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Avskjed med Bertel Aasen. Les mer side 6 og 7

Vi ønsker alle riktig god jul!
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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 Johannes-
evangeliets «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 hjem-
mefra. Vennlige mennesker hjalp dem.
Barnet, det himmel-sendte, gråt i nat-
ten. 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 en-
somhet. 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 kom-
met 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 vel-
signelsen fra Jesusbarnet. Han som
kom med fred. Midt i en verden i
ulage, hvor mørke skyer truer i horison-
ten 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 !

Herborg Finnset
Biskop i Nidaros.

Biskopens julehilsen

Foto: Titt Melhuus
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Barn og unge i Heimdal prosti www.tøtsj.no

FAMILIEGUDSJENESTE MED
KARNEVAL

I KOLSTAD KIRKE PÅ
FASTELAVENSSØNDAG

11. FEBRUAR 2018

Tårnagentdag
26. januar
i Heimdal
kirke
Vi inviterer alle
barn født i 2009 til
tårnagentdag i kirka. Denne dagen er det
skolefri og sfo er stengt. Bruk dagen i
kirka og bli med på skattejakt, tårntur,
lek, forming, gudstjeneste mm. Invitasjon
sendes ut i forkant og dette er et samar-
beid mellom Heimdal, Kolstad og Tiller.

GLED EN SOM GRUER SEG TIL JUL!



Møtet med Norge og det norske
Det er en aktiv og ressurssterk familie. Pro-
blemet for Lete da de kom til Norge, var å
finne jobb. I Stavanger, der de bodde først,
var det ikke så lett, og husleia i oljebyen
var fryktelig høy. Zekarias har høy utdan-
nelse og jobbet som forsker både i Sta-
vanger og på NTNU, men nå leter han etter
arbeid. Familien har likevel funnet seg godt
til rette. Barna er aktive og flinke på skolen,
lærerne har sett dem som positive tilskudd
til klassemiljøet. Shenhet er fornøyd med
det norske skolesystemet, særlig valgmu-
lighetene etter ungdomsskolen, mens Lurdi
mener at lærerne på barneskolen gjerne
kunne stille klarere krav, så overgangen til
ungdomsskolen ikke ble så brå. Gedna
synes det største problemet med å bo i
Norge er at du må ha jakke med deg hele
tida, fordi du aldri vet hvordan været blir!

--  HHvvoorrddaann  ffeeiirreett  ddeerree  jjuull  ddaa  ddeerree  vvaarr
bbaarrnn??

- I åtte-ni-tida på julekvelden
gikk vi til den katolske kirka,
forteller Lete. Det var skrifte-
mål. Vi skulle få syndsforla-
telse før høytiden. Kirka lå
tre-fire kilometer unna, og
det var konkurranse med
dem som bodde nær kirka,
om å komme lengst mulig
fram i køen. Nye klær hadde
vi fått, og jentene måtte ha
et hvitt sjal på hodet når vi
skulle til kirke. Det var stup-
mørkt på veien, men vi
kjente hver stein og hver
sving på veien. Etter skrifte-
målet bar det hjem til
kveldsmat, og så tilbake til
kirka igjen til midnatts-
messe. Mennene satt på
den ene sida, kvinnene på
den andre og barna foran.
Messen varte i flere timer,
og ofte sovnet vi der
framme.
- Ja, men i kirka mi var
det strenge nonner som
kom og vekket oss med en
kjepp om vi sovnet, husker
Zekarias.
- På skolen hadde vi laget
en krybbe til kirka, med fi-
gurer og dyr, fortsetter Lete,

og det var vakker sang og fin liturgi. Og
ofte fortsatte unge å synge etter at messen
var slutt.
- Maten til julenatt var laget på forhånd,
sier Zekarias, men på selve juledagen slak-
tet familien en sau eller en geit. Hvis noen
ikke hadde råd til det, var det alltid noen
som delte med dem. Jeg likte spesielt godt
når far tok ut lever, nyre og hjerte og grillet
dem. De ble delt opp i små biter, så alle
fikk smake.
- Huset hjemme var gjort fint til jul, sier
Lete, - veggene ble hvitmalt innvendig med
en blanding av aske og kumøkk, og på
skolen hadde vi tegnet bilder av Jesu fød-
sel, som vi festet på veggen.

--  HHvvaa  mmeedd  jjuulleeggaavveerr  oogg  
jjuulleettrree  oogg  sslliikktt??
- Vi fikk jo nye klær. Det var julegaver nok.
Men da vi flyttet til byen, møtte vi vestlige
tradisjoner med plastjuletre og gaver, og i
Sør-Afrika var det vestlig julefeiring overalt,
så akkurat det var ikke nytt for oss da vi
flyttet til Norge. Derimot ble vi overrasket
den gangen vi skulle til kirke i Stavanger
på julaften og skjønte at bussene ikke gikk
som vanlig! Det ble langt å gå!
- Barna ble også veldig overrasket over
snø! For de voksne var følelsen da vi kom
hit, mest en stor lettelse over endelig å
være i et land der vi kunne kjenne oss
trygge.

Jon Smidt

I en trivelig leilighet på Kattem bor familien Ginbot: Pappa Zekarias, mamma Lete og  tre ung-
dommer: Shenhet, som blir russ til våren, Lurdi, sanger i Nidarosdomens jentekor og tiendeklas-
sing på Åsheim, og Gedna, som går på Kattem skole og liker å spille fotball. De kom til Norge i
2013 etter noen år i Sør-Afrika, men opprinnelig er de fra Eritrea. Lete og Zekarias vokste opp i
landsbyer like ved Trondheims vennskapsby Keren og hører til folkegruppa bilen (blin), som for
det meste bor nettopp i det området av Eritrea.

Jul i Eritrea og på Kattem
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Vesle Ala (10 uker) startet livet i en flyktningleir i Nord-Irak. Heldigvis har hun storesøster Jyan
(5). Sammen med Kirkens Nødhjelp gir flere  menigheter i Heimdal prosti rent vann og psykoso-
sial støtte til familier som har overlevd IS’ herjinger. 

Ala ble født på helsesenteret i Kabarto,
og mamma Nahla hadde en tøff fødsel.
Men alt gikk bra, og nå ligger den ti uker
gamle babyjenta og sutter fornøyd på
smokken i trevogga si. Familien har det
bra i leiren, men drømmer om en bedre
fremtid. 
- Alt jeg ønsker for familien min er at vi
skal slippe å være på flukt og leve i
trygghet, sier Nahla. 

SSaavvnneerr  ssyykkkkeelleenn
Storesøster Jyan (5) passer godt på lille
Ala. Hun var bare to og et halvt år den
augustdagen for tre år siden da IS kom
og tok hjemmet hennes. Den dagen da
familien måtte flykte opp på Sinjar-fjellet
og ingenting ble det samme igjen. 
- Jeg savner sykkelen min. Hjemme
hadde jeg lekene mine. Jeg hadde
mange ting. Så kom IS, og vi måtte
flykte, forteller Jyan. 
Da IS angrep jesidiene 3. august 2014,
ble rundt 100.000 mennesker drevet på
desperat flukt i eget land. Jyans familie
klarte å flykte opp på Sinjar-fjellet. Nå er
de blant de 28.000 jesidiene som har
funnet trygghet i flyktningleiren Kabarto i
Nord-Irak.
Her har Kirkens Nødhjelp sikret rent vann
og gode sanitærforhold for flyktningene
siden 2014.

BByyggggeerr  eenn  ffrreemmttiidd
IS er nå drevet tilbake fra Nord-Irak, men
igjen ligger jesidienes hjembyer i grus.
For å gi jesidiene mulighet til å vende til-
bake og bygge en ny fremtid i ruinene,
trengs det en stor innsats fra det interna-
sjonale samfunnet. 

Det er et stort behov for vann, strøm,
skoler og sykehus. Kirkens Nødhjelp er i
gang med å sikre rent drikkevann i flere
byer, og jobber også med psykososial
støtte til menneskene som har overlevd
IS´ brutale herjinger. 

LLaa  fflleerree  ffyyllllee  ffeemm!!  
I julen feirer vi Jesus som ble født i en
stall for 2000 år siden. MMeenniigghheetteennee    ii
HHeeiimmddaall prosti ønsker også å løfte frem
barna som fødes i fattigdom eller på flukt
fra krig og katastrofe i vår verden i dag.
De fem første leveårene er de aller mest
sårbare i barns liv, og særlig tilgang til
rent vann er avgjørende for at barn skal
overleve. 

Sammen med Kirkens Nødhjelp bidrar
vvåårree menigheter til at flere barn får en
tryggere start på livet. På julegudstjenes-
ten håper vi du vil gi en gave til dette ar-
beidet. Husk å ta med kontanter til
kollekten eller vipps til 2426! 

Et barn er født

Å bygge hus er Jyans favorittlek. Hun samler stein utenfor familiens telt og bygger hus med flere rom til dokka si. 

Søstrene Jyan (5) og Ala (10 uker) bor
sammen med familien sin i flyktninglei-
ren Kabarto i Nord-Irak.
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Jord, himmel og menneskemøter
Når du ringer på hos Tone og Bertel Aasen i Ole Laulos vei på Heimdal, møtes du av lyse smil
og mye varme. Det er dagen etter Bertels 70-årsdag. 
Vi setter oss i sofakroken og får trollkrem med tyttebær, høsta, som Bertel sier, i marka. Og sam-
talen kommer fort inn på det som gir oss glede i livet. For Bertel er det ikke minst det å leve
med alt som lever og gror i hagen. Han har bringebær, frukttrær, plommer, drivhus med seks-sju
hundre planter. «Det er så moro å følge med når det vokser og gror», sier Bertel, og Tone fortel-
ler at han i vekstsesongen nesten daglig kommer inn og rapporter hvor mye plantene har
vokst. Og så er det så fint å kunne høste, sier Bertel. Vi lager god eplesaft og mye godt av
plommer, bær og frukt.

Hagen er Bertels domene, men fjellet og
turer i skog og mark har de sammen. For
Tone fra Hallingdal er en av livets store
gleder å komme på en skikkelig tur,
komme seg litt opp. Og så gode møter
med mennesker, det gir også stor glede.
Men fellesskapet med barnebarna er nok
i sannhet «livets dessert».

- Da jeg ble pensjonist, sier Tone, var
jeg med på å få i gang gjenbruksbutik-
ken til NMS nede i Sommerveita. Det gir
meg en utrolig glede – å møte så mange
ulike mennesker med ulike bakgrunner, å
jobbe sammen i dugnad for å skape en
god plass. (Bertel skyter inn: - Tone er
beskjeden. Hun har hele tida hatt ansva-
ret for alle de seksti frivillige som stiller
opp i butikken, og de stortrives!) - Mot-
toet er «Møteplass Misjon Miljø». Alle bi-
drar på sin måte. Og kundekretsen er
virkelig et tverrsnitt av befolkningen. Ved
åpningen bad biskopen om Guds velsig-
nelse for hver som går ut og inn der.

-- AAllllee  lliivvsshhiissttoorriieerr  hhaarr  ssiinnee  kkaappiittlleerr  ------
- Jeg vokste opp på et bittelite sted på
Aspøya i Tingvoll, forteller Bertel. Far var
emissær for Israelsmisjonen og reiste
mye, så mor og vi tre barna drev små-
bruket. Der fikk jeg min kjærlighet til
jorda. Ellers hadde jeg stor interesse for
økonomi i ungdommen. Jeg var selger i
studietida og tjente godt, men jeg er glad
for at forretningslivet ikke ble min livsvei.
Jeg var nært knyttet til mor, men hun
døde allerede før jeg var ferdig med gym-
naset. Omtrent på den tida hadde jeg
også bestemt meg for å studere teologi.

- Og så dukker Tone opp i livshistorien din?
- Ja, jeg solgte bøker for Luther Forlag,
og en dag så jeg ei jente i Lutherstif-
telsens bokhandel. Det var noe med

henne. Seinere møttes vi Storsalen, der vi
begge gikk. En gang rente vi på akebrett
fra Lillosetra. Jeg stuka foten, og neste
dag hang det ting på døra – da skjønte
jeg at det var noe på gang. Vi stortrivdes
i Oslo, giftet oss der i 1975. 
- For mange er det slik at vi tenker dere
to sammen, som en enhet.
- Ja, sier Tone, - men ikke slik at vi alltid
må gjøre alt i lag, vi har gitt hverandre
frihet slik.
Bertel: Så ble det Stjørdal – Værnes –
krevende, men fantastisk år. Og så en
dag leste jeg en annonse om stilling som
res. kap. I Orkdal. Der ble vi i 24 år.

- Tone: Vi hadde vel tenkt å være der i
fem år kanskje, men det er noe med det
nære fellesskapet som det kan bli i ei
bygd. Vi fikk god tilknytning der. Selv om
det også der kan være utfordringer, men

det er godt å vokse opp en slik plass,
som ungene våre gjorde.

- Og hvordan var det å være prestens
kone i Orkdal?
- Jeg vart ikke «prestekone», men «ho
Tone», fikk lov til å gå inn i de oppga-
vene jeg ville. Det ble ikke noen stiv av-
stand til «prestefruen».
- Kanskje har det like mye med deg å
gjøre som med bygdekulturen?
- Bertel: Ja, det er gjerne en kombina-
sjon. Tone har et vesen som gjør at hun
kommer tett på folk. Det er en nådegave.
- Og presten Aasen i Orkdal?
- Det var en fantastisk tid med et blom-
strende ungdomsarbeid. Vi drev med
crosscart-kjøring og motorsykkelkjøring i
terrenget, vi hadde lovsangskvelder og
bønnenatt. Vi lodda såpass dypt at
mange er aktive kristne den dag i dag.
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-- OOgg  nneessttee  kkaappiitttteell  hheetteerr  HHeeiimmddaall  ------
- Ja, da den utlysingen kom, kjente jeg
at jeg hadde lyst. Og det ble en ledelse til
velsignelse fra første dag. Det var en helt
annen måte å være prest på. Her ble jeg
mer veileder, en som skulle bidra til fel-
lesskap blant medarbeidere, løse spen-
ninger kanskje – det var utfordrende og
spennende, og jeg var moden for det.
Jeg har egentlig ikke lyst til å slutte nå!
- Tone: Jeg kjente nok at det tok litt mer
tid å bli kjent, men jeg kjenner god til-
knytning nå og har fått stor kontaktflate
og gode aktiviteter å være i.
- Bertel: - Tone er gjerne den siste som
forlater kirka – hun har så mange å
snakke med.

-- HHvvaa  hhaarr  vvæærrtt  ssæærrlliigg  vviikkttiigg  ffoorr  BBeerrtteell
AAaasseenn  ssoomm  pprreesstt??
- Det har vært viktig å skape et godt
miljø. Det hjelper ikke å preke og preke
hvis kirka og menigheten ikke er et godt
sted å være. Jeg har prøvd å lytte etter
dette. Hvis folk føler at de ikke hører til, er

det noe galt. Men det største med å være
prest er at mennesker oppdager Jesus. I
Orkdal fikk vi oppleve dette, og også her.
Og mange mennesker har satt gode mer-
ker i oss.

MMeeddssvvøømmmmeerree  ii  bbaasssseennggeett
Tone er glad i å lese. En bok som gjorde
inntrykk var «Hvis jeg har en sjel» av
fengselspresten Kjell Arnold Nyhus. Han
organiserte retreat med mye stillhet, bønn
og meditasjon sammen med åtte innsatte
fra Halden fengsel. - Det som gjør inn-
trykk er den forandringen som kan skje
med mennesker når noen møter dem der
de er, snakker om livet og holder fast ved
dem, sier Tone. 

Bertel har i femten år skrevet fast om
«livet» i bladet «Pensjonisten». – Blant
annet har jeg skrevet om det å forsone
seg med livet, å lære å godta at ting en-
drer seg med åra for eksempel. Jeg har
også et godt fellesskap i Husebybadet,
der jeg møter en fast gjeng om morge-

nen. Disse mine medsvømmere i bas-
senget har lært meg mye om livsmot i
modne år, sier Bertel Aasen.

Jon Smidt

Avslutning for prost Bertel Aasen
Søndag 12. november var det offisiell avslutning for prost Bertel. Jentekvartetten RAST bidro med flere fine sanger, og vår nye bis-
kop, Herborg Finnset, var med både i gudstjenesten og under kirkekaffen etterpå. Mange av prostiets (nå både Heimdal og Byå-
sen!) ansatte og frivillige deltok. Prost Bertel holdt preken. 
Det var ca. 200 til stede fra hele prostiet. Under kirkekaffen ble prost Bertels mangesidige, trofaste og ikke minst optimistiske virke
berømmet, og han fikk mange fine gaver.
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Gudstjenester

Dag – dato - prekentekst

Søndag 10. desember 
2.søndag i Advent
Luk 21, 27 - 36

Søndag 17. desember 
3. søndag i Advent
Luk 3, 7-18

Fredag 22. desember
Fredag før julaften
Luk 3,7-18

Julaften 24. desember 
4. søndag i Advent
Luk 1, 39 - 45

Juledag 25. desember.
Joh. 1, 1- 14

2. Juledag 26. desember
Stefanusdagen
Matt 10, 16- 22

Søndag 31. desember 
Nyttårsaften
Joh. 14, 27

Mandag 1. januar 2018
Nyårsdag

Søndag 7. januar 2018
Kristi Åpenbaringsdag
Luk 2, 40 - 52

Søndag 14. januar 2018
2. Søndag i Åpenbaringstiden
Mark 1, 3-11

Søndag 21. januar 2018
3. søndag i Åpenbaringstiden
Joh, 4,  4-26

Søndag 28. januar 2018
Såmannssøndag
Rom 10, 13-17

Onsdag 31. januar 2018

Søndag 4.februar 2018
Kristi Forklarelsesdag
Mark 9, 2-13

Heimdal kirke

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.
Bjerkestrand. Søndagsskole. 
Offer: Prostiet

Kl. 11:00 Gudstjeneste med natt-
verd. Bratseth. 
Offer: Menighetens arbeid

Kl. 12:00 Gudstjeneste på Kattem
helse og velferdssenter med natt-
verd. Bjerkestrand. 

KKll..  1133::3300 Familiegudstjeneste.
Bjerkestrand. Offer: Kirkens Nødhj
KKll..  1144::4455 Familiegudstjeneste.
Bjerkestrand. Offer: Kirkens Nødhj
KKll..  1166::0000 Gudstjeneste. Bjerke-
strand. Offer: Kirkens Nødhjelp

Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste
med dåp, nattverd. Bjerkestrand.
Offer: Menighetens arbeid

Kl. 18:00 Kveldsgudstjeneste
med nattverd. Bratseth. Offer: Me-
nighetens arbeid

Kl. 11:00 Gudstjeneste med natt-
verd. Hilde-Anette Løvenskiold
Grüner. 

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
med dåp. Bratseth. Hellige tre
kongers fest. 

Kl. 11:00 Gudstjeneste med natt-
verd. Bjerkestrand. 

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.
Bratseth. 

Kl. 11:00 Gudstjeneste med natt-
verd. Bjerkestrand. Bibeldagen.
Offer: Det norske bibelselskap

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Bratseth.
Sansegudstjeneste. 

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Bjerke-
strand. Diakoniens dag. 

Tiller kirke

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste
med dåp og nattverd. Speiderne
deltar. Thuen. Offer: KFUK-KFUM
Speiderne, Trøndelag krets

Kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Andresen. Offer: Me-
nighetsarbeidet

KKll..  1133..0000 Julegudstjeneste.
Andresen. Offer: Kirkens Nødhjelp
KKll..  1144..3300 Julegudstjeneste.
Andresen. Offer: Kirkens Nødhjelp
KKll..  1166..0000 Julegudstjeneste.
Andresen. Offer: Kirkens Nødhjelp

Kl.11.00 Høytidsgudstjeneste
med nattverd. Thuen. Offer: 
Menighetens misjonsprosjekt

Kl. 12.00 Gudstjeneste på Tiller
helse- og velferdssenter. Andre-
sen. Offer: Menighetsarbeidet

Kl 11.00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Thuen. 
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Andresen. Offer: Me-
nighetsarbeidet

Kl. 11.00 Gudstjeneste med natt-
verd. Thuen. 
Offer: Stefanusalliansen

Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Andresen. Offer:
Vennskapsmenigheten i Keren
(Eritrea)

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste
med dåp og nattverd. Andresen.
Offer: Menighetsarbeidet

Ingen gudstjeneste.

Kolstad  kirke

Kl. 19:00 Lysmesse. Robertstad og
Lund Hammer Konfirmantene deltar.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd.  Alpermann
Offer: Menighetsarbeidet

KKll..  1155..0000: Gudstjeneste på Julaf-
ten. Alpermann, Lund Hammer m. fl
Barnekoret deltar.
Offer: Kirkens Nødhjelp og menighe-
tens arbeid.

Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste med
nattverd Alpermann. Offer: Menighe-
tens arbeid

Kl. 13.00 Nattverdgudstjeneste på
Søbstad Helsehus. Alpermann.  
Offer: Menighetens arbeid

Kl. 11:00 Gudstjeneste med natt-
verd.  Robertstad
Offer: Menighetens arbeid

Kl. 19:00 Kveldsgudstjeneste med
nattverd. Alpermann
Offer: Menighetens arbeid

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

Kl. 11:00 Gudstjeneste med konfir-
mantdåp og nattverd. Alpermann og
Lund Hammer.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11: Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Robertstad.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 19:00 Kveldsgudstjeneste med
nattverd. Robertstad.
Offer: Menighetsarbeidet
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Tanker i tiden ved John Kenneth Ludvigsen

I individualismens tids-
alder, der det enkelte
menneske selv må ta
ansvar for å skrive sin
biografi, har tro fått et
annet innhold for
mange mennesker. Kol-
lektivets krav og forvent-
ninger er borte, og
mennesket er fristilt fra de mentale stavns-
bånd som tidligere generasjoner opplevde.

Tidligere ga familie og andre institusjoner
det enkelte menneske en rettesnor for hvor-
dan livet, samfunnet og religiøsitet skulle
forstås. De normative forventningene som
møtte det enkelte menneske fra de ulike
samfunnsbærende institusjonene ga sterke
føringer på menneskets forhold til Gud.

Når de kollektive bånd har sluppet taket på
mennesket og institusjonene har forvitret
eller gir svakere normativ påvirkning på det
enkelte menneske, vil vi alle føle oss mer
rotløs. Vi må selv stille de store, vanskelige
spørsmålene. Vi må finne vår egen vei og
vi må finne svarene på de store spørsmå-
lene i livet i oss selv.

Selv har jeg måtte finne min egen vei i
troen. Mange i min familie og omgangs-
krets har ikke et nært og personlig forhold
til gud. Jeg har ikke hatt institusjoner i livet
mitt som har normativt påvirket min guds-
tro. Uten denne påvirkning har jeg selv
måtte definere mitt forhold til Gud, og hvil-
ken rolle Gud skal ha i mitt liv. 

Det tok mange år før jeg fant hvilken rolle
Gud skulle få i mitt liv. Veien var ikke rett-
linjet. Den hadde mange avkjørsler og
stoppesteder. Veien var ofte lang og smerte-
full, og på flere stoppesteder langs veien
avviste jeg Gud. Det var først da jeg forstod
at man ikke behøvde å alltid følge den
veien som går rett fram at jeg møtte Gud.
Ved en avkjørsel i livet åpenbarte Gud seg
og jeg fikk svar på noen av de store spørs-
målene jeg hadde stilt meg i livet. 

Ved inngang til advent føler jeg sterkt troen
og mitt fellesskap med Gud. Advent er min
forberedelse til minne om Frelserens fødsel.
En fødsel som for 2000 år siden skulle
endre historiens gang og endre vår forstå-
else av verden. I denne tiden søker jeg meg
sterkere mot et spirituelt fellesskap der
mennesker møtes, og der vi sammen opp-

lever den betydning Jesus har for vår frelse.
Dette spirituelle fellesskapet ser jeg betyr
mye for mange. Kirken er fullsatt på julaf-
ten. Mennesker som sjelden er i kirken
resten av året kommer til gudstjenesten for
å minnes en fødsel og føle et fellesskap
med andre mennesker og Gud. Dette viser
meg at Gud og hans Sønn fortsatt er viktig i
menneskers liv. 

Dag – dato - prekentekst

Søndag 11. februar 2018
Fastelavenssøndag 
Joh. 12, 20 - 33 

Søndag 18. februar 2018
1.søndag i faste
Matt 16, 21-23

Søndag 25. februar 2018
2. søndag i faste
1. Mos 3, 18- 15

Søndag 4. mars 2018
3. søndag i faste

Mark 9, 17 -29

Søndag 11. mars 2018
4. søndag i faste
Joh 3,11-16

Søndag 18. mars 2018
Maria Budskapsdag 
Luk 1, 46- 55

Søndag 25. mars 2018 Palme-
søndag
Matt 26, 6- 13

Heimdal kirke

Se Kolstad kirke.

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.
Bjerkestrand. 

Kl. 11:00 Gudstjeneste med natt-
verd. Bratseth. 

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp,
nattverd. Bjerkestrand. 

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.
Bratseth. 

Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Bjerkestrand.

Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Bjerkestrand.

Tiller kirke

Kl. 11.00 Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Andresen.
Offer.

Kl. 11.00 Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Thuen. Offer:
Menighetsarbeidet 

Kl. 11.00 Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Andresen.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11.00 Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Thuen. Offer:
KFUK-KFUM Speiderne, Tr.krets

Kl. 11.00 Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Andresen.
Offer: Care Norge

Kl. 11.00 Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Thuen. Offer:
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Ingen gudstjeneste.

Kolstad  kirke

Kl. 11:00 Familiegudstjenste til
karneval. Alpermann, Lund Ham-
mer og Bratseth. Sammen med
Heimdal menighet. Barnekoret del-
tar. Offer: Menighetens mis.prosj.

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd.  Robertstad
Offer: Menighetens arbeid

Kl. 13.00 Nattverdgudstjeneste på
Søbstad Helsehus. Robertstad.  

Kl. 19:00: Kveldsgudstjeneste
med nattverd. Robertstad.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 15.00: Musikal
Trosopplæringen i Heimdal og By-
åsen Prosti. Offer. KIA (Kristent
interkulturelt arbeid.)

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

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd.  Robertstad
Offer: Menighetens arbeid

PROSTESTILLINGEN
Menighetsrådet har hatt en hektisk høst
med bl.a. to høringer, en om antall prosti
i Nidaros og en om ny lov om Kirker og
trossamfunn, begge med frist 31.12.
2017. Heimdal og Byåsen prosti er slått
sammen fra 1. september 2017. Når nå-
værende prost for Heimdal og Byåsen,
Bertel Åsen, slutter 1. desember, vil det
foreløpig bli felles prost for Heimdal, By-
åsen og Strinda, Nils Åge Aune (som for
øvrig ble nominert til biskop i Nidaros).
Begge høringene har sammenheng med
at Den norske kirke er blitt selvstendig fra
Staten, og at man nå ser behov for å or-
ganisere kirken på en annen måte.
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Nytt fra Heimdal
Navnet minnelund
Heimdal kirkegård var en av fire kirkegårder
som fikk en Navnet minnelund for noen år
siden. Arkitekt Lars Traegde fikk i oppdrag å
utforme minnelunden for Heimdal. Mange
har uttrykt misnøye med denne. Bl.a. skulle
det beplantes en del, og den var opprinne-
lig bygd som to enheter uten sammenbin-
ding. Nå er beplantningen kommet på
plass, det er bygd tak mellom de to enhe-
tene, og nylig er det lagt hellegang fram til
minnelunden. Denne vi bli forlenget fram
mot parkeringsplassen. Det er fortsatt noe
arbeid med planting i kassene foran min-
nelunden, og det arbeides med en løsning
som gjør minneplatene (i kobber) bedre
lesbare. Det er også ønskelig med bedre
skjerming mellom minnelunden og nabo-
ene i øst. Husstyret for Heimdal kirke arbei-
der med et forslag til beplantning her. Etter
hvert håper vi at den Navnede minnelunden
fremstår slik som hensikten var!

Lydisolasjon og oppmaling av
Storstua
Det har lenge vært arbeidet med å få bedret
akustikken i sokkelen i kirka, Storstua. Det
er nå montert opp støydempende plater i
taket. Samtidig har også veggene fått et
strøk maling, i samme farge som det nye
tilbygget har fått. Tekstilene vi bli hengt opp
igjen også. Vi håper de besøkende merker
positiv forbedring! 

Turgruppa Heimdal kirke
Turgruppa har sin siste tur dette året 6.
desember. Oppstart i 2018 blir 7. februar.
Oppmøtetid og sted er alltid det samme: kl.
11.00 ved Saupstad skistadion

Babysang
Det er babysang hver uke i Heimdal
kirke/sokkelen. Våren 2018 blir baby-
sangen hver torsdag kl. 11.30 unntatt sko-

leferier. Babysang er en fin mulighet til å bli
kjent med andre foreldre som også er
hjemme med barn. Det er mulig å kjøpe
lunsj til kr 30,-. Siste gang før jul 6. des.
Oppstart på nyåret 11. jan.

Adventskonsert
Søndag 3. desember kl. 19.30 byr Heim-
dal Mannskor og Damekoret Hedda på ad-
ventskonsert i Heimdal kirke. Velkommen!

«ÅPEN KIRKE» i Heimdal kirke
Siste Åpen kirke før jul blir tirsdag 5. de-
sember 10.45-12.30 og denne gangen er
det gudstjeneste med nattverd. 
Oppstart på nyåret blir tirsdag 9. januar til
samme tid!
Hva er Åpen kirke? Vi starter oppe kl.
10.45 i kirkerommet med å lytte til musikk,
fra kl.11.00- 11.30 har vi en enkel guds-
tjeneste og etter dette går vi ned i kirkesok-
kelen til en sosial samling med
formiddagsmat og trivelig prat, sang, kan-
skje en gjest på besøk og utlodning.
Vi ønsker gamle og nye velkommen!

Sangandakt 7. desember
Er du glad i sang er det mulighet til å bli
med på sangandakt 7. desember kl. 12.30
ved Kattem helse- og velferdssenter. Sang-
andakten er åpen for alle. Bli med og syng
med den stemmen du har!

Julekonsert 
10. desember kl. 19.00.
Tradisjonen tro blir det julekonsert med

Leinstrand songlag I Heimdal kirke. Gratis
inngang, kollekt ved utgangen.

Nyttårslunsj 10. januar
Bli med på en god lunsj i hyggelig selskap.
Denne blir 10. januar kl. 12-14 ved kaféen
på Kattem helse-og velverdssenter. Lunsjen
koster ca kr 150,- og påmelding skjer til
Marit diakon, tlf 41418322.

Nyttårsfest 18. januar
Tradisjonen tro blir det nyttårsfest i Heimdal
kirke. Denne blir 18. januar kl.1900! Det
arbeides fortsatt med detaljene i program-
met, men det blir et aktuelt foredrag oppe i
kirken før vi samles til et herlig måltid (og
nogo attåt!) nede i sokkelen. Det er påmel-
ding til denne festen pga bestilling av mat,
og nærmere info blir lagt ut på hjemmesi-
den. Vi håper mange har anledning til å
komme. Vel møtt!

Sansegudstjeneste 31. januar
Det blir sansegudstjeneste onsdag 31. ja-
nuar kl. 11.00 i Heimdal kirke. Denne er
tilrettelagt for funksjonshemmede, men
passer for alle som liker å ta i bruk alle
sanser når gudstjeneste feires. Velkommen.

Fireårsfestival
Hvert år i november avholder vi fireårsfestival med utdeling av barnas kirkebok. En fin
flokk med 4-åringer og søsken, foreldre og besteforeldre var til stede. Vi så en filmsnutt,
lagde engler og lette etter sauer, hender ble tegnet og pyntet. Ved gudstjenesten tilrette-
lagt for 4-åringer fikk de sin utdelt Barnas kirkebok. Etterpå ble det kaker, vafler og gele
i kirkesokkelen. Det var god stemning på arrangementet og vi håper selvfølgelig at
barna får glede av kirkeboka.
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FULLT HUS PÅ MENIGHETS-
BASAREN
Årets basar på KVT lørdag 4. november ga
et overskudd på ca. kr  29.000. I tillegg
kom det inn ca. kr 6600 på speidernes
tombola. En stor takk til alle som støtta ba-
saren ved å kjøpe lodd, og til alle som har
gitt gevinster til de ulike utlodningene. Hjer-
telig takk også til alle som gjorde en inn-
sats på selve basardagen. Og ikke minst:
En stor takk til alle dere som kom på Basa-
ren! 
Hilsen basarkomiteen og menighetsrådet.

Basar 4.11.2017
Trekningsliste hovedlotteri
1. DAB+ radio 1343 Fam. Hofsøy
2. Ramona 

biffbestikk 1175 Arnhild Skaar
3. Åviken dobbet 

vaffeljern 0440 Solrun Løvås
4. Kaffemaskin 1303 Odd Hansen
5. Vindusvaskesett 1651 Egil Eide
6. Gavekort Jernia, 

kr 500 0824 Mathisen
7. Duk 0903 Denstad
8. 2 sengesett 1240 Steinar Utstrand
9. Blomstervase 0820 Mathisen
10.Brettspill 1256 Alf Egil Aaberge

4-årskor 
13. desember blir det mulighet for alle som
fyller 4 år i løpet av 2017 å bli med på ko-
røvelse. Øvelsen er lagt til spagettigudstje-
nesten(se eget punkt) og planen er at koret
skal opptre på juletrefesten 7. januar.Invita-
sjoner er sendt ut i posten. Påmelding (pga
beregning av middag) hos menighetspeda-
gog Inger Halsen, mail: ih563@kirken.no
eller tlf: 959 85 807.

Spagettigudstjeneste 
onsdag 13. desember kl. 17.00 –
18.30 på Tiller menighetssenter,
Romemyra 66
I desember har vi kurvfest. Ta med deg mat
til felles bord. Vi ordner pølse og brød, lus-
sekatter, gløgg og kaffe. Etter maten har vi
et lite juleverksted og til slutt en kort og
enkel andaktsliknende gudstjeneste som
varer cirka 15 minutter. Meld deg på sei-
nest mandag 11. desember til diakon Kaa-
rina Kauppila, sms 48238105 eller
kk876@kirken.no

Juleavslutning på formiddags-
treff torsdag 7. desember 
kl. 11.30 – 13.30
Bli med på et trivelig formiddagstreff med
julestemning. Vi serverer varm juletallerken
til kr 100 (svineribbe, medisterkaker, pølse,
rødkål, svisker, kokt potet, julesaus og tyt-
tebær) og kaffe og te.
Byneset pensjonistkor synger jula inn. I til-

legg har vi andakt, loddsalg, allsang.
Meld deg på seinest 1. desember, sms
48238105 eller kk876@kirken.no
Husk å si ifra om mulige allergier. 

Barnas juletrefest søndag 
7. januar kl. 16.00-17.30.
Små og store er hjertelig velkommen til Til-
ler menighetssenter
Vi går rundt juletreet og opplever en julefor-
telling.
4-årskoret og TIMBAKO synger for oss, og
de 3 vise menn kommer med poser til
barna. Ta med ei kanne te/kaffe og mat på
et fat til felles bord. 
Brus serveres til barna. Inngang kr 40 pr.
barn

Menighetsfest søndag 21. januar
kl. 18.00-20.00
Bli med på en trivelig kveld på menighets-
senteret hvor vi spesielt vil takke alle de
som gjør en frivillig innsatts for menigheten
vår. Du er velkommen! Kom og ta naboen
med deg! Kvelden er åpen for alle. Påmel-
ding på grunn av servering til diakon Kaa-
rina Kauppila innen onsdag 17. januar.
Detaljert program kommer på vår nettside. 

DDeett  sskkjjeerr  mmyyee  mmeerr  ii  mmeenniigghheetteenn!!  TTaa  eenn
ttiitttt  ppåå  nneettttssiiddeenn  vvåårr::  wwwwww..kkiirrkkeenn..nnoo//ttiilllleerr
eelllleerr  mmeelldd  ddeegg  ppåå  vvåårrtt  nnyyhheettssbbrreevv::
kkkk887766@@kkiirrkkeenn..nnoo..  

TTiimmbbaakkoo  ssaanngg  ppåå  bbaassaarreenn
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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

Ungdomsklubb
- I sokkelen til Kolstad kirke kan du høre på musikk, danse,
spille biljard eller bordtennis, surfe på nettet og mer. På klubben
kan du kjøpe litt drikke og noe å bite i til en overkommelig pris.
Saft og vafler er gratis!
- kontakt: Ingunn - 948 82 154

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

Januar: 09. og 23.
Februar: 06. og 20.
Mars: 06. og 20.

Mandag 
Mandag
- oppstart 15. januar
- 4-5åringer kl 17.00-17.30
- 1.-2. trinn kl 17.45-18.30 
- 3.-7. trinn kl 18.45-19.30
Frukt og kjeks eller kveldsmat etter
øvelsene. Vi følger skoleruta.

Fredag kl 19.00-22.00

Desember: 08.
Januar: 12.
Mars: 16.

Onsdag kl 11.30-13.30
Desember: 13.
Januar: 10. og 24.
Februar: 07. og 28.
Mars: 14.

Aldersgruppe

Fra 0 år

4 - 5 år og
1.-2. trinn

13 - 18 år

(Godt) voksne

Vellykket høstfestival!
10.-12. november ble det høstfestival
i Kolstad kirke, med bl.a. rockeguds-
tjeneste, musikk v/ TKMK og Heimdal
skoleorkester, samt sang ved menig-
hetens barnekor. Mange frivillige bidro
med kake, gevinster, salg av lodd og
hjalp til på lørdagens kafé i kirka –
tusen takk til dere alle sammen! Be-
drifter og privatpersoner sponset
mange fine gevinster – også tusen
takk til dere! Det ble god stemning og
det var mange innom for å nyte mat-
og musikktilbudet. Helgen ble avsluttet
med avskjedsgudstjenesten til prost
Bertel Aasen, der også biskop Finnset
var til stede. Så er årets høstfestival
historie – men vi håper på en ny festi-
val i 2018!

Smakebiter fra onsdagstreffet
På 13. desember, den siste samlingen
før jul, er vi så heldig at Trondheim se-
niorkor kommer på besøk til oss. Vi
håper mange vil komme denne
dagen, og få med seg en gratis og
stemningsfull konsert av Trondheim
seniorkor som synger jula inn. Den
10. januar vil Byneset seniorkor glede
oss med sitt besøk. Vi håper mange
vil benytte anledningen til å være
sammen med oss, og få med seg en
gratis og flott konsert av Byneset seni-
orkor som synger jula ut.

8. januar kl 17.00 blir det juletrefest i
Kolstad kirke. Barnekoret vil synge, vi
går rundt juletreet og koser oss med
julebaksten som vi tar med hjemmefra.
Så kan vi være spent på om det kom-
mer en forsinket Julenisse også denne
gangen?? Velkommen!



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

HeimdalTiller Kolstad
Døpte
10.09. Ada Cecilie Danielsen
10.09. Ida Hermine Satchwill (fra Soknedal)
01.10. Ellie Herfjord
22.10. Adelind Celeste Wüsthoff Linder 

(fra Tiller)
22.10. Luca Stokdal Braa
29.10. Marie Helene Gjengset Haugen
29.10. Maiken Måntrøen
29.10. Mona Podsada Klungerbo

Dåpsbarn fra Kolstad døpt i
andre menigheter
01.10. Else og Elias Fosseide i Byåsen kirke
15.10. Konrad Balstad Bugten i Byåsen kirke
15.10. Sverre Jørgensen Tiller i Lade kirke
15.10. Joakim Emil Langseth-Nilsen i 

Sortland kirke
15.10. William Inderberg i Tiller kirke
15.10. Ariel Bakås Heggstad i Snillfjord kirke
28.10. Sander Berge Setran i Hoeggen kirke

Døde
01.09. Jørn Holbø
08.09. Sigrid-Anne Skjøstad
21.09. Gunn Merete Pettersen
26.09. Magnus Fritjof Åldstedt
06.10. Lars Sødal
06.10. Arne Kristoffer Sølvik
10.10. Irene Hervik
16.10. Wenche Skjerdingstad
19.10. Harald Malvin Haraldsen
19.10. Gunvald Bjørgan
30.10. Anna Abarbanell

Døpte
10.09. Lukas Bursle Haugen
17.09. Leo Anavin Røeggen
17.09. Lucas Sørhøy
17.09. Matheo Alexander Westerlund
17.09. Ellinor Dahlen Loraas
24.09. Alexander Valle Tofte
01.10. Hannah Bartnes Moe
01.10. Nicklas Johansen
01.10. Elias Hage Ellingsen
01.10. Aria Luzaite Raaen
01.10. Denilson Strøm
15.10. Maria Robinson Lilleberg
15.10. Elvira Gjølga
15.10. Markus Tiller Olden
15.10. Lionel Källman
15.10. Enea Fisher Grande

Vigde
10.09. Christina Magnussen og Christopher 

Grønning
23.09. Malin Buseth og Morten Schjetne
07.10. Anita Svee og Leif Roger Størseth

Døde
15.09. Torbjørg Ellingsve
15.09. Magnhild Israelsen
15.09. Clara Spjøtvold
03.10. Petter Spakmo
05.10. Reidun Wedul
06.10. Julian Nilvard Paasche
06.10. Thor Arne Raknes
06.10. Knut Rosten
17.10. Helga Johanne Slåttøy
18.10. Rolf Johansen
19.10. Sigrid Gustafsson Halsteinli
26.10. Nils Ståle Killingberg
30.10. Øistein Høiem-Kristoffersen
31.10. Willy Rudolf Johnsen
03.11. Knut Arne Solem
07.11. Iris Straumann
07.11. Kjell Myhr

Døpte
17.09.17 Felix Ukkelberg Sand

Birk Berdal
Elea Rotan Haukaas

24.09.17 Ingrid Johanne Lorentsen Aarhaug
Celine-Marie Belsvik Sæterøy
Elise Sjømark Pettersen
Sanna Nordløkken

01.10.10 Linnea Gjengstø
Live Lund-Denstad

08.10.10 Oskar Skibnes
Kasper Bratland Haltstrand
Martin Midtlyng
Marie Viggen Hjelle

15.10.17 Sander Jenssen Hammernes
Oline Ringheim Utstrand
Mikael Helgesen Solem
Tallak Espnes Solem
William Inderberg Hauge

22.10.17 Hanna Sofie Bjordal
29.10.17 Iver Lunde Fagerås

Ida Waltin
Elvira Hagen Haanæs
Matheo Kleveland
Kaja Søpstad Kammen
Martin Bjerke
Martine Myren Lervik
Amalie Bruun-Olsen

Vigde
16.09.17 Ann-Elisabeth Østborg og 

Steffen Harang Sæther
23.09.17 Trude Jenssen og Ketil Nielsen 

Hammernes
21.10.17 Ragna Øvstedal og Bjørn Bakken

Døde
03.10.17 Sigrid Okstad
04.10.17 Grete Ovedie Hegglid
20.10.17 Ivar Schjetlein

13

Julekonsert i Tiller kirke 16. des. kl. 18:00-20:00

Marthe Werring Holmern, sopran, Cathrine Egeriis Søndberg, fiolin, Wenche Helene Fos-
sen, orgel og klaver, Sigmund Aasjord, baryton.

Vi ønsker for tredje året på rad velkommen 
til en hyggelig og intim julekonsert i Tiller kirke
Sponset av
https://www.eiendomsmegler1.no/midt-
norge/
Nytt av året er at barn under 12 år går gra-
tis.
Billetter kr 250 kan kjøpes på  Hoopla 
billettsystem eller i kirken.
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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: 10.00-14.00 Kirkens 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-ons: 0900-1230. Tors 1000-1400. 
Kirkens Servicekontor:  994 36 000 

Kolstad menighet
Reier Søbstads veg 11, 7078 Trondheim
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 Dagfinn Bjerkestrand, 920 86 096
E-post: db465@kirken.no

Kapellan Ole Kristian Bratseth, 913 81 352
E-post: ob326@kirken.no

Menighetspedagog Inger Helene Halsen, 959 85 807  
E-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

Menighetsforvalterstillingen er for tiden vakant.

Kirketjener Gørill Løkken, 932 01 867
E-post: gl632@kirken.no

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

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

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

Menighetspedagog Katrine Svingen Hegglund, 913 94 780
E-post: kh542@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

Menighetsforvalterstillingen er for tiden vakant.

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

DØGNVAKT
72 87 10 22

BANDAGISTEN PÅ HEIMDAL

Tlf 72 84 98 77 - Ringvålvn 10B - 7080 Heimdal

• STOMI
• ERNÆRING
• BRYSTPROTESER
• INKONTINENS
• KATETER
• SÅRUTSTYR

Vi har e-resept

Gratis bringing av varer 
og hjemmebesøk!

Lever blåresepten din hos oss.

Tlf: 72 89 45 40
E-post: post@braasorvaag.no

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP
Telefon: 72 58 44 88

firmapost@folderegnskap.no
www.folderegnskap.no

Auto Konsult AS
Øvre Flatåsvei 6
Man - tor: 08.00 - 16.30
Fre: 08.00 - 16.00
Tlf: 92 44 89 00
• Service og reparasjoner på alle 

bilmerker
• Eu-kontroll
• Service klimaanlegg
• Salg av bilrekvisita, 

dekk og felger

www.kvt.vgs.no
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Full kirke av folk i alle aldre på Rockegudstjenesten i Kolstad kirke 
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Hardrock preget salmer og liturgi, det var preken og nattverd 
– og hørselsvern til de som trengte det!


