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«Så godt å se deg igjen!» Har du kjent hvor godt det er å si de ordene 
og å høre dem? Vi var jo ikke forberedt på at det skulle ta så lang tid 
før vi kunne møtes igjen. Kanskje oppleves det å møtes ansikt til ansikt 
sterkere enn noen gang! Det kjente jeg den dagen jeg og kantor Torkil 
Skille hadde sang- og andaktsstund i hagen utenfor Kystad Helse- og 
Velferdssenter, etter 2 måneder pause. Det var som om sola varma litt 
ekstra. Vi kjente varmen i ord og blikk. På trygg avstand utendørs. Men 
likevel ansikt til ansikt.

«Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men 
om en liten stund igjen skal dere se meg.» 
(Joh. 16,16), sa Jesus til disiplene før han 
skulle dø. De forstod ikke hva han mente. 
Heller ikke når Jesus dør og disiplene 
blir alene. Så skjer mysteriet. Mes-
teren står der levende, med fred og 
håp. Men bare for en liten stund, før 
han drar opp til himmelen. 

Vi lever i tiden etter påske, himmel-
fart og pinse, og kan ikke se Jesus 
ansikt til ansikt. Er Gud borte? Kan-
skje har vi erfaringer av det. De siste 
månedene har vi også opplevd at det går 
an å kjenne trygghet og til hørighet med 
mennesker, uten å kunne se og møte dem  
ansikt til ansikt. Jeg tror det også er slik med Gud. 

Kanskje må vi se på andre måter? I et menneske som sier: 
«Så godt å se deg!» I regnbuetegninger i vinduer, tegnet av barn som  
håper og ber om ei god framtid. I gleden over naturen som blomstrer 
av liv. I det usynlige fellesskapet med mennesker, selv om vi ikke kan 
møtes.

Jeg tror Gud ser. Både de som ser, og den som ikke ser, glimt av himmel.  
Gud ser barn og ungdommer som savner vanlige hverdager og trygge 
rom. De som ikke lenger har en jobb å gå til eller som kjemper med å få 
endene til å møtes. De som savner å kunne si eller å få høre: «Så godt 
å se deg igjen!»

Den usynlige Gud blir synlig i oss og mellom oss.  Der godhet, glede og 
trygghet skapes. Også i det som oppleves som fravær, når vi venter på 
forandring.    

Ludvig Aasen
Prest, Byåsen kirke

REFLEKSJONER

Så godt å se deg igjen

Så godt å se deg igjen  s. 2
Presten og pesten  s. 3
Så ikke hva vi hadde s. 4
Sårt på sykehjemmet s. 6
Gudstjenesten-steg for steg s. 6
Annerledes konfirmasjon s. 7
Trosopplæring i Byåsen s. 8
Trosopplæring i Sverresborg s. 9
Portrettet: Marte Solbakken Leberg
og Espen Dahlgren Doksrød s. 10
Levekår på Byåsen s. 12
Slekters gang s. 15
Lister over årets konfirmanter s. 16
Gå på gudstjeneste     s. 18
Informasjon om menigheten                 s. 19
Alt flyter        s. 20



Menighetsbladet  |  3

Det huskes godt. Veien opp til fjellet var lang. Særlig for små 
føtter. Da var det godt med gode minner. Eller bare å lytte til de 
voksne. Historiene var de samme sommer etter sommer, men en 
ble aldri lei av å høre dem. Fortellinger om seterdrift og slit for å 
komme seg til fjells. Den kronglete stien og de bratte urene fortal-
te også sitt. Og selv nå, når det bare var en tur, var det tunge tak 
mot toppen og setra langt der fremme.

Da var det lykke å komme til Kvilesteinen. Den hadde alltid ligget 
der. Urørlig. Kanskje virket den en anelse mindre for hvert barneår, 
men fortsatt like kjærkommen. Av med tunge sekker. Tid for pust 
i bakken. Ved Kvilesteinen. Som ganske fort også ble en klatre-
stein. Den var stor nok til det òg! Barn sine bein trenger ikke lange 
rasten. Men de kvilte likevel. Hele følget på og rundt Kvilesteinen. 

Serveringen var av det aller beste slaget. Brødskive med brunost. 
Appelsin. Vatn fra bekken. Og kaffe til de voksne.  En godstemt 
trøtthet i lag med stillhet og ro i naturen sine lyder. Sjokoladebiter 
sørget for salige stunder. Det var kjært å komme til Kvilesteinen.

Våren 2020 er det ikke turen opp til fjellet som tar kreftene. 
Men mange kjenner seg slitne. Eller lengter etter påfyll. 

Det er mitt håp for kirka framover. At vi kan være som en kvile-
stein. Og et sted for påfyll fra kilder som er annerledes.  For jeg 
tror ikke at alt vil bli som før. Mange vil ha behov for mer enn 
smittevern og økonomiske redningspakker. Vi må alle ha noe å 
leve av, men trenger vi ikke også noe å leve for?

Bildet er fra en regnvåt gudstjeneste ved Lianvatnet. Det kjen-
tes litt rart. Men også veldig fint. Å få en slik påminning om at 
gudsord virkelig skal tåle all slags vær – billedlig talt! Det er 
vel oppgaven til presten i pesten; å forsøke å snakke sant om li-
vet, innby til gudstjeneste – og å tåle å høre når du forteller om 
det faktiske livet som kan være tøft. Å låne ører til hverandre. 
Ikke bare møtes via dataskjerm. Det gjør noe med oss. Som å 
sitte ned på en kvilestein.
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Presten og pesten

KJÆRE LESERREFLEKSJONER

Friluftsgudstjeneste ved Lianvatnet. Kanskje passer det egentlig godt med et gudsord i grisevær? Skal ikke kirken være som en «kvilestein» når 
det røyner på i livet? 

Tekst: Steinar Leirvik, Foto: Arne Hoel

-Hvordan er det å være prest i Koronatiden? Dette er et spørsmål jeg har fått mange ganger. Svaret er 
vel at presten i pesten har hatt det som så mange andre. Jeg har kjent på uro og bekymring for de  
mange som virkelig har det tøft. Kanskje skal kirken i tiden framover være som en «kvilestein?»  



Mye ble annerledes fra torsdag 12. mars 
2020. Hovedstaden Oslo ble, ikke over-
raskende, episenteret for covid-19 pan-
demien. I Oslo jobber jeg på barne- og 
ungdomsskole. Torsdag 12. mars jublet 
elevene over beskjeden om at skolene 
stenger. Etter et par uker gledet de seg 
til å komme tilbake, komme tilbake til 
hverdagen. 

Hverdagen der man må tvinge seg opp 
fra sengen tidlig på morgenen, sitte på 
skolebenken, ha friminutt med vennene 
sine. Hverdagen er noe av det fineste vi 
nordmenn har. De første ukene hadde 
skolen en liten gruppe elever som har 
foreldre i samfunnskritiske jobber, eller 
barn som ikke har det så lett i hjemmet. 

Det var fint, men spesielt. Fint fordi man 
har tid til å virkelig se hver enkelt elev. 
Spesielt, siden mye er så annerledes. Nå 
er det avstand og håndvask som gjelder. 
Når elevene er nær hverandre må man be 
de å gå bort fra hverandre, og det er trist 
å gjøre når nærhet kanskje er det man 
trenger mest nå. 

Noe av det verste med denne krisen er 
at vi ikke innså hva vi hadde før alt ble 
annerledes. Da tenker jeg på hverdagen. 
Hverdagen som så mange blir lei av. Nå 
føler kanskje mange på at den hadde 
vært fin å få tilbake, og den skal vi aldri 
klage på igjen. Ting vi tok for gitt og som 
vi kunne gjøre på automatikk ble forbudt. 
Fulle busser på vei til jobb, en klem fra 

barnebarnet, håndhilse på den nye kolle-
gaen. Jeg håper vi kan snu de negative fø-
lelsene rundt denne krisen til noe positivt. 
Takknemlighet for det vi har, takknemlig-
het for hverandre, takknemlighet for at vi 
lever i et samfunn som står stødig i kri-
ser. Takknemlighet er en mektig følelse 
som gjør de vonde følelsene mindre, og 
som kan gi oss lyst til å gi noe videre til 
de rundt oss, de som har hatt det ekstra 
vanskelige under denne krisen. 

Hva ble annerledes? Hva har vært verst i Korona-tiden? Hva ser du mest fram til når dette er over? 
Og er det noe positivt som er kommet ut av dette? Menighetsbladet har spurt ulike mennesker om 
tanker rundt denne spesielle våren.

Vidar Elder møter meg i leiligheten sin i 
Ila i Trondheim. Han forteller at han har 
holdt seg frisk helt siden covid-19 brøt ut, 
men at han som mange andre har merket 
konsekvensene av epidemien på kroppen 
uansett. For Vidar sin del har kjedsomhe-
ten vært en større utfordring enn frykten 
for å bli syk.

Vidar jobber til daglig ved Prima på Heim-
dal. Fem dager i uken møter han opp på 
jobb, en jobb Vidar har hatt helt siden 
Prima startet opp sin virksomhet for en 
mannsalder siden. Vidar forteller at Pri-
ma ble stengt 15. mars, og at han siden 
den gang har måtte holde seg hjemme. 

Han forteller at mye har blitt annerledes 
siden samfunnet stengte ned i midten 

av mars. For Vidar sin del har nok det at 
jobben stengte dørene vært det mest ut-
fordrende. At de daglige rutinene blir  
endret over natten, har vært rart all den 
tid jobben på Prima også er en viktig sosial 
arena.

Kombinasjonen av det å stå uten jobb og 
det at de fleste fritidsaktivitetene også ble 
borte har vært verst. Han forteller at han 
er glad i å gå i Pirbadet, men at det ikke har 
blitt noe av da også Pirbadet måtte stenge 
dørene på grunn av covid-19 viruset.

Vidar er også glad i gå tur, både i naturen 
og i nærområdet. Han hadde derfor meldt 
seg på en turgruppe, men også denne ble 
avlyst på grunn av smittefare. Derfor har 
det blitt mye tid hjemme og han legger 

ikke skjul på at det har blitt lange dager.
Vidar sliter med å finne noe positivt med 
covid-19 situasjonen. Han gleder seg 
derimot til at hverdagen igjen blir mer 
normal. Han ser mest fram til å komme 
seg på jobb igjen, og sjekker daglig om 
det er noe nytt om oppstart på Prima. 
Som aktivt medlem i den katolske kirke 
ser han også fram til å gå på messe i St. 
Olav domkirke igjen. - Jeg gleder meg til 
å gå på messe igjen, jeg har mange gode 
venner i kirken avslutter Vidar.

Savnet etter hverdagen

– Kjedsomheten er største utfordring

4  |  Menighetsbladet

Så ikke hva vi hadde

Benedicte 
Salvesen

Andreas Haga 
Skjetne 

Tekst: Benedicte Salvesen, Andreas Haga Skjetne og Silje Kristin Meisal



– I utgangspunktet var Ingvild hjemme i  
permisjon med Thea, men etter at korona-
utbruddet kom, ble det heller en balanse-
gang mellom hjemmeskole, barne hage 
og permisjon. Og vi fant fort ut at dagene 
måtte være ganske strukturerte for at det 
ikke skulle bli helt kaos. Vi lagde oss en 
ukeplan med oversikt over hva som skul-
le skje til enhver tid slik at det bli over-
siktlig for barna og at det skulle bli mest 
mulig likt en skole/barnehagedag.  Vi må 
nok innrømme at det ikke var dette vi 
hadde sett for oss når Ingvild skulle være 
hjemme i permisjon. 

– I utgangspunktet skulle vi ha en stor 
dåpsfest for Thea i slutten av april, men 
da situasjonen ble som den ble fryktet vi 
at vi måtte avlyse dåpen frem til at sam-
funnet åpner opp igjen.  Heldigvis fikk vi 
gjennomført en fin, liten dåpsseremoni 
med familie og faddere tilstede. Vi filmet 
hele seremonien slik at vi får vist det frem 
for øvrig familie den dagen det er greit å 
samle hele gjengen for en fin markering 
av Thea sin dåp.

– Det å måtte begrense besøkene til nær-
meste familie har vært ganske kjedelig. 
I overgangen januar/februar kom det to 

nye tilskudd i familien, men på grunn av 
dagens situasjon har vi dessverre ikke 
kunne møtt noen av dem. Vi bestemte 
oss tidlig for at vi skulle begrense det til 
at vi stort sett bare var sammen med Ing-
vild sine foreldre under denne perioden. 
Så det har vært litt utfordrende å ikke få 
møtt øvrig familie når man ønsker det.

– Det har også vært en utfordring å balan-
sere hjemmeskole, barnehage og permisjon.

– Vi har gledet oss til at det skal åpne opp 
litt mer, slik at sønnen i huset kan begyn-
ne på skolen igjen og at det blir enklere 
for han å møte sine venner. Fremover 
gleder vi oss til å treffe mer av familien 
igjen og at vi endelig skal få møte de to 
nye barna i familien.

– Vi gleder oss også til varmere vær og 
til noe som ligner litt mer på vår/sommer. 

– Det som vi ser på som positivt i forbin-
delse med covid-19 er blant annet den 
positive effekten dette har på klimautslip-
pet. Man ser i dag at flere land og byer har 
en mye renere luft på grunn av nedgang 
i utslippene.

– Samfunnet har jo også blitt mer digitalt, 
noe som både er positivt og negativt. For 
noen har det nok blitt enklere å ”møtes” 
nå som det skjer digitalt, men samtidig er 
det nok også en del som faller mer uten-
for. Men på tross av avstanden har nok 
samholdet mellom oss mennesker blitt 
sterkere og forståelsen for viktigheten av 
enkelte yrker blitt satt på kartet.

– Folk har nok også fått en helt annen for-
ståelse for smittevern, og selv om man 
håper at det løsner opp litt etterhvert så 
kan man også håpe at man tar med seg 
en del tiltak videre inn i fremtiden.

– For vår del hadde vi en veldig positiv opp-
levelse med en fin og intim dåp for Thea. 
Det at vi kunne få til en slik seremoni for 
Thea selv med dagens restriksjoner på 
grunn av korona er noe vi setter stor pris på.

– Hverdagene trengte struktur
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Fortalt til:

Silje Kristin 
Meisal

Fortsetter på neste side >



-Alt ble stengt, og i starten var det ingen 
kontakt mellom avdelingene, hverken 
for ansatte eller beboere. Vi følte oss 
innestengt på avdelingene, kunne ikke ta 
imot besøk, og alt ble veldig lukket. Det-
te sier Grethe Rosmo, aktivitør ved syke-
hjemsavdelingen på Munkvoll helse- og 
velferdssenter, når vi spør om hva som 
ble annerledes i Korona-tid.

-Det verste var at beboerne ikke fikk ta 
imot besøk. Det er vondt! Og når de får 
besøk, må vi ansatte nærmest vær an-
stand og passe på smittevern. Det er tøft, 

og når en vet så lite om framtida til man-
ge beboere, blir det mye følelser. Ikke alle 
som bor på sykehjem, skjønner hvorfor de 
ikke får besøk, og begynner å lure på om 
de har gjort noe galt, eller om ikke famili-
en har lyst til å treffe dem lenger. Samti-
dig er det viktig at vi ikke slipper Covid-19 
inn på sykehjemmet.

-Vi gleder oss aller mest til dørene åp-
nes! Til å kunne møtes igjen, bevege oss 
fritt, ha hyggelige arrangement, gi en 
klem eller dra opp til Skistua og kjøpe 
oss kaffe!

-Det er vanskelig å se noe positivt på 
sykehjemmet fra Koronatiden. Vi har 
selvsagt blitt flinkere til å bruke skjerm, 
har mer effektive møter og er blitt mer 
bevisste på hygiene – men ellers er det 
lite. Vi lengter etter å være sammen på 
normal måte igjen, sier Grethe Rosmo 
fra Munkvoll helse og velferdssenter.

Sårt på sykehjemmet

Steinar 
Leirvik

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

17. september: «Blott en dag». Kristin Lundemo Overøye og 
Odd Johan Overøye tar oss med på en musikalsk reise i den 
nordiske sangskatten.  22. oktober: «Mikros Dounias.» Marit 
Helberg forteller om arbeidet blant flyktningbarn på Lesvos. 
19. november: «Glimt fra skolehverdagen» v/Kåre Moum, 
avtroppende rektor ved Nyborg skole. 10. desember: 
Program ikke fastsatt. Det er fremdeles usikkert når vi får 
starte opp igjen med formiddagstreff, derfor tar vi forbehold 
om endringer i programmet. 

Mandagskafé 
Sverresborg kirkesenter fra kl. 11-14. Mandagskaféen vil 
starte opp igjen så snart alle tiltak rundt smittevern er på 
plass. Det vil bli noen endringer i forhold til dagens drift.  Vi 
regner med oppstart før sommeren, og at kaféen vil være 
åpen noen mandager i løpet av sommeren. Følg med på 
kunngjøringer i avisa, på menighetens hjemmeside og på 
Facebook. Vi ønsker alle velkommen tilbake!

Tirsdagstreff
Sverresborg kirkesenter ca. to tirsdager i måneden kl. 
11.30-12.45. Formiddagsmat (medbrakt), gjennomgang av 
kommende søndags tekst, samtale og sang. 8. september, 
22. september, 13. oktober. (Med forbehold om endringer)

Kulturkvelder i Byåsen kirke 
10. september: Hedvig Montgomery er gjest. Musikk  
ved Tone Åse. 30. september: Olav Fykse Tveit er gjest. 
5. november: Ingvard Wilhelmsen. Musikk ved Rhoda 
Ondeng Wilhelmsen

Gudstjeneste for meg?
Gudstjenesten handler om livet, og en kan kjenne både 
nysgjerrighet, lengsel, takknemlighet, håp, smerte, sinne, 
spørsmål og minner når en kommer til kirka. 16. september 
klokka 19 inviterer Byåsen kirke til en kveld der vi kan lære 
mer om gudstjenesten, og dersom du ikke går så ofte i kirka 
fra før, er dette en mulighet for å finne ut om gudstjenesten 
kan være noe for deg.
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Annerledes konfirmasjon
2020 vil gå inn i historien som et annerledesår. Også for våre konfirmanter i Byåsen kirke, ble dette et 

annerledes år. Konfirmasjonsåret skal være et annerledes år. De har i løpet av dette året fått blitt bedre 
kjent med kirken, fått ny venner og ikke minst, blitt bedre kjent med seg selv. 

Det har vært stor stas, i år også, å få følge våre konfirmanter på 
en del av reisen gjennom refleksjon og tanker. Det å tenke på 
de store spørsmålene i livet er ikke bare lett, men en utfordring 
som konfirmantene har tatt på alvor. Jeg har opplevd mange 
fine stunder sammen med konfirmantene i løpet av året, selv 
om avslutningen på konfirmasjonsåret ble litt annerledes enn 
vi hadde tenkt.

Jeg elsker å være på leir. Mest av alt fordi det gir meg en mulig-
het til å bli enda bedre kjent med konfirmantene. Vi er sammen 
over flere dager, og jeg får muligheten til å komme litt tettere 
på. Da blir jeg både grepet av nostalgi over å se hvordan 14-årin-
ger oppfører seg, samtidig som jeg også lar meg imponere over 
refleksjonsevnen til konfirmantene våre. På både høst -og vin-
terleir har vi «Grill en kristen», hvor konfirmantene får lov til å 
komme med spørsmål til oss ansatte. Og her kommer reflek-
sjonsevnen og kunnskapene til konfirmantene til overflaten. Vi 
får inn mange gode spørsmål,  som det ikke er gitt at 14-åringer 
tenker på. Alt fra hvis Gud er god, hvorfor skjer det så mye ondt i 
verden? og hvordan vet man at man er kristen, til spørsmål som 
hvordan vet man at Jesus har levd og hvorfor tror dere på Gud? 

Det å få lov til å være vitne til konfirmantenes interaksjon med 
hverandre er også gledelig. Det er mye godt vennskap i årets 

konfirmantkull. Men det som gleder meg aller mest, er hvordan 
konfirmantene også evner å inkludere dem de ikke er sammen 
med til vanlig. Det er fint å se hvordan konfirmantene nærmest 
«henter frem» den konfirmanten som ble sittende alene, og 
inviterer den til å sitte sammen med resten av gjengen. Det er 
noe av det kirken handler om for meg: at det er plass til alle og 
at alle er en viktig del av fellesskapet.

Også konfirmasjonene i år ble litt annerledes. Vi gjennomfører 
konfirmasjoner i Byåsen kirke i 2020, men det vil nok se litt 
annerledes ut enn vanlig. Konfirmantforeldre vil få nærmere 
informasjon. Vi har satt følgende konfirmasjonsdatoer i 2020; 
15. og 16. august, 26. og 27. september og 3. og 4. oktober.

I 2021 håper vi at vi er tilbake til normalen, i alle fall godt på 
vei. Vi gjennomfører da både konfirmasjonsundervisning og 
konfirma sjoner som vanlig. Konfirmasjonsdatoene i 2021 er; 8. 
og 9. mai, 13. mai, 15. og 16. mai, og 14. august for KRIK. 

Hvis du vurderer konfirmasjon i Byåsen kirke, har vi hatt et  
digitalt informasjonsmøte; det ligger fremdeles tilgjengelig på 
våre nettsider og på vår facebookside.

Tekst og foto: Eirik Jørgensen



 Anna Nicoline
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TROSOPPLÆRING BYÅSEN

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

Randi

Samtalegrupper for  
ungdomsledere 
Vi starter opp med samtalegrupper 
for ungdomslederne i Byåsen kirke. 
Vi gleder oss til å diskutere smått og 
stort, og bli enda bedre kjent med 
ungdommene våre!

Noahs ark 13. august 
Alle som skal begynne i 2.trinn ønskes velkommen til 
Noahs ark dag i Byåsen kirke sammen med barn fra Ilen og 
Sverresborg menigheter. Vi skal snekre, lage dyremasker, 
synge og spille. Historien om Noah får alle høre, og på av-
slutningen for familiene på slutten av dagen, er barna med 
og setter lyder til fortellingen. Invitasjon kommer i posten i 
slutten av juli. 

Oppstart av babysang m/ åpen kafe 
Babysangen er en stund i kirkerommet for de aller minste 
og starter opp igjen tirsdag 18. august. 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!

4-årsbok
Søndag 20. september kl. 11 blir det 
familiegudstjeneste med utdeling av 
4-årsbok i Byåsen kirke.

Alt blir bra
Det er vel ingen som vet hva framtiden bringer, men det er nok ekstra 
mange nå for tida som kjenner på en usikkerhet rundt akkurat det. Hver-
dagene våre er ulike, og jeg vet at det ikke bare er vi voksne som kjenner at mangelen 
på rutine, sosial kontakt og klemmer, tar på. Jeg er ordentlig imponert over de unges evne, og ikke minst 

vilje til å tilpasse seg den nye hverdagen. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, men med et 
åpent sinn, og troa på at alt blir bra, kommer vi langt. Inntill videre kan vi tenke på denne 

sangen som minner oss om at regnbuen er et håp og et løfte om bedre dager: «Ser du 
regnbuen, den skinner. Alle fargene gir minner. De forteller om Gud, han som skapte alt.»
 

Anna Nicoline Segtnan Mentzoni, Menighetspedagog ungdom

3.  Speidern
7.  Friluftsgudstjeneste på Lian  

kl. 11:00
12.  Carpe Diem sommer avslutning

13.  Noahs ark
18.  Oppstart babysang  

m/Åpen Kafé 
23.  Oppstartsgudstjeneste
24.  Byåsen SoulKids
25.  Babysang
26.  Speidern
31.  Familiekoret

1.  Babysang m/Åpen Kafé
2. Speidern
7.  SoulKids
8.  Babysang
9.  Speidern
14.  Familiekoret
15.  Babysang m/Åpen Kafé
16.  Speidern
20.  Familiegudstjeneste med 

utdeling av fireårsbok
21.  SoulKids
22.  Babysang
23.  Speidern
28.  Familiekoret
29.  Babysang m/Åpen Kafé
30.  Speidern

5.  SoulKids
6.  Babysang
7.  Speidern
12.  Familiekoret
13.  Babysang m/Åpen Kafé
14.  Speidern
19.  SoulKids
20.  Babysang
21.  Speidern
26.  Familiekoret
27.  Babysang m/Åpen Kafé
28.  Speidern

Tiltak:

JUNI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

Alle datoer med 
forbehold. Følg med 
på våre facebooksider.
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Vi møtes til middag, fellesskap og aktivitet  
17. september, 15. oktober og 26. november.

MiniKrybba Tweens ønsker barn i 5.-7.trinn 
velkommen til kirkesenteret onsdager kl.13.15-
16.15. Første dag etter sommerferien blir  
26. august.

Noahs ark 
for alle som begynner i 2. trinn! Vi møtes i 
Byåsen kirke 13. august, og der skal vi snekre, 
lage dyremasker, spise, synge og spille. Vi hører 
historien om Noah og arken og regnbuen, og på 
slutten av dagen får familie og venner komme 
og se noe av det vi har gjort denne dagen. Dette 
er et samarbeid mellom Sverresborg, Ilen og 
Byåsen menigheter, og mange barn har vært 
med og hatt det gøy på dette tidligere. Invitasjon 
kommer i posten når det nærmer seg.

Babysang
Tenk om vi hadde visst på 
forhånd hvordan denne våren 
og sommeren skulle bli!? Gjett 
om vi gleder oss til igjen å fylle 
kirkesenteret på Sverresborg med liv og latter, 
sang, fellesskap og lukta av nystekte vafler. 
Vi skal møte hverandre snart, nye og gamle 
venner, og dele mange gode opplevelser. 
Mens vi venter på den dagen tar vi med oss 
velsignelsen babysangerne alltid får med seg 
før de går:

Må din vei komme deg i møte,
vinden alltid være bak din rygg,
solens lys leke på ditt kinn,
regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd verne om deg
til vi møtes igjen.
(NoS 624)

Ungdommene
Ungdommene planlegger for tiden fremover, og 
gleder seg til å innta kirkesenteret igjen. Mer 
info kommer.

Babysang og mandagskafè 
Hver mandag er kaféen åpen kl.11-14, og du kan 
komme på babysanggruppe kl.11.30 og 13.00. 
Kom når det passer deg og barnet best! Følg oss 
på facebook for oppdatert informasjon.

Oi, se! Skapelsen! 
Oi, se! Skapelsen! Dette teaterstykket for de 
minste viser vi på Kirketorsdag i oktober, og det 
passer veldig godt for barn i alderen 1-4 år. 

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.

Med dyremaskene på tramper, sniker og danser barna 
inn til Noahs ark.

Tiltak:

3.  MiniKrybba Tweens og KryBBa
5.  Baluba
6.  Grønn kirkefestival
7.  Sommergudstjeneste på 
 kirkesenteret
8.  Babysang og MandagsKafé
10.  MiniKrybba Tweens
12. Baluba
15.  Babysang og MandagsKafé
19.  Baluba
22.  MandagsKafé

JUNI

2.  MiniKrybba Tweens
4.  Baluba
7.  Babysang og mandagskafé
9.  MiniKrybba Tweens
11.  Baluba
14.  Babysang og mandagskafé
16.  MiniKrybba Tweens
17.  Kirketorsdag
18.  Baluba
21.  Babysang og mandagskafé
23.  MiniKrybba Tweens
25.  Baluba
27.  Familiegudstjeneste på 
 kirkesenteret med Høst-
 takkefest og fireårsbok
28.  Babysang og mandagskafé
30.  MiniKrybba Tweens

SEPTEMBER

13.  Noahs ark
24.  Babysang og mandagskafé
26.  MiniKrybba Tweens
28.  Baluba
30.  Familiegudstjeneste på 
 kirkesenteret
31.  Babysang og mandagskafé

AUGUST

2.  Baluba
12.  Babysang og mandagskafé
14.  MiniKrybba Tweens
15.  Kirketorsdag
16.  Baluba
18.  Familiegudstjeneste i 
 Havstein kirke

OKTOBER

SVERRESBORG MENIGHET PÅ SOME

Baluba
Baluba åpen musikkbarnehage holder til på 
Sverresborg kirkesenter fredager kl.9-15.  
Se Balubabarn.com for mer informasjon.

Fireårsklubb
Fireårsklubb finnes på menighetens facebookside. 
Der kan du finne en samling som ble lagt ut i mai, 
med fortellingen om da Jesus stilte stormen. Bli 
gjerne med og syng på sangene! En ny samling 
kommer i løpet av juni, med fortellingen om den 
barmhjertige samaritan.

Vi deler ut fireårsboka på gudstjeneste med 
høsttakkefest på kirkesenteret 27. september. 
Alle barn født i 2016 er spesielt velkommen, og vi 
tar gjerne imot påmelding for å vite hvor mange 
som ønsker å få boka. 
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Tekst og foto: Halldis Nergård

Kjærlighet i koronaens tid
PORTRETTET

De to prestene skal gifte seg i sommer, men vil heller snakke om angsten og ensomheten 
som nå møter dem. Spørsmålet: «Er koronaen sendt av Gud?» stilles av flere.

Marte Solbakken Leberg (27) og Espen 
Dahlgren Doksrød (31) er begge ferske 
kapellaner i hver sin menighet: Marte i Byå-
sen, Espen i Sverresborg. I tillegg jobber de 
i Nettkirken der samtalene foregår digitalt.

- Da kirkene stengte, visste vi lite om 
hva som kom. Men fort så vi at jobben 
vår økte i omfang, sier Marte og puster 
ut. Godt ut i mai er programmet deres så 
tett at vi bare så vidt greier å smette inn 
et lite intervjutreff mellom en lang rekke 
ulike gjøremål.
 
Vi møtes i menighetssalen ved Sverres-
borg kirkesenter og benker oss andektig 
foran papirklippkloden ved alteret. Ute 
pågår vårens faste dugnad. Viltre vind-
kast kaster nyraket løv himmelhøyt.

Som barn drømte verken Marte eller Es-
pen om å bli prest. Tvert om. Espen be-
stemte seg tidlig for at prest skulle han 
IKKE bli! Som liten strittet han ofte imot 
når mamma og storesøster ville ta ham 
med til farens gudstjenester i Eidanger 
kirke. En søndag hørtes et høyt «hjelp» 
fra bakerste benk. Siden ble lillebrors 
kirkebesøk av det frivillige slaget. 

Marte vokste opp på Høybråten i Oslo. 
Foreldrene var aktive i menigheten og 
tok ofte de tre barna med til kirken.

- Jeg trivdes i samspillet mellom gamle, 
voksne og barn, innrømmer Marte, som 
likte seg så godt i kirken at hun jobbet som 
barne- og ungdomsarbeider i ett år etter vi-
deregående. Året etter fikk hun en lignende 
jobb i sjømannskirken i Albir i Spania.

- Der kom ideen om å studere teologi. 
Møtene med folk i alle aldre, med ulike 
livshistorier, betydde mye. Jeg følte at 
jeg kunne gjøre en forskjell.

Fire år før hadde Espen kommet til sam-
me konklusjon. Etter gymnaset og ett år 
i Ten Sing Norway, startet han på medie-
studier i Bergen.

- Jeg trivdes og lærte masse, men liden-
skapen smuldret - og tvilen kom sigende: 
Var det dette jeg skulle fortsette med? 
Og: Kanskje skulle jeg heller studere  
teologi…? 

Tanken føltes først helt absurd. Å bli 
prest var jo det han egentlig ønsket minst 
av alt. Han rådførte seg med flere, også 
faren – og han advarte, men frarådet in-
genting. Sa bare at jobben tok stor plass, 
og at sønnen kom til å oppleve mye vondt.

Marte og Espen møttes første gang i 
kantina ved Menighetsfakultetet (MF) 
i en gruppe av medstudenter og felles 
venner som jobbet for å få kirken til å ak-
septere vigsel mellom likekjønnede par. 
Tonen fant de fort.

Og snart blir det bryllup?
- Ja, i august. I Høybråten kirke i Oslo, 
smiler Marte, og legger kjapt til at de 
godt kunne ha giftet seg i Trondheim, 
men for familiene og vennene blir det 
enklere å feire i hovedstaden.

Kjolen er klar? 
- I hvert fall bestilt, og sannsynligvis i 
produksjon.

Espen vet vel ingenting om brudestasen? 
- Nei, ikke nå. Men vi starta litt feil og gikk 
sammen til brudesalongen. Felles venn-
er, som hørte om besøket, slo heldigvis 
alarm. De forklarte at det betydde ulykke 
om brudgommen visste noe om kjolen på 
forhånd. Nå er alt gjort på rett måte.

Marte smiler skrått, og Espen humrer 
med. Å innrømme egen uvitenhet om 
brudekjoleregler koster dem lite.

De to prestene har selv viet ytterst få et-
ter at koronaen stoppet det meste i mars. 
Mange bryllup er utsatt. Men begravelser 
er gjennomført i samme tempo som før.

- Flere av disse begravelsene er noe 
av det tristeste jeg har opplevd. Å vise 
omsorg og kjærlighet er vanskelig når 
vi ikke får klemme, ikke ta hverandre i 
hendene en gang? Avstand gjør oss så 
hjelpeløse og sårbare på livets tyngste 
dager, påpeker Espen.

Med fortvilelse har også Marte obser-
vert hvordan koronareglene har rammet 
dem som hadde det vanskeligst fra før. 
De ensomme er enda mer ensom. Der-
for tok hun grep og laget et møtested 
utenfor Byåsen kirke, en vegg av hønse-
netting der alle som ville kunne plas-
sere sin blomsterhilsen – som en slags 
symbol handling. Mange har kommet, 
sett og pratet. Flere fortalte at de hadde 
vært helt alene i mange dager. Og veg-
gen ble fort full av blomster.

Denne våren har Marte og Espen kjent på 
en ekstra glede over å ha valgt teologien 



Kapellanene Marte Solbakken Leberg og Espen Dahlgren Doksrød skal feire bryllup i sommer. Da passer det godt at Karen Bit Vejles papirklipp-
klode i Sverresborg kirkesenter ligner litt på et brudeslør.

Avstand gjør oss så hjelpeløse
 og sårbare på livets tyngste dager

som fag. Å ha fotfeste innenfor det reli-
giøse, å ha kompetanse på tro og religion 
kan bli enda viktigere i årene som kommer. 

Marte opplevde kompleksiteten allerede 
som liten:
- Hjemme i Groruddalen forsto jeg tidlig 
at vi som kalte oss kristne, ofte hadde 
mer til felles med innvandrerne med sine 
religioner, enn med «vanlige» norske.

Men kvinnelige prester mangler i de 
fleste andre trossamfunn?
- Mye har skjedd i Norge på 50 år. Studiet 
har nå like mange kvinner som menn. På 
jobb opplever jeg likevel ofte å overraske 

som ung kvinne. Tanken om at presten 
er en eldre herre virker utbredt. Men om 
noen blir skuffet, skjuler de det godt. Jeg 
får mye ros.

Guds kjønn diskuteres også. De kirkeli-
ge tekstene har mye herre, far og sønn?
- Denne diskusjonen opptar også oss. 
Trolig må vi flinkere til å understreke at 
Gud er mer enn ett kjønn. Folk flest liker 
å bli utfordret i slike debatter, sier Marte.

Når Marte og Espen slapper av etter 
travle dager, velger de ulik selvterapi. 
Marte tar gjerne en tur i Bymarka. Es-
pen foretrekker puslespill og Playsta-

tion. Han savner ellers qviss-kveldene. 
Årstall og sport (han er Odd-patriot) er 
hans spesialitet.

Det går mot sommer og bryllup for de 
to kapellanene på Byåsen. Kirken og 
samfunnet åpnes langsomt opp. Om 
bryllupsfesten kan gjennomføres som 
planlagt, er ennå uvisst. Men at Marte og 
Espen må vente like lenge på å få hver-
andre som kjæresteparet i «Kjærlighet i 
koleraens tid» (romanen som tittelen på 
intervjuet er lånt fra) er svært lite sann-
synlig. Det kan også være noe å glede 
seg over…
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1958: Foto John Opland’s gjørtlerverksted, som det for telles om i 

artikkelen lå ved Kystadbekken, vest for krysset Odd Husbys veg og 

Oskar Braathens veg på Byåsen.
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Levekår på Byåsen i  
første del av 1900-tallet  

En ny tid var i emning 
Med fremveksten av de politiske partiene Venstre, Høyre og litt 
seinere Arbeiderpartiet samtidig som Hans Nielsen Hauges 
haugianisme fremdeles hadde stor oppslutning. Samfunnet var 
fremdeles preget av store klasseforskjeller. Men på begynnelsen 
av 1900-tallet ble flere viktige reformer gjennomført. Legdsord-
ningen ble avskaffet. Loven som likestilte barn født i og utenfor 
ekteskap ble vedtatt i 1916, det kom lover om redusert arbeidstid.

Byåsen blir en forstad til trondheim.
Deler av Strinda med Byåsen ble avstått til Trondheim på 
1800-tallet, men Byåsen var fremdeles ei bondebygd med 
omkring 130 større og mindre gardsbruk. Fra omkring første 
verdenskrig var det imidlertid en økende tilflytting til Byåsen. 
Innflytterne tilhørte for det meste arbeiderklassen. De kom 
ofte fra dårlige boforhold i de fattigste delene av byen – Ila, 
Bakklandet, Lademoen, Tempe. 

 1883 ble en guttunge, John Opland, født på Oplands plass i Bymarka, rett ovenfor dagens Byåsen 
butikksenter.  Moren døde etter flere barnefødsler, faren giftet seg med ei enke som selv hadde flere 

barn, og sammen fikk de flere til. Den vesle stua kunne umulig gi plass til den store familien, og det var 
ikke annen råd enn at vesle John måtte settes bort på gården Torshaug ikke langt unna.

John sa seinere: ”Æ satt mang ein gong i skogen oppafor stua på heimplassen min og gret.”

Av Arne Fjelnseth, Byåsen historielag 

Kartutsnitt fra NGO utgitt i 1936. Gjørtler-

verkstedet til John Opland lå vest for krysset 

Odd Husbys veg og Oskar Braathens veg.
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Graakalbanen, som ble ført fram til Lian i 1933, solgte rimelige 
tomter, og innflytterne kunne med dugnadshjelp bygge seg små 
men forholdsvis rimelige boliger, naturligvis oftest uten toalett og 
bad, med utedo, og ofte uten innlagt strøm og vann. I den varme 
årstida kunne klesvasken foregå ved et vatn eller en bekk, ellers 
på kjøkkenet. Lørdagsbadet foregikk i en stamp på kjøkkenet. 

Ved århundreskiftet, omkring 1920 og særlig på 1930-tallet var 
det stor arbeidsledighet. Folk manglet penger til mat, klær og sko.  
«Finklær» var et ukjent begrep for mange. På skolen var det elev-
er som gikk i stort sett de samme klærne, sommer som vinter. 
Brensel var det ofte mangel på.  Det hendte ikke sjelden at mor og 
ungene måtte ta en tur ut i skogen for å samle kvist og kongler for 
å tenne opp i kjøkkenovnen. Der det ikke var innlagt strøm måtte 
de spare på parafinen til den ene parafinlampa som fantes.

Brev til skolen
Utdrag av to brev i Byåsen skoles arkiv til overlærer Aalmo:
1917: «Oskar kan ikke komme på skolen før han har tjent sig 
penge til nye sko, han er hos … og kjører om dagen for 1kr 
dagen og kosten, da jeg ikke har noen fortjeneste kan jeg ikke 
skaffe noget penge til nye sko, og for lidet med mat blir det 
ogsaa hjemme til han som er saa stor»

1919: «Beklager meget at Gerda på grunn av sko må forsømme 
skolen så meget.  Jeg hadde håpet at få det til uten hjelp, men 
på grunn av at min mann er arbeidsledig, ser jeg meg nødsagen 
til at be om hjelp, så hun kan få begynne på skolen mandag» 

Dårlige sko eller mangel på sko var et stort problem i mange 
familier.  Elevene gikk annen hver dag på skolen, og var det 
mulig kunne de bytte på å bruke skoene, eller de kunne bruke 
tykke ullsokker med en tynn såle.  Under 2. verdenskrig måtte 
foreldrene til 80 av 330 elever be skolen om hjelp til å skaffe 
sko. Jentene kunne av og til bruke morens sko. Klær gikk i arv 
så langt det lot seg gjøre, de ble bøtt og sydd om. Ullklær ble 
«rekket opp» og garnet brukt på nytt. Det ble lagt stor vekt på 
at klærne var heile reine så langt det lot seg gjøre. 

Dårlige helseforhold
Lus var en vanlig plage i mellomkrigstida, men mye verre var 
tuberkulosen som herjet, særlig blant ungdom, likeså poliomy-
elitt. Spanskesyken, en slags influensa, tok 15.000 liv i Norge i 
perioden 1918-1920, og anslagsvis 40 prosent av befolkningen 
i Norge ble smittet. Gamle byåsinger husker foreldrenes fortel-
linger om mange tragedier i «spanskas» kjølvann. Trangbodd-
het, dårlig mat og mangel på mat og vitaminmangel var årsa-
ken til mange sykdommer. Globalt tok spanskesyken bortimot 
100 millioner menneskeliv. Det hjalp noe at Strinda hadde fått 
sin egen distriktslege i 1917, helsesøster fra 1930 og Strinda 
sykehus fra 1934.  Før hadde Strinda og dermed Byåsen delt 
sykehus med Trondheim – Byåsen var jo en del av Strinda.

Den katastrofale depresjonen 
Depresjonen rammet Norge hardt fra 1929.  Arbeidsledigheten 
hadde vel aldri vært så omfattende og ødeleggende i indus-

trien, konkurser slo ut tusenvis av gårdsbruk og fiskebruk. En 
fast jobb var et privilegium selv om lønna var ussel, kanskje 
50 kroner uka. Barn og unge som trenger riktig og god mat i 
oppveksten ble hardt rammet – «sukkeroppskjær» (bare suk-
ker på brødskiva) eller mysost med sirup var vanlig pålegg på 
skolematen. Noen husker den dagen på slutten av 1930-tallet 
da de opplevde å få noe så ukjent som leverpostei på brøds-
kiva! Samfunnet var i ferd med å gå i oppløsning, håpløshet og 
fortvilelse, ofte med alkoholmisbruk som resultat, preget folks 
hverdag. 

Fattigloven vedtatt av Stortinget i 1900 ble først avskaffet i 
1945. I følge denne loven kunne fattige få det aller nødvendig-
ste til livets opphold av fattigkassa. Folk måtte nøye seg det 
billigste av mat og så lite som mulig. For ungdom kunne det gå 
på helsa løs. Ikke rart at tuberkulosen tok mange unge liv. Det 
ble dessuten sett på som en skam å be fattigkassa om hjelp 
– det var en siste utvei. På Byåsen var det klare motsetninger 
mellom deler av det «gamle samfunnet» og grupper innenfor 
det «nye» samfunnet, særlig da innflytterungdom.  

Politikere tar ansvar
I 1935 gikk Arbeiderpartiet og Bondepartiet (dagens Senterpar-
ti) sammen om et «kriseforlik». Også representanter fra andre 
partier ble med i arbeidet for å gjenreise det norske samfunnet. 

For å skape arbeidsplasser ble mye satset på ny industrireising 
og veibygging, det ble satset på nydyrking og jordbrukssubsidi-
er, fiskerne fikk statlig garanterte fiskepriser, og det ble stimu-
lert til organisering av fiskerne. Blant tiltakene var en behovs-
prøvd alderstrygd – 30 kroner hver måned til å begynne med. 
Mange eldre kvinner hadde aldri hatt så mye penger mellom 
hendene. «Ka ska’ æ gjørra med all de pengan?» Det er ikke 
rart at de ble helt overveldet over å få vite at de skulle få like 
mye hver måned!  Samme år, i 1936, ble en lov om ni dagers 
ferie vedtatt. Arbeidsledighetstrygden ble vedtatt av Stortinget 
i 1938. Til og med ungene kunne forstå at optimismen var i ferd 
med å vende tilbake!

Etter krigen 
Etter krigen fortsatte oppbyggingen av den norske velferdssta-
ten, med innføring av barnetrygden i 1946 og den store folke-
trygdloven i 1966. 

John Opland, som døde i 1958, hadde hatt en mistrøstig barn-
dom som «legdunge». Han fikk oppleve et uendelig mer rett-
ferdig samfunn enn det som var da han ble født i 1883.

Gjennom hardt arbeid ble han smed, gjørtler med smie, verk-
sted og et lite småbruk ved Stolpstua på Byåsen. Han ble gift 
med Othea Okkenhaug, som kom fra en familie preget av de 
gamle haugianske tradisjonene, med vekt på hardt arbeid og 
en sterk kristen tro. Othea og John fikk fem døtre og to gutter.

I Byåsminner 1998 forteller Arne Fjelnseth og Erling Harms mer 
om gjørtler, smed og altmuligmann John Oplands liv og virke. 
Artikkelen er tilrettelagt for Menighetsbladet av Kjell Ivar Aune
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For mer 
informasjon
om innhold

og priser
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nettsider

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

 Skansen stasjon as
   Tlf. :  916 11 967, Sandgata 56, 7012 Trondheim

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

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

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

Besøk vår hjemmeside:
www.fiinbeckogfia.no
www.peakshair.no

Siste nytt innen klipp, farge,
extension og hårpleie

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

Besøk vår hjemmeside:
www.fiinbeckogfia.no
www.peakshair.no

Siste nytt innen klipp, farge,
extension og hårpleie

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

Vognhallvegen 2, vis-a-vis trikkestallen på Munkvoll.  
Åpningstider: Man-ons-fre: 10-17. Tirs-tors: 10-18

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!
VIPPS 529733

Fine lokaler i vakre omgivelser for:
 barnedåp, konfirmasjon,  

åremålsdag og minnesamvær 

– Et pedagogisk alternativ der  
det kunstneriske engasjerer  

og stimulerer lærelysten 
til elevene.
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Enormt utvalg l Topp service 
Nydelige utstillinger l  www.roskaft .no
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HAVSTEIN KIRKE OG  SVERRESBORG KIRKESENTER

Oppstart av strikke-kafè i Byåsen kirke 

BYÅSEN KIRKE

DÅP I BYÅSEN KIRKE:
11.03.  Mathias Sandsund
29.03.  Aksel Hangerhagen Nafstad
05.04.  Liam Garberg-Johansen
26.04.  Tore Alexander Selvåg
24.05.  Emilie Borge Nordskag

DÅP I ANDRE KIRKER:
01.03.  Leah Sofie Holmen Yttervik
08.03.  Fenris Andersen Mentzoni
21.03.  Una Engum Hallsteinsen
18.04.  Aksel Haug

SLEKTERS GANG

DÅP 
09.02  Noah Annar Markussen Fosseng
16.02  Tobias Sørensen Røsten
  Ella Kvikne Kojedal
  Ole Korssjøen Myhr
 Johannes Bye Slettemark
01.03 Leah Sofie Holmen Yttervik
 Marcus Cornelis van Der Wijst
 Nora Jokic
08.03  Fenris Andersen Mentzoni
15.03 Cecilia Erlandsen-Sem
 Selma Johanne Silseth
 Lars Endreseth Baasland
 Lily Mashana Evensen
29.03 Leona Helgesen Maier
 Eir Christina Aasbø Hammer

26.04.  Hector Ormset Brandvik
03.05.  Eva Pedersen Husebø
24.05. Ida Pleym Vespestad

GRAVFERD
30.03.  Kirsti Gjellan
07.04.  Kjell Andreas Bostrøm
 Bjørn Tellugen Ree
14.04.  Ingrid Lilly Kjærvik
24.04.  Gunhild Annie Moksnes
28.04.  Berit Gagnat
 Sverre Sivertsen

30.04.  Mette Bratt
05.05.  Eli Graabræk
08.05.  Ragnhild Lyng
15.05.  Ørnulf Myrhaug
 Elfinn Gunnar Overgaard
19.05.  Bjørn Mikal Bekkvik
 Rannei Reinset
22.05.  Gunnar Annar Sundby
26.05.  Olav Einar Sandstad
05.06.  Brit Berg

18.04 Aksel Haug
 Tormod Hermstad Nygård 
19.04  Thea Storholmen Gossé
26.04 Lavrans Grimsmo Berg
 Hector Ormset Brandvik
03.05 Eva Pedersen Husebø
Jesper Pedersen Nagy

DÅP I ANDRE KIRKER
Ingvild Rørdal Lillegraven
Liam Garberg-Johansen
Mille Petrine Solhaug Indreflø

GRAVFERD
20.02 Gunnar Hemmingsen
26.02 Ranveig Sæther

28.02 Gunnar Wiig
03.03 Gerd Margrethe Altern
04.03 Kitty Margrete Torgersen
05.03 Ellen Bryhni Sivertsen
06.03 Reidar Hoemsnes
19.03 Ellen Marie Olsen
31.03 Kjellrun Spets
02.04 Cathrine Ryen
03.04  Peter Ivan Vollan
 Jan Åge Stensen
06.04 Solveig Malene Rognes
14.04 Oddny Vognild
28.04 Pauline O. Dahlen  
05.05 Møyfrid Vartdal Wisth
   

Tirsdager i partallsuker fra kl. 11 – 13 arrangerer i strikke-kafè i Byåsen kirke. Vi tar sikte på å starte opp igjen 
med strikke-kafè fra og med 18.august. Strikke-kafèen er et hyggelig samlingspunkt hvor vi prater om alt fra 
strikkeprosjekter til det som opptar oss i hverdagen. Samtidig som vi har strikke-kafè, er det babysang  
i kirka. Babyer og mødre/fedre kommer også innom for å kjøpe seg lunsj og slå av en prat. 

Vi ønsker deg velkommen til et hyggelig treffpunkt!

Menighetens hyggestund i Byåsen kirke
Vi har savnet å kunne møtes på Menighetens hyggestund. Det er fremdeles usikkerhet om hvordan det blir til høsten. Vi håper at vi 
skal kunne treffes i kirken, men i og med at alt er så usikkert ennå, er vi nødt til å avvente med å gå ut med informasjon, til vi får en 
nærmere avklaring. 

Dersom vi ikke kan møtes på vanlig måte,  ønsker vi å lage alternative hyggestunder med musikalske gjester, som dere kan følge på 
vår hjemmeside og Facebook-siden til Byåsen kirke.

Det er sikkert mange av dere som ikke vet hvordan dere skal få fulgt oss på digitale medier. Da kan dere ta kontakt med oss i staben, 
så skal vi gjøre det vi kan for at dere skal få hjelp. Kanskje har du et barnebarn som er reser på data, og som kan bistå med hjelp?

Har dere spørsmål kan dere ringe diakon Anne Talsnes Flatmo på telefon 909 34 436.
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Minnerik og viktig
Konfirmasjonsgudstjenestene ble utsatt våren 2020. Konfirmasjon 
er likevel så viktig, at Byåsen og Sverresborg menigheter gjør alt en 
kan for å gi en minnerik og fin konfirmasjonsdag på nye tidspunkt. 
Her finner du oversikt over årets konfirmanter. Noen familier har 
krysset av for at de ikke ønsker navn på konfirmant offentliggjort,  
og derfor er ikke navnelistene komplette.

15. august kl. 10:30
Johanna Aune Andreassen
Mathea Joramo Aune
Peter Berg-Hammerø
Selihom Beyene
Caroline Brevik Rønning
Emma Kalvøy Bye
Alexandra Davadi Dahl
Eilleen Fjærli Dahl
Ida Marlen Feirud Dybvik
Henrik Kvernstad Haugen
Emil Henriksen
Ane Nicolausson Johnsen
Dennis Laukholm
Olea Natvig Løvseth
Hanna Byrløkken Nilsen
Malin Isabell Eriksen Nygård
Hannah Tyvold
Alma Alexandra Margareta Wader

Pluss 4 konfirmanter til

15. august kl. 12:30
Silja Bjerkhoel Espe
Ida Flaathe-Simonsen
Øyvind Frostad
Annika Maiken Förster
Odin Gjølme
Cille Gresseth-Kvarme
Sara Flem Habberstad
Kristine Hustad
Erlend Jespersen
Malene Kallar
Andrea Skibnes Karlsen
Lucas Karlsen Meland
Eirin Langdahl Korsnes
Hedda Melan
Eskil Følstad Risan
Izabelle Rognes
Amalie Tårnes Rødsjø
Synne Jacobsen Stavø
Ingrid Sætrom
Margrethe Sætrom
Pluss 3 konfirmanter til

15. august kl. 14:30
Matilde Dahl Johansen
Maria Berg Miland
Tobias Brndtzæg Olden
Kristine Reitan
Theodor Rekdal
Christer Schjølberg
Emilie Skrogstad
Kristoffer Strømmen
Amund Holen Utle
Natalie Kanjanasen Werstad

Pluss 9 konfirmanter til

16. august kl. 11:00
Sebastian Kollien Hagen
Torbjørn Johannes Kinn
Andrea Skar Olsen
Sander Rønning
Aslak Seljemark
Kristian Skjærvø
Mathias Skoglund
Camila Stokbak Silva
Brit Tuva Svenning
Tobias Warland

Pluss 3 konfirmanter til

16. august kl. 13:00
5 konfirmanter

26. september kl. 10:30
Marcus Aadland
Vebjørn Bandlien
Edith Dyrset Bodvar
Hannah Nøstvik Evensen
Sandra Furuhaug
Emma Louise Fætten
Martine Hultgren
Kristine Hustad
Caroline Kjeldsberg
Kristine Rygnestad Larsen
Miriam Arntsen Løvoll
Krister Skarsvaag Midtflå

Synnøve Elen Neris Jørgensdotter 
Moneta-Bosoni
Kristoffer Mikal Olsen
Sondre Schjelvaag Olsen
Julie Eriksson Rostad
Mari Tessem

Pluss 3 konfirmanter

26. september kl. 12:30
Marthe Steinsbø Egelie
Jonas Volden Elkhou
Andreas Vibstad Evensen
Kristi Mesloe Hauge
Magnus Dreier Korsnes
Filippa Nilsen Leinum
Kine Elise Lorentsen
Sander Myrstad-Stenhaug
Caroline Ertzaas Overrein
Aleksander Ertzaas Overrein
Ada Rambech
Miriam Kleiven Singsdal
Jon Arne Engan Tronsaune
Nikolai Viken Holten
Oskar Volent
Isak Wist Våge

Pluss 8 konfirmanter

26. september kl. 14:30
Isak Åsmo Berg
Pernille Langlete Fjerdingen
Stine Gilje Hageler
Sander Nicolai Pettersen Hammer
Stine Evenhus Hoff
Ola Garmo Hov
Philip Fivelsdal Kvamme
Sarah Nardot Mardal
Mari Sem Mostad
Konrad Møkkelgård Johnsen
Timon Wold Risan
Lisa Sagen
Oscar Munthe Sviggum

Pluss 3 konfirmanter

27. september kl. 11:00
Knut Oliver Metz Brustad
Maren Bergdal Haugen
Nikita Costa Johansen
Hedda Klevset Kjellås
Iselin Kvannli
Rikke Schjølberg Pettersen
Oline Nordbø Slettahjell
Ådne Stordal

Pluss 4 konfirmanter

3. oktober kl. 11:00
Emil Aune Lian
Nora Aasheim Bersvendsen
Emil Hyldmo
Magnus Kvaal
Sarah Lillevik
Julia Konstanse Sjølie Midtsand
Preben André Nervik
Anna Gaustad Nistad
Eirik Rokseth Olsen
Fridtjof Killi Olsen
Sander Gjølme Rotan
Melanie Schøyen
Karen Marie Stavli
Nikolai Solem Sveen
Charlotte Gjersvold Svendsen
Andreas Ydstie

Pluss 7 konfirmanter

4. oktober kl. 11:00
Marit Elise Danielsen Hansen
Mari Dybdahl
Lucas Stensheim Larsen
Idunn Mauseth Rø

Pluss 2 konfirmanter

I tillegg er det 5 konfirmanter  
fra Byåsen som konfirmeres i 
 andre kirker.

Konfirmantene i Byåsen kirke

H
eld

igvis rakk vi høst- og vinterleir
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Mathea Jensen
Tilde Jee Won Masvik
Sanna Charlotte Evensen Røskaft
Live Hustad Sivertsen
Eira Ausen Fossmark
Erle Kulset Merakerås
Anette Sagli Husby
Tuva Stormo Ravndal
Eryk Mateusz Radke
Emilie Ramstad
Kristoffer Strømdal Wik
Jørgen Holberg
Isak Bjelland Vormeland
Maja Bringsli Virik
Silje Lundseng-Myrvoll
Heine Valø Nordbøe
Marte Kristine Lundemo
Heine Holan Hansen
Maria Strømdal Wik

Elen Benedicte Willumsen  
Haslestad
Jens Fredrik Fossum Thuve
Lina Storler Snøfugl
Åsa Helene holmeslet Bull
Fredrik Berg Vollsjø
Frida Svarliaunet Kvarme
Lily Mashana Evensen
Line Marie Krane
Karl Johan Haugen Kragh
Mathea Nordnes Skagen
Andreas Fikkan
Sofus Kristoffer Reksen Magnussen
Erik Solheim Grove
Johannes Magne Hage Jensen
Sunniva Åsgård Pedersen
Marius Hårstad
Sackeus Gilstad
Bertine Soligard Skanke

Vegard Lereim Storli
Cecilia Erlandsen-Sem
Georg Christian Angelsen Hopsø
Henrik Widerøe Bergmann
Aleksander Steigedal
Håvard Aas
Magnus Kjølhamar
Henry Bendiksen Paulsen
Olivia Ester Lundseng
Malin Ramstad
Madeleine Louise Ryen Brobakk
Erika Berg Nervik
Henrik Kattem-Olsen
Håkon Vist Walseth
Olav Andreas Bruun Rui
Hanna Sofie bruun Thomassen
Frida Solem
Andrea Schnell Husby
Theo Nilsen

Lars Endreseth Baasland
Hedda Hagerup-Øye
Kaja Sofie Johansen
Victoria Dahl Lykke
Jonas Holberg
Ella Sørumgård
Monica Nikoline Holm
Nikolai Horst Krogh
Markus Jensen Rømo
Elen Flotten Jakobsen
Hannah Skarsvåg Hagen
Solveig Louise Nissen
Emily Johansen Haugen
Lea Cecilie Grønli Hertwich
Selma Johanne Silseth

I tillegg 1 konfirmant der navnet ikke 
ønskes offentliggjort 

Konfirmantene i Havstein kirke

Ko
nf

 rm
anter i S

verresborg



GUDSTJENESTER

BYÅSEN KIRKE 
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14. juni  2. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Ludvig Aasen   
 
21. juni i 3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Marte Solbakken Leberg
   
28. juni 4. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar Leirvik og  
Per Holm. Opptak for NRK radio. Sang ved  
Anna Nicoline Segtnan Mentzoni

5. juli 5. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar Leirvik

12. juli Aposteldagen/6. søndag i 
treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Marte Solbakken Leberg

19. juli 7. søndag i treenighetstiden 
Ingen gudstjeneste i Byåsen kirke

26. juli 8. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Ludvig Aasen 

2. august 9. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Byåsen kirke

9. august 10. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Ludvig Aasen

Lørdag 15. august 
Kl. 10.30, 12.30, 14.30. Konfirmasjonsguds-
tjenester ved Marte Solbakken Leberg, 
Eirik Jørgensen og Torkil Skille. Sindre 
Skauge, trompet

16. august 11. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste ved  
Marte Solbakken Leberg, Eirik Jørgensen og 
Torkil Skille. Sindre Skauge, trompet

Lørdag 22. august
Kl. 11: Dåpsgudstjeneste ved Ludvig Aasen

23. august 12. søndag i treenighetstiden  
Kl. 11: Familiegudstjeneste med markering av 
semesterstart, ved Ludvig Aasen og Byåsen 
familiekor. Solidaritetsløp og kirkekaffe etter 
gudstjenesten.

30. august 13. søndag i treenighetstiden  
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar Leirvik

6. september Vingårdssøndagen
Kl. 11: Gudstjeneste med konfirmant-
presentasjon ved Ludvig Aasen og  
Eirik Jørgensen
Kl. 14: Friluftsgudstjeneste ved Steinar Leirvik  
på Marken gård ved Skjeldbreia, i samarbeid 
med Byåsen historielag.

Lørdag 12. september
Kl 11: Dåpsgudstjeneste ved  
Marte Solbakken Leberg

13. september 15. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste med konfirmant-
presentasjon, ved Marte Solbakken Leberg og 
Eirik Jørgensen

20. september 16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Steinar Leirvik, 
Randi Gullvåg Bangsund og Byåsen kirkes 
barnehage

Lørdag 26. september
Kl. 10.30, 12.30 og 14.30: Konfirmasjons guds-
tjenester ved Ludvig Aasen, Eirik Jørgensen 
og Torkil Skille. Sindre Skauge, trompet

27. september 17. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ludvig 
Aasen, Eirik Jørgensen og Torkil Skille. Sindre 
Skauge, trompet

Lørdag 3. oktober
Kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Marte 
Solbakken Leberg, Eirik Jørgensen og Torkil 
Skille. Sindre Skauge, trompet

4. oktober 18. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste ved Marte 
Solbakken Leberg, Eirik Jørgensen og Torkil 
Skille. Sindre Skauge, trompet

14. juni 2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Espen Dahlgren Doksrød

21. juni i 3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal
 
28. juni 4. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Espen Dahlgren Doksrød

5. juli 5. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Espen Dahlgren Doksrød

12. juli Aposteldagen/6. søndag i 
treenighetstiden 
Ingen gudstjeneste

19. juli 7. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Espen Dahlgren Doksrød

26. juli 8. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal 

28. juli Olsok-aften
Sverresborg kirkesenter kl. 20:  
Vandring til Olavsvaka i Nidarosdomen.  
Prest Silje Kristin Meisal

2. august 9. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

9. august 10. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal

16. august 11. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal

23. august 12. søndag i treenighetstiden  
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Espen Dahlgren Doksrød

30. august 13. søndag i treenighetstiden  
Kl. 11: Gudstjeneste ved Esbjørn Hummelgård
6. september Vingårdssøndagen
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal

13. september 15. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste Kl. 11: Gudstjeneste  
Espen Dahlgren Doksrød 

Lørdag 19. september 
Dåpsgudstjeneste Kl. 11: Gudstjeneste ved 
Esbjørn Hummelgård

20. september 16. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Oddvar Gudmestad

27. september 17. søndag i treenighetstiden
Sverresborg kirkesenter kl 11:  
Høsttakkefest ved Silje Kristin Meisal
Havstein kl. 18: Gudstjeneste ved Espen 
Dahlgren Doksrød. Presentasjon av 
konfirmantene

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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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: 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. 10.00-14.00. 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: 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 Selmer-Olsen
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  
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Silje Kristin Meisal:

Alt flyter!
Nei, det handler ikke om hvordan det har sett ut hjemme hos 
meg de siste ukene. Eller, det kunne det gjort, for det er helt 
utrolig hvor vanskelig det er å holde det ryddig når alle er hjem-
me og har mulighet til å rydde. Da flyter det. Iallefall hos meg.  

Det handler om hva denne korona-tiden har gjort meg oss. Den 
forandrer oss. Men hvordan? Filisofien Heraklit sa ”panta rei” – 
alt flyter! Og han utdypet det med dette bildet: Ingen kan gå ut 
i den samme elven to ganger. For elven er ikke den sammen, og 
heller ikke mennesket som går ut i den. 

Ikke den samme? Nei, verden er virkelig ikke den samme 
lenger! Tenk bare på alle ny-ordene vi har fått! Koronafast, 
sjokkdigitalisering, hytteskam og hjemmekarantene. Apropos  
hjemme, og følelsen av å være i karantene: 

Det har tidligere hendt at jeg har tatt meg en dag hjemme fra 
kontoret, for å ha gjemmekontor. Ja, med g. Gjemt meg bort 
fra dager med hektisk aktivitet på kontoret,  hvor jeg har for-
utsatt at mulighetene får å bli avbrutt i en arbeidsflyt har vært 
store. Så jeg har gjemt meg hjemme. Hatt gjemmekontor. Og 
jeg elsket det. 

I koronatiden var det ikke lenger mulig med gjemmekontor. Det 
ble hjemmekontor. To ord i ett. To ord som jeg ikke lenger li-
ker å se sammen. Hjemme. Kontor. Ikke fordi det ikke lot seg 
kombinere. Det var mer sånn at det ble så sammensmeltet at 
det var umulig å skille. Når var jeg husmor og når var jeg på 
kontoret? Når var jeg karrierekvinnen med god arbeidsflyt og 
når måtte jeg ta oppvasken? Når var jeg hjemmeskolelærer 
med særdeles dårlige pedagogiske metoder, og når skulle jeg 
få skrevet det referatet? 

Jeg sier det igjen: alt flyter. De fleste dager ble det arbeidstid 
fra kl. 0600-0810, og videre fra 2100-0012. Sånn omtrent. Og 
noe midt mellom der. En salig blanding av videomøter mens 
jeg smurte brødskiver, haltende småskolepedagogikk mens 
jeg brettet klær, og løpetur med opptak av informasjonsmøter 
fra Kirkerådsdirektøren på øret. Biskopen har måttet bivåne at 
12-åringen stod på hodet i sengen bak meg mens jeg forsøkte å 
komme med et seriøst innlegg i et videomøte, og staben måtte 
settes på vent og stirre inn i en stillbilde av meg med intens 
skrekk i blikket, mens jeg selv reddet husets interiør fra å bli 
angrepet med sprittusj av en barnehagelengtende 3-åring. 

Mannen min har fått mer kjeft enn noengang for å ha drukket 
opp kaffen akkurat når jeg måtte ha. For når jeg må ha kaffe, så 
må jeg ha kaffe.  Og det måtte jeg svært ofte ha. 

Det føltes som det etterhvert ble en lang rekke med dager som 
lignet hverandre. Dag etter dag etter dag. Og jeg lengtet mer 
og mer etter g-en i gjemmekontor. For det var helt umulig å få 
være alene og gjemme seg vekk. 

Apropos dager som lignet hverandre: Har du sett filmen ”En 
ny dag truer”?  Filmen fra 1993 med Bill Murray i hovedrollen  
handler om en som våkner opp til den samme dagen hver dag. 
Han forstår fort at han kan bruke dette til sin fordel, og hver 
dag forandrer han litt på det han gjør. Men etterhvert viser det 
seg at han må gjøre det rette for å bryte den endeløse rekken 
av identiske dager. 

Da vi hadde vært i hjemmekontorløsning i 3-4 uker kjente jeg 
på det samme. At jeg våknet opp til den samme dagen igjen og 
igjen. En ny dag truet med å være akkurat lik den forrige. Klok-
ka ringte på samme tidspunkt hver morgen, også i helg. Alle 
skulle være hjemme i huset, uavhengig av om det var ukedag 
eller helg. Jeg skulle ha et videomøte kl. 9. Hver dag skulle jeg 
det. Og hver eneste dag sluddet det ute og var -1 grad. Og hvis 
jeg gikk inn på nrk.no får å sjekke nyheter, så stod det ”status 
korona” øverst på siden, og under var det et stillbilde av Bent 
Høie med blå bakgrunn, med en playknapp på, og teksten: ”Re-
gjeringen med siste nytt om koronakrisen. ” Hver dag.

Analogien med filmen slutter der. For det var ikke sånn at jeg 
måtte gjøre det rette for å komme ut av rekken av dager. Jeg 
måtte bare vente. Og sakte kjenne at jeg allikevel forandret 
meg. For plutselig en dag blomstret det ute, og jeg kunne møte 
kolleger igjen, og i skrivende stund har vi igjen feiret guds-
tjeneste sammen i kirka vår. 

For som Heraklit sa: Elven flyter bestandig, og mennesket for-
andrer seg bestandig. Derfor, når vi nå sakte men sikkert skal 
tilbake til den hverdagen vi før kjente, så skal vi jo ikke tilbake, 
for vi er ikke de samme, og verden er ikke den samme. Vi skal 
aldri tilbake, vi skal fremover. 

Alt flyter – heldigvis. (Og siden sommerferieplanene til utlan-
det er skrinlagt, så tenker jeg å rydde huset da.)


