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Heimdal – Tiller – Kolstad
Menighetsblad

God sommer!
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Tord Kristian Thuen:

Spor av Gud

Jeg synes det er fascinerende å lese om
folk som gjør oppdagelser med metallde-
tektor. Plutselig oppdager man en skatt
som har ligget i bakken i lang tid, over ge-
nerasjoner. Også har skatten kanskje ligget
rett under bakken, mens mennesker har
gått frem og tilbake over den, uten å vite
om den.

Alle de arkeologiske skattene som ligger i
bakken, blir et bilde på de skattene Gud gir
oss i hverdagen. På samme måte som
man kan gå på skatter som ligger skjult
nede i jorden, uten at man tenker over det,
kan man i hverdagen gå blant guddomme-
lige skatter uten at man tenker over det. For
det første vil jeg nevne skaperverket:

Trærne, blomstene, kornet på åkeren og alt
det andre. Alt sammen er spor av Gud som
har skapt det. Øyet kan fryde seg over
kronblader i forskjellig farger, og man kan
kjenne blomsterdufter når kvelden er sval.

I tillegg går det an å se Gud i det mer ab-
strakte – i gode opplevelser og møter med
andre mennesker. Det finnes opplevelser
som er mindre gode, fordi verden ikke er
fullkommen, men gode opplevelser kan
være en hilsen fra Gud. De er skatter som
ligger der, men som vi kanskje ikke alltid
tenker over.

Kristendommen handler om å oppdage.
Det er lett i første rekke å forbinde kristen-

dommen med lover, bud og regler. Det er
det også, men først og fremst handler troen
om å oppdage. Det handler om å se og
oppdage alt det gode Gud har for oss, og
når vi først ser Guds godhet, er dette noe
som også kan forandre oss som mennes-
ker. Da blir vi innenfra-styrt og ønsker å
gjøre det gode fordi vi har lyst, fremfor at
budet kommer utenfra og tvinger oss.

På samme måte som arkeologiske skatter
ligger skjult i jorden, ligger Guds skatter
skjult i hverdagen. Slik som en metalldetek-
tor kan oppdage skattene i bakken, kan vi
oppdage Guds skatter bare vi er oppmerk-
som på dem.

Ord til ettertanke

Bli med på pilegrimsvandringer torsdag
15. juni klokken 17.00 ved Haukvatnet og
tirsdag 5. september klokken 16.30 fra Ila
til Nidarosdomen. Disse pilegrimsvandring-
ene har ekstra lett tilgjengelighet og er for
deg som bare vil gå et lite stykke, for deg
som bruker rullestol, for foreldre med bar-
nevogn og for deg som vil nyte natur eller
utforske pilegrimstradisjonen sammen med
andre. Både store og små, unge og gamle
– alle er velkommen. Vi vandrer i felles-
skap.

Torsdag 15. juni 2017 klokken
17.00 ved Haukvatnet.
Adresse: Vådanvegen 380, 7024 Trond-
heim.
Program:
- 17.00: Oppmøte v/Hauken, enkel
servering
- 17.30: Samling med praktisk info,
sang og ord med på veien
- Felles avgang og felles vandring den
første delen av ruta.
- Fleksibel innkomst med kaffe
- 19.00: Felles avslutning,

Tirsdag 5. september 2017 klok-
ken 16.30, vandring i byen.
- 16.30 Felles avgang fra Ila
- Pilegrimsgudstjeneste i Nidarosdomen
kl. 18.00
- Kaffeservering etter gudstjenesten

Mer info og påmelding seinest
dagen før til
diakon Mette Goa Hugdal
tlf. 905 78 141, mh657@kirken.no .

Arrangører: Den norske kirke i samarbeid
med Pilegrimsfellesskapet St. Olav og Ni-
daros Bispedømme

Vandring i fellesskap
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Hilsen til Heimdals-
konfirmantene
Kjære konfirmanter.
Gratulerer med vel overstått
festdag i mai! Det er flott å
få en slik festdag og få
være i familiens fokus. Takk
for at vi fikk dele konfirma-
sjonstiden sammen med
dere. Det ble mange timer,
fylt av opplevelser og
undervisning. Mange av
dere syntes at gudstjeneste
søndag formiddag var alt
for tidlig på morgenen,
mens natteliv på leir var helt
strålende. Noen av dere el-
sket diskusjon, andre var
mer stillferdig. Uansett: dere
er en gjeng med mange
ferdigheter og gode egen-
skaper. Bruk disse til beste for
deg selv og overfor andre.
Vi ønsker dere alt godt.
Lykke til videre i livet!

Kristin
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– Jesus satte mennesker først

- Hva vil det si å være prostiprest
egentlig?
- En prostiprest gjør helt vanlige preste-
oppgaver, sier Thore, – gudstjenester,
vielser, begravelser osv., men jeg er
prest for hele Heimdal prosti, fra Klæbu
til Byneset. Til gjengjeld har prostipresten
mindre administrasjon enn en sokne-
prest. Jeg har ellers jobbet en god del
med gudstjenesteutvikling, og akkurat nå
leder jeg Luther-studiet for prestene i pro-
stiet.

Thore hadde barndommen sin på ulike
landbruksskoler – Tomb i Østfold, Sem i
Asker og til slutt Søgne ved Kristiansand,
dit han kom som nykonfirmert. I Søgne
fikk han gode venner i et kirkelig ung-
domsmiljø, og istedenfor landbruk, som
var nærliggende, ble det teologistudier
på Menighetsfakultetet. I 1982 ble han
feltprest på Værnes, og hele sin prestetid
har han deretter vært i Trøndelag, som
residerende kapellan i Selbu først, og så
i mange år på bispekontoret som stift-
skapellan og som seksjonsleder og teo-
logisk konsulent og saksbehandler for
biskopen, før han kom til Kolstad i
2004.

Være til stede i menneskers liv
- Hva har vært viktig for deg som prest?
- Gudstjenestearbeidet har alltid vært
viktig. Hele kirkens liv samles i gudstje-
nesten. Der blir vi tatt imot. Der får vi
være en del av fellesskapet for Guds an-
sikt. Ord og sakrament er det kirken lever
av og lever på. Det er en hovedlinje i mitt
presteliv. Men jeg er nok et ganske annet
sted nå enn da jeg begynte som prest.
Den gangen var jeg kanskje mer en rei-
sende i trosartikler, tror jeg – skulle selge
et budskap liksom, gjøre Gud attraktiv.
Det har han jo ikke bruk for. Nå er jeg
mer fokusert på hva troen betyr i men-
neskers liv.

- Hva inspirerer deg som prest og som
medmenneske?
- Møtet med mennesker. Noe av det
flotte med å være prest er å møte men-

nesker ved livets ytterpunkter – den dy-
peste sorg og den største glede – være til
stede ved disse viktige punktene i men-
neskers liv, være til stede med nærvær
og håp. Det er også krevende å være
meningsfylt til stede i slike situasjoner –
å møte både sorgen og gleden på alvor.
Men jeg synes dette er så viktig for kir-
ken. Det vi gjør skal være ekte, ordentlig.
Jeg bærer med meg dyrebare minner om
møter med mennesker i veldig sårbare
situasjoner, mennesker som har impo-
nert meg, og som kanskje har lært meg
aller mest om hva det vil si å være prest.
Jeg vil også nevne kona mi, Dordi. Hun
har vært en uvurderlig støtte for meg i
alle år.

En troverdig kirke
- Hva tenker du om kirkas rolle i sam-
funnet i den tida vi går inn i?
Thore tenker seg om. – To ting, sier han
så. - For det første tror jeg det er veldig
viktig at kirka er diakonal, altså viser at
den bryr seg om mennesker. Vi må være
like opptatt av kroppsspråk som av or-
dene vi bruker. Det har med troverdighet
å gjøre. Derfor er jeg glad for satsingen
på diakonien i Trondheim. Diakoni betyr
også å engasjere seg i samfunnet, å ta
parti for de svake. Og så må kirka satse
på opplæring. Kunnskapen om kristen
tro er en helt annen nå enn før. Det har
skjedd mye bare i min prestetid. Tros-
opplæring i menighetene er et flott tiltak,
men vi er bare i starten.

På prostiprest Thores kontor ligger en
stor bildebok oppslått. Det er en neder-
landsk kunstners tolkning av evangeli-
enes beretning om Jesus. På et av
bildene ser vi disiplene til Jesus som
sanker aks på en sabbat, mens noen fa-
riseere og skriftlærde ser på med fordøm-
mende miner.
- Bildet sier noe viktig -, sier Thore,
Jesus satte mennesker foran lover og for-
ordninger. For meg er det et argument for
å vie likekjønnede, for eksempel. I det
hele tatt har jeg stor sans for Grundtvigs
uttrykk: «Menneske først, kristen så».

Leonard Cohen og Svein Elling-
sen
- Du er glad i musikk?
- Musikk har alltid vært veldig viktig for
meg. Jeg hører ofte på Leonard Cohen.
Han har mange tekster som handler om
Gud, om døden og om kjærligheten. Han
kjemper med Gud i tekstene sine – og
slik kan jo både troende og tvilende
menneskers liv ofte oppleves. Og i sal-
meboka er det mange fine salmer. En av
de salmedikterne som betyr mest for
meg, er Svein Ellingsen. Han klarer å gi
uttrykk for tro på en måte jeg kjenner
meg igjen i:

Vi rekker våre hender frem
som tomme skåler.
Kom til oss, Gud, og gi oss liv
fra kilder utenfor oss selv.

- Eller salmen «Herre, når din time kom-
mer», der Ellingsen skriver om gudsriket
vi ikke ser. Og så ser vi likevel noen
tegn:

Mens vi venter på din time,
tror vi på ditt rikes nærhet,
skjult som årer under jorden,
skjult som vind i treets krone,
til vi ser deg som du er!

Jon Smidt

Det flyttes ut og inn av prestekontorene på Heimdal for tida.
Ny kapellan er ansatt, snart kommer det også ny sokneprest
etter Hilde-Anette Løvenskiold Grüner, og i august slutter Thore
Nome som prostiprest. Det har han vært i fem og et halvt år.
Før det var han sokneprest i Kolstad, fra 2004 til 2011.



5

Hilsen til Tiller-
konfirmantene
Kjære alle dere som har vært
konfirmanter dette året!
Takk for mange gode møter
og samtaler. Takk for enga-
sjement dere har vist og ut-
fordringer dere har gitt. Takk
for smilene deres! Takk for at
jeg og vi har fått bli litt kjent
med dere! Det er en ære å
kjenne ungdommene i me-
nigheten!
Gjennom dette året har dere
fått noen muligheter til å se
Jesus gjennom blant annet
bibelfortellinger, undervisning,
bønn og gudstjenester. Dere
har lært og forhåpentligvis
forstått at dere er superflinke
til å be alle sammen. Dere
har også fått mulighet til å
gjøre tjeneste for Jesus med
å hjelpe andre. Jeg håper at
dere har lært noe av Jesus,
og at dere kan omsette noe
av hans måte å møte men-
nesker på og bruke det i
deres egne liv.

I femte Mosebok står det:
«Herren selv skal gå foran
deg. Han skal være med
deg. Han svikter deg ikke og
forlater deg ikke.»

5. Mos 31,8.

Til lykke med fremtiden!
Grethe
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Hilsen til
Kolstad-
konfirmantene
Plutselig var konfirmanttida
over og vi kan se tilbake på
et innholdsrikt konfirmantår.
En stor glede å få bli kjent
med så mange blide, greie
og positive konfirmanter.
Jeg er veldig takknemlig
for alt dere har gitt oss som
har vært sammen med
dere i konfirmanttida.
Takk for at nettopp du har
vært konfirmant, takk for
gode samtaler og tilbake-
meldinger.
Takk for gode opplevelser,
alvor og lek på våre 2 konfir-
mantleirer. Takk for innsatsen
på årets
fasteaksjon for Kirkens Nød-
hjelp.
Jeg ønsker dere alt godt i
det spennende, men og ut-
fordrende livet som ligger
foran dere.
Guds velsignelse over van-
dringen videre!

Ingunn kateket
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Alt på plass
Arne Kristian Sesseng er et kjent ansikt for mange på Heimdal. «Jeg kjenner ikke alle,» sier han
når vi treffer ham i sakristiet i Heimdal-kirka, «men mange kjenner meg.» Ikke så rart, for Arne
Kristian var gjerne den første du møtte enten du skulle besøke en grav på kirkegården eller
skulle være med på dåp, bryllup, begravelse eller en vanlig søndagsgudstjeneste i kirka. Han
har vært kirketjener helt siden 1994. På mange måter har han dermed vært Heimdal kirkes an-
sikt utad i 23 år. Nå har han blitt pensjonist, men er fortsatt å se i og rundt kirka, som frivillig.

Heimdal før og nå
Arne Kristian var bare fem-seks år da fa-
milien Sesseng kjøpte hus på Heimdal,
nær Korsen, krysset mellom den gamle
Kongsveien og Ringvålveien. Det var i
den tida da jernbanelinjen var grense
mellom Leinstrand og Tiller,
og det handlet om å bo på
«den rette sida». Arne Kristian
gikk på gamle Åsheim skole,
som lå på Saupstad, omtrent
der Saupstadringen krysser
Kongsveien i dag, og kirka
var Leinstrand kirke, nede i
bygda. Han hørte til det siste
kullet fra Heimdal som ble
konfirmert i Leinstrand kirke.
Heimdal kapell ble innviet i
1960 og hadde sin først kon-
firmasjon i 1962.

Arne Kristian har vært aktiv i
sport og idrett hele livet, sær-
lig fotball, ski og sykling. I
ungdommen spilte han fotball
for Heimdal. «Det var spartan-
ske forhold, grusbane merka
med sagflis, men gleden var
kanskje vel så stor som i dag.
Vi var mer selvstendige den
gangen,» sier Arne Kristian.
Han har ellers fulgt utviklingen
i fotballen på nært hold. Blant
annet har han en datter som
spilte på høyt nivå. Sjøl går
han fortsatt på ski og sykler
en hel del – «for å bremse på forfallet»,
som han sier. Som pensjonist har han
også mer tid til sin interesse for Heim-
dals historie. «Vi har noen kulturminnes-
merker på Heimdal,» understreker han,
«men mye har blitt revet og er borte.»

- Ja, det har skjedd store forandringer
på Heimdal siden dine guttedager?
- Voldsomt! Du kjenner ikke folk lenger
slik du gjorde før. Men noen ganger kan
jeg kjenne igjen nye generasjoner av
gamle heimdalsfamilier. Med den jobben
jeg har hatt, har jeg sett slekter komme

og gå. Jeg har møtt mennesker i alle li-
vets situasjoner, fra dåp til begravelse.
Ofte har jeg truffet folk på kirkegården.
Jeg har ganske lett for å komme i kon-
takt med folk, og mange har behov for å
prate litt, om sine tanker, om sitt savn.

Roen i kirkerommet
- Hvilke oppgaver har en kirketjener?
- Det er så mangt, må passe på at det
er rimelig ryddig, og at alt er på plass
både ute og inne. Inne i kirka handler det
om alt fra det tekniske, lys og varme, til
innkjøp, blomster på alteret, dåpsvann,
at kirkesølvet er pusset, at stolene er
trygge å sitte på…
En del av oppgavene en kirketjener har
hatt, er satt bort til andre nå, men ingen
vet bedre enn ansatte og frivillige i me-
nigheten hvor viktig det er å ha en per-

son som har oversikten over alt som
skal til for å få kirka til å fungere.

- Er det noe som har gitt deg særlig
glede i de årene du har vært kirketjener?
- Det er en velsignelse å få jobbe i kirka.

Jeg kjenner jeg møter
Jesus og Guds Ånd der.
Ofte har jeg møtt opp i
ekstra god tid bare for å
kjenne på roen i kirka.
Gudsnærværet. Før jobbet
jeg i hotellbransjen, ikke
noe galt med det, men jeg
har følt at jeg kom på rett
plass som kirketjener.

En kirke åpen for
alle
- Hvilke tanker har du om
kirka i vår tid?
- I en tid med mye uro er
kirka viktigere enn noen
sinne. Det må være en lav
terskel der: Kirka må være
inkluderende og åpen for
alle. Vi må gå ut av den
såkalte kjernemenigheten
og være til stede der folk
er. Vi er inne i en bryt-
ningstid. Det krever mer
av oss, men det kan også
være en fordel: Da må
den enkelte ta mer ansvar.

Arne Kristian håper at menigheten møter
folk som kommer til kirka med åpenhet.
Ikke minst håper han at flere yngre men-
nesker skal få oppgaver i menigheten.
Sjøl fortsetter han altså som frivillig med-
hjelper, noe den nye kirketjeneren som
bare er ansatt i delstilling, nok er glad
for. Det er også Heimdal menighet, som
takker Arne Kristian for utrettelig innsats
gjennom mange år.

Jon Smidt
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Gudstjenester

Dag – dato - prekentekst

Søndag 25. juni
3. s i treenighetstiden
Luk 14, 15-24

Søndag 02. juli
4. s i treenighetstiden
Luk 14, 15-24

Søndag 09. juli
5. s i treenighetstiden
Jer 23, 16-24

Søndag 16. juli
6. s i treenighetstiden
Luk 5, 1-11

Søndag 23. juli
7. s i treeinghetstiden
Luk 15, 1-10

Søndag 30. juli
8. s i treenighetstiden
Matt 6, 19-24

Søndag 6. august
9. s i treenighetstiden
Matt 11, 28-30

Søndag 13. august
10. s i treenighetstiden
Luk 5, 27-32

Søndag 20. august
11. s i treenighetstiden
Matt. 23, 37-39

Søndag 27. august
12. s i treenighetstiden
Luk. 15, 11-32

Søndag 03. september
13. s i treenighetstiden
Matt. 25, 14-30

Søndag 10. september
Vingårdssøndag
Matt. 20, 1-16

Søndag 17. september
15. s i treenighetstiden
Matt. 7, 24-28

Søndag 24. september
15. s i treenighetstiden
Mark. 7, 31-37

Heimdal kirke

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Brenne.
Offer: Vassfjellkapellet.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Alpermann.
Offer: Menighetsarbeidet

Ingen gudstjeneste

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/ dåp og
nattverd. Løvenskiold Grüner.
Offer: Norsk Luthersk Misjonssamb.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/ dåp og
nattverd. Løvenskiold Grüner.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/ dåp og
nattverd. Løvenskiold Grüner.
Offer: Fjellseter Kapell

Ingen gudstjeneste

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/ dåp og
nattverd. Løvenskiold Grüner.
Offer: Kristen Videregående skole

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Innsettelse av kapellan Ole
Kristian Bratseth. Offer: IKO

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp. Aasen.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp.
Presentasjon av konfirmanter.
Bratseth. Offer: Menigh.misj.pr.sj.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Sokneprest.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Aasen.
Offer: Engen Kloster

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/nattverd. Sokneprest.
Offer: Kirkens bymisjon /Vår frue

Tiller kirke

Kl. 11.00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Andresen. Offer: Norsk
Luthersk Misjonssamband.

Kl. 11.00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Andresen.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11.00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Vikar.
Offer: Menighetsarbeidet.

Ingen gudstjeneste.

Kl. 11.00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Thuen.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11.00 Gudstjeneste på Tiller
gamle kirkegård. Thuen.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11.00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Thuen.
Offer: Menighetsarbeidet.

Ingen gudstjeneste.

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste
m/nattverd. Thuen. Utdeling av 6-
årsbok. Offer: ACTA – barn og
unge i Normisjon.

Kl. 11.00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Andresen. Offer: Menig-
hetens misjonsprosjekt i Etiopia.

Kl. 11.00 Gudstjeneste. Presenta-
sjon av konfirmanter.
Offer: Changemaker

Kl. 11.00 Gudstjeneste. Presenta-
sjon av konfirmanter. Andresen.
Offer: KVT

Kl. 11.00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Andresen. Offer: Menig-
hetens misjonsprosjekt i Etiopia.

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste
m/dåp. Thuen.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kolstad kirke

Ingen gudstjeneste

Kl. 19:00 Kveldsmesse m/nattverd.
Alpermann. Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Alpermann.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Alpermann.
Offer: Menighetsarbeidet

Ingen gudstjeneste

Kl.1900: Kveldsgudstjeneste
Løvenskiold Grüner.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11Gudstjeste ned dåp og natt-
verd. Robertstad.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 13:00 Nattverdgudstjeneste på
Søbstad helsehus. Robertstad

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Robertstad.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp og nattverd. Alpermann. Ut-
deling av 6-årsbok. Barnekoret del-
tar. Offer: Kirkens SOS

Kl. 19:00 Kveldsmesse m/ nattverd.
Robertstad. Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp. Al-
permann og Lund Hammer. Presen-
tasjon av konf. Offer: Menigh.arb.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Robertstad.
Offer: Menighetsarbeidet

Felles familiegudstjeneste med
Heimdal menighet i Heimdal kirke
kl. 11.00.
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Fokus på tro og kirke under Olavsfestdagene
««KKiirrkkee  22001177»»  ii  TTrroonnddhheeiimm,,  3311..  jjuullii  --  44..
aauugguusstt,,  eerr  eett  vviikkttiigg  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  NNii--
ddaarrooss  bbiissppeeddøømmmmee  oogg  KKiirrkkeerrååddeett..  HHeerr
ffåårr  vvii  ssaatttt  ttrroo,,  kkiirrkkee  oogg  kkuullttuurr  ppåå  ddaaggssoorr--
ddeenn  mmiiddtt  ii  ddeenn  mmeesstt  hheekkttiisskkee  oogg  ffoollkkeerriikkee
ppeerriiooddeenn  uunnddeerr  OOllaavvssffeessttddaaggeennee..  OOgg  hheerr
hhååppeerr  vvii  aatt  vvii  ssoomm  kkiirrkkee  kkaann  sskkaappee  eenn
bbrreedd  oogg  aattttrraakkttiivv  mmøøtteeppllaassss  ssoomm  fflleesstt
mmuulliigg  ffrraa  TTrrøønnddeellaaggss  kkiirrkkeelliivv  kkaann  sslluuttttee
oopppp  oomm..

Norske og internasjonale kirkeledere er på
plass under «Kirke 2017» i Trondheim.  I
sentrum av Olavsfestdagene inviteres alle til
daglige seminar og bibeltimer, og det første
offentlige møte mellom ny og gammel bis-
kop i Nidaros.

Les mer om Olavsfestdagene på  olavsfest-
dagene.no
Eller ta kontakt med:
Prosjektleder Håkon Olaussen, e-post:
ho585@kirken.no, tlf: 90093275
Kommunikasjonsrådgiver Magne Vik
Bjørkøy, e-post: mb499@kirken.no, 
tlf: 90789950

Gudstjenester med markering av 
Reformasjonsjubileet 2017
Den norske kirke har bestemt at reformasjonsjubileet skal mar-
keres over hele landet med fire gudstjenester til høsten. Dette vil
også bli gjort i vårt prosti. Hvordan denne markeringa konkret
vil foregå i den enkelte menighet vil nok variere, planene er
ennå ikke ferdigspikret, men det er sannsynlig at både preken,
tekstlesing og salmer vil være knyttet opp mot det som er te-
maet på den enkelte søndagen.

Søndag 27. august: «Nåden
alene»
Søndag 17. september: «Men-
nesket er ikke til salgs»
Søndag 15. oktober: «Skaperver-
ket» er ikke til salgs»
Søndag 19. november. «Frelsen er ikke til salgs»

Tanker i tiden ved Lars Mostad

Det er snart valg i landet
vårt, og et ord vi kommer
til å høre mye om frem-
over er forskjellene i
Norge.  De rike blir rikere,
flere barn lever i fattige fa-
milier og de som sliter
med idealene øker i antall.
Samtidig trykker bilder på fra alle verdens
kanter, bilder som setter våre forskjeller i
perspektiv. 

Barnekonvensjon er den internasjonale av-

talen som har størst oppslutning interna-
sjonalt. Land som Irak, Afghanistan og
Syria er fullverdige medlemmer, og er der-
med forpliktet seg til å ivareta barns behov
for trygghet og omsorg. Hvorfor nevner jeg
disse landene. Fordi vi nå har mange av
disse barna midt i blant oss - i store, lille
og trygge Trondheim.

I årets valgkamp skal jeg lytte nøye etter
ordet solidaritet. Det kan redusere forskjel-
lene både her hjemme - og der ute. God
solidarisk sommer

Forskjells-Norge

««DDoommeenn  ssoommmmeerr  KKiirrkkee  22001177»»: Erkebispegården og Nidarosdomen blir et naturlig sen-
trum for «Kirke 2017» under årets Olavsfestdager. Arrangementet byr på bibeltimer, semi-
narer og pilegrimsvandringer – og et kirkelig treffsted midt i trøndersk festivalsommer. 
««FFiisskkee  oogg  DDaahhll  KKiirrkkee  22001177»»: Biskopene Per Arne Dahl og Solveig Fiske er to av bibelti-
meholderne under årets «Kirke 2017».
««HHååkkoonn  OOllaauusssseenn  KKiirrkkee  22001177»: - Legg om ferien for å få med «Kirke 2017», anbefaler
prosjektleder Håkon Olaussen. Han har stor tro på et kirkelig møtepunkt under Olavsfest-
dagene.



- Jeg er 27 år og er født og oppvokst i
Trondheim, nærmere bestemt Fossegrenda,
og jeg ser derfor veldig fram til å endelig
komme hjem til en by som jeg er utrolig
glad i. Til sommeren er jeg ferdig med en
seksårig teologistudie. Dette har jeg i ho-
vedsak gjort ved Det teologiske menighets-
fakultet i Oslo, men hadde også et
utvekslingsår hvor jeg studerte ved Luther
Seminary i Minnesota i 2014/15.

Ole Kristian skal starte i stillingen i begyn-
nelsen av august. Når dette skrives hadde
han ikke funnet seg noen plass å bo, men
han ønsker seg en fin leilighet i nærheten
av Heimdal. Og med all bustadsbyggingen
i og rundt Heimdal, så burde jo det la seg
gjøre. Han har verken familie eller kjæreste,
men han forteller til menighetsbladet at
som de fleste på hans alder så er også han
stadig på leiting etter den store kjærlighe-
ten.

Hva vil du priorotere når du be-
gynner i stillingen?
- Først og fremst vil jeg prioritere å bli bedre
kjent med menigheten og det arbeidet som
drives der allerede. Jeg har hørt veldig mye
fint om Heimdal menighet og håper jeg
sammen med hele menigheten kan både
videreføre og utvikle videre det som alle-
rede finnes der.

Heimdal menighet har lenge hatt et aktivt
ungdomsarbeid, særlig når det gjelder
sang og musikk. Thunder Ten Sing feiret
20-årsjubileum sist jul, og det er fremdeles
liv i koret. Derfor var vi ivrige etter å få be-

kreftet de ryktene vi hadde hørt om at den
unge presten også er interessert i musikk
og har bakgrunn fra gospelkor.
- Jo, det stemmer. Jeg har gått musikk og
formidling på Bibelskolen i Grimstad og har
i flere år sunget i ulike gospelkor. I tillegg
spiller jeg litt gitar. I og med at jeg har så-
pass mye erfaring og ikke minst synes det
er utrolig gøy med kor ønsker jeg å invol-
vere meg mye i det korarbeidet som finnes
i menigheten. Og så håper jeg at jeg kan få
med meg Thunder på å være med å gi
gudstjenesten et ekstra løft.

Hvilke forventninger har du så til
arbeidet på Heimdal?
- Dette er jo min første jobb som prest så
det blir først og fremst utrolig spennende.
Men jeg gleder meg veldig til å komme i
gang og ikke minst til å møte alle folkene i
menigheten. Og så håper jeg å kunne lære
utrolig mye. Jeg håper også at vi sammen
kan gjøre Heimdal til en menighet hvor folk
føler seg hjemme og hvor mennesker kan
få et godt møte med Jesus og den kristne tro.

Da vil vi på vegne av hele Heimdal menig-
het ønske Ole Kristian Bratseth hjertelig vel-
kommen til Heimdal og lykke til med sin
første prestejobb.

Åge Søsveen.                Anne Liv Elvestad
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Nytt fra Heimdal

Ung kapellan kommer til Heimdal
Høsten blir spennende for Heimdal menighet. Lesere av menighetsbladet har nok registrert at
vi «takker av» en del medarbeidere i Heimdal, og det ryktes at ut på høsten vil også stillingen
som prost lyses ut. Derfor er det nå ekstra hyggelig å starte med å ønske nye velkommen til
menigheten. Og først ut er den nye kapellanen, trønderen Ole Kristian Bratseth. Menighetsbla-
det har vært i kontakt med den ferske presten, og her er noe av det han har meddelt oss:

ÅPEN KIRKE
Siste Åpen kirke før sommerferien blir tirs-
dag 20. juni. Nattverdgudstjeneste.
Første Åpen kirke etter sommerferien blir
tirsdag 22. august.

SOMMERÅPEN KIRKE
Fra 27. juni og til 15. august er det som-
meråpen kirke kl.11.00 -12.00 hver tirs-
dag i kirkesokkelen. Kaffe/te serveres; ta
med egen matpakke. I programmet inngår

kort andakt og fel-
les sang.

INNSETTELSE AV NYE PRESTER 
Heimdal kirke, søndag 20. august
kl.11.00: Gudstjeneste med innsettelse  av
nye prester i menigheten.

UNDER/UNDREDAG FOR 8-ÅRINGER
Fredag 18. august inviterer menighetene de
som skal begynne i 2. klasse, til Under- og
Undredag. Programmet varer hele dagen.
Se etter invitasjon i post i starten av august.

Belysning og støyskjerming i 
Storstua i Heimdal kirke
Belysningen begynner å bli 25 år, og det
har lenge vært klaget på akustikken i Stor-
stua. Husstyret har arbeidet med flere løs-
ninger på begge utfordringene, og har nå
valgt leverandør av nye hovedlys, inklusive
LED-lys og nødvendig dimming. Av prak-
tiske grunner må dette gjøres før taket
males og støyplatene blir limt på plass. Vi
har funnet effektive plater som lar seg lime
mellom lyspunktene, og som ikke bygger
lenger ned enn lyspunktene (vi måtte passe
på takhøyden!). Arbeidene blir utført i løpet
av juni. Støyskjermingen blir gjort på dug-
nad. Vi håper dette gir synlige og hørbare
resultater!



Nytt fra Tiller
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Ny kirketjener i Heimdal kirke!
Endelig er det tilsatt ny kirketjener i Heimdal
kirke, etter at Arne Kristian Sesseng sluttet i
lønnet kirketjenerstiling 1. januar 2017 (se
eget intervju med han). Den nye kirketjene-
ren er Gørill Løkken men som dessverre
kun er tilsatt i 30 % stilling. Menighetsrådet

arbeider med å
få økt denne stil-
lingen. Flere vil
ha sett henne
allerede, både i
vanlige gudstje-
nester, Åpen kirke

og ellers. Vi ønsker henne hjertelig velkom-
men, og håper hun vil trives i jobben! Den
er mangfoldig! Som en sa: «Hvis jeg gjør
jobben, synes det ikke, men hvis jeg ikke
gjør jobben, synes det!»

På menighets-
senteret er det
babysang det
meste av året
med unntak av
sommeren. Ba-

bysang er for barn fra 0 år sammen med
en voksen. Vi synger en halvtimes tid og
avslutter med felles lunsj. Dette er en fin
mulighet til å bli kjent med ulike typer
sanger og regler, samt knytte kontakt med
andre småbarnsforeldre. Babysangen ar-
rangeres av Tiller Åpen barnehage.
Åpningstiden er 09.30-13.30.
Mandag og onsdag: 
Tiller menighetssenter, Romemyra 66
Tirsdag og fredag: 
Sjetne grendehus, Parallellen 18
Har du spørsmål? Ring Unni 959 64 868
eller Mai-Britt 930 33 217

Tweens på KVT fredag annenhver uke
klokka 18.00-20.30.  Alle fra 4. til 8.
klasse er velkommen! KOM OG VÆR MED!  
Kor, idrettsaktiviteter, kiosk, spill, andakt &
mye mer. Med et lite forbehold så starter vi
opp den 8. september.
Dette er et samarbeid mellom Tiller menig-
het og Trondheim Frikirke.

Kom og bli med på 
spagettigudstjeneste! 

Der samles store og små familier og spiser
middag sammen.
Felles middag 50 kr/familie, leker og akti-
viteter, og en kort og enkel andaktsliknende
gudstjeneste på cirka 15 minutter. Påmel-
ding til ih563@kirken.no. Frist: to dager
før. Tid: Kl. 17:00- 18.30 onsdager 20.09,
18.10., 15.11.og  13.12. 
Sted: Tiller menighetssenter.

Tiller KFUK-KFUM-speidere starter
opp igjen mandag 28. august kl 1730-
1830 for 1.-2. trinn og kl 1830-2000 for
3.-10. trinn.
Sted:  Oppmøte ved Tiller menighetssenter.

Barnekoret TIMBAKO
Høstens første øvelse er onsdag 30. august
kl. 1730-1815 på Menighetssenteret i Ro-
memyra 66. Vi ønsker nye barn velkom-
men og vi øver annenhver onsdag. Koret er
for barn mellom 5 og 9 år, det betyr at
barna må fylle 5 år i løpet av 2017 for å
starte. Ta kontakt med kantor Knut-Inge
Klock på kk727@kirken.no eller 908 11
370 om du har spørsmål.

Konfirmantundervisning starter
i uke 34.
Noe av det første konfirmantene gjør er å
delta på pilegrimsvandring.

Tiller kirkekor
Kirkekoret øver hver tirsdag, den første
øvelsen er 29. august kl. 2000-2200 på
Menighetssenteret i Romemyra 66. Nye
sangere er hjertelig velkomne. Ta kontakt
med kantor Knut-Inge Klock på 
kk727@kirken.no eller 908 11 370 
om du har spørsmål.

Formiddagstreff på Tiller menig-
hetssenter og hyggetreff i Sjetne
Bydelshus
En gang i måneden klokken 11.30-13.30
samles vi til formiddagstreff på Tiller me-
nighetssenter (Romemyra 66) og til hygge-
treff i Sjetne Bydelshus (Parallellen 18). Du
kan oppleve et trivelig samvær, høre inter-
essante foredrag og andakter, kjøpe lodd
og spise påsmurte smørbrød med kaffe
eller te.  Høstens første gjest kommer fra

engleverksted hos Kirkens Bymisjon.
Hanne Alstad forteller om hvordan og om
hvem som lager de fine glassenglene som
Kirkens Bymisjon selger. Det blir også mu-
lighet til å kjøpe en egen glassengel. Da-
toer: 31. august på hyggetreff og 14.
september på formiddagstreff. Bli med du
også! 
Formiddagstreff: Datoer til høsten er 14.
sept, 12. oktober, 9. november og 7. des. 
Hyggetreff: Datoer til høsten er 31. august,
21. september, 26. oktober og 30. nov.

Andakter på Tiller Helse- og Vel-
ferdssenter annenhver onsdag fra og
med 16. august. Kaffe og vafler kl. 12.30.
Andakt 13.00-13.30.

Hverdagsbønn første tirsdag i
måneden på Tiller menighetssen-
ter
En gang i måneden kan du delta på hver-
dagsbønn som varer fra kl.11.00-11.30.
På hverdagsbønn er det en enkel liturgi,
allsang og lystenning. Vi ber også for de
bønneemnene som har kommet til menig-
heten.  Dette er også en mulighet til bare å
være med og hvile seg litt. Vi møtes på
stua på menighetssenteret.Datoer til høsten
er 5. september, 3. oktober, 7. november
og 5. desember. 
Har du et bønneemne? Du kan skrive bøn-
neemner i kirken under gudstjenesten eller
sende et anonymt bønneemne via vår nett-
side www.kirken.no/tiller, snarveiblokk Dia-
koni og Omsorg. 

DUGNAD PÅ MENIGHETSSENTERET
Denne gjengen gjorde en kjempejobb på
menighetssenteret lørdag 22. april. Veg-
ger,tak , vinduer, skuffer og skap ,kopper
og fat  ble vasket og skrubbet skinnende
rent. Her har de en velfortjent matpause.
Fotograf er Kjellrun Halgunset, som  ikke
ble med på bildet, men som absolutt  del-
tok på dugnaden. 
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Nytt fra Kolstad
Aktivitet

Babysang
- Babysang er en fin mulighet til å bli kjent med andre foreldre
med barn i alderen fra 0 år og oppover. Du kan kjøpe noe å
spise til kr 30 og vi ordner med drikke. 
- kontakt: Grete - 916 03 978

Barnekor
- Komba-Ja! er Kolstad menighets barnekor – når barnet ditt er
glad i å synge, er det en glimrende mulighet å være sammen
med andre barn som har samme interesse. 
- kontakt: Grete - 916 03 978

Onsdagstreff
- På onsdagstreffet er det først og fremst hyggelig sosialt sam-
vær med festlige innslag eller foredrag, andakt og allsang og
god mat!
- kontakt: Inger Johanne - 414 68 222

Tidspunkt
Tirsdag kl 11.00-13.00

August: 22.

September: 5. og 19.

Mandag kl 17.00-17.45 (4-5 år)
og kl 18.00-18.45 (1.-2. trinn)

- kveldsmat eller frukt/kjeks etter     
øvelsene
- vi følger skoleruta!

Onsdag kl 11.30-13.30

August: 30.
September: 13. og 27.

Aldersgruppe

Fra 0 år

4 - 5 år og
1.-2. trinn

(Godt) voksne

Myndighetsmarkering
Når man fyller 18 år og blir myndig, må det feires. Vi vil gjerne feire det med dere som var konfirmanter for 3 år siden.
Derfor inviterer vi deg, konfirmant i Kolstad kirke 2014,
til et festlig lag i Kolstad kirke 28. september kl. 18,
med god mat og variert program. Du vil også få tilbake det brevet som du skrev til deg selv da du var konfirmant.
Alle vil få invitasjon tilsendt. Håper du vil komme !

Velkommen til sommerfest, 
11. juni
Vi starter med familiegudstjeneste kl.
11:00, hvor den herlige barnekorgjengen
vår deltar! Etterpå blir det kurvfest, dvs. at
alle tar med noe å spise som vi setter frem
på et felles bord. Det blir også aktiviteter og
leker for store og små. Is til barna! Vi håper
på sol og varme, men dette skal uansett bli
en flott dag! Ta turen til kirka denne sønda-
gen!

Førsteklasses gudstjeneste
Søndag 27. august er 1. klassingene spe-
sielt invitert til å delta på familiegudstje-
neste i Kolstad kirke.  Skolestart er en stor

begivenhet, og vi feirer den med utdeling
av 6-årsbok. 

Spagettigudstjenester
Det blir spagettigudstjenester også i høst,
med middag og en halvtimes samling i kir-
kerommet etterpå. Datoene er ikke satt
enda, så følg med på Facebook (Kolstad
kirke) og menighetens nettsider.



Livets gang.....................................................

HeimdalTiller Kolstad
Døpte
12.03 Nora Angell Baadnes 

Anna Hermine Nergård-Holm 
Julian Nesset 

23.04 Leah Kristensen Tung 

Døpte i andre sogn:
04.03. Liv Sofie Sylthe døpt i 

Nidaros domkirke 
04.03. Saga Kalland Danielsen døpt i 

Nidaros domkirke 
02.04. Victor Leikarnes døpt i 

Nidaros domkirke 
02.04. Emil Nymo Hofstad døpt i Byåsen kirke 
09.04. Tobias Tiller døpt i Havstein kirke 
09.04. Jonas Sangro Ølstadløkken døpt i 

Lesja kirke 
17.04. Mathias Foti Sand døpt i 

Nidaros domkirke 
30.04. Kaja Kvithyll døpt i Tiller kirke

Vigde
01.04 Grete Haugen og Magnus Hovd

Døde
26.02 Bjørn Eriksen 
01.03 Per Reidar Ness 
03.03 Asle Wahlstrøm 
29.03 Ragnar Inge Frostad 
03.04 Harry Martinsen 
04.04 Gunvor Bargel 
12.04 Klara Marie Nilsen 
21.04 Odd Reinsli 
01.05 Anniken Foss Volden 

Døpte
12.03 Storm Aabel Grimsbo

Jonas Ofstad 
Myrtel Holte Sveen 

02.04 Ina Rønsberg Røe 
Astri Rønsberg Røe 
Jørgen Sandvik 
Per Johannes Storstrand 

09.04 Sunniva Lysberg 
16.04 Ilyas Leander Rise Hoem 
30.04 Gabriel Andersen Kulen 

Kaja Vinsnesbakk Nygård 
Lucia Rivas 
Marie Kaarsberg Skjærvø 

14.05 Aurora Emeline Bjørnli Kristoffersen 

Døde
26.02 Ann-Elise Antonsen 
06.03 Fredrik Halvorsen 
09.03 Rudolf Gaustad 
18.03 Bjørg-Jorun Gravråkmo Bye 

Odd Skare 
25.03 Aud Johanne Breivik 
27.03 Brit Lise Tetlie 
29.03 Gerd Sollien 
31.03 Ingeborg Schanke 
22.04 Dagrun Garberg 
23.04 Inger Gomo 
24.04 Knut Berg

Døpte
05.03.17 Filip Hammer Fiksdal

Elvira Hivand Skogmo
Tobias Frisvoll Kristiansen

12.03.17 Victoria Madelén Aasbø Varholm
Elias Steen Sivertsgård
Helena Lamo

19.03.17 Lone Haugen Lysfjord
26.03.17 Noah Sævik-Henriksen

Aron Leander Bjørnbeth Rønne
02.04.17 Ada Kristine Aasbak Jæger

Jørgen Sletten Andersen
Ingrid Kvæven

23.04.17 Eline Fjell Thorgård
Sara Thonstad
Amalie Brøndbo

30.04.17 Lukas Grav Verstad
Kaja Kvithyll
Emil Renbjør

Vigde
08.04.17 Anne Sofie Valdal og 

Ivar Ståle Katmo

Døde
18.03.17 Olav Moan
19.03.17 Jarl Holthe
25.03.17 Kjell Ramsøskar
09.04.17 Marit Tillerflaten
19.04.17 Bjørn Duun
29.04.17 Arne Fornes
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Ansatte i Heimdal Prosti

Heimdal menighet
Heimdal preste- og menighetskontor, Prosten i Heimdal, Heimdalsvn 4.
7080 Heimdal. e-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no
Hjemmeside: www.kirken.no/heimdal
Kontortid man-fred: 10.00-14.00Kirkens Servicekontor:  99436 000

Tiller menighet
Tiller preste- og menighetskontor
Romemyra 66, 7091 Tiller.
e-post: post.tiller.trondheim@kirken.no
Hjemmeside: www.kirken.no/tiller
Kontortid tirs-fre: 10:00-14:00
Kirkens Servicekontor:  994 36 000 

Kolstad menighet
Postboks 9605, Saupstad, 7478 Trondheim
Telefon 90 98 64 90, Faks 72 58 51 34   Kontortid man-fre kl 10-14
e-post: post.kolstad.trondheim@kirken.no
Hjemmeside: www.kirken.no/kolstad
Kirkens Servicekontor:  994 36 000 

Ansatte

Sokneprest Hilde-Anette Løvenskiold Grüner, 948 46 011
E-post: hg255@kirken.no

Menighetspedagog Inger Helene Halsen, 959 85 807  
iE-post: ih563@kirken.no

Diakon Marit Brenne, 414 18 322
E-post: mb758@kirken.no

Kateket Kristin Kosberg Ofstad, 468 07 937
E-post: ko827@kirken.no

Menighetsforvalter Siri Christine Næss, 907 15 688
E-post: sn392@kirken.no

Kirketjener Gørill Løkken
E-post:

Menighetsforvalter  og kirketjener
Magnhild Haraldseide Hofsøy, 475 18 871
E-post: mh893@kirken.no

Menighetsrådsleder Ivar Yrke, 907 88 933 
E-post: ivar.yrke@getmail.no

Kantor Håkon Grotnes, 971 15 210
E-post: hg957@kirken.no

Trosopplæringskoordinator  Bjørn-Olav Berg, 915 17 842
E-post: bb285@kirken.no

Prost Bertel Aasen, 456 19 825
E-post: ba663@kirken.no

Prostiprest Thore Nome, 909 45 104
E-post: tn585@kirken.no

Menighetspedagog Grete Westrum Sortland, 916 03 978
E-post: GS298@kirken.no

Sokneprest Oddny Clara Andresen, 905 21 229
E-post: oa293@kirken.no

Diakon Kaarina Kauppila, 482 38 105
E-post: kk876@kirken.no

Kapellan Tord Kristian Thuen, 917 09 111
E-post: tt647@kirken.no

Kateket Grethe Ramampiaro, 922 97 942
E-post: gr995@kirken.no

Kantor Knut-Inge Klock, 908 11 370
E-post: kk727@kirken.no

Menighetsrådsleder Leiv Elvestad
E-post: leiv.elvestad@g.mail.com

Sokneprest Matthias Alpermann, 948 81 795
E-post: MA779@kirken.no

Prest Per Even Robertstad, 948 81 374
E-post : PR692@kirken.no

Kantor Erling With Aasgård, 948 11 489
E-post: EA626@kirken.no

Kateket Ingunn Lund Hammer, 948 82 154
E-post: IH652@kirken.no

Diakon Inger Johanne Kristiseter, 414 68 222
E-post: IK447@kirken.no

Menighetsforvalter Siri Christine Næss, 907 15 688
E-post: SN392@kirken.no

Menighetsrådsleder Rolf Giskeødegård  916 19 044  
E-post: rolf.giskeodegard@gmail.com

Enhetsleder Lasse Lossius, 979 63 110
E-post: LL297@kirken.no  

Kirketjener Einar Landrø, 415 59 745
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Tlf: 72 89 45 40
E-mail: braa-sorvaag@online.no

FLATÅS BEGRAVELSESBYRÅ
Gamle Kongevei 52A

TLf 73 99 22 22 - Fax 72 99 22 20

Støtt våre 
annonsører!

MMiinnddrree  sseellsskkaappeerr  --  ÅÅrreemmåållssddaaggeerr
BBaarrnneeddååpp  --  KKoonnfifirrmmaassjjoonn

MMiissjjoonnssssaalleenn
Ole Kolstadsv. 2 - Heimdal

TTllff  447744  7755  990000
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• STOMI
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Det folk flest forbinder med 31. oktober,
er ganske sikkert halloween - eller alle-
helgensaften på norsk. Denne kvelden
har vært feiret svært lenge i katolske
land, men i Norge er det knapt 20 år
siden det ble vanlig å feire halloween
med “knask eller knep”, men uten kris-
tent innhold.

For Den norske kirke har den siste
dagen i oktober vært en merkedag av
en helt annen grunn: Det var 31. okto-
ber 1517 at Martin Luther publiserte
sine såkalte “teser” ved å slå dem opp
på kirkedøren til Slottskirken i Witten-
berg. I Tyskland vakte dette stor oppsikt
- Luthers tilhengere var begeistret,
mens hans motstandere var sjokkert og
prøvde å stoppe ham. Luther ble derfor
utstøtt av den katolske kirke og stem-
plet som kjetter/ vranglærer.

Luther og tilhengerne hans grunnla den
lutherske kirke, som raskt fikk stor ut-
bredelse i Tyskland - ikke minst på
grunn av at Gutenberg nettopp hadde

oppfunnet boktrykkerkunsten (en opp-
finnelsen som var like revolusjonerende
som internett). I dag er den katolske og
evangeliske kirke (som den lutherske
kirke er en del av) i Tyskland omtrent
like store.

I Norge var det få som kjente til eller var
engasjert i reformasjonen i Tyskland.
Først 20 år senere ble reformasjonen
innført i Norge - ikke som et resultat av
en folkelig bevegelse, men heller ved
politisk og religiøs tvang. Det tok derfor
lang tid før folk flest aksepterte at de ikke
lenger var katolikker, men lutheranere.

I dag tar folk flest det som en selvfølge
at Den norske kirke er luthersk. Ikke det
at vi har noe imot den katolske kirke,
men vi synes overhodet ikke det er rart
at det er en kvinne som forretter dåp
eller at presten er gift. For katolikker er
begge deler fremdeles uhørt.

Luther fant ikke noe bibelsk belegg for å
kreve at prester, munker og nonner

skulle leve i
sølibat
(ugift), slik
den katolske
kirke lærte. Selv om han hadde avgitt
munkeløfte og blitt presteviet, gjorde
han det uhørte å gifte seg med nonnen
Katharina von Bora.

Lenge var det en selvfølge for den lut-
herske kirke at bare menn kunne bli
prester. Ikke før i 1961 fikk Den norske
kirke sin første kvinnelige prest (Ingrid
Bjerkås). Det var lenge sterk strid om
spørsmålet, men i dag er det få som
definerer kvinnelige prester som vrang-
lærere. Selv om Luther ikke godtok at
kvinner kunne være prester, la han et
viktig grunnlag for at Den norske kirke
etter hvert kunne sidestille kvinner og
menn også på dette området:

På riksdagen i Worms i 1521 ble Lut-
her bedt om å tilbakekalle alle sine kjet-
terske skrifter, der han angrep den
katolske kirke. Luther nektet å tilbake-
kalle noe, og avsluttet med at han ver-
ken stolte på paven eller de katolske
konsiler. Bare hvis noen kunne overbe-
vise han med grunnlag i Bibelen eller
åpenbare fornuftsargumenter, var han
villig til å tilbakekalle noe.

Var det egentlig Luthers ord på riksda-
gen i Worms som ble starten på refor-
masjonen? Skulle vi ventet til 2021
med jubileumsfeiringen? Det ligger dypt
i norsk kultur at vi ikke skal forholde
oss til autoriteter alene. Vi skal bruke
vår fornuft og selv gå til kildene (i kris-
ten sammenheng Bibelen) og gjøre oss
opp en mening. Så må vi ta ansvaret
selv og ikke bare skylde på andre. Det
kan nok bli litt støy når meninger brytes
- noen blir sure og starter sine egne
partier, foreninger eller kirker. Men alter-
nativet - at noen på toppen bestemmer
alt - er mye verre. 

Derfor feirer vi reformasjonsjubileet med
stor glede!   

Leiv Elvestad

Hva skal vi egentlig feire den 31. oktober?


