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Julaften 1914 skal tyske soldater 
ha sunget «Stille Nacht» fra skytter
gravene sine. Engelskmennene skal 
ha svart med «Silent night» fra sine 
skyttergraver. Etter hvert ble belgis
ke og franske soldater med. Denne 
kvelden tok krigen mellom dem en 
pause, våpnene stilnet, og de delte 
mat, gaver og sang sammen. 

Julaften 1914 må ha vært en  
ganske annerledes julefeiring, men 
det ble jul. En annerledes jul opp
lever vi også i år. Jeg vet at mange av 
oss er spente, kanskje litt lei seg og  
frustrert, for hvordan blir jula i en 
annerledes tid? Kan det bli jul nå, 
når alt er annerledes?

Julens tradisjoner er viktige for 
oss. Og det er ikke rart, de binder 
oss sammen med menneskene før 
oss, de skaper fellesskap, de skaper 
identitet, de er rett og slett hygge
lige. Juletradisjoner er viktige. I år 
vil vi kanskje se viktigheten av dem 
enda tydeligere enn tidligere? Både 
de vi får gjennomført og de som vi 
heller må glede oss over å ta del i et 
annet år. 

På tross av at julen blir annerledes i 
år er det ikke første gangen. Mange 
av oss som bor på Byåsen har opp
levd annerledes jul tidligere. Noen 
har opplevd andre verdenskrig,  
andre har kommet hit til Byåsen for
di det var utrygt å bo der man bodde 
før. Noen har opplevd å tilbringe jule
kvelden syk. Andre langt borte fra  
familie og venner. I år får vi alle opp
leve det – en annerledes jul.

Ja, til og med fortellingen om den 
første julen må sies å være en for
telling om noe utenom det vanlige: 
En kvinne får beskjed fra en engel 
om at hun er gravid, og det er ikke en 
jordisk mann inn i bildet. Maria selv 
og hennes forlovede Josef måtte 
tåle rykter og fordommer da de ble 
beskyldt for å ikke følge samfunnets 
normer. Josef og Maria måtte begi 
seg ut på en lang vandring, like før 
fødsel – fra Nasaret til Betlehem. En 
stjerne på himmelen lyste sterkere 
enn vanlig. Stjernen ledet de vise 
menn til en stall – et ganske uvanlig 
sted for en fødsel. Gutten som ble 
født var ikke en vanlig gutt, han var 
Gud selv. Etter fødselen måtte den 
lille familien flykte fra landet. Jesus 
tilbragte sin første tid på jorda som 
flyktning. 

I en annerledes natt ble Jesus
barnet født. Kvelden brakte fred. 
Det sørget for at menneskene som 
i 1914 lot krigen ta en pause, seg 
inspirere av. Det minner meg om at 
uansett hvordan julen blir og uan
sett hvordan livene våre er, er verse
linjen fra salmen «Stille natt» sann: 
Aldri ble vår jord forlatt. Jeg tror at 
uansett hvor annerledes livet kan 
bli, på godt og på vondt, så er vi aldri 
alene. Det gjaldt før og det gjelder 
nå også: Aldri ER vår jord forlatt!

Julenatta da Jesus kom til jorden 
brakte fred. Siden har mange men
nesker bidratt til å bringe freden vi
dere. Det kan du også. Hvordan kan 
du være med å skape fred?
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Blir det noe jul i år?
En kan alltids lure. Koronavirus har fått 
en hel verden til å stoppe opp. Konse
kvensene er enorme. For økonomi og 
arbeidsplasser. Og ikke minst for mu
ligheten til å reise, søke opplevelser og 
å være sammen. Mange har fått et tøf
fere jobbhverdag; også skoleelever og 
studenter. Jeg tenker også mye på dem 
som bor på sykehjem, i bofellesskap eller 
lever alene. Hvordan er hverdagen når en 
mister muligheten til besøk, kontakt, et 
håndtrykk, eller en klem!?

Mange av oss har fortsatt mulighet til å 
møte andre. Og selv når vi bruker mas
ke, kan øyne fortelle mye om mennesket 
innenfor. Likevel savner jeg det voldsomt, 
ikke minst i mitt arbeid som prest ved 
gudstjenester, dåp, vielser og gravferd. 
Da savner jeg håndtrykk eller klemmer 
til erstatning for ord som ikke favner nok.

Vi er blitt mer sårbare dette året. Eldre 
som har levd en stund, vet hva det hand
ler om. Andre også, for midt mellom oss 
fungerer ikke velferdsstaten for alle. Ute 
i verden er det dessuten alt for mange 
mennesker som har for mye trening i det 
å leve med en vanskelig hverdag. Kanskje 
trenger vi alle jula mer enn noen gang?

Jeg er forresten ikke bare glad i jul. 
Mye er deilig. Men det er også sider ved  
desember, som byr meg imot. Likevel er 
jeg veldig glad for at jula ikke er avlyst i 

år! Og kanskje er det ikke bare negativt 
med en annerledes jul?!

Det er gått to tusen og tjue år siden Jesus 
fødsel. Det er lang tid, men hendelsen er 
så viktig at vi fortsetter å feire. Kanskje 
kan jula 2020 hjelpe oss til å tenke gjen
nom hva vi egentlig ønsker oss til jul, dy
pest sett? Å se at vi trenger hverandre, 
og er avhengige av andre. 

Jeg tror Vårherre sendte sin sønn for å 
komme nærmere hverdagen vår. Slik 
kunstneren Carl Bloch skildrer det i sitt 
bilde, kom Jesus for å vise en Gud som 
er opptatt av å hjelpe syke og fattige, og 

som fremhever barn som spesielt nær 
Guds rike. I år null, kom Gud til engler, 
gjetere og en fattig familie. De trengte 
hellig nærvær. 

I år er det vår tur. Vi trenger nåde. Fred. 
Og håp. Enorme ord. Umulige å pakke 
inn under et juletre. Strengt tatt er det 
vel bare èn måte å «pakke inn» dette 
budskapet på, og det er gjennom et lite, 
sårbart menneske! Et barn som i år 2020 
kommer nærmere en verden bekymret 
for virus, presidenter som ikke vil gå, en 
truet klode  eller all vår uro for framtid 
og fellesskap. Ventetid kan være slit
somt. Men også håpefullt. Og den som 
venter på noe godt, venter ikke forgjeves! 

Kvinnen jeg traff på Coop`en. Vi møttes i 
øyenhøyde. Og ble enige om at selvfølge
lig er ikke jula avlyst! Ikke den vi får fra 
Vårherre. Og ikke den vi lager selv. Det 
ryktes om tidenes julehandel. Mange 
har penger til overs. Jeg håper også det 
finnes omsorg til overs! For humanitære 
organisasjoner og gode formål. De tren
ger oss nå. Og det er det flere som gjør. 
Kan 2020 bli året der vi lærte om sårbar
het, og i ydmyk takk – deler mer av det vi  
har fått?!

– De sier at jula er avlyst!

KJÆRE LESER

Tekst: Steinar Leirvik

Vi møttes ved kassa på Coop. Hun så at jeg ikke var fra bygda. Jeg hadde fylt opp handlekurven til 
hyttehelg. Hun nøyde seg med VG. Blikkene våre møtes. Hun hadde et godt ansikt, preget av levd 
liv. Blanke øyne viste at hun kanskje kviet seg for å gå ut. Samtidig ble det lettere å snakke til en 

fremmedkar. Og å sette ord på uvissheten. 
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Illustrasjon fra Statens naturhistoriske museum, Danmark

Carl Block (1834-1890) ”Suffer the children” 
Illustrasjon fra Statens naturhistoriske  
museum, Danmark
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Dette er en hemmelig bønn, fremført 
av tre knelende småjenter foran alteret 
på Sverresborg Kirkesenter – en etter
middag for noen år siden. Om de ble 
bønnhørt, er uvisst. Men fordi den vesle 
andakten både ble sett og satt pris på, 
fikk de en «premie» som alle tre sikkert 
vil huske lenge. Mer om det siden.

Skolekonserter 
Samarbeidet mellom Sverresborg 
menig het og skolene i området har på
gått i mange år. Forberedelsene til de 
frivillige skolegudstjenestene før jul 
betyr mye for alle involverte. Men også 
mer spesifiserte oppdrag som korsang 
ved kirkesenterets månedlige torsdags
møter blir verdsatt av små og store. Hit 
kommer mange av menighetens eldre og 
enslige, og de gleder seg stort til eleve
nes minikonserter. Men tilbudet måtte 
opphøre da koronaepidemien rammet 
landet. Planen er å gjenoppta tradisjo
nen straks dette er forsvarlig.

Menighetens Tweenstilbud (MiniKryb
ba) til Nyborg og Åsveienelevene på 
5.–7. trinn var også stengt i en periode, 
men kunne gjenåpnes midt i oktober. 
– Nå deler vi gruppen i to mindre grup
per. De bytter på å komme annenhver 
onsdag rett etter skoletid, sier menig

hetspedagog Guro Gaustad Andersen 
som har ansvaret for opplegget sammen 
med frivillige fra menigheten.

Skrubbsultne Tweens-barn 
At Tweensklubben er populær, vises 
tydelig idet elevene kommer småløpede 
gjennom regnværet fram mot kirkedøra. 
– Æ e såååå suuulten, utbryter en vilter 
krabat mens han slenger sekk, sko og yt
tertøy fra seg i den stadig mer kaotiske 
yttergangen. Duftene som møter ham fra 
kjøkkenavdelingen, rett innenfor, tyder 
også på at sulten snart kan mettes. En 
svær gryte full av dampende wienerpøl
ser står klar på komfyren. 
– Vi vet aldri hvor mange vi lager mat til. 
Da vi inviterte til vårt aller første Tweens
treff, håpet vi sterkt på besøk fra minst 
20. Det kom 70! Da var det bare å mas
seprodusere ostesmørbrød på løpende 
bånd, ler frivillig Charlotte Elvebakk.

Tweenstilbudet, som er åpent etter sko
letid på onsdager, baserer seg i hoved
sak på frie aktiviteter ute og inne, spill av 
mange slag, lego, perling og lekselesing, 
for å nevne noe. I tillegg blir barna ofte 
introdusert for en ny aktivitet. Denne 
onsdagen står «parkour» på program
met. To unge instruktører fra Trondheim 
Parkourforening stiller med eget opplegg.

Luftige hopp og sprang 
– Nå handler alt om å bevege seg på 
morsomst mulige måte, forteller Da
vid Matic midt i ringen av barn utenfor 
kirkesenteret. Kjapt demonstrerer han 
merkelige hopp, sprang og fall. Et skrå
skrudd «kråkestup» bortover gresset 
kopieres fort av de tøffeste i gjengen. 
Klatring på rekkverk og «mageplask» 
over hekker hører også med.

Menighetens Tweenstilbud er fristilt 
fra det mer formaliserte samarbeidet 
mellom skolene og menigheten.Men  
lærer Bergljot Utstrand ved Nyborg opp
vekstsenter ser at tilbudet er viktig for  
mange elever som ellers har lite å finne på i  
timene fra skoleslutt til foreldrene  
kommer hjem fra jobb.

Nærmiljøskole
– På Nyborg ønsker vi å være en nær
miljøskole som engasjerer oss både i  
naturen og kulturen som omgir oss her 
på Byåsen. I starten var det nok noen som 
vegret seg mot å synge for gjestene ved 
kirkesenteret. Men når vi fortalte at til
hørerne gledet seg veldig til å møte dem, 
forsvant mye av tvilen. Ofte ser vi at det 
gamle visdomsordet: «Den største gle
da ein kan ha, det er å gjera andre glad,» 
gjelder fremdeles, smiler Bergljot, som 

Kirkevante skolebarn 
«Kjære Gud! Hjelp oss å vinne i Bingo i dag! Vi gjør alt for deg! Amen!» 

Tekst og foto: Halldis Nergård

Mange å mette: Allan er like sulten som resten av 
gjengen og får varme pølser av Charlotte og Guro.

Populært samlingssted: Elever fra 
Nyborg i full fart inn til Tweensklubb ved 
kirkesenteret en onsdag i oktober.
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håper at minikonsertene snart kan kom
me i gang igjen.

Hva som skjer med årets juleguds
tjenester er ikke endelig avgjort når dette 
skrives, men mye tyder på at denne delen 
av juleavslutningen kan gjennomføres 
som før, i alle fall for Nyborgelevene som 
ikke er så mange. Tidligere år har skolens 
yngste elever hatt sine avslutninger ved 
Kirkesenteret, mens de eldste har samlet 
seg i Havstein kirke.  – På forhånd øver vi 
inn sanger og bønner som elevene velger 
eller lager selv. Samtidig er vi også tyde
lig på at kirkeavslutningene er åpne for 
alle som vil delta. Ingen MÅ være med 
på dette, presiserer den ansvarlige for  
skole–kirkesamarbeidet ved Nyborg.

Juleavslutning ute
Tweensklubben skal også ha jule
avslutning. Trolig blir den ute. Med leker, 
bål og matservering på området bak kir
kesenteret – hvis været tillater en slik fei
ring. Hvis ikke har lokalet innenfor vegge
ne god plass til ulike aktiviteter, mer enn 
bønn og salmesang. – Kirkerommet har 
mange kristne symboler som innbyr til 
spørsmål om tro og tvil, om dåp og kon
firmasjon. Vi snakker ofte om slike emner 
i tillegg til veldig mye annet, sier Guro.  – 
Hva skjedde egentlig med de tre småjen
tene som ba til Gud om å få hjelp til å vin
ne i Bingo?  – De var så trygge og glade da 
de innrømmet at de ba – at jeg spurte om 
de ville være med på å fremføre en bønn 
under en ordentlig gudstjeneste. Svaret 
kom fort: «Jaaaa!!!» sa de. Og slik ble det.

Under høstens møte med neste års kon
firmantkull, møtte pedagogen flere fra 
sitt første Tweenskull. «Hei, Guro!» rop
te de blidt da de oppdaget henne.  

– Så flott å møte dem igjen og se hvor 
trygge og vante de er i kirken. Trolig kan 
deres erfaring gjøre starten på vinterens 
konfirmantundervisningen enda bedre 
enn vi er vant til.

Menighetspedagogen gleder seg over 
møtene med de unge klubbmedlemme
ne uansett hvor de støter på hverandre,  
– i marka eller i byen. – Å huske navnet 
til hver enkelt er ekstra viktig i slike korte 
øyeblikk. Kanskje viktigere for meg enn 
for dem, sier hun og ler.

Om barn og unge i
Sverresborg menighet
Tweensklubben (MiniKrybba) ved 
Sverresborg kirkesenter et tilbud til alle 
barn fra 5. 7. trinn som bor i området 
rundt Sverresborg. Klubben møtes på 
onsdager rett etter skoletid og holder på 
fram til ca kl. 16.15. Påmelding via nett
sidene til Sverresborg menighet eller 
KFUK/KFUM.

Krybba er et fritidstilbud ved Kirkesente
ret til litt eldre ungdommer fra 15 (kon
firmanter) til ca 20 år annenhver onsdag 
fra kl. 19.00. Babysang hver mandag, 
for alle med baby. Baluba åpen musikk
barnehage hver fredag. Både babysang 
og Baluba har for tiden påmelding på  
Facebook.

Fin kontakt: Bergljot Utstrand ved Nyborg 
skole setter stor pris på samarbeidet  
mellom skolen og kirken på Sverresborg.

Spennende aktivitet: Å få opplæring i Parkour slår an blant medlemmene i  
Tweens-klubben. Etter forsiktig oppvarming, blir bevegelsene mer voldsomme.

Åpent kirkerom: Ida, Kajsa og Ingrid 
Kristin, alle fra Åsveien skole, bygger blå 
klosser foran altertavlen i kirkerommet. 
(Helt andre jenter er omtalt i starten  
på artikkelen).

Ulike aktiviteter: Ida og Ella, begge fra 
Nyborg skole, småprater mens de perler. 
(Helt andre jenter er omtalt i starten  
på artikkelen.)
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KonfACTION 2020
Tekst: Eirik Jørgensen. Foto: KRIK

I et år hvor veldig mye er annerledes var det helt naturlig å 
også prøve en ny leir.  Både konfirmantgruppene «Høstleir» 
og «KRIK» fra Byåsen menighet dro på en ny leir, sammen. I 
starten av oktober dro 73 konfirmanter på leir til Stjørdal og 
Stjørdalshallen for å delta på den aller første varianten av 
KonfACTION Trøndelag.

Leiren er et samarbeidsprosjekt mellom organisasjonen KRIK 
(Kristen idrettskontakt) og Nidaros bispedømme. Flere av me
nighetene i byen har vært med på å utarbeide leirformatet, og 
fikk derfor en prioritet i å delta i årets leir, som ble mindre enn 
man hadde håpet. Dette naturligvis på grunn av smittesitua
sjonen vi står ovenfor. Neste år håper vi en større leir, med fle
re konfirmanter fra hele bispedømmet.

For en opplevelse dette har vært! Årets konfirmanter er en 
drøm å være på leir med. Utrolig positivt innstilt, selv om de 
ikke hadde peiling på hva de gikk til. Underveis har de oppført 
seg eksemplarisk og fulgt alle beskjeder som ble gitt; var på 
rett sted til rett tid og gjorde som de fikk beskjed om. 

Det å være på en stor leir på Stjørdal er annerledes enn å være 
på våre egne leirer på IMIStølen. Men på ingen måte dårligere, 
bare annerledes. Dagene ble innledet med frokost, morgenmø
te; hvor det var musikk og dans, etterfulgt av en andakt rundt 
temaet «relasjon». Etter møtet var det rett ut på aktivitet, som 
for de fleste konfirmantene var høydepunktet. Aktivitetene vari
erte i form og uttrykk; alt fra håndarbeid til fotball, til brettspill 
og terrengsykling, fra klatring til villmark, fra dans til 63 gra



Konfirmantleir
på Berkåk

Tekst og foto: Silje Kristin Meisal

I slutten av oktober reiste konfirmanter og ungdoms
ledere fra Sverresborg og Ilen menigheter tradisjonen
tro til Mjuklia på Berkåk for konfirmantleir. Gjennom 
lek, samlinger, gruppearbeid, samtaler, korssamlinger 
og refleksjoner, så har 85 konfirmanter, 4 ansatte og 
nesten 40 ungdomsledere fått et minne for livet. 

Vi samlet oss rundt tema som er viktig både i livet  
og i den kristne tro. VI snakket om de store linje
ne; om skapelsen, om at synd er noe som gjør at vi  
mennesker noen ganger tar valg som kan skade oss 
selv og andre. Vi snakket også om tilgivelse, og om  
håpet og nåden. På leir har vi også en samling som 
handler om seksualitet og grenser, og konfirmantene 
blir i en annen samling utfordret på å reflektere rundt 
«jeg og verden», for hvem er vi egentlig i møte med den 
store verdens utfordringer?
 
En viktig suksessfaktor for den årlige konfirmant
leiren er den store gjengen med ungdomsledere vi har 
med oss på leir. Disse reiser opp til Mjuklia et døgn før  
konfirmantene. Døgnet fylles med forberedelser. Ja, 
og masse kos. Smågodtbudsjettet er skyhøyt, men det 
er også samholdet, stemningen og aktiviteten.  Ung
domslederne har roller som leirsjefer, ledere for 
aktiviteter, for samtalegrupper, for korssamling. De 
er nattvakter, stolbærere, ryddekomite, stemnings
skapere og skal ha stor ære for den fantastiske  
jobben de gjør.der nord. Det var artig å kunne sitte i hallen å vente på at 

konfirmantene kom tilbake fra aktivitet; svette og slitne, 
noen med søle og skitt over hele seg, men alle med et 
smil om munnen.
 
Etter mange timer på aktivitet var det godt med middag og 
litt fritid. I fritiden kunne konfirmantene enten slappe av på 
madrassene sine, som var pent og pyntelig lagt utover den 
store gymsalen (med 1 meters mellomrom), eller fortsette 
å drive med aktivitet i den tomme delen av gymsalen. Her 
var det flere som prøvde ut den KRIKvennlige aktiviteten 
«Spikeball». På kveldene ble det arrangert kveldsmøte 
med mer dans og musikk og andakt, men også med under
holdning fra KRIKs eminente møteledere. 

For meg ble dette en veldig god opplevelse; en fantastisk 
leir fullspekket av gode samtaler, smil og latter, og med 
en ramme som tydelig viser at vi er en del av noe større. 
Tusen takk til konfirmantene som turte å prøve noe nytt, 
som turte å være med på en helt ny leir. Jeg storkoste 
meg sammen med dere!   
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TROSOPPLÆRING BYÅSEN

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

Randi

Oppstart av babysang  
Babysangen er en stund i kirkerommet 
for de aller minste og starter opp igjen 
mandag 4. januar. Det er to grupper: 
kl.11.00 og kl.12.00. Kom når det pas
ser for deg. Det kreves ingen forkunn
skaper. Kafé annenhver gang, og det 
settes frem te og kaffe de gangene det 
ikke er kafé. Ingen påmelding.  
Velkommen!

Fra fest til faste
En karnevalsgudstjeneste og fest. Karnevalet starter 
med en kort gudstjeneste, så blir det karnevalsfest med 
sangleker og ”katta ut av sekken”, før vi avslutter med 
boller, saft og kaffe. Mandag 15. februar kl. 17:30.

Lørdag 14. november skulle vi sett at kirken var 
proppfull av 11åringer som skulle overnatte her. 
I stedet var kirken tom, og vi hadde vi sendte et 
digitalt opplegg live ut på facebook. 2020 har lært 
oss å tenke kreativt med tanke på uttrykk. Tros
opplæringen har måttet svelge mange kameler, 
men vi føler likevel at Lys Våken 2020 ble en fin 
opplevelse. De påmeldte fikk forundringspakker 
levert på døra; som inneholdt lys til lystenning i den 
mørke tiden, samt pepperkakeformer og godteri til 
lørdagskvelden. Vi er veldig ydmyke og takknemlige 
for at vi får lov til å drive med et så viktig arbeid i en 
så spesiell tid.

Nytt år med nye muligheter
Det er vel ingen hemmelighet at året som gikk ble et år utenom det vanlige på så mange måter. Da sam
funnet stengte ned i mars var det med en slags ståpåvilje og med et håp om at dette skulle gå fort over. 
Og det ble jo litt bedre, før det ble verre igjen. Da vi på nytt måtte gå tilbake til strengere restriksjoner i 
november var det tyngre, fordi vi visste hva vi gikk til. Vi hadde gjort det før. Sånn var det nok for de barna 
og ungdommene vi jobber med også. De mistet den trygge rammen for dagen som skolen tross alt gir, de 
mistet de ukentlige treningene, og den ukentlige korpsøvelsen. De mistet friheten til å være sammen med 
venner når de vil. Samtidig kom det noe godt ut av det for mange.  Flere har fortalt om at de begynte å 
kjenne på følelsen av en slags sinnsro, fikk kjenne hvordan det er å ikke løpe rundt i hamsterhjulet dag ut 
og dag inn. Mange fikk lært hverandre å kjenne som familie på nye måter. Som kirke, og som pedagoger i 
kirka, ble vi tvunget til å komme på nye løsninger for å formidle det vi ville si, men også for å kunne følge 
opp de barna og ungdommene vi jobber med og for. Vi lærte oss at annerledes kan være bra, og ut av det 
kom både Noahs arkdag og Lys våken i livestreamversjon, samtalegrupper for ungdom, og en tanke 
om at dette får vi til, selv om det ikke blir akkurat som vi er vant til. Nå gleder vi oss til et nytt år med nye 
muligheter, og håper på å kunne både gi og få mange klemmer i løpet av dette året! 

Anna Nicoline Segtnan Mentzoni, menighetspedagog ungdom

1.-4.  Krybbevandring for barne
hagene i området

2.  Speidern
7.  SoulKids
14.  Familiekoret
16. Speidern
18.  Juleavslutning Carpe Diem

3.  Hellige tre kongers fest
4.  Babysang
6. Speidern
8.-9.  ULKleir
10.  ULKgudstjeneste
11.  Babysang med Åpen kafé
13.  Speidern
18.  Babysang
20.  Speidern
24. «Helt ærlig»
25.  Babysang med Åpen kafé  
27.  Speidern

1.  Babysang
3. Speidern
7.  «Helt ærlig»
8.  Babysang med Åpen kafé 
10.  Speidern
15.  Babysang
15.  Fra fest til faste
17.  Speidern
22.  Babysang med Åpen kafé

Tiltak:

DESEMBER

JANUAR

FEBRUAR

Alle datoer med 
forbehold. Følg med 
på våre facebooksider.
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Vi tenker kreativt rundt KirkeTorsdag, og satser 
på å få holde kontakten på ulike måter, selv om 
vi ikke kan samles til middag og fellesskap på 
kirkesenteret helt ennå. Det ligger an til å bli 
førjulsaktivitet med adventsposer til alle barn 
som vil ha det, og romjuls og vinteraktivitet 
med stjerneløype rundt kirkesenteret. I februar 
og mars håper vi å kunne invitere dere inn 
igjen! Følg med på nett for mer info.

Når julefreden har senket seg, magen er full og snøen legger seg 
hvit på bakken, da tenker vi at en liten og stemningsfull tur blir 
deilig. Og vi håper dere vil svinge bortom haugen bak kirkesenteret, 
for å se på den fine løypa vi lager der. Vi satser på at dere kan 
følge de fine lysene, få en interaktiv julekrybbeutstilling, henge opp 
stjerner og snakke om håp og lys, ønsker og bønner og det som 
måtte falle dere inn. Torsdag 7. januar kan det hende de hellige tre 
konger også kommer innom løypa vår med gaver… Velkommen!

Vi deler ut adventspose til alle barn i 
menigheten! Her finner dere både fortelling, 
aktivitet og julehilsen fra oss, og vi håper den 
byr på en hyggelig førjulsstund. Bestilles 
innen 03/12-20. Send barnets navn og alder til 
ga299@kirken.no, og merk med adventspose.

Babysang på  
Sverresborg kirkesenter 
Små grupper, sosialt fellesskap, sang, kos og 
trygge omgivelser. Vi gjør det som må til for at 
det skal være trygt å delta for baby og foreldre, 
og påmelding skjer fra uke til uke på Facebook. 

MiniKrybba Tweens
Onsdager etter skoletid er kirkesenteret åpent 
for tweensa som vil være med på aktiviteter 
og moro. I år har vi delt gruppen, sånn at 
5.trinn får komme i partallsuker, og 6.7.trinn 
i oddetallsuker. Følg med på facebook.com/
minikrybbatweens

Karnevalsgudstjeneste
Karnevalsgudstjeneste på kirkesenteret  
14. februar kl.11. Kom som du er, eller som 
du har lyst å være for en dag, så feirer vi 
gudstjeneste sammen!

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

Alle datoer med 
forbehold. Følg med 

på våre facebooksider.

Tiltak:

2. MiniKrybba Tweens 
 for 6. og 7. trinn
4.  Baluba
7.  Babysang
9.  Juleavslutning ute for 
 alle Tweens
11.  Baluba
20.  Vi synger julen inn 
 på kirkesenteret
24.  Julaften! Mange guds
 tjenester, se eget oppslag.

DESEMBER

7.  Hellig tre kongers fest 
 utendørs
11.  Babysang og MandagsKafé
13.  MiniKrybba Tweens for 5. trinn
15.  Baluba åpen musikkbarnehage
18.  Babysang og MandagsKafé
20.  MiniKrybba Tweens for 
 6. og 7. trinn
22.  Baluba åpen musikkbarnehage
25.  Babysang og MandagsKafé
27.  MiniKrybba Tweens for 5. trinn
29.  Tårnagentdag for 2. og 3. trinn
31.  Familiegudstjeneste

JANUAR

1.  Babysang og MandagsKafé
3.  MiniKrybba Tweens for 
 6. og 7. trinn 
5.  Baluba åpen musikkbarnehage
8.  Babysang og MandagsKafé
10.  MiniKrybba Tweens for 5. trinn 
11.  Kirketorsdag
12.  Baluba åpen musikkbarnehage
14.  Karnevalsgudstjeneste
15.  Babysang og MandagsKafé
17.  MiniKrybba Tweens for 
 6. og 7. trinn
19.  Baluba åpen musikkbarnehage

FEBRUAR

3.  MiniKrybba Tweens for 
 6. og 7. trinn
5.  Baluba åpen musikkbarnehage
8.  Babysang og MandagsKafé
10.  MiniKrybba Tweens for 5. trinn
11.  Kirketorsdag
12.  Baluba åpen musikkbarnehage
15.  Babysang og MandagsKafé
17.  MiniKrybba Tweens for 
 6. og 7. trinn
19.  Baluba åpen musikkbarnehage
21.  Familiegudstjeneste
22.  Babysang og MandagsKafé
24.  MiniKrybba Tweens for 5. trinn
26.  Baluba åpen musikkbarnehage

MARS

SVERRESBORG MENIGHET PÅ SOME
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Tekst og foto: Silje Kristin Meisal 

Alle menneskers liv kunne 
vært en hollywood-film!

PORTRETTET

”Å nei! Hvor mye er klokka? Bare kvart over elleve?! Jeg er jo så sulten!” Jeg møter Thomas Seltzer 
på en av byens kafeèr i det den åpner en mandag formiddag. ”Shit, jeg kan ikke spise før kl. 12, jeg går 

på en sånn diettgreie”. Thomas Seltzer er sulten, og bestemmer seg for at det går fint å jukse litt. 

Han er rund i kantene, og det går an å 
snakke med denne mannen om mye. 
Han er kunnskapsrik og nysgjerrig, har 
stor fortellerglede og er akkurat passe 
selvopptatt for en nasjonal kjendis på 51 
som akkurat har begynt å skate igjen.  

Thomas Seltzer vokste opp i byen Su
perior i Wisconsin, USA. Som 6åring 
flyttet han med familien til Nesodden 
utenfor Oslo. De siste årene har han 
bodd i Trondheim, sammen med kona 
Cecilie, datteren Ellinor på 3, og stedat
teren Amalie på 18.  Seltzer er musiker 
og programleder. Han er kjent for både 
vokalistrollen i bandet Turboneger, og 
som programleder i ”Trygdekontoret” på 
NRK. I høst har serien hans ”UXA” hatt 
nesten en million seere per episode. 

Denne dagen ønsker jeg å snakke med 
ham om noen annet enn USA og det 
amerikanske valget. Kanskje mer om li
vet, døden, og kjærligheten. Og finne ut 
hva han mente med at det han sa i in
tervjuet i Adresseavisen for noen uker 
siden; hvor han fortalte at han var blitt 
bittelitt kristen. 

I sine programmer kommer han tett på 
menneskers liv. Gjennom ham får vi inn
blikk i menneskers livshistorier, så jeg 
spør ham: 

Hvordan får du folk til å åpne seg for 
deg? Thomas lener seg tilbake i stolen 
og ser ut av vinduet. ”Jeg veit da søren 
jeg, jeg er så utrolig nysgjerrig!, ler han. 

«Jeg har alltid tenkt at alle liv er episke 
på et vis! Du kan lage en hollywoodfilm 
av livet til folk. Hva folk har opplevd, og 
sett! Bare i min tid, det er jo episke ele
menter. Da jeg vokste opp i USA, så var 
de kommet langt i mekanisk jordbruk. 
Da vi kom til Løten i Norge på 70tallet, 
så stod folka med ljå! Det var som å bli 
tatt tilbake til jernalderen! Episk!”

”Jeg er litt nabokjerringa kanskje. Nys
gjerrig! Jeg er jo pratsom da.  Jeg vil 
gjerne høre alt om folk! De gutta som 
reiser rundt og filmer meg til serien, de 
blir litt irritert og slitne i skulderne, de 
bærer jo på tunge kamera, og jeg vet du, 
jeg bare skravler i vei med folk.”

Han prøver gjerne å gi folk litt motstand, 
det blir gode historier av det. 
”Jeg har jo meninger, men jeg dømmer 
ingen. Amerikanske trumpere, de må få 
snakke uten at jeg skal komme å være 
sosialdemokrat. Det var kanskje min 
styrke i den første dokumentaren vi lag
de, og den vi lagde nå. Jeg prøver å være 
med på deres premisser.”

Du, stemmer det at den fleecegense-
ren du har på deg i den siste serien 
din, at du har den på deg som en slags 
kleskode for å få folk til å åpne seg? 
”Haha, ja! Man skal jo ha et praktisk 
plagg da. Men Cecilie mener jeg ser ut 
som en GK. Ja, en gammel kaill. Sånn er 
det når man har en 15 år yngre dame. Da 
må man følge litt med, ikke ha sånn mo
bil i belte og sånn der. Forgubbing, sånn 

estetisk motemessig, er ikke så veldig 
populært.” Thomas ler og forteller at 
han måtte selge endel jakker på Finn.no. 

Hva med de store spørsmålene i livet, 
har du tenkt mer på det etter at du fikk 
barn? ”Ja, absolutt! Plutselig føler man 
at man er vevd inn i menneskehetens 
teppe. Man blir mykere, jeg har fått mer 
empati. Jeg har hatt et så privligert liv! 
Jeg har vært skikkelig prestasjonsori
entert, vært uempatisk, gjort endel dritt 
mot andre folk. Men jeg har en samvit
tighet nå som jeg ikke hadde da jeg var 
30. Kanskje er det en biologisk greie?»

Han tenker seg litt om, og ser påtatt un
drende på meg: ”Eller så er det bare at 
testosteronnivået går ned, og matinter
essen går opp. Hahaha!” 

Dagen før jeg møter Thomas har vi vært 
på konfirmantleir. Et av temaene vi snak
ket om der, var synd. Hva tenker han om 
det begrepet? Han forteller at han er opp
tatt av hvor ødeleggende likegyldighet er 
for enkeltmennesker og for samfunnet. 

Hvor kommer det fra, det destruktive i 
oss?, spør jeg. ”Jeg tenker spesielt på 
USA; det er en likegyldighetskultur der 
som du ikke finner så mange andre ste
der. Men folk er jo empatiske. Min store 
sorg når det gjelder USA for tiden er det
te; at det var jo egentlig ikke Kong Salo
mo sitt land, det var Jørgen Hattemaker 
sitt land!”
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Han forteller at kirken er svært sentral 
i samfunnet i USA, på hver lille plass. I 
noen nesten forlatte småbyer i USAs 
rustbelte er det nesten bare kirken igjen 
som kan hjelpe folk, med mat og klær, og 
som er tilstede for dem som trenger støt
te om livet sitt. 

”Men dessverre er også mye av det 
kristne USA er noe utrolig mørke grei
er. Men, når vi var på grensa til Mexico, 
skulle gå over der i flyktningeleirene, så 
var det folk fra menigheter som var det 
for å hjelpe. USA er så todelt, du har den 
der mørke, kjipe, rasistiske kristne høy
re. Men også har du disse menighetene, 
medmenneskeligheten. Ting har blitt så
pass spissa nå, for folk flest har ikke så 
mye penger lenger. Mammon har dehar
monisert USA litt. Folk er så pressa. Det 
er blitt en likegyldighet.” 

Dette vekker helt merkbart engasje
ment hos Thomas. Han hever stemmen: 

”Hvis du spør amerikanere flest, så vil 
jo nesten alle ha veldig rimelig, om ikke 
gratis helsesystem, for alle! Alle velgere, 
også langt inn i det republikanske partiet,  
ønsker jo det. God skolegang for også den 
fattige gutten i gata. USA skulle jo være, 
og folk har ikke glemt dette, at USA skulle 
være den lille mannens rike på jord. Men 
det at penger styrer nesten all politikk, 
det er noe alle synes er noe dritt!” 

Thomas er som han selv sier; pratsom. 
Han kommer stadig tilbake til erfaringer 
fra USA. Det har tydeligvis gjort noe med 
ham. Menneskemøtene og skjebnene 
han har sett der borte.

Thomas bor i Sverresborg menighet, og 
datteren ble døpt i Havstein kirke for tre 
år siden. Og på Sverresborg Kirkesenter 
gikk de på babysang. Og i et nylig intervju 
fortalte han at han er blitt bittelitt kris
ten. Jeg er nysgjerrig på hva han mente 
med det? 

”Jo, vel, Cecilie er jo, ja, hun er vel kristen, 
og hun har prøvd å forklare meg litt. Så, ja, 
det er nok kanskje mer et håp, enn en tro. 
Er det en drive mot noe godt i universet? 
Eller er det bare disse likegyldige greiene, 
at disse planetene bare seiler rundt og 
dumper tilfeldig inn i hverandre? Man må 
jo bare velge! Og jeg tror man får et bedre 
liv, ja, at de rundt deg også får et bedre 
liv, hvis man tar utgangspunkt i det første. 
Det er denne kommunionen. Det er viktig. 
Fellesskapet. Som da vi gikk på babysang 
på Kirkesenteret på Sverresborg. Det var 
så fint! En skikkelig kommunion!” 

Men, er troen viktig? ”Tror man på et 
univers som har en omsorg, en retning, 
som har en drive mot noe? Eller tror 
man på universet som likegyldige objekt
er?”. Thomas viser med hendene: ”Den 
menneskelige tilstand er en akse, med 
”kommunion” altså, felleskap i den ene 
enden, som vi kjenner igjen feks i natt
verden, og ”self agency”, altså det å  
stikke seg selv fram, altså ordne for seg 
selv, i den andre enden. Vi beveger oss 
frem og tilbake på denne aksen.” 

På denne aksen, er det ene bedre å 
være enn det andre? ”Nei, det må jo 
være en balanse her. Som nordmenn 
flest, så ligger vi vel sånn i midten der. 
Det går jo på ideologi, fellesskap kan jo 
bli selvopprettholdene og jantete.” 

Thomas prater til og med en snakkesalig 
prest i senk. Så da lurer jeg på dette: 

Hvis du skulle hatt en preken da? Hva 
ville du sagt? ”Nei, det blir fort noe Karde
mommelovengreier kanskje? Jeg vet ikke. 
Det var et vanskelig spørsmål. Æsj, nå må 
jeg si noe smart!” Han tenker: ”I bisettelser, 
da har jeg blitt skikkelig rørt. Der fyller kir
ken en viktig oppgave. Hvis jeg skulle vært 
prest i begravelse, så ville jeg snakket om 
det, at det tar lang tid med sorg.”

”Diettgreia” til Thomas Seltzer gikk ikke 
så bra denne dagen. Allikevel; før klokka 
ble 12 har han ikke bare spist lunsj, men 
han har også lovet meg å komme innom 
å snakke med konfirmantene hvis vi vil. 
For han er blitt en empatisk 51åring, sier 
han, som kjenner på at fellesskapet i lo
kalsamfunnet er viktig. Så hvis han kan 
bidra, så stiller han gjerne opp.

Jeg er jo litt nabo kjerringa kanskje. Nysgjerrig.  
Jeg er jo pratsom da.  Jeg vil jo gjerne høre alt om folk! 
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Smedyrket er omspunnet av myter og 
sagn. De gamle grekerne hadde sin egen 
gud for dette yrket – Hefaistos. I nørrøn 
mytologi og også i eventyrverdenen var 
smeden en sentral skikkelse. Et kjent 
eventyr er jo «Smeden som de ikke torde 
slippe inn i helvete», sterk og vanskelig 
å styre som han var. (Asbjørnsen / Moe 
Samlede eventyr, første bind).

John Opland, født i 1883, vokste opp i et 
hjem med mange barn. Faren mistet sin 
første kone etter mange barnefødsler, 
han giftet seg på nytt, den nye kona 
brakte med seg sitt eget barnekull inn 
i ekteskapet, og et tredje kull så etter 
hvert dagens lys. Når vi drar oppover fra 
Byåsen Butikksenter kan vi på venstre 
hånd, ved Oplands plass, se den vesle 
kvite stua der John Opland ble født.

Når vi i dag ser den vesle stua skjønner 
vi godt at det ikke var husrom til den 
store barneflokken. Det var ingen annen 
råd, John måtte settes bort på Torshaug 
gård. Selv om det ikke var langt unna 
heimplassen, gråt John mang en gang 
når han satt i skogen ovenfor  
heimen sin.

John vokste opp i en tid da stemmerett 
for menn ble innført. Han var også en 
engasjert avisleser.

John Opland var også en dyktig skiløper. 
Han deltok i mange skirenn, blant annet 
i Blyberget, en forløper for Gråkallren
net. Han spilte gjerne opp til dans på to
raderen sin det gamle skytterhuset ved 
Kyvatnet, der garderobehuset seinere 
ble bygd. Det var lite med vegetasjon i 
dette området i gamle dager, som jo var 
beitemark for gårdene Ugla og Ferstad 
helt til etter andre verdenskrig. Det var 
med andre ord fri sikt for skytterne til 
langt opp i Gløttrenna.

Læretid
John var en arbeidsom kar, både på 
Torshaug gård og på skolen. Etter 
skoletida ble han lærling hos gullsmed 
Møller øverst i Munkegata i Trondheim, 
seinere i Trondhjems Metalstøberi og
deretter som smed hos Bræk på Kystad 
på Byåsen. 

Ålesund brant i 1904, og den arbeid
somme og nevenyttige John Opland 
arbeidet der som smed og murer. Den 

tyske keiseren Wilhelm 2, en stor  
Norgesvenn, bidro mye til gjenreisinga 
av Ålesund.

Den nevenyttige John Opland var også 
rørlegger, og da Kystad gård fikk kraft
verk i Kystadbekken var det ifølge Hans 
Ophaug på Dalgård John Opland som la 
inn strømmen på gården. På sine gamle 
dager likte John å fortelle om den gan
gen han var med i vaktkompaniet ved 
Kong Haakons kroning i Nidarosdomen 
i 1906.
 
Giftermål
I 1909 giftet John seg med Othea 
Okkenhaug, datter av Karl og Jørgine 
Okkenhaug (født Kvamtrø, Frosta), 
Dette var en en familie som var sterkt 
påvirket av haugianismen som hadde 
stått særlig sterkt på Byåsen. De hadde 
en husmannsplass under Kystad, ikke 
langt fra det småbruket hvor John og 
Othea slo seg ned, på Sagheim ved Ky
stadbekken. De fikk sju barn, to gutter 
og fem jenter.

John Opland var nå kjent som en 
særdeles dyktig smed og gjørtler, med 

John Opland (1883-1958)  
gjørtler og smed på byåsen

En fortsettelse av en artikkel i Menighetsbladet nr 2, juni 2020 – «levekår på Byåsen i første del 
av 1900tallet». Begge artikler er skrevet av Arne Fjelnseth, Byåsen historielag
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gjørtlerverksted og smie i dagens Odd 
Husbys veg, ved krysset med Oskar 
Braathens veg. Verkstedet brant ned til 
grunnen i 1924, men allerede året etter 
var John Opland i gang igjen, med ny 
verkstedbygning og smie. 

Othea, John Oplands kone, døde et års 
tid etter at deres siste barn, Inger, var 
født. John hadde ingen tanker om å 
gifte seg på nytt. «Ungan mine skal ikke 
noen styvmor (stemor)» bestemte han 
seg for, og slik ble det. Jentene måtte 
overta morens arbeid etter som de 
vokste til, i fjøset hvor det til å begynne 
med var 12 kyr, 4 sauer, høns, gris, og 
dessuten alt husarbeidet. 

John som smed på Sagheim
John Opland drev en allsidig virksomhet 
på Sagheim. Han laget fine lysekroner, 
noen av dem henger vel fremdeles på 
Havstein, lampetter, pynteflaggstenger, 
fine morterer, dørbeslag, vindusvridere, 
stabbursklokker, «supklokker», alt dette 
i messing som var det metallet gjørtle
ren vanligvis arbeidde med. John pro
duserte også bjeller for husdyr, hester, 
kyr og sauer. Det ble fortalt at hver gård 
hadde sin bestemte klang i bjellene slik 
at hver gårdbruker kunne høre hvilke 
dyr som tilhørte han.

Han smidde også hestesko av jern og 
han var hovslager, dvs. en som skor 
hesten. Dette kunne bli mye arbeid da 
en hest må vanligvis skos etter 68 uker. 
Dessuten hadde han mye arbeid på 
småbruket. Han var rørlegger, elektri
ker, snekker, han kunne alt, som Trygve 
Sannerud har fortalt.

Mange unge gutter fikk sin første 
opplæring i mange former for praktisk 
arbeid hos John Opland.  Opland var lun 
og tålmodig, han tålte at feil ble gjort, 
bare en lærte av feilen. For en guttunge 
på sekssju år var det ganske skrem
mende å komme inn i støperiavdelingen 
hvor det var med to smelteovner. Det 
var svart sand hvor modellene ble lagt 
ned i, med melasse som bindemiddel. 
Sanden ble eltet sammen med nevene, 
og deretter rullet Opland ei tung jern
kule over sanden for å presse den enda 
mere sammen. 

I digelen (smeltekar) i den ene av 
smelteovnene var det glødende metall, 
vanligvis over 1000 grader, som ble fylt i 
formen. Seinere ble de to delene av for
men tatt fra hverandre. Støperirommet 
føltes kvelende varmt for en sekssju
åring, det var støv av støpesanden. 

Da var det hyggeligere å komme inn i 
selve verkstedrommet, med dreiebenk, 
smergelmaskin, poleringsmaskin, 
med drivreimer fra en aksling i taket, 
ubeskyttet naturligvis, ingen arbeids
miljølov fantes enda. Poleringsmaskina 
kunne brukes av gutten når han var 
sjuåtte år. Ikke rart at en kunne føle 
seg ganske viktig da!

Mange gutter og ungdommer «høstet 
lærdom for livet» hos John Opland. Vi 
er ham stor takk skyldig. John Opland 
gikk bort i sitt 75. år, etter et arbeidsomt 
men også innholdsrikt liv. 

Artikkelen er tilrettelagt for  
Menighetsbladet av Kjell Ivar Aune

PLASSEN SAGHEIM: John Oppland sin bolig og verksted som 
etablert smed. Gjørtlersmia sees opp i høyre kant av bildet. Fjøset, 
verkstedet og smia er for lengst revet, våningshuset noe ombygd. 
I dag er adressen til eiendommen Ola Setroms veg 25. 
Foto fra UB-NTNU/Fjellanger Widerøe

Stabbursklokke laget av 
John Opland på Sagheim

Messinglampe laget av John Oppland 
på Sagheim

Morter laget av John Oppland på Sagheim
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Vi tilbyr 
GRAVSTELL

 – hele året
Nett: www.kirken.trondheim.no • Tlf: 994 36 000

E-post: post@kirken.trondheim.no 

Selsbakk  menighetshus
Rimelig leie til minnesamvær,  

konfirmasjon, bryllup osv. 

 tlf.: 913 88 749

Tlf. 72 56 51 10 | www.lianrestaurant.no
www.facebook.com/LianRestaurant 

Offentlig godkjent fotterapeut

Hege Agate
tar hjemmebesøk
Tlf. 959 26 680

Byens største

Trondheim
gravmonumenter AS

Fabrikk: Byneset v/Flakk 72 84 40 90

• Oppussing av steiner
• Navnetilføyelser
• Nedsliping av steiner
• Bolting av steiner
• Gravlykter og tilbehør

LANG ERFARING i å bistå pårørende ved dødsfall

VAKTTELEFON
72 89 00 80post@vigdal.no – www.vigdal.no

Avd. Melhus - Trondheim - Orkdal

Byggmester 

ULRIK RENDAL
Tlf. 915 44 254

Pianostemmer Jens Ski

renetoner.no
Tlf. 932 22 989

Kulinarium Kantine AS
• Gourmetmat
• Alt innen selskapsmat
• Konditori • Catering

RING FOR UKENS TILBUD! 926 96 269
Tel 474 63 467 | Bromstadv 57 | 7047 TRONDHEIM

EDEN HUD OG VELVÆRE 
Alt innen hud, fot og kroppspleie på Byåsen.

Vognhallvegen 2, visavis trikkestallen på Munkvoll.  
Åpningstider: Manonsfre: 1017. Tirstors: 1018

Gratis parkering. Tlf: 72 55 50 40

Byåsen og Sverresborg menighet takker våre annonsører:

Tlf. 73 99 22 22 

Døgntelefon 932 90 086
www.flataas.no

Eiendom  kontrakt  arv

www.advokatkvernes.no

Professor Brochs gate 8 A
7030 Trondheim

Tlf. nr. 93 28 60 60 
Fax nr. 73 54 02 01
Org. nr. 992 136 251 A
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STØTT MENIGHETSBLADET!
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– Et pedagogisk alternativ der  
det kunstneriske engasjerer  

og stimulerer lærelysten 
til elevene.

Vi utfører alt innen hårpleie, 
fra det klassiske til det moderne.
Råkvåg: Tlf. 926 30 819
Ila:  Tlf. 73 51 09 00
Byåsen: Tlf. 72 55 99 73
Stavset: Tlf. 72 56 13 33
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Enormt utvalg l Topp service 
Nydelige utstillinger l  www.roskaft .no
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– Syntes ikke synd på oss selv
Vi hadde ønsket oss barn vi også, men da det ikke ble slik, laget vi det fint for 

hverandre på julaften. Og selv om vi var bare to, så vi aldri på det som å være alene! 
Det var litt rart at folk hadde vanskelig for å godta det!

Borghild Sneeggen (81) har vært enke i 3 år. De to siste årene 
av ektemannen Kåre sitt liv, bodde han på Munkvoll helse og 
velferdssenter. Her opplevde Borghild at de var flinke til å lage 
en fin framme rundt julefeiringen. Før sykdommen gjorde det 
umulig å bo hjemme lenger, hadde Kåre og Borghild sine faste 
tradisjoner, bare de to.

Julaften spilte Kåre orgel. Det var eneste gangen i året at han 
spilte og noen hørte på, og det var for meg på julaften. Han 
øvde før jul, og på julekvelden spilte han, mens jeg sang. Det 
var blant annet «Deilig er jorden,» «Her kommer dine arme 
små» og «Nå vandrer fra hver en verdens krok.»  Og så hadde 
vi med min yndlingssalme: «Jeg er i Herrens hender,» forteller 
Borghild.

Julaften var ikke noe stress. Vi hadde god tid, pyntet oss, og 
overrasket hverandre, sier hun før hun beskriver maten:
Vi spiste ribbe og mårpølse fra Vigra. Maten laget vi i lag. Kåre 
var 10 år eldre, og etter at han gikk av med pensjon, ble han 
så flink med mat. Han var modigere til å prøve krydder, var  
«feinschmecker» og sørget for sprø og god ribbe.

Julaften sammen betydde mye for oss to, og vi syntes ikke 
synd på oss selv, på tross av at vi ikke hadde stor familie rundt 
oss på julekvelden, sier Borghild Sneeggen, som undrer seg 
over at omgivelse syntes det var vanskelig å forstå at ekteparet 
foretrakk å være bare de to.

Annerledes alene
Jul og merkedager er spesielt når en er blitt alene. Etter at 
Kåre døde, ble hun bedt mange plasser:
Første året vurderte jeg å feire jul i Vår Frue kirke, for der had
de vi giftet oss. Og så ble det i stedet så jeg feiret hos en familie 
med barn, men det ble litt for mye gaver og dans rundt gullkal
ven etter min smak, sier Borghild alvorlig, som de siste to åre
ne har feiret jul mer tradisjonelt, sammen med en bror på Hitra.

Gode opplevelser er viktig å gjenta og gjøre til tradisjon. Det er 
noe trygt og godt med det, mener Borghild.

Tiden leger ikke alle sår
Kåre og Borghild var sammen i nesten 60 år, og enken synes 
det er vanskelig å være helt fornuftig:

Det er vondt å miste en ektefelle. En tenker at det skal vare 
evig! Ikke engang ved sykdom, tar en det helt inn over seg, at 
en skal bli alene.

Sorgprosessen hadde startet tidlig. Jeg gråt meg mange gan
ger hjem, da jeg gikk fra sykehjemmet! Samtidig var det så 
uverdig å se ham så syk på slutten. Det føltes som en lettelse 
da han slapp taket og døden kom.

Borghild er ærlig om sorgen og savnet. Men samtidig sier hun 
ofte til seg selv, med sitat fra den finske sangeren Arja Sa
jonma: Jag vill tacka livet!

Når vi spør Borghild Sneeggen om hun har et råd til andre, sier 
hun til slutt:
Lag egne tradisjoner! Det behøver ikke å være så flott, men ha 
fokus på nærhet. Penger er ikke alltid en velsignelse.
Det er viktig å ha med det skjøre inni oss!

-«Jeg er i Herrens hender» er min favorittsalme. 
Den måtte vi også ha med på julaften!

Tekst og foto: Steinar Leirvik
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HAVSTEIN KIRKE OG  SVERRESBORG KIRKESENTER

BYÅSEN KIRKE

DÅP I BYÅSEN KIRKE 
12.09.  Helmer Sagli Rosø
 Jenny Skarsem
 Bea Martine Kvammen Strandheim
13.09.  Elias Hansbakk Evensen
20.09.  Amalie Høybakken Postholm
 Astrid Sofie Skoglund
27.09.  Bendik Lein Husby
   Sondre Meland
11.10.   Karoline Andersen Pettersen
17.10.   Iver Mauset
 Tobias Røe
 William Prytz Stokdal
25.10.  Niklas Hage Ree
 Elias Selbo Ingebrigtsen
07.11.   Matheo Jørgensen
 Maia Louise Lund Jønsson

SLEKTERS GANG

DÅP I HAVSTEIN KIRKE 
OG SVERRESBORG KIRKESENTER
30.08  Emma Kjøde Thorvaldsen
06.09  Viktor Fredrikson Amundsen
  Edward Berg Cothren
  Alfred Brodersen
08.09  Håkon Vist Walseth
19.09  Hennie Rygh Aagaard
 Ella Rostad
 Theodor Gården Bersvendsen
 Liv Hvidsten Langbråthen
20.09  Halvor Østhagen
 Aksel Dahl Sætereng
 Henrik Wikerøy
20.09  Odin Sigbjørn Husby
27.09  Mathilde Hångmann Sandkjernan
04.10  Eva Ackermann Acheampong
  Anton Moe Wensaas
 Henrik NorvikStrand
 Emma Grostad
 Ulrikke Sunde Hauan
 Lionel Khentalov Fjeldsæter
10.10  Olivia Benum
 Storm Skanke Dahlen
 Sigrid Gjestvang Nygård
 Tobias Windsrygg
 Olivia Benum

ANDRE KIRKER
13.09.  Wilma Steen
19.09.  Ella Rostad
  Johannes Holm Wangsnes
 Liv Hvidsten Langbråthen
 Mille GridsetStenerud
 Theodor Gården Bersvendsen
20.09.  Aksel Dahl Sætereng
  Henrik Wikerøy
04.10. Henrik NorvikStrand
10.10.    Storm Skanke Dahlen
 Sigrid Gjestvang Nygård
11.10.  Ludvig Røsholdt
18.10. Oline Forrestad Ulvik
 Live Vikjord Kvam
11.10.  Sigurd Magnus Krogstad
08.11.  Eira Tronrud Meistad

14.11.  Marcus VæraasEriksen
15.11. Tarjei HoelKrogh

GRAVFERD
17.09.  Bjørg Marie Kristiansen
18.09.  Anni Inger Haraldsen
18.09.  Lars Erik Kent Bratland
22.09.  Tove Elise Mathisen
22.09.  Arvid Dahl
24.09.  Tove Olise Tømmervik
24.09.  Anne Kathrine Micaelsen
02.10.  Mimmi Elvira Sæther
02.10.  Bjørn Aage Wibe
22.10.  Kari Olsen
30.10.  Gerhard Meyer Johansen
06.11.  Reidar Jakobsen

11.10  Eva Landrø Høivik
 Ludvig Røsholdt
18.10  Live Vikjord Kvam
 Oline Forrestad Ulvik
08.11  Filip Kjeldstad Kaspersen
 Sivert Hole Strøm
 Vilma Mikkelhaug

DÅP I ANDRE KIRKER 
Solveig Svendsen Leithe
Martin Halbakken Søreide
Lovise Grubbmo Halseth

GRAVFERD
16.07  Brit Johanne Schjølberg
16.07  Vera Johanne Larsen
04.07  Nils Henrik Eggen
17.08  Synnøve Brækken
18.08  Turid Inger Hegvold
18.08  Valgerd Grimstad
21.08  Elisabeth Moen
04.09  Lillian Selmer
07.09  Gustav Gotaas
11.09  Anna Gurine Olsen
15.09  Egil Harald Andersen
24.09  Snorre Nordbo Olsen
02.10  Rolf Kristian Skaaraas

05.10 Erling Oliver Wiig
06.11  Olaug Aune
10.10  Erling Schjølberg

VIELSER HAVSTEIN KIRKE 
OG SVERRESBORG MUSEUM
29.08  Maja Gunhild Olsen og 
 Sindre Østerås
05.08  Ingvild Sæther og Rune Skjaanes
05.09  Beate Dahn og Rolf Martin White 
19.09  Julie Kjøde og Thomas Olsen
19.09  Trude Kristin Kjeldstad 
 og Jostein Moen
26.09  Astrid Kvernes og 
 Bernhard Hyldmo 
26.09  Linn Beate Berg og 
 Knut Andre Schawland
10.10  HennyMarlen og 
 Fonn Marius Gifstad
10.10  Kristine Takala og Steinar Grødem

Adventskalender med levende mennesker!
Hva gir deg håp i livet ditt? Hva forbinder du med ordet håp? Det har vi spurt 24 ulike mennesker om. 
I Byåsen kirkes adventskalender på Facebook og Instagram (Byasenkirke) kan du høre om håpene til mennesker med ulik alder  
og ulik bakgrunner, som alle har til felles at de hører til her på Byåsen. Vi håper den kan gi deg håp og glede for advent 2020!



Byåsen sykepleieforening 120 år

5. november 1900 er stiftelsesdagen for Byåsen sykepleie
forening. (BSF) I «Byåsenminner – Årbok for 2020,» utgitt av 
Byåsen historielag, oppsummerer foreningens arbeid gjennom 
de 120 årene foreningen har eksistert. Årboken utkommer i 
november. Historien blir også tilgjengelig på Facebooksiden  
til Byåsen Sykepleieforening.

Marit Ødegård og Bodil Thomassen fra 
Byåsen sykepleieforening. 
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DET SKJER

Kulturkveld med Marianne Meløy
31. januar kl. 19.00 blir det kulturkveld i Byåsen kirke med 
skuespiller Marianne Meløy som gjest. Musikk ved Åshild 
Mundal. Billetter på hoopla.no

Velkommen til julegudstjenester!
Mye er usikkert omkring årets julegudstjenester. Følg med i 
avisa, på menighetens hjemmesider, eller facebook. Eller ring 
oss! Trolig blir det en form for på påmelding til gudstjenestene 
i år. Jula blir annerledes i 2020 – men er selvsagt ikke avlyst!

Desemberlys
Rolling Tones inviterer til julekonserten DesemberLys i  
Byåsen kirke søndag 6. desember kl. 18.00. 

Mer info på www.rollingtones.no

Tirsdagstreff
Sverresborg kirkesenter ca. to tirsdager i måneden  
kl. 11.30-12.45. Formiddagsmat (ta med niste), gjennomgang 
av kommende søndags tekst, samtale og sang. Vi tar forbehold 
om at tirsdagstreffet kan bli avlyst. 12. og 26. januar, 9. og 23. 
februar, 9. og 23. mars.

Det ble julemesse og julesalg!
I år ble det annerledes julemesse på Sverresborg kirkesenter  
og julesalg i Byåsen kirke. 

Sverresborg menighet arrangerte Julemesseuke på 
Kirkesenteret fra 10. til 15. november. Med salg av lodd, 
varer og bakst. I tillegg var det auksjon på trykk av Håkon 
Bleken. Hele uka var det god stemning, og et imponerende 
innsamlingsresultat på kroner 115.000!

Fra Byåsen kirke ble det streamet halvannen time direkte lørdag 
21. november, med musikk fra KorLæne, Byåsen Soul Kids, Anna 
Nicoline Segtnan Mentzoni og Odd Johan Overøye, samt hilsener 
fra folk på Byåsen og biskop Herborg. I tillegg var det familiequiz 
og lotteritrekning. Totalt ble det solgt lodd for 60.000 kroner.

Takk til alle som har bidratt med dugnad, gevinster, kjøp og 
fellesskap under årets julesalg til inntekt for Sverresborg 
kirkesenter, og til Byåsen menighet!

Menighetens hyggestund
Byåsen kirke, tirsdager kl. 11.30-13.30

5. januar:  Jule og nyttårsfest

19. januar: ”Marken gård  Markahaugplassen og livet her.”  
Ved Byåsen historielag

Andre datoer: 2. og 16. februar, 2. og 16. mars

Formiddagstreff 
Sverresborg kirkesenter kl. 11.30-13.30. Allsang, andakt, 
god servering og ulike foredrag/tema fra gang til gang. Vi tar 
forbehold om at formiddagstreffet kan bli avlyst. Datoer: 

10. desember: Adventsprogram

21. januar: «Mikros Dounias.» Marit Heldal forteller om arbeidet 
blant flyktningbarn på Lesvos.

18.februar: «Glimt fra skolehverdagen» v/Kåre Moum, tidligere 
rektor ved Nyborg skole.

18. mars: Program ikke fastsatt



GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

BYÅSEN KIRKE 
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29. november 1. søndag i advent 
Kl. 11: «Håp og ventetid.» 
Gudstjeneste ved Steinar Leirvik og 
Torkil Skille. Sang ved Therese Ulvan 
og Tonje Eero Hove. Livestream

6. desember 2. søndag i advent 
Kl. 11: Lysmesse ved Marte 
Solbakken Leberg og KFUK/KFUM
speiderne. Livestream.
Kl. 17: Selsbakk menighetshus. 
Gudstjeneste ved Marte Solbakken 
Leberg

Søndag 13. desember 3. søndag 
i advent 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Ludvig 
Aasen. Livestream 

20. desember 4. søndag i advent 
Kl. 11: «Vi synger jula inn
gudstjeneste» ved Segtetten og 
Steinar Leirvik. Livestream

23. desember  
Kl. 11: Kystad helse og 
velferdssenter. Julegudstjeneste ved 
Marte Solbakken Leberg
Kl. 12.30:   Munkvoll helse og 
velferdssenter. Julegudstjeneste ved 
Marte Solbakken Leberg

24. desember Julaften 
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste 
Kl. 11.30: Familiegudstjeneste 
Marte Solbakken Leberg. Sang ved 
Jakob Leirvik, Amalie Leirvik og Ida 
Lundeby Willadsen
Kl. 13.00: Familiegudstjeneste Marte 
Solbakken Leberg.
kl. 14.30: Familiegudstjeneste Ludvig 
Aasen og musikere fra Byåsen 
skolemusikkorps
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste 
Ludvig Aasen 

25. desember Juledag 
Kl. 11 Høytidsgudstjeneste ved 
Ludvig Aasen

26. desember Stefanusdagen 
Kl. 11: Elvis gospel julegudstjeneste 
ved Marte Solbakken Leberg og 
Graceland band.

Søndag 03. januar Kristi 
Åpenbaring 
Kl. 11: Juletrefestgudstjeneste ved 
Steinar Leirvik og flere. Besøk av de 
hellige tre konger

10. januar 2. søndag i 
åpenbaringstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste med avslutning 
av ungdomslederkurset ved Marte 
Solbakken Leberg, Anna Nicoline 
Segtnan Mentzoni og ULKdeltakere 

17. januar 3. søndag i 
åpenbaringstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Marte 
Solbakken Leberg og Eirik 
Jørgensen. Presentasjon av Dalgård
konfirmantene

24. januar 4. søndag i 
åpenbaringstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Ludvig Aasen

Lørdag 30. januar  
Kl. 11: Dåpsgudstjeneste 
ved Steinar Leirvik

31. januar Såmannssøndagen 
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved 
Steinar Leirvik, Randi Gullvåg 
Bangsund og Tårnagenter 

6. februar 
Kl. 11: Dåpsgudstjeneste ved  
Ludvig Aasen

7. februar Kirsti Forklarelsesdag 
Kl. 11: Gudstjeneste med dåp av 
konfirmanter ved Ludvig Aasen

14. februar Fastelavnssøndag 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Ludvig Aasen 

Mandag 15. februar 
Kl 17.30: Karnevalsgudstjeneste fra 
fest til faste ved Ludvig Aasen og kor.

21. februar 1. søndag i faste 
kl. 11: Gudstjeneste Steinar Leirvik

28. februar 2. søndag i faste 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Marte 
Solbakken Leberg

7. mars 3. søndag i faste 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar 
Leirvik. Menighetens årsmøte

14. mars 4. søndag i faste 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Ludvig Aasen

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

6. desember 2. søndag i advent 
Kl. 18: Lysmesse ved Espen 
Dahlgren Doksrød

13. desember 3. søndag i advent 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal

20. desember 4. søndag i advent 
Sverresborg kirkesenter kl. 11: 
Gudstjeneste ved 
Espen Dahlgren Doksrød

24. desember Julaften 
Sverresborg kirkesenter 
Kl. 12: Familiegudstjeneste ved 
Espen Dahlgren Doksrød
Kl. 14: Familiegudstjeneste ved 
Espen Dahlgren Doksrød

Havstein kirke 
Kl. 12 Familiegudstjeneste  
ved Silje Kristin Meisal
Kl. 13 Familiegudstjeneste  
ved Silje Kristin Meisal 
Kl. 14 Kort utegudstjeneste  
utenfor Havstein kirke

Kl. 15 Familiegudstjeneste  
ved Silje Kristin Meisal 
Kl. 16 Familiegudstjeneste ved 
Espen Dahlgren Doksrød

25. desember Juledag 
Kl. 12: Høytidsgudstjeneste ved 
Espen Dahlgren Doksrød

27. desember Romjulssøndag 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal

3. januar Kristi Åpenbaring 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Espen 
Dahlgren Doksrød

10. januar 2. søndag i 
åpenbaringstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal

17. januar 3. søndag i 
åpenbaringstiden 
Sverresborg kirkesenter kl. 11: 
Gudstjeneste ved  
Espen Dahlgren Doksrød

24. januar 4. søndag i 
åpenbaringstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal

31. januar Såmannssøndag 
Kl. 11: Familiegudstjeneste Espen 
Dahlgren Doksrød

Lørdag 6. januar 
Kl. 13: Dåpsgudstjeneste ved  
Ludvig Aasen

7. januar Kirsti Forklarelsesdag 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal

14. februar Fastelavnssøndag 
Sverresborg kirkesenter kl. 11: 
Karnevalgudstjeneste ved Espen 
Dahlgren Doksrød og Silje Kristin 
Meisal. Avskjed med kantor Ingrid 
Smalås  

17. februar Askeonsdag 
Kl. 19: Fastegudstjeneste  
Silje Kristin Meisal

21. februar 1. søndag i faste 
kl. 11 Gudstjeneste  
Silje Kristin Meisal

Onsdag 24. februar 
Kl. 19: Fastegudstjeneste  

28. februar 2. søndag i faste 
Kl. 11: Gudstjeneste 
 Espen Dahlgren Doksrød

Onsdag 3.mars 
Kl. 19: Fastegudstjeneste  

7. mars 3. søndag i faste 
Kl. 11.00 Gudstjeneste  
Silje Kristin Meisal

Onsdag 10. mars 
Kl. 19.00: Fastegudstjeneste  

14. mars 4. søndag i faste 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal

Onsdag 17. mars 
Kl. 19: Fastegudstjeneste  

21. mars Maria Budskapsdag 
Sverresborg kirkesenter kl. 11: 
Gudstjeneste ved  
Espen Dahlgren Doksrød

Onsdag 24. mars 
Kl. 19: Fastegudstjeneste  

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

Alle datoer med 
forbehold. Følg med  
på våre facebooksider.
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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: 1503 81 70276 | 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

Kapellan 
Ludvig Aasen
tlf: 481 13 436

Kateket
Eirik Jørgensen
tlf: 472 47 317

Menighetspedagog 
ungdom
Anna Nicoline  
Segtnan Mentzoni
tlf: 952 07 509

Menighetspedagog 
barn
Randi Elisabeth 
Gullvåg Bangsund
tlf: 994 36 000

Diakon
Anne Talsnes Flatmo
tlf: 905 83 293

Kirketjener
Jakob Godø Norli
tlf: 994 36 000

Kontortid Sverresborg: 
Tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.0014.00. 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: 1503 74 86903 | 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 
Ivar SelmerOlsen
tlf: 909 21 743

SVERRESBORG MENIGHET
Gamle Oslovei 21, 7020 Trondheim

STRINDA, HEIMDAL OG BYÅSEN PROSTI
Brøsetvegen 168 eller Heimdalsvegen 4

Prost i Strinda, 
Heimdal og Byåsen 
Nils Åge Aune
tlf: 977 75 255

Avdelingsleder 
 Heimdal og  
Byåsen soner 
Lars Dagfinn Lossius
tlf: 976 63 110

Menighetsforvalter 
Aud Singstad 
tlf: 954 55 161

Kapellan
Espen Dahlgren Doksrød
tlf: 909 63 080

Prostesekretær
Nina Sandstrøm  
Angelsen
tlf: 994 36 000

Menighetsforvalter 
Ingrid Eikli Heggset
tlf: 994 36 000

Kantor 
Torkil Skille
tlf: 402 19 169

Leder menighetsrådet
Olav Lunde
tlf: 907 84 340

Kapellan
Marte Solbakken Leberg
tlf: 951 35 395

Kantor 
Ingrid Smalås
tlf: 414 18 370

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

Benedicte Salvesen

Er det dumt å tro?

Flere mener det er naivt å være religiøs, fordi de me
ner religiøse tekster ikke går overens med de naturvi
tenskapelige funnene. Noen tenker også at religion er 
roten til noe av det vonde som skjer i verden, at men
nekser bruker religion som unnskyldning til å utføre 
grusomme handlinger. Mange mennesker, blant annet 
forskere, filosofer eller psykologer, prøver å forkla
re hvorfor mennesket tror. Albert Einstein er 
en av de mest kjente vitenskapsmennene 
i historien. Mannen som utviklet relati
vitetsteorien. En vitenskapsmann som 
også var troende. Et godt eksempel på 
at vitenskap og Gud kan gå sammen. 
Einstein sa dette om religion: 

«Spørsmålet er for stort for våre be
grensede sinn. Vi befinner oss i sam
me posisjon som et lite barn som kom
mer inn i et enormt bibliotek fullt av bøker 
på mange språk. Barnet vet at noen må ha 
skrevet disse bøkene. Det vet ikke hvordan. Det forstår 
ikke språkene de er skrevet på. Barnet aner en gåtefull 
orden disse bøkene er oppstilt på, men vet ikke hva den 
består i. Det synes jeg er den holdning selv det mest 
intelligente menneske bør innta overfor Gud. Vi ser at 
universet er forunderlig ordnet og overholder visse lo
ver, men forstår bare dunkelt disse lovene.»

Vitenskapen forteller oss mye, men som Einstein også 
påpekte, er det mye vi ikke vet. Med andre ord kan man 
ikke bevise at en Gud ikke finnes, akkurat som at vi ikke 

kan bevise at Gud finnes. Det er håp i det vi ikke vet. Det 
er håp i det som er usynlig.

Jeg ønsker å se bort i fra de faglige inngangene til 
hvorfor mennesket tror, og om det er mulig at Gud ek
sisterer, og heller fokusere på muligens de viktigste 

spørsmålene for meg. 
 

Hva gir troen deg? 
Hva gir troen din til menneskene rundt 

deg? 

Dette er personlige spørsmål man 
kan få helt forskjellige svar på, av
hengig av hvem man spør. Jeg vet 
bare hva mitt svar er. Min tro gir meg 

håp og kjærlighet. Min tro gir meg en 
mening med livet, at vi alle betyr noe. 

I denne store verden er det lett å føle seg 
utrolig liten, det kan være lett å føle at man kanskje 
ikke er så viktig. Tro kan gi meg trygghet fordi jeg er 
skapt i Guds bilde, slik alle mennesker er. Troen kan 
gi meg håp om det gode. Håpet kan være tilstede selv 
når tvilen oppstår. I brevet til Hebreerne 11:13 står 
det skrevet «Troen er sikkerhet for det som håpes,  
visshet om ting en ikke ser. For sin tro fikk mennesker 
i gammel tid godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden 
er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav 
i det usynlige.»

Vitenskapen står sterkt i vår moderne, globaliserte verden. Mennesket kan forklare 
tyngdekraften, mennesker kan reise ut i verdensrommet, forskere har funnet ut at det er en 
mulighet for liv på andre planeter. Når vitenskapen har en så stor plass i dagens samfunn, 

hvordan kan man da tro på en Gud? Kan vitenskapen og Gud gå hånd i hånd? 


