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INNHOLD

REFLEKSJONER

En kirke skulle få overrakt en skulptur av Jesus. 
Forventningene var store, men da de fikk se kunstverket, 
var det mange som ble forundret. Skulpturen manglet 
nemlig både hender og armer. Hvordan kunne de ta inn 
en ødelagt skulptur i kirken? De ansvarlige ble spurt 
om det var en feil. Svaret var: «Nei, den skal være slik 
for å minne oss om at det er vi som skal være Jesu 
hender.»

For meg blir dette et talende bilde på hva diakoni er. 
Diakoni er å være Jesu hender. Dette er en oppgave 
vi står sammen om. Det er mange måter å være Jesu 
hender på. Vi er forskjellige, og vi skal få lov til å bli 
brukt med de evner og interesser vi har. Et spørsmål 
vi kan stille oss er: Hvem trenger min omsorg og 
oppmerksomhet? 

Diakoni kan defineres som kirkens omsorgstjeneste. 
Sentralt i diakonien står nestekjærlighet, fellesskap, 
vern om skaperverk og kamp for rettferdighet.  
I fastetida, tida før påske, blir vi spesielt minnet 
om å løfte blikket ut over landets grenser. Hvert 
år gjennomfører menigheter over hele landet 
Fasteaksjonen. Dette er en innsamlingsaksjon til 
Kirkens Nødhjelps internasjonale arbeid. Årets aksjon 
har fått overskriften «Ja, vi elsker dette vannet». 
Pengene som blir samlet inn går til Kirkens Nødhjelps 
arbeid med vann og sanitær i utsatte områder. I Byåsen 
og Sverresborg menigheter vil konfirmantene ha en 
sentral rolle når årets Fasteaksjon gjennomføres. 
Sammen med voksne skal de være bøssebærere. En 
måte vi kan være Jesu hender på, er å ta vel imot 
bøssebærerne når de kommer på døra under årets 
innsamlingsaksjon. 
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Tekst: Martha Garborg Bergslid

Å være Jesu hender

glem de fullkomne
glem de fullkomne

de finnes ikke

det er de lunkne

de feige og late

de svake og redde

det er vi som må gjøre det
Ivar Selmer-Olsen
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Vi bor i rekkehus. Det er ikke enorme mengder snø som skal 
måkes. Men med 3 eldre enker i resten av rekka som også bør 
få litt hjelp, blir det likevel en liten jobb. Vanligvis er det grei 
trim. Men denne kvelden hadde jeg mer lyst til å komme meg i 
hus og se repriser fra dagens OL-øvelser på TV!

Det er da jeg får et herlig syn å skue! Sammen med gleden 
over straks å være heime, og litt motløshet over de forvokste 
snøhaugene i gata, ser jeg at innkjørselen er måket! Min egen, 
men også hos de tre eldre naboene! 

«Salig er de som måker snø, for de skal få gode naboer!»

Det er ikke slik det står i Bergprekenen i Matteusevangeliet. Men 
akkurat nå, føltes det slik. Vi har nemlig fått nye naboer på den 
andre siden også. Maria og Fredrik har bodd der i et drøyt år. Og 
på den tiden har den lille familien gått fra 3 til 4. Jeg husker det 
var travelt med små unger. Men tydeligvis ikke verre enn at en 
kan måke snø for andre!

– Lær av studentene!
Byen er i endring. Vi flytter på oss. Eller andre flytter på seg. 
Hvordan skal vi ta imot innflyttere på Byåsen? Dette er tema 
for Menighetsbladet du holder i hånda.

På baksiden av bladet kan du lese om hva et mislykket første 
besøk, førte med seg for Hege og Marianne. De ble venner for 
livet! Godt nabolag er gull. Og er et felles ansvar. Både for den 
som flytter inn. Og den som bor her fra før.

– Salige er de som måker snø!

– Lær av studentene, sier Cecilie og Kjetil der de er i ferd med 
å gå fra studentliv til småbarnsliv. De opplevde at Trondheim 
var en god studentby, og at det var lett å bli invitert med på 
ting. Marokkaneren Mati er butikksjef på Hallset. Han synes 
Casablanca og Trondheim er likt, fordi folk begge steder er 
flinke til å bry seg! Inger Marie får kontakt gjennom hunden sin, 
og traff tilfeldig på en dame som hjalp henne på veien, mens 
rogalendingen Jannicke synes trøndere er litt høylydte! 

Det er fint å lese hva de nye på Byåsen opplever og tenker. 
Og nyttig. Da jeg spurte på Facebook om en god måte å møte 
innflyttere på, ble det nevnt: -Invitèr på sykkeltur. Ring på med 
en pose twist. Bak noe og gå på døra. Lag en grillfest i gata. Smil! 
(Eventuelt sammen med en blomsterbukett) Kaffe og boller.  
Ta en prat over hekken, og lytt. Ring på døra og si hei!

I Bibelen er ordet «innflyttere» brukt hele 35 ganger. Det står ikke 
helt det samme som på facebook. Men betyr vel djupest sett noe 
av det samme. Når vi minnes om ta vel imot innflyttere, og som 
Sakarja skriver i verset før han omtaler innflyttere og andre utsatte: 
«Vis kjærlighet og barmhjertighet mot hverandre.» (Sak 7,9) 
Sånn er det. Og takk til alle som måker snø!

Tekst: Steinar Leirvik

Jeg grudde meg til å komme hjem. Vi hadde vært borte et par dager, samtidig som  
Trondheim hadde vinterens største snøfall. Å komme hjem i småsko til djupsnø,  

kaldt hus og mye som skal bæres inn fra bilen, er ikke den beste starten på ei ny uke.

Heldig med nabo som måker litt ekstra.

Småsko er dårlig for snømåking en søndagskveld.
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Jeg velger meg Byåsen!
Tekst: Hans Kristian Solbu. Foto: Privat

Jannicke Grønning (snart 31 år) flyttet 
sammen med familien sin til Byåsen, 
 nærmere bestemt Breidablikkvegen, i 
 september i 2016. Familien består av 
henne og Simon Sølberg (30), Liam på 
4 år og Pernille på 9 måneder. Da 
kom de hit fra Oslo. Simon er fra 
Trondheim, og han ville hjem. 
Han er riktignok fra  Tiller, 
men det var lenge klart 
at det skulle bli  Byåsen. 
Simon er prosjektleder for 
Forsvarsbygg, og pendler hver 
dag til Ørlandet. 

– Hvordan var det for deg å 
skulle flytte hit?
– Noe må man jo ofre for kjærligheten, 
sier Jannicke med et godt smil. Jeg har 
vokst opp i Stavanger, men de siste 12 
årene har jeg bodd i Oslo. Der har jeg både 
familie og venner. Det var i Oslo jeg ble 
kjent med Simon, og det var tidlig klart at 
det måtte bli Trondheim. Jeg har jo vært 
her en god del ganger på ferie, og jeg ble 
overbevist om at det skulle bli bra.

Jannicke var gravid med Pernille da 
hun kom, og hun hadde ikke noen jobb 

å komme til. I Oslo har hun arbeidet som 
renholder og så i mange år som innkjøper i 
Aker Solutions. – Jeg må innrømme at jeg 
syns det var litt tungt i starten. Jeg kjente 
ikke så mange og gikk ganske mye alene. 

Så det hendte at jeg lurte på om dette 
var så lurt. Men etter at Pernille 

kom, ble det mye lettere. Jeg 
har fått mange kontakter 
både gjennom baby-sangen 
på  Sverresborg kirkesenter, 
Åpen barnehage på museet 

på Sverresborg og med 
foreldre i Liam sin barnehage. 

Og nå skal jeg etter hvert begynne 
å søke meg jobb. Da ser jeg for meg noe 
i byggebransjen, for «oljå» er det vel ikke 
så naturlig å satse på her.

– Hva er det beste med å bo på 
Byåsen?
– Jeg syns vi bor så sentralt til for alt: 
God barnehage for Liam, og etter hvert 
Pernille. Det er lett å komme seg til byen 
og opp igjen. Og så har vi veldig fine ute-
områder like ved der vi bor med Bly berget 
og Theisendammen med gode mulig-
heter både for lek, for gåturer og ski og 
skøyter. Vi er en familie som er glad i å 

komme oss ut i marka, og i år har vi jo 
hatt en  fantastisk fin vinter med mye sol. 
Det  hjelper virkelig på humøret. Men jeg 
må nok innrømme at forrige vinter var 
 tyngre å komme seg gjennom. Men denne 
 vinteren har vi allerede vært flere ganger 
ute og grillet, for det trives vi med.

– Syns du trønderen er 
annerledes enn rogalendingen?
– Trønderne er ganske høylytte av seg og 
rett på, – litt mer enn jeg er vant med. 
Men veldig hyggelige. Folk er snar til å 
hilse på andre her. Jeg syns det er fint, 
for eksempel når jeg går en tur rundt 
Theisendammen at det er så mange som 
sier «hei». Det er jo ikke så store greiene, 
men betyr likevel mye.

– Er det ingenting du savner?
– Det eneste jeg savner er familien min, 
ellers har jeg alt jeg trenger. Den leilig-
heten vi bor i nå er for liten til oss, så vi 
har begynt å se oss om etter noe nytt. Vi 
tenkte en stund på Tiller der Simon har 
vokst opp, men vi syns det er så mye bra 
med området her. Så nå ser vi oss om 
etter en ny og litt større leilighet her på 
Byåsen.

Glad i å komme ut på tur. Ikke så langt å komme seg ned til fjorden heller for Jannicke og familien hennes, selv om de bor på Byåsen.

– Jeg syns det er superfint på Byåsen, sier Jannicke med sin myke Stavanger-dialekt.  
Men det har ikke vært sånn hele tida.

– Noe må  
man jo ofre for 
kjærlig heten,  
sier Jannicke
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Inger Marie har funnet seg godt til rette på Munkv
oll

 G
år

d.

på Byåsen. Der jeg har bodd før har det 
vært ganske flatt, men jeg begynner å 
vende meg til det nå. Og så er det deilig 
å slippe unna vinden som alltid var der 
på Lista. Jeg grudde meg også til glatte 
veger, men nå har jeg skaffet meg solide 
brodder fra XXL, noe jeg vil anbefale til 
alle, så nå går det helt greit i alle bakker 
og på alt slags føre. 

Inger Marie har en flott portugisisk vann-
hund som heter Cinika, og den gjør at hun 
må ut å gå minst tre ganger om dagen. 
– Det er fint å gå turer ved Havstein kirke 
og på den nye kirkegården. Der er det så 

Føler seg priviligert

Inger Marie Marum, snart 80 år, kom flyttende i august i fjor og flyttet inn i leilighet  
på Munkvoll Gård. Det første hun sier når jeg kommer innom, er at her er det flott å bo,  

fin utsikt og deilig med varme i gulvet på badet.

Tekst og foto: Hans Kristian Solbu

Inger Marie har flott utsikt fra verandaen på Munkvoll Gård. 

– Jeg hører på dialekten din at du 
ikke er trønder. Hva var det som 
fikk deg til å flytte hit?
– Jeg kom nå flyttende fra stort hus med 
hage på Lista, men har bodd veldig mange 
steder i løpet av livet mitt: Jeg vokste opp i 
Farsund. Som voksen har jeg bodd i Vadsø, 
tre år i India, på Nesøya utenfor Oslo, på 
Hamar og i mange år på Lørenskog før 
jeg flyttet til Lista for 11 år siden. Jeg har 
stortrivdes på Lista, men nå begynte det 
å bli slitsomt for meg å holde på med hus 
og hage, og så ble det ekstra stusselig da 
naboen min døde.

Jeg er ikke trønder, men det var helt 
naturlig for meg å velge Trondheim og 
Byåsen fordi her har jeg sønn, sviger datter 
og barnebarn og bror og svigerinne. Dess-
uten har jeg også sønn, sviger datter og 
barnebarn i Rissa. Så jeg har vært her 
oppe mange ganger og har alltid likt 
Trondheim. På Lista har jeg ingen familie. 
Jeg har ikke angret på flyttinga selv om 
det var trist å flytte fra venner der nede, 
men vi holder god kontakt.

– Har det ikke vært noen 
problemer med å komme hit?
– Jeg må innrømme at den første tida var 
det uvant og slitsomt med alle bakkene 

vakkert. Og så kan jeg ta med Cinika på 
de lukkete hundebanene på Havsteinflata.
– Jeg føler meg privilegert. Med hund 
kommer man i kontakt med mange 
 hyggelige mennesker. Jeg har også fått 
god kontakt med en hyggelig nabo her på 
Munkvoll Gård.

– Så du syns ikke trønderen er 
vanskelig å komme i kontakt 
med? Jeg ser for meg at folk der 
du kommer fra er mer åpne og 
spontane.
– Nei, jeg vil nesten si heller tvert imot. Ikke 
så lenge etter at jeg kom, hadde jeg tenkt 
meg en tur til Byåsen kirke. Men jeg hadde 
problemer med å finne den. Jeg stoppet 
og spurte en dame om veien, og så var hun 
også på vei dit. Hun heter Magnhild. Det 
endte med at hun satt på med meg slik at 
jeg kom til rett sted. Gjennom Magnhild ble 
jeg kjent med Målfrid, og hun husket igjen 
navnet mitt fordi søsteren hennes hadde 
arbeidet sammen med meg for mange år 
siden på Stovner sykehjem. Så nå drikker 
jeg ofte kirkekaffe sammen med dem. Er 
det ikke fantastisk!?

Det er også flott å komme på «Tirsdags-
gruppa» og Formiddagstreffet på Sverres-
borg kirkesenter. Alle er vennlige og åpne. 
Jeg er også medlem av husflidslaget, et 
kontaktpunkt jeg håper jeg kan utvikle. Og 
det gjelder også Nidaros Brukshundklubb 
der vi trener rallylydighet. Jeg har vokst 
opp med hund og hatt det i store deler av 
livet. Det gir fint selskap og holder meg 
også i aktivitet.

– Du har flyttet mye. Tror du at 
du kommer til å bli her resten av 
livet?
– Ja, her vil jeg være så lenge jeg kan. 
Hvordan det blir mot slutten av livet, kan 
jeg jo ikke vite. Men barna mine skal i alle 
fall slippe å reise lange veier for å stelle 
min grav. Men før jeg kommer så langt, 
har jeg mye å glede meg over og glede 
meg til med utgangspunkt i leiligheten 
her på Munkvoll Gård.
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Da Cecilie Lund Vestergaard (30) og Kjetil 
Masdal Vestergaard (32) fikk barn, ble det 
enda viktigere å bo på Byåsen. Det handler 
om nærhet til Marka, og om tilhørighet til den 
kirka der Håkon (6 mnd) ble døpt.

– Vi ønsker at Håkon skal få tilhørighet til Byåsen som sin kirke. 
Som studenter gikk vi i Salem. Nå ønsker vi også å være mer i 
Byåsen kirke. Vi vil knytte oss til en lokal kirke, og være en del 
av lokalsam funnet, sier de to, som også har observert et artig 
særtrekk ved  bydelen sin: 
– Du vet du er på Byåsen, når du er på butikken og møter mange 
mennesker i treningstøy! Det er mange sporty mennesker her, 
sier Cecilie og smiler. Hun var akkurat ferdig med sin legeturnus 
da Håkon ble født, og er for tiden hjemmeværende og jobbsøker. 
Kjetil er samfunnsøkonom og jobber i Miljødirektoratet, eller 
som han selv sier:
– Jeg prøver å redde norsk natur!

De bor i Gamle Åsvei, og hvis de noen gang må flytte, vil de nok 
også velge Byåsen. Marka er viktig, og ellers merker de jo at 
foreldretilværelsen har endret hele måten å tenke på:

– Nå tenker vi mer på framtida enn før, men også å være mer 
tilsted her og nå. Vi er mer hjemme enn da vi var studenter, og 
det betyr mer hvor vi bor. 

Vi møter det trivelige paret etter en gudstjeneste i Byåsen kirke, 
og de forteller om andre spørsmål de stiller seg:
– Hva vil vi investere tiden vår i? 
– Og hvilke verdier vil vi gi barna våre? 

Deilig med vinter
– Vi håper at vi kan gi Håkon trygge, gode rammer om sin opp-
vekst, ikke minst ved å bruke mye tid sammen. At han lære å bli 
glad i mennesker, og vil like å være ute i naturen. I tillegg ønsker 
vi å gi ham tilhørighet til kirka si.

– Noe av det som er fint med Byåsen, er at det er nærhet til det 
meste; både byen og Marka. Dessuten er det deilig at det er vinter 
her, og mange virker som de er glad i nabolaget sitt!

Cecilie vokste opp på Flatåsen, men ble døpt i Byåsen kirke. 
Hun flyttet til Jæren som 10-åring og bodde der i ungdomstida. 
Cecilie savnet skog og natur, og mormor på Solvangen. Kjetil er 
halvt trønder, men kommer fra Skien, før studier førte ham til 
Trondheim. 

– Lær av studentene!
– Vi råder innflyttere til å engasjere seg i ett eller annet, og bli 
med på noe i lokalmiljøet. Det er viktig å hilse på naboen, og å 
bli med på dugnad!

– Til dere som bor her fra før, vil vårt råd være at det er fint 
å hilse på den som kommer som ny, ringe på døra, og ønske 
 velkommen! Oslo var er en mye mer lukket studentby. Vi 
anbefaler trondhjemmere å lære av studentene i byen; mange 
av dem er flinke til å trekke med seg folk! Ofte skal det så lite 
til, spør gjerne hvordan det går! 

Avslutningsvis spør vi om deres ønsker for kirka i lokalmiljøet:
– Vi trives i Byåsen kirke, og synes det er bra med en allsidig 
brukskirke! Ellers håper vi at kirka kan ha lav terskel, være 
inkluderende, allsidig, og bruke et språk som er hverdagslig!

– Byåsinger går i treningstøy på butikken

Kjetil, Cecilie og Håkon kjenner seg heime i Byåsen kirke.

Tekst og foto: Steinar Leirvik
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Elmaati Chakker, eller Mati som han bare kalles på Migosenteret, 
er 49 år og har bodd 30 år i Norge. Sammen med kona Eli 
Øyangen fra Rosenborg, har han barna Mathias (25) og Adam. 
(15) Mati eier selskapet Chakker AS, og gjennom dette firmaet 
har han i 11 år vært driver av dagligvarebutikken Coop Extra på 
Hallset, hvor vi møter ham til en trivelig samtale på et enkelt 
kontor der ansatte stadig stikker innom.

Handlinger viktigere enn tro
I Koranen er det mange navn på gud. Ett av dem er «Elmaati,» 
det samme som fornavnet til butikksjefen. Det betyr «gave.» 
Mati er født og oppvokst som muslim i Casablanca i Marokko, 
men utøver ikke islamsk tro i dag.

– Jeg drikker alkohol, og mener tro er noe en har inni seg. Det 
viktigste er ikke hva du tror på, men hva du gjør mot andre 
mennesker, mener Mati og siterer kjente ord som for mange av 
oss forbindes med Jesu ord og Den gylne regel: 

– Alt du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du også gjøre mot 
dem.

– I Casablanca levde både kristne, muslimer og jøder godt 
sammen, sier Mati og fortsetter:
– De fleste marokkanere synes ikke religion og tro er så viktig. 
Det viktigste er hvem du er som menneske! 

– Jeg mener at å bry seg om andre er viktig, og at menneskeverd 
betyr mer enn religion og politikk. Alle mennesker fortjener et 
godt liv!

For mange utlendinger?
Det var nysgjerrighet som gjorde at Mati første gang kom til 
Norge. Først for to uker ferie, men han trivdes så godt at han ble 
værende. 4 år i Oslo, og deretter til Trondheim, hvor han begynte 
på handelshøyskolen BI. Samtidig begynte å jobbe deltid på ICA, 
og siden har han vært i dagligvarebransjen. 

– Folk i Trondheim er inkluderende, byr på seg selv og er lette 
å prate med. I tillegg har jeg vært heldig med de jeg jobber 
sammen med, synes Mati.

Han forteller at dagene i butikken aldri blir som planlagt:
– Det er alltid noe som dukker opp, og ingen dager er like. Jeg 
jobber hver søndag 2-3 timer for å komme ajour, og annenhver 
lørdag. Det er ikke aktuelt å jobbe bare 37 ½ timers uke for meg, 
for det mye press på pris og kostnader. 

– Det er 23 medarbeidere i butikken. Jeg har fått kritikk for at 
det var for mange utlendinger ansatt, men det har roet seg ned. 

Her er det medarbeidere fra Iran, Tyrkia, Afghanistan, USA, Syria, 
Irak, Marokko og Norge.

– Jeg tenker ikke nasjonalitet! Det som er viktig, er å ha flinke 
folk med god holdninger, at de er pålitelige og viser initiativ. Da 
kan alle få sjansen!

– Våre medarbeidere har forskjellig bakgrunn, men vi har lite 
sykefravær og veldig godt arbeidsmiljø, avslutter Elmaati 
Chakker på Coop Extra Migosenteret.

Lengter hjem til Trondheim

– Ingen dager er like i dagligvarebransjen, sier «Mati» på Coop Ekstra 
Migosenteret.

Tekst og foto: Steinar Leirvik

– Trøndere bryr seg og er lette å komme i kontakt med! Jeg har vært i Norge i 30 år,  
og kunne ikke tenkt meg å bo noe annet sted! Når jeg må til Oslo på møter, lengter jeg  

fort hjem til Trondheim! Jeg føler tilhørighet til byen, og elsker Rosenborg!



 Anna NicolineGunn
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MARS

APRIL

MAI

JUNI

Faste aktiviteter
■ Babysang: Hver tirsdag  

For babyer 0-6 måneder  
kl. 11.00, og 6–12 måneder  
kl. 12.00.

■ Byåsen Pre Soul Children øver 
mandager i oddetallsuker  
kl. 17.30. 

■ Byåsen Familiekor øver 
mandager partallsuker  
kl. 17.30.

■ Byåsen KFUK-KFUM speider-
gruppe har samling onsdager  
kl. 18.00 ved Haukvatnet. 

■ Søndagsskole Sprell levende  
11. mars og 8. april og  
27. mai. Vanlig søndagsskole 
andre søndager unntatt ved 
familiegudstjenester. 

■ Shelter ungdomskafé:  
Tirsdager kl. 18.00–22.00 og 
fredager kl. 19.00–23.00.

1.-4. Vinterleir for konfirmante, 
Oppdal

11. Sprell levende søndagsskole 
12., 14., 15. og 16.:  

Påskevandringer i Byåsen kirke 
18. Ungdomsgudstjeneste  

kl. 19.00
21. Påskemysteriet
25. Familiegudstjeneste på 

Lavollen, overføres av NRK  
i radio og TV

1. Høytidsgudstjeneste i Byåsen 
kirke 

2. Påskelovsangen kl. 18.00
8.  Sprell levende søndagsskole
15.  Musikal med konfirmantene kl 

17.00 og 19.00. Billetter
22.  Familiegudstjeneste med 

utdeling av 4-årsbok
25.  Kirkebokspioner

Dette kommer!

Fra Jul til Påske!
Det var moro å oppleve at så mange barn og unge kom i kirken for 
å feire jul sammen med oss. På skolegudstjenestene og krybbe-
vandringene hadde vi æren av å ha besøk av tusenvis av barn og 
unge. Vi setter stor pris på at skolene og barnehagene ønsker å være 
sammen med oss i julen. Imens vi takker for en flott jul her i kirken, 
gleder vi oss til alt det spennende som skjer i vår!

Året startet med en braksuksess med «Ung Messe» i midten av januar. En flott gudstjeneste som 
fremtidens fantastiske ungdomsledere sto for. «Tårnagent» for barn som går i 3. trinn var preget av 
både godt humør og godt oppmøte. I tiden fremover arrangeres det Ungdomsgudstjeneste den 18. mars. 
Dette blir en gudstjeneste spesielt laget for ungdom. Påske blir det også, med både «påskemysteriet» 
for barn på 4. trinn og spennende «påskevandringer» for barnehagebarn. Vi gleder oss!

Lars Christoffer Skogrand

2. Kirkebokspioner
 Utflukt Dalgårdkonfirmanter
5., 6., 10., 12. og 13.: 

Konfirmasjonsgudstjenester
15.  Babygudstjeneste kl. 12.00
27.  Sprell levende søndagsskole

10.  Familiegudstjeneste på Lian
22.-26. Konf.action konfirmantleir  

i Bø

Påskemysteriet 
Onsdag 21. mars inviterer vi til en annerledes ettermiddag i kirka, bare for 
dere på 4. trinn Denne ettermiddagen skal vi ha ulike aktiviteter som sang, 
dans, drama, forming og fortelling. Vi skal snekre, male og bygge. Kl. 19.00 
inviteres foreldre og andre til å se forestillingen «Påskemysteriet». Invitasjon 
til barn på 4. trinn kommer i posten.

Konfirmantenes fasteaksjon
Tirsdag 20. mars er det fasteaksjon og våre flotte konfirmanter skal gå 
rundt i menigheten med bøsser. Fasteaksjonen i år går til å sørge for at barn 
rundt om i verden skal få tilgang til livsviktig rent drikkevann. Vi er stolte over  
engasjementet konfirmantene viser, og håper at alle tar godt imot dem!

Konfirmantmusikal
15. april kl. 17.00–19.00 frem fører årets konfirmanter sin versjon av musikalen 
 Treseksti i Byåsen Kirke. Musikalen forteller  historien om «Den hjemkomne 
sønnen». Vi  rigger om hele kirken for å kunne presentere byens beste 
konfirmant musikal. Store talenter skjuler seg blant konfirmantene. Dyktige 
skuespillere, sangere, dansere med mer sørger for at vi får oppleve en moderne 
versjon av en klassisk bibel historie. Dette blir en fantastisk forestilling for alle!  
Billettsalg og mer info på våre  hjemmesider.

Ungdomsgudstjeneste
Mangler du gudstjenester på konfirmantkortet, eller bare har behov for noe litt mer ungdommelig i 
gudstjenesten så passer denne gudstjenesten perfekt for deg! Byåsen kirke ønsker at alle skal føle seg 
verdsatte og velkomne i kirken. Derfor arrangerer vi den 18. mars kl. 19.00 «Ungdomsgudstjeneste» i 
kirken ved Kapellan Ludvig Aasen. Gjennom samtale med ungdom og ungdomsledere i kirken har vi lagt 
opp til en gudstjeneste laget spesielt for ungdom. 

Familiegudstjeneste – 4-årsbok
22. april kl. 11.00 er det 4-åringenes tur til å bli satt pris på. Det blir arrangert 
familiegudstjeneste i Byåsen kirke ved Kapellan Ludvig Aasen hvor vi deler 
ut 4-årsbok til barn i menigheten som blir 4 år i løpet av 2018. 
Foreldre får invitasjon i posten.
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MARS

APRIL

MAI

JUNI

Babysang og MandagsCafé
På Sverresborg kirkesenter har vi babysang hver 
mandag, samtidig som det er det åpen kafé for 
alle kl. 11.00-14.00. På grunn av stor interesse 
for babysang, har vi to grupper, og man kan være 
med på den som passer best. Vi samles kl. 11.30 
og kl. 13.00. Kom med den stemmen du har, for 
barnet er det den vakreste av alle! Facebook: 
Babysang i Sverresborg kirkesenter. 

Sverresborg Familiespeider
Bli med på våre søndagsturer! Familiespeiding 
er et speider tilbud der programmet er rettet 
mot hele familien, og hvor voksne og barn skal 
lære, lage og leke sammen. Vi drar oftest på tur i 
nærområdet, og ønsker å være et lavterskeltilbud 
der alle som vil kan være med. Nærmere 
informasjon om arrangement og turer finner du 
på facebook: Sverresborg familiespeiding. 

Kirkerottene
Barn født i 2012 og 2013 blir spesielt invitert til teaterforestilling om Kirkerottene i Lademoen kirke 
lørdag 7. april kl. 14.00. Vi får møte kirkerottene Vesle og Fredo, som gjennom humor og varme lar 
barna bli kjent med fascinerende fortellinger om Jesus og med kirkerommet som et sted for tro og 
tradisjon. Gi gjerne beskjed om dere kommer! Dere er også invitert til Kirketorsdag 8. mars, og det 
blir utdeling av Kirkerottegave på gudstjenesten 11. mars. 

Omtrent 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: 
svb Krybba. 

Vil du spise middag sammen med andre, drikke 
kaffe mens barna leker, bli kjent med nye eller 
møte gamle venner? Velkommen til kirketorsdag! 
Aktivitetene varierer litt fra gang til gang, og du/
dere kan være med på hele eller bare deler av 
ettermiddagen. 

8. mars Kirketorsdag med Kirkerottekino
12. april GRØNN Kirketorsdag med    
  byttemarked og miljøfokus
31. mai Kirketorsdag med grilling og leker 

5.  Babysang og Mandagscafé
7.  KryBBa
8.  Kirketorsdag
11.  Familiegudstjeneste med 

Kirkerottene
12.  Babysang og MandagsCafé
18.  Familiespeiding
19.  Babysang og MandagsCafé
20.  Fasteaksjon
21.  KryBBa

4.  KryBBa
7.  Kirkerotteteater
8.  Påskelovsang
9.  Babysang og MandagsCafé
11.  KryBBa
12.  Kirketorsdag
15.  Familiespeiding
16.  Babysang og MandagsCafé
23.  Babysang og MandagsCafé
25.  KryBBa
30.  Babysang og MandagsCafé

Natt til 1. mai – Åpent hus for 
ungdom på Kirkesenteret

7.  Babysang og MandagsCafé
9.  KryBBa
13.  Familiespeiding
14.  Babysang og MandagsCafé
16.  KryBBa
28.  Babysang og MandagsCafé
31.  Kirketorsdag

4.  Babysang og MandagsCafé
6.  KryBBa Sommerfest!
10.  Familiegudstjeneste 
11.  Babysang og MandagsCafé
16.-17. Familiespeiding på 

overnattingstur
18.  Babysang og MandagsCafé
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Vi jobber med å få til et godt opplegg for 5.–7.trinn, 
og trenger flere voksne til dette! Det skal bli et 
tilbud etter skoletid én dag i uka, med varierende 
aktiviteter, som spill, baking, legobygging mm. 

Mer informasjon kommer, så følg med!

TWEENS 
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PORTRETTET

Vi hører mye om toppidrettsutøvere for tida, – om alt de må 
forsake, om hvor mye de må trene og at de er på farten mye 
av året. Er det litt på samme måten for unge mennesker som 
satser på musikken? Lars Magnus og jeg møtes på den 3. dagen 
under OL, og Marit Bjørgen har nettopp vunnet sølv i 15 km med 
skibytte.

Lars Magnus vokste opp med musikk i huset. – Jeg var vant til å 
høre foreldrene mine øve. Pappa Harald på piano og mor Kristin 
på fiolin. Kristin spiller i Trondheim Symfoniorkester (TSO), og 
noen ganger var han med henne på jobb. Selv begynte han å spille 

Tekst og foto: Hans Kristian Solbu

Drømmer om fast jobb

– Joda, jeg kan godt være med på et intervju, men akkurat for tida er jeg ganske opptatt med 
prøvespilling, så det er fint om vi kan ta det om et par uker. Det var svaret jeg fikk fra Lars 
Magnus Steinum da jeg ringte ham. Og så føyde han til: Jeg vet ikke sikkert hvor jeg spiller  

de neste ukene, om det er her i Trondheim eller Oslo, Bergen eller Stavanger.

fiolin da han var 7 år. Først privat og så på Trondheim kommunale 
musikkskole. Etter hvert ble han med i skoleorkesteret og spilte 
også i mindre grupper. Så ble det «Lørdagsskolen» og fra han 
var 16 år var han med i prosjektet «Unge musikere» som er 
knyttet til NTNU.

Mye er likt med en toppidrettsutøver
– Det er kanskje ikke så stor forskjell mellom oss som satser 
på musikk og dem som driver med toppidrett. For begge parter 
handler det mye om trening og øving, og ikke minst om å toppe 
formen. For idrettsutøvere fram mot viktige konkurranser. For oss 

Det kan bli mange timer alene i øvingsrommet.
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LARS MAGNUS STEINUM
Født: 28. september 1991
Yngst av tre søsken
Fiolinist i 4. generasjon

Samboer med My Wilsborg (som også spiller fiolin)

Skole: Birralee, Nyborg, Sverresborg, Katta 
(musikklinja)

Utdanning: Guildhall School of Music and Drama, 
London
Master ved Norges Musikkhøyskole (med Elise Båtnes)
Liker (utenom musikk): se serier og film, trene.

Hører på: Research for ting han skal spille, men for å 
slappe av gjerne rock og pop fra 1960-70-80-tallet.
Har spilt på romjulskonsert i Havstein kirke 11 år på 
rad.

fram mot viktige prøvespill og konserter. Det krever disiplin for å 
komme langt. Det blir mange timer alene på prøverom. Men det 
er ikke bare spørsmål om antall timer, jeg må også være bevisst 
hvordan jeg øver. Være effektiv, og stadig utvikle teknikken. Også 
for oss har det mye å si at vi spiser riktig og at vi holder oss i god 
fysisk form. Men vi som satser på en orkesterkarriere slipper det 
medie-presset som mange idrettsutøvere er utsatt for.

– Det er jo mye snakk om doping i toppidretten for 
tida. Er det noe som dukker opp blant musikere 
også?
– Det eneste jeg vet om dette og har hørt om er at noen musikere 
bruker betablokkere for å motvirke adrenalineffekt eller økt 
hjerterytme i situasjoner der man kan bli svært preget av 
nervøsitet, slik som ved prøvespill og viktige konserter. Jeg 
har ikke vært borti det selv, og vet ikke hvor utbredt det er. 

For tida jobber Lars Magnus som freelancer. I praksis betyr det 
at han blant annet får korte oppdrag i et av de store orkestrene 
i landet, – i TSO eller Oslo Filharmoniske Orkester (OFO), i 
operaorkesteret, eller i Bergen eller Stavanger. Han er godkjent 
som vikar i alle de store orkestrene i landet. I tillegg øver han 
rett og slett for å få seg fast jobb. Da jeg møtte han, var han 
nettopp kommet hjem fra prøvespill for Opera-orkesteret i Oslo, 
og et par dager etterpå reiste han tilbake til Oslo for å spille i 
OFO et par uker. Da skulle han være med på en miniturné med 
orkesteret, blant annet til Røros. – Målet mitt er å få fast jobb, 
og drømmen er å spille i OFO. Men det er også der konkurransen 
er hardest. Samtidig er det jo sånn at det er flest fiolinister det 
er behov for. Konkurransen kan være enda tøffere for dem som 
spiller blåseinstrumenter. Så jeg tror ikke det skal være helt 
umulig heller.

Vikar i TSO
Det er ikke så lenge siden Lars Magnus avsluttet et 1,5-årig 
 vikariat i TSO. – Det er jo fiolinstemmene som har flest noter, sier 
han med et smil, så det er mange ganger det er mye musikk å 
lære seg til hver uke. Når vi skal spille musikk jeg ikke kjenner til 
fra før, begynner jeg ofte med å spille sammen med innspillinger 
som er gjort av musikken, og så går jeg gradvis over til å jobbe 
med notene. Når det er kjent musikk, starter jeg rett på notene. 

Når jeg spør om han har noen yndlingskomponister, drar 
han på det ganske lenge. – Hvis du tvinger meg til å 
velge tre, tror jeg den første må bli Anton Dvorák, 
og så er jeg jo glad i Ludwig van Beethoven, og da 
må kanskje den tredje bli Franz Schubert. Når det 
gjelder musikk av nålevende komponister, syns 
jeg det er spennende å spille det også. Men da er 
det fint om komponisten kan komme og fortelle 
litt om hva hun eller han har tenkt og ment med 
det de har komponert.

Å spille i Havstein kirke
Lars Magnus syns det er flott å spille i orkester, men aller best 
liker han å spille kammermusikk, – altså i mindre grupper, 
– for eksempel i kvartetter, eller sammen med piano. For i 
kammermusikken er det større plass for egen kreativitet. Et godt 
eksempel på at mange har hatt glede av denne kammermusikk-
kreativiteten er at Lars Magnus har holdt konsert 11 år på rad 
i Havstein kirke i mellomjula sammen med sin søster Marit 
Charlotte som spiller fløyte og faren Harald på piano.

– Havstein kirke og Sverresborg menighet har jeg vært en del 
av siden barndommen, og jeg er både døpt og konfirmert i kirka. 
Det gjør det ekstra spesielt å spille der. Samtidig er det et veldig 
vakkert rom å spille i, både med tanke på estetikk og klang. Vi 
håper på å kunne holde tradisjonen gående i mange år framover. 

Oppturer og nedturer
Som for alle har også det å være musiker både 

oppturer og nedturer. – Jeg tenker noen ganger 
at det hadde vært fint å kunne vise over tid hva 
jeg driver med og duger til. Prøvespilling er en 
ganske stor belastning. Det er mye venting. Jeg 
hører på hvordan de andre gjør det. Og det er ikke 

klokka eller lengdemålet som viser om innsatsen 
min er god nok. Vi spiller for en jury som består av 

andre musikere, og der kan det jo være forskjellige 
meninger om hva som er bra og ikke bra. Og ellers er det jo 
sånn at for en freelancer, så vet man ikke mer enn noen uker 
framover i tid.

Men Lars Magnus elsker uten tvil det han holder på med, og 
han lever også brukbart økonomisk med det for tida. Han har 
overhode ikke tenkt tanken på å gi seg eller på å hive fiolinen 
i veggen. – Men du får komme igjen om 50 år og spørre meg 
da, – så får vi se …

Lars Magnus drømmer 
om fast jobb i et orkester.

Lars Magnus liker 
aller best liker å spille 

kammermusikk.  
For i kammermusikken  
er det større plass for 

egen kreativitet. 
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LØRDAG 5. MAI KL. 11.00
Jonas Meland
Magnus Oliver Johansen
Rolf Håkon Rønning
Nikolai Berge
Johannes Magnus Sjøstrøm
Emma Lereim
Iver Tinlund Gundersen
Adrian Barstad Smevik
Victor Berg
Per Sivert Bjørnbeth
Anders Martin Opsal Karlsvik
Emma Lefstad Hilmarsen
Henrik Gard Lervik
Simon Brå-Oben
Fredrik Aass Ålberg
Elias Volden Elkhou
Signe Wærum Kjeldsberg
Nikolai Ramlo

LØRDAG 5. MAI KL. 13.00
Camilla Svendsen Vonstad
Lea Kristin Kendel Nervik
Anders Emil Buvarp
Elise Marie Larsen
Jonas Reitan
Nora Stien
Celina Lassen Jasari
Sander Fladvad
Emma Indal Wærnes
Tora Dammen
Kristoffer Belsaas Pedersen
Ina Helde
Ida Emilie Lian
Henrik Gjerde
Maja Nergaard Føll
Fredrik Stavran Jonassen
Emma Wormdal Karlsen

BYÅSEN KIRKE

Preben Bøklepp Saksegård
Vilde Solum

SØNDAG 6. MAI KL. 11.00
Philip Røst Wideberg
Preben Kleppe Halgunset
Christoffer Andre Reppe
Kristianne Wormdal Moen
Helene Svenning
Lucille Esther Ryan-Øye
Oskar Dahl Johansen
Ola Hoemsnes Sandum
Benedikte Almlie
Mia Hoff
Sanna Møkkelgård Johnsen
Anna Volent
Emilie Nordbotn Lillesand
Tobias Monsvoll
Aleksander Grytvik Dahl
Sigurd Botten Granås
Christoffer Andre Reppe
Caspar Ulfseth Piene
Robin Grytvik Dahl

SØNDAG 6. MAI KL. 13.00
Christina Hesselberg Hanebo
Katja Jacobsen Dybsland
Bodil Rørmark
Daniel Sandre Isaksen
Marianne Iversen
Tor Stavrum Amundsen
Emma Ulfstein Bye
Mats Arntzen Wanvik
Kristian Jonassen
Sindre Klevset Kjellås
Martine Sagen
Håvard Myrhaug

TORSDAG 10. MAI KL. 11.00
Marcus Høvstad
Marie Pedersen Welle
Henrik Jægtvik
Peder Andreas Wigum
Lisa Wigum Karlsen

TORSDAG 10. MAI KL. 13.00
Håvard Nygård Busklein
Nina Helene Ludvigsen
Fredrik Bergfall Letnes
Torgeir Vassmo Mæhlumsveen
Brage Næss Holten
Maja Bostrøm Celius
Stine Eklo
Marius Sinkaberg Dyrendahl
Isak Rokseth Olsen
Henrik Kvennås
Ulvhild Søyland Due
Gustav Håker
Anna Fiksdal Guttormsen
Markus Berg Drevland
Maren Eklo
Mali Byrløkken Nilsen
Sara Marie Dybvik
Vebjørn Gråberg
Eline Austgulen

LØRDAG 12. MAI KL. 10.30
Erik Hans Edvard Haddon
Nils Nordsæter Resell
Simen Lyngaas Enge
Maia Tingstad
Shan Mussie Michael
Sander Solem
Håkon Aleksander Fætten
Anne Hovdahl Vik
Lea Werkland
Mari Wist Våge
Emma Marie Fagerholt Aas
Tobias Domaas Benestad
Hege Trondsetås
Marte Thomassen Koteng

LØRDAG 12. MAI KL. 12.30
Jonas Asphaug
Erlend Aune
Julie Wen Bysting
Sander Bjerkhoel Espe
Olav Vibstad Evensen
Johan Vibstad Evensen
Emma Vist Fastvold
Mari Hustad
Tine Jullumstrø
Ane Høsflot Klæbo
Kaja Lereim
Oda Marie Næss Lysholm

Konfirmanter 2018
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Herman Valsø Lysklætt
Ingeborg Natvig Løvseth
Tara Nitter
Adrian Sandnes Røe
Simone Michelle Nguyen Schøyen
Vetle Sandstad Spigseth
Samuel Stig Tyvold
Aurora Ustad
Alexander Vaags

LØRDAG 12. MAI KL. 14.30
Sondre Krogh
Tuva Warland
Andreas Blengsli
Thea Cathrine onsøien Stjern
August Lunde
Kristine Holberg Røstum
Martine Guldberg Hansen
Elisa Schunemann
Marie Ødegaard
Emil Eggen
Solveig Flem Habberstad
Nora Mjøsund
Anna Eikås Kittilsen
Sander Kolle Myren
André Laukholm
Magnus Berg Tangstad
Christian Elias Steinheim

SØNDAG 13. MAI KL. 11.00
Kaisa Marie Halsen Sivertsen
Helena Midtskog Kulvik
Anna Skjerve Sæther
Ine Witzøe Holm
Elina Sørum
Luka Bjørsvik
Sandra Roarsen Haugen
Magnus Skjemstad
Bendik Seljemark
Andrine Bjørnbeth
Leah Husby
Julie Leonhardsen
Isak Helgemo Hynne
Tomas Bergset
Oscar Langlete Fjerdingen
Jonas Aune Andreassen
Stian Iversen

LØRDAG 11. AUGUST KL. 11.00
Oliver Goldmann Larsen
Ola Arntsen
Emma Borgsø Tollan
Aurora Stubban
Johannes Brovold
Johanne Pedersen Ellevset
Maria Frostad
Tor-Kristian Rødsjø
Tiril Valør Johannessen
Agnes Hanna Diana Wader
Sander Iversen
Henrik Aas-Wichlund
Sara Helga Maria Wader

LØRDAG 5. MAI KL. 11.00
1. Kjersti Stensaas Søreid
2. August Dyrendal Rø
3. Antonius Herskedal Amundsen
4. Teodor Merakerås Rasmussen
5. Hans Jørgen Roarsen
6. August Staudemann Maske
7. Iselin Waagen
8. Jonas Korsnes
9. Mabel Ovedie Herskedal Amundsen
10. Emma Carina Dybaa Knudsen

TORSDAG 10. MAI KL. 11.00
1. Thea Nordhaug
2. Emre Andresen Reksen
3. John Magnus Krane
4. Mathilde Reitan Karstensen
5. Zander Andre Mortensvik 
6. Mia Næss
7. Sophie Christina Gran
8. Armand Mauseth Vikland
9. Marie Dahl Letnes

TORSDAG 10. MAI KL. 13.00
10. Silje Marie Nilsen
11. Sigurd Wanderås
12. Ørjan Stranden
13. Jesper Vollan
14. Nora Mjøsund  

(tilhører Byåsen menighet)
15. Geir Olav Stenhaug
16. Håkon Høyem Olsen
17. Petter Syrstad

LØRDAG 12. MAI KL. 11.00
1. Endre Nordbotn Guldbrandsen
2. Filip Holan Hansen
3. Oskar Aasland Larsen
4. Vetle Grønvik Ekra
6. Ella Bjørkum Martinsen
7. Ingrid Dybdahl Berg
8. Oliver Fikkan
9. Sofie Sylten
10. Michael Emir Heimdal Unal

LØRDAG 12. MAI KL. 13.00
11. Emil Johansen Sivertsvoll
12. Elias Bjørnstjerne Engedal
13. Thea Oumy Lund Chuba
14. Thomas Ellefsen
15. Eskil Ellefsen
16. Sigrid Skogan Bonesrønning
17. Konrad Rian Dahle
18. Eivind Flatholm Sundet 
20. Trond Fredrik Lied Olsen

LØRDAG 12. MAI Kl. 15.00
21. Bella Teresa De La Cruz Solheim
22. Andrea Grande Brostrøm 
23. Helene Engstrøm 
24. Magnus Fauske
25. Marius Grande Bjerkan
26. Tage Kulset Merakerås
27. Eirin Unneland
28. Aleksander Norum Sakshaug
29. Maja Fleiner 
30. Karl Emil Skog 

Egen seremoni: Ruben Høyland

HAVSTEIN KIRKE



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.
Kontakt: Kjell Steinar Holum

 tlf.: 73 98 48 93

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

Pizzabakeren Øya 73 52 66 66
Pizzabakeren Byåsen 72 84 11 11

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

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

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

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

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

Siste nytt innen klipp, farge,
extension og hårpleie

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

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

Siste nytt innen klipp, farge,
extension og hårpleie

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

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

Gratis parkering. Tlf: 72 55 50 40

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
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Byåsen og Sverresborg menighet takker våre annonsører:

Tlf. 73 99 22 22 
Døgntelefon 932 90 086

www.flataas.no

Lørdag 24. mars kl. 11:  
Opptak påske dags gudstjenste  
for TV og radio
Søndag 25. mars kl. 11: 
Direkteoverføring familiegudstjeneste 
palmesøndag
Mandag 26. mars kl. 11:  
Opptak lang fredagsgudstjeneste  
for TV og radio

Ønskelig med oppmøte 30 minutter  
før opptak. Velkommen!

Arrangør: Byåsen menighet og NRK

gudstjenester fra Lavollen
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Enormt utvalg l Topp service 
Nydelige utstillinger l  www.roskaft .no



Byåsen – grønn kirke har seks satsings-
områder. For det sjette: «Energi, transport 
og reise» har Menighetsrådet vedtatt disse 
tiltakene:
• Vi vil samarbeide med fellesrådet om 

energibruk og enøk-tiltak i våre kirker 
og andre bygninger.

• Vi vil ta en enøk-sjekk av menighetens 
bygninger.

• Vi vil bruke sparepærer/led-lys og 
slukke lys og annet el-utstyr som ikke 
er i bruk.

• Vi vil oppfordre menigheten til å gå, 
sykle, reise kollektivt eller samkjøre 
til og fra kirken eller møtelokalet, og 
tilrettelegge for det.

• Vi vil redusere bruken av bil og fly ved 
tjenestereiser.

• Vi vil legge til rette for sykkelparkering 
ved kirken eller møtelokalet.

De tre første tiltakene har Byåsen kirke i 
stor grad gjennomført. Arbeidet med bedre 
 sykkelparkering er igangsatt, men det vil ta 
mer tid å få på plass en varig og ordentlig 
løsning. 

Vi er kommet kortest med de to tiltakene 
innen transport. Her må vi alle bidra med 
mer for å redde Guds skaperverk fra miljø-
ødeleggelser. 

Grafene viser at fra 1950 har CO₂ i atmo-
sfæren steget til nesten det dobbelte av 
gjennomsnittlig historisk nivå (siste 400.000 
år). Klimaforskere er 95-98 % sikre på at 
denne økningen er menneskeskapt gjennom 
fossilt brensel og at den har gitt én grad 
temperaturøkning fra 1950. Dette gir livstru-
ende levevilkår og vi kan ikke fortsette slik. 

Nordmenn har et gjennomsnittlig CO₂- 
utslipp på ca. 9 tonn per år. I et fram tidig 

Energi, transport og reise

bærekraftig og rettferdig samfunn må dette 
reduseres til 2 tonn per år. Er du klar over 
at 5,2 millioner nordmenn flyr like mye 
innenriks som 50 millioner EU-borgere? 
Og at én lengre utenlandsflyreise gir rundt 
2 tonns CO₂-utslipp, samme som ett års 
 gjennomsnittlig  bilbruk. Fram tiden i våre 
hender beregner at nordmenns utenlands 
og innenlands flytrafikk utgjør 12,5 % av 
Norges klimautslipp. Et slikt energiforbruk 
er ikke i tråd med at Gud har skapt mennes-
kene til å forvalte naturen og skaperverket. 

Å endre forbruk og vaner er vanskelig, sær-
lig når vår velstand gir oss alle muligheter. 
Likevel – all kunnskap tilsier at vi ikke kan 
fortsette som før. Vi må virkelig gjøre alvor 
av å redusere flyreiser.

Innenlands må vi også reise mindre og i stor 
grad velge alternative reisemåter. Lokalt 
må vi velge å gå, sykle eller reise kollek-
tivt istedenfor å bruke bilen. Dette er selv-
sagt ikke alltid mulig, men hvis alle unngår 
unødvendige bilturer, blir det god plass på 
eksisterende veier og mindre  forurensing 
av alle slag. 
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CO₂-nivå siste 400.000 år (øverst) og  
2006-2017 (nederst). Kilde: climate.nasa.gov

Det bør bli enda 
flere sykler utenfor 

Byåsen kirke.

Byåsen menighet er vennskapsmenighet med den lutherske kirken Church of HOPE i 
Ramallah. Dette er et samarbeid som har til hensikt å øke kunnskap og forståelse for 
hverandre på kryss av landegrenser og kulturer. Som et ledd i dette samarbeidet planlegger vi 
en menighetstur til Ramallah 10.–17. mars 2019. Turen er for alle interesserte i menigheten. 

Vi går ut med informasjon allerede nå fordi vi ønsker å nå bredt ut med turtilbudet. I forkant 
av turen vil det bli arrangert felleskvelder og også en lesesirkel med relevant stoff. Temaer 
vil være områdets historie, Israel og Palestina-konflikten, kristne under press i Midtøsten 
og bibelhistoriens steder og byer. Detaljert program blir klart i løpet av våren 2018. Turen 
kommer til å koste omlag kr 16.000. Dette inkluderer fly, overnatting, guide og halvpensjon. 

På sensommeren 2017 var Byåsen menighetsråd og deler av staben på tur til Ramallah og 
besøkte vennskapsmenigheten. Vi opplevde å møte kristne venner med varme hjerter og åpne 
armer. Det ble en tur som satt dype spor i oss. Det gjorde inntrykk å møte denne rausheten midt i 
alt det vanskelige som våre kristne venner erfarer som et resultat av den Israelske okkupasjonen. 
Presten i church of Hope, Imad Haddad, er tydelig på at en av de største utfordringene for 
det Palestinske folket er at det ikke finnes utsikter til endring og fredelige løsninger. Det 
skaper en tilstand av mismot, men også likegyldighet. Som han selv sier det, så føler han seg  
som en «annenrangs borger». Han er bekymret for hvordan slike følelser vil påvirke sitt folk.

Vil du lære mer om konflikten, bli kjent med en annen kultur og besøke hellige steder? 
For mer informasjon ta kontakt med Camilla Winsnes på mail: cw624@kirken.no eller telefon: 901 99 048.  
Mer informasjon kommer også på Facebook og på hjemmesiden byåsenmenighet.no 

Vil du bli med på tur til Ramallah  
og hellige land 10.–17. mars 2019?
Tekst: Camilla Winsnes. Foto: Frode Bye
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HAVSTEIN KIRKE OG  SVERRESBORG KIRKESENTER

BYÅSEN KIRKE

DÅP I BYÅSEN KIRKE:
19.11.17 Louise Pettersen Aspen
 Håkon Lund Vestergaard
26.11.17 Malene Lund Sparboe
 Vilde Vikan
17.12.17 Vetle Stordal
21.01.18 Ida Catalina Iversen
 Axel Iversen
 Julie Aabø Rødland
28.01.18 Mats Brovold
 Anne Karoline Engelsen
04.02.18 Nova Melgård
 Ylva Elisabeth Reitan
11.02.18 Signe Wærum Kjeldsberg
 Johanne Pedersen Ellevset
 Julie Wen Bysting
18.02.18 Ole Martin Øien
 Daniel Nesvold Reklev

DÅP I ANDRE KIRKER:
19.11.17 Maximilian Linn Andresen
25.11.17 Ferdinand Grønning Bækken

SLEKTERS GANG

DÅP I HAVSTEIN KIRKE
25.11.17 Isak Ferdinand Grønning 

Bækken
 Matilde Espnes Temre
 Inga Kjøsnes Valved
03.12.17 Johannes Mjølhus
10.12.17 Noah Steen
17.12.17 Endre Nordbotn Gulbrandsen
25.12.17 Sigurd Olsen Loraas
07.01.18  Lilly Aasta Adele Hellqvist 

Torsethaugen 
  Olve Løkken Torsethaugen
14.01.18 Frida Mork Andresen
21.01.18 Max Berre Bassøe
 Oskar Tangvold
28.01.18 Emilie Furø
 Ulrik Kjeldstad Kaspersen

26.11.17 Isak Lunde Laxåbakk
03.12.17 Bjørn-Anders Drolsum 

Larsen 
10.12.17 Ellinor Marie Granøien
30.12.17 Lorea Knutsen Serjani
07.01.18 Sigurd Henden-Bossard
14.01.18 Tuva Samdal
20.01.18 Lykke Solnør
03.02.18 Torgrim Lervik Tøsdal
 Hedda Solheim Ophaug
11.02.18 Vilja Sofie Simensen
18.02.18 Erik Solem-Bjørge
18.02.18 Kasper Husby Brendryen
 Milla Olsen Eikrem

GRAVFERD
28.11.17 Ruth Sandløkk
 Jostein Håkegård
07.12.17 Erling Strøm
08.12.17 Ruth Belboe
 Harald Anders Rian
 Kjell Reidar Blikeng

12.12.17 Tor Trolid
14.12.17 Leif Gerhard Nordberg
 Astrid Bratsberg
15.12.17 Egil Tversland
21.12.17 Gerd Risstad
28.12.17 Alf Kristian Hauan
29.12.17 Kjell-Hugi Skjetne
11.01.18 May Inderberg
16.01.18 Per Magnus Refseth
19.01.18 Per Olav Hansen
19.01.18 Jan-Erik Olsen
23.01.18 Hildur Kanutte Anfinsen
26.01.18 Augusta Dortea Bekkevold
30.01.18 Magnhild Kinn
02.02.18 Toralf Næss
08.02.18 Inger Karin Trondsetås
09.02.18 Lovise Grande
21.02.18 Ragnhild Henden
22.02.18 Trond Vidar Moksnes

03.02.18 Vilde Hermstad Nygård
 Hedda Solheim Ophaug
 Torgrim Lervik Tøsdal
 Erlend Lauritzen Østigård
18.02.18 Kasper Husby Brenderyen
 Milla Olsen Eikrem
 Linus Moe Hansen

DÅP I ANDRE KIRKER
Astri Buane Espe
Ola Gaston Myrmo

GRAVFERD
29.11.17 Reidar Espeland
01.12.17 Karl Edvard Kristiansen
 Oliv Elisabeth Melby

05.12.17 Johan Andreas Mæland
08.12.17 Jorun Fuglem
 Magnhild Johanne Karlsaune
14.12.17 Finn Arne Noodt
05.01.18 Sigrun Ofstad
 Bjørg Helen Bringedal
07.01.18 Brit Høyland
19.01.18 Ole Sønsteli
25.01.18 Arill Henrik Asplem
29.01.18 Per Gudmund Petersen

VIELSE I SVERRESBORG MENIGHET
03.02.18 Tina Louise Hagen  

og Heming Bremnes

Trivelig på MandagsCafé
Hver mandag mellom kl. 11.00 og 14.00 er 
det åpen kafe på Sverresborg Kirkesenter. 
Alltid trivelig stemning, – ikke minst på grunn 
av babysangen som er kl. 11.30 og 13.00.
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DET SKJER

Menighetens hyggestund  
i Byåsen kirke
Annenhver tirsdag kl. 11.30-13.30
13. februar: «Karolinernes hærtog i Trøndelag»
27. februar: «Samer og kristendom, religiøs i samisk 

perspektiv»
13. mars: «MAF. Bistandsflyging og nødhjelp.»  

Gjest: Willy Ludvigsen
10. april: «Et glimt av vår nye prost» Gjest: Nils Åge Aune
24. april: «Vårens vakreste eventyr.»  

Gjester: Byåsen kirkes barnehage
8. mai: «Estlandsprosjektet»  

Gjester: Ann Elin og Audun Slettahjell
22. mai: Hemmelig gjest…
5. juni:  Vårtur

Årsmøte Sverresborg menighet
Sverresborg menighet holder sitt årsmøte 
søndag 15. april kl. 12.00 i kapellet ved Havstein kirke.
Årsmøtesaker. Bevertning.

Alle er velkommen!

Formiddagstreffet  
på Sverresborg kirkesenter
Hver tredje torsdag i måneden kl. 11.30 er det formiddags-
treff på Sverresborg kirkesenter. Vi er så heldige at på hvert 
treff får vi besøk fra elevene ved Nyborg skole som synger 
og underholder. Vi har god servering, allsang, refleksjoner, 
gjester og god tid til å prate.

15. mars: Gjester: Ditty Group
19. april: Gjest: Kjartan Bergslid
24. mai: Gjest ikke avklart
14. juni: Formiddagstreffets sommertur til Stiklestad

Felles gudstjeneste for nytt prosti
Andre pinsedag, 21. mai  
kl. 18.00, arrangeres det felles 
prostigudstjeneste for Byåsen, 
Heimdal og Strinda.

Bli med på TV-gudstjenester fra Lavollen!
I år skal Byåsen menighet samarbeide med NRK om å lage 
påskegudstjenester for radio og TV. Alle opptak skal skje 
på Lavollen i Bymarka. Vi håper mange fra både Byåsen 
og Trondheim for øvrig, har lyst til å være med og lage 
gudstjenester, både fordi det blir fint for oss som er der, men 
også fordi det blir god TV med flere til stede! Oppmøte for 
menigheten er minst 30 minutter før opptak.
Lørdag 24. mars kl. 11: Opptak av gudstjenesten som 
sendes 1. Påskedag. Gudstjenesten ledes prestene Ludvig 
Aasen og Camilla Winsnes. Musikken er ved Nidaros Brass 
band og vokalgruppa RAST. Hege Merakerås, studenter fra 
KRIK og ungdomsledere deltar.
Palmesøndag 25. mars kl. 11: Familiegudstjeneste ledet av 
prest Camilla Winsnes. Et kor med sangere fra både Byåsen 
familiekor og Byåsen pre Soul children. Gunn Mogseth 
Skrove, barn og ungdomsledere deltar også.
Mandag 26. mars kl. 11: Opptak av gudstjenesten som 
sendes langfredag. Prest Steinar Leirvik samtaler med Elin 
Doseth, Chand Torsvik og Svein Hyldmo. Vigleik Storaas, 
sanger Heidi Skjerve og munnspiller Sondre Ferstad deltar 
med det musikalske.

Torsdag 26. april blir det kulturkveld i Byåsen kirke  
kl. 19.00 med biskop Herborg og Marthe Valle. 

Billetter: hoopla.no, Byåsen kirke eller i døra.

Tro uten omveier

Bli med – og ta gjerne noen med  
til en fin formiddag i Marka!



GUDSTJENESTER
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BYÅSEN KIRKE 

4. mars 3. søndag i fastetiden 
Kl. 11.00: «Bedehussang-gudstjeneste»  
ved Ludvig Aasen, Anita Barlien og band. 
Menighetens årsmøte under kirkekaffen. 

11. mars 4. søndag i fastetiden 
Gudstjeneste ved Steinar Leirvik. Sprell levende 
søndagsskole.

18. mars Maria budskapsdag 
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ludvig Aasen.
Kl. 19.00: Ungdomsgudstjeneste ved 
Ungdomsrådet, Ludvig Aasen og Anna Nicoline 
Segtnan Mentzoni.

Lørdag 24. mars
Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste på Lavollen, med 
opptak for påskedag med NRK TV og radio. Ved 
Ludvig Aasen, blåsere fra Nidaros Brass Band, 
Camilla Winsnes, vokalgruppa RAST, Hege 
Merakerås med flere. Oppmøte kl. 10.30.

25. mars Palmesøndag 
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste i friluft på 
Lavollen. (ingen gudstjeneste i Byåsen kirke) 
Overføring til radio, og opptak for NRK TV. 
Ved Camilla Winsnes, barne- og familiekor fra 
Byåsen kirke, Bjørn Terje Bandlien, Bertel Nistad 
og Gunn Mogseth Skrove. Oppmøte kl. 10.30.

Mandag 26. mars
Kl. 11.00: Gudstjeneste i friluft på Lavollen, med 
opptak for langfredag med NRK TV og radio.  
Ved Steinar Leirvik og samtalepartnere.  
Musikk ved Vigleik Storås, Heidi Skjerve og 
Sondre Ferstad. Oppmøte kl. 10.30.

29. mars Skjærtorsdag
Kl. 11.00: Gudstjeneste på Kystad sykehjem ved 
Steinar Leirvik.

Kl. 12.30: Gudstjeneste på Munkvoll sykehjem 
ved Steinar Leirvik.
Kl. 18.00: Gudstjeneste i Byåsen kirke ved 
Steinar Leirvik og Anne Talsnes Flatmo.  
Sondre Ferstad, munnspill.  
Kveldsmat etter gudstjenesten.

30. mars Langfredag
Kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste ved Steinar Leirvik. 
Maren Barlien, fløyte.

1. april Påskedag
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Ludvig Aasen. 
Søndagsskole.

2. påskedag: 
Kl. 18.00: Påskelovsangen ved Ludvig Aasen og 
Byåsen familiekor.

8. april 2. søndag i påsketiden 
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Camilla Winsnes.  
Sprell levende søndagsskole.

15. april 3. søndag i påsketiden
Kl. 17.00 og 19.00: Konfirmantenes musikal 
360°, med konfirmanter, band og crew. Billetter. 
(ingen gudstjeneste kl. 11.00 i Byåsen kirke)

22. april 4. søndag i påsketiden 
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Ludvig Aasen 
og Byåsen Pre Sou Children.  
Utdeling av 4-årsbok.

29. april 5. søndag i påsketiden 
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Steinar Leirvik. 
Søndagsskole.

Lørdag 5. mai
Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjonsgudstjenester 
ved Ludvig Aasen. Ingrid Hesjedal, trompet.

4. mars 3. søndag i fastetiden 
Sverresborg kirkesenter kl. 11.00:  
Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu
Kirkekaffe og lyssalg ved misjonsutvalget.

Onsdag 7. mars 
Kl. 19.00: Fastegudstjeneste ved Hans Kristian Solbu

11. mars 4. søndag i fastetiden 
Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal

Onsdag 14. mars
Kl. 19.00: Fastegudstjeneste ved Steinar Leirvik

18. mars Maria budskapsdag 
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu

Onsdag 21. mars
Kl. 19.00: Fastegudstjeneste ved Esbjørn 
Hummelgård

25. mars Palmesøndag 
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste ved Silje Kristin  
Meisal

29. mars Skjærtorsdag
Sverresborg kirkesenter kl. 18.00:  
Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu

30. mars Langfredag
Kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste ved Hans Kristian 
Solbu

1. april Påskedag
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Hans Kristian 
Solbu

2. påskedag: 
Ingen gudstjeneste 

8. april 2. søndag i påsketiden 
Sverresborg kirkesenter kl. 11.00: 
Familiegudstjeneste/ Påskelovsang ved Silje 
Kristin Meisal.

Lørdag 14. april 
Kl. 11.00: Dåpsgudstjeneste ved Hans Kristian 
Solbu

15. april 3. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu. 
Menighetens årsmøte rett etter gudstjenesten.

18. april kl. 18.00 og 19.30 
Sverresborg kirkesenter: Samtalegudstjenester 
ved Silje K. Meisal. Hans Kristian Solbu og 
konfirmantene. 

22. april 4. søndag i påsketiden 
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal

29. april 5. søndag i påsketiden 
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu

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

6. mai 6. søndag i påsketiden 
Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjonsgudstjenester 
ved Ludvig Aasen. Ingrid Hesjedal, trompet.

Torsdag 10. mai Kristi himmelfartsdag 
Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjonsgudstjenester 
ved Camilla Winsnes. Ingrid Hesjedal, trompet.

12. mai Lørdag
Kl. 10.30, 12.30 og 14.30: 
Konfirmasjonsgudstjenester ved Camilla 
Winsnes. Ingrid Hesjedal, trompet.

13. mai Søndag før pinse 
Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
Camilla Winsnes. Ingrid Hesjedal, trompet.

Tirsdag 15. mai
Kl. 12.00: Babygudstjeneste ved Unni Taraldsen 
Aune og Steinar Leirvik

20. mai Pinsedag 
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Steinar 
Leirvik. Søndagsskole

21. mai 2. pinsedag 
Ilen kirke kl 18.00: Felles gudstjeneste for 
Heimdal, Byåsen og Strinda prosti.

27. mai 1. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Ludvig Aasen.  
Sprell levende søndagsskole.

3. juni 2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Camilla Winsnes. 
Søndagsskole.

Lørdag 5. mai
Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste ved  
Hans Kristian Solbu

6. mai 6. søndag i påsketiden 
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu

Torsdag 10. mai Kristi himmelfartsdag 
Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjonsgudstjenester 
ved Silje Kristin Meisal

Lørdag 12. mai 
Kl. 11.00, 13.00 og 15.00: Konfirmasjons-
gudstjenester ved Silje Kristin Meisal

13. mai Søndag før pinse 
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu

20. mai Pinsedag 
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste ved Hans Kristian 
Solbu

21. mai 2. pinsedag 
Ilen kirke kl. 18.00: Felles gudstjeneste for 
menighetene i Heimdal, Byåsen og Strinda 
prostier.

27. mai 1. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste 

3. juni 2. søndag i treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu
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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 vikar
Lars Christoffer Skogrand
tlf: 994 36 000

Menighetspedagog  
barn 
Gunn Mogseth Skrove
tlf: 913 98 683

Diakoniarbeider 
Anne Talsnes Flatmo
tlf: 905 83 293

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 
Hans Kristian Solbu 
tlf: 930 06 999

Kapellan 
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

Kantor vikar 
Anita Barlien
tlf: 994 36 000

Leder menighetsrådet 
John Stene
tlf: 404 67 335

HEIMDAL OG BYÅSEN PROSTI
Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

 Vakt-/nødtelefon for presten i Trondheim  
481 62 569 
Telefonen betjenes hverdager kl. 17.00–08.00  
og i helger og høytider

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

Kapellan
Camilla Winsnes
tlf: 901 99 048

Menighetspedagog  
ungdom vikar
Anna Nicoline Segtnan 
Mentzoni
tlf: 994 36 000

Menighetsforvalter 
Aud Singstad 
tlf: 954 55 161

Prostesekretær
Nina Sandstrøm  
Angelsen
tlf: 994 36 000

Menighetsforvalter 
Ingrid Eikli Heggset
tlf: 994 36 000

Kirketjener 
Håvard Singstad
tlf: 901 88 976

Kantor 
Ingrid Smalås
tlf: 414 18 370

Administrasjons- 
konsulent for  
Byåsen og Heimdal 
Torill Godø
tlf: 916 36 260

HAVSTEIN KIRKEGÅRD 
Tlf: 994 36 000 / 456 19 817 (dagtid)
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Da jeg var ferdig med videregående tidlig på 
1990- tallet, lengtet jeg etter å reise ut. Bort fra 
denne traurige, treige byen hvor alle gikk uniformert 
i enten allværsjakker eller svart skinn og slitent 
puddelrock-hår. Det skjedde lite, det fantes knapt en 
kafé, og det regnet liksom alltid. Og i noen år sørget 
jeg for å flytte hvert eneste år. Til California.  
Til Telemark. Kristiansand, Oslo, Bergen.

Men oppunder jul i 2002, sto jeg med et brev i hånda. Opptak 
på hovedfag ved NTNU. Og en svær, tung mage. Sørlendingen 
jeg hadde plukket opp underveis mente at Trondheim sikkert 
ville være helt annerledes nå, enn da jeg dro derfra for mange 
år siden. Så vi flyttet nordover. 

Jeg hadde i hele oppveksten hatet snø, og argumenterte for at vi 
måtte bo på Lade. Eller Tyholt. Og sørlendingen var så hjertens 
enig. Men etter to måneders husjakt var det fremdeles ingenting 
som fristet på østkanten. Derimot dukket det opp en akkurat 
passe stor og passe rimelig leieleilighet på Rognheim. Byåsen. 
Og snart var det hjemmet vårt. 

Og mens mannen min gjorde seg kjent med ny jobb, strikket jeg 
babyklær, vasket gulv og stablet bleier. Det var lenge til eksamen. 
Først skulle det komme en baby. Og en marskveld kjempet han 
seg ut i verden. En stor, sprellende gutt som var intenst til stede. 
Han ville ha mer melk, mer byssing og mer oppmerksomhet enn 
jeg hadde drømt om. Han gråt hele tida. Og ville dessuten ikke 
sove. Det eneste som hjalp, var å pakke ham godt inn, legge ham 
i vogna, og kjøre omkring, gate opp og gate ned. 

Jeg innså at jeg ikke kjente ett eneste menneske på Byåsen. 
Ingen av venninnene mine kom herfra. De hadde forresten flyttet 
fra byen, alle sammen. Helsesøster beklaget at vi bodde akkurat 
mellom to «soner», og det derfor ikke var noen barselgruppe 
jeg kunne bli med i. 

Jeg kjente meg plutselig alene. Alene med denne skrikende 

bylten som ikke engang lot meg dusje uten dårlig samvittighet. 
Mannen min arbeidet skift, og om han kom hjem klokka 16 eller 
først ved midnatt, var det en god sjanse for at jeg var kledd i 
morgenkåpe. 

Jeg gikk på babysang, og det var den ene timen i uka jeg hadde 
vanlige klær på. Alle kreftene mine gikk med til å være mamma, 
og det var uansett ingen som ringte på og tok meg i øyesyn. 
Inntil én dag. 

Klokka var tolv en alminnelig torsdag, og jeg ventet ingen. Og 
hadde jeg kikket inn i speilet, ville jeg kanskje hatt vett til å la 
være å åpne. Håret hang fett og flatt, jeg var full av gulpeflekker, 
og ringene under øynene var like blå som morgenkåpa. Men 
nysgjerrigheten tok overhånd, og jeg åpnet. Utenfor sto en blid, 
blond og søt dame med en baby på armen. Jeg visste at hun 
bodde i nærheten, og at vi hadde felles venner. «Hei og gratulerer! 
Jeg tenkte jeg skulle stikke bortom og hilse på. Passer det med 
besøk?» En alarm ringte frenetisk i magen. «Nei, nei, nei!, det 
passer IKKE med besøk!» 

Men jeg er godt oppdratt, og var dessuten ute av stand til å 
motsette meg noe som helst. Så jeg smilte forpint, og viste 
damen og babyen inn. I oppveksten min ble det bestandig servert 
noe når det kom gjester. Mamma kunne alltid trylle fram vafler, 
eller en kake fra fryseren. Alt jeg fant var en pose saltstenger og 
vann fra springen. Det var et begredelig syn. Det var forferdelig 
med besøk. Hadde jeg hatt krefter, ville jeg funnet en spade 
og gravd et passelig hull å synke ned i. Men jeg manglet både 
kreftene og spaden. I stedet satt vi begge i en klam stillhet, 
mens de to babyene sprellet på en matte ved føttene våre. Da 
det hadde gått en halvtime, reiste hun seg og mente det var på 
tide å gå. Hun smilte høflig, mens jeg ikke engang orket å late 
som. Jeg vinket trøtt da de forsvant bortover veien, og tenkte 
«jaja, henne ser jeg ALDRI mer.» 

Det er mange år siden nå. Mange år med en glad gutt i huset, og 
en ganske uthvilt mamma. Og mange år med et inderlig varmt 
vennskap. For Byåsen er et lite sted. Plutselig dumper du borti 
noen du har møtt før. Og kanskje gir de deg en ny sjanse. Vi har 
ledd mye av den torsdagen, Marianne og jeg. Og da familien 
nylig gikk tur langs Ladestien, stirret jeg henført på alle de vakre 
husene i sjøkanten. «Tenk om vi hadde havnet her, den gangen?» 
sukket jeg mot mannen min. «Tja. Jeg kunne nok ha bodd her», 
svarte han. «Men jeg kunne aldri flytta hit.» For sånn er det. Du 
er kanskje ny på Byåsen. Men jeg tipper du blir her.

HEGE MERAKERÅS – Skribent

Ny på Byåsen

GJESTESKRIBENTEN
Kristian Dahlberg Hauge Hege MerakeråsKnut Arnljot Braa

Guri Knotten Hetla
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