derfra like vel på egen 
hånd har oppsøkt guds
tjenestene i Strinda. Morten 
har sett det som en viktig 
oppgave å bidra praktisk for 
å kunne hjelpe flere av disse 
til å både finne tilhørighet, 
forstå språket og å kunne 

motta det viktige dåps sakr
a mentet, når de selv har 
gått inn for det. Her har 
både han og Bente ved flere 
anledninger stilt opp som 
faddere. De har videre åpnet 
hjemmet sitt ved å invitere 
til middag. Slik knyttes tillit 
og dypere relasjoner.

Morten understreker guds
tjenesten som motivasjons  
kilde, ikke minst selve litur  
gien og nattverden. Dette 
styrker i hverdagen. 
Fornemmelsen av Guds 
nærvær, troen på en Gud 
som vil oss vel og påmin
nelsen og håpet om at det 
finnes noe mer, er sentralt. 
Særlig velsignelsens avslut
ning med under strekingen av  
at Gud ser oss og gir oss fred. 

En aktiv fritid er viktig for 
Morten, gjerne sammen med  
Bente, gjerne gjennom natur 
opplevelser, helst underveis 
oppover og til topps på en av 
Norges fjelltopper, det være 
seg til fots, på ski eller gjen
nom alpine aktiviteter hvor 
sikringsutstyr som tau og 
festemidler må brukes for å 
forsere hammere, egger og 
isbreer for å nå tinden. Han 
elsker å slite, resultatet er 
glede, tilfredshet og en god 
mestringsfølelse.

Det er tid for å avslutte den 
gode samtalen, og for å få 
tatt et bilde, ber jeg Morten 
ta ut en tilfeldig bok fra de  
rikholdige bokhyllene. 
«Dette er min Bibel», sier 
han med humor og litt lat
ter da han kjapt griper fatt 
i den tykke boka «Norges 
Fjelltopper» med et prektig 
og dramatisk skue fra Vest
Jotunheimen på omslaget. 

0 år:  Babysang, Berg kirke (hver mandag)
 facebook.com/BabysangBerg
0 år:  Babysang, Strindheim kirke  
 (fredag/partallsuker).  
 facebook.com/babysang.strindheim.kirke
1 år:  12 år: Småbarnsgudstjeneste, Strinda (21. aug)
 Småbarnsgudstjeneste, Berg (2. okt)
1-3 år: Småbarnssang, Strindheim
2 år:  2årsbok, Strinda (21. aug)
 2årsbok, Berg (2. okt)
 2årsbok, Strindheim (13. nov)

3 år:  Adventssamling, Strinda (15. nov)
 Adventssamling, Berg (16. nov)
 Adventssamling, Strindheim (22. nov)
4 år:  4årsbok, Strinda
 4årsbok, Berg (06. nov)
 4årsbok, Strindheim (25. sep)
5-8 år:  Barneklubben i Berg (Første torsdag i mnd)
5-9 år: Barnas jubelkor (Hver mandag 17.30)
10 år:  Pizza, sykkel og Newton, Strinda/ 
 Strindheim (27. sep)
 Pizza, sykkel og Newton, Berg (29. sep)
11 år:  Lys Våken (19.20. nov)

TROSOPPLÆRINGSKALENDER 0-15 ÅR
Alle barn og unge i Strinda, Berg og Strindheim er velkommen til arrangementene. Datoer planlagt i 2022:
  

I fjor startet BARNAS 
JUBELKOR opp med Marit 
Bergendal som diri gent og 
kantor Endre Lorentzen som 
pianist. Koret har en stabil 
gruppe medlemmer og møtes 
i Berg kirke hver mandag. Det 
er plass til mange flere! 

UNDERVISNINGSTILBUD 0-15 ÅR
MENIGHETENE VÅRE HAR ET STORT UNDERVISNINGSTILBUD TIL ALLE BARN OG UNGE I
OMRÅDET. HER KAN DU LESE OM NOEN AV TILBUDENE VI HAR FOR ALDERSGRUPPEN 0-15 ÅR.

ÅPEN KIRKE-LØRDAG: 
Aktivitetstorg, lego/
perling/tegning, kafé og 
«St. Georg og dragen». 
Interaktivt teater i og 
rundt kirka. Strinda 
kirke lørdag 1. okt  
11.00-14.00
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LOVSANGSHJEMMET
Barnehage i slummen i 
Bangkok. Området er preget 
av store sosiale problemer; 
fattigdom, splittede fami
lier, rus og kriminalitet. På 
Lovsangshjemmet får barna 
omsorg og trygghet, og de 
får leke, lære, spise og hvile.

NÅDEHJEMMET
Et hjem for gravide i en van
skelig livssituasjon. Her kan 
de få hjelp og støtte gjen
nom svangerskap, fødsel og 
barseltid. De får arbeidstren
ing og oppmuntring til å 
gjenopprette kontakt med 
familie og nettverk.

LØRDAGSKLUBBER
Et tilbud til barn fra minori  
 

tetsfolk i NordThailand. Det 
er et trygt sted å være, der 
blant annet undervisning 
om barns rettigheter, egen 
kultur, naturvern, grønn
saksdyrking og bibelhisto
rier står på agendaen.

FOREBYGGING AV 
MENNESKEHANDEL
Thailand er et av landene 
med mest menneskehandel. 
«Sterke og trygge familier» 
er et prosjekt som har som 
mål å sikre barns rettigheter, 
forebygge menneskehandel 
og styrke familier.

KLIMASMART JORDBRUK
For kirken i Nanprovinsen i 
NordThailand har metodene 
fra såkalt regenerativt jord  

bruk ført til at de nå får gode  
avlinger flere ganger i året.
Kirken ønsker å være et 
læringssenter der bønder i 
nabolaget kan inspireres og 
få opplæring.

USE YOUR TALENTS
Kirken har ikke nok prester. 
Derfor er opplæring av fri
villige spesielt viktig. Kvin
ner og menn settes i stand 
til tjeneste i kirken. De deler 
troen på Jesus og formidler 
nåde i et land der den van
lige tankegangen er at en 
får som fortjent.

Hvis du vil støtte misjons-
prosjektet i Thailand:
K ONTO: 8220 02 85057 - 
KID: 118930250118930250

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 15.10.22. Husk å oppgi navn og adresse. Én vinner trekkes ut til å få to flaxlodd..  
Vinner av kryssord i nr. 2 var Gerd Aasen Sødahl. Gratulerer!

KRYSSORD 
STRINDHEIM MENIGHET

MISJONSPROSJEKT I THAILAND
TEKST: NMS OG FOTO: HILDE JØRGENSEN

STØTT VÅRE ANNONSØRER! DE STØTTER OSS! 

SCUSHI
el-sykler

Valentinlyst Senter • www.scushi. no
Tlf. 94 10 54 40
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Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig vekt 
på kampen for trosfrihet. De støtter misjon i land der trosfriheten begrenses, og styrker 
kristnes rett til å leve ut og dele sin tro. Organisasjonen kjemper samtidig for alle men-
neskers frihet til å tro eller ikke ha en tro og for alles rett til å skifte tro. (kilde stefanus.no)

Gi en gave på kontonummer: 3000 14 57922  eller på VIPPS: 19013

fra "kirkelunsj"i Mukdahan, en by som ligger i det nordøstlige Thailand. Etter gudstjenesten ryddes stolene i kirkerommet 
bort, og menigheten setter seg på gulvet og spiser et varmt måltid sammen.

TUSEN TAKK FOR 
MINNEGAVER
til minne om Anna Børresen  
og Ivar Julian Fossbakk.

Strindheim menighet
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BLI  MED PÅ NOE AV ALT DET SPENNENDE 
SOM SKJER I MENIGHETENE I HØST:
DIAKONI
TORSDAGSKAFÉ BERG KIRKE 
KL.12-14
08.09.: Busstur til Stjørdal. 
Påmelding!
15.09.: «Jesus som leder» v/
John Syrstad.
20.10.: «Ta vare på synet» v/
Anne Kristine Gudmestad.
17.11.: «Mine møter med de 
som sitter nederst ved bor
det» v/Stein Bratseth.
15.12.: Julelunsj og «Julen i 
ord og toner».

TORSDAGSKAFÉ MOHOLT 
MENIGHETSHUS KL.12-14
18.08.: Kaffe og prat
01.09.: «Ta vare på synet» v/
Anne Kristine Gudmestad.
08.09.: Busstur til Stjørdal. 
Påmelding!
15.09.: Kaffe og prat
06.10.: Dikt av vår egen dik
ter, Kåre Frimann
20.10.: Kaffe og prat
03.11.: Besøk av Besteforel
drenes klimaaksjon
17.11.: Kaffe og prat
01.12.: Julemiddag

TORSDAGSKAFÉ/TEMATREFF 
STRINDHEIM KIRKE KL.12-14
Torsdagskafeen har tema, 
allsang, andakt, bevertning, 
gratislotteri. Tematreffene 
har et foredrag m/påfølgende 
samtale eller anledning til å 
stille spørsmål etterfulgt av 
enkel servering.
01.09.: Torsdagskafé.  
Program ikke klart
15.09.: Tematreff: «Aldring
ens utfordringer! Hjelp til 
selvhjelp» v/psykiater John 
Christian Fløvig og psyk.spl. 
Tone Schevik

29.09.: Torsdagskafé: «Å ta 
vare på synet – informasjon om  
øyesykdommer» v/øyesyke  
pleier AnneKristine  Gudmestad
13.10.: Tematreff.  
Program ikke klart
27.10.: Torsdagskafé: Bilder 
og dikt v/Gunvor Helgetun
10.11.: Tematreff.  
Program ikke klart
24.11.: Torsdagskafé.  
Program ikke klart
08.12.: Tematreff.  
Program ikke klart

FREDAGSTREFF STRINDHEIM 
KIRKE hver fredag kl.11.30 – 
12.30 . Uformell samling med 
kaffe, mat og prat. Ikke noe 
program. Man kan komme og 
gå når man vil.

MENIGHETSTUR
Torsdag 08.09.: Busstur til 
Stjørdal arrangert av Strinda 
og Berg menigheter. Påmelding!

MIDDAG I BERG KIRKE
for hele familien torsdagene 
01.09., 06.10., 03.11. og 01.12. 
kl.16.3017.30.

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 men
neske som setter av tid til ak
kurat deg. Kontaktpersoner 
er diakonene og prestene. Se 
kontaktinfo side 2.

BESØKSTJENESTE 
i Berg menighet. Ønsker du 
hyggelig besøk av noen som 
bryr seg? Ta kontakt på tel
efon 971 98 414.

KURS/FORDYPNING
BIBELMEDITASJON
i Strindheim kirke søndagene 
28.08., 25.09., 23.10. og 20.11. 
kl.19  21. Vi lytter til en 
bibeltekst. Stillhet til etter
tanke. Mulighet til kreativitet 
med malepensel/fargeblyant
er. Anledning til å dele tanker 
og erfaringer.

KURSET «TRO – LIVSREISE»
Berg kirke onsdager 
kl.20.00– 21.30
Bli med på en åpen reise og 
møt ulike perspektiver på tro. 
Du får konkrete tips om for
skjellige former for bønn og 
trospraksis som kan hjelpe 
deg i hverdagen. Gruppesam
talene etter innledningene 
betyr mye for de som deltar. 
Innlederne har til sammen 
bred kunnskap og varierte 
erfaringer. Enkel kveldsmat.
Spørsmål: Børre Rindal, 
sokneprest Strindheim 
br473@kirken.no 995 26 794 
19.10.: Leif Gunnar Engedal: 
Vekst og modning. Om tro 
som ressurs for et liv i ut-
vikling og åpenhet. 
26.10.: Jo Helge Sjøflot: Tvil. 
Er det bare å gi opp om en ofte 
tviler? Kan en sliten tro hvile i 
bønn?  
02.11.: Elin Kyseth: Dialog. 
Vår tid er polarisert. Åpner 
dialog med andre oss for en 
dypere samtale med Gud?  
09.11.:  Marit Skartveit: 
Fellesskapet. Møter vi Gud i 
de andre? Er fellesskapet et 
sakrament? 

SAMTALEGRUPPE I  
STRINDA KIRKE
Hvem vi er, beskriver vi 
gjerne i forhold til hvem vi 
har relasjoner til  datter, 
samboer, nabo, osv.  Av og 
til kan vi bli overveldet av 
opp levelsen av å være grunn
leggende ALENE.
Boka THE SHATTERING OF 
LONELINESS, av Erik Varden 
(katolsk biskop i Trondheim) 
utfordrer denne ensomheten 
ved å gi oss en påminnelse 
om hvem vi er, hvor vi hører 
til, og hva vi er her for. I høst 
starter en samtale gruppe 
om boka.  En kveld for hvert 
av de seks kapitlene.
Oppstart onsdag 21.09. kl. 
19.45 i Strinda kirke.  
Gruppa avtaler selv møte
frekvens på første samling.
Send gjerne en epost til 
sokneprest Børre Rindal 
br473@kirken.no (telefon 
995 26 794) dersom du er 
interessert, eller bare møt 
opp. Du er velkommen selv 
om du ikke kan møte på alle 
samlingene.

ANDRE ARRANGEMENT
SENIOR-YOGA I BERG KIRKE 
Torsdager 25.08., 29.09., 27.10., 
24.11 og 22.12. kl.12. – 13.30.

KLIMA OG FORBRUK
Felles møte i Berg kirke 
14.09. kl.19. Biskop Herborg 
Finnset og flere deltar.

BYDELSFEST OG  
50-ÅRSJUBILEUM FOR BERG
15.09. Nærmere opplys
ninger kommer.

KANTORIET
Voksenkor for glade sangere 
(og de som vil bli det) i Berg  
kirke torsdager kl.19.30 – 21.30.  
Oppstart for høsten den 15.09.  
Mer informasjon v/kantor 
Magnus Leite (se side 2).

BASAR STRINDHEIM KIRKE
lørdag 24.09. kl.11 – 14.  
Nærmere program 
kunngjøres senere, men Siri 
og Steinar Leirvik vil delta.

KANTORS AFTEN
tirsdag 27.09. kl.20 i Strinda 
kirke. Våre kantorer Mag
nus Leite, Endre Lorentzen 
og Thomas Immanuel Vatn 
Weisser i fri utfoldelse. 

KULTURKVELD
mandag 14.11. kl.19.30 i 
Berg kirke. Nærmere pro
gram kunngjøres senere.

JULEMESSE BERG KIRKE
lørdag 19.11. Nærmere pro
gram kunngjøres senere.

PERSONALIA
Menighetspedagog Odd 
Erik Stendahl avsluttet sin 
tjeneste hos oss i sommer. 
Ny pedagog er foreløpig ikke 
på plass.
Prost Nils Åge Aune sluttet 
i vår. Ny prost for Strinda, 
Heimdal og Byåsen prosti er 
Håkon Daniel Beyer Olaus
sen. Han tiltrådte formelt 
8. august, men har vikariert 
en stund før det. Hjertelig 
velkommen!

 

VIL DU VÆRE MED  
SOM FRIVILLIG I VÅRE 
MENIGHETER?

I vårt siste blad hadde 
 vi samtale som tema.  
Flere har tatt kontakt 
med ønske om dette.  
Behovet for å ha noen 
å snakke med er stort. 
Noen har også tatt kon-
takt fordi de ønsker en 
besøksvenn. 

Vi vil derfor utfordre 
fri villige og andre til å 
melde seg til besøks    - 
t jenesten. Det kan være 
ulike oppgaver: gå en 
liten tur, være med til  
butikken, til lege, til 
frisør, gå på kafe eller 
kanskje på konsert?  
Hvis dette er noe for deg, 
ta kontakt med diakonene  
Ingun 46928299 eller 
Sølvi 46918327

Vi har også mange andre 
oppgaver i menighetene. 
Hva kan DU tenke deg?

TUSEN TAKK,  STRINDHEIM!
Hoeggen kirke har vært stengt for ombygging siden høsten 2021. Her på Valentinlyst  
fant vi det vi trengte: lokaler og muligheter til å møtes innenfor koronaregler. Så 
utover dette året ble det øvelser, to gudstjenester, en liten adventskonsert og Nidelven 
menighet sin store vårkonsert. Tusen takk for husrom og hjerterom!
Strindheim blir nok fortsatt «home away from home» - tusen takk for oss!

Hilsen KOR ARTIG



04.09. – 13. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Joh.15, 13-17
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Rindal
BERG KIRKE kl.11: Familieguds
tjeneste/høsttakkefest v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.18:  
Popmesse v/Aas

11.09. – 14. SØNDAG I TREENIG-
HETSTIDEN / VINGÅRDSSØNDAG
Matt.19, 27-30
BERG KIRKE kl.11: FELLES  
Høytidsgudstjeneste m/50års
jubileumsmarkering og konfirmant
presentasjon  v/Svanholm. 

18.09. – 15. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Joh.15, 9-12
ZION SYKEHJEM kl.12.30:  
Gudstjeneste v/Aas.  
Felles for Strinda og Berg sokn.
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste m/konfirmant
presentasjon v/Rindal

25.09. – 16. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Matt.11, 16-19
STRINDA KIRKE kl.18:  
Gudstjeneste v/Svanholm
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Aas
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Svanholm. 
4årsbok.

29.09. TORSDAG
Mark.5, 3543
BERG KIRKE kl.18.30: Torsdags
messe for og med ungdom v/Aas.

02.10. – 17. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Mark.5, 35-43
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Rindal
BERG KIRKE kl.11: Småbarnsguds
tjeneste m/teater v/Svanholm, 
Sørensen og Unsmo.
S TRINDHEIM KIRKE kl.18:  
Messe for Gud og hvermann  
v/Rindal. Tema: «Ringenes herre».

09.10. – 18. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Mark.1, 40-45
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Roland
BERG KIRKE kl.11: Gudstjeneste v/Aas
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Misjonsgudstjeneste v/Rindal

16.10. – 19. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Luk.9, 57-62
BERG KIRKE kl.18:  
FELLES Gudstjeneste v/Roland

23.10. – 20. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Matt.18, 1-11
STRINDA KIRKE kl.11: Gudstjeneste v/Aas
BERG KIRKE kl.11:  
Misjonsgudstjeneste v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Rindal

27.10. TORSDAG
Luk.15, 11-32
BERG KIRKE kl.18.30: Torsdags
messe for og med ungdom v/Aas.

30.10. BOTS- OG BØNNEDAG
Luk.15, 11-32
STRINDA KIRKE kl.18:  
Gudstjeneste v/Roland
BERG KIRKE kl.11: Gudstjeneste 
v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Roland

06.11. ALLEHELGENSDAG
Luk.6, 20-23
STRINDA KIRKE kl.11:  
Allehelgensgudstjeneste v/Aas
BERG KIRKE kl.11: Familieguds
tjeneste v/Svanholm. 4årsbok.
STRINDHEIM KIRKE kl.18: Messe  
for Gud og hvermann m/Allehelgens 
 preg v/Aas. Minning av døde siste år.

13.11. – 23. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Matt.24, 35-44
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/vikar
BERG KIRKE kl.11: Gudstjeneste  
v/Roland. Søndag for forfulgte.
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Rindal.  
Kirkebok til 2, 4 og 6åringer.

20.11. DOMSSØNDAG/KRISTI 
KONGEDAG
Joh.9, 39-41
STRINDA KIRKE kl.11: Gudstjeneste v/Aas
BERG KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Svanholm og 
Sørensen
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Rindal

24.11. TORSDAG
Matt.21, 1-11
BERG KIRKE KL.18.30: Torsdags
messe for og med ungdom v/Aas.

27.11. – 1. SØNDAG I ADVENT
Matt.21, 1-11
STRINDA KIRKE kl.18:  
Familiegudstjeneste v/Roland
BERG KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Aas
STRINDHEIM KIRKE kl.18:  
Lysmesse v/konfirmanter og Rindal
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MED FORBEHOLD OM ENDRINGER. SE ADRESSEAVISEN OG HJEMMESIDENE FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER.  
KONTAKTINFORMASJON om menighetene: se side 2.  

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

GUDSTJENESTER 
STRINDA, BERG OG STRINDHEIM KIRKER 

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


