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Jeg er fryktelig glad i hverdagene. Og det hadde jeg glemt. Påminnel-
sen fikk jeg uken etter 12. mars, etter nedstengingen. Fra å stå i en 
hverdag jeg kunne «akke og vee» meg over, stod vi alle i noe helt annet 
enn en hverdag. En unntakstilstand. Den ble taklet på like mange ulike 
måter som vi er mennesker. I mitt liv vil jeg oppsummere unntakstil-
standen slik: Selvfølgelig tar jeg en for laget, denne pandemien skal vi 
vinne over! Men som jeg savnet den hverdagen jeg hadde helt glemt 
hvor glad jeg var i.

Nå er jo ikke ting ennå som de var før 12. mars. Men i skrivende stund 
er det ikke så restriktivt som det en gang var, og jeg kan med glede se 
at hverdagen i mitt eget liv er langt mer tilstede, enn den var i vår.

Det finnes også mange som ikke trives i hverdagen 
sin. I det hele tatt finnes det mange måter å se 
hverdagen på. Men en ting er sikkert: Vi har 
alle en hverdag. Og det er i lys av hver-
dagene at vi møtes til fest. Vi er alle 
hverdagsmennesker som først og 
fremst lar oss forme av hverda-
gene våre. Det er ikke de største 
festmåltidene som mesteparten 
av livet handler om, men ofte 
den travle og enkle hverdags-
middagen. Det er ikke den salige 
følelsen av frihet og gudsnær-
vær som nødvendigvis preger 
oss, men kanskje heller følelsen 
av undring. Og det er like mye i 
undringen vi møter livet i lys av Gud 
– og Gud i lys av livet.

Slik er det også med kirken. Vi er en del 
av hverdagen, av samfunnets puls, av våre lo-
kalmiljøer. Samtidig er grunnlaget for hele kirken en 
eneste stor fest midt i hverdagen; festen er Jesu oppstandelse og vår 
del i den. Det er en fest å møtes på tvers av alt annet som kan skille 
oss. Vi tar med oss noe ut fra kirken, fra en annerledes fest. Det er en 
fest som forbereder oss på hverdagen.

For i møte med de som sliter i hverdagen, i møte med de vi har i livene 
våre og i møte med verden er du som Guds skapning verdens beste 
kilde til å berike hverdagen for andre.

Espen Dahlgren Doksrød
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Jeg husker hvordan pappa likte å leke med barnebarna 
sine. Han satte seg gjerne på gulvet og la puslespill. Sam-
tidig sluttet han ikke å være en utålmodig mann, så jeg ser 
også for meg hvordan pappa på 75 år kunne presse brikkene 
som egentlig ikke passet inn på plass, for å få puslespillet til  
treåringen ferdig!

Kanskje handlet det om mer enn utålmodighet. Jeg ser ikke 
bort fra at han var vokst opp med en holdning som sa at  
dersom noe ikke passet inn, så måtte det brukes litt makt. 

Over ser du et unikt puslespill fra Byåsen kirke. Her er det ennå 
ikke ferdig, men til slutt var alle årets 190 konfirmanter på 
plass i bildet. Vakrere kan det ikke bli! Og så er det en tydelig 
fortelling om at i kirka ønsker vi at alle skal finne sin plass, få 
være seg selv, og sammen være en del av en helhet. Kirka er 
ikke ordentlig kirke før alle opplever at det er plass for dem!

På forsiden av menighetsbladet ser du bilder av neste års 
konfirmanter. De er ungdommer i en spesiell tid. Men korona 
stenger ikke kirka, og konfirmasjon blir det! Samtidig som vi 

tar smittevern på alvor, skal vi også tenke stort om tradisjon, 
tro og tilhørighet. Og kanskje er konfirmasjon, dåp, vielser og 
gravferder viktigere enn noen gang. Der det gir oss mulighet til 
å stoppe opp. Glede oss over livet. Og ta avskjed med verdighet. 
I tro på at alle tider er i Guds hånd.

Det fineste med å være prest, er møter med mennesker i alle li-
vets faser. Både arbeidet mitt, og den helt spesielle situasjonen 
med korona-pandemien, er en sterk påminnelse om hvordan alle  
brikker i puslespillet hører sammen. Mennesker sine liv er vevd 
inn i hverandre. Vi er avhengige av alle. Og som fellesskap er 
vi sårbare. 

Tilbake til brikkene som ikke passer inn. I Guds store bilde vet 
jeg med fornuften, at det er plass til alle. Men like godt vet jeg 
at det er mange mennesker som ikke føler seg akseptert eller 
godtatt. De føler ikke at det plass til dem, hverken i kirka eller 
ellers.

Da er det viktig for meg å se på bildet av konfirmantene. Jeg 
kjenner dem ikke, men vet at deres liv vil romme mye. Av sår 
og skuffelser. Gleder og gode opplevelser. Og så vet jeg at alle 
mennesker – uavhengig av tro eller tvil, seksuell legning, yrke, 
økonomi, sosial status, helse, alder eller hvordan andre liker 
oss – så er vi umistelige brikker i Vårherres vakre bilde.  

Ingen brikker er like i det store puslespillet. Og bildet blir ikke 
komplett uten deg. Forstår du hvor viktig du og de andre er?

Bruk for alle brikkene

KJÆRE LESER

Tekst: Steinar Leirvik

Det kan være irriterende med brikken som mangler i et puslespill. Det blir ikke et 
fullstendig bilde uten at alle brikker er på plass. Og kanskje er det bare èn ting som er 

verre. Det er å være den brikken det ikke er plass til.

Konfirmantene i Byåsen – biter i et puslespill. 
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Og kanskje er konfirmasjon,  
dåp, vielser og gravferder  

viktigere enn noen gang
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- Æ kainn læs, ihvertfall korte ord som bil og båt og sånn, sier Bernhard (6) og svinger seg i huska 
utenfor Hallset skole. I høst skulle han ha feiret skolejubileum sammen med alle de andre elevene, 
men festen må de ta senere.

Boligbyggingen på Hallset og øvre  
Selsbakk startet for fullt tidlig på 
1960-tallet. Blokk etter blokk reiste 
seg fra leirbakkene - og barnefamiliene 
flyttet inn. Men noen ny skole hørte ikke 
med til første byggetrinn. I starten måtte 
bydelens barneskoleelever legge kursen 
mot Byåsen skole som fort ble overfylt. 

Sterkt lederteam
Høsten 1970 sto nye Hallset skole ende-
lig ferdig med rektor Sverre Sivertsen og 
vaktmester Kjell Nervik som et tydelig 
lederteam for små og store både innen-
for og utenfor skoleveggene.

- Sammen la de to et grunnlag vi frem-
deles kan glede oss over. Fra første dag 
sto trivsel og omsorg for alle i hele nær-
miljøet øverst på dagsorden, sier dagens 
rektor, Karen Kjos-Hanssen Husøy.

Også i dag er det tette samarbeidet med 
sportsklubben National, med Byåsen kirke 
og en rekke andre organisasjoner og lag 
blant skolens fremste vare merker. Og 
planen var at alle gode krefter skulle 
samles om en kjempefeiring på skolens 
50-årsdag nå i høst. Det skulle bli skole-
gårdsfest for alle elever med søsken og 
foreldre. Kakeservering, sang, dans, mu-
sikk og teater var også tidlig plottet inn på 

det velfylte jubileumsprogrammet. Men 
slik blir det ikke. Koronasituasjonen fører 
til at festplanene må endres betydelig. 

Begrenset feiring
- Feiringen blir ikke avlyst, som 17. mai, 
men i første omgang må vi nøye oss med 
en digital markering for hvert enkelt trinn. 
Vi må unngå at mange elever samles altfor 
tett, sier rektor. Senere når korona-floken 
er løst, vil skolen kontakte idrettslaget for å 
planlegge en felles feiring. Sportsklubben 
National har nemlig også jubileum i år. 
Klubben blir hundre år. Å markere de to 
jubileene på samme fest, har lenge vært 
et ønske fra mange.

Tekst og foto: Halldis Nergård

Midtpunkt i 50 år
Hallset skole jubilerer

Fakta om Hallset skole• Barneskole på Hallset i Trondheim.• Sto ferdig i 1970, men nye tilbygg kom i 1997 og 2000.• Johan Arnstad og Ottar Heggen-hougen var arkitekter både for den nye skolen og for Byåsen kirke like ved.• 500 elever og ca 70 ansatte har i dag tilhold ved skolen.• ca 250 har plass på SFO. • Elevtallet er stigende.• I jubileumsåret lager Terje Trobø en ny film om livet ved skolen. Den kommer isteden for en mer ”vanlig” jubileumsberetning. • Hallset skole har Selsbakk ungdoms-skole som nærmeste nabo. Byåsen videre gående skole ligger også i samme nabolag.

Bernhard og Are i første klasse gleder seg til å lære å skrive lange ord.
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Et 50-årsjubileum er en milepæl der 
mange må nevnes og takkes. I til-
legg til idrettslaget vil rektor Karen 
Kjos- Hanssen Husøy særlig fremheve 
Hallset revyen og alle som har bidratt til 
å videreføre det viktige miljø byggende 
kulturtiltaket gjennom 35 av skolens 50 
år. Kontakten med Byåsen kirke betyr 
også mye.
- Vi får låne kirkerommet til store arrange-
menter flere ganger i året. Skolen har ikke 
et eget lokale som rommer samtlige elev-
er og ansatte. Sogneprest Steinar Lervik 
og hans stab er gode støttespillere for oss 
alle sammen.

Alle trenger en venn
Rektor fremhever ellers foreldregruppen, 
helsesykepleierne og skolens ansatte 
som alle er opptatt av å skape et godt 
læringsmiljø, med trygge relasjoner  
mellom voksne og barn, og mellom elev-
ene innbyrdes.
- Som skole er opplæring vår viktigste 
oppgave. Elevene skal lære å lese, skrive 
og regne. Men samtidig må vi huske at alle 
barn trenger minst en god venn for å trives. 

Barndom er ferskvare. Ingen får denne 
grunnleggende perioden av livet tilbake. 
Trolig er relasjonsbygging vår aller fremste 
oppgave, sier skolelederen, som ser ut til 
å lykkes på dette punktet. I Trondheim-
skolenes trivselsundersøkelse har Hall-
set skåret blant de beste i flere år på rad. 
Hærverk har da heller aldri vært noe stort 
problem på denne skolen.
Elevene ved Hallset skole representerer 
et tverrsnitt av Norges befolkning. Noen 
bor i større og mindre blokkleiligheter, 
andre i større og mindre eneboliger. Flere 
familier med ulik etnisk bakgrunn har også 
slått seg ned i bydelen. Rektor anslår at så 
mange som 25 ulike språk snakkes blant 
barnefamiliene i skolekretsen.
- Men etnisitet er sjelden noe tema her 
hos oss. Ingen ser ut til å bry seg verken 
om hudfarge, hijab eller uvant matpakke-
innhold, smiler hun, og viser rundt i skole-
bygningene der også kunsten på veggene 
er preget av fargeglede og mangfold. 

Fra æ te vi
Bilder av kjente Trondheims-kunstnere 
henger side om side med elevenes egne 

kunstprosjekter. Ekstra imponerende er 
kjempestrikketøyet: ”Fra æ te vi” - som 
fyller en hel vegg alene. Andre vegger er 
prydet av gammeldagse skoleplansjer - 
som var helt nye og moderne da skolen 
ble innviet i 1970. Både villdyr fra Afrika, 
norske husdyr og innvollene til en kylling 
og en snok er detaljert gjengitt på plan-
sjene - og slik viktige påminnelser om at 
mye er skjedd innenfor norsk skolevirke-
lighet på 50 år.
Men utenfor i skolegården er det meste 
som før. Viltre småtasser henger huien-
de i luftige klatrestativ, andre har flyttet 
SFOs legoklossebeholdning ut i solskin-
net, mens Bernhard og bestevennen Are 
svinger seg i huskestativet.
- Vi har gått i samme barnehage. I 
Skjermvegen. Men nå skal vi begynne på 
skolen, sier Are. 
- Er det skummelt?
- Neeeiii! Vi har bare gleda oss! Nå skal vi 
lære å lese og skrive flere ord. Noen lan-
ge også, sier Bernhard og ler med åpen 
munn der flere tye tenner er på vei ut.

Midtpunkt i 50 år
Hallset skole jubilerer

Fint å klatre synes Marie, Vilje og Elvira i første klasse.  
Are, foran, ser ut til å være enig.

Vilje, Maria og Elvira har det fint 
sammen med Ann-Kristin

Sivertsen i Skolegården.
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En etterlengtet pause i hverdagen

Forsangere og musikere i gudstjenesten

Tekst: Lin-Silvia Løken

Tekst: Torkil Skille

Jeg har tenkt på alt og ingenting. Kjent 
på takknemlighet og tilhørighet. Jeg vil 
ikke at det skal ta slutt. Stillheten har 
fylt kirkerommet, kun avbrutt av noen 
stille skritt for å tenne lys i lysgloben el-
ler skrive en bønn til bønnekassa. 

Vi er der for vår egen del, sammen. Et-
ter en halvtime med ro og stillhet, fylles 
kirkerommet med nydelig musikk, før 
vi ber Herrens bønn og feirer nattverd. 
Jeg kjenner meg både tilfreds og opp-
rømt over opplevelsen som Byåsen kirke 
har gitt meg denne septemberkvelden, 
gjennom tilbudet “hverdagsretreat med 
nattverd”. 

Byåsen kirke beviser nok en gang hvorfor 
jeg vil være en del av denne menigheten - 
den er nytenkende, kreativ, folkelig, raus 
og varm. Hit kan alle komme, og kirka 
favner bredt med sine mange forskjel-
lige tilbud. Og dette tilbudet traff meg. 
Jeg trenger å finne roen fra hverdags-

stresset, og kirka ønsker å bidra til dette. 
Det klarte den. Jeg håper du vil komme 
til Byåsen kirke og prøve dette tilbudet, 
det anbefales virkelig! Unn deg selv en 
pause fra hverdagen, i omgivelser som 
innbyr til refleksjon og tilstedeværelse.

Uten forsangere ville det ikke blitt noe 
salmesang i perioden da kirken var stengt 
for menigheten, men også nå når kirken 
er åpnet igjen, er vi glade for å ha forsan-
gere som deltar. De er til god støtte og 
inspirasjon for resten av menigheten, og 
vi ønsker å gjøre det vi kan for å bidra til 
økt sangglede! 

Vi vil gjerne ha flere forsangere som vi 
kan spørre om å delta på gudstjenester 
ved behov så hvis du har en god stemme 

og kunne tenke deg å være med: send en 
mail til meg, kantor, Torkil, på ts523@
kirken.no!

Om det er noen profesjonelle musikere 
eller dyktige amatører som kunne tenke 
seg å bidra frivillig med musikk til guds-
tjenester, enten til hverdags eller fest, er 
det flott om dere tar kontakt med meg!

Smilet er på plass, pulsen er rolig og jeg puster med magen. Jeg har sittet i ro på stolen og 
kikket opp mot alteret i 30 minutter. 

I 2020 har vi hatt mange frivillige forsangere i aktivitet på gudstjenestene, spesielt i forbindelse 
med alle strømmegudstjenestene vi har gjennomført i pandemiperioden. 

Et enkelt alter er godt å hvile blikket på.

Torkil Skille

Hverdagsretreat i høst
• 14. oktober
• 4. november
• 9. desember
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Mangfold i mylderet

Tekst: Steinar Leirvik

Byåsen videregående skole er arbeidsplass for 1100 mennesker, med 180 ansatte og 900 elever  
på ulike studieretninger. Noen av ungdommen trenger tilrettelagt opplæring,  

og møter kanskje John Arne Skogmo som lærer.

-  Min jobb består i å legge til rette for 
under visning for elever med sammen-
satte vansker. Dette er en jobb som jeg har 
hatt siden oppstarten på Byåsen videre-
gående skole i 2004, sier lektoren. Vi er 
nysgjerrige på hvordan læringen skjer for 
de ungdommene som John Arne arbeider 
sammen med i sin hverdag:

- Læring skjer i samhandling med elev-
en i trygge og gode rammer, hvor under-
visningen er tilpasset den enkelte. Det kan 
være å jobbe med deler av en oppgave/
ferdighet, for så å sette disse sammen til 
en helhet. 

- Å oppleve at eleven mestrer de oppgaver 
som vi har jobbet med, gir mye også for vi 
som jobber med den enkelte. Videre jobber vi 
med å etablere de innlærte ferdigheten i ulke 
situasjoner som har betydning for eleven.

Gjør noe med meg
- Å ta del i elevens utvikling gjør helt 
klart noe med meg som menneske. Det 
å se at eleven bruker det vi har øvd på, og 
utgjør en forskjell, er inspirerende. 

- Det å ta del i gode øyeblikk har helt sik-
kert vært med på å forme meg som men-

neske. Jeg har blitt flinkere til å se at det 
er flere læringselementer som er viktig 
at er på plass, slik at vi sammen kan gå i 
takt. Det med å se hele eleven.  

- Jobben min minner meg hele tiden på 
at vi er alle unike og at vi trenger å bli 
sett ut fra vårt eget ståstedet. På sko-
len har vi en visjon for både ansatte og 
elever som jeg har hatt med meg i alle 
disse årene. «En artig og attraktiv skole 
der alle er unike og spiller på lag» En fin 
visjon, som sier noe betydningen av den 
enkelte, og hva vi sammen kan få til.

Vi trenger alle gode hjelpere 
rundt oss
Når vi spør om hva som har lært læreren 
mest, svarer John Arne:

- En lærer jo seg selv å kjenne på mange 
måter. I samhandling med elever, fore-
satte og kollegaer skapes en ydmykhet 
for hverandre. Og at det ikke er selv-
skrevet at elevene får benytte det de har 
lært, men at vi trenger alle gode hjelpere 
rundt oss. Uansett om det er stort eller 
lite. Alle har en travel hverdag. Å ta vare 
på de gode øyeblikkene, når ting lykkes 
er noe som gir meg mye. Det å kjenne på 
mestring har ikke noen aldersgrense!

- Det som er givende er å bli kjent med 
mange mennesker. Mennesker som har 
ulik rolle i livet mitt. Det er elever, fore-
satte og andre som samarbeider om å gi 
en best mulig ramme for utvikling. Dele 
arbeidshverdagen med gode kollegaer 
for å skape en ramme som gir en god 
læringsplattform for eleven. Spille hver-
andre gode. 

- Noen ganger kan det å finne rette inngang 
for læring være utfordrende, men med 
gode og dyktige mennesker rundt meg vil 
det være enklere å åpne dører for læring.

Utvikling og læring
Avslutningsvis spør vi lektoren på den 
videre gående skolen i bydelen vår, hva 
han ville gjør hvis han hadde ubegrenset 
med midler og ressurser:

- Jeg ville fortsatt å være oppmerksom 
på den enkelte. Gode rammer for utvik-
ling og læring er noe jeg tenker alle har 
rett til. Men i alle fall sikre at det ikke er 
noe som en må kjempe for når ressurs-
ene tildeles. Alle har rett til å være en 
viktig brikke i samfunnet, når det gjelder 
skole og jobb, avslutter John Arne Skog-
mo på Byåsen videregående skole.

Foto: Adressa
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TROSOPPLÆRING BYÅSEN

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

Randi

Lys Våken arrangeres 14.-15. november og er for alle på 6. trinn som har lyst til å bli bedre kjent med 
kirken, med andre 11-åringer og oss som arbeider i kirken. Og ikke minst muligens få mulighet til å 
overnatte i kirken. Vi har en koselig ettermiddag og kveld sammen med ulike aktiviteter og nattkino, 
og på søndag feirer vi gudstjeneste i ekte Lys Våken-stil. Informasjon om praktisk gjennomføring, 
eventuell overnatting og invitasjon sendes i posten. Påmelding til rb286@kirken.no.

6. årsklubb
I forkant av utdeling av 6-årsbok søndag 25. oktober, 
arrangerer vi 6. årsklubb. Lørdag 24. oktober kl. 10-14 blir 
det bibelfortelling, samlingsstund, ulike aktiviteter i kirken 
og hoppeslott. Foreldre får invitasjon og informasjon om 
praktisk gjennomføring i posten. 

Electromesse
Fredag 6. november kl. 19:00 arrangeres Electromes-
se/«Helt ærlig» i Byåsen kirke. Konfirmanter og ungdom 
inviteres til en kveld med electromusikk, panelsamtaler om 
viktige tema, underholdning og gøy.

4. årsbokutdeling
Søndag 20. september klokken 11:00 skal det gjøres ekstra stas på 4-åringene.  
Det blir arrangert familiegudstjeneste i Byåsen kirke ved Steinar Leirvik,  
hvor vi deler ut 4-årsbok til barn i menigheten som blir 4 år i løpet av 2019.  
Foreldre får invitasjon i posten. 

Jeg håper vi sees i kirken
Etter ett av de rareste semestrene jeg kan huske, er det godt å kunne starte et nytt med blanke ark. Dette 
ble på ingen måte en slik vår vi hadde planlagt; mye ble satt på vent, mye var uavklart og noen av våre 
aktiviteter ble avlyst. Det kjennes derfor godt å kunne se fremover; mot en fremtid som fremdeles er uviss, 
men jeg er evig optimist og håper og tror på en god høst. En god høst for barn og unge som skal tilbake på 
skolen, til oss voksne som skal ut i nye utfordringer, og ikke minst til alle som skal besøke Byåsen kirke i 
løpet av høsten. Jeg håper og tror at kirken vår igjen vil yre av barnelatter og ungdommers dårlige humor. 
At vi igjen kan være vitne til at barn og unge får et møte med Jesus i kirken vår. 

Vi har mange spennende ting å se fremover mot i løpet av høsten; alt fra de kontinuerlige 
tiltakene som kor, Speidern og Babysang, til store suksesser som 6-årsklubb og Lys 
Våken. Jeg håper vi sees i kirken.
 

Eirik Jørgensen, kateket 

2.  Babysang
2.  SoulKids
4.  Speidern
9.  Babysang m/ Åpen kafé
9.  Familiekoret
11.  Speidern
14.  Lys Våken
15.  Lys Våken-gudstjeneste  

kl. 11:00
16.  Babysang
16.  SoulKids
18.  Speidern
22.  Carpe Diem
22.  Gudstjeneste m/ Sprell Leven-

de Søndagsskole og KRIK 12+
23.  Babygudstjeneste
23.  Familiekoret
25.  Speidern

1.-4.  Krybbevandring for barne-
hagene i området

2.  Speidern
7.  SoulKids
13. Gudstjeneste m/ Sprell Leven-

de Søndagsskole og KRIK 12+
14.  Familiekoret
16. Speidern
18.  Juleavslutning Carpe Diem

20.  Familiegudstjeneste kl. 11:00 
med utdeling av 4-årsbok

21.  Babysang
21.  SoulKids
23.  Speidern
28.  Babysang m/ Åpen kafé
28.  Familiekoret
30.  Speidern 

5.  Babysang
5.  SoulKids
7.  Speidern
12.  Babysang m/ Åpen kafé
12.  Familiekoret
14.  Speidern
18. Gudstjeneste m/ Sprell Leven-

de Søndagsskole og KRIK 12+
19.  Babysang
19.  SoulKids
21.  Speidern
24.  6. årsklubb
25.  Familiegudstjeneste med 

utdeling av 6-årsbok
25.  Carpe Diem
26.  Babysang m/ Åpen kafé
26.  Familiekoret
28.  Speidern

Tiltak:

NOVEMBER

DESEMBER

SEPTEMBER

OKTOBER

Alle datoer med 
forbehold. Følg med 
på våre facebooksider.
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Tenk gode tanker, smil og si hei!
Så fint det er å starte opp etter en lang sommerferie! Det er vanligvis en fryd å legge planer for en hektisk 
høst med masse aktiviteter i kirka, men denne høsten er jo alt så helt ulikt noe vi har opplevd før. Dette er 
en øvelse i å ta ting som de kommer, glede seg over hverdagen og slippe taket i rigide planer. Det meste 
som står i kalenderen er mulig å endre på, og denne høsten kan det lønne seg å bruke blyant i den syvende 
sansen. Barna er heldigvis flinke til å leve i nuet, og de fleste tåler endringene godt. Nå må vi bare huske å 
være rause med hverandre, både små og store. Tenk gode tanker, smil og si hei! Vi sees!

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker.  
Jeg vil gi dere fremtid og håp.»  (Jer 29, 11)

10. september: Vi møtes utendørs og åpner 
rebusløpet! 15. oktober: Vi gjør noe fint for og 
med de minste! Kirketorsdagene i høst blir noe 
annerledes enn tidligere, men vi satser på å 
kunne møtes og ha det gøy sammen. Følg med!

Rebusløpet blir hengt opp i området rundt 
kirkesenteret 10. september, og alle som vil 
kan være med å løse oppgaver. Vi har premie 
til alle deltakere, og trekker fin hovedpremie på 
Høsttakkefesten på kirkesenteret 27.september.

Noahs ark
I år kunne vi ikke møtes i Byåsen 
kirke som tidligere år, men har laget 
en digital variant av samlingen. Denne 
ligger ute på menighetenes facebooksider, og 
passer best til barn i 1.-3.trinn.

Babysang
Tirsdager kl.11 og 12.30 kan man 
være med på babysang på kirkesen-
teret, og vi starter opp med påmelding 
og små grupper. Dette kan endre seg. Følg oss på 
facebook for oppdatert informasjon. 

Baluba
Åpen musikkbarnehage 
holder til på Sverresborg 
kirkesenter på fredager. 
Oppdatert info finner du 
på facebook.com/baluba-
apenmusikkbarnehage.

Fireåringene
Fireårsboka deles ut på guds-
tjeneste med Høsttakkefest på 
kirkesenteret 27. september. 
Fireårsklubb finnes på menig-
hetens facebookside, som to 
samlinger barna kan se på og 
synge med til. 

Tips
Takk for i dag – en app 
fra Skrifthuset for barn 
2-6 år. Vi hjelper til med 
lillebrors dåpsdag, finner 
takketingene om kvelden 
og kan synge med på 
ulike sanger.

U-KirkeChat 
Kirka vil være der ungdommene 
er, og i denne chatten kan ungdommene komme 
med smått og stort, bekymringer, gleder og sorger. 
Chatten bemannes av kursede medarbeidere med 
taushetsplikt og eies av Kirkelig fellesråd i Trondheim.

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:

18.  Baluba
22.  Babysang
25.  Baluba
27.  Familiegudstjeneste på kirke-
 senteret med Høsttakkefest 
 og fireårsbok
29. Babysang

SEPTEMBER

13.  Babysang
14.  MiniKrybba Tweens
15.  Kirketorsdag
16.  Baluba
18.  Familiegudstjeneste i Havstein 
 kirke med gave til 2- og 
 3-åringene.
20.  Babysang
21.  MiniKrybba Tweens
23.  Baluba
27.  Babysang
28.  MiniKrybba Tweens
30.  Baluba

OKTOBER

3.  Babysang
4.  MiniKrybba Tweens
6.  Baluba
7.-8.  Lys våken for 6.- og 7. trinn
10.  Babysang
11.  MiniKrybba Tweens
14.  Julemesse
15.  Familiegudstjeneste
17.  Babysang
18.  MiniKrybba Tweens
20.  Baluba
24.  Babysang
25.  MiniKrybba Tweens
26.  Kirketorsdag
27.  Baluba

NOVEMBER

SVERRESBORG MENIGHET PÅ SOME
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Tekst: Randi Gullvåg Bangsund. Foto: privat. 

– Slutter aldri å lære!
PORTRETTET

Tove Henny Hammervik FIø avsluttet rett før sommeren et langt arbeidsforhold i Byåsen 
kirkes barnehage. Hun har jobbet i barnehage i over 40 år, og i mer enn 32 år har små og 

store som har begynt i Byåsen Kirkes barnehage, fått bli kjent med henne. 

Tove har alltid blitt opplevd som en sær-
deles faglig dyktig kollega, med stort 
engasjement, nysgjerrighet og som en 
trygg og god voksen. I løpet av disse 
årene har hun fått ta del i livet til mange 
barn og familier her på Byåsen. 
 
Hennes store omsorg for mennesker 
og alt levende, har vært tydelig både i 
form av små og store plante-prosjekter 
ute og inne i barnehagen. Det har vært 
mange solsikker rundt omkring i hager 
på Byåsen som begynte som en spire på 
avdelingen til Tove. Planting og høsting, 
en iboende respekt og interesse for alt 
som spirer, gror og vokser rundt oss, 
både ved å ta vare på, men også å skape 
noe nytt. Har vært verdier Tove har gitt 
videre til de hun har delt barnehagehver-
dagen med.

Hva har det betydd å jobbe i barne-
hagen betydd for deg?
-Det har betydd veldig mange menneske-
møter, med ulik bakgrunn og ulike utgangs-
punkt til å se verden med. Alle møtene 
med de ulike barna, foreldre og kollegaer 
har gitt meg mye innsikt i å se verden på 
ulike måter, som har gitt meg mange inn-
fallsvinkler i utfordringer og gleder. 

Jeg har alltid likt å være med barn, leke 
sammen med dem, og sammen med barn 
har jeg alltid følt jeg har kunnet være meg 
selv. Der er jeg trygg. Det er mange fine 
stunder å tenke tilbake på, alt fra rolige 

lesestunder i stillhet med ett eller 2 barn, 
til store samlinger der vi utforsker fysiske 
lover, eller leker oss med rim og regler, 
tuller og tøyser. Det er mye glede i hver-
dagsøyeblikkene i barnehagen.

Det å jobbe i barnehage har endret seg 
mye i løpet av de over 40 årene Tove har 
vært på jobb. 

Hvordan har det opplevdes? Og hva 
har endret seg aller mest? 
-Endringene kommer ofte litt over tid, så 
man merker dem ikke så godt når man 
står midt oppi dem. En del endringer kan 
også virke større enn de er, før man får 
dem som en naturlig del av hverdagen. 
Selve pedagogikken er vel det jeg opple-
ver som har endret seg aller mest i løpet 
av de årene jeg har jobbet. Måten vi ten-
ker på om barnet. I starten av arbeids-
karrieren var tanken at barn trengte å 
«bli lært opp», i dag er tanken at barn 
allerede er svært kompetente. Barna har 
en stor verdi i seg selv, og barn og voks-
ne lærer sammen, utvikler seg sammen.
 
På hvilken måte opplever du at det 
kommer til syne? 
-Det kommer aller mest til syne i måten 
den voksne tilpasser seg barnets utgangs-
punkt. Tidligere var det i større grad barnet 
som måtte justere seg etter forventninger. 
I dag er vi mye mer sensitive på barnas  
følelser og behov, det er plass for barna til 
å være akkurat den de er, med alle spørs-

mål, tanker og følelser. Hvert enkelt 
barn skal møtes der de er. Det er viktig 
også for at barna skal få ett godt og trygt 
selvbilde å ta med seg videre i livet.

Hva har vært viktig for deg å formidle?
I tillegg til respekten for alt som spirer og 
gror, og respekt for seg selv som menn-
eske , har kunnskap og fortellinger av alle 
slag vært viktige å formidle. Det å både 
holde fast i gamle, gode eventyr, bibel-
fortellinger, ny litteratur og ikke minst 
fakta kunnskap, har vært av viktighet for 
meg å gi videre til nye generasjoner. 
Jeg har opplevd at gjennom alle de 
ulike sjangrene skapes det undring,  
filosofi og kunnskap som barn liker å få 
ta del i.  Det å være med på reisen bar-
net har når vi sammen planter en potet i  
jorda, som senere plutselig har blitt 
mange, oppleves som stort. 

Gjennom hageprosjektet vi hadde i 
barne hagen fikk vi mange slike store 
kunnskapsøyeblikk som blir store både 
for meg og barna.



Har du lært noe av de barna du har møtt?
Jeg begynte å jobbe i barnehage da jeg 
var 21 år, og opplever at jeg har lært 
noe i hele min arbeidskarriere, av alle 
de menneskene jeg har møtt. Sammen 
har de alle gjort at jeg har utviklet meg 
som menneske, og jeg slutter aldri å 
undre meg over hvor mye forskjellig vi 
kan lære oss i møte med andre mennes-
ker. De barna som strever i hverdagen, 
er kanskje de som sitter igjen sterkest 
i meg. Det gjør noe med oss som voks-
ne når man opplever barn som ikke har 
det greit. Det å være en voksen som gjør 
det litt enklere, som prøver å forstå, har 
vært noe jeg virkelig har forsøkt å få til.

Det å være så tett på barn over så lang 
tid gjør også at man lærer av deres 
umiddelbarhet, deres glede over de små 
ting, som en snegle på ett blad, ei mari-
høne man får til å fly, en spire som blir 
stor. Alt dette blir stort i barns øyne, der 
vi voksne fort kan ta det som en selvføl-
ge. Det er godt å bli minnet på umiddel-
barhet i hverdagen.

Hvordan har overgangen til din nye 
hverdag vært, og hva gleder du deg til 
å fylle dagene med?
Jeg er nok ikke ferdig med å tilpasse 
meg den nye hverdagen, men jeg prøver 
å finne ut av det, og jeg koser meg med 
roligere dager. Det er godt å ha fri, og å 
ha mer tid til de tingene jeg liker aller 
best, men jeg kommer nok til å bruke litt 
tid på å lande helt i min nye hverdag. 

Det jeg har sett aller mest fram til er å 
ha bedre tid til barn og barnebarn. Det er 
en stor glede for meg å kunne følge opp 
de som betyr mest for meg. Jeg ønsker 
nok også å finne noe meningsfullt å fylle 
hverdagen med, for egen del, men også å 
kunne være noe verdifullt for noen andre.

I tillegg gleder jeg meg til å kunne for-
dype meg mer i hobbyer jeg ikke har 
hatt så god tid til tidligere, formings-
aktiviteter og symaskina skal nok få mer 
plass fremme i huset. 

Vi håper høsten bringer med seg 
mange fine stunder både hjemme i 
Trondheim, hos barn i ulike deler av  
Norge, ditt barndomsparadis på Frøya. 

Vi ønsker deg alt godt i din nye tilværelse 
som pensjonist Tove. Takk for alt du har 
betydd for små og store her på Byåsen!
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Jeg slutter aldri å undre meg over hvor mye forskjellig 
vi kan lære oss i møte med andre mennesker
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Ny kornlåve på Marken 

Skoler på Byåsen 

Byåsen menighet og Byåsen historielag har i flere år samar-
beidet om gjennomføring av gudstjeneste ute på Marken Gård, 
på første søndag i september. I sommer har historielaget opp-
ført en kornlåve på fundamentet av den tidligere kornlåven for 
å etablere et gårdstun som tidligere på Marken. Historielaget 
har av Trondheim kommune overtatt diverse materialer fra 
gården Almannaunet ved Jonsvatnet, og disse er benyttet i 
den nye kornåven.

Prosjekt «kornlåve» ble godkjent av byggesakskontoret i 
Trondheim kommune 12.09.2019.  Prosjektet ble oppstartet 
4. juni 2020 med Byåsen historielag som tiltakshaver.  Tore 
Kjærvik i firma Moslinggården Snekkerservice AS var enga-
sjert som håndverker og prosjektet ble avsluttet 4. august, dvs 
i løpet av to måneder. Medlemmene i Byåsen historielag har 
utført ca 1000 dugnadstimer. Det gamle uthuset med biodo 
ble revet og toalettet er nå flyttet inn i låvens andre etasje.

I år har Hallset skole 50-årsjubileum. Historielaget har laget en oversikt over de ti skolene på Byåsen. 

Tekst: Kjell Ivar Aune, Byåsen historielag

Foto: Erik Solem 13. august 2020

Navn Bygget år Byåsen historielag sin årbok, 
Byåsen minner

Byåsen skole 21.10.1863, skole-kretsen åpnet 1827. Siste 
større nybygg 2007

Omtalt BM 2013, egen bok om skolen 1988

Åsveien skole Åsveien skole er opprinnelig fra 1915, første bygg 
i Fagertunveien i 1951. Nybygg åpnet i 2015.

Omtalt BM 1994

Sverresborg skole 1961-62. Åpnet 1959 som realskole og gymnas. 
Fra 1964 ren ungdomsskole

Omtalt i BM 2004

Nyborg skole 1963/ nybygg 2005 Omtalt BM 2013

Ugla ungdomsskole 1967 Omtalt BM 2017

Selsbakk ungdomsskole 1977

Dalgård spesialskole 1978

Hallset barneskole 1980 Bydelen omtalt i BM 2018, skolen omtales  
også i BM 2020

Stavset barneskole 1993

Dalgård barneskole 1998

Byåsen videregående skole 2004



Faste bidrag er best
Det beste bidraget for å støtte menighetens arbeid skjer 
gjenn om det som kalles  «Fast givertjeneste.» Da gjør du en 
avtale om å trekkes med et fast beløp. Dette gir forutsigbarhet 
både for deg som gir, og menighetens økonomi. 

I tillegg gir det grunnlag for skattefradrag. Beløp og tidsinter-
vallet bestemmer den som gir. En kan gi så mye som en føler 
en har råd og lyst til. Noen velger 100 kroner pr. måned, mens 
andre gir 1500. Det er også mulig å gi hvert kvartal, eller èn 
gang pr. år. 

Vi håper det er mange som vil være med på denne krone-
dugnaden og sikre alt det gode som vi har bygget opp!

Den enkleste måten er å legge inn ett fast trekk i nettbanken, 
og merke det med «givertjeneste» og navn. Hvis dere ønsker 
skattefradrag, gi beskjed, så registreres det også. 

Årets  julemesse / julesalg
I år arrangerer vi julemesse på en annen måte. Praktiske opp-
lysninger kommer vi tilbake til, men kjente innslag som lot-
teri og salg av håndarbeid, julekaker vil det bli. Menighetene 
er som vanlig svært glad for bidrag til julemessa, som hånd-
arbeider for salg eller gevinster til utlodning. 

Julemesse Sverresborg menighet
Hovedtrekning vil foregå lørdag 14. november. Ta gjerne 
kontakt med Aud Singstad, 95 45 51 60 .

Julesalg Byåsen menighet 
Hovedtrekning vil foregå lørdag 21. november. Ta gjerne 
kontakt med Ingrid Eikli Heggset, 95  27  32  92  eller Jorunn 
Skotvoll, 42 20 02 05.

Det er bare å glede seg til det kommer mer info!  Følg med 
på kunngjøringer, facebook og nettsider framover for mer info.

Nå trenger kirka støtte!
Kirka stenger ikke på grunn av Korona, men både Sverresborg og Byåsen menighet er hardt økonomisk 

rammet av pandemien. Menighetene har mistet mange av årets ofringer og det er færre deltakere 
på arrangementene fordi vi har måttet begrense antallet. En av menighetenes største inntektskilder, 

julesalget, skal avvikles, men i helt andre former og med usikre inntektsprognoser.  Og selv om vi også 
har noe lavere aktivitetskostnader er det mange faste utgifter og ekstra utgifter på grunn av Covid 19.  

Hvis du synes kirka er viktig – trenger den støtte nå! 
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 Bankkontonr 1503 74 86903 
 Vipps 12060
 Kontaktperson Aud Singstad
 Mail as645@kirken.no
 Mobil 98 05 83 97

BYÅSEN MENIGHET

 Bankkontonr 1503 81 70276 
 Vipps 77889
 Kontaktperson Ingrid Eikli Heggset 
 Mail ih542@kirken.no  
 Mobil 95 27 32 92
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For mer 
informasjon
om innhold

og priser
– se våre
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

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, 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

– 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

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

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

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
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POST • TIPPING • APOTEK

BUNNPRIS HAVSTAD AS • Byåsveien 158  
 E-post: bphavstad@bunnpris.no

POST
TIPPING
APOTEK

For mer 
informasjon
om innhold

og priser
– se våre
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

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, 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

– 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

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
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Siste nytt innen klipp, farge,
extension og hårpleie
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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

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
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Enormt utvalg l Topp service 
Nydelige utstillinger l  www.roskaft .no
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Verdens beste og fineste lys!
Verdens beste og fineste lys blir laget ved Knausen lysstøperi på Jagtøien Nordre i Melhus. Lysstøperiet 

er en del av NMS Gjenbruk. Med sine årlige overskudd bidrar NMS Gjenbruk med betydelige beløp til 
misjonsselskapets driftsbudsjetter. På et vis er den blitt arvtakeren fra tidligere tiders kvinneforeninger.

Lysstøperiet selger lys ved gjenbruksbutikkene over hele landet. 
Årsproduksjonen er om lag 300 000 lys, som lages av innsam-
lede lysstumper. 25 tonn lysstumper blir til vakre gjennomfar-
gede lys, i mange forskjellige farger og former; stavlys, kubber, 

kjegler, pyramider, kuler og Hellig-tre-kongers lys. Sistnevn-
te er svært populære julegaver. Det støpes lys for ca. kr. 1.5 
millioner pr. år, som gir et netto overskudd til NMS på ca. kr. 
700 – 800 000. I tillegg til lysene, lages det tennbrikker for 
opptenning i ovn, peis, grill og leirbål. 30 personer jobber ved 
lysstøperiet, fra en til tre dager pr. uke, i 25 uker om året. Som 
ved de andre av NMS Gjenbruk, er alle frivillige arbeidere uten 
noen form for godtgjøring.

I Sverresborg menighet har vi siden 2005 solgt Knausenlys til 
inntekt for misjonsprosjektet vårt, Landsbyutvikling i Vorehe 
på Madagaskar. I hovedsak gjelder det diakonalt arbeid, som 
drift av skoler på både barne- og ungdomstrinnet, støtte til 
foreldreløse barn, forebygging av sykdommer og hjelp til de 
som er syke. Madagaskar har i de senere år vært mye plaget av 
epidemier og sultkatastrofer, og prosjektet har stort behov for 
støtte. Sverresborg menighet støtter også prosjektet gjennom 
årlige ofringer.

I de 15 årene, f.o.m. 2005 t.o.m. 2019, som menighetens 
misjonsutvalg har solgt lys til inntekt for misjonsprosjek-
tet, har vi solgt lys for kr. 276.117,-. Av dette beløpet er kr. 
156.845,- innbetalt til misjonsprosjektet. Det resterende er 
gått til produksjonsutgifter ved lysstøperiet. Salget av lys fore-
går nå hovedsakelig ved Sverresborg kirkesenter. I 2. etasje, 
ved inngangen til kontorene, står et skap med lys for selvkjøp. 
Der finner du prisliste, en bøsse for kontanter og opplysninger 
om bruk av vipps. I første etasje står en kiste for innsamling av 
lysstumper.

Du kan støtte Sverresborg menighets misjonsprosjekt ved å 
kjøpe Knausenlys. Verdens beste og fineste lys!

Tekst og foto: Palma Sjøvik
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HAVSTEIN KIRKE OG  SVERRESBORG KIRKESENTER

BYÅSEN KIRKE

DÅP I BYÅSEN KIRKE
31.05.  Sigurd Smaavik Bjordal
 Emil Aven Eriksen
10.06.  Jesper Austli Staverløkk
14.06.  Vetle Sivertsen Husby
 Michelle Rosario Barrera Rathe
05.07.  August Ulvan-Perfeito
26.07.  Selina Langfjord Fenes
09.08.  Liv Liasjø
 Alise Dorthea Evjen Nikolaisen
22.08.  Martin Trondsen Langmo
 Theo Martinus Flaaten
30.08.  Julia Lundemo Sivertsen
 Ella Olette Askvik Caird
05.08. Tor Leonard Granli 
 (Dåp Marken gård)
 Amlie Eline Grav Hansen 
 (Dåp Marken gård)
06.08. Vilde Wold Gran

SLEKTERS GANG

DÅP I HAVSTEIN KIRKE OG 
SVERRESBORG KIRKESENTER
24.05  Ida Pleym Vespestad
31.05 Oscar Ravn Kulvik 
14.06 Aksel Jørandli-Stjern 
 Ine Hasselø 
 Hedda Sande Mjønesaune 
 Oliver Brakstad Mathisen 
21.06 Hedda Kavli Brun 
 Christian Andreas Illøkken-Nesje
28.06 Hanna Solheim Ophaug
12.07  Alma Mathea Amdahl 
26.07 Jakob Lian
09.08 Julian Aiden Aagesen Tagudin 
16.08 Johanna Hermstad McCrae 
 Peder Mork Bugge 
 Aksel Balstad Sørensen 
 Amanda Mathisen Melbye
23.08  Adam Bankhaug Odlolien
 Otto Dahle Nervik 
 Live Bloch-Vere 
 Laurits Ollestad
  

DÅP I ANDRE KIRKER
12.07.  Hedda Hagestande Skovereng
14.06.  Oliver Brakstad Mathisen
 Hedda Sande Mjønesaune
21.06.  Hanna Solheim Ophaug
16.08.  Aksel Balstad Sørensen
13.06.  Johan Hjortdahl Rogne
29.07.  Trym Aleksander Klaussen
09.08.  Helle Fasting Berger
16.08. Aksel Balstad Sørensen
23.08.  Simen Leinslie
05.09.  Jakob Strøm-Adolfsen
 Amalie Grindstadbakk
 Helmine Kristiansen Prestrud
 Hans Tobias Afseth Lundstrøm
 Leah Strand Skogmo
 Viktor Fredriksen Amundsen
 Mikkel Yttri Lund

VIELSE
04.07. Marit Sofie Emaus og 
 Ole Kristian Kråkmo

GRAVFERD
16.06.  Olav Marius Groven
17.06.  Enny Boisen Bye
19.06.  Martha Brekke
30.06.  Øyvind Berg
21.07.  Agnes Petrine Vikan
23.07.  Tor Aursand
30.07.  Astrid Bach
31.07.  Rita Annfrid Rostad
06.08.  Solfrid Tromsdal
07.08.  May Kristin Finnset
14.08.  Magnhild Johanne Qvenild
14.08.  Steinar Bjørnsvik
18.08.  Henrik Alexander Kinn
21.08.  Jorunn Wold
04.09. Ruth Fredrikke Frøiland

DÅP I ANDRE KIRKER
August Ulvan-Perfeito
Daniel Heen Wood

GRAVFERD
05.05  Møyfrid Vartdal Wisth
22.05 Bjørg Inger Skogseth
29.05 Arnulf Kolstad
09.06 Asbjørn Johnsen
11.06 Johan Arndt Mikalsen
12.06 Aud Vollan
25.06 Lars Lien
 Olene Johanne Brevik
01.07 Erna Nålsund
02.07 Kristian Glasø Walseth
10.07 Søren Peter Kjelsen
 Arnold Sundseth

VIELSER HAVSTEIN KIRKE OG 
SVERRESBORG MUSEUM
15.05  Marit Bredesen og Morten Smaavik
20.06 Gloria Siopan Engtrø og 
 Bengt Are Granhus

 Monica Belsaas og Ola Pedersen
 Siv Janne Berge og Martin Barstad
 Marianne Sande og Anders Prestmo
 Mona Gynnild og Stig Wiggen
 Lene Ruud og Ronny Haltbakk
27.06 Martine Haueng og 
 Per- StephanPettersen
04.07 Grete Kristin Larsen og Idar Størseth
18.07 Heidi Eilertsen og Eirik Kristiansen
 Karoline Gulbrandsen og 
 Joakim Hansen
 Kaia Lid og Nora Sætherø
25.07 Mona Sjøbakk og Eivind Moe
 My Wilsberg og 
 Lars Magnus Steinum
 Vibeke Høsteggen og
  Gunnar Lassen
08.08 Hilde Selvnes og Anders Helgeby
15.08 Marte Skarpnes og Andreas Monsås
22.08 Astrid Kassem og Vegard Strand

«Kirkebokspioner» for 4- og 5-åringer
23. september og 21. oktober arrangeres «Kirkebokspioner» for 4- og 5-åringer  
som har fått 4-årsbok. Ledes av Randi Gullvåg Bangsund, i Byåsen kirke kl. 17 til 18.15.



Elvis gospel and inspirationalsongs
Byåsen kirke 18. november klokka 19: Konsert med Graceland 
band. Billetter på hoopla.no eller i Byåsen kirke.
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DET SKJER

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

17. sep:  «Blott en dag». Kristin Lundemo Overøye og  
 Odd Johan Overøye tar oss med på en musikalsk  
 reise i den nordiske sangskatten.  

22. okt:  «Mikros Dounias.» Marit Helberg forteller om   
 arbeidet blant flyktningbarn på Lesvos.

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

10. des:  Adventsprogram

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Tirsdagstreff
Sverresborg kirkesenter ca. to tirsdager i måneden  
kl. 11.30-12.45. Vi spiser formiddagsmat sammen. Ta med niste 
til deg selv. Gjennomgang av kommende søndags tekst, samtale 
og sang. 

• 8. september
• 22. september
• 13. oktober
• 27. oktober
• 10. november
• 24. november
• 8. desember

Med forbehold om endringer.

Mandagskafé 
Sverresborg kirkesenter fra kl. 11:30-
14. Mandagskaféen har startet opp igjen. 
Salg av vafler, kaffe og te. Vi har tiltak for 
smittevern. Er du syk, ber vi deg vente 
med å komme på kaféen til du er frisk 
igjen. Vi ønsker alle velkommen!

Kulturkveld med Marianne Meløy
I vår ble den planlagte kulturkvelden med Marianne Meløy 
som gjest og Åshild Mundal som musiker, utsatt på grunn av 
Covid 19. Vi håper å invitere til en ny kveld med 
Marianne Meløy, i starten av 2021. Mer info 
kommer! 

Tidligere kjøpte billetter til arrangementet 
som ikke er innløst, vil kunne benyttes.

Menighetens hyggestund
Byåsen kirke, tirsdager 11.30-13.30

25. aug  Sangprogram ved Bjørn Fjeldvær

8. sep:  Jazz og salmer ved Jakob Leirvik 

22. sep:  «Dialog beriker oss»  Marte Solbakken Leberg

6. okt:  «Fra film og scene» Christoffer Aannestad

20. okt:  Orgelkonsert ved Torkil Skille

3. nov:  «Tro i møte med det gatenære» 
 ved Stein Bratseth

17. nov:  Gjest ikke bestemt

5. des:  Julemidadg

12. jan:  Nyttårsfest

Kulturkvelder i Byåsen kirke
30. september kl. 19: 
«Folkekirkens fremtid» 
Preses Olav Fykse Tveit i 
samtale med Steinar Leirvik. 
Musikk ved Trio no Treble. 
Billetter 150/100 på hoopla.
no eller i Byåsen kirke

5. november kl. 19: 
Hypokonderlege Ingvard 
Wilhelmsen i samtale med 
Steinar Leirvik. Musikk ved 
Rhoda Ondeng Wilhelmsen. 
Få billetter igjen!



GUDSTJENESTER

BYÅSEN KIRKE 

GUDSTJENESTER

BYÅSEN KIRKE 
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Lørdag 12. september
Kl. 11: Dåpsgudstjenste ved Ludvig Aasen

13. september 15. søndag i treenighetstiden
Kl. 11 og kl. 13: Gudstjenester med 
konfirmantpresentasjon, ved Marte Solbakken 
Leberg og Eirik Jørgensen.

20. september 16. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Familiegudstjeneste med utdeling av 
4-årsbok, ved Randi Gullvåg Bangsund og 
Steinar Leirvik

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

27. september 17. søndag i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Ludvig Aasen 
og Eirik Jørgensen. Sindre Skauge, trompet 

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

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

11. oktober 19. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste Steinar Leirvik

Lørdag 17. oktober
Kl. 11: Dåpsgudstjeneste ved Ludvig Aasen

18. oktober 20. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Ludvig Aasen. Sprell 
levende og KRIK 12 + søndagsskole

25. oktober 
Kl. 11: Familiegudstjeneste og utdeling av 
6-årsbok, ved Marte Solbakken Leberg og 
Randi Gullvåg Bangsund.

1. november Allehelgensdag
Kl. 11: Gudstjeneste med folketoner, ved 
Steinar Leirvik
KL. 18: Minnegudstjeneste ved prester,  
diakon og musikere.

Fredag 6. november 
Kl. 18: Electromesse ved Ungdomsrådet, Anna 
Nicoline Segtnan Mentzoni, Ludvig Aasen og 
Marte Solbakken Leberg

Lørdag 7. november
Kl. 11: Dåpsgudstjeneste ved Steinar Leirvik

8. november 23. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste med presentasjon av 
KRIK-konfirmanter, ved Steinar Leirvik og Eirik 
Jørgensen 

15. november 24. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Lys våken familiegudstjeneste, ved Marte 
Solbakken Leberg og Randi Gullvåg Bangsund

22. november Kristi Kongedag
Kl 11: Gudstjeneste ved Ludvig Aasen. Sprell 
levende og KRIK 12 + søndagsskole

29. november 1. søndag i advent
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar Leirvik

6. desember 2. søndag i advent
Kl. 11: Lysmesse ved Marte Solbakken Leberg
Kl. 17: Gudstjeneste på Selsbakk 
menighetshus, ved Marte Solbakken Leberg

12. september
Konfirmasjonsgudstjenester kl. 11, 13 og 15 
flyttet til Ilen kirke

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

Lørdag 19. september 
Dåpsgudstjeneste kl. 15 ved Esbjørn 
Hummelgård

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

27. september 17. søndag i treenighetstiden
Sverresborg kirkesenter kl 11: Høsttakkefest 
ved Silje K. Meisal, Martha G. Bergslid og  
Guro G. Anderssen
Havstein kl. 16 og 18: Gudstjeneste ved 
Espen Dahlgren Doksrød. Presentasjon av 
konfirmantene. 

4. oktober 18. søndag i treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal 
Kl. 13: Dåpsgudstjeneste ved Silje Kristin Meisal 

Lørdag 10. oktober 
Kl. 11: Dåpsgudstjeneste ved  
Espen Dahlgren Doksrød

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

18. oktober 20. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Silje Kristin 
Meisal og Guro Gaustad Anderssen

25. oktober Bots- og bønnedag
Sverresborg kirkesenter Kl. 18: Salmekveld 
ved Silje Kristin Meisal og Ingrid Smalås  

Lørdag 31. oktober 
Kl. 18: Minnegudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal og Ingrid Smalås

1. november Allehelgensdag
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal

8. november  23. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste Espen Dahlgren Doksrød 

Lørdag 14. november
Kl. 11: Dåpsgudstjeneste ved  
Espen Dahlgren Doksrød

15. november 24. søndag i treenigheten
Sverresborg kirkesenter kl.11: Familieguds-
tjeneste ved Espen Dahlgren Doksrød. 

22. november Kristi Kongedag
Kl 11: Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal

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

6. desember 2. søndag i advent
Kl. 11: Gudstjeneste 

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  
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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Tor Asle Kleveland:

En lærer så lenge en har elever

På veien dit må vi lære mye. Hvor skal vi lete etter skolens 
fremste kvalitet? Den viktigste forutsetning for at læring 
skjer, er læreren. Læring er formidling, men lærerens viktig-
ste jobb er å se eleven og bygge relasjoner for at eleven 
skal lære.  Vi lærer gjennom vårt samspill med elevene og  
omgivelsene - og i samspillet mellom ballen og kroppen.

-Fordi du så meg, fordi du hjalp meg og inspirerte meg 
så klarte jeg å knekke lesekoden! Det bør være elevens 
takketale til læreren. 

Vi lærer hele tiden, men hva husker vi av det vi lærer?  
Forskere fra Olympiatoppen hevder følgende: Vi lærer 
10% av det vi leser, 20% av det vi hører, 30% av det vi ser, 
50% av det vi hører og ser, 80% av det vi sier og 90% av 
det vi sier og gjør samtidig.

Som ung og ambisiøs spilte jeg mye fotball på løkka på 
Byåsen. Sammen med kompiser dro vi rundt på jordene 
nedenfor Havstein kirke, grusbanene på Hallset og Hav-
stein og mellom blokkene i Stabells veg der det til og 
med var gress. Der kunne vi spille gatekamper og delte 
opp i Leeds og Liverpool. For gressbanen på Dalgård var 
stengt. 

Den uorganiserte frie løkke aktiviteten var og er den 
beste læringsarenaen for barn og unge. Den gir unike 
muligheter til «learning by doing.»                           

Da Ole Gunnar Solskjær dro til Man U og ble spurt om 
hvordan de unge akademibarna skulle lære på best 
måte svarte han: -Let the children play. 

Ballbingene har i dag erstattet løkkefotballaktiviteten, 
men jeg ser ikke så mange barn som ønskelig inne i ball-
bingene. I dagens samfunn er det meste organisert. Elev-
er, spillere og trenere kan lære mye gjennom det også, 
men om de kommer for å bli lært, for å bli trent og for 
å bli skolert som trener uten at den indre aktiviteten og 
oppsøkende læringen skjer, blir læringsutbyttet mindre.

Barn og unge er primært ikke opptatt av å lære.  Barn er 
ofte ikke gode lyttere, men er opptatt av å ha det mor-
somt. Men de lærer likevel, primært ved erfaringer og 
erfaringslæring. De prøver og feiler. De ser på hverandre 
og lærer av hverandre (mesterlære), prøver nye ting og 
bryter barrierer over tid.  Da vil spesifikke læringssitua-
sjoner og spillsituasjoner mestres. 
 
Mestring gir selvtillit. Og selvtillit gir økt grunnlag for 
å gå fatt på en ny og litt mer krevende oppgave.  I RBK 
bruker vi mye av den såkalte «flytsonemodellen» som 
grunnlag for å gi spillerne og trenerne oppgaver og ut-
fordringer i forhold til sine ferdigheter. Har du ferdig-
heter på nivå 6, må du også få utfordringer på samme 
nivå for at læringen skal være mest mulig effektiv. 
 
Det tror jeg også at nytrener og læremester Åge Hareide 
med all sin erfaring fra et langt trenervirke i Norge, Sve-
rige og Danmark vil gripe fatt i slik at spillerne lærer på 
sin veg tilbake mot toppen. For også Åge lærer mens han 
har elever.

Tor Asle Kleveland, tidligere lærer på Stavset skole, 
nå trenerutvikler i RBK

Skolens klasserom er lite. Livets klasserom er stort. Skolens hovedoppgave er å gjøre elevene 
til «gangs mennesker» og i stand til å møte utfordringer i livets store klasserom på en  

best mulig måte. 


