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Farger til glede!



Hva hadde naturen vært uten 
farger? Ei blomstereng i svart-
hvitt hadde vært utrolig kjedelig. 
Heldigvis er det ikke slik! 

Kanskje har du denne sommeren 
hatt gleden av å oppleve ei 
blomstereng med de vakreste 
fargene som finnes, eller en 
solnedgang med alle mulige 
nyanser av rødt og rosa. Det er gode 
sommerminner å ta med seg. Og nå 
ligger høsten foran oss. For mange 
av oss den fineste tiden, der det 
kan virke som om Skaperen tar helt 
av og bruker hele fargepalletten i 
naturen. 

Skjelne mellom millioner av 
farger 
Farger, natur og mennesker hører 
sammen. Når lysstrålene møter 
øyet, er strålene i seg selv uten 
farge.  Opplevelsen av farger skapes 
i hjernen ved hjelp av sansecellene 
i øyet som mottar lyset. Det er 
ufattelig å tenke på at øyet vårt er 
skapt slik at vi kan skjelne mellom 
mange millioner fargenyanser. 
Fargene er en gave, gitt oss av vår 
Skaper, for at vi skal glede oss over 
det vakre mangfoldet i naturen og 
livet! 

Livet er sammensatt 
Livet er ikke svart-hvitt. Det er 
sammensatt med et mangfold av 
farger, med både lyse og mørke 
fargenyanser. Glede og sorg kan 
ligge side om side, tett sammenvevd 
med hverandre. Derfor trenger ikke 
de mørke fargene bare å begrense 

livet, men også berike det. Er det 
ikke slik, at det er de mørke fargene 
som får oss til å virkelig sette 
pris på de lyse? Latter og gråt. 
Glede og sorg. Kjærlighet og savn. 
Det sammensatte livet kan være 
meningsfylt, selv om det ikke er 
mening med alt som skjer.  

Hjelp til å se nyansene 
Å glede seg over fargene i livet, 
er fint på varme sommerdager, 
men kan være mer krevende når 
høststormene setter inn og tar tak 
på innsida vår. Da trenger vi å bli 
møtt av medmennesker som ser og 
lytter. Som ser oss når livet føles 
svart-hvitt, og som hjelper oss til å 
se nyansene. Det er i overgangene 
mellom mørket og lyset at håpet 
finnes! 

Jesus møtte mennesker på en slik 
måte at de fikk hjelp til å leve med 
kontrastene og se nyansene. Han 
kjente på mørke og lys, og vil være 
en god medvandrer, midt i alt som 
er. Og han sa at for Gud er alle 
mennesker like verdifulle!

Byåsen og Sverresborg menighet 
består av alle mennesker som bor 
på Byåsen. I Guds mangfoldige 
sammenheng, kan vi bære, bli båret 
og berikes av hverandre, uavhengig 
av hudfarge, kjønn, legning, alder, 
yrke og sosial tilhørighet. Alle 
mennesker hører til!

For hva hadde fellesskapet vært 
uten et mangfold av farger?

1. Hva får deg til å le?

- Det kan være mye forskjellig! Alt fra 
situasjonskomikk, til mannen min, som 
kan si mye rart som får andre til å trekke 
på smilebåndet. Og jeg ler fortsatt av å 
se en episode med Fleksnes!

2. Hva gjør deg sint?
- Kanskje aller mest når jeg kjenner på 
urettferdighet. Eller at noen lurer og 
lyver. Jeg tror jeg har en stor rettferdig- 
hetssans og kan da kreve nesten vel 
mye ærlighet noen ganger. Og kan da 
kjenne på sinne, om jeg opplever at 
ærlighet og rettferdighet utnyttes.

3. Når kjenner du deg trygg?
- Jeg kjenner meg trygg når jeg kjenner 
på ekte tillit. Tillit mellom meg og men-
nesker som står meg nær.

4. Er det noe du angrer på?
- Oi, det er vanskelig å svare på. Men jeg 
tror stort sett at jeg ikke angrer på så 
mye. Kanskje i øyeblikket noen ganger, 
men så går det fort over.

5. Når var du sist i kirken, og 
hvorfor?

- Jeg var inne i en stor kirke på ferie for 
to dager siden. Jeg bruker å oppsøke kir-
ker og kirkerom på de aller fleste turene 
jeg er på. Den siste gudstjenesten jeg 
var på, var i Nidarosdomen 17 mai.

6. Hva er nåde?
- Nåde er et ord jeg føler jeg ikke forstår 
helt. Men for meg er vel nåde en form 
for overbærenhet, tilgivelse, det å bli 
tålt og tilgitt, selv om man viser sin 
menneskelige feilbarhet.

7. Når tenkte du sist på døden?
- Som lege tenker jeg vel ofte på døden, 
i en profesjonell forstand. Men også som 
menneske er døden en del av tilværel-
sen, og jeg tenker at det er en del av 
livet, på en måte, selv om samfunnet 
vårt kan virke ”redd” for døden. Jeg har 
nylig mistet en onkel, og har vel tenkt 
litt mer på døden og forgjengeligheten i 
den anledning.

8. Hva gir deg ro?

- Jeg finner mye ro i være alene. Jeg 
trenger mye alenetid, og oppsøker da 
naturen. For meg gir det mye ro å være 
under en stor trekrone, lent inntil en 
stor og stødig trestamme. Jeg finner 
også stor ro ved å sitte på hytta og kikke 
utover fjorden.

9. Hvilken historisk person ville du 
møtt?
- Det er mange historiske personer 
det ville vært fint å møte. Men i denne 
anledningen kan jeg si Jesus! Kanskje 
jeg ville spurt ham hvor han fikk motet 
sitt fra.

10. Hva er det beste og det verste 
med kirken?
- Det beste er kanskje at kirken i mine 
øyne ønsker noe som er genuint bra for 
mennesker. Det er ikke alltid at det har 
blitt slik for alle. Men det er mye godhet 
i kirken, som vi også trenger. Det verste 
er kanskje en historisk lav toleranse for 
enkelte mennesker og grupper av men-
nesker. Og personlig liker jeg ikke alle 
endringene i liturgien, og det jeg mener 
er en misforstått modernisering, Det 
ødelegger opplevelsen av ro, nærvær og 
”hellighet” for meg.

10 raske spørsmål
Kari Løvendahl Mogstad, lege, 5-barnsmor: om livet, døden og kirken.Fargene i livet!
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Strikkedilla  
i rødt og lilla!
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Over alt hvor vi ferdes i byen 
omgis vi av farger og de påvirker 
hvordan vi opplever steder i posi-
tiv- og negativ retning, fra små-
husbebyggelsen på Bakklandet til 
asfaltjungelen på Brattøra. Det at 
bryggerekken langs Nidelven er 
det mest populære motivet turis-
tene fotograferer i Trondheim må 
bety at denne gir positiv energi til 
folk fra andre steder på kloden.

Opp gjennom tiden har miljøet rundt 
«Form og Farge» på NTH bidratt til å 
gi byen et avstemt uttrykk. I 1982 fikk 
kunstneren og arkitekten Arne E. Holm, 
Houens diplom for arbeidet med farge-
settingen av Munkegaten. Kunstneren 
Bruno Lundstrøm ga farger til flere 
bygg i Trondheim, bl.a. kornsiloene i Ila, 
undervisningsbygget på Gløshaugen og 
murgårdene i Olav Tryggvasons gate 
1-3.

Arne E. Holm var også sentral da lav-
blokkene i Fjellseterveien 10 (nå Viktor 

Baumanns vei, bildet) fikk sin farge- 
setting i 1953. Bygget var reist i 1951 og 
kledd med trepanel. I gamle protokoller 
kan man lese om hvordan leilighets-
komplekset ovenfor Åsveien skole fikk 
sin karakteristiske fargesetting. Styret  
hadde innstilt at hele huset skulle 
males i én farge, men i allmøtet den 
23. april 1953 kom man ikke til enighet, 
og det ble derfor besluttet å innhente 
profesjonell bistand.

Ifølge protokollen kom Holm med to 
forslag, ett ensfarget og ett flerfarget.
Rødt, gult, blått og grønt; primær- 
fargene og grønt. Enn i dag kan alle se 
hvilket forslag som fikk flest stemmer.

På 50-tallet dukket det opp flere større 
byggeprosjekter rundt omkring i byen 
som fikk en markant fargesetting. 
Nede i Skjæringen i Ila ble tre punkt-
hus reist i 1955. Et blått, et gult og et 
rødt. I 1952 kom «Politiets byggelag» 
med tomannsboliger nedover langs 
Breidablikkveien fra Wullumsgården 
mot Byåsveien og i 1953 bygde «Brann-
folkenes byggelag» tomannsboliger på 
Hammersborg, fargesatt i gult, rødt og 
grønt. Også boligblokkene i Fjellseter-
veien 12 fikk fargesatte balkonger da de 
ble reist omkring 1954.

Omkring på kloden finnes steder der 
farger har en spesiell betydning. På øya 
Burano, i lagunen ved Venezia, har hvert 
hus ulike farger. Historien sier at bak-

grunnen for dette var at fiskerne som 
kom hjem fra sjøen kunne se huset sitt 
fra båten når de nærmet seg øya.

Tilhørighet er essensielt i våre liv. Når 
denne tilhørigheten også gir identitet er 
man kommet et godt stykke på vei.

Min mormor og morfar flyttet inn i det 
gule punkthuset i Skjæringen i Ila etter 
at de stod ferdige i 1955. Fra 8. etasje 
hadde de utsikt mot fjorden og Munk-
holmen. Morfar var postfullmektig på 
Hurtigruten og reiste til og fra Trond-
heim. Fra kjøkkenvinduet kunne mormor 
se skipet når det forlot byen og når det 
kom tilbake. Fra skipet kunne morfar 
se kjøkkenvinduet i det gule bygget. Da 
vi skulle på besøk var vi ikke i tvil om 
hvilket hus de bodde i.

Min farmor og farfar med familie flyttet 
inn i Viktor Baumanns vei 10 i 1951, i 
andre etasje i det røde bygget mot By-
åsveien. Dette bygget har fascinert meg 
så lenge jeg kan huske, de klare fargene 
og den store hagen.

For litt over tyve år siden kom en leilig-
het til salgs i huset. Vi slo til og flyttet 
inn i tredje etasje i det gule bygget. For 
meg ble det som «å komme hjem». Om 
noen spurte hvor vi hadde flyttet sa jeg 
«I de fargerike byggene ved Åsveien 
skole, i toppen av det gule». De fleste 
visste hvor det var!

De prater, strikker og ler. Å holde tråden er lett for denne vante gjengen. Samlet har de sikkert et 
garnforbruk som langt overgår jordas omkrets ved ekvator.

Tekst og foto: Halldis Nergård

4  |  Menighetsbladet

Tirsdag formiddag, annenhver uke, inviterer Byåsen menighet 
til strikkekafé. Arrangementet er åpent for alle interesserte, 
både erfarne og uerfarne. Her kan de mest klønete få topp 
veiledning gjennom rette, vrange og komplett umedgjørlige 
masker – samt opplegg og fellinger av alle mulige slag.

Kofter til alle
- Dette er et lavterskeltilbud for unge og gamle av alle kjønn, 
påpeker diakon og initiativtaker Anne Talsnes Flatmo, med 
blikket fast festet i en kjapt voksende knallrød barnevott til 
menighetens julemesse. Ved siden av sitter forsamlingens 
eldste, Jorunn Budal (85), uten noe i hendene. Men genseren 
hennes, en ferskenfarget sommertopp med intrikate fletter og 
mønstringer, viser at hun turnerer garn og pinner bedre enn de 
fleste. Aller best liker hun å lage setesdalskofter med selv- 
broderte halsborder i rødt og grønt.

- Alle i familien har fått hver sin. I tillegg har jeg gitt en og 
annen til julemesse-utlodningen. Siste år vant han som aller 
mest ønsket å vinne. Det var fint, synes Jorunn, som nekter 
seg å bruke opp mer enn en garnbunt hver dag. Strikkegrepet 
bør helst vare noen år til.

Loppemarkeds-genser
Inga Andresen er snart ferdig med en kornblå barnegenser i 
myk alpakkaull. Men holder den siste garnresten helt opp til 
halsen? Å oppspore maken garntype kan bli vanskelig. Den 
nesten ferdige genseren fant hun på et loppemarked. Bole og 
armer var tredd inn på en rundpinne. 15 kroner var prisen på 
alt sammen. Planen er å gi det ferdige resultatet til barne- 
barnet Ludvig på tre år.

Kirsti Kielland har også fullført andres strikketøy. Hennes pro-
sjekt kom fra en bruktbutikk. Bolen var ferdig. Men mønster 
og garn til ermene fulgte ikke med. Heldigvis finnes det en 
Facebook-side som gir førstehjelp til opprådde strikkere.  
Og genseren ble ferdig.

Kirsti strikker gjerne for andre. Et luftig og varmende svart 
plagg til en fjern slektning blir til mellom fingrene hennes 
mens hun passer kakedisken.

For selvfølgelig er det salg av kaffe og kaker på en strikkekafé! 
Bordet bugner av fristelser i alle farger. Oppdekningen lokker 
også til seg barn og foreldre fra dagens babysang. De har  

sunget seg ferdig og er både sultne og tørste. Men først og 
fremst blide. Sanggleden virker da også nokså lik i de to 
gruppene.  

Jorunn fikk i alle fall de fleste med seg da hun stemmet opp 
i Kardemomme-sangen om røverne Kasper og Jesper og 
Jonatan. Tilbudene på strikkekaféen omfatter altså mye mer 
enn strikking.

Hjelpestrikker: Jorunn Budal strikker videre på Anne Talsnes 
Flatmos røde barnevott, mens Inga Andresen tøyer de siste blå 
garnrestene for å få barnebarnets genser helt ferdig.

Messevott: Bjørg Mørck masseproduserer barnevotter til årets jule-
messe, mens Guri Høyem gjør ferdig en genser til seg selv.

Anders Bjørlykke skriver om historien bak de 
fargerike husene i Viktor Baumanns vei.

FARGENE I VÅRE OMGIVELSER
Tekst og bilde: Anders Bjørlykke
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Ungdom fra Byåsen gikk i kloster i Frankrike  
– fikk venner fra hele verden!

Tekst og foto: Marte Solbakken Leberg

Tilbud etter konfirmasjonstiden 
Turen var et tilbud til fjorårskonfir- 
manter som har deltatt på kurs for å bli 
ledere på konfirmantleir.

Taizè er en liten by i nærheten av Lyon 
i Frankrike. I 1940 flyttet en ung mann, 
Roger Louis Schütz-Marsauche dit. 
Da 2. verdenskrig begynte, kjøpte han 
et lite hus og startet hjelpearbeid for 
flyktninger. Han dannet etter hvert et 
kloster. I årene etterpå har mange unge 
mennesker besøkt klosteret og blitt 
inspirert til fred og forsoningsarbeid. 
På tvers av land, språk og kultur, og 
gjennom å snakke, leve, leke og være 
sosiale sammen og delta på guds-
tjenester, har ungdommer fått verdifulle 
opplevelser og erfaringer. 

Møte nye mennesker og kulturer
Selma Winsnes som også deltok på 
turen, satte stor pris på menneske- 
møtene og mener at slike møter gjør 
noe med oss:

- Man bør dra til Taizè fordi det er utro-
lig lærerikt og et minne for livet. Man 
møter så mange folk med forskjellige 
bakgrunner og historier, noe man ikke 
gjør så ofte. Å få se og oppleve forskjel-
lige kulturer og snakke med masse 
forskjellige folk var veldig lærerikt og 
minneverdig. Av å oppleve dette blir 

man nok mer forståelsesfull overfor 
andre kulturer enn sin egen, noe som 
jeg tror alle har godt av.

Samtaler på tvers
Kevin Hoel Tårnes var med 
som en av lederne på turen. Han lot 
seg også inspirere av fellesskapet og 
samtalene i Taizè, og tror at opp- 
levelsene kan gi inspirasjon til livet her 
hjemme også:

- Når man bor sammen en uke i Taizè, 
spiser den samme maten og har de 
samme rutinene, tror jeg vi kan møte 
hverandre på en annen måte enn til 
vanlig. Min erfaring var at dialogen ble 
ærlig og utforskende. Om vi kan ta med 
oss hjem denne måten å møte folk på, 
tror jeg vi vil få en dialog og en åpenhet 
overfor hverandre som vil utgjøre en 
forskjell i hverdagen vi lever i. Dette tror 
jeg Taizè gir oss muligheten til.

En smeltedigel med mennesker fra uli-
ke steder i Europa og verden kan by på 
kultursjokk. Det var mange ganger vi ble 
utfordret til å gjøre ting på andre måter 
enn vi er vant med. I tillegg er livsstilen i 
Taizè ganske enkel. Taizè prøver å holde 
kostnadene nede, slik at alle kan få 
komme dit uavhengig av økonomi. 

- Det var en spesiell opplevelse, men 
jeg synes fortsatt at det var verdt det. 
Så lenge man er forberedt på et lite 
kultursjokk, mener Sigurd.

Refleksjon og tro 
Alfred Aasland Larsen anbefaler også 
turen, og synes det er et fint sted å 
reflektere mer over hva man tror på.

- Jeg mener andre bør dra til Taizè fordi 

man lærer så mye. Du lærer hva andre 
tror på og jeg ble bedre kjent med meg 
selv, noe jeg også tror andre ble.
Alfred trekker også fram at man er 
velkommen dit uavhengig av hva man 
tror på.

- Mange tror at Taizè er bare for dem 
som tror på Gud eller er kristen, men 
jeg snakket med ganske mange i Taizè 
om hvorfor de var der, og det var mange 
som var der for å bli kjent med nye 
mennesker. Det er jeg som bestemmer 
hva jeg tror på, og det fikk jeg mulig- 
heten til å reflektere over der.

Han sitter igjen med mange gode min-
ner, og anbefaler andre å reise.
- Helt ærlig må jeg si at Taizè var det 
artigste, kuleste og mest spennende jeg 
noen gang har opplevd. Jeg ble bedre 
kjent med de jeg dro dit med og jeg fikk 
meg mange gode nye venner som jeg 
enda har kontakt med. Jeg var veldig i 
tvil om jeg skulle dra til Taizè, men etter 
jeg har vært der anbefaler jeg sterkt å 
dra dit.
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Fargerik felles- 
hage på Kystad!
Tekst og foto: Unni Ulltveit

Det er midtsommer. Naturen viser seg fra sin beste 
side, med blomster og trær i alle farger. Det spirer 
og gror av ville vekster, og rundt omkring i hager der 
stauder, knoller og løk er satt ned.

Lukten av sommer
Typisk for denne tiden er sommeravslutninger med liv og røre 
døgnet rundt. Midtsommer med lys og varme gir mulighet 
for det. Enkelte dager er det dyrebart å gå inn selv sent på 
kvelden.

Naturen, hagene og de mange grønne lungene i bydelen 
preges av sommer. Fargene eksploderer. Det gjør det også i 
felleshagen der urban dyrking, og parselldeling er i fokus for 
de involverte og interesserte.

Mangfold i hage og arbeid
Daglig leder i frivilligsentralen 
på Byåsen, Marit Helen Erland 
forteller. Hun har mye av det 
administrative ansvaret for  
felleshagen, der ulike menn- 
esker deltar. Det er pensjonis-
ter, studenter og folk fra ulike 
land. Med andre ord: mennes-
ker i alle aldre og med ulik 
språklig og kulturell bakgrunn. 

Mye er forskjellig, men dyr-
kings- og hagegleden er felles, 
og engasjementet stort. Det 
å bruke tid ute, og se at det 
vokser og gror er inspirerende. 

Like viktig er det å ha et treffsted der en gjør noe sammen. 
Man lærer mye av og om hverandre.

- Kystadhagen er et sentralt prosjekt som har vært gradvis 
utvidet og bygd opp over 7 år. Den ble startet på initiativ fra 
Sofie Louise Sørensen som ønsket hagearbeid som en sam-
lende arena for ulike nasjonaliteter, og fremmer inkludering 
og språktrening mellom forskjellige grupper mennesker.

I dag er Lina Lysvoll leder og organiserer arbeidet. De som 
møttes denne dagen var fra MITA (målrettet integrering til ar-
beid), språkkaféen- et samarbeid med Byåsen frivilligsentral, 
Byåsen bibliotek og Byåsen kirke. I MITA er inkludering målet, 
med fokus på å ha en «medvandrer» som guide for nybosatte 
i bydelen, lære om norsk språk og kultur, skole, arbeidsliv og 
rettigheter. Det er det muligheter for i hagen.

Midtsommerfeiring på tradisjonelt vis

Frivillige og deltakere ble invitert til en felles sammenkomst 
der Knut Larssen kom med oppfordringen:
- Skal vi ikke ha sommeravslutning for språkkafeen i fellesha-
gen når det er midtsommer?

Og slik ble det. Temaene rundt bordet varierte, og gikk fra 
språk- og kulturelle forskjeller til kompostering, mattradisjo-
ner og fritidsinteresser. Rømmegrøt og spekemat på bordet 
var fremmed for noen, mens for andre en svært kjærkommen 
midtsommertradisjon.

Maren Gulowsen er prosjektleder ved Byåsen frivilligsentral, 
og samarbeider tett med Nav og introduksjonsprogrammet 
for nybosatte i kommunen. Hun kom sammen med flere. Tove 
W Reijners er frivillig i MITA. Mona Fjeld er også frivillig, om 
enn med en annen tilnærming. Begge er opptatt av gartner-
skap og integrering. Det er det bare å ta av seg hatten for. 
Eller å beholde den på. I alle fall om den har en blomstrende 
syrin fint plassert slik som Knut hadde i sin. Da kan man 
beholde hatten på for den fargesprakende gledens skyld.

Blant gjestene er interessen for hagearbeid den samme. 
Blomster-og fargegleden likeså. Rundt om er det åker og eng. 
Biene har mange steder de kan forsyne seg, og det surrer 
godt i blomsterbedene. Fellesskapet er minst like viktig som 
avlingen. Noen har rader med poteter. Andre har urter. Ser-
vering av en kopp te med urter fra hagen, bålpannekos på ny 
terrasse, prat og latter gir hygge og fellesskap.

Kystadhagen finnes. Og gir glede og muligheter!

- Det beste med turen var definitivt samholdet som vi fikk. Jeg ble kjent med nye folk både fra Norge og 
andre land. Det forteller Sigurd Fagerholt Aas som var en av 41 personer fra Ilen, Byåsen og Sverresborg 

menigheter som var på tur til Taizè tidligere i sommer.

Ungdom fra Byåsen besøkte klosteret i 
byen Taizè i Frankrike. De fikk venner for 
livet, og ble inspirert til freds og forsonings-
arbeid.

Midtsommerfeiring på nybygd terrasse på Kystadhagen.

Maren Gulowsen er 
prosjektleder ved Byåsen 
frivilligsentral, og samar-
beider tett med Nav og 
introduksjonsprogrammet for 
nybosatte i kommunen.

Knut Larssen stilte med godt humør, og fargerik syrin i hatten.



 Anna Nicoline Guro

TROSOPPLÆRING SVERRESBORG
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TROSOPPLÆRING BYÅSEN

For mer informasjon om våre aktiviteter og påmelding, se våre nettsider: www.byåsenkirke.no 

Randi

Babysang  
Babysangen er en stund i kirkerommet for de aller 
minste, og blir gjennomført på tirsdager. Det er 
to grupper: kl. 11.00 og kl. 12.00. Kom når det 
passer for deg. Det kreves ingen forkunnskaper. 
Kafé annenhver gang, og det settes frem te og 
kaffe de gangene det ikke er kafé. Ingen påmelding. 
Velkommen!

Sprell Levende Søndagsskole og KRIK 12+
Fire søndager i høst blir det Sprell Levende Søndagsskole og KRIK 12+ 
samtidig som det er gudstjeneste i kirken. Sprell Levende Søndagsskole 
gir barn en unik opplevelse, med bibelfortelling, sang og aktiviteter i kir-
kekjelleren. KRIK 12+ er et aktivitetsalternativ for barn over 12 år. Her blir 
det lek, moro og andakt i gymsalen på Selsbakk ungdomsskole. Datoer: 
4/9, 2/10, 6/11 og 11/12.

Babysang
Dette er en fin aktivitet å være med på for liten 
og stor, enten man har drevet mye med sang 
eller nettopp har funnet fram sangstemmen 
man sist brukte på barneskolen. Babyen elsker 
å høre mors og fars stemme, og sangene og 
reglene vi bruker styrker tilknytningen og 
selvfølelsen til barnet. MandagsKaféen er også 
åpen, så vi kan kjøpe vaffel, kaffe eller lunsj 
der. Oppdatert informasjon om babysang på 
kirkesenteret finner du på Facebooksiden.

 

MiniKrybba Tweens
Hver onsdag kl. 13.30-
16.00 samles barn fra 
5.-7.trinn på kirkesenteret. 
Her får de en matbit og 
vi har ulike aktiviteter, 
som for eksempel 
Lego Challenge, bingo, 

konkurranser, lek og moro. Vi trenger flere 
voksne, så ta kontakt om du har lyst å være med 
på dette!

For spørsmål eller påmelding til våre arrangementer send en mail til ga299@kirken.no eller se vår
hjemmeside www.kirken.no/sverresborg 

@sverresborg_menighet
@krybba.krybba

@Sverresborg menighet  
@Babysang i Sverreborg 
Kirkesenter
@Sverresborg familiespeider
@MiniKrybba Tweens
@KryBBa

4-årsbokutdeling  
Søndag 25. september kl. 11:00 skal det gjøres ekstra stas på 4-åringene. 
Det blir arrangert familiegudstjeneste i Byåsen kirke ved Steinar Leirvik, 
hvor vi deler ut 4-årsbok til barn i menigheten som blir 4 år i løpet av 2022. 
Foreldre får invitasjon i posten.

Førsteklasses og  
høsttakkefest
Årets førsteklassinger er spesielt velkomne 
til høstens første kirketorsdag 8. september, 
og til familiegudstjeneste med høsttakkefest 
på Sverresborg 
kirkesenter 25. 
september. Det 
blir utdeling 
av gave, et 
bugnende bord 
av høstens grøde 
og utlodning. Ta 
gjerne med noe til 
bordet!

Kirkebokspioner
Kirkebokspionene er en egen klubb 
for 4- og 5-åringer. På klubben blir vi 
godt kjent med boka og med kirka. Vi 
har samlingsstund med 
sang og bibelfortelling 
i kirkerommet, og 
formingsaktiviteter eller 
andre aktiviteter, før vi 
koser oss med boller, 
saft og kaffe. Kl. 17:00-
18:30. Påmelding 

Baluba åpen musikkbarnehage 
holder til på kirkesenteret hver tirsdag 

kl. 9-15. Hit kan barn komme sammen med 
en omsorgsperson for å leke, synge og være 
sammen. Det ligner litt på babysang, men 
barna er gjerne litt større og deltar mer 
selv i samlingen. Mer info på facebook: @
balubaapenmusikkbarnehage

En torsdag i måneden ønsker vi velkommen 
til middag, ulike aktiviteter og fellesskap på 
kirkesenteret, for små og store i alle aldre!

Middag og kaffe mellom kl. 16-17, kort samling 
kl.17 og etterpå blir det ulike aktiviteter på hele 
huset, og kaffeslabberas for den som heller vil 
det. Vi sees!

Høstens datoer: 8. september, 6. oktober og 24. 
november.

@byasen_kirke

@Byåsen Kirke
@Babysang i Byåsen Kirke
@Byåsen Familiekor
@Byåsen Soul Kids

Lys Våken
Lys Våken arrangeres 12.-13. november og er for alle på 6. trinn som 
har lyst til å bli bedre kjent med kirken, med andre 11-åringer og oss 
som arbeider i kirken. Og ikke minst få mulighet til å overnatte i kirken. 
Vi har en koselig ettermiddag og kveld sammen med ulike aktiviteter 
og nattkino, og på søndag feirer vi gudstjeneste i ekte Lys Våken-stil. 
Informasjon om gjennomføring, overnatting og invitasjon sendes i posten. 
Påmelding til ej877@kirken.no.

Lys Våken
12. – 13. november kan årets 6. klassinger være 
med på Lys våken i Byåsen kirke. Vi får høre 
at Gud er lys våken for oss og at vi kan være 
lys våkne for hverandre, men vi skal ikke være 
våkne hele natten. Vi skal sove i kirka etter en 
innholdsrik dag, og våkne opp til søndagens 
familiegudstjeneste. Invitasjoner og mer 
informasjon kommer i posten.

Krølle – fortellingen om  
lammet som ble borte og  
funnet igjen!
Barn født i 2019 og 2020 er spesielt 
velkommen til Kirketorsdag 6. oktober og til 
familiegudstjeneste i Havstein kirke 23. oktober. 
Det blir musikk og fortelling, muligens teater og 
helt sikkert utdeling av koselam i gudstjenesten. 
Husk påmelding, så vet vi hvor mange som 
kommer! Invitasjon kommer i posten.

Tweens - TweeniB
Annenhver torsdag frem mot 
desember inviterer vi elever i 5. trinn til 
etter-skoletidsaktiviteter i kirken. Det vil 
bli tid til å gjøre lekser, fritidsaktiviteter 
i ungdomsklubben Shelter, 
formingsaktiviteter og fellesaktiviteter; 
eksempelvis Strawbees, bingo osv. 
Det vil også bli servert varmmat. 
Åpningstiden vil være 13:30-16:30, 
med kjernetid mellom 14-16.

SVB krybba
Ungdom fra 8. klasse og oppover møtes 
omtrent annenhver onsdag på Sverresborg 
kirkesenter. Der tilbys et sted å henge, ofte 
noe å spise, brettspill, ulike aktiviteter og god 
stemning. Følg med på Facebook «SVBkrybba»!

2.  Sprell levende Søndagsskole 
og KRIK 12+

3. Familiekoret
4.  Babysang med Åpen kafé
5.  Kirkebokspion
6.  Tweens
17.  Familiekoret
18.  Babysang med Åpen kafé
19.  Kirkebokspion
20.  Tweens
24.  SoulKids
25.  Babysang
31.  Familiekoret

OKTOBER

5. Babysang og Mandagskafé 
6. Baluba
7.  Tweens for 5. trinn
8.  Kirketorsdag
9.  Samling for konfirmanter
10.  Pilgrimsvandring
11.  Presentasjonsgudstjeneste 
 Havstein kirke
12.  Babysang og Mandagskafé
13.  Baluba
14.  Tweens for 6.-7. trinn og 
 KryBBa
19.  Babysang og Mandagskafé
22.  Tweens 5.kl.
25.  Høsttakkefest og Førsteklasses 
 på kirkesenteret
26.  Babysang og Mandagskafé
27.  Baluba
28.  Tweens 6.-7.kl.

SEPTEMBER

3.  Babysang og MandagsKafé
4.  Baluba
5.  Tweens 5.kl., konfirmanter og 
 KryBBa
6.  Kirketorsdag
17.  Babysang og Mandagskafé
19.  Tweens 5.kl., konfirmanter og 
 KryBBa
23.  Familiegudstjeneste med 
 Krølle i Havstein kirke
24.  Babysang og Mandagskafé
25.  Baluba
26.  Tweens 6.-7.kl.
26.-27.  Leir før leir
27.-30.  Konfirmantleir
31.  Babysang og Mandagskafé

OKTOBER

SVERRESBORG MENIGHET PÅ SOME

1.  Babysang med Åpen kafé
3. Tweens
6. Sprell levende Søndagssskole 

og KRIK 12+
7. SoulKids
8. Babysang
12. LysVåken
13. LysVåken-gudstjeneste
14. Familiekoret
15. Babysanggudstjeneste med 

åpen kafé
17. Tweens
19. Julesalg
28.-30. Krybbevandringer

NOVEMBER

4.  Presentasjonsgudstjeneste 
Høstleir og KRIK

4.  Sprell levende Søndagsskole 
og KRIK12+

5.  Familiekoret
6.  Babysang med åpen kafé
8.  Tweens
10.  Utegudstjeneste på Marken kl. 

12:00
12.  SoulKids
13.  Babysang
18.  Presentasjonsgudstjeneste 

Vinterleir
19.  Familiekoret
20.  Babysang med Åpen kafé
22.  Tweens
25.  Familiegudstjeneste med 

utdeling av 4-årsbok
26.  SoulKids
27.  Babysang
28.  Kirkebokspion

SEPTEMBER

BYÅSEN KIRKE PÅ SOME

1.  Tweens
1.-2. Krybbevandringer
5. SoulKids
11. Sprell levende Søndagsskole 

og KRIK 12+
12. Familiekoret
12.-20. Skolegudstjenester

DESEMBER

1.  Baluba
2.  Tweens 5.kl.
7.  Babysang og Mandagskafé
8.  Baluba
9.  Tweens 6.-7. kl. og KryBBa
12.  Lys våken i Byåsen kirke
13.  Familiegudstjeneste Lys våken 
 i Byåsen kirke
14.  Babysang og Mandagskafé
15.  Baluba
16.  Tweens 5. kl.
21.  Babysang og Mandagskafé
22.  Baluba
23.  Tweens, konfirmanter og 
 KryBBa
24.  Kirketorsdag med juleverksted
26.  Julemesse på Kirkesenteret
28.  Babysang og Mandagskafé
29.  Baluba
30.  Tweens

NOVEMBER

Nysgjerringe små 
tar til seg nye, fine 
inntrykk, mens de 
voksne også koser 
seg på babysang!

Gode opplevelser 
på Lys våken! 
Foto: Andreas 
Buarø
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Tekst: Halldis Nergård Foto: Unni Ulltveit

Fargeelskerne på 
Hoemshøgda 

PORTRETTET

Et gledessjokk! De sterke fargene! De flotte stoffkvalitetene! Lyset og varmen!  
Alt sammen gjorde et uutslettelig inntrykk!

Ingeborg Dhunsi (61) har ennå klare 
minner fra sitt første møte med India, 
ektefelle Nirmals (61) hjemland. Tekstil- 
kunstneren fra Steinkjer og kunststu-
denten fra Punjab møttes tilfeldig på 
Ranheim en høstdag i 1987. Han kom 
til Trondheim med et raust stipend i 
lomma for å studere ved Kunst- 
akademiet. Men betingelsen for sti- 
pendet var at han returnerte til India 
etter endt utdanning. Det skjedde ikke. 
Synet av jenta midt i haugen av farge-
glade stoffbiter, endret alle planer. Et 
halvår etterpå giftet de seg. Ni år senere 
var de foreldre til fire barn. Nå er også 
to barnebarn med i flokken.

Billedkunst og hattemaker
I dag er Nirmal Singh Dhunsi godt  

etablert som kunstner og kunstlærer 
med betydelige utsmykningsoppdrag. 
Nasjonalmuseet og andre viktige 
institusjoner har kjøpt inn bildene hans. 
Ingeborg, som har skredderutdanning, 
tar søm- og tekstiloppdrag av ulike slag. 
Mange husker henne også fra «Hatte-
makeren» i Ravelsveita og fra hatte- 
butikken ved Folkemuseet på Sverres-
borg.

- Men nå er hattene lagt på hylla, 
smiler hun over sitt knall eplegrønne 
strikketøy. Datteren Tori har bestilt 
ny sommertopp. Nirmals grå-grønne 
genser og hennes egen blå-lilla kofte er 
også selvprodusert. Kunstverkene over 
sofaen, derimot, er Nirmals verk. Moti-
vene ligner perlekjeder i ulike farger og 

materialer. Masala-malerier kaller han 
dem. Masala er navnet på ulike indiske 
krydderblandinger. Hjemlandets natur 
og kultur preger fremdeles mye av 
kunsten hans.
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- Hvilken farge husker du best fra barn-
dommen?
- Mmmmm… Kanskje opplevelsen av ny-
pløyd jord som svever i lyset og varmen 
som en dyp gyllen okergul sky. Jeg kom-
mer fra landsbygda langt nord i Punjab 
der flere av fargene hadde samme navn 
som vekster, fugler og dyr. «Papegøye» 
var bl.a. en bestemt grønnfarge.

Fargerike religioner
Nirmal vokste opp i et fredfullt multi- 
religiøst samfunn, der de ulike religio- 
nene også var preget av hver sine farger: 
Islam var grønn, hinduismen rød, jainis-
men hvit, buddhismens og sikhismen 
oransje. Han er selv fra en sikh- 
familie. Sikhismen som oppsto i 1469, 
har innslag både av hinduisme og islam.

Ingeborg husker at gul var en viktig 
farge også i hennes barneår. Familien 
bodde i et gult rekkehus nært Guldber-
gaunet (Steinkjers kjente idrettsbane). 
For at hun, som yngstebarn, skulle finne 
fram til rett ytterdør, sto alltid en bamse 
i vinduet like ved.

- Diskuterer dere farger?
- Åja! Ofte spør jeg Nirmal om råd. Han 
har jo lang kunstutdanning og masse 
erfaring, men hjelp får jeg aldri. Han ber 
meg bare om å prøve og kjenne etter. 
Det har ført til mye oppspretting og 
opprekking, sukker Ingeborg.

- Noen fasit for hvilke farger som passer 
sammen, finnes ikke. Men et bilde bør 
helst ha én hovedfarge som fyller minst 
60 prosent av flaten. Ellers blir inn- 
trykket lett glorete. Forholdet til farger 

kan også endre seg over tid. Jeg bruker 
mye sterkere farger nå enn før, svarer 
han.

Fra Byåsen til Frosta
Fargene i panoramautsikten over byen, 
fjorden, fjellene og Nidelva har også 
endret seg i løpet av praten vår. En 
mismodig grå regntåke viker gradvis 
for kveldssola som brått flommer inn 
mot fasadene langs elva. Gråorskogen 
på begge sider av vannspeilet blir igjen 
gnistrende grønn.

- Utsikten endrer seg mye, både 
gjennom dagen og året. Stemningene 
varierer veldig med lyset og været. Om 
vinteren, når løvet er borte, kommer 
byen mye nærmere. Greier vi å reise fra 
alt dette?

Nirmals spørsmål henger i lufta. Planen 
er å flytte til Frosta. Tomta har de hatt 
en stund, huset er tegnet med romslig 
atelier i første etasje, leilighet i andre. 
Som lærer ved kommunens kulturskole 
gjennom mange år, har Nirmal mange 
venner i lokalmiljøet.

- Hva er Frostas hovedfarge?
- Grønn, men alt det grønne blir gult 
om høsten. Og vinteren er hvit – min 
yndlingsfarge.
- Hvitt er vel også dødens farge, særlig i 
India?. Undrer Ingeborg. Hun har sett de 

mange likbålene i Varanasi, 
den eldgamle hellige byen 
dit mange reiser for å dø. 
Begge deltok da asken til 
Nirmals mor ble spredd over 
Ganges.

- Vår aske skal også bli 
spredd, sier hun.
- Hvor?
- Skal vi se…

Nirmal 
ler, kikker 
ut gjennom vinduet og 
peker prøvende. Han verken tror 
eller vet særlig mye om Nirvana, 
Paradiset eller et mulig liv etter døden. 
Men regner med at både han og alle 
andre skal tilbake til naturen.

- Asken til oss to skal i alle fall bli strødd 
på samme sted, fastslår Ingeborg. Frem-
deles er hun medlem av Den  
norske Kirke. Men ingen av barna er 
døpt, ingen har laget særlig oppstyr 
rundt denne saken heller. Alle fire 
har fulgt vanlig religionsundervisning 
sammen med klassene sine, de har også 
deltatt på juleavslutninger og marker- 
inger av andre kirkehøytider.

- I tillegg har de opplevd mange religiøse 
seremonier i India, der alt av adferd 
og klesdrakt er strengt regulert under 
viktige begivenheter. I norske kirker er 
jo nesten alt lov. De må få lov til å gjøre 
egne valg, synes mor.

- I sikhismen er «gode gjerninger» et av 
de viktigste prinsippene, ganske likt det 
vi her kjenner som humanisme, påpeker 
barnas far. Selv har han lært mye av 
egne foreldre. De møtte Ingeborg med 
varme og vennlighet fra første dag.  
Svigermor på Steinkjer tok også imot 
ham på samme positive måte.

Vi er over i avdeling for fotografering.  
Lyset utenfor de bonderøde rekke-
husveggene på Hoemshøgda har igjen 
skiftet til grått. Ingeborg henter et svært 
silkestoff i rødt og gull for å få litt mer 
futt i fargene. Nirmal griper tekstil- 
stykket fra hjemlandet, pakker seg  
leende inn i det, og forvandles brått til 
den indiske vismannen mange kjenner 
han som. Ingeborg, stadig iført sin hel-
norske strikkekofte, tar pent plass ved 
hans side. Til sammen er de et uvanlig 
fargerikt par, med tydelig respekt for 
hverandres verdier, kulturer – og farge-
valg.

Noen fasit for hvilke 
farger som passer 

sammen, finnes ikke.

Ingen fasit: Ingeborg og Nirmal Singh 
Dhunsi diskuterer ofte farger og er enige om 
at fasitsvar ikke finnes.

Fargerikt par: Kunstnerne er 
et fargerikt par, med tydelig 
respekt for hverandres verdier, 
kulturer – og fargevalg. De har 
nylig feiret 34-års bryllupsdag.
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Parken og planteskolen på 
Kystad gård

Tekst og foto: Byåsen historielag ved Kjell Ivar Aune

Broder Lysholm Krohg (1777-1861) på Kystad, gårdbruker og 
trærnes far i Trøndelag.

KROHGFAMILIEN PÅ KYSTAD – et sammendrag
1778: NICOLAI FREDRIK KROHG (1732-1801), generalvei-
mester for det nordenfjeldske Norge bosatt på Munkvoll fra 
1777, kjøpte Kystad som tilleggsjord 

1801: ANNA MEINCKE KROHG (1743-1843) enke etter Nico-
lay Fredrik Krohg. De fikk 12 barn, herav 8 som vokste opp. 

1805: HILMAR M. KROHG – sønn av Nicolai og Anna M. K.,  
stiftsamtsmann i Finnmark senere Romsdal. Overtok Kystad 
etter sin mor Anna Meincke Krohg i 1805, og startet bygging 
av hovedbygningen i 1806. Han ble amtmann i Finnmark 1806 
og senere Romsdal. Solgte Kystad til sin bror, skjøte fra 1808

1808: BRODER LYSHOLM KROHG (1777-1861) - sønn av Ni-
colai og Anna M. K. Utdannet offiser på krigsskolen i 1798. Gift 
i 1810 med Magdalene Wentsel Schnitler (1789–1870) fra  
Trondheim. Broder L.K. bodde i Rødstua på Kystad da han 
bygde på en 2. etasje på hovedbygningen som sto ferdig i 
1817. Han bodde på Kystad gård til 1851 da han med kone 
flyttet til sentrum av byen. De tre sønnene Harald, Wilhelm og 
Thorvald overtok Kystad gård i 1850.

Hovedbygningen på Kystad og rødstua malt av Nils Solem.  
Til venstre Broder Lysholm Krohg.

RØDSTUA, den eldste bygningen på tunet, ble revet i 1980. 
Den inneholdt da:1. etasje: Størhus, verksted og smie 
2. etasje: 2 leiligheter og mørkeloft

GÅRDBRUKEREN BRODER  
LYSHOLM KROHG PÅ KYSTAD

Han drev Kystad for sin bror Hilmar Krohg fra 1806. Hilmar 
ble amtmann i Finnmark 1806 og Broder L. Krohg fikk den 
16/01 1808 skjøte på Kystad. Broder L.K. bygde ferdig hoved-
bygningen i empirestil, og den sto ferdig i 1817. Han bygde 
også fjøs for 60 kyr i 1806, planerte gårdsplassen, dyrket og  
drenerte jorda, som vises på flyfoto fra 1952 Han anla en 
plante skole med fremmede trær og leverte trær til Trond-
hjems og Strindas hager, alléer og kirkegårder, og Krohg er 
derfor blitt kalt «trærnes far i Trøndelag».
 

På Kystad plantet han en 600 m lang askealle fra Odd Husbys 
veg og fram til gården. Han anla også en unik landskapspark 
som ble holdt i hevd fram til ca. 1890. Han var også aktivt  
engasjert i et stort forsøk i regi av Det Kongelige Viden-
skapernes som gjaldt drenering av Ustmyra ved Heimdal til 
rentabelt dyrkningsland.

 

KYSTADPARKEN
Kart fra boka Norske Haver 
utgitt i 1917

FORKLARING:
A- HOVEDBYGNING – bygg i en 
etasje fra 1805, påbygd med to 
etasjer fra 1808, ferdig 1817
B- GML HOVEDBYGNING/ Rødstua 
bygd før 1800, revet i 1980. 
1. etasje: Størhus, verksted og smie 
2. etasje: 2 leiligheter og mørkeloft
C- STABBUR
D- FJØS OG STALL for 60 kyr 
oppført 1806, brant i mai 1957
F- BAARSTUEBYGNING –
Bygningen Hopp 1. etasje: smie, 2. 
etasje: bolig
G- Tømret, lyngkledt lysthus
H- Kantet lysthus
N- Uthus
P- Vogn og vedbod

M- Spireabeplantning
K- Åpen plass med kamin
L- åpne plasser
Hagebenker – 23 stk

A)

D)

F)

B)
C)

P)

G)

H)

N)

C)

Utgitt av:
Byåsen Historielag
Kia - 25.05.2011

Kartet over «Kystadparken»; landskapsparken, er omtalt i boka 
Norske hager utgitt i 1917. I parken var det stier, lysthus, kaminer og 
et 20-talls hagebenker.

Den store almen ved trappa på sørsiden av hovedbygningen, plantet 
1810, var en gave fra generalveimester Peder Anker på Bogstad 
gård; en venn og kollega av Broder L. Krohg.
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KYSTAD OG 
KYSTADHAUGEN 
Kart fra 1818 �

Eiendommen ble i 
1818 målt til 3772 
dekar

1) Planteskole
2) Landskapspark

1)
2)

Kystad

FOTO DOMKIRKEN ca 1830 - Trærne langs gjerdet kom fra 
planteskolen på Kystad

KYSTAD ble annonsert for salg i 1834
Bakgrunnen for dette kan være at Broder L.K. manglet penger 
pga. store personlige utlegg i forbindelse med bygging av Karl 
Johans veg i Verdal.

Broder L. Krohg utarbeidet utkast til salgsdokument for Kystad 
og tre auksjoner var annonsert i 1834. Dokumentet ga en detal-
jert beskrivelse av eiendommen Kystad, og deriblant en detaljert 
beskrivelse av alle anlegg på «Forsøget». 

Her var også en klausul om at Broder skulle ha fortsatt adgang 
til planteskolen i sin livstid, slik at han kunne hente planter til «et 
Skovpartie og Haugeanlegg andetstedes, samt til Domkirkens og 
Fruekirkens Kirkegaarde endnu behøvende Træer».

Nå ble det ikke noe av salget, og i et brev samme høst ber han 
sønnene om å samle askefrø og asalbær slik at han har forsynin-
ger til videre drift.

Kystad gård var i Krohg-familiens eie fram til 1895. Siste eier var Wilhelm 
Krohg fra 1886-1895.

PLANTESKOLEN PÅ KYSTAD
I boka «Norske haver» er Kystad gård og planteskolen 
nærmere omtalt. Her på kartet over Kystad opptatt i 1818 er 
planteskolen og parken avmerket. Dette året var eiendommen 
Kystad målt til 3772 dekar.

BRODER LYSHOLM KROHG -   
VEGBYGGER OG INDUSTRIGRÜNDER
1809 ble Krohg utnevnt til veimester i Søndre Trondhjems 
amt. I 1823 ble Krohg konstituert i det ledige veimesterem-
betet i Nordre Trondhjems amt. Han fullførte blant annet 
bygging av mellomriksveien gjennom Verdal til Sverige,- Karl 
Johans veg i 1835.

Broder L.Krohg eide Selbak kruttmølle fra 1819, anla bren-
neri, garveri, kornmølle, papp- og papirfabrikk i Forsøket. Han 
var også eier av Mosviken Gods og Mostadmark Jernverk, 
og var en av stifterne av Søndre Trondhjems Amts Land-
husholdningsselskap i 1830. Broder Lysholm Krohg mottok 
flere svenske ordner for sin innsats som veimester, og i 1857 
ble han utnevnt til ridder av St. Olavs Orden.

LANDSKAPSPARKEN PÅ KYSTAD
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I Sverresborg kyrkjesenter finn vi ei flott altertavle i papirklipp av Karen Bit Vejle. Eit utsnitt av tavla viser 
fire menn som står under ein svær paraply. For meg ser det ut som to par. Dei held i kvarandre, og to av 
personane held i paraplyen. Eit stykke ifrå dei står ein mann aleine. Han er ikkje ein del av gjengen. Kva 

historia til desse mennene er, veit vi ikkje, men biletet inviterer til gjenkjenning og til tolking.

Regnbogen sitt evangelium

Denne sommaren har vi fått ei alvorleg 
påminning om at mange skeive framleis 
må kjempe for aksept, og at mange 
opplever utanforskap. Åtaket på London 
pub i Oslo har ført til at stemmar som 
tidlegare var tause, har innsett at 
kampen for likeverd og mangfald ikkje 
er over. Mange ser på regnbogeflagget 
med nye augo. Fargane i flagget symbo-
liserer mangfald og fellesskap.

Regnbogen er eit optisk fenomen, noko 
som oppstår i den som ser. For å sjå 
regnbogen må vi ha sola i ryggen og 
regndropar framføre oss. Lyset vert 
brote i vassdropane, og synssansen gjer 
at vi opplever det vakre mangfaldet. 
Kvar farge har si bølgjelengd med ulik 
bryting, og det gjer at kvar farge kjem 
til sin rett.

Regnbogen har tung symbolverdi. I 
Bibelen finn vi regnbogen i forteljinga 
om Noah. Der er han eit teikn på Guds 
løfte om at storflaumen aldri meir skal 
få øydeleggje alt levande, og regnbo-
gen vert eit symbol på framtid og håp. 
Det såg vi under pandemien då barn 
teikna regnbogar og skreiv alt blir bra. 
Sør-Afrika kallar seg regnbogenasjo-
nen og symbolet vart brukt av Tutu og 
Mandela for å skildre nasjonen etter 
apartheid. Her er regnbogen eit symbol 
på fleirkulturell sameining.

Like etter bibelforteljinga om Noah, 
finn vi forteljinga om Babels tårn. Folka 
hadde vorte mange, og dei freista å 
byggje eit tårn som nådde heilt til 
himmelen. Det førte til at Gud steig 
ned og splitta folkeslaga, og dei byrja å 
snakke forskjellige språk. I vår tradisjon 
vert dette tolka som Guds straff, men i 

ei jødisk tolking vert dette sett på som 
opphavet til ulike sivilisasjonar. Folket 
vert frelst frå einsretting. Kanskje kan 
denne forteljinga seie oss noko om at 
Gud vil mangfald?

Jesus stadfestar dette gudsbiletet. Han 
rørte ved dei ureine. Han åt med tollarar 
og syndarar. Han gav kvinner ein posi-
sjon som menn ikkje tykte dei skulle ha. 
Han kryssa landegrenser som ein ikkje 
skulle krysse. Jesus synte ein radikal 
vilje til å inkludere. Han ville mangfald. 
Kyrkja som skal følgje i Jesu fotspor, 
treng dette mangfaldet. Som kyrkje må 
vi arbeide for å tilby fellesskap som in-
kluderer uavhengig av hudfarge, kjønn, 
legning, alder, yrke og sosial status slik 
at alle som ønskjer det, opplever at 
dei høyrer heime i fellesskapet under 
paraplyen.

REFLEKSJONER

Ny kirketjener og 
ungdomsarbeider i Byåsen kirke

Byåsen menighet er glad for å ha 
tatt imot to nye medarbeidere i 
sommer. Anneliese Parow er vår nye 
kirketjener. Hun kommer fra arbeid 
som bussjåfør hos Tide buss. 

Kevin Hole Tårnes er ansatt som 
vikar for menighetspedagog ungdom 
i 40%, og i en 20% stilling som 
ungdomsarbeider. Kevin har vært 
ungdomsleder i mange år, og er 
allerede godt kjent på huset. Vi er 
veldig takknemlige for å ha begge 
på laget! 

Menighetspedagog Randi Gullvåg 
Bangsund har ett års permisjon fra 
1.9.

Ludvig Aasen permisjon,  
Martin Braut Tjelle vikar
Prest Ludvig Aasen skal begynne som studentprest 

på NTNU, og har fått ett års 
permisjon fra jobben i Byåsen 
kirke. Fra 1.9 er Martin Braut 
Tjelle (bilde) ansatt som vikar 
ut 2022. Martin kommer fra 
Klepp utenfor Stavanger. Han 
er nesten ferdig utdannet prest, 
og har jobbet noen år som vikar 
i Lademoen menighet og på 
NTNU. Martin er en omgjengelig 
og dyktig person, som vi ser 
fram at skal jobbe i Byåsen 
kirke.

NOTIS

Tro på trøndersk
Byåsen-prest Steinar Leirvik har skrevet og gir ut bok på eget forlag i høst. Boka 
heter ”Ettertanker - pusterom for tro, håp og kjærlighet.” Forordet til boka er skrevet 
av Tor Singsaas.

«For ei perle av ei bok! Med utgangspunkt i kirkeårets prekentekster reflekterer 
presten og forfatteren Steinar Leirvik over sammenhengen mellom Bibelens ord 
og våre hverdagslige liv. Han gjør det i en personlig, men aldri påtrengende privat 
stil. På skikkelig preste-vis legger han ut bibeltekstene for oss, og han gjør det 
på en direkte, nær, konkret og varm måte. Forfatteren skriver et sted om «tro på 
trøndersk», den er «lettere gjort enn sagt», mener han. «Men boka kan leses med 
stort utbytte også av andre enn trøndere!» Siri Wahl-Olsen, tidligere journalist, 
kommentator, politisk redaktør i Adresseavisen. 

Boka er innbundet, har 168 sider og gis ut på eget forlag. 
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HAVSTEIN KIRKE OG  SVERRESBORG KIRKESENTER

BYÅSEN KIRKE

DÅP I BYÅSEN KIRKE 
22.05.  Casper Dahl-Didriksen
  Henry Hkun Awng Hpunggan
  Esther Ja Bawk Hpunggan
  Ida Lindgård
22.05.  Jacob Strøm Sundan
28.05.  Ingrid Ness Hallan
  Kasper Ness Hallan
  Carl Noah Thorp
05.06.  Sondre Holmesland Fandrem
  Tyr Eigirsønn Vindspoll
  Amalie Vorhaug
12.06.  Idun Stone Irgens
  Idunn Larsen Winsjansen
25.06.  Felix Jenssen Dammen
  Ivie Helene Flaaten
  Theo Bystrøm Nordberg
03.07.  Evelyn Yolanda Salater Overgaard
24.07.  Ben Stavrum
31.07.  Paul Ellev Kregnes
  Oda Krangnes Meistad
14.08.  Elvine Hoel Grande
 Mathias Samuelsen
 Sverre Øien Støen

SLEKTERS GANG

DÅP I HAVSTEIN KIRKE 
OG SVERRESBORG KIRKESENTER
29.05  Sanna Langeland Kristengård
 Ingeborg Abelsen Stene
05.06  Albert Ackermann Acheampong
 Selma Vollvik Hildre
 Magnus Thoresen Høvik
 Astrid Bye Withbro
19.06  Ellie Nossum Bolsø
 Alma Hakvåg Melby
 Anna Dahle Nervik
 Karla Værnes
25.06  Ragne Korssjøen Myhr
26.06  Emil Bjørke
 Mateo Jokic
 Oliver Sæther
 Live Helena Uglem
03.07  Adam Augdal Bertheussen
 Jonas Lian
 Matilde Rossvoll Lian
 Nikolai Aune Rørvik
17.07  Filip Bjørnstad
 Signe Krogstadmo Haugan
 Aurora Krogstadmo Haugan
24.07  Vebjørn Mjøen Chan
 Emil Svendsen

DÅP I ANDRE KIRKER
08.05.  Eva Sofie Bratt Foss
  Live Spjelkavik Pedersen
14.05.  Polina Flø Golitsyna
15.05.  Ludvig Undebakke
  Håkon Strøm Hansen
21.05.  Birk Haug
  Marie Vallestad Dahl
  Henrik Lie Johansen
22.05.  Felix Olivander Grønning Bækken
  Mikkel White Dahn
 Even Bye Slettemark
26.05.  Sonja Hoston Enga
29.05.  Ingeborg Abelsen Stene
  Felix Bjerkenås Kleveland
05.06.  Bendikt Mediaas Bjørkhaug
11.06.  Harald Pedersen Husebø
19.06.  Karla Værnes
17.07.  Filip Bjørnstad
24.07.  Oliver Yttereng Benonisen
31.07.  Edvard Dillner Hallaren
  Agnes Dillner Hallaren
 Helena Mannes Skjetne

KIRKELIG GRAVFERD
06.05.  Svanhild Smith
  Marit Decker
13.05.  Kari Margrete Strøm
  Sylva Lydersen
19.05.  Tora Næverdal-Svee
27.05.  Olga Føll
10.06.  Randi Berg
14.06.  Eldbjørg Helga Lie
17.06.  Arve Sivertsen
  Solbjørg Constanse Kaspersen
28.06.  Synnøve Endresen
  Sigrid Anna Bendiksen
07.07.  Gudmund Hetle
 Magne Petter Småli
22.07.  Tormod Jullumstrø
28.07.  Anne-Karin Antonsen
04.08.  Oddbjørn Mathisen
  Terje Gunnar Jenssen
  Eldbjørg Dalos Aune
05.08.  Per Bjørgum
09.08.  Marianne Lisbeth Moan
12.08.  Kine Schjetne

31.07  Agnes Dillner Hallaren
 Edvard Dillner Hallaren
 Helena Mannes Skjetne
 Mira Arlen Uglem
07.08  Emma Mork Bugge
 Iben Olsen Forsell
 Helene Nysæter Krokstad

DÅP I ANDRE KIRKER
05.06  Amelia Skogstad
07.08  Marie Ankerse

KIRKELIG GRAVFERD
09.05  Synøve Moxnes Braaten
27.05  Svein Asbjørn Vold
02.06  Ole-Jan Eyolf Iversen
07.06  Hans Petter Moxnes
10.06  Olly Thorkildsen
21.06  Aud Klevjer
23.06  Brit Lyng
28.06  Wenche Næss Hogstad
08.07  Gretha Melhus
12.07  Helga Okkenhaug
15.07  Mildrid Bergljot Gjertsen
21.07  Odd Jarle Kristiansen
 John Sunde

DET SKJER

Formiddagstreff
Sverresborg kirkesenter kl. 11.30-13.30
Allsang, andakt, god servering og ulike foredrag/tema. Barn 
fra Nyborg skole underholder. 

Datoer: 
15. september: Sanggruppa 60+ fra Byneset 
20. oktober:  «Barnas klima vår sak» v/ Hans Kristian 
  Solbu Besteforeldrenes klimasak
17. november:  «Viktige, men kanskje glemte kvinner i 
  Trondheim» v/Halldis Nergård og 
  Berit Rusten 
8. desember:  Adventsprogram 

Onsdagstreff
Tirsdagstreffet er flyttet til onsdager og 
heter nå onsdagstreff. 

Sted: Sverresborg kirkesenter ca. to  
onsdager i måneden kl. 11.30-12.30
Formiddagsmat (medbrakt), gjennomgang 
av kommende søndags tekst, samtale og 
sang. 

7. og 21. september
5. oktober og 26. oktober
9. og 23. november
14. desember

Gudstjenester fra 
Byåsen kirke på NRK 
radio og TV
I 2022 sender NRK 6 
gudstjenester fra Byåsen 
kirke. De kommende 
datoene er 11.9, 30.10 og 27.11. 
Gudstjenestene sendes på NRK P1+ og 
NRK 1 TV.

VIGDE
21.05  Karoline Søberg Lindstad og
 Kjartan Christian Haug
24.05  Eli Anne Jonassen og 
 Hans Olaf Gundersen
28.05  Siri Reppe Sorken og 
 Magnus Ingdal Nilsen
 Henriette Kristine Hellandsjø og 
 Eskil Nils Johan Svedberg
04.06  Telma Bentzen og 
 Aleksander Birkemo Johansen
18.06  Vigdis Hammerås Pettersen og 
 Per Øyvind Molden
 Tina Larsen og 
 Christopher Anselm Wannebo
 Irene Eide Haukanes og 
 Emil Andreas Kvarsnes
25.06  Ingrid Bergan Aabø og 
 Andreas Rødland
 Merethe Sumstad Risholt og
 Rozbeh Moadel Mojdehi
 Silje Marie Eide og Øystein Lindland
02.07  Marie Klevjer og Stian Staven
 Janne Haugdal og Ragnar Hansen
 Camilla Berg Jensen og 
 Kristian Eggen Rønning
09.07  Maja Bjerke Drøyli og 
 Tore Andreas Helgedagsrud

Julemesse Sverresborg kirkesenter
24. og 26. november. Torsdag kl 11.00-14.00 og 17.00-
20.00 og lørdag fra kl 11.00: Åpent hus med salg av varer, 
kaker og lodd. Vi er glad for bidrag til julemessa, som 
håndarbeider for salg og/eller gevinster til utlodning. 
Trekning vil foregå lørdag 26. november.

Ta gjerne kontakt med Aud Singstad, 95455160 

Menighetens hyggestund
Byåsen kirke, annenhver tirsdag  
kl. 11.30-13.30

30. august: Ønskekonsert med 
  Øyvind Arnesen
13.september:  Gamle Trondheim med 
  Haldis Isaksen
27.september:  Melhus 
  pensjonistorkester
11.oktober:  Bymarka med Øyvind 
  Solberg og 
  Torgeir Jensen fra 
  Byåsen historielag
26.oktober:  Forfatter av sangboka 
  «Syng med» 
  Sverre Solberg
8.november:  Elg i ord og bilder med 
  Lars Dybvik 
10.desember:  Julemiddag (påmelding)

Nytt kor i Byåsen kirke!
Denne høsten starter det opp gospelkor i Byåsen kirke. Koret 
øver annenhver torsdag, og ledes av dyktige Leif Ingvald 
Skaug. Semesteret avsluttes med julekonsert med artistene 
Maria Solheim og Lewi Bergerud. For mer info: 
www.gospelexplosion.no

Mandagskafé -  
Sverresborg kirke- 
senter
Kaféen er åpen fra kl. 11.30-14.00 hver 
mandag bortsett fra i ferier og på hellig-
dager. Kaféen frister med formiddagsmat, 
nystekte vafler, te og kaffe. 

Elvis gospel and 
inspirational songs
Byåsen kirke 16. november klokka 19.00: 
Konsert med Graceland band. Billetter på hoopla.
no eller i Byåsen kirke.

Julesalg på Byåsen
Byåsen kirke, lørdag 19. november kl. 11.00-15.30 er det 
julesalg med salg av hjemmebakt 
julebakst og håndarbeid. Det blir 
kafé, utlodning, underholdning, 
åresalg og mye mer for hele 
familien! Takk til alle som vil 
bidra med gevinster, bakst og 
håndarbeid!

Ta gjerne kontakt med Marte 
Solbakken Leberg tlf: 951 35 
395.
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Lørdag 10. september 
Kl. 12: Friluftsgudstjeneste på 
Marken gård ved Skjelbreia i 
samarbeid med Byåsen historielag, 
ved Steinar Leirvik

11. september 14. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11. Gudstjeneste ved Steinar 
Leirvik. Overføring til NRK radio 
og TV.

Lørdag 17. september 
Kl. 11. Dåpsgudstjeneste ved Martin 
Braut Tjelle.

18. september 15. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Martin 
Braut Tjelle og Eirik Jørgensen. 
Presentasjon av konfirmanter.

25. september 16. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11: Familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok, ved Steinar 
Leirvik.

2. oktober 17. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste ved Marte 
Solbakken Leberg. Sprell levende 
søndagsskole og KRIK12+. Sang ved 
Gospel Explosion. 

9. oktober 18. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste ved Martin 
Braut Tjelle

16. oktober 19. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste ved Marte 
Solbakken Leberg

23. oktober 20. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar 
Leirvik

30. oktober Bots- og bønnedag
Kl. 11: Gudstjeneste ved Marte 
Solbakken Leberg. Overføring til 
NRK radio og TV.

6. november Allehelgensdag
Kl. 11: Gudstjeneste ved Martin 
Braut Tjelle
Sprell levende søndagsskole og 
KRIK12+
Kl. 18: Minnegudstjeneste ved Marte 
Solbakken Leberg, Martin Braut 
Tjelle og Steinar Leirvik.  

13. november 21. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Lysvåken familiegudstjeneste 
ved Marte Solbakken Leberg 
 

20. november Kristi Kongedag
Kl 11: Gudstjeneste ved Martin 
Braut Tjelle

27. november 1. søndag i advent
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar 
Leirvik. Overføres til NRK TV og 
radio. 
Kl. 17: Gudstjeneste på Selsbakk 
menighetshus ved Steinar Leirvik

4. desember 2. søndag i advent
Kl. 11: Lysmesse og presentasjon 
av Dalgårdkonfirmanter, ved Marte 
Solbakken Leberg.

11. september 14. søndag i 
treenigheten
Kl. 11 Gudstjeneste ved Espen 
Dahlgren Doksrød. Presentasjon av 
Presentasjon av konfirmantene 

18. september 15. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje 
Kristin Meisal

25. september 16. søndag i 
treenigheten
Sverresborg kirkesenter  
kl 11: Høsttakkefest ved Espen 
Dahlgren Doksrød 
og Guro Gaustad Anderssen
KL. 19: Søndagskveld på 
kirkesenteret

2. oktober 17. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste Silje Kristin 
Meisal

9. oktober 18. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste Espen 
Dahlgren Doksrød 

16. oktober 19. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste Silje Kristin 
Meisal

23. oktober 20. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved 
Espen Dahlgren Doksrød og Guro 
Gaustad Anderssen. 

30. oktober Bots- og bønnedag
Sverresborg kirkesenter 
Kl. 19: «Søndagskveld på 
kirkesenteret» Silje Kristin Meisal

6. november Allehelgensdag
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje 
Kristin Meisal 
Kl. 17: Minnegudstjeneste ved Silje 
Kristin Meisal og Anders Vassli 
Brekke

13. november 21. søndag i 
treenigheten
kl. 11: Gudstjeneste Espen 
Dahlgren Doksrød

20. november Kristi Kongedag
Kl 11: Gudstjeneste 
Sverresborg kirkesenter  
kl. 19: «Søndagskveld på 
kirkesenteret»

27. november 1. søndag i advent
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje 
Kristin Meisal 

4. desember 2. søndag i advent
Kl. 11: Gudstjeneste ved Espen 
Dahlgren Doksrød

ANSATTE

Kontortid Byåsen:  
Man–fre kl. 10.00–14.00. Kirken i Trondheim, felles service kontor Munkegata 6: Mandag, onsdag, torsdag, fredag: kl. 08.30–14.30. Tirsdager: kl. 08.30–13.30
Tlf: 994 36 000 | Kontonummer: 4213 20 9618 | Vipps: 77889 | www.kirken.no/byaasen | post.byaasen.trondheim@kirken.no

BYÅSEN MENIGHET
Byåsen kirke, Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

Sokneprest 
Steinar Leirvik
tlf: 996 90 565

Kateket
Eirik Jørgensen
tlf: 472 47 317

Menighetspedagog 
ungdom
Anna Nicoline  
Segtnan Mentzoni
tlf: 952 07 509

Ungdomsarbeider
Kevin Tårnes
tlf: 906 04 510

Diakon
Anne Talsnes Flatmo
tlf: 905 83 293

Kirketjener
Anne-Liese Parow

Kontortid Sverresborg: 
Tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.00-14.00. Onsdager kl. 
10.00–12.00.
Kirken i Trondheim, felles servicekontor  Munkegata 6:  
Mandag, onsdag, torsdag, fredag: kl. 08.30–14.30.  
Tirsdager kl. 08.30–13.30

Tlf: 994 36 000

Kontonummer: 4213 21 15588 | Vipps: 12060

www.kirken.no/Sverresborg
post.sverresborg.trondheim@kirken.no

Sokneprest  
Silje Kristin Meisal
tlf: 907 81 749

Menighetspedagog
Guro Gaustad Anderssen
tlf: 932 66 035

Diakon
Martha Garborg Bergslid
tlf: 482 93 728

Kirketjener 
Merete Thalberg 
tlf: 902 42 527

Leder menighetsrådet 
Magnus Kyrkjebø Vinnes
tlf: 480 43 998

SVERRESBORG MENIGHET
Gamle Oslovei 21, 7020 Trondheim

STRINDA, HEIMDAL OG BYÅSEN PROSTI
Brøsetvegen 168 eller Heimdalsvegen 4

Prost i Strinda, 
Heimdal og Byåsen 
Håkon Olaussen
tlf: 900 93 275

Menighetsforvalter 
Aud Singstad 
tlf: 954 55 161

Kapellan
Espen Dahlgren Doksrød
tlf: 909 63 080

Prostesekretær
Nina Sandstrøm  
Angelsen
tlf: 994 36 000

Daglig leder 
Ingrid Eikli Heggset
tlf: 994 36 000

Kantor 
Torkil Skille
tlf: 402 19 169

Kapellan
Marte Solbakken Leberg
tlf: 951 35 395

HAVSTEIN KIRKEGÅRD 
Tlf: 994 36 000 / 456 19 817 (dagtid)

HAVSTEIN KIRKE OG SVERRESBORG KIRKESENTER
(Når ikke annet står, er det i Havstein kirke)

Kateket
Mari Therese Myrstad
tlf: 407 55 436

Kantor 
Anders Vassli Brekke
tlf: 476 86 510

Prestevikar
Martin Braut Tjelle
tlf: 905 49 801

Leder menighetsrådet 
Randolf Vågen

Bibeltime i Byåsen kirke
I løpet av høsten og vinteren blir det kvelder med 
fordypning i de tre store profetene i Det gamle 
testamentet. 30.11 kl. 19.00: Tor Singsaas og Dag Aakre 
samtaler. Odd Johan Overøye, musikk.

 

 

Fra kl. 19–20 

 

retreat 

Hverdagsretreat 

handler om å få tid til 

stillhet, bønn og fordypning, 

midt i selve hverdagslivet. Ved å 

samles om stillheten, hjelper vi 

hverandre til å sette av den viktige 

tiden til å puste ut, kjenne etter, 

være tilstede og søke Gud. 

 

NB! Tirsdager 

6.september 

 

4.oktober 

1.november 

 
 

 

 

 

 

Prest Marte Solbakken Leberg: 

95135395 

Diakon Anne Talsnes Flatmo: 

90934436 

GUDSTJENESTER

BYÅSEN KIRKE 

GUDSTJENESTER



Menighetsbladet
Postboks 3340 
Hallset
7427 Trondheim

Tekst: Vegard Utle Foto: Unni Ulltveit

Menighetsbladet
Postboks 3340 
Hallset
7427 Trondheim

På fanget mitt satt ei på 5 år.

5 år er ganske mye når det er august, ferien er over, og 
du venter på at vennene dine skal komme tilbake. Magen 
er full av bobler med spenning og forventning, så full at 
det kan være vanskelig å gjøre noe annet enn å finne et 
fang.

Vi hadde vinka litt trist ha det bra til mamma. Vi hadde 
prata om sommeren i noen minutter. Eller. Jèg hadde 
prata om sommeren i noen minutter. Om langt unna. Om 
sjø. Om å bade og få salt smak på hendene. Om å varme 
kroppen på svaberg. Om å klemme venner jeg ikke hadde 
møtt på en stund. Om å se noen du er ekstra glad i smile 
til deg. Smile sånn at det kom tåre i øyet. Sånn at hjertet 
mitt hoppet litt ekstra. Fra hun på 5 hadde jeg fått et 
par «M-m», og et par «Ja» med forsiktige glade smil til. 
Jeg fikk høre om bestemor og bestefar. Om å reise med 
ferge. Om leik på gresset i hagen til tante. At mamma 
var tullat og var med og leika.

Så hørte vi en stemme fra gangen. Hun på 5 snudde seg 
og hvisket med et forventningsfullt og forsiktig smil. 
«No kjem hu!». Borte ved døra ble hun stående bak meg, 

inntil, med ene armen rundt skulderen min. Begge to 
på 5 så kort på hverandre. Kanskje gjorde alle boblene i 
magen at det ble med forsiktige blikk, sånn der og da.

Selv om ei på 5 er ganske stor? Kan innsiden føles liten. 
For liten til å finne de første ordene å si. For liten til å 
tørre å begynne leiken. Det er nok å bare være.

«Jeg vet ikke hva slags farge jeg liker best?» sa jeg. 
«Men du? Hva slags farge er det inni deg når du kjenner 
at munnen og hjertet ditt bare må smile, fordi du leiker i 
hagen med mamma, eller får reise på besøk til bestemor 
og bestefar?»

Etter litt undring sammen, kom svaret: «Gul!». «Hvorfor 
Gul?» sa jeg. «Fordi det e gule blomster i hagen til 
bestemor og bestefar!?».

«Da tror jeg gul er den fargen jeg liker aller best» sa jeg. 
«Har du også leika med gule blomster?» Sa hun. «Nei 
jeg har ikke. Men jeg har varmet meg på et nesten gult 
svaberg etter jeg badet i sjøen.»

5 år og satt farge på hele sommeren min.

S ISTE ORD

«Kors’n farge like du best?»


