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INNHOLD

REFLEKSJONER

Har du opplevd å få holde et bitte lite, nytt menneske i armene og se det inn i 
øynene? Et åpent, granskende, ja rent ut mystisk blikk møter deg.
Vi møter Guds storhet i hvert eneste bitte lite barn. I det nyfødte barnets blikk er 
det alltid mulig å få kontakt med Guds skaperglede.

Hver juledag leser vi fra Johannesevangeliets «jule-evangelium»; 
 Og Ordet ble menneske
 og tok bolig iblant oss,
 og vi så hans herlighet,
 en herlighet som den enbårne Sønn
 har fra sin Far,
 full av nåde og sannhet.
 Joh 1, 14. 

Barnet gråt i natten – som alle andre barn. Jesus. Han var Maria og Josefs lille 
gutt. Født underveis, langt hjemmefra. Vennlige mennesker hjalp dem. Barnet, 
det himmel-sendte, gråt i natten. Han var helt vanlig – og han var noe langt mer, 
ufattelig mye mer: Jesus. Frelseren. Han som var med da alt ble skapt, før alle 
tider, han ligger nå som en liten bylt, et skrøpelig lite menneskebarn i halmen i 
krybba i landsbyen Betlehem, den som for alltid er knyttet til Frelserens fødsel. 

Det er en dyp mening i at det er i våre første levedager vi ligner aller mest på Jesus. 
Han som vi kan kalle vår bror.

I dette landet er vi jule-mennesker. Vi feirer julehøytida fordi vi i den møter noe som 
gir gjenklang i hjertene våre. Jula er lysets og gledens fest, midt i vintermørket. 
Frelserens fest: Gud er kommet nær.

Alle har vi våre jule-minner; gode og varme og trygge, eller vanskelige minner om 
utrygghet, sorg eller ensomhet. Eller så kjenner du på at de gode minnene fra før 
i tida er blitt borte: livet har forandret seg – og vi har også det. 

Jeg har en hilsen til deg: Gud er kommet nær til oss! Barnet bærer med seg 
velsignelsen: Det sårbare, lille barnet som bare fikk en krybbe til seng – men som 
englene sang for. Gud er kommet nær til oss.

En velsignelse forandrer ingen ting, men den forandrer alt: Jesusbarnets åpne, 
kjærlige blikk hviler også på alt det som ikke ble slik vi trodde og håpet. Også på det 
som er vanskelig, og som fyller oss med sorg, hviler velsignelsen fra Jesusbarnet. 
Han som kom med fred. Midt i en verden i ulage, hvor mørke skyer truer i horisonten 
er det Frelserens og Trøsterens åpne blikk som møter oss. Med dyp fred – tross 
alt som er vanskelig, og gjennom alt som er vanskelig. 

Velsignelsen er der fordi Gudsnærværet er større enn mørket. 

Velsignet jul! 
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TAKK FOR DIN STØTTE
Vi trenger din hjelp for å gi ut  
Menighetsbladet, og er glade for  
alle som støtter oss!
Takk for ditt bidrag til konto  
8601 43 54389!

Tekst: Herborg Finnset, biskop i Nidaros 

Vi er jule-mennesker

Søk i det såreste
søk i det såreste savnet

skjær der det gjør mest vondt

så i den tørreste jorda

let der det er helt tomt
Ivar Selmer-Olsen

DIKTET



KJÆRE LESER

Menighetsbladet  |  3

Som kateketvikar har jeg hatt mange gode samtaler med 
konfirmanter og ungdomsledere. Det er fascinerende å høre 
om hvordan livet er for unge i dag, og hvor annerledes det er 
fra da jeg selv var konfirmant. Ungdom i dag føler et enorm 
karakterpress, de må ha topp-karakterene for å komme inn 
på den riktige videregående skolen. De må huske å oppdatere 
status og dele historier om livet sitt via sosiale medier, og alltid 
være tilgjengelig. Trene må de også. Helst mange ganger i uken. 
Kravene skyller over de som en flodbølge som aldri tar slutt. 
Samtidig får de stadig høre at verden er godt på vei til å bli 
ødelagt. Miljøspørsmål, atomkrig, fremmedfrykt og økonomisk 
kollaps truer fremtiden. 

Ungdommer har alltid vært opptatt av å bli akseptert. Det å 
feile kan ofte føles som en trussel. Kommer man inn på feil 
videregående kan man miste vennene sine, er man fraværende 
fra sosiale medier kan dette også påvirke det sosiale i hverdagen. 
Flere av ungdommene jeg har snakket med føler at de ikke er 
«god nok».

Dette er det nok ikke bare ungdommene som føler på. Mange 
voksne kjenner også på følelsen av økte krav i hverdagen. 
Kravene kan føles overveldende. Da er det naturlig å synes litt 
synd på oss selv. Samtidig vet vi at rundt omkring i verden lever 
millioner av barn i fattigdom. Da blir det smålig å synes synd på 
seg selv! I barnesangen «Jeg folder mine hender små» synger 
vi «La alle barn i verden få det like godt som jeg». Det er sant at 
vi har det godt, men vi har alle lov til å føle at kravene blir for 
mye for oss – eller? Dermed er det enda et krav vi ikke er i stand 
til å møte, kravet om å ha mer medfølelse med alle verdens 

Hvor er nåden?

mennesker og ikke synes synd på oss selv som tross alt har 
det veldig godt sammenlignet med mange rundt om i verden.

Hvor skal vi gå for å få fri fra alt, og få mulighet til å unnslippe 
alle kravene? Hvor skal vi få fred til å bare være? Når verden 
føles overveldende og kravene renner inn kan det være godt å 
vite at Guds nåde stiller ingen krav. Vi vet at Gud er der for oss 
uansett om vi ikke møter alle kravene verden setter til oss. I 
kirken kan vi komme akkurat slik som vi er og vite at Guds nåde 
er med oss. Vi kan få fri til å bare være.

I konfirmasjonstiden ønsker vi at ungdommene skal være klar 
over at kirken kan være et slikt fristed. Derfor har vi såkalte 
kors-samlinger. En stille stund hvor man kan tenne lys, føle på 
stillhet og ro. Vi ønsker å fortelle dem at det er lov til å stoppe 
opp, tenke og bare være. Ingen krav stilles og konfirmantene 
bestemmer selv hva de legger i samlingene. For noen er det 
en tid for å tenke på de gode tingene i livet, for andre en tid til 
refleksjon, og for noen er det «de minuttene vi må være stille». 

Det er nettopp dette vi ønsker å gi konfirmantene mulighet til. 
Et øyeblikk med ro i en travel hverdag. Et hvileskjær i de kraftige 
stormene vi møter i livet. Når vi har mistet noen vi elsker, kjent 
på vanskelige ting i hverdagen, eller bare trenger et lite øyeblikk 
med ro, kan kirken være god å ha. Der blir vi minnet på at Guds 
nåde er med oss, at vi er gode nok, og at nådens gave er en gave 
til alle mennesker – også de som føler at de ikke fortjener den. 
Det stilles ingen krav til nådens gave.

Tekst: Lars Christoffer Skogrand. Foto: Ivar Selmer-Olsen
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LEIR ER ARTIG! 
I oktober var 85 høstleirkonfirmanter og 20 ungdomsledere fra Byåsen kirke på leir på Oppdal.  

Det var fire flotte dager med sol og god stemning. Vi har mye program fra morgen til kveld:  
Undervisning, kor, 62 grader Oppdal, samhandlingsløype, kiosk, quiz, kino, sang, zumobryting,  

mat, samtaler, underholdningskvelder, korssamlinger m.m. Dagene flyr av gårde når det er  
en så bra gjeng med ungdommer på tur. Takk for en flott leir!



Menighetsbladet  |  5

Siste helgen i oktober fylte konfirmantene fra Sverresborg og  
Ilen på Mjuklia med liv og aktivitet! Sammen med 28 ungdomsledere  

og 5 ansatte var 85 konfirmanter engasjert i undervisning, lek,  
felleskap og ettertanke! Gode dager! 

KONFIRMANTLEIR SVERRESBORG
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Det gjør seg med en quiz i jula. 
Da er kanskje spørsmålet i 
overskriften om hvor Gud ble 
av et litt i overkant krevende 
spørsmål å svare på. Men et 
spørsmål som kan dukke opp 
i en quiz er: Hvilken europeisk 
TV-detektivserie er notert 
i Guinness rekordbok som 

verdens lengst-varende krimserie? Og svaret er (selvfølgelig?) 
Derrick. Den tyske serien med Stephan Derrick og Harry Klein 
gikk i 22 år på NRK (1977–1999), og ble selve «detektimen» for 
veldig mange. 

Jeg kan huske at under mange forhør i Derrick ble 
mistenkte eller vitner spurt om hvilket yrke de 
hadde. «Yrke» heter «Beruf» på tysk. Men 
hvis du skal oversette «et kall» fra norsk 
til tysk, så kalles det også et «Beruf». På 
tysk skiller man ikke mellom kall og yrke. 
Og det er Martin Luthers skyld.

Martin Luther, som satte i gang reforma-
sjonen for 500 år siden i år, mente at det 
å være nonne eller munk eller prest eller 
biskop eller pave for den sakens skyld ikke 
var viktigere, mer åndelige eller bedre «yrker» 
enn det å være bonde eller håndverker eller lærer 
eller mor og far. Eller for å snu på det: et vanlig yrke eller 
en vanlig oppgave i samfunnet var noe man gjorde like nært 

Gud, som det å være munk, 
nonne eller prest. Luther sitt 
poeng var at alle yrker og kall 
er til for våre medmenneskers 
skyld. Gud trenger dem ikke, 
– man tilfredsstiller ikke Gud 
mer med å be enn med å sørge 
for at familien har mat og klær.

Underlig nok har dette sammenheng med Luthers forståelse av 
julebudskapet, – fortellingen om at Jesus ble født i Betlehem. 
Eller som evangelisten Johannes uttrykker det: «Og Ordet 
ble kjøtt og tok bolig iblant oss», – eller som det heter i vår 
oversettelse nå: «Og ordet ble menneske». Og det er ikke noe 
som skjer bare «på liksom», men noe vi må ta helt på alvor. 
Luther sier i en julepreken fra 1522: «Med «kjøtt» skal man her 
forstå hele mennesket med legeme og sjel, slik det er vanlig i 
Skriften, som kaller mennesket for kjøtt.»

Men hvis Ordet blir helt og fullt menneske på ordentlig, forsvinner 
ikke Gud da? 

Jo, på en måte så forsvinner Gud. Men samtidig så blir Gud 
også mye mer synlig.

Gud forsvinner i den forstand at Gud ikke er så enkel å plassere 
der oppe over oss, hevet over alt, eller som en gud som peker 
og dirigerer og forteller oss hva vi skal gjøre eller ikke gjøre i 
vårt daglige liv. Det er opp til oss med vår fornuft, kunnskap 
og samvittighet å finne ut av det. På den måten sekulariseres 
(verdsliggjøres) det daglige livet. Den guden som sitter i sin 
ensomme majestet og som straffer og belønner oss ut fra hva 
som faller denne guden inn, – den guden forsvinner.

På en måte gjør dette det mer krevende å være menneske 

når den guden forsvinner. Det er jo egentlig veldig 
enkelt å ha en absolutt autoritet over seg som 

bestemmer og definerer hvordan tingene er og 
hva som må gjøres. Men det kan også føre 
til forferdelige ting.

Samtidig ligger det en uendelig frihet 
i at Gud ikke er så enkel å definere og 
plassere, – og et kjempeansvar. Ordet er 

blitt menneske. Det må bety at vi må se 
rundt oss, og på oss selv i speilet, og få øye på 

Guds ansikt og Guds vilje der. «Hele mennesket 
med legeme og sjel», sa Luther. Ikke for å se at 

jeg eller noen er mer guddommelige eller flottere enn 
andre, – men for å oppdage hvert livs uendelige verdi. Og hvis 

vi mener «uendelig», så nærmer vi oss Gud.

Ett av temaene vi markerer 500-årsjubileet for Reformasjonen 
med er: «Mennesket er ikke til salgs». The Global Slavery Index 
for 2016 anslår at 45,8 millioner menn, kvinner og barn blir 
holdt som slaver i verden i dag. Det er den raskest voksende 
kriminelle virksomheten i verden, og tvangsarbeid alene antas å 
omsette for over 150 milliarder amerikanske dollar årlig. Slaveri 
er ekstremt lønnsomt, og foregår over hele verden – også i Norge. 
Prostitusjon, men også annen arbeidsutnyttelse bl.a. knyttet til 
bilvask, håndverk, renhold, au pair osv.

Hvor ble det av Gud? Når Martin Luther preker i jula, tvinger 
han oss til å se oss rundt, til å spørre, til å skaffe oss kunnskap 
og til å utfordre vår egen og andres samvittighet. For da er vi 
mange ganger mye nærmere Gud enn det vi ser i første omgang.

Hvor ble det av Gud?
Tekst: Hans Kristian Solbu
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Skriftemål
Tekst: Hans Kristian Solbu

Vi ser kanskje for oss en boks eller et 
skap man går inn i der presten sitter på 
den andre siden av et gitter og venter på 
at noen skal bekjenne sine synder. Det 
er vel mest på film vi har sett det, og vi 
tenker at det er noe som er typisk for den 
katolske kirke.

Men skriftemålet er for alle, også i vår 
kirke. Selv om vi i Den norske kirke ikke 
har skriftestol som man går inn i og 
trekker for et gardin, kan likevel mange 
kjenne at det kunne vært godt å legge av 
seg noe man bærer på. 

Skriftemål er å bekjenne sine synder for 
en prest eller et annet kristent menneske. 
Mange velger en prest fordi hun/han har 
taushetsplikt og er vant til å utføre denne 
handlingen. Martin Luther sier at når vi tar 
imot syndsforlatelsen fra den vi skrifter 
for, tar vi imot som fra Gud selv: «Vi tror 
fullt og fast at syndene dermed er tilgitt 
hos Gud i himmelen».

I den norske kirke skiller vi mellom Det 
private skriftemål og Det allmenne 
 Skriftemål. Det allmenne skriftemålet 
skjer ved en gudstjeneste der forsam-
lingen inviteres fram og kneler på alter-
ringen. Presten går så rundt og legger 
hånden på hodet til den som kneler og 
sier: «Etter vår Herre Jesu Kristi ord og 
befaling tilsier jeg deg alle dine synders 
nådige forlatelse i Faderens og Sønnens 
og Den hellige Ånds navn.» Hver aske-
onsdag har vi skriftemålsgudstjeneste i 
Havstein kirke.

Det private skriftemålet 
foregår slik:
• Ta kontakt med presten i 

menigheten, eller en annen prest. 
Avtal tid og sted for skriftemålet. Det 
går an å ringe eller sende en e-post.

• Forut for skriftemålshandlingen er 
det vanligvis en samtale, – men det 
er ikke «obligatorisk».

• Presten innleder skriftemålet med: «I 
Faderens og Sønnens og Den hellige 
ånds navn», og man ber en bønn 
sammen.

• Syndsbekjennelsen kan uttrykkes 
med egne ord, eller med en fast 
utformet syndsbekjennelse.

• Presten leser ordet om binde- og 
løsemakten.

• Presten legger hånden på hodet til 
den som skrifter og tilsier henne / 
han syndenes forlatelse (absolusjon).

• Man ber Fadervår sammen.
• Presten lyser velsignelsen.
(Se Norsk Salmebok s.1316)

Sjelesorg og samtaler
For noen kan det være godt å ha en 
samtale med en prest, en diakon eller 
annen kristen om noe man tenker på, 
bærer på eller strever med uten at det 
er knyttet til et skriftemål. Prest og diakon 
har taushetsplikt. Ta kontakt hvis du 
ønsker en samtale.

Telefonnummer og epost-adresser 
finner du under «Om menigheten» – 
«Kontaktinformasjon» på menighetenes 
hjemmesider:  
https://kirken.no/sverresborg eller  
https://kirken.no/byaasen.

det er så mye man er 
nødt til 
kom-i-form-ekspertene sier jeg må 
jogge, sangprofessorene mener alle er 
nødt til å synge, ernæringsekspertene 
forteller meg hva jeg er må å spise, 
datafolka sier at alle er nødt til å lære 
seg mer data, marka-traverne påstår 
at jeg er nødt til å trave mer i marka 
og sopp-entusiastene sier jeg må ut 
og plukke sopp, bygningsekspertene 
forteller hva jeg er nødt til å gjøre 
med huset mitt, terapeutene sier 
jeg må gråte, kokkene mener det er 
en forbrytelse ikke å servere laksen 
med en dæsj frisk dill og samlivs- og 
seksualrådgiverne sier jeg må … det 
kan forresten være det samme og de 
har sikkert rett

det er så mye man er nødt til, sukker 
fruen, hun sitter og leser avisen og 
putter en rød gelefisk i munnen, 
neppe anbefalt av noen som helst 
blant de som har greie på slikt, verken 
ernæringsekspertene, slankerne eller 
alle hopp-og-spretterne

jeg lurer på hva bygningsarbeiderne 
mener om å synge, svarer jeg, hva 
sangprofessorene mener om å 
plukke sopp, hva fysiofolket sier om 
å sitte på rompa og lese bøker og hva 
departementet mener om å sove så 
lenge om morran som jeg gjør, det er 
klart at de som veit best, veit best, men 
er de ikke en smule enøyde, kverulerer 
jeg irritert, jeg har endelig fått av meg 
slåbroken og i dongerien går jeg ut 
på trappa for å ta meg en røyk, der 
jeg støter på min syklende nabo, han 
skal som vanlig opp i skogen og tråkke 
villmann på alle de stiene han kan finne, 
han har tjukke traktordekk på sykkelen, 
gul vest og hjelm med kamera for å 
forevige galskapen, men han bremser 
og stanser opp når han ser meg, han 
vil bare si at jeg skriver ålreite dikt og 
nevner ikke med et ord om at jeg må se 
å komme meg opp på sykkelen, det er 
noe til nabo det

Ivar Selmer-Olsen
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DESEMBER

JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

Faste aktiviteter
■ Babysang: Hver tirsdag fra  

9. januar. 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 
speidergruppe har samling 
onsdager kl. 18.00  
ved Haukvatnet. 

■ Søndagsskole Sprell levende  
3. desember, 14. januar, 
11. mars og 8. april. Vanlig 
søndagsskole andre søndager 
unntatt ved familiegudstjenester. 

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

5.-8. Krybbevandringer for 
barnehagene på Byåsen 

10.   Lysmesse/gudstjeneste med 
speideren 

 Juleavslutning Carpe Diem
11.  Julekonsert med Byåsen 

Pre Soul Children og Byåsen 
Familiekor

24.  Familiegudstjenester kl. 11.30, 
13.00, 14.30 og 16.00. 

7. Juletrefestgudstjeneste
9. Oppstart babysang
14.  Ung messe med avslutning på 

ULK (Ungdomslederkurset)
26. Tårnagentdag
28.  Familiegudstjeneste Tårnagent

Dette kommer!

Byåsen kirke skal være et godt 
møtested for barn og unge
Det er flott å erfare at mange kommer til kirka. I høst har det vært 
veldig mange på gudstjenestene i Byåsen kirke, og på utdeling av 
4-årsbok og 6-årsbok var det herlig liv og røre i kirka. Det er også 
veldig artig å se og høre Byåsen Pre Soul Children, som har fått mange 
nye sangere dette semesteret.

Det har også vært mange innom på Babysang i høst, og det er noe 
eget når babysang-sesongen avsluttes med egen gudstjeneste på 
babyene sine premisser.  I november har vi hatt 1. trinn fra skolene 
på besøk i kirka. «Lys våken» for barn som går på 6. trinn, innleder 
adventstida i Byåsen kirke. I år var det 75 barn som overnattet i kirka!  
I kirka inviterer vi barnehager til Krybbevandring, og det blir jule-
konsert der blant andre Byåsen Pre Soul Children og Byåsen 
 Familiekor medvirker.

12.  Karnevalsgudstjeneste fra  
Fest til Faste kl. 17.30

Påskevandringer
1.–4.  Vinterleir for konfirmanter, 

Oppdal
18.  Ungdomsgudstjeneste kl. 19
20.  Konfirmantenes fasteaksjon
21.  Påskemysteriet

2.  Påskelovsangen
15.  Musikal med konfirmantene
22.  Familiegudstjeneste med 

utdeling av 4-årsbok

Juletrefestgudstjeneste
Søndag 7. januar er det juletrefestguds tjeneste i 
Byåsen kirke. Byåsen familiekor deltar. På slutten 
av gudstjenesten er det juletregang i kirka. Er vi 
heldige, får vi besøk av de hellige tre konger, som 
kommer med spiselige gaver.

Fra fest til faste
12. februar arrangeres karneval og gudstjeneste 
ved inngangen til fastetiden. Alle som har lyst til å 
kle seg ut, leke leker og være sammen med andre 
familier, er hjertelig velkomne. Byåsen pre Soul 
Children og Byåsen Familiekor deltar.

Temakvelder i Byåsen kirke
Det blir også i år temakvelder i Byåsen kirke i 
fastetiden. Torsdag 15. februar, 1. mars,  8. mars 
kl. 19.30–21.30. God undervisning, spørsmål 
og samtale rundt aktuelle tema. Se mer info på 
byaasenkirke.no.
 

Fredag 26. januar 
(skole fridag) inviteres  
alle som går på  
3. trinn til Tårnagent-
dag i kirka. Vi skal bli 
godt kjent med kirka, 
løse rebuser, høre fortellingen om David og 
Goliat, og de som vil får klatre opp i kirketårnet. 
 Invitasjon kommer i posten.

14. januar  Ung Messe i Byåsen kirke – 
gudstjeneste laget av deltakere på 
Ungdomslederkurset.

28. januar  Carpe Diem lederforum
11. februar  Carpe Diem
1.–4. mars  Vinterleir
18. mars  Ungdomsgudstjeneste
15. mars  Musikal
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DESEMBER

JANUAR

FEBRUAR

MARS

Babysang og MandagsCafé
Hver mandag er det åpen kafé fra kl. 11.00-14.00 
i Sverresborg kirkesenter. Kl. 12.00 i  skoleuker 
er det babysang i menighetssalen. For mer 
informasjon se vår Facebook-gruppe  Babysang 
i  Sverresborg kirkesenter. Kom med den 
 stemmen du har, for barnet er det den vakreste 
av alle! 

Sverresborg Familiespeider
Bli med på våre søndagsturer! 
Familiespeiding er et spei-
dertilbud 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 under gruppen Sverres-
borg familiespeiding.

Juletrefest 4. januar 
Vi starter det nye året med Hellig tre kongers fest 
i Kirkesenteret på årets første Kirketorsdag. Alle 
er velkommen til middag kl. 16.00–17.00, og 
etterpå venter vi kongelige gjester. Det blir også 
stjernejakt, gang rundt juletreet, kroneverksted 
og overraskelse til barna.

Fredag 26. januar skal årets  
2.- og 3. klassinger få være Tårnagenter.  
Det blir en spennende dag med agentoppdrag 
og klatring i kirketårn. Følg med for nye spor i 
den saken!

Barn født i 2012 og 2013 
blir spesielt invitert til 
Kirkerottene på Kirke-
torsdag 8. mars. Det 

blir også utdeling av Kirkerottegave på guds-
tjenesten 11. mars, og en morsom teater-
forestilling i Lademoen kirke lørdag 7. april!  
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. 

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»! 

Vi inviterer barn i 6. og 
7. trinn til overnatting i 
 Sverresborg kirkesenter 
2.–3. desember. Hvordan 

kan vi være Lys Våken for verden og hverandre? 
Og hva er egentlig en superhelt? Kanskje finner 
vi noen svar mens vi leker, synger, blir kjent med 
hverandre, ser film og har det gøy sammen. På 
morgenkvisten  pakker vi sammen soveposen og 
avslutter med Lys Våken-gudstjeneste i Havstein 
kirke kl. 11.00 på selveste første søndag i advent.

Hver Kirketorsdag vil tweensa få ha sitt eget opp-
legg på ungdomsrommet i kirkesenteret. Barn fra 
4.–7. trinn er velkommen til å være med. Vi har 
KickOff etter juletrefesten 4. januar kl. 18.00-
19.00, og gleder oss til å finne på mye moro! Nytt 
av året er medlemskap i KFUK-KFUM og mye 
spennende innhold! 

Har du lyst på ferdig middag sammen med andre 
i nabolaget? Velkommen til kirketorsdag en 
torsdag i måneden! Du/dere kan være med på 
«full pakke» eller bare deler av ettermiddagen. 
Sett av datoene 4. januar, 8. februar, 8. mars, 
12. april og 31. mai. Vi sees!

Karneval
Familiegudstjeneste med karneval i Sverresborg 
kirkesenter 11. februar kl. 11.00.

2.-3. Lys Våken  
– Sverresborg Kirkesenter

3.  Lys Våken gudstjeneste  
– Havstein kirke

4.  Babysang og Mandagscafé
11.  Babysang og Mandagscafé
17.  Vi synger jula inn  

– Sverresborg Kirkesenter 
24.  Familiegudstjenester i 

Havstein kirke kl. 13.00, 14.30 
og 16.00.

 Familiegudstjeneste i 
Sverresborg Kirkesenter  
kl. 14.00.

4.  Juletrefest på Kirketorsdag
     MiniKrybba Tweens Kick off!
8.  Babysang og Mandagscafé
14.  Familiespeider 
15.  Babysang og Mandagscafé
22.  Babysang og Mandagscafé
26.  Tårnagent
28.  Familiegudstjeneste med 

Tårnagentene – Havstein kirke
29.  Babysang og Mandagscafé

4.  Familiespeider
5.  Babysang og Mandagscafé
8.  Kirketorsdag og MiniKrybba 

Tweens
11.  Familiegudstjeneste med 

karneval i Kirkesenteret
12.  Babysang og Mandagscafé
19.  Mandagscafé
26.  Babysang og Mandagscafé

5.  Babysang og Mandagscafé
8.  Kirketorsdag med Kirkerottene 

og MiniKrybba Tweens
11.  Familiegudstjeneste med 

Kirkerottene i Havstein kirke 
12.  Babysang og Mandagscafé
18.  Familiespeider
19.  Babysang og Mandagscafé
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PORTRETTET

- Jeg vil ikke kalle det forsakelse, men 
å være biskop er en livsstil. I 9 år har jeg 
vært på jobb 18 av døgnets timer, og det 
er klart det har gått på bekostning av barn 
og barnebarn, kone og venner.

Vi kunne sikker ha kalt ham «biskop 
 emeritus.» Men han er mest Tor. Hellig 
og alminnelig. Og det er slik vi er blitt glad 

Tekst og foto: Steinar Leirvik

Tvilen et viktig korrektiv

Stillheten på mobil og mail er den største overgangen når Tor Singsaas er blitt pensjonist  
fra bispegjerningen i Nidaros. Flyttelasset er gått fra bispegården ved Nidarosdomen,  

til Olav Duuns vei på Dalgård. Nå er Tor klar for å bruke mer tid på sine nærmeste.

i ham, både mennesker på Byåsen, men 
også rundt om i hele Trøndelag. Nære 
medarbeidere av biskopen sier han har gitt 
mye av seg, og at han gitt mye til mange 
gjennom sine mange reiser på kryss og 
tvers i Nidaros bispedømme.

Nummer 32
Nidaros bispedømme har hatt 32 bisko-

per etter reformasjonen. Det er et kall, en 
oppgave og en rolle som gjør noe med en. 

Tor Singsaas har vært prest i 40 år i 
 Trøndelag. I veldig mange år har han vært 
knyttet til Nidarosdomen.  Nå er han blitt 
en vanlig kirkegjenger som vi kan møte på 
gudstjenester på Hallset, Havstein eller 
Fjellseter. I februar fyller han 70 år, og 
det kjennes som at han sluttet til rett tid.

– Noen ting var viktig å få på plass før jeg 
sluttet. Ny strategiplan for bispedømmet, 
som handler om å ha fokus på rekrutte-
ring både til gudstjenester og menighets-
liv, men også til å jobbe i kirka. I tillegg 
har jeg engasjert meg for sørsamene, og 
det var viktig å få på plass «Arne Fjellbu- 
prisen,» forteller Singsaas, som samtidig 
har vært mest opptatt av det alminnelige, 
hverdagslige kirkelivet.

Ser mennesker
Per Ottesen setter veldig stor pris på Tor 
Singsaas som prest og som venn:
– Tor har en egne evne til å se mennesker. 
Da jeg ble alvorlig syk for noen år tilbake, 
kom han bare innom uanmeldt på besøk.  
Det gjorde veldig godt.

Vekslingen mellom nærhet og distanse 
i kommunikasjon som prest, har vært 
 viktig for Tor. I Nidarosdomen sitt enorme 
rom, var han usikker på om det var mulig 
å etab lere nærhet i det hele tatt. Så da 
begynte han å bevege seg mer i rommet, 
samtidig som han holdt preken. Dette har 
blitt et av kjennetegnene ved Tor som 
 formidler.

– Jeg har lært mye, både av å være prest 
i Byåsen kirke, og i Domen. Det er viktig å 
finne balansen mellom det nære og det 
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– Jeg er 
også en person 

som vanker  mellom 
tro og tvil. Tvilen er 
et viktig korrektiv 

til ikke å bli for 
sikker.

høytidelige. Men det er klart at jeg som er 
så barnslig og leken, jeg trives sammen 
med barn i et kirkerom! Barna evner å ta 
imot, uten forbehold! 

For den ferske pensjonisten er de minst 
også viktig i nærmiljøet:

– Barn skal få være barn, barn skal bli sett, 
og jeg vil ikke at barn skal være bekymret 
og redde. Derfor er det også viktig å se og 
hilse på barna i nabolaget!

Glad i Bymarka
Tor og kona Gunhild flyttet til Byåsen 
i 1985. Året etter ble de med i en 
samtalegruppe i menigheten, og i alle 
år etterpå har denne gruppa fortsatt å 
møtes. Dette har betydd mye for Tor. Han 
er også veldig glad i Bymarka, og mener 
lokalmiljøet har mange kvaliteter:

– Byåsen er et lokalsamfunn med godt 
organisasjonsliv. Ikke minst med idretts-
laget, der Per Ottesen og mange andre 
har vært viktig. Vi har hatt mange 
 venner  knyttet til skole og idrett, og som 
 heiagjeng hadde vi alltid mål om å vinne 
sidelinja! 

Nåde
I årets reformasjonsjubileum, er begrepet 
«nåde» et nøkkelord. Vår nypensjonerte 
biskop er usikker på om ordet kommuni-
serer godt nok:
– Kanskje det ville vært bedre å ta 
utgangspunkt i det greske ordet «gratia?» 
Kjærligheten fra Gud er gratis! 
– Nåde er ikke så enkelt å snakke om. 
Muligens møter vi det mest gjennom 
 godhet fra mennesker rundt oss? Jeg 
tror på en Gud som strekker sine hender 
mot meg gjennom mine medmennesker, 
slik som når jeg for eksempel møter min 
venn Per som i dag.

Når jeg møter Tor Singsaas og Per  Ottesen 
sammen, er det tydelig at deres vennskap 
bygger på gjensidig respekt. Og et sterkt 
engasjement for kirka i nærmiljøet.
– Det gjorde sånn inntrykk på meg med 
andaktene på sykehjemmet, sier Per.  
– Det er et sterkt behov for kirkas nærvær 
og perspektiv, også på et slikt sted.

– Det har vært viktig å gi meg lov til å 
fortolke hverdagslivet som et liv Gud er 
midt oppe i, sier Tor, og fortsetter:  – Alt 
av kjærlighet og omsorg – det er også Gud 
en del av!
– Jeg har ikke hatt så mange veldig 
 religiøse opplevelser selv. De sterkeste 
slike erfaringer har jeg fått gjennom kunst 

og musikk, og det får meg til å tenke:  
– Hvem er du, Gud, som skaper mennes-
ker som kan skape noe så vidunderlig 
vakkert!

Kristne gjerninger uten ord
– Kirken har en rolle i en sterkt indivi-
dualistisk tid der mange opplever et stort 
forventningspress. Det er viktig å få lov til 
å komme på gudstjeneste, og oppleve at 
et fellesskap tror for deg. Selv om salmer 
og ordene i liturgien kan være frem-
mede, er det lov å bare være til 
stede og støtte seg på andre, 
sier Tor Singsaas, og fort-
setter:

– Jeg mener det er viktig å 
ha menigheter som former 
en levende tro, og kan være 
et kollektiv som også bærer 
de ordløse. I Vår Frue kirke blir 
dette tydelig. Det er et sted der de som 
ikke har så mange ord, likevel føler seg 
hjemme. Og vi må huske at i Trøndelag er 
kristentroen lettere gjort enn sagt! 
– Mange mennesker mangler ord for 
troen, men de har jo kristne gjerninger!

Tvil
– Når Gud ikke svarer slik jeg vil, betyr det 
ikke at Gud ikke er til. Da må jeg heller 
spørre: Hvem er du da, Gud? Jeg mener 
at Gud har skjult seg for at vi skal se hver-
andre bedre! For meg er det vanskeligere 
å argumentere Gud ut av livet, enn inn i 
livet, sier Tor Singsaas.

– Jeg har hele livet vært fascinert av 
Jesus, og av Jesusfortellingene. Jesus 
brøt alle mønstre for å nå helt fram til 
menneskene! Mannen fra Nasaret har 
etterlatt seg en uro i meg, sier Singsaas 
ettertenksomt.

– Min teologi har endret seg i møte med 

mennesker og eget liv. Særlig møter med 
de som har strevd i livet. 
– Jeg er også en person som vanker 
 mellom tro og tvil. Tvilen er et viktig 
korrektiv til ikke å bli for sikker. Selv har 
jeg aldri klart å fange Jesus, men han har 
alltid vært der. 
– Jeg opplever at jeg har hatt rom innen-
for kirka til å være i bevegelse, sier Tor 
Singsaas. – Og så er det viktig være del 
av et kollektiv som har båret trosbekjen-

nelsen gjennom 2000 år.

På samme jord
Når vi avslutningsvis spør 
den tidligere biskopen om 
kirkens viktigste oppgave 
fremover, sier Tor:
– Kirka må være et felles-

skap som tør snakke sant 
om livet. Om gleden, men 

også om smerten.
– Det er viktig at kirka jobber relasjo-

nelt, og det store spørsmålet er kanskje: 
Hvordan forkynne Jesus Kristus til men-
nesker som har alt?! Når jeg har det godt, 
blir troen kanskje mindre viktig enn når 
jeg har det vondt?

– Og så lever vi en tid der vi må løfte 
blikket mot hele vår jord. Vi er en helt 
menneskehet som bor på den samme 
jord.
– Gud har tro på oss, og på sitt skaper-
verk. Det er viktig å forvalte jorda for 
 kommende generasjoner.

– Kirka må befatte seg med viktige 
 spørsmål i menneskers liv, og alltid knytte 
dette til evangeliet om Jesus Kristus. 
Tor Singsaas har blitt inspirert av Frans Av 
Assisi, og til slutt løfter han særlig fram 
ett av evangeliene i Det nye testamente:
– I Lukasevangeliet går Jesus i rette med 
de som har makt. Mesteren tar parti for 
de svake! 
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Senhøsten 2006 ble den turvante, spreke og godt likte læreren 
som er født og oppvokst på Byåsen nær Havstein kirke – og som 
siden 1994 har jobbet på Åsveien skole – veldig dårlig. Han fikk 
en kombi nasjon av influensa, feber og puste problemer, men 
valgte å gå på jobb –  pliktoppfyllende som han er.  

– Jeg slet med søvnen, og sov etter hvert ingen ting mellom 
arbeidsdagene, så jeg gikk til legen etter hvert. Der fikk jeg  piller 
både i gul, blå og grønn farge samt en inhalator, uten at det hjalp. 
Jeg ble sykemeldt på nyåret, og dro til legen igjen i februar 2007. 
Jeg sa til ham at nå kan du ikke gi meg flere medisiner, og ba 
om at han måtte sende meg til St. Olavs hospital for utredning. 
Jeg greide knapt å puste og følte at noe var riv ruskende galt. 
I april 2007 ble jeg utredet med ultralyd og de så med en gang 
at hjertet slo dårlig.

En melsekk som henger i ro
– Hjertet ditt ser ut som en melsekk som henger i ro, sa legen. 
Muskulaturen på venstre side av hjertet hadde svært begrenset 
evne til å utvide og trekke seg sammen. Blodet fikk for dårlig 
trykk og kroppen for lite oksygen, slik at det  føltes som om alt sto 
i ro. Dette var veldig alvorlig og ble definert som hjertesvikt, så 
jeg ble straks innlagt. Det viste seg å være virus på venstresiden 
av hjertet som forårsaket dette. Viruset hadde «brent» i stykker 
hjertemuskulaturen. I april, mai og juni var jeg mye innom St. 
Olavs  hospital. Jeg fikk operert inn en hjerte starter april samme 
år. 

Fra høsten 2007 til 2010 gikk det stort sett meget bra da 
medisinen greide å regulere belastningen på hjertet på en god 
måte. Men fra høsten 2010 ble jeg gradvis dårligere og det ble 

Med HJERTET for LIVET!
Tekst og foto: Tor Asle Kleveland

Livet ble satt på vent to ganger. To sekstimers lange hjerteoperasjoner og to halve 
døgn i narkose er som sorte hull i hukommelsen. John Magne Aasbø (53) er læreren og 
håndballtreneren som måtte kjempe sin tøffeste kamp utenfor klasserommet og banen.
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inn leggelse før jul i 2010. I første uke av 2011 ble jeg sendt 
til Rikshospitalet til utredning for å få et nytt hjerte. Allerede 
dagen etter kom beskjeden: – Du skal få nytt hjerte! Etter en 
uke med grundig utredning hvor de sjekket meg opp og ned 
i forhold til alt som kreves for å få nytt hjerte, ble jeg sendt 
tilbake til Trondheim. 

Da oppstod en magisk hendelse. Turen tilbake foregikk med 
ambulansefly, og da jeg landet i Trondheim fikk jeg en telefon 
fra Rikshospitalet om at de hadde  funnet et nytt hjerte. 
Allerede! Dermed var det bare å pakke sakene 
sine igjen og dra tilbake til Rikshospitalet. Men 
da vi var i lufta midt mellom Værnes og 
Oslo ble vi ringt opp via satellittelefonen 
i flyet. 

Beskjeden som vi mottok husker 
jeg som om det var i går: – Det var 
dessverre ikke riktig hjerte. Hjertet 
var ikke bra nok. Årsaken var at hjertet 
hadde gått for lang tid på høyt blodtrykk. 
Det fikk jeg riktignok vite i ettertid. Så jeg 
måtte returnere til Trondheim. 

Hasteoperert
Så kom det en periode som var steintøff. Jeg ble 
gradvis dårligere og dårligere. Jeg holdt på å kollapse totalt, 
og i starten av 2011 ble jeg hasteoperert. Jeg ble mellom operert 
med en aorta ballongpumpe. Det vil si en pumpe som opere-
res inn på innsiden av lysken i låret og som blåser seg opp og 
trekker seg sammen slik at blodet pumpes ut i kroppen. 
Pumpen tar delvis over og hjelper hjertet med å slå. 

Utfordringen nå ble at ballongen med tilhørende 
maskin gjorde meg bundet til senga i tre uker. 
Det ble en surrealistisk periode hvor jeg måtte 
bryte mange grenser i meg selv. Det kom unge 
jenter på 25 år som hjalp meg på do i senga, og 
alt av intimg renser ble brutt, men jeg lærte å for-
holde meg til det også. Det er utrolig hva man kan 
tilpasse seg. 

5550 omdreininger i minuttet
Etter tre uker fastlåst i senga, ble jeg hjerte operert med en 
L-vad, en maskin som ble sydd fast på hjertet mitt. Operasjon 
er stor og komplisert. Fra maskinen gikk det en ledning gjennom 
huden, og ut til en batteripakke på utsiden av kroppen som drev 
maskinen. Da jeg gikk inn i narkose den dagen, satt min kone i ei 
kirke ikke langt unna i begravelsen til sin søster. Det var mange 
tanker som gikk gjennom hennes hode den dagen. I tillegg var 
det herrestafett i VM på ski i Kollen, og da jeg våknet dagen 
etter var det første jeg spurte: – Hvordan gikk det på stafetten? 

L-vad maskinen gikk jeg med fra mars til jeg fikk transplanta-
sjon høsten samme år. Med denne maskinen i kroppen fungerte 
jeg greit. Etter hvert kom jeg hjem. På natta lå jeg på strøm. På 
dagtid gikk jeg på batteri. Maskinen gikk med 5500 omdreinin-
ger i minuttet, – som en «Rolls Royce motor». 22. juli, samme 
dag som Breivik bombet Oslo ble jeg dårlig påny og sendt til 
Oslo på grunn av en infeksjon som satte seg der ledningen gikk 
gjennom huden. Etter 3 uker på Rikshospitalet ble jeg sendt 
tilbake til Trondheim. 

I denne perioden gikk jeg konstant med telefonen på meg i 
påvente av å bli oppringt med beskjed om at et nytt hjerte var 
klart. Og det skjedde en høstdag i 2011. Jeg var ute og gikk tur 
med hunden min Max i et voldsomt regnvær med telefonen 
godt innom klærne. Da jeg kom til Frøset Gård ringte tele fonen. 
Jeg lot den ringe både én og to ganger, men da den tredje kom, 
skjønte jeg at det måtte være viktig, men rakk ikke å ta den. 
Så jeg ringte tilbake til kontaktsykepleieren min Gro på Riks-
hospitalet som sa: – Du kan snu, pakke og så kommer du til 

Oslo så fort som mulig. Samtidig hadde legen min 
Einar Gude skrevet på sms: «Hvis du skal ha nytt 

hjerte må du jaggu mæ sjå te å ta telefonen, 
din trøndersodd»! 

Humor og ironi kurerer mye. Jeg må 
fortelle om en annen  spesiell hen-
delse: Min fostersønn Daniel skulle i 
mars samme år besøke sin biologiske 
far. Mens hans sitter og  venter på en 
bussterminal i Odda, kom det en helt 

ukjent mann bort til han, klappet han på 
skuldra og sa: – Det ordner seg med nytt 

hjerte for faren din…, før han forsvant like 
fort. Det er så jeg får litt gåsehud, sier John 

Magne og ser på meg med fast blikk. 

Så ble det transplantasjon og nytt hjerte et drøyt halvår 
etterpå. Nok en svært stor operasjon. Det gamle hjertet med 
pumpen ble operert ut for å gi plass til det nye. Et hjerte skal 
ikke være ute av kroppen mer enn fire timer før det opereres 

inn i en ny kropp. Dermed skjedde det mye samtidig på to 
forskjellige plasser i Norge den kvelden. Operasjonen 

ble vellykket.

– Var du redd før operasjonen tok til?
– Nei, ikke i det hele tatt fordi jeg trodde at 
morgendagen ble bedre enn den som hadde 
vært. Jeg så heller lyset foran meg. En snedig 

følelse. Jeg var innstilt på at jeg kunne dø, så 
realistisk var jeg, og dermed valgte vi å selge hytta 

som var livsverket vårt. Det var viktig å rydde opp for 
de som ble igjen. Jeg kjente aldri på noen dødsangst. Det var 

noe som holdt meg oppe hele tiden, legene ga meg håp så jeg 
så fremover selv om jeg følte at jeg stod fast i kjellergulvet i 
perioder. Ei uke etter transplantasjonen gikk jeg til  Ullevaal 
stadion fra Rikshospitalet sammen med min kone og datter.

– Når du har fått livet tilbake i gave som du har.  
Er det med ett sterkere blikk på alt?
– Jeg er så innmari takknemlig for at jeg bor i Norge og har fått 
livet i gave en gang til. Du står i takknemlighetsgjeld så jeg har 
stilt opp mye i ettertid og besøkt folk som har vært i samme 
situasjon som meg. Det finnes et håp på den andre siden når 
en vært gjennom det her. Det prøver jeg å formidle til andre. Og 
jeg har blitt donor. I dag står det 400–500 hvert år i kø i Norge 
og venter på nytt organ.

– Og med et nytt og ungt hjerte har du gode 
framtidsutsikter?
– Ja, du skal få 30 gode år foran deg nå, sa verdens beste lege 
Gude… da jeg forlot Riksen etter 2–3 måneder med opptrening 
og oppfølging etter transplantasjonen.

– Hvis du skal 
ha nytt hjerte må 

du jaggu mæ sjå te 
å ta telefonen, din 

trøndersodd!



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
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Enormt utvalg l Topp service 
Nydelige utstillinger l  www.roskaft .no

ROSENBEHANDLING
med praksiselev tlf.952 73 292

   
Ingrid Eikli Heggset 

Facebook: Rosenmetoden med Ingrid



Avfallsreduksjon
Lage mindre avfall

Bruke ting om att

Lage nytt av brukt

Brenne

Legge på fylling

Gjenbruk

Material-
gjenvinning

Energi-
utnyttelse

Deponering
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Farvel til juletreet
J.K. Berle (1859–1938)

Melodi: Du grønne glitrende tre, god dag.

Farvel du deilige juletræ
og takk for glæden du oss har givet
Vi haaber alle skal kunne se 
at du har signet os hverdagslivet
:/:Ti stjerne-skinnet
det har os mindet:/:
:/: Om Betlehem:/:

Farvel du deilige juletræ» er en farvel- og takke-sang til juletreet, ja til julen og alt dens innhold. Dette verset synges eller  
leses når juletreet høstes og bæres ut av huset, senest den 20-ende dags jul. Med dette blir det også en liten høytidsstund  
idet julen er over, om ikke så stor som når lysene tennes på selve julaften. Verset er skrevet av min morfar Jakob Keyser Berle 
(1859–1938), og tradisjonen med farvel til juletreet, har fulgt familien i flere generasjoner. 

Nok en liten tradisjon som vi selv har tatt opp og som gjelder juletreet, er å spare på et snitt av juletrestammen, av tre fra egen 
hekk, og spikre det opp på en takbjelke på loftet. Det er blitt mange med årene. Med denne tradisjon kan vi minnes mang en god 
jul hvor de forskjellige familiemedlemmers alder er sporbar.

Fortsatt er det ekte juletrær i de fleste hjem. Men den dagen da plasten overtar juletreet, mister vi noe. I H.C. Andersens eventyr 
om juletreet, fikk det en litt trist «sorti». 

Trondheim 20-dags jul 2017
Jens Jacob Jensen

I serien om Byåsen – grønn kirke har vi nå kommet til det 
femte av i alt seks satsingsområder: Innkjøp, forbruk og avfall. 

Dette er så konkret at både familier, foreninger, kirker og 
arbeidslivet kan bidra! Vi kan alle tenke over om vi trenger enda 
en av – hva det måtte være. Og om vi kommer til at – ja, vi trenger 
den nye buksa eller bilen, så er det om å gjøre å kjøpe den varen 
som skader miljøet minst. Og vi kan sortere avfallet slik at det 
kan gjenvinnes og komme til nytte. 

Vårt forbruk truer skaperverket
Noe kan vi alle bidra med for å redde jorda fra store miljø-
ødeleggelser, som særlig vil ramme de som er barn idag. Også 
Byåsen kirke vil bidra, og menighetsrådet har vedtatt disse 
tiltakene:
• Kjøpe brukt når det er mulig.
• Unngå engangsprodukter ved bevertning.
• Bruke Fairtrade- og andre miljømerkede varer.
• Redusere bruk av kjøtt og kjøttvarer.
• Bruke rengjøringsmidler uten miljøgifter.
• Redusere bruk av papir.
• Sortere avfall.

Litt av dette hver dag i kirkas mange gjøremål, og vi bidrar litt! 
Og det samme gjelder menighetsbladets lesere. Noe å tenke på?
I salmeboka nr. 726 sier Eivind Skeie:
Menneske, du som har kunnskap, jorden er gitt deg i gave,
En vev uten sømmer, en helhet fra Gud, riv ikke veven i stykker!

Menneske, all denne skjønnhet eier sin rikdom alene,
Så stans på din grådige råvarejakt. Alt skal forvaltes ærbødig.
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HAVSTEIN KIRKE OG  SVERRESBORG KIRKESENTER

BYÅSEN KIRKE

DÅP I BYÅSEN KIRKE
10.09. Jonas Volden Elkhou
 Elias Volden Elkhou
 Sander Jenssen-Varskog
17.09. Tomine Angelica Rye Vaabenø
24.09. Christian Elias Iordache Rudi
 Julian Kjesbu Wiik
 Olivia Johnsen Stormo
01.10. Else Fosseide
 Elias Fosseide
15.10. Mio Ulkestad Juberg
 Konrad Balstad Bugten
22.10. Matheo Lein Husby
29.10. Jonathan Sandvik Andersen
 Aron Fjellberg-Juul
 Iver Emaus Kråkmo
 Anniken Marie Sandnes
12.11. Cedrik Neverdal Danielsen
 Inger Dalheim Kjerkol
19.11. Louise Pettersen Aspen
 Håkon Lund Vestergaard

SLEKTERS GANG

DÅP I HAVSTEIN KIRKE
27.08. Sverre Rørdal Lillegraven
 Fabian Carlsen Manka
 Gabriel Husby Nielsen
 Jonathan Uddu Olsen
 Liam Tolnes
03.09. Oliver Nordvik Skavdahl
09.09. William Edvardsen
 Henry Ernestus
 Liam Lesund
 Dennis Guldbækhei Myhr
 Jonas Thorsø
24.09. Ina Elisabeth Storholmen   
 Gossé
 Karl Gärdeman
 Aminda Kymre
01.10. Jakob Bleskestad Holmeset
 Elias Brakstad Mathisen
 Linus Løvseth
08.10. Ådne Kleiven
14.10. Agnes Aune
 Susanne Borthen
 Marcus Membreve Hegglund
 Magnus Christensen Ollestad
 Tiril Nilsen Øvergård
 Kristian Aas

DÅP I ANDRE KIRKER
09.09. Liam Lesund
 Dennis Guldbækhei Myhr
 Henry Ernestus
10.09. Oliver Bye
17.09. Lucas Sørhøy
23.09. Brage Alsos Torp
24.09. Aminda Kymre
01.10. Elias Brakstad Mathisen
08.10. Emrik Leander Fagerheim Lorentzen
 Brønnøy Othelie Sandnes Vang
 Eva Kristine Enge
14.10. Marcus Membreve Hegglund
 Agnes Aune
 Magnus Christensen Ollestad
 Susanne Borthen
 Kristian Aas
22.10. Selma Borgos Søndmør
11.11. Asbjørn Grønlien-Buschmann
 Emilija Daniela Bremsmite
 Johanne Elvebakk Brattli
 Josefine Viggen Hansen
12.11. Mari Hjelvik Engdal
19.11. Selina Jonassen
 Jenny Marie Olsen

 Elise Flotten Sagvik
 Maximilian Linn Andresen
GRAVFERD
15.09. Laila Synøve Tronsen
 Anita-Karin Korneliussen
21.09. Tore Skanche
26.09.  Vigdis Forbord
19.10. Svanhild Kristine Merkesnes
 Leif Johnsen
20.10. Julie Holmen
 Inger Anna Håkegård
27.10. Nora Haugsbakk
31.10. Turid Frey
02.11. Oddvar Leander Ludvigsen
03.11. Torbjørn Aar
 Gudrun Eliseusdtr Dragsnes
14.11. Solveig Alstad
16.11. Asbjørn Terje Johnsen
17.11.  John Arnold Kobberrød
24.11.  Petra Elida Andersen

22.10. Lucas Hoddevik Kulvik
 Ebba Berg Mathiassen
 Martin Brun Mjøen
 Per Matheo Rundgreen
12.11. Olav Samdal
 Emilie Tystad
 Kaja Vilhelmsen
19.11. Fridtjof Andre Overby-Hansen

DÅP I ANDRE KIRKER
Henrik Moe Koppen
Emilie Konradsen
Andreas Huuse-Røneid

GRAVFERD
22.08. Erling Melvin Aune
29.08. Dagny Mary Heimly
31.08. Steinar Løwensprung 
07.09. Randi Sundseth
08.09. Mette Løberg Kristiansen
12.09. Christoffer Auran
21.09. Thorleif Wanvik
12.10. Øystein With
27.10. Dagny Dahl Harkjerr
09.11. Tormod Sletten
21.11.  Erling Ottesen

VIELSE
19.08. Therese Renate Hage og 
 Sindre Ryan
26.08. Kristin Sundby og Stian Østerli
 Marte Hegstad og Asle Jordhøy
02.09. Kjersti Fossum Nydal og  
 Espen Sivertsen
 Karoline Grøv og  
 Jørn Flisen Kvitland
 Kristin Klüver Kamvik og   
 Christopher James White
09.09. Tuva Ottesen og  
 Magne Værnes
 Jael Hjerpbakk og  
 Tore Bottengård Gerhardsen
 Ragnhild Botnen og  
 Kristian Kongsvoll
 Trude Johansen og  
 Robert Kvæven
16.09. Aurora Solberg og  
 Kim Moe-Kristiansen
 Linn Therese Isbrekken og   
 Roger Åberg Albertsen
 Anette og Stig Arild Island
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DET SKJER

Formiddagstreffet i  
Sverresborg kirkesenter
Formiddagstreffet har samlinger hver tredje torsdag i 
måneden (bortsett fra i mai da 17. mai er tredje torsdag).  
Vi får besøk fra Nyborg skole, det er god servering og  
vi har alltid en interessant gjest.

Datoene for formiddagstreffet vinteren og våren 2018:
18. januar, 15. februar, 15. mars 19. april, 24. mai
14. juni – Sommertur

Fastegudstjenester i Havstein kirke
I ukene mellom fastelavnssøndag og påske er det 
fastegudstjenester i Havstein kirke. Det er gudstjenester der 
vi legger vekt på ro og ettertanke. Gudstjenestene er også 
preget av musikk med høy kvalitet. Gudstjenestene begynner 
kl.19.00 og feires disse onsdagene: 14., 21. og 28. februar, 
7., 4. og 21. mars. Gudstjenesten 14. februar er askeonsdag. 
Den dagen er det også skriftemål. Det er prestene i Ilen, 
Sverresborg og Byåsen menigheter som forretter ved 
gudstjenestene.  

Velkommen til fastegudstjenester der vi følger Jesus på 
veien opp til Jerusalem.

Martha Garborg Bergslid  
– ny diakon i Sverresborg og Ilen
– Diakonen skal være med «å 
skape gode møtepunkt» sto det 
da stillingen ble utlyst. Det var det 
som fikk meg til å søke, forteller 
Martha. – Og da tenker jeg både på 
arrangement og samlinger som skal 
være gode å komme til, og jeg tenker 
på møtet med enkeltmennesker. 
Dette gleder jeg meg til å gå inn i. For vi mennesker, vi er 
avhengige av hverandre og trenger hverandre.

Martha er 53 år, hun har vokst opp på gård på Jæren og er 
utdannet diakon og lærer, med norsk og kristendom som fag. 
Hun er gift med Kjartan og de har to barn, ei jente på 19 år 
og en gutt på 16. Familien har bodd flere år i Finnmark der 
Martha arbeidet som lærer på videregående skole. De siste 
13 årene har hun bodd i Levanger og arbeidet som kateket i 
Verdal.

De er nå i ferd med å flytte inn i eget hus med hage på Ugla. 
– Hage er viktig for meg, forteller Martha. – Det er fristedet 
mitt. Og så hytta vår i Rindal. Ellers ser jeg fram til å finne ut 
av hva byen har å by på av kunst og kultur, for det har jeg stor 
interesse av.

Menighetens hyggestund i  
Byåsen kirke
Annenhver tirsdag kl. 11.30–13.30  
Gjester, fellesskap, bevertning, andakt, utlodning

2. januar:  «Jule- og nyttårsfest»
16. januar:  Åpent tema
 «Elvis som gospelartist.» Gjest: Per Arne Eriksen
30. januar: «Sanggleden pensjoneres aldri!»
 Gjest: Trondheim seniorkor
13. februar, 27. februar, 13. mars, 10. april, 24. april

Takk for minnegave
I forbindelse med Knut Arthur Kjerstad sin bortgang, ble 
det gitt minnegaver på kr 6200,- til Menighetens hyggestund. 
Knut Arthur var en trofast deltager på Hyggestund, og vi 
takker for gaven som gjør det mulig å videreføre et godt 
arbeid for seniorer i Byåsen kirke.

Resultat fra julemessene i  
Byåsen og Sverresborg
10.–11. november ble det arrangert julemesse på 
Sverresborg kirkesenter. Resultat kr 133.000,-.
18. november ble det arrangert julesalg i Byåsen kirke. 
Resultat 134.000,-.
Takk til alle som har bidratt med planlegging, forberedelser, 
gevinster, håndarbeid og julebakst, og til alle som bidra for 
flotte arrangement som frivillige og gjester. Tusen takk!

Julekonserten
11. desember kl. 17.30 arranger Byåsen menighet 
familiekonsert i advent, med Byåsen familiekor, Byåsen 
Pre Soul Children og Byåsen prosjektkor i samarbeid med 
Mosaikk. Fri inngang – kollekt til musikkarbeid i menigheten.

Kulturkveld med Edvard Hoem
18. januar kl. 19.00  
Kulturkveld i Byåsen kirke med 
forfatter Edvard Hoem i samtale 
med Steinar Leirvik.  
Musikk ved Vadested. Suppe.
Billetter kr 150,-  www.hoopla.no

DesemberLys 2017
Rolling Tones inviterer 
for syvende gang på rad 
til sin årlige julekonsert 
DesemberLys i Havstein 
kirke, søndag 10. desember 
kl. 17.00 og 19.00.
Billetter kjøpes på  
www.hoopla.no



GUDSTJENESTER
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BYÅSEN KIRKE 

3. desember  1. søndag i advent
Kl. 11: Gudstjeneste ved Ludvig Aasen 
og Byåsen sangkor. Sprell levende 
søndagsskole.

10. desember 2. søndag i advent 
Kl. 11: Lysmesse ved KFUK/KFUM-
speiderne og Camilla Winsnes
Kl. 17: Gudstjeneste på Selsbakk 
menighetshus

11. desember
KL. 17.30: Julekonserten! Familiekonsert 
med Byåsen familiekor, Byåsen Pre Soul 
Children, Prosjektkor, kantor Anita Barlien 
og Steinar Leirvik.

17. desember 3. søndag i advent
«Vi synger jula inn-gudstjeneste» ved 
Prosjektkoret, Anita Barlien og Steinar 
Leirvik.

23. desember Lille julaften
Kl. 11: Kystad helse- og velferdssenter: 
Julegudstjenste ved Camilla Winsnes og 
Anita Barlien
Kl. 12.30: Munkvold helse- og 
velferdssenter: Julegudstjeneste ved 
Camilla Winsnes og Anita Barlien

24. desember Julaften
Kl. 11.30: Familiegudstjeneste ved Steinar 
Leirvik. Amalie og Jakob Leirvik, sang.

Kl. 13.00: Familiegudstjeneste ved  
Steinar Leirvik og Kor Hærli

Kl. 14.30: Familiegudstjeneste ved Camilla 
Winsnes og Byåsen skolemusikk korps

Kl. 16.00: Familiegudstjeneste ved Camilla 
Winsnes. Jostein Kregnes, trompet

25. desember Juledag 
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste ved Steinar 
Leirvik. Jostein Kregnes, trompet

26. desember Stefanusdag 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Camilla Winsnes

7. januar Kristi åpenbaringsdag 
Kl. 11: Juletrefestgudstjeneste ved Byåsen 
familiekor og Ludvig Aasen

14. januar 2. søndag i åpenbaringstiden 
Kl. 11: Ung messe med avslutning av 
Ungdomslederkurs, ved ungdommer 
og Camilla Winsnes. Sprell levende 
søndagsskole.

21. januar 3. søndag i åpenbaringstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar Leirvik og 
Kor Artig

28. januar Såmannssøndag
Familiegudstjeneste ved Camilla Winsnes 
og tårnagenter

3. desember  1. søndag i advent
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Hans Kristian Solbu. «Lys Våken»
Kl. 14: «Vintersang» i Lo kirke

10. desember 2. søndag i advent 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Hans Kristian Solbu

17. desember 3. søndag i advent
Sverresborg kirkesenter kl. 11: 
Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal.  
«Vi synger julen inn»
Havstein kirke kl. 18: Lysmesse ved 
konfirmantene og Silje Kristin Meisal 

23. desember Lille julaften
Havstein helse- og velferdssenter kl. 12.30: 
Julegudstjeneste ved Hans Kristian Solbu
Havsteinekra helse- og velferdssenter  
kl. 13.15: Julegudstjeneste ved Hans 
Kristian Solbu

24. desember Julaften
Kl. 13.00: Familiegudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal

Kl. 14.00: Familiegudstjeneste i 
Sverresborg kirkesenter ved  
Hans Kristian Solbu

Kl. 14.30: Familiegudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal

Kl. 16.00: Familiegudstjeneste ved  
Hans Kristian Solbu

25. desember Juledag 
Kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste ved  
Hans Kristian Solbu

26. desember Stefanusdag 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Silje Kristin Meisal

7. januar Kristi åpenbaringsdag 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Hans Kristian Solbu

14. januar 2. søndag i åpenbaringstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Hans Kristian Solbu

21. januar 3. søndag i åpenbaringstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Hans Kristian Solbu

28. januar Såmannssøndag
Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal

3. februar, lørdag 
Kl. 11: Dåpsgudstjeneste ved  
Hans Kristian Solbu

4. februar Kristi forklarelsesdag
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Hans Kristian Solbu

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

4. februar Kristi forklarelsesdag
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar Leirvik

12. februar Fastelavnssøndag 
Kl. 11: Gudstjeneste med band og Ludvig 
Aasen. Sprell levende søndagsskole.

18. februar 1. søndag i fastetiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Camilla Winsnes. 
Presentasjon av Dalgård-konfirmanter.

25. februar 2. søndag i fastetiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar Leirvik

4. mars 3. søndag i fastetiden 
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Ludvig 
Aasen. Menighetens årsmøte

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

18. mars Maria budskapsdag 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Ludvig Aasen
Kl. 19: Ungdomsgudstjeneste ved 
Ungdomsrådet, Anna-Nicoline Segtnan 
Menzoni og Ludvig Aasen.

11. februar Fastelavnssøndag 
Sverresborg kirkesenter kl. 11: 
Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal

Onsdag 14. februar Askeonsdag 
Kl. 19.00: Fastegudstjeneste med 
skriftemål

18. februar 1. søndag i fastetiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved  
Hans Kristian Solbu

Onsdag 21. februar 
Kl. 19.00: Fastegudstjeneste

25. februar 2. søndag i fastetiden
Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal

Onsdag 28. februar 
Kl. 19.00: Fastegudstjeneste

4. mars 3. søndag i fastetiden 
Sverresborg kirkesenter kl. 11: 
Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu

7. mars kl. 19.00 Fastegudstjeneste

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

14. mars kl. 19.00 Fastegudstjeneste

18. mars Maria budskapsdag 
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: 994 36 000

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)



Menighetsbladet
Postboks 3340 
Hallset
7427 Trondheim

«Nåde deg om du ødelegger den nye 
sykkelen». Det var slik jeg lærte om 
nåden i oppveksten, brukt som en 
trussel.

Det kunne vært oversatt til «stakkars 
deg om du ødelegger nysykkelen». 
For gjorde man noe som ikke var 
bra, kunne man risikere straff.  Og 
da kunne vi be: «Nåde, jeg mente 
det ikke». 

I voksen alder har jeg skjønt at den mest korrekte måten å 
bruke begrepet på, var den siste. Altså å be noen om nåde, eller 
tilgivelse. Når ordet også ble brukt som en trussel, må det ha 
sammenheng med at «synderen» trengte nåde, skulle hun slippe 
unna. Hun ba om tilgivelse.

Da jeg fikk vett nok til å høre etter hva presten sa under 
gudstjenesten i kirken, hørte jeg ofte ordet «nåde». Da var det 
slett ikke brukt i den betydningen jeg hadde lært i oppveksten. 
Nåde i teologisk bruk handler om den tilgivelsen syndefulle 
mennesker får fra Vårherre. De må gjerne innrømme sin synd 
og be om tilgivelse. Ja, nåden kan man til og med få «gratis», 
uten å ha gjort seg synlig fortjent til det. Det er vanskelig å fatte. 

Nå er jeg ingen teolog og kan ikke utdype den store nåden ut 
fra Skriften. Jeg vil holde meg til mine hverdagslige tanker om 
nåden og dens motsetning, nådeløsheten.

Nådeløshet ser vi mye av i våre dager. Barn og ungdom kan 
møte nådeløsheten på skolen og på nettet, i form av mobbing og 
stygge kommentarer. Mobiltelefonen er i hovedsak et gode. Men 
den er også blitt et verktøy for å spre sårende og nedsettende 
uttalelser om og til andre.

Nåde opplever ikke barn og unge som utsettes for vold og 
overgrep. Det gjør ei heller ungdom fra en del muslimske land 
som opplever ekstrem sosial kontroll, også vold, for at de ikke 
skal bli for «norske».

Nåden er også vanskelig å spore i deler av norsk innvandrings-
politikk. Våre myndigheter sier de praktiserer en «streng, men 

rettferdig» asylpolitikk. Det er strengt, men føles ikke rettferdig 
når unge asylsøkere tvangsreturneres til land som Afghanistan 
når de fyller 18 år. Det krigsherjede landet regnes som for farlig 
for nordmenn å reise til, men er det åpenbart ikke for enslige 
ungdommer som en gang flyktet derfra. 

Nåde er ikke det sivilbefolkningen i Syria har opplevd de siste 
årene, eller mennesker som lever i sult og fattigdom, eller under 
konstante brudd på elementære menneskerettigheter. 

Men nåden finnes, som en velsignelse og en gave. Den er der 
for oss som får bo i et demokratisk samfunn, rikt på materielle 
goder og med et godt velferdssystem. Det at vi møter kjærlighet 
og respekt for den vi er, at vi har fri tilgang til vakker og stort 
sett ren natur, at vi har et helsevesen som gir oss den beste 
behandling om vi blir syke.

Er det noen som ikke har gjort seg fortjent til nåden? Det tenkte 
jeg mye på da jeg som kommentator i Adresseavisen fulgte 
rettssaken mot terroristen fra Utøya og regjeringskvartalet. 
Anders Behring Breivik er den mest ekstreme utøver av nådeløs 
ondskap vi har sett her i landet. Han drepte for fote, men opplevde 
selv å bli behandlet med respekt av et skikkelig rettssamfunn. 
Han ble dømt for sine ugjerninger og skal med det gjøre opp for 
seg. Han ba aldri sine ofre og deres pårørende om tilgivelse under 
rettssaken. Finnes det noen nåde for en slik person? 

Nåden kan være vanskelig å se i en travel hverdag. Men du kan 
overveldes av den når du minst aner det, og uten at du har bedt 
om tilgivelse for noe som helst.

En søndag formiddag i høst lufter jeg hunden på den store 
gressplenen utenfor rekkehuset der vi bor. Det er stille, lufta 
er klar og kald, himmelen er blå, løvet gult, gresset ennå grønt 
og ikke et blad rører på seg. Plutselig begynner kirkeklokkene 
å ringe fra Nidarosdomen, som er nær nabo. Jeg blir stående 
som fjetret, som det heter, helt slått av skjønnheten i øyeblikket.

Var det et glimt av nåden?

Siri Wahl-Olsen
siriwahlolsen@gmail.com

Skribent

Glimt av nåde

GJESTESKRIBENTEN
Kristian Dahlberg Hauge Siri Wahl Olsen

Knut Arnljot Braa

Guri Knotten Hetla
nd


