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Av alle menneskelige tilbøyeligheter er det en jeg synes er spesiell interes-
sant. Denne som får oss til å velge den mest lettvinte vei.

Denne tilbøyeligheten som får oss til å lage stier i parken, rett over plen en, 
den korteste veien mellom to punkter, istedenfor å gå rundt langs veien. Som 
gjør at parkvesenet hver vår må sperre av området hvor vi har tråkket - for å 
få gresset til å spire. Men så snart det er gjort, labber menneskene over igjen. 
Vår hang til lettvinthet får så mange uttrykk. Og ja, vi kan være enige om at 
dette er et av de mer uskyldige. Men vi kan jo undre oss, hvor har vi det fra, 
at vi søker oss det lette?

Dikteren Kolbein Falkeid konfronterer oss med dette på slagferdig vis når 
han skriver i diktet sitt: 

Hvem har sagt at dagene våre  
skulle være gratis?

At de skulle snurre rundt 
 på lykkehjulet

i hjertet vårt og hver kveld  
stoppe på gevinst?

Hvem sa det?  
Hvor hadde vi det fra?

Ja, hvor hadde vi det fra. Det finnes ikke et enkelt svar. Her nærmer vi oss de 
grunnleggende spørsmål om det å være menneske her på jorda.

Det er fastetid. Ventetiden frem mot påske. Annerledestiden, som mange av 
oss markerer, med avholdenhet, et roligere tempo, kanskje litt færre tilbøy-
eligheter til ting som ikke er godt for oss. Gi slipp på noe.

Faste kan også bety å holde fast. Som en liten hånd rundt en stor  finger. Som 
håp i hengende snøre. Som å ikke gi slipp. For hvem har vel sagt at det skal 
være enkelt dette livet? Hvorfor tror vi noenganger at det skal gå så greit? 
Oftere må vi holde oss fast.

Fastetid kan betyr å holde fast. Det gjør Gud alltid. Ikke gi slipp. Det gjør Gud 
aldri. Det er den guddommelige nødvendighet. At Gud holder oss fast i livet, 
og i sin kjærlighet. Der mørket vårt er, der er også Guds lys, uansett hvilke 
tilbøyeligheter vi måtte ha. Å være menneske er også å være elsket av Gud.

Silje Kristin Meisal
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Jeg kan innrømme 
det med èn gang; å 
være prest i dåp, er 
noe av det fineste jeg 
vet! Det handler om 
nærhet, og om hellig-
het. 

Og så er det fint å 
møte foreldre som 
Bård og Mari. Få lov 
til å være i nærheten 
av et nyfødt vidunder 
som Eline. Og å feire 
gleden over et nytt liv 
sammen med beste-
foreldre, søsken og 
venner fra Vestfold 
og Byåsen. 

Når det er dåp i kirka, er det som tiden 
stanser litt opp. I undring. Takknemlighet. 
Tro. Og respekt for livets mangfold. Når en 
fødsel går godt, kan det være den sterk-
este lykken i livet. Men vi som er blitt for-
eldre, vet også at kan være tøft. Vi blir sår-
bare. Og alt trenger ikke være bare gode 
følelser. Dåp handler uansett om å komme 
til Gud med livene våre. Og vite at det også 
er noen usynlige hender som er med og 
bærer. Den som døpes. Men i disse tider, 
kan vi like mye trenge å bæres selv!!

Dåp handler om tro, men også om tradi-
sjon. Eline ble døpt i en dåpskjole som er 
110 år gammel. Da blir kjolen et vakkert 
symbol på mange ting. Det handler om 

røtter, lange linjer, om de som har gått 
foran. Og så symboliserer den lange kjo-
len at det som skjer i dåpen er starten på 
livet som kristen, og noe vi både kan vokse 
og bevege oss i.

Og så har jeg lyst til å si noe som kan vir-
ker rart. Men i månedene som kommer – 
håper jeg mange dåpskjoler blir for små! 
I koronatiden har mange dåp blitt utsatt. 
Men det er ingen ting i veien for å døpe, 
selv om barnet har vokst ut av kjolen! I 
Havstein og Byåsen kirker, vil vi gjerne 
døpe barn som er både tre måneder og 
halvannet år. Og så kan det arrangeres 
dåp nå, og større selskap for flere men-
nesker, når tidene blir bedre. Eller tenke 

at dåpshandlingen 
tross alt er viktigst i 
seg selv, og at en ikke 
trenger å styre så mye 
med alt det andre!?

Har du spørsmål om 
dåp – så ta gjerne 
kontakt! Noen gang-
er har vi dåp i egne 
gudstjenester, men 
som regel er også 
menighet til stede. Et 
afrikansk uttrykk sier 
at «det trenges en hel 
landsby til å oppdra 
et barn.» Hver gang 
noen døpes i Havstein 
eller Byåsen kirke, 
skal du vite at det er 

flere i lokalmiljøet som bryr seg. Ber for 
den som blir døpt. Og heier på deg som 
bringer barnet til dåp!

Når konfirmanter døpes, blir det ofte 
spøkt med hvem som skal bære til døpe-
fonten. Nå når flere barn har rukket å bli 
litt større før dåpsdagen, kan det kanskje 
kreve litt ekstra styrke i armene til den 
som bærer! Mens dåpen dypest sett, ikke 
handler hverken om styrke eller presta-
sjon. Det viktigste er at vi velger å komme, 
og å ta imot en gave fra Gud. Det betyr 
ikke at vi er fritatt fra vonde ting som livet 
kan bringe med seg. Men vi tror at dåpen 
betyr en forskjell. Og at Guds hender aldri 
slipper!

Ingen kan bære seg selv

KJÆRE LESER

Tekst og foto: STEINAR LEIRVIK

Eline ble døpt i en dåpskjole brukt av pappa Bård og mange andre i familien. Navnene var sirlig brodert 
inn nederst på dåpskjolen. Her holdes hun i mamma Mari sine trygge, sterke hender.   

Dåp handler både om tradisjon og det å bli båret.
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Illustrasjon fra Statens naturhistoriske museum, Danmark
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Etter samtaler med kommuneover legene 
fikk vi godkjent planene våre og fikk dra 
på leir. Planene inneholdt ekstra smitte-
vernstiltak, som ble utarbeidet i sam-
arbeid med kommuneoverlegene. Det 
at vi fikk til å lage leir var til stor glede 
for ansatte, ungdomsledere, konfir-
manter og foreldre for årets vinterleir- 
konfirmantene i Byåsen menighet!

«Vi trengte dette nå», er en setning 
som har blitt sagt mange ganger. I løp-
et av leiren har konfirmantene fått 

mange nye erfaringer. Vi startet med en 
under visning om Jesus og «62  grader  
Oppdal,» som er en aktivitetskonkur-
ranse. Her fikk konfirmantene prøve 
seg på alt fra potetløp til planken. Både 
konkurranse instinkt og samarbeidsevne 
ble testet.  

Snøstorm ga puddersnø!
For mange var høydepunktet timene  
i alpinbakken, selv om vi holdt på å 
 blåse bort på lørdagen. Snøstorm og 
delvis stengte heiser la ingen demper 

-Hvis Gud er så smart, 
hvorfor ble Jesus født 

som baby?

Det siste året har bydd på mange utfordringer. Også for konfirmantene våre  
har året vært preget av en annerledes hverdag. Vi har måttet avlyse samlinger og andre arrangementer, 

og derfor ble det ekstra viktig å få gjennomført årets vinterleir! 

Tekst: EIRIK JØRGENSEN    Foto: LUDVIG AASEN

Mange å mette: Allan er like sulten som resten av 
gjengen og får varme pølser av Charlotte og Guro.
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på stemningen. Det var mange smil bak 
nedsnødde briller og buffer. Og heldigvis 
ble det mye skikjøring i puddersnø! 

Også de som var igjen på leirstedet fikk 
kjenne på snøstormen da de skulle gril-
le pølser utendørs. Ellers ble det god tid 
til både lek og brettspill og mange gode 
samtaler. 

Fredagens undervisning handlet om 
hvordan vi i dag kan ha en relasjon til 
Jesus, mens konfirmantene fikk en 
konkret utfordring på lørdagens under-
visning. Her fikk de i oppgave å komme 
med utfordringer for å samle inn penger 
til Faste aksjonen. Dere kan vente dere 
noen interessante filmer på facebook-
siden til Byåsen kirke i nærmeste frem-
tid. 

«Grill en kristen»
Lørdagsettermiddag var «Grill en   
krist en». Konfirmantene hadde på for-
hånd skrevet ned spørsmål som de lurte 
på. Et panel av ansatte og ungdomsledere 
kom med refleksjoner rundt spørsmål 
som: «Hvis Gud er så smart, hvorfor 
ble Jesus født som baby og ikke som 
en smart voksen mann?» «Hvor mange 
ganger ber dere om dagen?» «Har dere 
noen ganger tvilt?»

Hver kveld hadde vi «Vinterkveld». Her 
får våre eminente ungdomsledere ut-
folde seg kreativt. Det er konkurranser, 
sketsjer, og annen god underholdning. 
Bootleflip konkurranse, Sofamanten – 
intervjuer med konfirmanter, Vannbad, 
melkespannholding, Det store korslaget, 
lakrissnørespisekonkurranse og mye mer.

Sterke kors-samlinger
Også hadde vi unnet flere å ha vært 
«flue på veggen» når 70 konfirmanter 
avslutter hver kveld på Kors-samling, 
der ungdomslederne deler tanker om liv 
og tro, og alle får mulighet til å tenne lys 
med gode tanker og bønn for noe eller 
noen de tenker på.

For en utrolig gjeng å være på leir med! 
Vi har kjent på takknemlighet for alt vi 
har opplevd sammen. Gode fellesskap. 
Lek. Latter. Ski. Samtaler. Allsang på 
bussen. Alvor og latter om hverandre. 

Et etterlengtet høydepunkt 
i et anner ledes år. Vi er 

heldige som har mye å være 
takknemlig for.



SKJERMVEIEN AKTIVITETSPARK:

6  |  Menighetsbladet

Fra tyske bunkere til 
barnlig lek og glede

Tekst og foto: TOR ASLE KLEVELAND

Mens Norge kjempet for selvstyre bygget tyskerne tre bunkere der Skjermveien aktivitetspark   
nå isteden huser barnlig og ungdoms lek og glede.

Menighetsbladet stakk en tur innom Parken i vinterferien og 
fant både elever fra Byåsen SFO i full aktivitet med tilrette-
lagte og ulike typer aktivitet og andre barn og voksne i Parken 
i akebakken og  på skøytebanen. 

SFO lærer Trygve Lund koste seg med barna fra Byåsen skole 
og forteller at barna storkoser seg i det som har blitt et yndet 
friområde for barn. 

-Vi begynte å bruke parken rett etter at den ble pusset opp. Vi 
bruker parken ofte på heldager på SFO og I forbindelse med 
gym for de minste trinnene på skolen, sier Trygve som for over 
ti år siden selv var elev på Stavset barneskole og som nå går 
med en liten lærerspire i magen.

-Hva sier barna om parken og hva liker de best å gjøre?
-Barna ser veldig frem til parken når den er skrevet opp på 
plan en. Da blir det brakt utstyr for å utnytte hele området 
både på vinter og sommers tid. Både sykler om sommeren og 
ake-matter om vinteren blir brukt til en del av aktivitetene, sier 
Trygve. 

32 mål stort
Et 32 mål stort friområde er i løpet av de siste årene gjort om 
til en park full av opplevelser  og muligheter. Foreldre som bor 
i nærområdet samler seg ofte i parken på godværsdager og 
skryter veldig av det nye anlegget.  Mens barna koser seg på 
skateboard, sykkel eller med ball nyter de kvelden i parken 
med en kopp kaffe og en hyggelig prat.



60 strømminger 
fra Byåsen kirke

Tekst: LUDVIG AASEN   Foto EIRIK JØRGENSEN

Da Norge stengte ned ble vi veldig usikre.  
Skulle vi avlyse alt eller var det fortsatt mulig å være 

kirke på Byåsen, bare på en litt annen måte? 

Vi hoppa ut i det ukjente og skaffet oss utstyr til strømming, lærte 
opp frivillige medarbeidere og ansatte. I løpet av det siste året har vi 
strømmet 60 gudstjenester og arrangementer fra Byåsen kirke. Det 
har blitt ekte, nært og kjent. Mange har fulgt med direkte eller har sett 
i opptak. De har fått en opplevelse av å delta på gudstjeneste i  kirka 
si. Ekstra fint er det å gi dette tilbudet til dåpsfamilier, der familie-
medlemmer som ikke kan være tilstede likevel kan være med i dåpen 
digitalt. Vi opplever at vi kan feire gudstjeneste, skape fellesskap, tro 
og håp på nye måter. For noen oppleves det kanskje lettere å oppsøke 
kirka digitalt enn fysisk? 

Midt i alt har det vært mange gode møter ansikt til ansikt. Det er stort 
å feire livet til et lite barn, å høre et brudepar si ja til hverandre og å 
feire konfirmasjon, selv med langt færre tilstede enn planlagt. Det 
blir fortsatt høytidelig og like mye himmelsk lys rundt døpefont og 
alterring. Som prest har jeg opplevd at de mindre gudstjenestene gir 
mulighet til å være enda mer personlig og nær. Samtidig har det vært 
sårt å ikke kunne være så mange samlet. Ikke minst når vi er samlet 
for å ta avskjed i gravferd. Fellesskapet er viktig for å få og å gi støtte. 
Men også da er det fint å se at mange finner nye måter å vise omsorg 
på, ved å vente utenfor kirka for å delta på jordfestelsen på kirke-
gården, delta via strømming eller vise medfølelse og omsorg før og 
etter selve gravferden.

Mennesker og kirka har funnet nye måter å skape glede, trøst og håp 
på. Byåsen kirke har flytta enda mer ut, på nettet, men også med 
skole gudstjenester, julegudstjenester, konfirmantundervisning og 
hyggestund utendørs. Vi kommer til å ta med oss mange av de nye 
måtene å være kirke på, men det viktigste dette året er det som alltid 
vil være kirkas hovedmål - å se mennesker med Guds blikk.

Mange av oss som vokste opp på Byåsen på 
70 og 80-tallet husker også området godt for 
banespill, og fotballkamper på sommeren og 
skøyter og ishockeykamper på vinteren. Med 
tre bunkere fra 2.verdenskrig og en godt  voksen 
skog omkring var det også fristende å leke 
gjemsel og litt indianer og hvit.

Nå er Trondheims første utendørs bowl- en bas-
sengaktig skateboardrampe bygd ut i parken.

I parken i Skjermveien er det anlegg for ball-
spill, som blir skøytebane om vinteren, en egen 
skotthyllbane, sykkel- løype, ballvegg og ei løy-
pe for diskgolf. I tillegg er det leke plass, en ute-
stue, benker, bord og flotte utsiktspunkter.

-Det er lett å forstå hvorfor barna vil hit så ofte 
som mulig, sier Trygve Lund og smiler. 

Ordføreren stod bak åpningen av 
Parken
Da parken ble åpnet var det ordfører Rita Otter-
vik som stod bak den offisielle åpningen. Da sa 
hun følgende:

-Barn og unge i dag ønsker arenaer for egen-
organisering uten voksenstyring, der det er rom 
for aktiviteter som utfordrer kropps beherskelsen 
gjennom lek og kreativitet. Å tilrettelegge for 
fysisk aktivitet og stimulere til god folke helse 
er viktig for kommunen. Vi må være med på 
utviklingen gjennom å tilrettelegge og bygge 
anlegg som vil bli brukt av nye generasjoner.

Innbyggerne har vært med på råd. Folket som 
bor i området har vært med i prosessen helt 
fra tidlig fase. Det er sikkert også den viktigste 
grunnen til at resultatet er blitt så bra, under-
streker Ottervik.
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Ludvig Aasen og Byåsen kirke 
strømmer gudstjenester med 5 
telefoner og 1 Ipad



 Anna Nicoline
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TROSOPPLÆRING BYÅSEN

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

Randi

Påskevandringer  
for barnehager i bydelen. Vi formidler fortellingen 
om de ulike dagene i  påsken. Vi leker og opplever de 
ulike dagene inne i Kirkerommet. Vi skaper rom for 
undring og dialog for store og små. Her er ett glimt 
fra en av barnehagene opplever Palmesøndag i 2019. Kirkebokspioner  

Klubb for 4 og 5 åringene blir 
etter planen, i år fire onsdager 
i april, 7., 14., 21. og 28. 
april. På kirkebokspioner 
undersøker vi boka vi har 
fått, vi leser og synger fra 
den sammen og vi leter etter 
spennende ting i kirka.
Alle som deltok i 2020 og alle som 
mottar bok 21. mars får invitasjon får egen invitasjon.
Hvis du kjenner er 4 eller 5 åring som dette kan være 
noe for, men dere ikke mottar invitasjon eller ikke har 
fått bok, ta gjerne kontakt på rb286@kirken.no!
Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak planlegges 
og gjennomføres med forbehold og i henhold til 
gjeldende regler nasjonalt og lokalt ifht smittevern.

Utdeling av 4 årsbok 21. mars 2021
Alle 4 åringer som er født fra 01.01.17- 30.06.17 får invitasjon til 
vårens bokutdeling. I Gudstjenesten er 4 åringen litt ekstra i fokus, 
sanger, tekster og preken er spesielt tilpasset for de yngste.

Påskemysteriet  
for alle i 4 
trinn, her vist 
ved bilde av 
at «graven er 
tom». I fjor 
fikk vi ikke 
gjennomført 
Påske-
mysteriet, 
så i år blir fjorårets og årets 4. klassinger invitert til 
en Påskerebus som vil være utenfor og rundt kirka i 
forkant og gjennom påskeuken. Det vil selvsagt være 
åpent for alle som vil løse rebusen uansett alder.

Tid for forventning
Våren, for meg, har det alltid vært den årstiden med mest forventning. Forventning om lysere dager, 
lettere jakker, joggesko, grønne trær og gress. I år ligger også håpet og drømmen om enklere dager, mer 
kontakt, mindre restriksjoner og friere hverdager. Det å planlegge og gjennomføre trosopplæring i en 
pandemi har vært og er uforutsigbart, men det har gitt oss en mulighet til å se alle aktivitetene vår i nye 
lys. Aktivitetene vi har fått gjennomført, og møtene med barna vi har hatt har betydd gitt bekreftelsen og 
tro på at tro og håp, er viktigere enn noen gang. Også for barn. Selv om det er vanskelig å se troen og lyset 
innimellom mørket. Men det er der! ALLTID, for oss. Det tar imot oss med åpne armer både når vi har lett 
for å tro og når dagene føles tunge. For bak hver snøbyge, bak hver storm kommer sola og håpet opp igjen. 
For oss alle, fra de aller minste til alle oss store , og takk og tro for det!    

Randi Elisabeth Gullvåg Bangsund, menighetspedagog barn
.

17.  Påskevandringer, 4 grupper 
18.  Påskevandringer, 3 grupper 
19.  Påskevandringer, 3 grupper 
21.  Familiegudstjeneste  

med utdeling av 4-årsbok
22.  Babysang m/ Åpen kafé
22.  Byåsen SoulKids
24.  Påskemysteriet (rebusløype)
25.  Påskevandring, 1 gruppe 
29.  Babysang
29.  Byåsen Familiekor

5.  Familiegudstjeneste kl. 18 
7.  Kirkebokspioner
12.  Babysang
12.  Byåsen Familiekor
14.  Kirkebokspioner
19.  Babysang  

m/ Åpen kafé
19.  Byåsen SoulKids
21.  Kirkebokspioner
26.  Babysang
26.  Byåsen Familiekor
28.  Kirkebokspioner

3.  Babysanggudstjeneste  
m/ Åpen kafé 

3.  Byåsen SoulKids
10.  Babysang
10.  Byåsen Familiekor
31.  Babysang
31.  Byåsen SoulKids

6.  Familiegudstjeneste Lian 
7.  Babysang
7.  Byåsen Familiekor
14.  Babysang
14.  Byåsen SoulKids

Mars vil før påske gi oss ulike formidlinger av påskefortellingen.

MARS

APRIL

MAI

JUNI

Alle datoer med 
forbehold. Følg med 
på våre facebooksider.

Babysang  
Babysangen er en stund i kirkerommet for de aller minste. 

Spesielt tilrettelagt for de mellom 3 mnd og 1 år, men går 

helt fint å komme både som yngre og eldre barn. Babysang 

er en flott stund sammen, den bygger relasjon mellom 

barn og foreldre. Det er også en fin arena for de yngste 

å møte andre barn på samme alder i trygge omgivelser. 

Vi har per nå, babysang på Mandager. Til vanlig er det to 

grupper, men på grunn av restriksjoner og behovet for 

å kunne tilby babysang til flest mulig her vi per nå tre 

grupper, og tilpasser det ifht hvor mange som etterspør og 

ønsker tilbudet. Alle må meldes på via Checkin.no i forkant 

og via vår facebook side «Babysang i Byåsen Kirke» kan du 

følge med på info og endringer. Velkommen!



Guro

TROSOPPLÆRING SVERRESBORG
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Vi gleder oss til å fylle huset med liv og røre 
etter hvert, men er forberedt på å ta vårens 
kirketorsdager utendørs. Vil du bli med? Vi byr på 
middag, ulike aktiviteter og fellesskap, og ønsker 
små og store i alle aldre velkommen!
Vårens datoer er: 11. mars, 8. april og 20. mai 
Middag og kaffe mellom kl.16-17, kort samling  
kl. 17 og etterpå blir det ulike aktiviteter. Vi sees!

Babysang
Dette er en fin aktivitet å være med på for liten og stor, enten man har 
drevet mye med sang eller nettopp har funnet fram sangstemmen man 
sist brukte på barneskolen. Babyen elsker å høre mors og fars stemme, 
og sangene og reglene vi bruker styrker tilknytningen og selvfølelsen 
til barnet. Forhåpentligvis kan MandagsKaféen holde åpent, så vi kan 
kjøpe vaffel, kaffe eller lunsj der. Vi har foreløpig små grupper, med 
påmelding på facebook. Mer info finner du der! 

MiniKrybba Tweens 
Barn fra 5.-7.trinn kan bli med på Tweensklubb 
onsdager kl. 13.15-16.00. Her får de en matbit 
og vi har ulike aktiviteter, som for eksempel 
Lego Challenge, bingo, parkourkurs, batikk og 
Mesternes Mester.

Søndag 7. juni  
arrangerer vi Grønn kirkefes-
tival på kirkesenteret!
Dagen blir full av ulike aktiviteter for hele 
familien! Bærekraft, inspirasjon og fellesskap er 
viktige stikkord, og i tillegg til workshops, lek og 
moro, skal vi selvsagt også feire skaperverkets 
dag med familiegudstjeneste og deilig kirkekaffe. 
Følg med for mer informasjon når det nærmer 
seg. Vi tar gjerne imot gode forslag og frivillige 
medhjelpere til vår egen grønne kirkefestival!

SVB krybba
Annenhver onsdag samles ungdom fra 8. klasse 
og oppover på Sverresborg kirkesenter. Der har 
vi et sted og henge, ofte noe å spise, brettspill og 
god stemning.  
Følg med på Facebook «SVBkrybba»!

Fireårsboka
Alle barn født i 2017 er hjertelig velkommen til 
familiegudstjeneste i Havstein kirke 9. mai. Der blir 
det utdeling av Fireårs boka, som mange kjenner til 
fra før. For barnet er det stor stas å få boka si! I et-
terkant av denne søndagen inviterer vi til Kirketors-
dag 20. mai, med middag for alle og teater for de 
minste. Det blir også Fireårsklubb på kirkesenteret 
under grønn kirkefestival 6. juni.

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

Åpent hus natt til 1. mai! 
Karnevalsgudstjeneste på kirkesenteret  
14. februar kl.11.  
Kom som du er, eller som du 
har lyst å være for en dag, 
så feirer vi gudstjeneste 
sammen!

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

@sverresborg_menighet
@krybba.krybba

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

Alle datoer med 
forbehold. Følg med 

på våre facebooksider.

Mars vil før påske gi oss ulike formidlinger av påskefortellingen.

19.  Baluba
22.  Babysang og MandagsKafé
24.  MiniKrybba Tweens
26.  Baluba
28.  Familiegudstjeneste;  

Palmesøndag i Havstein kirke

MARS

7.  MiniKrybba Tweens
8.  Kirketorsdag
9.  Baluba
11.  Familiegudstjeneste;  

Påskelovsang på kirkesenteret
12.  Babysang og MandagsKafé
14.  MiniKrybba Tweens
16.  Baluba
19.  Babysang og MandagsKafé
21.  MiniKrybba Tweens og KryBBa
23.  Baluba
26.  Babysang og MandagsKafé
28.  MiniKrybba Tweens
30.  Baluba og Åpent hus

APRIL

3.  Babysang og MandagsKafé
5.  MiniKrybba Tweens og KryBBa
7.  Baluba
9.  Familiegudstjeneste;  

4-årsbok i Havstein kirke
10.  Babysang og MandagsKafé
12.  MiniKrybba Tweens
19.  MiniKrybba Tweens og KryBBa
20.  Kirketorsdag med pinsefest
21.  Baluba
25.  Babysang
26.  MiniKrybba Tweens
28.  Baluba

MAI

2.  MiniKrybba Tweens og KryBBa
4.  Baluba
6.  Grønn kirkefestival og familie-

gudstjeneste på kirkesenteret
7.  Babysang og MandagsKafé
9.  MiniKrybba Tweens
11. Baluba
14.  Babysang og MandagsKafé
18.  Baluba
21.  Babysang og MandagsKafé

JUNI

SVERRESBORG MENIGHET PÅ SOME

Gleden over å få være sammen med 
andre og få nye impulser er stor!
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Tekst: Halldis Nergård Foto: Ivar Mølsknes/privat

Om Star Wars og andre kriger 
PORTRETTET

-Husk: Et kirkeorgel er som et helt orkester!  
Det kan brukes til veldig mye mer enn salmer og tradisjonell kirkemusikk.  

Det bør alle vite som søker kirkerommet. 

Kantor Ingrid Smalås (70) skal snart 
spille sitt siste salmevers i Havstein 
 kirke, men den drevne fagforening s-
lederen har ennå noen slag å kjempe før 
pensjonistlivet starter: 

- Kirkeorgelet og kirkemusikken er under 
press. Før vielser og begravelser merker 
vi dette ofte. Stadig flere vil heller ha 
 låter fra Spotify enn levende musikk. 
Når slike spørsmål luftes, bør vi i kirken 
forklare hva vi kan tilby og strekke oss 
langt i å oppfylle folks ønsker. Om den 
levende musikken forsvinner fra disse 
viktige seremo niene, taper vi alle. 

På oppfordring har Ingrid spilt både 
Star Wars og Coldplay. Og konfirmant-
foreldrene blir ekstra begeistret når 
John Williams’ stjernekrigere fyker gjen-
nom kirkerommet. 

Slipper buing
Denne våren tar Ingrid avskjed med 
Sverres borg menighet etter 30 innholds-
rike år. Stillingen hennes er utlyst, og 18 
godt kvalifiserte søkere har meldt seg.

- Interessen har neppe sammenheng 
med kvaliteten på orgelet. Kirken har 
stort behov for et nytt. Sanggleden, der-
imot, kommenteres ofte av vikarierende 
organister. De liker det de hører.

- Noen mener sanggleden er din for-
tjeneste?
- Ja, kanskje kan jeg ta litt av æren? Jeg 
er opptatt av å gi menigheten trygghet 

til å synge. Ofte er også andre musikere 
sammen med oss under gudstjenestene. 
Selv er jeg veldig glad i kirkemusikken, 
i salmene og liturgien, men litt feil- 
spilling blir det alltid.

- Buing slipper du sikkert?
- Så ille blir det aldri. Men i marerittene 
mine får jeg gjennomgå. Jeg blar og blar 
i svære bunker uten å finne rett note – 
og alltid er det radiooverføring eller noe 
annet stressende som skal skje. Å våkne 
fra slike drømmer er deilig.

Trøorgel i Smalåsen
Hjemme i sagbrukseierboligen på Smal-
åsen, helt nord i Trøndelag, spilte både 

mor og far på trøorgel. Ingrid prøvde 
også, og startet med orgelundervis-
ning året hun fylte ti. Året etter flyttet 
 familien med mor, mormor og fire barn 
til Levanger fordi moren begynte på 
lærer skolen.

- Far støttet helhjertet opp om mors 
 prosjekt, selv om han måtte bli igjen 
hjemme.

På Levanger fortsatte Ingrids musikk-
undervisning både på orgel og trompet. 
Men skikkelig sving på ferdighetene ble 
det først med Valborg Sundnes som 
piano lærer.

- Alt av øving ble lystbetont og jeg lærte 
masse. Lærerinnen fikk fort store ambi-
sjoner på mine vegne, og meldte meg 
opp til Ungdommens Pianomesterskap. 
Jeg øvde masse, minst to timer hver dag 
i et helt år – og vant den regionale fina-
len. 
Da var Ingrid 16 år.

Mor, mormor og lillebror flyttet tilbake 
til Smalåsen da de fire årene på lærer-
skolen var over. Ingrid fortsatte skole-
gangen på Levanger, et utvekslingsår i 
Utah i USA la hun også inn, før hun full-
førte gymnaset.

Aldri angret
Disse årene ga lite rom for øving, like-
vel søkte hun om opptak ved Musikk-
konservatoriet i Oslo, og kom inn. Men in-
gen i venneflokken ville til Oslo, og  Ingrid 

UNG MUSIKER: Ingrid var ti år da hun fikk 
sine første orgeltimer hos organist Ottar 
Fiskum på Harran. Foto: Vidar Smalås
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startet på musikk grunnfag i Trondheim. 
Etter dette året var hun aldri i tvil. Det var 
musikk hun ville satse på. 

Litt seint oppdaget hun at universi tetet 
også hadde konservatorielinje, men dette 
årets inntak var over, bare i kirkemusikk 
var det ledig plass. Aldri har hun angret 
at hun havnet nettopp der.

Ved konservatoriet møtte Ingrid mannen 
som ble faren til de tre sønnene hen-
nes. Etter endt utdanning flyttet fami-
lien nordover til Sandnessjøen, til hans 
hjemsted, der Ingrid ble organist. Noen 
år senere skilte ektefellene lag. Søsken-
flokken ble også delt, men brødrene had-
de mye kontakt, selv om foreldrene flyt-
tet til nye stillinger og nye steder.

I 1990 kom Ingrid og Erlend, som da var 
13, til ny jobb og skole på Sverresborg.

- Vi ble godt mottatt og flyttet inn i en 
enebolig som menigheten eide. Etter 
hvert fikk jeg full stilling, og økonomien 
bedret seg. 

I løpet av sine drøye 40 år som kirke-
musiker har Ingrid vært vitne til store 
endringer.

- I starten kom musikkønskene fra 
presten via en papirlapp på orgelkrakken. 
Nå samles vi til planleggingsmøter om 
det meste som skjer. Fellesskapet ved 
Sverresborg kirkesenter er godt å være i. 

Far og morfar på Falstad
Da menighetsledelsen hadde samling 
ved Falstadsenteret sist høst, var Ingrid 
også med – og kunne der fortelle om sin 
families Falstad-historie.

Høsten 1942 møttes Ingrids far og mor-
far på Falstad. Faren var med i mot-
standskampen og angitt. Et år etter ble 
han likevel løslatt. Morfaren var på grepet 
sammen med flere andre under den 
 store Majavatn-razziaen. De to var litt i 
slekt, og pratet sammen. Ennå visste de 
ikke at familiebåndene en dag skulle bli 
enda tettere. 

Morfaren fikk heller ikke oppleve dette. 8. 
og 9. oktober 1942 ble han og 22  andre 
fra Majavatn-opprullingen henrettet. 
Ingrids mor fikk dødsbudskapet på sin 
egen 16-årsdag, mens hun var på jobb i 
en butikk et godt stykke hjemmefra. Hun 
fikk fri for å gå hjem og fortelle moren 
og søsknene om grusomhetene. Da dat-
teren kom, forsto Ingrids mormor straks 

hva som hadde skjedd.
Krigens gru var ennå ikke over for 
 familien. Andre alvorlige overgrep ram-
met også, men Ingrid og hennes søsken 
ble spart for detaljer. Noe har vært for 
vondt til å snakkes om.

- Jeg liker mye fra tysk kultur og  politikk. 
Bach og Merkel er blant mine store 
 helter, men jeg føler fort ubehag når jeg 
hører tysk tale. Familiens skrekkhistorier 
vil sikkert følge meg for alltid.

Greier ikke å tro
- Hva betyr kirken med sitt budskap om 
tro, trøst og tilgivelse oppi alt dette?
- Jeg skulle gjerne ha trodd, og misun-
ner dem som gjør det. Men jeg greier ikke 
å tro. Kirken er uansett svært viktig for 
meg, særlig Havstein kirke som er så 
 liten og lys – og god å synge og spille i.

- Og snart blir du pensjonist?
- Jeg gruer veldig. Å forestille seg  liv et 
uten jobben, er nesten umulig. Men 
musikk vil jeg alltid drive med. Kanskje 
sønnene kan bruke meg i et av bandene 
sine? Mer tid til de fem barnebarna blir 
det også. Joda, dette må jeg greie, ler 
 Ingrid blidt idet hun svinger seg ned fra 
orgelkrakken etter den første av årets 
seks fastegudstjenester. Hennes siste 
salmevers i Havstein kirke er ennå et 
godt stykke fram i tid.

Om den  
levende musikken 

forsvinner fra  
kirkens seremo nier,  

taper vi alle

ORGELELSKEREN: Ingrid Smalaas, avtroppende kantor i Sverresborg 
menighet, er opptatt av å bevare og videreføre den levende kirkemusikken. 
Men i bryllup og begravelser vil stadig flere heller spille noe fra Spotify.
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ESPEN DAHLGREN DOKSRØD  
Prest i Sverresborg: 

1. Den ble brått noe annet. Det mest 
illustrerende for meg er hvordan alt 
ble utsatt, eller mindre enn det skulle 
vært. For eksempel: Søndag 15.mars 
i fjor skulle det egentlig ha vært dåp 
av 6 konfirmanter. Alt lå til rette for 
en fullsatt kirke, en festgudstjeneste 
med en smak av himmel. Realiteten 
ble at 4 konfirmanter ble døpt med 
sine aller nærmeste til stede, til 
sammen var vi v20. Alt var dempet, 
og fest og uro møtte hverandre i klan-
gen fra et glissent kirkerom.

2. Det har vært veldig tungt å ikke kunne 
åpne opp alt det vi som kirke kan gi til 
menneskene i lokalmiljøet vårt. Sær-
lig hadde jeg, som konfirmantprest, 
stor medfølelse med konfirmantene 
og deres foreldre, som måtte legge 
om på veldig mange store planer i 
løpet av kort tid. Det å følge familier 

som mister noen de er glad i og som 
ikke kan ha alle de ønsker til stede i 
gravferden er også veldig vondt.

3. Å være takknemlig for hva man har! 
En kollektiv erfaring av at livet og vi 
er skjøre. Det er en vond, men viktig 
lærdom som jeg håper og tror vi som 
samfunn kommer til å vokse på.

GURO GAUSTAD ANDERSEN, 
Menighetspedagog i Sverresborg

1. Det vart både stille og hektisk på 
samme tid! Eg ville jo fortsatt nå ut 
og formidle til små og store barn, 
men frå kjøkkenbordet heime var det 
lite samspel med barna. Så då måtte 
vi vere kreative og lage alternative 
opplegg, og eg har brukt mykje tid 
på planar som ikkje har latt seg 
gjennomføre og ofte komt opp med 
andre løysingar i all hast. Heldigvis 
har det blitt nokre fysiske møter også, 
med sang og musikk, leik og gode 
samtalar, og det gir meg påfyll og 
pågangsmot!

2. For eit barn er ein sommarferie lang 
som eit år, og eitt år i livet til eit barn 
er uforståeleg lenge! Det har vore 
utfordrande å halde kontakt med barn 
og familiar som vi kjenner, og det har 
vore vondt å vite at mange gjerne 
skulle vore her til kvardag og fest. At 
alt er uforutsigbart er også krevande, 
og det blir spennande å sjå om folk 
kjem tilbake til oss når vi er gjennom 
dette.

3.Å få lov å vere impulsiv og kreativ 
passar meg fint, og samspelet med 
folka rundt meg er heilt unikt. Digitale 
løysingar blir fiksa i ein fei, ein stall 
blir satt opp på kirkebakken på ein 

dag, og med humør og varme blir nye 
idèar tatt imot på strak arm. Å vite at 
vi er her for kvarandre, at vi jobbar på 
lag og tar i eit tak når det trengs er 
godt å hugse på! 

MARTHA GARBORG BERGSLID  
Diakon i Sverresborg og Ilen

1. En viktig del av arbeidet som diakon 
er å skape gode møtepunkter mellom 
mennesker. I store deler av det 

Kirken tvunget til å tenke nytt
Under pandemien måtte kirka jobbe på en annen måte. For å vite hvordan hverdagene ble 

forandret, har vi stilt 3 spørsmål til noen ansatte i Sverresborg og Byåsen menigheter:

1. Hvordan ble jobben din i koronatid?

2. Hva synes du har vært mest krevende?

3. Hva ble positivt, eller nyttig for tiden etterpå?

Oppstandelsesboller til påskemorgen!  
Fremgangsmåten finnes på facebooksiden vår.

Noen barn og familier var 
med på utendørs rebus-
løp, og underveis samlet 
de perler som dannet 
ordet verdifull. 

Utenfor Havstein kirke har vi nå i vinter hatt 
utegudstjenester og digitalt Tårnagentopplegg. 
Alvin er fornøyd med å ha gjennomført en 
Actionbound i sola!
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RANDI GULLVÅG BANGSUND  
Menighetspedagog Byåsen 

1. Jobben min endret seg fra voldsomt 
fra èn dag til den neste. Samling med 
4-åringer ble avlys dagen før nedsteng-
ningen av Norge. Jeg husker at jeg 
følte jeg måtte velge mellom å avlyse 
alt eller finne alternativer. Jeg valgt 
alternativer. Alle mine planlagte aktivi-
teter fikk enten en digital eller aktivitet 
sendt ut per brev. Spilte inn digital 
babysang og kirkebokspion fra stua, 
laget en digital film om Påske som ble 
sendt ut til barnehagene i bydelen og 
på Facebook sida til Byåsen Kirke.

2. I starten så var det mest krevende å 
balansere den nye jobbhverdagen, 
lære seg det digitale og få til det, 
samtidig som jeg «drev» hjemme 
barne hage og skole for 4 barn i 
 vari erende alder. Etter hvert som 
jeg ble mer vant, så ble det mest 
 krevende å hele tiden planlegge for 
ulike  scenarioer, og skuffelsen ved 
å ha planlagt ett godt arrangement 
som likevel måtte avlyses. 

3.Jeg har lært mye om egen kapasi-
tet, endringsmuligheter og evne til 
å tenke nytt og utviklende, i stedet 
for å gi opp. Det har jeg også kjent 
på en stor styrke med kollegaer som 
alle har tenkt hvilke muligheter har 
vi nå, i stedet for å grave seg ned i 
begrensningene. Det rører meg også 
strekt og positivt følelsen av samhold 
og fellesskap som skapes på tross av 
avstand og nedstengninger.

ANNE TALSNES FLATMO 
Diakon i Byåsen

1. Alle arrangement for eldre ble avlyst 
i starten. Mange mistet sine sosiale 
treffpunkt, og telefonen ble eneste 
mulige kontakt. Etter nedstenging 
nummer to fant jeg ut at jeg kunne 
lage et arrangement ute på kirke-
bakken rundt bålpanna, hvor vi 
serverer bålkaffe og griller toast på 
bålet. En av prestene er også med og 
holder andakt.  

2. Vi vet at mange av våre med-
mennesker har fått endret livs-
situasjonen i koronatiden. Noen har 
mistet jobben og har fått økonomiske 
utfordringer. Mange sliter med å leve 
så tett på familien sin i store deler 
av døgnet og har kanskje opplevd 
mer vold i hjemmet. Andre føler på 
ensomheten. Det som har vært mest 
krevende, er følelsen av utilstrekke-
lighet, å ikke kunne hjelpe. 

3. Gjennom telefonsamtaler har jeg fått 
hørt mange historier om levd liv, som 
jeg ikke har hatt mulighet til på våre 
arrangementer. Rundt bålpanna har 
det også blitt mange gode samtaler, 
både med personer som bruker å gå 
i kirka og andre som er ute og går tur 
i. Opplevelsen av og tilbakemeldinger 
fra disse møtene har vært ubetinget 
positive. Så positive at jeg har lyst til å 
fortsette med dette selv om samfun-
net åpner opp for at vi kan gå tilbake 
til normalen.  
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Stua til Randi var både studio – og lekeplass!

Hardføre eldre på Byåsen! Samling og andakt 
ved bålpanna, også i 16 minusgrader!
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siste året har vi ikke kunnet møte 
hverandre på samme måte som 
tidlig ere, og jeg har savnet alle de 
faste arrangementene vi har i me-
nigheten. Selv om det er hyggelig 
med telefon og SMS, kan det ikke 
erstatte det å møtes fysisk. 

2. Jeg syns det har vært krevende 
at vi har levd med restriksjoner og 
uforutsigbarhet så lenge. Vi har 
hele tiden måttet vurdere hva som 
er trygt å gjennomføre, og det har 
vært vanskelig å planlegge uten 
å vite om det blir noe av arrange-
mentene. Det har gått fint med 
hjemmekontor i noen dager, men 
når det har blitt uker og måneder, 
har det vært tungt. 

3.Jeg har blitt klar over hvor glad 
jeg blir, og hvor mye energi jeg 
får når vi har kunnet gjennomføre 
samling er. Jeg er takknemlig for 
frivillige i menigheten som gjorde 
det mulig å holde Mandagskaféen 
åpen i fjor sommer og utover høs-
ten, og utrolig stolt over innsatsen 
som ble lagt ned av julemesse-
komitéen. Her ble det tatt noen 
grep som vi kommer til å ta med 
oss videre. Det er også viktig å ta 
med seg hvor mye flott det går an 
å få til på digitale plattformer, og 
at jobb møter på nett kan være en 
både effektiv og god erstatning for 
fysiske møter.



Konfirmasjonsdatoer 2021
Byåsen – 22 konfirmanter i vår, 137 til høsten Sverresborg – 15. konfirmanter i vår, 48 til høsten
8. mai 14. august – 3 gudstjenester 18. mai 11. september
9. mai 18. september – 3 gudstjenester 13. mai 12. september
13. mai 25. september – 2 gudstjenester 15. mai

26. september

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

POST • TIPPING • APOTEK

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

POST
TIPPING
APOTEK

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

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.

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

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
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STØTT MENIGHETSBLADET!
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– Et pedagogisk alternativ der  
det kunstneriske engasjerer  

og stimulerer lærelysten 
til elevene.

Vi utfører alt innen hårpleie, 
fra det klassiske til det moderne.
Råkvåg: Tlf. 926 30 819
Ila:  Tlf. 73 51 09 00
Byåsen: Tlf. 72 55 99 73
Stavset: Tlf. 72 56 13 33

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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Bak stengte dører?

I fjor var kyrkjedørene stengde i heile påska, kanskje for første gang i kyrkja si historie i Noreg.  
Ikkje ein gong under krigens dagar var det slik.

Det er når ein ikkje lenger har det som ein elles tek for gitt, at ein 
legg merke til kor viktig det er: 

«I dag står flaggstangen naken 
blant Eidsvolls grønnende trær. 
Men nettopp i denne timen 
vet vi hva frihet er.» 

Slik las Nordahl Grieg frå NRKs radiostasjon i Tromsø 17. mai 
1940. Vi kjenner dramatikken i orda hans frå ulike opplevingar 
det siste året. Vi har hatt mange eksempel på at vi plutseleg 
ikkje har noko vi har tatt for gitt, og kjenner no på kva det betyr 
for oss. No er det ein skjult fiende som trugar oss, helse og liv. 
Det er ikkje heilt den same dramatikk som for 80 år sidan, men 
likevel noko som får oss til å la vere å gjere det som elles hadde 
vore heilt naturleg: Helse på kjente og ukjente i handa, møte 
menneske både heime og ute, klemme på barn og barnebarn, 
vere i ei forsamling med mange menneske, gå på skule, arbeids-
plassen, bussen, toget, fotballbanen – og vi kunne fortsette. Og 
alt dette gjer vi av frykt for helse og liv, for andre og for oss 
sjølve. 

No skal vi feire påske, ikkje berre ha påske i kalenderen. I år ser 
det ut til at det er litt nye vilkår. Så vi planlegg påskefeiring – i 

kyrkjene – men med eit lite atterhald 
om kva som måtte bli nødvendig 
dersom det vert lokale smitte-
utbrot. 

Den kristne kyrkja er blitt til i 
ein situasjon prega av drama og 
frykt. Ei av historiene frå påske-

evangeliet handlar endå til 
om stengde dører. Det 

er ganske forståeleg 
det som vert for-
tald i Johannes-

evangeliet kapittel 20, vers 19-23. Disiplane gøymde seg og 
stengde døra bak seg fordi dei var redde. Dei hadde gode grunn-
ar til å stenge døra. Dei såg kva som skjedde med Jesus, dei 
kunne frykte det same for deira eigen del. Det var blitt ny uro i 
Jerusalem av ryktene om at han ikkje var lenger i grava der han 
var lagt.

Men ikkje ein gong deira frykt kunne stenge den oppstandne 
 Jesus ute og forhindre han i å møte dei der dei var i livet: Fylte 
av frykt, stengte inne i sin eigen redsel. Jesus kom likevel, Jesus 
kom heilt inn til dei. Han kom ikkje med latterleggjering av at dei 
var redde. Han kom heller ikkje med hevn over dei som hadde 
både forlatt han og fornekta han. Han kom ikkje ein gong med 
kritikk. 

Han kom med eit anna budskap: «Fred vere med dykk!»

Dette vart på eit vis den første kristne gudsteneste, som eit 
møte mellom den oppstandne Jesus Kristus og dei menneske 
som samlar seg fordi dei følgjer han – eller har følgt han. Så 
sender han dei ut. For å dele det dette møtet med den oppstand-
ne gir dei. Slik har det halde fram, heilt til oss og vår tid: Nokon 
har halde ryktet om den oppstandne Jesus Kristus levande og 
skapt møteplasser mellom oss og han.

Slik har våre gudstenester vorte til. Slik er dei fortsatt noko som 
er meir enn oss sjølve og våre kjensler av frykt eller kva det måt-
te vere som fyller oss. Men dei er også eit møte der vi kan vere 
oss sjølve, ja, der vi ikkje kan vere noko anna enn oss sjølve. For 
det er slik den oppstandne kan møte oss. Og sette mot i oss. Og 
sende oss ut for å leve og dele det Gud har gitt oss. 

Vi treng desse møtene. Med den oppstandne – og med kvaran-
dre. Difor håpar eg inderleg at vi kan få feira gudstenester i kyr-
kjene denne påska. Skulle det ikkje gå, minner påskeevangeliet 
oss om at Jesus når inn til oss der vi er – likevel. I så fall treng vi 
endå meir eit ord om fred.

God påske!

Helsing 
Olav Fykse Tveit 
Preses og biskop for Nidaros domprosti   
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HAVSTEIN KIRKE OG  SVERRESBORG KIRKESENTER

BYÅSEN KIRKE

DÅP I BYÅSEN KIRKE 
20.12.  Johannes Botten Mathisen
03.01.  Ask Gjertsen
30.01.  Levi Hesjevik
  Erle Nergaard Tøndel
07.02.  Joy Thomas Komplete  

Almamur Kuku
  Hanna Pernille Lindgren
  Ylva Slagnes Rui
  Ingerid Østby Røskaft
  Marielle Dyrnes Svendsen
  Vemund Vangberg
14.02.  Elida Husby Tomter
07.03. Elise Molid Brekke

ANDRE KIRKER
21.11.  Aria Qvenild Nordø
22.11.  Erle Sylthe Aasmundrud
  Edvin Rød Ringdal
29.11.  Jesper Hove Utne
13.12.  Magnus Overgård Valø
25.12.  Eva Drolsum Larsen

SLEKTERS GANG

DÅP I HAVSTEIN KIRKE 
OG SVERRESBORG KIRKESENTER
18.10  Live Vikjord Kvam
 Oline Forrestad Ulvik
08.11  Filip Kjeldstad Kaspersen
  Sivert Hole Strøm
  Vilma Mikkelhaug
14.11  Josefine Barosen-Grøtte
  Marcus Væraas-Eriksen
  Eva Jensen-Bergsland
  Jenny Kristin Huber Kaasbøll
22.11  Sverre Hustøft
 Iver Andorsen Bjørkedal
  Erle Sylthe Aasmundrud
  Edvin Rød Ringdal
29.11  Johanne Våpenstad-Rånes
 Signe Uddu Langørgen 
 Anna Nilssen Rushfeldt
06.12  Erika Nordbotn Gulbrandsen
13.12  Fillip Edvardsen
27.12 Era Lovise Cabral Ottesen
 Hedvig Kristiansen Krog
03.01  Edel Lervik Tøsdal
24.01 Helle Toft Benjaminsen
31.01 Ellinor Agersborg Aunaas Hauan
06.02 Aksel Mihle-Bjerkestrand

03.01.  Edel Lervik Tøsdal
24.01.  Erik Snildalsli
30.01.  Bendik Løvland Krogstad
31.01.  Ellinor Agersborg Aunaas Hauan
06.02.  Aksel Mihle-Bjerkestrand
21.02.  Christoffer André Kjøsnes-Gaare
27.02.  Michael Fosse-Ditchburn
07.03. Hedvig Hederberg Hay
 Johan August Mogstad Sinding
 Live Oksås Kaasbøll

GRAVFERD
13.11.  Nina Aadén Brobakke
  Fridrik Sigurdsson
20.11.  Truls Brækken
  Unni Thyra Ødegaard
08.12.  Torbjørn Bergan
09.12. Kari Marie Opsahl
10.12.  Greta Sofie Auset
17.12.  Inger Johanne Høybakken
18.12.  Egil Smith
22.12.  Leif Aage Nilsen

07.01.  John P Pallin
08.01.  Ingeborg Kleveland
12.01.  Haakon Salomon Waadeland
  Leif Henrik Eriksen
  Astrid Ingeborg Strøm
14.01.  Sylvi Margrethe Ludvigsen
21.01.  Randi Kolberg Deraas
22.01.  Ingrid Bjørgen Hulsund
26.01.  Kjellrun Marie Sæther
  Karl Paul Johannessen
28.01.  Gerd Brennås
29.01.  Oddny Anita Selnes Stenhaug
  Erling Killingberg
04.02.  Helga Sivertsen
  Gudrun Bergliot Olsen Ertzaas
05.02.  Finn Olav Aasen
18.02.  Frank John Hallberg
19.02.  Artur Almås
02.03.  Sissel Henriksen
05.03. Erling Hestnes

DÅP I ANDRE KIRKER 
Lovise Grubbmo Halseth
Edvard Thorgersen Moen
Olav Wendelbo

GRAVFERD
17.11  Evy-Ann Sellevik 
20.11  Bjørn Wiik 
27.11  Trond Lykke
04.12  Ester Petra Olsen 
11.12  Bergljot Lein

15.12  Kirsti Løvseth
16.12  Gunnlaug Kristine Heim
07.01  Herdis Rønning
08.01  Olaug Marie Brandslet 
15.01  Evelyn Hyldmo 
22.01  Odd Kåre Steinsbø 
25.01  Randi Fredrikke Strømsøe
28.01  Hanna Louise Bakke 
05.02  Per Halvor Størseth
11.02 Thorleif Moen
12.02 Liv Marie Løvstrand

Marielle Dyrnes Svendsen ble døpt 7. februar  Foto: Erlend Lånke Solbu



Bålpannetreff
Utenfor Byåsen kirke  
torsdager kl. 11.30 – 13.30

Et hyggelig fellesskap,  
hvor du kan slå av en prat  
og få en god og varm  
kopp bålkaffe. 

18. og 25. mars
8., 15. og  
22. april
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DET SKJER

Mandagskafé  
på Sverresborg kirkesenter
Det er uvisst når kafeen starter opp igjen, men vi håper 
å komme i gang før påske. Se kunngjøring i avisa og på 
nettsidene våre. 

Kaféen er vanligvis åpen fra kl. 11.30-14 hver mandag med 
unntak av ferier og på helligdager. I sommer vil kaféen ha 
redusert åpningstid. 

Kaféen frister med formiddagsmat, nystekte vafler, te og kaffe.

Strikkekafè
Byåsen kirke 
menighetssalen kl. 11 – 13 

Tirsdager i oddetallsuker. 
Alle er velkommen,  
med eller uten 
strikketøy.  
Vi serverer  
kaffe med  
noe til.

Yre vårkvelder
Søstrene Ryeng,  
bandoneon og fiolin  
tirsdag 13. april kl 19:00

Trio Luna,  
fløyte, bratsj og harpe søndag 
18. april kl 19:00

Trio no Treble,  
bratsj, cello og kontrabass 
fredag 23. april kl 19:00

Smalåskonsertene arrangeres 
i forbindelse med at Ingrid 
Smalås går av med pensjon 
etter 30 år som kantor i 
Sverresborg Menighet

STED: Sverresborg Kirkesenter, 
Gamle Oslovei 21

BILLETT:  
Kr 100,- pr. konsert kjøpes på  
www.kirken.no/sverresborg 
fra 15. mars.

Tirsdagstreff
Sverresborg kirkesenter ca. to tirsdager i måneden  
kl. 11.30-12.45. 

Formiddagsmat (medbrakt), gjennomgang av kommende 
søndags tekst, samtale og sang.

Datoer:   • 23. mars

• 6. april og 20. april 

• 4. mai og 18. mai 

• 1. juni

Menighetens hyggestund
Byåsen kirke kl. 11.30-13.30

Ulike gjester hver gang. Andakt, sang og servering av lunsj.

16. mars: Amalie Leirvik, sang
13. april:
27. april:  Sverre Granheim, trekkspill 
11. mai: Dagfinn Thomassen, «Norge, mitt Norge.»  

Et dypdykk i nasjonalromantikkens tekster og  toner.»
25. mai:  «Vårens vakreste eventyr»  

ved Byåsen kirkes barnehage
8. juni: Menighetens vårtur. Vi tar forbehold om at det åpnes opp 

for at vi kan dra på tur. 

Mer informasjon om tur vil komme på hyggestund og Facebook. 

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

18. mars  •  15. april  •  20. mai
18. juni: Menighetens sommertur.  
Rundtur til Orkanger, Meldal og Mjuklia leirsted. 
Oppmøte ved Sverresborg kirkesenter kl. 9.30. 
Påmelding innen 11. juni til Martha Garborg 
Bergslid, tlf. 482 93 728.

Temakveld med Åste Dokka
«Leve vanskeligere – å forsones med det komplekse.» 

Åste Dokka er teolog, kommentator og forlagsredaktør. 
Høsten 2020 kom hun med boken «Leve vanskeligere,» 
hvor hun med selvironi og friske refleksjoner viser hva 
kristendommen har å tilføre i et mangfoldig liv.

Byåsen kirke 23. mars kl. 19.30.

Gratis inngang, påmelding på checkin.no



GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

BYÅSEN KIRKE 
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21. mars Maria Budskapsdag
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved 
Marte Solbakken Leberg og  
Randi Gullvåg Bangsund.  
Utdeling av 4-årsbok.

28. mars Palmesøndag
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Steinar Leirvik

1. april Skjærtorsdag
Kystad sykehjem kl. 11:  
Gudstjeneste med nattverd  
ved Marte Solbakken Leberg

Munkvoll sykehjem kl. 12.30: 
Gudstjeneste med nattverd  
Marte Solbakken Leberg

Byåsen kirke kl. 19.00:  
Gudstjeneste med nattverd og 
påskemåltid

2. april Langfredag
Kl. 11: Pasjonsgudstjeneste  
ved Marte Solbakken Leberg

4. april Påskedag
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste  
ved Ludvig Aasen

5. april 2. påskedag
Kl. 18.00: Påskelovsangen  
ved Ludvig Aasen, Odd Johan 
Overøye med flere.

11. april 2. søndag i påsketiden 
Kl. 11.00: Gudstjeneste  
ved Steinar Leirvik.  
Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten. 

18. april 3. søndag i påsketiden 
Kl. 17 og 19: Konfirmantforestilling 
(med særlig forbehold i forhold til 
smittevern) ved årets konfirmanter, 
band og crew fra Byåsen kirke

25. april 4. søndag i påsketiden 
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Steinar Leirvik.  
Sprell levende søndagsskole

Søndag 2. mai  
5. søndag i påsketiden
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Marte Solbakken Leberg

Lørdag 8. mai 
Kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved Ludvig Aasen og Eirik Jørgensen. 
Sindre Skauge, trompet

Søndag 9. mai   
6. søndag i påsketiden
kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved Ludvig Aasen og Eirik Jørgensen. 
Sindre Skauge, trompet.

Torsdag 13. mai  
Kristi himmelfartsdag 
Kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved Marte Solbakken Leberg og  
Eirik Jørgensen.  
Sindre Skauge, trompet

16. mai Søndag før pinse 
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Marte Solbakken Leberg

23. mai Pinsedag 
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Steinar Leirvik

30. mai Treenighetssøndag
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Silje Ludvig Aasen.  
Sprell levende søndagsskole

6. juni 2. søndag i treenighetstiden
K. 11: Familiegudstjeneste ved 
Lianvannet,  
ved Marte Solbakken Leberg med 
flere.

13. juni 3. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved  
Ludvig Aasen

20. juni 4. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Steinar Leirvik

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

Onsdag 24. mars: 
19.00: Fastegudstjeneste  
ved Tor Singsaas.  
Arnulf Johansen, obo. 

28. mars Palmesøndag
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Espen Dahlgren Doksrød

1. april Skjærtorsdag
Sverresborg kirkesenter kl. 18: 
Gudstjeneste ved Silje Kristin 
Meisal. Felles måltid etter 
gudstjenesten.

2. april Langfredag
Kl. 11: Pasjonsgudstjeneste  
ved Silje Kristin Meisal 

4. april Påskedag
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste  
ved Silje Kristin Meisal 

2. påskedag
Ingen gudstjeneste 

11. april 2. søndag i påsketiden 
Sverresborg kirkesenter kl. 17: 
Familiegudstjeneste/ Påskelovsang 
ved Espen Dahlgren Doksrød. 
Menighetens årsmøte.

Lørdag 17. april: 
Kl. 11: Dåpsgudstjeneste

18. april 3. søndag i påsketiden 
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Silje Kristin Meisal.

25. april 4. søndag i påsketiden 
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Silje Kristin Meisal

Søndag 2. mai  
5. søndag i påsketiden
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Silje Kristin Meisal

Onsdag 5. mai: 
Sverresborg kirkesenter kl. 18.00: 
Samtalegudstjenester med 
konfirmantene  
ved Espen Dahlgren Doksrød 

Lørdag 8. mai 
Konfirmasjonsgudstjenester  
ved Espen Dahlgren Doksrød

Søndag 9. mai  
6. søndag i påsketiden
kl. 11: Familiegudstjeneste  
ved Espen Dahlgren Doksrød

Torsdag 13. mai  
Kristi himmelfartsdag 
Kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved Espen Dahlgren Doksrød 

16. mai Søndag før pinse 
Kl. 11: Espen Dahlgren Doksrød

23. mai Pinsedag 
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Silje Kristin Meisal

30. mai Treenighetssøndag
Kl. 11: Gudstjeneste  
ved Silje Kristin Meisal

6. juni 2. søndag i treenighetstiden
Sverresborg kirkesenter kl. 11: 
Familiegudstjeneste.  
Skaperverkets dag 

13. juni 3. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste 

20. juni 4. søndag i treenighetstiden 
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 
Magnus Kyrkjebø Vinnes
Tlf. 480 43 998

SVERRESBORG MENIGHET
Gamle Oslovei 21, 7020 Trondheim

STRINDA, HEIMDAL OG BYÅSEN PROSTI
Brøsetvegen 168 eller Heimdalsvegen 4

Prost i Strinda, 
Heimdal og Byåsen 
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 

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



Menighetsbladet
Postboks 3340 
Hallset
7427 Trondheim

Menighetsbladet
Postboks 3340 
Hallset
7427 Trondheim

Min hjertesak 

Nina Weidemann

Dvergbjørka

Før i tida drakk folk te av dvergbjørk mot brysttæring. 
Teen skulle også hjelpe mot sykdommer hos sau og 
kyr. Kvister fra buskene ble benyttet som visper og gry-
teskrubber. Når dvergbjørka stod grønn, var det tid for å 
sende buskapen til seters, ble det sagt.

Menneskene høster av naturen og er en del av den – uten 
naturen ville vi ikke overleve, noen av oss. Vi som bor i 
byen med bugnende butikker nær oss har kanskje lett for 
å glemme hvor finstilt det store kretsløpet er, og hvordan 
vi mennesker lett kan få det ut av balanse ved overfor-
bruk og forsøpling. Det er den individuelle siden av saken.

På samfunnsplan har vi inntil nå innrettet økonomien på 
en slik måte at den medfører et stort overforbruk av de 
gavene jorda gir oss. Følgene er et voldsomt økende tap 
av livsviktige dyre- og plantearter og utslipp av alt for sto-
re mengder CO2 som gir alvorlige endringer i klimaet. Vi i 
den rike delen av verden bidrar mest til denne utviklinga. 

Fler og fler tar til orde for at vi som samfunn må tenke 
sirkulært: vi må beholde og utnytte naturressurser og 
produkter så lenge som mulig, i et kretsløp der færrest 
mulig ressurser går tapt. Produktene blir brukt om igjen, 
reparert, forbedret eller materialgjenvunnet. Avfall blir 
råstoff til ny produksjon. Klarer vi å sette dette i system, 
vil presset på arealer og biologisk mangfold reduseres 
betydelig og vi kan overlate en frisk planet til generasjon-
ene etter oss. 

Jeg håper jeg får leve en tid til, men når jeg dør, ønsker 
jeg at asken etter meg blir spredd for vinden. Det er lov i 
 Norge, bare det skjer på et øde sted, står det i gravferds-
bestemmelsene. Da håper jeg at asken faller ned i  jorda 
og gir grobunn for ei fin lita dvergbjørk på fjellet. Der kan 
den stå, midt mellom en fruktbar jord og en uendelig 
 himmel, som en deltaker i et evig kretsløp.

Fra jeg var ei lita jente har jeg fått være med på fjelltur. På fjellet var det mye spennende: myr 
og steinur, lav og mose, lemen og rype, molter og krekling. Aller mest forundret var jeg over 
dvergbjørka. Uten å gjøre mye vesen av seg stod den seig og sterk der hvor den vanlige bjørka 
måtte gi tapt for vær og vind. Et bittelite tre med bitte små blader, hvert blad som et lite smykke 
med mykt takkete kanter – kraftig grønne blad om sommeren, flammende røde om høsten.


