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Takk til Byåsen

Jeg hadde det bra på «solsida» som vi 
kalte det. Skulle jeg på Byåsen, måtte 
det være for å besøke noen, og jeg had
de stort sett bare ei venninne fra Byåsen. 
Ellers var det for å se en fotballkamp 
mellom Byåsen og Ranheim, og det kan 
jeg bare si, det kunne være spennende 
saker! Så dro vi til Byåsen for å gå på tur i 
Bymarka, men Bymarka regnet vi ikke for 
å være på Byåsen. 

Jeg innrømmer at jeg hadde en del for
dommer mot Byåsen. Men da jeg 
begynte å jobbe på Byåsen innså 
jeg at dette gikk begge veier. 

Jeg fikk ofte høre følgende 
når jeg sa at jeg kom fra Ran
heim: «Å du er fra Ranheim ja, 
det er der det lukta sånn det? Ja 
vi som er fra Byåsen forbinder den 
lukta med finvær. For lukta nådde oss her 
på åsen når vindretningen kom fra øst». 
Så fortsatte det gjerne med følgende: 
«Du vet det eneste som er positivt med å 
bo på «feilsida» av byen, er at du ser opp 
på åsen og på «rettsida» av byen».  

Er det ikke rart hvordan dette er? Vi er 
stolte av hvor vi kommer fra. Og så er vi 
litt patriotiske alle mann. All patriotis
men ble sagt med et glimt i øyet, men 
også med en visshet om at det finnes ikke  
bedre sted å bo en akkurat her på Byåsen. 

I løpet av de ti årene som har gått siden 
jeg begynte å jobbe her, har jeg selv flyt
tet opp til åsen, og jeg har giftet meg med 
en som er over gjennomsnittet patriotisk 
Byåsing. Jeg kjenner ofte på en glede 
over å leve livet mitt akkurat på Byåsen. 
Jeg er rett og slett blitt begeistret for  
bydelen. 

Det har selvfølgelig med jobben min å 
gjøre. Byåsen kirke har vært en fantas
tisk arbeidsplass. Byåsen menighet er 
raus og aktiv, og jeg opplever at jeg har 
vært heldig. Heldig som har fått møte og 
bli kjent med så mange forskjellige og 
flotte mennesker. Enten det har vært i 
kirka, eller på butikken, på pizzarestau
ranten, i barnehagen, på trikkestoppet, på 
bussholdeplassen, på en snøfylt gårds
plass, i en blomsterduftende hage, på en 
av Bymarkas stier, på skolene, på syke

hjemmene, på kirkegården, i et hjem 
og en stue, på veien til jobb, i en 

gudstjeneste, i konfirmasjons
tiden, i en vielse eller i en be
gravelse. Det har vært man
ge møter med mennesker og 

med levde liv. Det er dette som 
har gjort jobben min så viktig for 

meg. En av de beste jobbene man 
kan ha, nemlig å møte Byåsen menighet 
der hvor livet leves, slik som livet er. 

Å være kirke er å være der folk er. Å være 
kirke handler også om å invitere til rau
se felleskap. Å være kirke handler om å 
fortelle budskapet om Jesus fordi det er 
det som er kirkens grunn. Dette budska
pet er fremdeles relevant. Budskapet er 
at alle mennesker er skapt dyrebare og 
umistelige, alle mennesker fortjener å bli 
møtt med kjærlighet og respekt og alle 
mennesker tilhører Gud. 

Den er enkel i utførelse kirka vår, men 
takhøyden er stor. Ja, er det ikke egentlig 
den beste kirka i byen? Hvis jeg får være 
litt patriotisk. Jeg er blitt Byåsing og Byå
sen kirke kommer fortsatt til å være kirka 
mi! Takk for 10 fantastiske år!

Camilla Winsnes

REFLEKSJONER

Da jeg begynte å jobbe i Byåsen kirke for litt over ti år siden, var 
Byåsen som bydel, upløyd mark for min del. Nesten. Jeg er vokst 
opp på Ranheim, og vi som vokste opp der hadde ikke så mange 

grunner til å dra til Byåsen. 

- Vi er stolte  
av hvor vi  

kommer fra



Takk til Byåsen

Tekst: Benedicte Salvesen

Jeg husker første gangen jeg ønsket å fortelle konfirmantene 
min historie. Ønsket kom fra savnet jeg hadde, savnet av å høre 
noen andre være åpen om de samme følelsene jeg kjente på. 

«Dere er i en alder hvor mye skjer, og dere vil gjerne finne ut 
hvem er jeg. Man får masse følelser, og det er vanskelig å vite 
hva de betyr. Da må man finne ut hva som føles rett for akkurat 
deg. Så må man tørre å stå for det, noe som kan være veldig 
vanskelig. Allerede da jeg var liten følte jeg meg litt annerledes. 
Første gangen jeg likte en jente ble jeg redd. Jeg spurte hvorfor 
meg? Hvorfor må jeg være sånn, jeg vil jo bare være normal! 

Vi lever i et samfunn som forventer så mye av hver enkelt. Blant 
annet forventes det at man skal utdanne seg, få jobb, gifte seg 
med motsatt kjønn og få barn. Men hva skjer med de som ikke 
klarer å oppfylle forventningene? Jeg kan bare snakke ut i fra 
mine erfaringer, men jeg følte meg mislykket, og at det var noe 
galt med meg. Vi har heldigvis kommet langt, og stort sett om
favner samfunnet mangfoldet. Likevel synes jeg det er viktig å 
synliggjøre mangfoldet, og anerkjenne hver enkelt, for vi alle er 
bra nok som vi er. Etter flere år der jeg fortrengte følelsene, inn
så jeg at jeg måtte lære å akseptere denne delen av meg. Det 
ble viktigere å være seg selv. Faktisk er ingenting bedre enn når 
man klarer å være seg selv. Da lærte jeg også hvor omsorgsfulle 
og aksepterende menneskene rundt meg er. Det vil jeg dere skal 
vite: dere kan bruke personene rundt dere når dere trenger det, 
for de er glade i deg akkurat som du er. Det har ikke noe å si hvem 
du forelsker deg i, hvor mange venner du har, hvilken utdanning 
du har, eller hvor mange følgere du har på sosiale medier. Fordi 
vi alle er skapt i Guds bilde, og vi er skapt for å vise kjærlighet og 
omtanke for hverandre. For størst av alt er kjærligheten.»

I etterkant av ordene jeg sa til konfirmantene, har jeg ikke hørt 
et negativt ord. Jeg har bare fått støtte og fine ord. Andre har 
også kommet bort til meg og fortalt at de føler på lignende fø
lelser. Da lærte jeg at vi slettes ikke er alene i verden, og at vi er 
flinke til å ta vare på hverandre. Etter mange år i menigheten har 
jeg lært at det er ikke viktig hvem du elsker, men at du elsker. 
Fordi det er nettopp nestekjærlighet som skinner gjennom alt  
menigheten er. 
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Hvordan kan du være kristen?
 «Hvordan kan du være kristen?» er spørsmålet jeg har fått utallige ganger, ikke bare på grunn av 

nysgjerrighet, men fordi jeg har valgt å være åpen om en del av meg selv. En del som forteller deg noe 
om hvem jeg forelsker meg i. For jeg forelsker meg nemlig i jenter. Ved åpenhet kommer det spørsmål 
og utfordringer, på både godt og vondt. Før syntes jeg det var et vanskelig spørsmål å svare på. I dag 

svarer jeg på spørsmålet med stolthet og glede. Ja! Jeg kan være skeiv og kristen. 

KJÆRE LESER
REFLEKSJONER
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Kandidatliste for valg til menighetsråd
Sverresborg menighet

Stilling / Utdanning Verv Satsningsområder

Ivar Selmer Olsen
Pensjonist, tidl.  
prorektor ved DMMH

Medlem av Sverresborg MR siden 2009  
og leder av rådet fra om lag 2012 til i dag. 
Menighetens representant i Kirkelig Felles  
råd i Trondheim. Tidligere medlem av Vår  
Frue MR og leder av Kolstad MR. Tidligere 
aktiv i Trondheim Kristelige Studentforbund  
og KFUM/KFUK med mange typer lederverv.

Jeg er opptatt av gudstjenestelivet og vil arbeide 
for en åpen og utadvendt folkekirke med lokal 
identitet og forankring. Min kirke er preget av 
mangfold, inklude ring, solidaritet og sosialt 
ansvar for alle aldersgrupper. Kirken på Sverres
borg bør utgjøre en forskjell for de liv som leves 
på Sverresborg.

Charlotte Erichsen 
Elvebakk
Privatpraktiserende 
hesteveterinær

Medlem i MR siden 2015 og aktiv som  
frivillig i menigheten

Jeg ønsker å satse på barne og ungdomsarbeid 
for å skape tilhørighet til menighet og kirke fra 
barna er små

Terje Ørnulf  
Simonsen
Prosjektleder/sivilingeniør 
Statens vegvesen

Deltatt i menighetsrådet i Rødtvet kirke  
i Oslo. Deltatt i byggekomiteen for Sverres
borg kirkesenter. Speiderleder i Byåsen 
KFUK KFUM. Lagleder/oppmann i Sverres
borg Fotball

Jeg ønsker at menigheten skal tilby populære 
og trosfremmende tilbud for alle barn i før
skolealder, ungdom, unge voksne, godt voksne 
og pensjonister. Sverresborg kirkesenter er et 
viktig møtested. Det må bygges videre på de 
gode aktiviteter vi har på Sverres borg kirkesen
ter. Gudstjenester for alle. Hvordan trekke nye 
til kirka? Mer sang og musikk? Samtaler etter 
gudstjenesten? Frivillighetskorpset er en viktig 
ressurs. Få gjerne med flere som kan bidra. 

Annette Garstad 
Pettersen
Helsesøster ved 
helsestasjon

Tidligere aktiv i barneog ungdomsarbeid, 
særlig innenfor korvirksomhet. Styre
medlem i familiekor. Medhjelper og frivillig i 
Sverresborg menighet.

Jeg ønsker å fortsette det gode trosopp
læringsarbeidet til barn og unge, og ny tenkning 
innen for dette området. Diakonalt arbeid i menig
heten; legge til rette for treffpunkt og gode møte
plasser på tvers av generasjoner. At mennesker  
opplever Sverresborg menighet som en inklude
rende og raus menighet med plass for alle.

Knut Sørby
Professor

Medlem av menighetsrådet siden 2015 Jeg ønsker å bidra til at Sverresborg kirkesenter 
fortsatt skal være et viktig samlingssted  
for mennesker i menigheten, og at vi sikrer  
ressurser til å vedlikeholde kirkesenteret  
og utvikle det videre.

Olav Stenhaug
Daglig leder

Medlem av byggekomiteen og husstyret for 
Sverresborg Kirkesenter.  
Tidligere medlem av  gudstjenesteutvalget i 
Sverresborg Menighet. Styreleder og styre
medlem Håndverkerforeningen i Trondheim. 
Styremedlem Trondheim. Malermesterlaug. 
Medlem Fagråd bygg og anlegg Nærings
foreningen i Trondheimsregionen.
Fotball trener i Sverresborg IF (Pt FairPLay 
ansvarlig i klubben)

Det er viktig at vi formidler og synliggjør enda 
mer at både Havstein kirke og Sverresborg 
Kirkesenter er et sted som er åpent for ALLE. 
Utvikle eksisterende lavterskeltilbud og nye 
arrangement i menigheten, feks sang og musikk
arbeidet på tvers av generasjoner og med ulike 
musikksjangre. Jeg ønsker nært samarbeid med 
idrettslag og skoler som ligger i Sverresborg 
Menighet. Praktisere Sverresborg Menighet sin 
visjon ”NÆR OG HELLIG”

Julie Mjøen
Lærerstudent

Ungdomsleder i Sverresborg menighet  
Medlem av hoved styret i  
Volvox & Alkymisten

Jeg ønsker og opprettholde det gode miljøet 
blant de unge i menigheten og legge til rette for 
et godt ungdomsarbeid. En raus og inkluderende 
menighet.
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Stilling / Utdanning Verv Satsningsområder

Mikael Martin  
Belsnes
Forsker Sintef

Tidligere deltatt i menighetsråd 
og kirkelig fellesråd og AU i felles
rådet, deltatt i byggekomiteen, og 
er styremedlem i Nidarosdomens 
jentekor

Jeg ønsker å utnytte vårt unike kirkesenter til aktiviteter 
for alle aldre, utnytte Havstein kirke sin rolle som  
seremonisted til økt aktivitet i menigheten.

Nora Levold
Professor

Jeg har mye erfaring med frivillig 
arbeid i politiske partier og orga
nisasjoner, og med ulike typer 
styreverv. Deltar på frivillig basis 
med å dele ut menighetsbladet.

Jeg ønsker at Sverresborg menighet skal være en åpen 
og raus folkekirke, der mange og ulike mennesker kan føle 
seg hjemme. Jeg ønsker at alle skal bli tatt imot på en god 
og inkluderende måte. 

Magnus  
Kyrkjebø Vinnes
Doktorgradsstipendiat

Tidligere leder i StudentKRIK 
Trondheim. Tidligere lederansvar 
for småspeidere. Tidligere med
lem av styret i KRIK Hordaland.

Jeg ønsker å fokusere på at Sverresborg menighet skal 
være en ”grønn” og solidarisk menighet. Jeg ønsker også at 
vi fortsatt kan tilby et godt og variert gudstjenesteliv og et 
godt ungdomsstilbud.

Astrid Sollie
Allmennlærerutdanning 
og spes.ped ved  
Trondheim 

Leder i CISV. 
Instruktør i dans for barn og 
voksne i 15 år.

Jeg ønsker å være med å jobbe for at kirka skal være et 
sted for alle, et sted der alle kan føle seg velkomne.

Halldis Nergård
Daglig leder

Har hatt tillitsverv i journalist og 
presseorganer lokalt og sentralt.  
Er nå med i Krisesenterets venne
forening i Trondheim

Menighetsrådet bør etter min mening engasjere seg i situ
asjonen til vanskeligstilte barnefamilier i området enten 
de formelt tilhører menigheten eller ikke. Er også opptatt 
av at menighetsarbeidet, særlig blant barn og ungdom, 
retter oppmerksomheten mot skaperverket, mot artenes 
og klodens framtid. Om menigheten tar initiativ til turer og 
naturopplevelser,  kan også det være av stor betydning for 
mange, gjerne i tilknytning til friluftsgudtjenester  som 
det har vært flere av opp gjennom årene.

Kari Aagaard
Førskolelærer / spesped

Deltar som frivillig i Beste
foreldrenes Klimaaksjon. Deltar 
som sanger og styremedlem i 
Sosialistisk Kor i Trondheim 

Jeg er opptatt av at vi trenger gode møtearenaer, og jeg 
tenker at kirken kan (og bør) være et slikt sted, et sted hvor 
vi alle kan komme, slik vi er, med ulik tro, tvil, sorger og gle
der og alt som våre menneskelige liv rommer. Med rammer 
som skaper trygghet, og med ritualer som binder sammen. 
Et sted å finne trøst, aksept, glede, håp og ro.  Jeg setter 
pris på at kirken har blitt mer åpen for dialog, både øku
menisk og på tvers av ulike livssyn, og at kirken inviterer til 
dialog rundt ulike tema som angår og berører oss.

KIRKEN
TRENGER DEG!

Hvem skal styre kirken vår?

Det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. Tusenvis av kandidater stiller til valg.  
Du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke ved å gi din stemme! Det er din kirke.

Kandidatene velges for en periode på fire år. Ved valg til menighetsråd er det de aller fleste steder bare én  
kandidatliste.Ved årets valg er det for første gang gitt mulighet for at det kan stilles flere lister til valg til bispe
dømmeråd/Kirkemøtet. I ni av elleve bispedømmer er det to lister å velge mellom: Nominasjonskomiteens liste  
og Åpen folkekirkes liste.



Kandidatliste for valg til menighetsråd
Byåsen menighet

Stilling / Utdanning Verv Satsningsområder

Randolf Vågen, 68 år

Medisinsk fagsjef divisjon 
Psykisk helsevern, St. 
Olavs hospital/psykialter.

Menighetsrådet, gudstjenesteutvalget og 
kirkevert

Gjøre kirka sitt budskap relevant i menneskers 
liv gjennom å videreutvikle og styrke guds
tjenesten

Anne Bakken, 61 år

Lærer / spesial pedagog

MR Tempe menighet 199395
Styremedlem FFHB                                                         
MR Byåsen menighet 2015  2019

Arbeid for barn og unge
Kurs for voksne                             
Kirke for alle

Frode Bye, 61 år

Ingeniør, COWI

Vara Byåsen menighetsråd 2009 2015
Byåsen menighetsråd 2015  2019
Styremedlem Byåsen  
frivillighetssentral 10  14 
Styreleder Stiftelsen  
Triangelsenteret 03  14      
Triangelarbeid og Barnegospel 1973  2009          
Kretsleder Trondelag KFUK/M 1991 1992     

Arbeid for barn og unge            
Dåpsopplæring                              
Mye kirke, lite byråkrati

Åshild Bratseth  
Colstrup, 35 år

Aktiv i KRIK  Oslo Brenner for menighetsarbeid for barn

Ola Kvernes, 64 år

Advokat

Byåsen menighetsråd  i flere perioder
Byåsen prostistyre                                                    
Medlem av diverse utvalg og komiter 
i menigheten

Styrking av barne og ungdomsarbeidet

Jorun Windspoll, 
69 år

Pensjonist / helsesøster

Kommunestyrerepresentant  
Skaun og Trondheim 
Fylkestingsrepresentant  
SørTrøndelag fylke 
Medlem i menighetsråd Børsa og Byåsen 
Frivillig i Kirkens Bymisjon 
Diverse styreverv

Frivillighet i kirken                         
Gudstjenesten 
Barne og ungdomsarbeid 

Odd Johan Overøye, 
58 år

Komponist / ansatt ved
NTNUInstitutt for musikk

Sjømannskirken; tidligere styremedlem i 
Trøndelag krets. Diverse verv i kulturlivet;  
bl. a. komitémedlem  Statens kunstner
stipend, tidl. styremedlem i Trondheim 
Kammer musikalske selskap, kunstnerisk 
leder for sommerscenen Kyrkjehola  
Kulturbeite i Møre og Romsdal m.m..

Bidra til utviklingen av Byåsen kirke som en 
utfordrende kulturarena i forlengelsen av  
gudstjenestelivet.
Søndagsskolen ; trosopplæring og en kilde til 
kunnskap om bibelske referanser og kulturarv     
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Stilling / Utdanning Verv Satsningsområder

Guri Opland Solem, 
68 år

Senior innkjøper.  
Videregående skole, kurs 
innenfor innkjøp.  
Erfaring fra ledelse. 

Mange år i Byåsen IL, mest i håndball
avdeling Trener, oppmann leder avdeling
Leder og medlem i hovedstyret BIL 
Medlem i styrene for Trondheim idrettsråd 
i SørTrøndelag idrettskrets
Nåværende leder for Byåsen historielag 

Kirken mot samfunnet på Byåsen. Vise at kirken 
er for flere enn personlige kristne. Organisasjons
arbeid kirkelig fellesråd

Olav Lunde, 61 år

Prosjektledelse  
Equinor / Dr.ing. 

Byåsen menighetsråd på 80/90 tallet. Jeg ønsker å støtte opp om alt det gode arbeidet 
som allerede finnes i Byåsen menighet, og vil 
søke å bidra til å utvikling av dette. Jeg vil at  
Byåsen menighet skal være raus, inviterende og 
åpen for folk på Byåsen i alle livssituasjoner.

Andreas Skjetne, 
39 år

Avdelingsleder.  
Vernepleier. 

Fotballtrener National  
Stryemedlem i borettslag / sameie

Jeg mener at det jobbes svært godt allerede. 
Eventuelt søke mer samarbeid med frivillighet, 
fortsette satsningen på kulturkvelder. Jobbe for  
at Byåsen kirke er en relevant og viktig arena  
i lokalmiljøet. 

Kirsti Kielland, 72 år

Pensjonist/lærer.

810 ulike oppgaver i menigheten i dag. 
Foreningsarbeid og kor i lokalmiljøet.

Brenner for musikk og arbeid for barn i  
menigheten.

Jørgen Bosoni, 57 år

sivilingeniør, fonetiker, 
ansatt NTNU 

Nidaros domkirkes menighetsråd
Den norske Tibetkomité 
Nidaros mållag

Økumenikk, teologi, vegetarianisme på kristent 
grunnlag

Magne Rø, 73 år

Pensjonist / lege

Speiderleder for 4. Byåsen KFUM Barne og ungdomsaktivitet. Inkluderende  
kulturelt arbeid. Benytte fasilitetene ved  
Fjellseter kapell

© Kirkerådet.
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TROSOPPLÆRING BYÅSEN
Marte

Noahs ark dag 14. august
Alle som skal begynne i 2.trinn ønskes velkommen til Noahs 
ark dag i Byåsen kirke sammen med barn fra Ilen og Sver-
resborg menigheter. Vi skal snekre, lage dyremasker, synge 
og spille. Historien om Noah får alle høre, og på avslutningen 
for familiene på slutten av dagen, er barna med og setter 
lyder til fortellingen. Invitasjon kommer i posten i begynnel
sen av august. 

Oppstart babysang
Babysangen er en stund i kirke
rommet for de aller minste og 
starter opp igjen tirsdag 21. 
august. Det er to grupper: 
kl.11.00: 0-6 mnd og kl.12.00: 
7-12 mnd. Det kreves ingen 
forkunnskaper. Kafé annenhver 
gang, og det settes frem te og 
kaffe de gangene det ikke er kafé. 
Ingen påmelding. Velkommen! 

Juni 13
Onsdag 5.juni kl. 17.30 -20.00 arrangerer  
Byåsen kirke og Shelter ungdomsklubb en kveld 
bare for deg som går i 7.trinn! Denne kvelden skal vi grille, 
høre en historie fra Bibelen og ellers ha en vanlig Shelter
kveld med turneringer, spill, lek og kiosk. Ta turen, møt 
ungdommene som jobber der, og se hva Shelter ungdoms
klubb har å tilby! Når du begynner i 8. klasse kan du komme 
på klubben hver tirsdag og fredag kveld. 

Sommertweens
24.-28. juni arrangerer vi pilotpro
sjektet Sommertweens. Dette er 
et tilbud til deg som har vokst ut av 
SFO og går i 5.-7. klasse. Vi skal for 
det meste av tiden være på KVT, 
hvor man kan velge mellom mange 
ulike aktiviteter; f.eks. ballspill, 
spill, lek, baking, turer. I tillegg 
blir det en utflukt til Sverresborg 
folkemuseum. Det koster 500,- for 
alle fem dagene. Påmeldingsfrist er 
1. juni. For mer informasjon, sjekk: 
www.kirken.no/sommertweens

Takk for livet
Barna er så store, så viktige, så uendelig verdifulle. Barna er de som står 
aller nærmest Gud, aller tettest på livet og utfordringene i det å være 
menneske. Et barn blir født. Lærer seg å spise, drikke, kommunisere, 
gå, springe, snakke og søke. Når jeg tar dette innover meg blir jeg slått 
i bakken av hvor sterkt det er. Hvor hardt det er å være liten og ny i livet. 
Kirken er et rom for meditasjon og bønn. For samvær med Gud og samvær 
med andre søkende mennesker. Jeg synes det er så viktig at barna får komme 
inn i kirken som seg selv, at vi voksne lar dem komme nær Gud på egne premisser. 
Våren i Byåsen menighet har vært nydelig! Med babysang, utdeling av fireårsbøker, karnevalfest 
og stor konfirmantforestilling har den røde tråden vært nettopp tittelen til sistnevnte, nemlig «Æ 
e. Vi e». Nå er niendeklassingene snart ferdige med sitt år som konfirmanter. Og jeg er også snart 
ferdig med mitt år som menighetspedagog i Byåsen kirke. Tusen takk, Byåsen menighet, for alt dere 
har vist meg og alt dere har gitt. Dere vil for alltid bo i hjertet mitt! God sommer til dere alle! til!  
 
Marte Mortensdatter Steinholt, menighetspedagog 

5.  Juni 13
7.  Shelter Ungdomskafé  
16.  Friluftsfamiliegudstjeneste 
 på Lian 11:00
16.  Avslutning Carpe Diem 
 på Lian 12:30 

24.-28. Sommertweens

14.  Noahs ark dag
20.  Oppstart Babysang m/ 
 Åpen kafé 11:00 og 12:00
25.  Familiegudstjeneste m/  

Byåsen familiekor
26.  Oppstart Byåsen SoulKids
 17:30
27.  Babysang  
27.  Oppstart Shelter
 Ungdomskafé 18:0022:00
28.  Speidern 18:00
30.  Shelter Ungdomskafé 
 19:0023:00

3.  Babysang
4.  Speidern
9.  Byåsen SoulKids
10.  Babysang m/ Åpen kafè
11.  Speidern
17.  Babysang
18.  Speidern
23.  Byåsen SoulKids
24.  Babysang m/ Åpen kafè 
25.  Speidern
29.  Familiegudstjeneste m/ 
 utdeling av 4årsbok

3,6,10,13,17,20,24,27. 
Shelter Ungdomskafé 

1.  Babysang
2.  Speidern
7.  Byåsen SoulKids
8.  Babysang m/ Åpen kafè
9.  Speidern
15.  Babysang
16.  Speidern
25.  Familiegudstjeneste  

m/ utdeling av 6årsbok
21.  Byåsen SoulKids
22. Babysang m/ Åpen kafè
23.  Speidern
29.  Babysang
30.  Speidern

1,4,8,11,15,18,22,25,29. 
Shelter Ungdomskafé 

JUNI

Noe å se frem til:

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER
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Sverresborg Familiespeider
Bli med på våre søndagsturer! 1516. juni blir 
det overnattingstur for små og store! Nærmere 
informasjon finner du på facebook: Sverresborg 
familiespeiding. 

Onsdag 5. juni kl. 19 fyrer vi opp grillen, setter 
frem utelekene og lager sommerfest på Sverres
borg Kirkesenter! Alle ungdom fra 8. klasse er 
velkommen! 

Noahs ark
Onsdag 14. august er det Noahs 
arkdag i Byåsen kirke fra kl.10.00 
til 15.30. Denne dagen får vi høre 
den spennende historien om Noah, og 
vi skal lage en båt som vi fyller med kose dyrene 
våre. Innimellom spiser vi litt, synger, leker og har 
ulike aktiviteter. Alle 2. klassinger i Sverresborg, 
Byåsen og Ilen menig heter er velkommen til en 
dag med masse moro! 

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. Middag serveres kl.1617, og 
etterpå har vi en kort samling før aktivitetene 
begynner. Påmelding til ga299@kirken.no

Det blir Grønn Kirketorsdag 23. mai, og vi satser på 
en dag med yrende liv, byttemarked for barneklær, 
bokashikurs, aktiviteter og underholdning for 
barna og deilig vegetarisk mat. 

Neste Kirketorsdag er 12.september, med besøk 
av Byåsen Soul Kids.

Omtrent annenhver onsdag samles ungdom 
fra 8. klasse og oppover på Sverresborg kirke
senter. Der har vi et sted og henge, ofte noe å 
spise, brettspill og god stemning. Følg med på 
Facebook: svb Krybba 

MiniKrybba Tweeens er en klubb for barn i 5.7.
trinn. Sommeravslutningen blir 12. juni, og så 
starter vi opp igjen onsdag 21. august kl.13.30
16.15. Da håper vi å treffe både nye og kjente!
Klubben har vært en stor suksess, med barn 
fra både Nyborg og Åsveien skole. Her har de 
fått litt mat, vært med venner og holdt på med 
ulike aktiviteter. Etter barnas ønsker blir det 
pangstart med Mintetowinit første gang vi 
møtes i august. Utover høsten blir det et variert 
program, med for eksempel Lego Challenge, 
Bingo, formingsaktiviteter, Marble Run og 
Mesternes Mester, for å nevne noe. MiniKrybba 
Tweens er en del av Sverresborg menighets 
arbeid i lokalmiljøet, og vi står også som 
medlemmer i Norges KFUKKFUM.
Du finner oss på facebook: MiniKrybba Tweens

Babysang og MandagsCafé
På Sverresborg kirkesenter har vi vanligvis 
babysang hver mandag kl.11.30 og 13.00, og 
samtidig er det åpen kafè for alle kl. 11.00
14.00. Vårens siste sjanse til babysang er 17. 
juni, og så starter vi opp igjen 2. september. 
Mandagskafèen kommer til å være åpen noen 
mandager i sommer. Da vil lekematter legges 
ut, og alle er hjertelig velkommen! Facebook: 
Babysang i Sverresborg kirkesenter. 

18ish er et uformelt møtested for unge voksne 
i menigheten. Lurer du på noe, ta kontakt med 
amanda@gerhardsenkarlsen.com

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

TWEENS 

Et fint møtested for små og store, med eller uten sang.

God stemning på overnattingstur i skogen.

3.  Babysang og Mandagskafé
5.  MiniKrybba Tweens og 
 Ungdommens sommerfest!
12.  MiniKrybba Tweens 
15.-16. Overnattingstur med 
 Familiespeiderne
16.  Familiegudstjeneste og fest
 på Kirkesenteret
17.  Babysang og Mandagskafé 
 de luxe

God sommer!

14. Noahs ark
21.  MiniKrybba Tweens
25.  Familiegudstjeneste
28.  MiniKrybba Tweens
 

2.  Babysang og Mandagskafé
4.  MiniKrybba Tweens
9.  Babysang og Mandagskafé
11.  MiniKrybba Tweens
12.  Kirketorsdag med Første
 klasses og besøk av Byåsen
 Soul Kids

Noe å se frem til:

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER
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Tekst og foto: Ivar Selmer-Olsen

Prestungen går av 

En ilddåp?
Ja, det var tøft og det har preget meg. 
Helges begravelse var i bevisstheten 
min i alle begravelser de første årene 
som prest. Du og din kone var jo ganske 
verbale, så jeg lærte å lytte. Jeg skjønte 
at jeg ikke hadde noe svar,  annet enn å 
være der og ta i mot. Trøst fantes ikke. 

Du var likevel god å ha den gangen. Og 
siden.
Det kom som et sjokk på meg at død, 
sorg og begravelser var en så stor del av 
det å være prest. Det gjorde noe med den 
naive barnetroen min. Studiet, særlig 
kirkehistorien, hadde selvsagt gjort noe 
med troen rent intellektuelt. Jeg reager
te på hvordan de kristne mange ganger 
misbrukte religionen. Men Helges død og 
begravelse var starten på å forandre tro
en emosjonelt. Noe av det som har gjort 
til at jeg har holdt fast på denne guden 
vår, er at det er utrolig godt å ha noen å 
skjelle ut. Det har jeg gjort noen ganger 
når jeg har stått alene igjen i kirken etter 
tunge begravelser. Det finnes ikke noe 
bedre sted å banne enn i kirken.

Hm. Jakob slåss også med Gud. Er kris-
tendommen farlig, Hans Kristian?
Religion er det verste og det beste som 
finnes fordi den snakker om absolut
te, totale størrelser. Gud er det kjem
pestore ordet som vi nesten ikke kan 
ta i vår munn. Bruker man Gud for sin 
egen skyld, for å styrke sin egen posi
sjon, så er religion farlig. Korsfarerne 

Hvem var du som guttunge, Hans Kristian?
Det har jeg lurt litt på selv, særlig hvordan 
kompissene så på meg. Jeg var nok litt 
sær, temmelig from med et enkelt forhold 
til Gud. Jeg snakket stadig vekk med ham. 

Du var jo prestesønn.
Ja, og jeg var stolt av min far. Jeg tror 
han var en god prest. Han var kanskje litt 
vel mye prest, også i familien. Men som 
barn flest, så trodde jeg at sånn som vi 
hadde det, sånn skulle det være. Jeg 
hadde det bra og skjemtes ikke over at 
jeg var prestunge. Jeg gikk med avisa, 
deltok i guttelaget og på speider’n, men 
det jeg likte aller best var å synge i Ni
darosdomens Guttekor.

Og der møttes vi for over 55 år siden!
Ja. Jeg var kanskje litt av en einstøing, 
og det var herlig å være en del av en stor 
gruppe. Og så likte jeg virkelig musikken. 
Den første LPen jeg kjøpte meg var med 
renesansemusikk.

Den første plata jeg kjøpte, var Rubber 
Soul med The Beatles. Men vi ble gode 
venner likevel. Så gode venner at det var 
naturlig å ringe deg da Helge døde. 
Det ble min første begravelse. Da jeg 
studerte, sa vi studenter til hverandre at 
vi håpet at den første begravelsen ble til 
en ukjent 94 år gammel mann som døde 
mett av dage. Så ble det i stedet en av 
de tyngste oppgavene en prest kan ha: å 
forrette begravelsen til sine venners lille 
sønn på 8 måneder. 

på 1200tallet er kanskje det verste ek
sempelet. Så har vi også det skumle ved 
monoteismen, at bare en ting er rett. 

Men kristendommen kan vel også være 
«positivt farlig»?
Ja,  den monoteistiske Gud forventer 
rettferdighet, mens fruktbarhetskul
tuser, som for eksempel den norrøne 
åsatroen, ofte blir til den sterkestes rett 
selv om mange av disse gudene i første 
omgang kan virke vel så sympatiske som 
vår. Men vi tror ikke på en Gud som vil 
ha offer. Vår Gud vil ha rettferdighet. Det 
er da Jesus blir viktig. Jeg blir mer og 
mer opptatt av ham. Han holder fast på 
kravet om verdighet og rettferd samtidig 
som han er uendelig full av nåde. Ta for 
eksempel Bergprekenen, den er egentlig 
ganske brutal, men den starter med de 
fantastiske saligprisningene.

Kristendommen har blitt anklaget for å 
være tilslørende, som opium?
Ja, og det kan den også være. Hvis all 
rettferdighet først skal oppfylles etter 
døden, så blir kristendommen opium. Vi 
skal ha himmelen i ryggen, som inspira
sjon i kampen for livet her og nå.

Så det er ikke et feilspor å snakke om 
moral når vi snakker om kristendom?
Nei, det synes jeg ikke, bare vi skiller 
mellom moral og moralisme. Vi må 
kunne snakke om moral uten å bli mo
ralister. Moralister er vi når vi mener oss 
bedre enn andre. Men kristendommen 

Sognepresten i Sverresborg, Hans Kristian Seip Solbu, går nå av for aldersgrensen. Han ble utdannet ved 
Det Teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 1979, og har blant annet tjenestegjort på Inderøya, i Ilen 
og sist nå på Sverresborg. Han er sønn av den gamle Byåsenpresten Gerhard Solbu og står i en ubrutt 

rekke av prester i flere titalls generasjoner. Jeg plasserte ham i en god lenestol for å slå av en prat

SAMTALEN

Ivar Selmer-Olsen:
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representerer ikke noen egen moral el
ler etikk. På det etiske området blir vi 
fort enige med mennesker med andre 
lissyn. Den dialogen er viktig og bra.

Hvis jeg sier tvil, hva sier du da?
For meg er tvilen en uløselig del av tro
en. Jeg tror, jeg vet jo ikke. Men det er 
stor forskjell på tvil og vantro.

Hva er vantro?
Det er å avvise, å la være å undre seg. 
Det er å si «Den må du lenger ut på lan
det med!» Eller «Det kan jeg ikke aksep
tere!» Jeg tror kirken i langt større grad 
skulle anerkjenne vantroen. Dette med 
Gud er ofte så vanskelig, så fjernt og så 
fremmed. Ta for ekesmpel jomfufødse
len, eller brødunderet. Vi må forstå hva 
som er myte og hva som er fakta. 

Leser du kristendommens fortellinger 
slik som du leser skjønnlitteratur?
Det er mange slags sannheter. Myter og 
fiksjon kan også fortelle sannheter, men 
på andre måter. Og andre sannheter. 
Jeg må alltid ha en penn med meg når 
jeg leser skjønnlitteratur, for jeg må ofte 
streke under viktige sannheter om livet. 
Jeg tror ikke Jesus gikk på vannet, men 
det er en fantastisk fortelling om Jesus 
som seirer over mørke og død.

Men er da alt bare eventyr?
Nei. Det er avgjørende at Jesus har levd, 
at han levde på en bestemt tid og på 
et bestemt sted. Det bibelforskere har  

funnet ut er «ekte Jesusord», er viktig 
for meg.

Jeg har aldri sett deg døpe barn uten å 
smile. 
Ja, å døpe og snakke med dåpsforeldre 
er kanskje det beste ved å være prest. 
Noe annet jeg liker er å preke, det vil si 
å slite med bibeltekstene for å komme 
fram til en preken. Jeg skriver nok de 
fleste preknene mine til meg selv.

Det har du til felles med andre kunstnere.
Takk for det komplimentet. Tvileren eller 
den vantro i meg trenger å høre et bud
skap som gjør at jeg kan holde fast ved 
tillitten og håpet.

Men du har satt pris på begravelsene?
Ja, for det blir ofte noen fine møter med 
mennesker i tilknytning til begravelser. 
Paradoksalt nok kan jeg nettopp da, når 
de pårørende begynner å minnes, få del i 
noen vakre fortellinger om livet. 

Men hva truer håpet og tilliten?
Kunnskapen om verden, destruksjonen, 
en verden som går av hengslene. Men 
jeg sier som Jan Erik Vold: «Det er håp
løst og vi gir oss ikke.» Tidligere var jeg 
aktiv i «Nei til atomvåpen», nå er jeg 
med i «Besteforeldrenes klimaaksjon.»

Er du egentlig litt svartsynt?
Jeg har vel kanskje en slik dragning, 
men det var verre før.

Du er ganske flink til å være stille.
Nåja, det er vel både – og. Det er vel ikke 
en følelse jeg selv har. Som prest har 
man jo enetalens privilegium. Men jeg 
liker stillhet. Og jeg er ganske god til å 
sitte og kope. Jeg har ikke så mye rast
løshet i meg.

Du og jeg er to gamle venner: Hva legger 
du i vennskap?
At vi kan stole på hverandre, at det som 
hører til mellom oss, forblir mellom oss. 
At vi både kan snakke om tulleting og om 
ordentlige ting. At vi kan dra på tur og 
være interesserte i forskjellige ting og 
likevel ha det artig sammen. At vi kan tie 
sammen.

Og at jeg kan ringe deg altfor tidlig om 
morgenen når noe vanskelig har skjedd, 
kanskje?
Ja, det også selvfølgelig.

Hvis jeg skal karakterisere deg, min venn, 
så vil jeg si at du er tro. Du er en trofast 
fyr. Du skifter ikke jobb i eininga og du har 
bakt det samme grovbrødet nesten like 
lenge som jeg har kjent deg. Men det vik-
tigste: Du holder meg fast. 
Det var sterkt å høre. Men jeg liker ikke 
forandring. Også er jeg er litt lat, vet du.

Nåja, det er vel knapt et blåbær i skogen 
som får stå i fred for deg.

”Religion er det verste 
og det beste som finnes 

fordi den snakker om 
absolutte, totale  

størrelser.”
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Fjellseterbakkens  
historie

Av Byåsen historielag ved Kjell Ivar Aune

Ved Høyers død i 1952 viste det seg at han også hadde  
testamentert en tomt på 0,5 mål til Freidig. Sportsklubben 
Freidig fikk leie Fjellseterhytta, Høyers direktørbolig, av Trond
heim kommune i 1986, og i 2003 fikk Freidig kjøpe hytta av 
kommunen.

På hjemvei fra heiene og fra Skistua var Rustadrenna fram 
til 1960tallet, en meget populær nedfartsløype til byen via 
Lavollen, Tunga og Sommerseter. Løypa startet på Lillegråkal
len og rett før man bikket over kulen og satte utfor de bratteste 
bakkene passerte man under fartsbrua for Fjellseterbakken. 
Fortsatt kan man finne igjen kulen og unnarennet i hoppbakken 
som stopper på den øvre parkeringsplassen ved Fjellseter. Man 
kunne hoppe mellom 4050 meter i bakken. I tillegg til storbakken 
var det et mindre hopp for guttehoppere nede i unnarennet.

I dag har naturen og skogen tatt tilbake også denne hoppbakken.

I 1927 forærte hotelleier Haakon Høyer Fjellseterbakken til 
sportsklubben Freidig, og bakken var i 1930årene en meget 
brukt hoppbakke. Gaven fra Høyer ble mottatt med stor takk, 
og som et bevis på dette ble Høyer innbudt som livsvarig med
lem. (Kilde: Freidig’s jubileumsberetning 1953).

«Bymarkkomiteen» av 1926, behandlet ulike saker vedrørende 
forvaltning av Bymarka, og friluftslivet var et vesentlig arbeids
område for komiteen. Da Freidig skulle utbedre hoppbakken i 
1928, ble det gitt pålegg om at stillaset skulle males i en «dis
kret virkende farge».

Haakon Høyer kjøpte hotellanlegget på Fjellseter etter brannen i det øverste Turisthotellet 
i 1917, og han drev videre Sporten, det nederste bygget, fram til dette brant i 1946. Høyer 
bygde også Fjellseterbakken på 1920tallet som sportsklubben Freidig overtok som gave 
i 1927. Fjellseterbakken var regelmessig i bruk for trening og renn i perioden fra 1925 til 

midten av 1950 tallet, bakken ble revet i 1957.

Flere foto, helt fra 1927, viser stor aktivitet i Fjellseterbakken 
og Fjellseterområdet. På Fjellseterhytta henger også et foto av 
deltakere i et hopprenn arrangert i 1931.

Til Trøndelagsutstillingen i 1930 fikk Sporten et tilbygg i funkis
stil. Et kjent foto fra 1932 viser at det arrangeres et langrenn i 
området nedenfor Sporten.

Etter krigen var fartsbrua igjen i dårlig stand og den måtte re
staureres. Arbeidet ble utført årene 194647, og ble ledet av 
Olav Lian, en av Freidigs beste skiløpere på 1930tallet. Olav 
vant i 1931, som den første Freidiggutt, H.M. Kongens pokal i 
Graakallrennet. Han kom opprinnelig fra Frol i Levanger. Ellers 
medvirket flere kjente idrettsgutter fra Freidig i dette arbeidet, 
blant annet Reidar Raaen og Odd Daløy

Hoppbakken var i bruk ut på 1950tallet. Nålevende Freidig
medlemmer forteller at øverste del av fartsbrua blåste ned på 
midten av 1950tallet og at fartsbrua ble endelig revet i 1957. 
Et flyfoto fra 1952 viser fartsbrua til Fjellseterbakken som et 
tydelig landemerke.
 
Fortsatt lever noen Freidigveteraner som har hoppet i Fjellse
terbakken. Det gjelder Per Jørgen Nergaard født i 1929. Han 
var lærer og sist rektor ved Ugla skole. Rolf Eggen Nielsen født 
i 1927 startet på Byåsen skole i 1934. Han var opprinnelig med
lem av Byaasen Skiklub, men gikk over til Freidig i 1939. Per 
Pettersen, f. 1930d.2017, fortalte også om mange hopp i Fjell
seterbakken. Sammen med sin kone Klara drev Per i mange år 
skobutikk i Byåsen Butikksenter.
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Flyfoto over Fjellseter- 
området juli 1952

Bildet er tatt før 1930 fra området litt 
nedenfor «Sporten», dvs. litt nedenfor 

den nederste parkeringsplass i dag. 
 Rett til høyre for kanten av bildet ligger 

kapellet på Fjellseter.

Vertikalfoto fra 1947 viser hoppbakkens plassering 
i terrenget. Her ser vi godt tomtene etter Sanatoriet/
hotellet som ligger på øverste parkeringsplass, og 
Sporten på nederste P-plass. Begge disse plassene 
er opparbeidet for utfartsparkering i dag.
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For mer 
informasjon
om innhold

og priser
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nettsider

Vi tilbyr 
GRAVSTELL

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

E-post: post@kirken.trondheim.no 

Selsbakk  menighetshus
Rimelig leie til minnesamvær, konfirmasjon, 

bryllup osv.

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

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

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

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

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

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

Siste nytt innen klipp, farge,
extension og hårpleie

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

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

Siste nytt innen klipp, farge,
extension og hårpleie

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

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

Gratis parkering. Tlf: 72 55 50 40

Byåsen og Sverresborg menighet takker våre annonsører:

Tlf. 73 99 22 22 
Døgntelefon 932 90 086

www.flataas.no

Eiendom  kontrakt  arv

www.advokatkvernes.no

Professor Brochs gate 8 A
7030 Trondheim

Tlf. nr. 93 28 60 60 
Fax nr. 73 54 02 01
Org. nr. 992 136 251
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STØTT MENIGHETSBLADET!
VIPPS 529733

Fine lokaler i vakre omgivelser for:
 barnedåp, konfirmasjon,  

åremålsdag og minnesamvær 
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Enormt utvalg l Topp service 
Nydelige utstillinger l  www.roskaft .no
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Du Olsen
Du Olsen?  SelmerOlsen, har du glemt det?

Neida, æ veit da det, sjø, - med binnestræk og greier. Det er 
ikke min feil at jeg har bindestrek.

Det kainn vel så værra det, men skikkelig jålat, det e det.   
«Olsen» e da bra nok? Kort og greit, som Stene, Loinn og  
Solbu. «Olsen» er selvfølgelig bra nok. Det er ikke min feil at 
jeg heter SelmerOlsen.
 
Jadda, jadda, åsså skriv du bøker og dikt og og e sjæf i menig-
hetsrådet. Du flyg høgt du, Olsen, du sku kom dæ litt ner på 
jorda. Du sku klatra ned fra stillaset før det går me dæ som 
med byggmester Solness. Du kan din Ibsen, skjønner jeg.

Æ kainn da væl læs Ibsen, sjøl om æ itj har no’n bindestræk?
Jo det kan du jo selvfølgelig …

Æ kainn da væl læs Ibsen sjøl om æ går her på kirkegår’n og 
plukke opp skjiten etter hoinn’. Sjå her har du en pose, du kainn jo 
få prøv det du å. Hoinn’ har diare igjæn, sjø. Vel, takk, men jeg …

Nei du hæle vel itj det du. Men sje på’n Solbu, soknepræsten, 
det e kar med beina på jorda. Ænkelt og greit navn. Snakke så 
folk skjønne. Fær opp Solemsåsen på ski om vintern og sykle 
roint Byneset om sommern. Og så plukke’n blåbær. Æ vædde 
på at du itj plukka et eineste blåbær i høst. Nei, det er for så 
vidt korrekt.

Nei du spassere vel du, Olsen. Du spassere vel roint Theisen-
dammen og kjike opp i lufta, søng salma og tænke fillosofiske 
tanka som ingen skjønne. Jo, det er vel en slags sannhet i den 
beskrivelsen. Men Solbu tenker vel også?

Nei. «Æ tænk’itj på nån ting, æ,» sa’n Solbu da æ spurt’n. «Det e  
deffor æ plukke blåbær,» sa’n. Men det er vel ikke bare derfor 
han plukker blåbær?

Nei, hainn e jo miljøbevisst å, mens du bare spassere roint og 
røyke siggarætta. Jeg tenker jo på miljøet jeg også da …

Tænke ja. Tænkt mæ de, ja. Men hainn Solbu, hainn ligg itj på  
soffan, hainn gjør nokka, hainn. Hainn sykle og plukke blåbær 
og så står’n på Nordre og kauke og søng sammens med dæm 
ainnere klima-gamlingan. Er det «Besteforeldrenes klima
aksjon» du tenker på?

Ja, du veit væl bare om navnet, du Olsen. Du har da vel barne-
barn du å? Åsså fær’n Solbu på Lærkendal, - sånn som ainna 
vanli folk. Jamen det gjør faktisk jeg også. Vi går faktisk sammen, 
Solbu og jeg. Og vi går aldri hjem før dommeren har blåst.

Steike, no har æ hørt det å, Olsen. DU på Lærkendal? Æ kainn 
plukk opp den hoinnskjiten sjøl, æ. Æ har væl stæra dæ nok 
opp no. Æ kjæm te å savn’n Solbu.

Ivar SelmerOlsen er godt kjent for mange 
på Byåsen, og for Menighetsbladets lesere. 

Nå debuterer han som poet, med boken «den 
tynneste kvisten på epletreet.» Vi gratulerer Ivar, 
og siterer forlaget Communicatio: Ivar Selmer
Olsens diktsamling «den tynneste kvisten på 
epletreet» favner livets fasetter fra barnlig 

undring til aldrende realisme, glede og sorg, savn 
og nærvær, kjærlighet i storm og stille, også med 

et skjelmsk glimt i øyet. En smakebit:

når flaska er tom 
snur jeg den på hodet 

så varer sjampoen en uke til

jeg gir meg ikke så lett 
når det går mot slutten

den tynneste  
kvisten på epletreet



Endringer i Byåsen kirke
 
Jakob Norli Godø starter
Fra 1. mai er Jakob Godø Norli ansatt 
som kirketjener i 50 % i Byåsen 
menighet. Velkommen, Jakob!
  

Camilla Winsnes slutter
30. mai holdt Camila Winsnes sin siste 
gudstjeneste i Byåsen kirke. Dette semest
eret har hun hatt permisjon for å være 
studentprest ved NTNU, og fra sommeren 
er Camilla fast ansatt som studentprest. 
Takk til Camilla for 10 år som prest i Byåsen!
 

Engasjement er fullført
Marte Mortensdatter Steinholt har i ett 
år vært i et engasjement som menighets 
pedagog for barn i Byåsen kirke. Hun har
satt spor etter seg på kort tid, og vi
ønsker Marte lykke til med videre studier!  

Sagt opp stillingen
Maria Fiske Eliassen har i 5 år jobbet 
som menighetspedagog for ungdom i 
Byåsen menighet. Etter permisjon med 
små barn, kommer hun ikke tilbake. Takk 
til Maria – og lykke til med nye oppgaver!
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HAVSTEIN KIRKE OG  SVERRESBORG KIRKESENTER

BYÅSEN KIRKE

DÅP I BYÅSEN KIRKE
03.03. Birk Langtind Tillerflaten
  Lise Mæhlumsveen
  Edda Benum Telebond
10.03. Olivia Syrstad Adolfsen
24.03. Selma Giske Nyman
07.04. Leander Fransvåg Berg
  Leon Pettersen Aspen
14.04. Theodor Walseth Dehli Gellein
  Nikolai Brandås Friis
 Iver Åldstedt Hermstad
19.05.  Julie Trondsetås Arnøy
 Oskar Svendsen

DÅP I ANDRE KIRKER
10.03. Live Muller Langåker
 Elias MihleBjerkestrand
 Matilda Skatvold Mork
17.03. Thor Martin Berg
 Johannes Foss Rindal

SLEKTERS GANG

DÅP I SVERRESBORG MENIGHET
24.02  Tiril Overrein Dahl
 Villemo Sollid Fineidet
 Andrea Wanvik
03.03 Sebastian Conrad Håkansson 
10.03 Julia Herje
 Bendik Lind Kråkenes
 Live Müller Langåker
 Elias MihleBjerkestrand
 Liliana Tinmannsvik Sandbakken
17.03 Thor Martin Berg
 Johannes Foss 
24.03 Even Lage Ringdal Bergan
 Paal Mehus Delhaye
 Edvin Gulbrandsen
31.03 Alexander Berg Rotvik
 Ada Grindvold Soelberg

24.03. Jan Peder Mogstad Sinding
 Paal Mehus Delhaye
 Cedric Sellin Heggem
  Ciljan Sellin Heggem
31.03.  Øystein Moen Nohr
06.04.  Amalie Moksnes Bergli
  Andrea Botnen Kongsvoll
 Hedvig Kvernes Hyldmo
14.04.  Bo Tømmerdal Jacobsen
 Levi BerreAuset
21.04.  Markus Åldstedt Skogseth
 Olise Uvsløkk Gunnesmo
05.05.  Vendela Dahl Sætereng
  Bastian Bjørnaas
  Eva Nordbø
19.05. Jan Peder Mogstad Sinding
 Sverre HovdalTovmo
 Storm Ollivander Fagerland Iversen
 Josefine Silseth Lehn

GRAVFERD
05.03.  Anne Karin Johnsen
08.03.  Johan Bjørnøy
 Jørgen Dahl
21.03.  Bjørn Næsgaard
29.03.  Edel Marie Hårstad
29.03.  Anny Bergitte Eggen
04.04.  Erna Elisabeth Skrødahl
11.04.  Inger Margrethe Rygnestad
25.04.  Inge Olav Skei
26.04.  Fredrik Sand
30.04.  Marit Halldis Johansen
 Arvid Heggelund
07.05.  Solfrid Bergan
10.05.  Arne Olsen
 Tore Rønning Wernichsen
21.05. Aase Eid
 Ole Marvin Røstadli
 Elen Larsen

 Olivia Olsen Uddu
06.04 Amalie Moksnes Bergli
 Hedvig Kvernes Hyldmo
 Ebba Karstensen
 Andrea Botnen Kongsvoll
 Timian Balsvik Røros
14.04 Levi BerreAuset
 Bo Tømmerdal Jacobsen
21.04 Magnus Evason Foosnæs Eggen
 Markus Åldstedt Skogseth
05.05 Vendela Dahl Sætereng
 Bastian Bjørnaas

DÅP I ANDRE KIRKER
Ludvik Kvitland Solåt
Solveig Gjervold Isaksen
Embla Mimi Baarholm

Hedvig Kristina Widahl Sund
Anna Hovdal Djuv
Niklas Aleksander Haug Holm

VIELSER I SVERRESBORG MENIGHET
02.03. Kristin Aune og Einar Mortensen
 Lisa Haugrønning og Torstein Misje

GRAVFERD
12.02 Aase Marie Berg
15.03 Lilly Skjervøy
21.03 Marit Walseth
04.04 Erling Normann Tønne
16.04 Tove Pauline Clausen
02.05  Berta Elise Kildal
03.05 Janne Thorgaard



DET SKJER

5-årsjubileum for Sverresborg kirkesenter!
Dette huset som har gitt oss så mange nye muligheter, bekjentskaper 
og opplevelser gjennom de siste fem årene er en god grunn til å feire. 
Derfor ønsker vi velkommen til ulike jubileumsarrangementer i juni.

Ons 5. juni kl. 19: Ungdommens sommerfest!

Tirs 11. juni: Kulturskolefest med elever fra Trondheim  
kommunale kulturskole.

Ons 12. juni kl. 19: Stab og menighetsråd inviterer til åpent myldremøte 
for å dele tanker og idéer om hvordan vi kan være kirke på Sverreborg. 

Tors 13. juni kl. 18.30: Historisk vandring fra Havstein kirke til 
kirkesenteret, med følge av lokalhistoriker Fridtjof Simonsen.  
Ca. kl. 20 blir det kveldsmat og underholdning ved sanger Sverre 
Johann Aal og pianist Atmasukha Ananda.

Søndag 16. juni kl.11:  Familiegudstjeneste og fest på kirkesenteret.

Mandag 17. juni: Babysang og mandagskafé de luxe!

Prostigudstjeneste i Byåsen kirke
Andre pinsedag er det prostigudstjeneste for Strinda, Heimdal 
og Byåsen i Byåsen kirke klokka 18. Gudstjenesten med 
nattverd, ledes av staben i Byåsen menighet i samarbeid med 
prost Nils Åge Aune. 

Unge og dyktige musikere fra NTNU vil lede menighetssangen 
med kvalitet, nyskaping og tradisjon! Hovedvekten av salmene 
er fra Lina Sandell, og vil framføres av kvintetten Sondre 
Ferstad, (munnspill) Peder Overvik Stuberg, (gitar) Alf Høines, 
(bass) Rino Sivathas (trommer) og Jakob Leirvik. (vokal)

Vel møtt til prostigudstjeneste i Byåsen kirke, 10. juni klokka 18!

Bli med i speideren!
Oppstart av speideråret 2019/2020 skjer ved Haukvannet 
klokka 18-19.30 onsdag 28. august.  
Nye speidere velkommen!

Menighetens hyggestund
Oppstart for Menighetens Hyggestund i Byåsen kirke blir  
27. august kl. 11.30

Samarbeid om friluftsgudstjenester
Byåsen menighet arrangerer 3 friluftsgudstjenester i sommer. 

16. juni ved Lianvannet, i samarbeid med speiderne.

8. september på Marken gård i samarbeid med Byåsen 
historielag

11. september i samarbeid med Kystad sykehjem

Formiddagstreff
Oppstart for formiddagstreffene på Sverresborg kirkesenter er 
19. september kl. 11:30
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GUDSTJENESTER

BYÅSEN KIRKE 
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2. juni 2019 Søndag før pinse
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Mathias Alpermann 
 
9. juni Pinsedag
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Steinar Leirvik
   
10. juni 2. pinsedag 
Kl. 18: Felles prostigudstjeneste 
i Byåsen kirke ved Nils Åge Aune 
og Steinar Leirvik. Salmer for pinse 
og fra Lina Sandell til musikk fra 
studenter ved jazzlinja ved NTNU
   
16. juni Treenighetssøndag 
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved 
Lianvannet ved Ludvig Aasen og 
speiderne. Musikk ved Hallvard og 
Alfred Kvendset, trekkspill. Avskjed 
med Maria Fiske Eliassen.  
  
23. juni 2. søndag i 
treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Åshild Brenne

30. juni 3. søndag i 
treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Steinar Leirvik

7. juli 4. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Steinar Leirvik

14. juli 4. søndag i 
treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Byåsen

Søndag 21. juli Aposteldagen/ 6. 
søndag i treenighetstiden 
Kl.11: Gudstjeneste ved  
Ole Kristian Bratseth

28. juli 7. søndag i 
treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Ludvig Aasen

4. august 8. søndag i treenigheten
Ingen gudstjeneste i Byåsen

11. august 9. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Nils Åge Aune

17. august, lørdag
Kl. 11: Konfirmasjonsgudstjenste 
ved Steinar Leirvik og  
Eirik Jørgensen

18. august 10. søndag i 
treenighetstiden 
Gudstjeneste ved Steinar Leirvik

25. august 11. søndag i 
treenighetstiden  
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved 
menighetens stab, frivillige og 
Byåsen familiekor. Solidaritetsløp 
til inntekt for menig hetens 
misjonsprosjekt  
etter gudstjenesten.

1. september 12. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste 

8. september 13. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon ved  
Eirik Jørgensen og prest
Kl. 14: Friluftsgudstjeneste på 
Marken gård ved Steinar Leirvik og 
Byåsen historielag

11. september, onsdag
Kl.11: Friluftsgudstjeneste på 
Kystad helse og velferdssenter 
ved Steinar Leirvik.

15. september 14. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon ved  
Ludvig Aasen og Eirik Jørgensen

Kl. 13: Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved Camilla Winsnes. Sindre 
Skauge, trompet.

2. juni Søndag før pinse 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Nils Åge 
Aune. Sprell levende søndagsskole 
og TweensKRIK.

9. juni Pinsedag 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar 
Leirvik.

10. juni 2. pinsedag 
Byåsen kirke kl. 18: Felles 
prostigudstjeneste ved Nils Åge 
Aune, Steinar Leirvik og unge 
musikere fra jazzlinja ved NTNU.

16. juni Treenighetssøndag 
Kl. 11: Friluftsgudstjeneste ved 
Lianvannet, ved Ludvig Aasen, 
barne og familierådet og Byåsen 
KFUK/KFUMspeidere.

23. juni 2. søndag i 
treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Åshild 
Brenne

2. juni 2019 Søndag før pinse
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal  

9. juni Pinsedag
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal
   
10. juni 2. pinsedag 
Byåsen kirke kl. 18:  
Felles prostigudstjeneste  
  
16. juni Treenighetssøndag 
Sverresborg kirkesenter Kl. 
11: Sommergudstjeneste ved 
menighetens ansatte. Sverresborg 
kirkesenter 5 år markeres! 
Kirkekaffe.

23. juni 2. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje 
Kristin Meisal
Kl. 16 i Lo kirke: Sommersang

30. juni 3. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Åshild 
Brenne

7. juli 4. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje 
Kristin Meisal

14. juli 4. søndag i 
treenighetstiden
Ingen gudstjeneste

Søndag 21. juli Aposteldagen/ 6. 
søndag i treenighetstiden 
Kl. 18: Gudstjeneste ved  
AnneMari Bjølverud Aas

28. juli 7. søndag i 
treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Hilde
Anette Løvenskiold Grüner
Sverresborg kirkesenter kl 20: 
Vandring til Olavsvaka

4. august 8. søndag i treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
AnneMari Bjølverud

11. august 9. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Nils Åge Aune

18. august 10. søndag i 
treenighetstiden 
Ingen gudstjeneste

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

1. september 12. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste ved Hilde
Anette Løvenskiold Grüner

8. september 13. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal 

15. september 14. søndag i 
treenigheten
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje 
Kristin Meisal. Presentasjon av 
konfirmantene

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

Silje sokneprest i Sverresborg
Silje Kristin Meisal er tilsatt som sokneprest i 
Sverres  borg, etter at Hans Kristian Solbu ble pensjonist. 
Som prest i menigheten gjennom mange år, får Sverresborg en 
sokneprest som er godt kjent med de lokale forhold! 

Takk til Hans Kristian
Hans Kristian Solbu er blitt pensjonist, og det 
omtales annet sted i bladet. Redaksjonen vil også 
takke for godt samarbeid om innhold og utgivelser 
av Menighetsbladet!
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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

Diakoniarbeider 
Anne Talsnes Flatmo
tlf: 905 83 293

Kirketjener
Jakob Godø Norli
tlf: 994 36 000

Kontortid Sverresborg: 
Tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.0014.00. Onsdager kl. 10.00–12.00.
Kirken i Trondheim, felles servicekontor  Munkegata 6:  
Mandag, onsdag, torsdag, fredag: kl. 08.30–14.30.  
Tirsdager kl. 08.30–13.30

Tlf: 994 36 000

Kontonummer: 1503 74 86903 | Vipps: 12060

www.kirken.no/Sverresborg
post.sverresborg.trondheim@kirken.no

Sokneprest  
Silje Kristin Meisal
tlf: 907 81 749

Menighetspedagog
Guro Gaustad Anderssen
tlf: 932 66 035

Diakon
Martha Garborg Bergslid
tlf: 482 93 728

Kirketjener 
Merete Thalberg 
tlf: 902 42 527

Leder menighetsrådet 
Ivar SelmerOlsen
tlf: 909 21 743

SVERRESBORG MENIGHET
Gamle Oslovei 21, 7020 Trondheim

Kantor vikar 
Anita Barlien
tlf: 994 36 000

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

Prostesekretær
Nina Sandstrøm  
Angelsen
tlf: 994 36 000

Menighetsforvalter 
Ingrid Eikli Heggset
tlf: 994 36 000

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)

HENVENDELSER 
BYÅSEN MENIGHETSRÅD
Tlf. 934 36 000



Menighetsbladet
Postboks 3340 
Hallset
7427 Trondheim

Bless You! 
Jeg er misunnelig på de som snakker 
engelsk! De kan strø om seg med 
velsignelse til hverdags! I hvert fall 
virker det som om «Bless You,» er 
mye lettere å si enn «Velsigne deg!» 
Er det egentlig andre enn presten 
som kan velsigne på norsk? Det er det 
selvfølgelig, men vi er kanskje litt for 
beskjedne til å ta ordet i vår munn? 

Signe husfreden! 
Jeg husker det godt fra jeg var liten. 
Den gamle drengen fra nabogården 
kunne hilse slik, da han stakk innom 
kjøkkenet til tante og onkel en tidlig 
kveldstime. Mannen arbeidet sent og 
tidlig. Var knapt utenom grenda. Men 
på sitt vis, var han kanskje mer vidsynt 
enn de fleste. Der han kom inn døra og 
bragte med seg en hilsen og et ønske 
om Guds velsignelse over huset, den 
gode stemningen, og menneskene 
som satt der! 90åringen hadde aldri 
fått utdannelse. Men hadde lært å 

løfte blikket. Og ville at velsignelsen 
skulle deles. 

Signe deg!  Signe maten!  Signe 
arbeidet! Det hender jeg drømmer 
om språklig forandring. I en tid hvor 
det kan se ut til at banneord er blitt 
dagligtale og brukes både på trykk og 
TV. Hvordan hadde det da vært, om 
vi ikke lot amerikanerne ha monopol 
på hverdagsvelsignelser og «Bless 
You», men at vi også begynte å bruke 
tilsvarende på norsk? Ville det føles 
hyklersk? Og hva om vi ikke mener det 
hundre prosent? Til det siste vil jeg si; 
Vår herre tåler det! 

Velsignelser og ansikt hører sammen.
Ansiktet vårt, kan fortelle mye om 
oss. Noen leser ansikt som en åpen 
bok. Andre opplever at det er lettere å 
huske ansikt enn navn. 

I Bibelen står det mye om Guds ansikt. 
Det kan ha forskjellige betydninger, 

men ofte handler det om Guds nærvær. 
Nært til den enkelte, eller Herren som 
er alle steds nærværende.

Derfor, synes jeg det gir dyp mening, 
når jeg som prest på sykehjem, i guds
tjeneste, vigsel eller gravferd, ja, ved 
alle livets årstider, ser ut over ansikter 
og sier med ordene fra 4. Mosebok: 
"Herren la sitt ansikt lyse over deg og 
være deg nådig." Hver gang de ordene 
sies  er det en bønn og et ønske om at 
Gud må være deg nær. Med sitt åsyn. 
Og med sin nåde.

Den Gud som kjenner alle ansikt. 
Kjenner deg. Kjenner det som vises 
utenpå, men også det som ingen andre 
ser  alt det vi har inne i oss. Mennesker 
og menneskeliv er så mangfoldig. Da 
er det godt å vite, at den allmektige 
selv, kjenner alt det som er deg! Og 
ønsker det gode for deg.

Signe dæ!

Bless eller signe?
Tekst: Steinar Leirvik

Det er stort å få velsigne mennesker, synes prest Steinar Leirvik. Her under påskegudstjeneste på Munkvoll sykehjem. Foto: Adresseavisen


