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Felles for Heimdal Prosti

Det er vår!: lyse kvelder, en natur som
syder av liv og lyd, og sommeren ikke
langt unna. Jeg opplever at naturen om
våren kan være et «evangelium» i seg
selv. Våren forkynner budskapet om
Guds livgivende kraft i alt som spirer og
gror: «Nytt liv av daue gror», sang vi i
konfirmasjonsgudstjenestene i mai. Det
merkes tydelig for de av oss som liker å
rote i jorda.

Martin Luther skrev en gang: ««SSkkaappeerr--
vveerrkkeett  eerr  ii  ssiinn  hheellhheett  ddeenn  aalllleerr  vvaakkrreessttee
bbookk  eelllleerr  bbiibbeell,,  ddeerr  GGuudd  hhaarr  bbeesskkrreevveett
oogg  mmaalltt  sseegg  sseellvv»».. Det blir det ekstra ty-
delig om våren. Da er naturen på sitt va-
kreste, synes jeg. Den forteller om Guds
kreativitet og skaperglede. Se på alle de
forskjellige blomstene, fuglesangen, in-
sektene - overalt finner vi Guds signatur.

For Henrik Wergeland var naturen med
på å berike gudstroen hans, og en kilde
til inspirasjon for han som dikter: ««HHvveerr
eenn  SSoollbbeesskkiinnnneett  SStteennggeell,,  EEnnggeennss  sslleettttee
bbøøllggeerr  aaff,,  eerr  eenn  TTrrooeennss  SSttøøtttteessttaavv..

HHvveerrtt  eett  BBllaadd  eenn  vviinnggeett  EEnnggeell,,  hhvveerr  eenn
QQvviisstt  eett  KKoorrss  aaff  GGuulldd,,  hhvvoorraaff  LLuufftteenn
gglliimmrreerr  ffuulldd..  HHvveerr  eenn  BBlloommmmee  ssoollffoorr--
ggyyllddtt,,  eerr  eenn  KKaallkk  aaff  NNaaaaddeenn  ffyyllddtt»»  

Gud som har skapt, og skaper verden,
han eier og elsker den. Han har gitt oss
et hellig ansvar om å ta vare på skaper-

verket hans. Så kan vi
be om at Guds kjær-
lighet og omsorg for
skaperverket også blir
vår. Men like viktig er
det å bli kjent med
opphavsmannen. 

Nyt våren og sommeren – la den berike
troen din, og la den inspirere deg til å ta
turen innom kirka! Der kan du bli nær-
mere kjent med den Gud vi kaller vår
Skaper, Frigjører og Livgiver. Der kan du
møte Gud i ordet om Jesus Kristus, i sa-
kramentene, i fellesskapet. Der får du gå
ut igjen med Guds velsignelse, ut i hans
skaperverk!

Med ønske om en fred og alt godt:

MMåå  ddiinn  vveeii  kkoommmmee  ddeegg  ii  mmøøttee,,  
vviinnddeenn  aallllttiidd  vvæærree  bbaakk  ddiinn  rryygggg,,  
ssoolleennss  llyyss  lleekkee  ppåå  ddiitttt  kkiinnnn,,  
rreeggnneett  ffaallllee  vveennnnlliigg  mmoott  ddiinn  jjoorrdd..
Og må Guds gode hånd verne om deg 
til vi møtes igjen (Keltisk velsignelse)

Ord til ettertanke av Oddny Clara Andresen 

15. april var det Skaperfest i Kolstad kirke
med framføring av musikal. Dette arrangementet var felles for Heimdal, 
Tiller, Kolstad, Byneset, Leinstrand og Klæbu .

26. oktober blir det ny rockegudstjeneste
i Prostiet. Mer omtale av denne i neste menighetsblad.

Bibeltimer for hele prostiet høst 2018

Dato: 4. okt, 18.okt og 8. nov
Kl.19.30-21.00
Sted: Heimdal kirke
Tema: Efeserbrevet
Underviser: Bjørn Olav Grüner
Historikk, fortolkning og hva sier brevet til oss i dag.

Mer informasjon til høsten.
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Nytt fra Tiller 
Menighetssenter
Tiller Menighetssenter nærmer seg nå 25
år, etter åpningen i 1994. Både Stiftelsen
og huset har en spennende historie både
før og etter åpningen av dagens menig-
hetssenter. Vi arbeider med å skrive en kort
historie slik at også nye generasjoner kan
bli inspirert til å bidra på ulike måter.

For også i dag er det behov for ildsjeler og
økonomiske ressurser. To saker står øverst
på vår liste nå.

«Ledig stilling» 
Karin Gustad har i mange år vært en ildsjel
som har sørget for at vi og våre leietakere
alltid har rene kluter og håndklær på kjøk-
kenet. Vi er svært takknemlig for den job-
ben hun har gjort. Hun ønsker nå
avløsning. Så vi søker en person (eller
kanskje to sammen?) som kan overta.
Oppgaven er i hovedsak å være innom
senteret omtrent en gang hver fjortende
dag, legge tilbake rene kluter og ta med
skitne hjem til vask. Gjerne også se etter
nivå på vaskemiddel til oppvaskmaskina
slik at nytt kan bestilles i tide, og ellers har
litt tilsyn med kjøkkenet. Detaljer kan vi av-
tale. Kan dette være noe for deg / dere?
Kontakt Magnhild på kontoret eller en av
oss i styret.

Kronerulling for finansiering av
nye vinduer.
Som nevnt er huset snart 25 år. Og så godt
som alle vinduer ble den gang gjenbrukt
fra det opprinnelige kontorbygget. Mange
ruter var nå punktert, og isolerte dårlig. Nå
er nye vinduer på plass, vi synes det ble
fint! Nye vinduer vil gi bedre innemiljø både
for de som har sin arbeidsplass i bygget
og for de som bruker rommene oppe til ak-
tiviteter og arrangement. Vi forventer også
at strømforbruket vil bli redusert. Men det
koster å skifte mer enn 20 vinduer, i over-
kant av 350.000 kroner måtte til. Etter
oppfordring fra noen av dere starter vi en
liten aksjon for å samle inn midler til denne

oppgraderingen av vårt felles samlings-
punkt. Vi er takknemlig for alle gaver vi får.
Penger kan settes inn på konto
4319.1082894, merket Vindu. Hva med å
legge opp til regelmessig trekk av noen
kroner hver måned en periode?  Så slipper
du å ta alt på en gang? Det ordner du greit
i nettbanken din. 

Om du har spørsmål eller kommentarer til
menighetssenteret, om dette eller andre
saker, så er det bare å ta kontakt med oss.  

På vegne av styret i stiftelsen
Trond Garnes

Felles for Heimdal, Kolstad, Tiller, 
Byneset og Leinstrand menigheter:

UNDREDAG I HEIMDAL KIRKE

Fredag 17. august arrangeres Under- og undredag for
alle som skal starte i 
2. klasse! Dette skjer i
Heimdal kirke. 
Sammen skal vi undre
oss over vann, naturen
og noen av Jesu under,
slik de blir fortalt i 
Bibelen. Blant annet blir
det flytekonkurranse,
hobbyverksted og 
oppskyting av vann-
rakett. Vi får også besøk
av en sjonglør! 
Programmet varer hele
dagen.

HVA: Tårnagentdag 2
NÅR: 11.september
kl.17.00-19.30 
FOR HVEM: Alle som hører
til Heimdal, Kolstad og 
Tiller født i 2009
HVOR: TILLER KIRKE 
HUSK: Innesko. Vi serverer
pizzasnurrer til agentene når de kommer!

Påmelding sendes innen fredag 7. september 

ih563@kirken.no eller tlf. 959 85 807

Skriv inn barnets navn, din mail og ditt telefonnummer. Gi
oss beskjed dersom barnet har matallergier eller spesielle
behov for tilrettelegging.

Dersom du ikke ønsker at bilder av barnet skal brukes i sosi-
ale medier, menighetsblad eller andre medier rettet mot me-
nighetens arbeid, vil vi ha beskjed om dette forut for
arrangementet. 

Arrangementet er GRATIS for alle påmeldte!
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Minner fra konfirmasjonsdagen
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Tanker i tiden ved John Kenneth Ludvigsen

I mange år trodde jeg at livet skulle be-
gynne i framtiden når jeg hadde nådd alle
mine mål, men starten på dette livet ble
hele tiden skjøvet fram i tid med nye mile-
pæler som skulle nås. Mine drømmer og
ambisjoner ble en oppslukende kraft som
tok fra meg gleden med livet og gleden over
det jeg faktisk hadde oppnådd. Men så kom
jeg til et punkt i livet der jeg forstod at alle
mine drømmer ikke kunne oppfylles, og at
noen mål og ambisjoner er uoppnåelig.
Dette var en smertefull erkjennelse som jeg
brukte tid å forsone med meg.

Det tok tid å finne en ny vei i livet. Jeg
måtte finne gleden med de ting som jeg tid-
ligere hadde sett som banale og enkle, ting
som jeg tidligere ikke ønsket. Jeg måtte

lære meg å finne gleden i dagliglivets en-
kelhet, lære meg å leve i nuet, lære meg å
finne drømmer i de nære ting. På veien fikk
jeg et bedre forhold til mine egne barn og
familie, jeg fant en større ro, og når jeg
hadde gått veien et stykke, forstod jeg at
livet ikke ville begynne i en framtid, men
livet var her mens jeg gikk veien. Livet var
et dagligliv med familie som trengte meg og
som elsket meg, livet var en utfordrende
jobb, men som ikke tok all min tid, og som
jeg kunne slippe å tenke på når jeg gikk
hjem, livet var en løpetur i marka, livet var
en søndags formiddag i kirka.

Når jeg ser tilbake på dette jaget etter stadig
mer materielle goder, stadig mer utdannelse
og nye jobber, ser jeg hvor meningsløst

dette slitet var. Det ga
meg ingen glede, kun
uro og fortvilelse. Det
er nødvendig med
drømmer og ambisjoner i et menneskes liv,
men mange glemmer balansen i livet. Ba-
lansen er ikke middelmådighet, men en li-
kevekt der man gir rom for dagliglivets
gleder og nuet, samtidig som man har rea-
listiske ambisjoner og drømmer som lar
seg harmonere med dem viktige ting i livet.
Balanse gjør deg til en helt menneske, et
menneske som verdsetter og viser omsorg
for sin familie og medmennesker. Når man
lykkes med å finne balansen i livet begyn-
ner man å gå guds vei, en vei jeg håper
alle mennesker finner.
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Frivilligheten
Amina kommer til språkkafeen hver uke.
Hun har vært i Norge i drøyt tre år og sier
at nå vil hun også lære trøndersk. Hun
minner meg på et uttrykk jeg bruker å
komme med, et jeg har hentet fra Noregs
mållag og laget en bokmålsvariant av:
Gjennom ord blir verden stor. Hun smiler
når jeg forteller om dialekter i Norge og at
vi har to offisielle norske språkformer, ny-
norsk og bokmål, og hun forteller at Sør-
Sudan har nærmere 200 ulike språk, og at
hennes språk, dari, blir snakket av rundt
400.000 mennesker. Gjennom henne og
flere som kommer til språkkafeen blir jeg
hele tiden minnet på jeg har minst like mye
å lære som de andre.

Mannen til Amina jobber som lagerarbei-
der, og de har to barn. Eldstemann begynte
på skolen sist høst, og Amina sier at nå vil
også hun begynne på skole. Hun har job-
bet heime fram til nå, men vil bli syke-
pleier, og planen er å ta helsefaglig
utdanning i videregående skole først. Og så
sier hun: Og når jeg har jobb, kan jeg be-
gynne som frivillig. Da blir jeg norsk.

Det blir debatt i gruppa på språkkafeen.
Ibsa sier at slik er det. Han har ei datter
som spiller fotball og ei anna datter som
driver med dans, og overalt er det foreldre
og andre slektninger som sørger for at det
er mulig. Han forteller også at da han først
kom til Norge, var det frivillige som kom
med møbler, med en barnesykkel, de første
skiene, med ved til ovnen og mye annet.
De frivillige må være den største organisa-
sjonen i Norge, mente han.

Jeg har tenkt på dette. Ibsa har rett. Idret-
ten, fagforeningsarbeid, musikklivet, kirkas
arbeid, bl.a., har vært umulig uten frivillige.
Trondheim kommune har frivillighetssentra-
ler i mange bydeler, og byen har rundt 20
språkkafeer drevet av frivillige. Dette er bare
noen eksempler på den altomfattende frivil-
ligheten, og da har jeg ennå ikke nevnt et
utall ideelle organisasjoner. Å være frivillig,
å bygge fellesskap, å bry seg om andre;
det sier Amina og Ibsa er norske verdier.

Jeg tenker på en kommentar kirkas repre-
sentanter nylig hadde til regjeringas inn-
vandringspolitikk, særlig de situasjonene

der barn og ungdom sendes til krigssoner
fordi noe er uavklart med foreldrenes opp-
holdstillatelse, i strid med FNs barnekon-
vensjon og menneskerettighetene Norge
har forpliktet seg på. Da etterlyste kirka den
norske gjestfriheten. Den er her, men den er
en utenomparlamentarisk understrøm der
et flertall av det norske folk gir av sin tid,
sin omsorg og sine midler til de som
trenger det mer. De praktiserer de norske
verdiene gjennom handlinger. Om vi orga-
niserte denne frivilligheten, ville det bli lan-
dets største parti. I mellomtida øker
gjestfriheten som resultat av regjeringas
innvandringspolitikk og fremmedfiendtlig-
heten i digitale medier. Det er grunn til opti-
misme takket være Amina og de andre vi
lærer av.

Vår gjesteskribent i dette nummeret av menighetsbladet er FFiinnnn  BBoossttaadd, 
bosatt på Heimdal og aktiv i mange sammenhenger, blant annet som 
frivillig på språkkafeen for flyktninger og innvandrere på Heimdal bibliotek.

Har du vært på City Syd og oppdaget at
det sitter en prest eller diakon på Egon
eller går rundt i kjøpesenteret? Vi som job-
ber i Den norske kirke er til stede for deg!
Vi vil gjerne møte deg, sitte og prate – og
ikke minst lytte. 

I to år har kirken hatt en samarbeidsavtale
med kjøpesenteret slik at vi kan være der
en gang i uken. Vi er til stede for deg som
ønsker å ta en dagligdags prat eller fortelle
noe om livet ditt. 

Gjennom ett år (2017) hadde vi kontakt
med 164 mennesker gjennom tilbudet. De
fleste møter vi når vi går rundt i kjøpesen-

teret, men det er også noen som besøker
bordet 57 på Egon, 2. etasje. Da kan vi
også spandere en kopp kaffe eller te. 

Vi som er på kjøpesenteret bruker en but-
ten med tekst: 13-99 og Den norske kirke.
Hvorfor «13-99»? Dette navnet skal vise at
vi er tilgjengelig for mennesker i alle aldre.
Selv om navnet henspiller på alder, er
altså alle velkommen!

De som er med er prest og diakon fra Tiller
menighet, prest og diakon fra Heimdal
menighet og prest fra Byneset og Lein-
strand menighet. I utgangspunktet er det
alltid to av oss som er til stede. 

Kanskje vi møter deg neste
gang? Slå gjerne av en prat! Vi
er der for deg!

Hva: «13-99», Den norske kirke til
stede på City Syd
Når: Hver torsdag kl. 10.30-13.30 på
Egon, bord nr. 57 i andre etasje
Mer info: sokneprest Sveinung En-
stad, tlf. 93 26 96 90 eller se298@kir-
ken.no.
Hva er forresten en diakon? En
diakon er en leder av kirkens omsorgs-
arbeid. Diakonen har en treårig Bachel-
orgrad innen helse- sosialfag eller
pedagogikk, og Master i diakoni som
inneholder en teoretisk og en praktisk-
kirkelig del.

Kirka er til stede på City Syd hver torsdag 

Vår gjesteskribent
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Klokka er tolv i en onsdag på Sandmoen i
Trondheim mottakssenter. Noen av beboere
begynner å komme inn til et samlingsrom.
De fleste er menn men etter hvert kommer
det også noen kvinner. Noen av dem har
barnevogner med seg. De alle har noe fel-
les: De vil snakke norsk. Noen av dem er
fra Syria, noen er fra Eritrea, Afghanistan.
Nasjonalitetene varierer fra gang til gang. 

Gunn-Cathrine Espenes fra Sjetne Frivillig-
sentral deler folk i mindre grupper. En av de
frivillige begynner å spille et spill med de
som bare kan noen få ord på norsk. Noen
begynner en samtale om dagens tema.
Plutselig kommer det flere deltakere, og de
blir med. Samtalene foregår, en terning
kastes. Det smiles mye, av og til hører man
også arabisk, kurdisk, tigrinja og andre
språk. Men her snakkes det mest norsk.
Med mange ulike aksenter. 

Alle deltakere får en kopp kaffe eller te. Med
en kaffekopp i hånda begynner en å fortelle
litt om livet sitt. De andre supplerer med
sine historier. Noen av de som er med, har
bodd i asylmottaket i få måneder. De er nye
i Norge. En mann forteller med nesten fly-
tende norsk at han har bodd i mottaket i
flere år. Noen har reist rundt omkring i
Norge. De er kommet fra mottakene som er
nedlagt på andre steder i landet. De fleste
deltakerne har ikke andre muligheten til å
lære norsk. De venter på om de kan være
eller ikke i Norge. Det er tungt å vente.
Språkkafe og andre aktiviteter som mot-
takssenteret eller samarbeidspartnere ar-
rangerer, gir en hvilepust i hverdagen som
har mange lange timer. 

Ellen Hognestad er en av de frivillige som
møter opp nesten hver onsdag på Trond-
heim mottakssenter. 

- For meg er det greit å være frivillig på 
språkkafé fordi språk er nøkkel til delta-
kelse i samfunnet, og i det daglige får 
denne gruppen ikke så mange mulig-
heter til å snakke norsk. Mange treffer 
andre med samme språkbakgrunn på 
mottaket, og får kanskje ikke mulighet til 
å snakke norsk,» forteller hun. 

Fra Tiller sentrum er det et stykke til mot-
takssenteret. Likevel er det mer hensikts-
messig at en ansatt fra Sjetne
Frivilligsentral og frivillige kommer dit. 

- Det er viktig at det er lettvint og billig å 
komme til tilbudet. At de slipper å ta 
buss for eksempel. De som er asylsøkere
har veldig lite penge. Å betale en buss-
billett kan være en hindring til å delta 
selv om man egentlig ønsker det. Det er 
også kanskje tryggere å snakke sammen
med andre de kjenner litt, forklarer Ellen.

Språkkafeen ble startet høsten 2017. Antall
deltakere varierer fra 7 til 20. Aktive frivil-
lige er fire, av og til kommer også diakonen
fra Tiller menighet og deltar som språktre-
ner. 

- Det kunne være nyttig at vi var flere. 
Noen ganger møter mange opp, med 
kanskje bare to norske. Det er ikke alltid 
vi kan stille hver gang. Flere frivillige 
hadde vært bra. Da kunne vi også delt 
inn mer. Det er stor forskjell på hvor mye 
norsk de kan, sier Ellen.

Klokka er halv to. Det er på tide å si «ha
det». Om ei uke møtes man igjen. Kanskje
noen ikke er med lenger. Enten har de fått
en oppholdstillatelse og flyttet til en fast
bolig, eller noen har fått beskjed om at de 

må reise tilbake til hvor en har kommet fra.
Kanskje er det noen nye som  nesten aldri
har hørt norsk. Kanskje er det noen nye fri-
villige som vil møte opp og snakke. Selv
om man ikke alltid har mange felles ord,
forstår man et smil og et vennlig blikk. 
Det er en start. 

Språk er nøkkelen! av Kaarina Kauppilla

KKoorrtt  ffaakkttaa::

• Trondheim mottakssenter er etablert i 
2008.

• Mottakssenteret har totalt antall plass 
til 240 beboere. Cirka 100 bor i 
mottakssenter og 140 er bosatt i 
nærområde.

• Største asylsøkere grupper kommer fra
Syria, Eritrea og Afghanistan men 
antall av enkelte nasjonalitetene er 
stor.

• Språkkafe i mottakssenter er i samar-
beid mellom Sjetne Frivilligsentral og 
Trondheim mottakssenter.

• Språkkafeen tar gjerne mot nye 
frivillige. 
Mer info Gunn-Cathrine Espenes, 
tlf: 926 88 299/94 12 78 44, 
gguunnnn--ccaatthhrriinnee@@ssjjeettnnee..ffrriivviilllliiggsseennttrraall..nnoo
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Gudstjenester

Dag – dato - prekentekst

Søndag 17. juni 2018 
4. søndag i treenighetstiden
Matt 16,24–27

Søndag 24. juni 2018 
Sankthansdagen / Jonsok 
Matt 11,7–14

Søndag 1. juli 2018 Apostelda-
gen / 6. s. i treenighetstiden 
Matt 16,13–20

Søndag 8. juli 2018 7. søndag
i treenighetstiden 
Luk 19,1–10

Søndag 15. juli 2018 
8. søndag i treenighetstiden 
Mark 12,37b–44

Søndag 22. juli 2018 
9. søndag i treenighetstiden 
Joh 8,2–11

Søndag 29. juli 2018 
Olavsdagen / Olsok 
Luk 9,23–26

Søndag 5. august 2018 
11. søndag i treenighetstiden 
Mark 2,23–28

Søndag 12. august 2018 
12. søndag i treenighetstiden 
Luk 8,1–3

Søndag 19. august 2018 13.
søndag i treenighetstiden 
Luk 12,41–48

Søndag 26. august 2018 Ving-
årdssøndag / 14. søndag i tre-
enighetstiden Luk 17,7–10

Søndag 2. september 2018 
15. søndag i treenighetstiden
Luk 10,38–42

Søndag 9. september 2018 
16. søndag i treenighetstiden
Matt 5,10–12

Søndag 16. september 2018
17. søndag i treenighetstiden
Luk 7,11–17

Heimdal kirke

Kl. 11 Gudstjeneste. Bjerkestrand.
Offer: Det Norske Misjonsselskap.

Kl. 11 Gudstjeneste. Bjerkestrand.
Sommersøndag i Heimdal kirke

Kl. 11 Gudstjeneste. Bjerkestrand.
Sommersøndag i Heimdal kirke

Kl. 11 Gudstjeneste. Bratseth.
Sommersøndag i Heimdal kirke

Kl. 11 Gudstjeneste. Bratseth.
Sommersøndag i Heimdal kirke

Kl. 11 Gudstjeneste. Bjerkestrand.
Den store barnedåpen

Kl. 11 Familiegudstjeneste. 
Bjerkestrand. Skolestart ved
Under- og undredag. 
Offer: Menighetens barnearbeid.

Kl. 11 Gudstjeneste. Bratseth.

Kl. 11 Gudstjeneste. Bjerkestrand.
Konfirmantpresentasjon. Offer:
Menighetens ungdomsarbeid.

Kl. 11 Gudstjeneste. Bratseth.

Kl. 11 Gudstjeneste. Bjerkestrand.

Tiller kirke

Kl. 11 Gudstjeneste med dåp.
Tord Kristian Thuen 
Offer til Menighetens arbeid

Kl. 11 Gudstjeneste med dåp.
Tord Kristian Thuen 
Offer til Menighetens arbeid

Kl. 11 Gudstjeneste. Oddny Clara
Andresen Offer til Menighetens ar-
beid

Kl. 11 Gudstjeneste. Oddny Clara
Andresen 
Offer til Menighetens arbeid

KKll..  1111  NNBB!!  GGuuddssttjjeenneessttee  ppåå  TTiilllleerr
ggaammllee  kkiirrkkeeggåårrdd.. Tord Kristian
Thuen Offer til Menighetens arbeid

Kl. 11 Gudstjeneste. Tord Kristian
Thuen Offer til Menighetens arbeid

Kl. 11 Familiegudstjeneste. Tord
Kristian Thuen Offer til Acta – barn
og unge i Normisjon

Kl. 11 Gudstjeneste. Utdeling av
6-årsbok.. Oddny Clara Andresen
Offer til Menighetens misjonspro-
sjekt i Midtøsten

Kl. 11 Gudstjeneste. Presentasjon
av konfirmantene.. Tord Kristian
Thuen Offer til Changemaker

Kl. 11 Gudstjeneste. Presentasjon
av konfirmantene.. Oddny Clara
Andresen Offer til Kristen Videre-
gående skole Trøndelag (KVT)

Kl. 11 Gudstjeneste. Tord Kristian
Thuen Offer til Hjelp mæ å hjelpe

Kolstad  kirke

Kl. 11 Familiegudstjeneste med
dåp. Robertstad. Barnekoret deltar.
Offer: Normisjon 22B. Sommerfest
etter gudstjenesten!

Kl. 19 Kveldsgudstjeneste. Alper-
mann. Offer: Menighetens arbeid

Kl. 11 Gudstjeneste med nattverd.
Alpermann. 
Offer: Menighetens arbeid

Kl. 11 Gudstjeneste med nattverd.
Alpermann. 
Offer: Menighetens arbeid

Kl. 19 Kveldsgudstjeneste. 
Løvenskiold Grüner. 
Offer: Menighetens arbeid

Kl. 13 Nattverdgudstjeneste på Søb-
stad helsehus. Robertstad.

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

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

Kl. 11 Familiegudstjeneste med
dåp. Alpermann m.fl. 1. klassinger
og barnekor deltar. Offer: Menighe-
tens misjonsprosjekt

Kl. 19 Kveldsgudstjeneste. Robert-
stad. Offer: Menighetens arbeid

Kl. 11 Konfirmantpresentasjons-
gudstjeneste. Alpermann og Lund
Hammer 
Offer: Menighetens arbeid

Kl. 11 Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Alpermann. Offer: Kirkens
Bymisjon i Trondheim
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Søndag 23. september 2018 
18. søndag i treenighetstiden 
Matt 8,5–13

Søndag 30. september 2018 Mik-
kelsmesse Luk 10,1–2.16–20

Kl. 11 Familiegudstjeneste. Brat-
seth. Høsttakkefest. Felles med Kol-
stad menighet.

Kl. 11 Gudstjeneste. Bjerkestrand.

Kl. 11 Gudstjeneste. Oddny
Clara Andresen Offer til Lands-
foreningen for etterlatte ved
selvmord (LEVE Sør-Trøndelag)

Kl. 12 Familiegudstjeneste på
Vassfjellkapellet. Tord Kristian
Thuen Offer til Vassfjellkapellet

Kl. 11. Konfirmantpresentasjons-
gudstjeneste. Alpermann og 
Lund Hammer. 
Offer: Menighetens arbeid

Gudstjenester forts.

Ski-, gang- og sykkelbru ved Tiller kirke
Mange lesere har sikkert lagt merke til an-
leggsarbeidet i krysset John Aaes vei, Ha-
rald Torps vei og Tillerringen. Rundkjøring
og halvferdige bruer har preget landskapet i
lang tid. Når blir disse ferdige? Menighets-
bladet har spurt prosjektlederen i kommu-
nen om dette – og fikk et veldig hyggelig
og ikke minst klart svar.

Kommunen innleder med forståelse for at
menigheten har vært sterkt berørt av bygge-
perioden, med lang omkjøringsveg for kjø-
rende til kirka og midlertidig rute for
gående. Dette har pågått helt siden like
etter nyttår, og prosjektlederen takker så
mye for utvist tålmodighet. Men så var det
svarene da:

Skibrua skal være ferdig med rekkverk og
tilfylling for skiløype til slutten av juni.
Da åpner Tillerringen for trafikk under brua
opp bakken mot kirka. Skibrua vil bli åpen
for gående, men her det blir ingen brøyting
eller strøing om vinteren – det blir bra for
skigåerne. Og vegstrekningen fra rundkjø-
ringa og opp til avkjørsel til parkerings-
plass ved Tiller kirke heter nå Tillerringen.  

Gang- og sykkelveg mot vest fra gang- og
sykkelvegbru over Harald Torps veg, åpner
ikke for trafikk før i sslluutttteenn  aavv  sseepptteemmbbeerr.
Og samtidig blir også den nye gang- og
sykkelvegbrua åpnet for trafikk.

Så da har vi noe å se frem til både i som-
mer – skibrua,  og litt ut på høsten - gang-
brua. Det blir berre lekkert – til slutt.

Lars Mostad
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Nytt fra Heimdal
Åpen kirke
Siste Åpen kirke for semesteret blir 12. juni,
da feirer vi også nattverd.
Etter sommerturen 19. juni blir det «Som-
meråpen kirke» fra 26. juni til 14. august.
På sommeren gjør vi det litt enklere, med
korte andakter og fellessang, men det blir
fortsatt veldig trivelig!
Ta med matpakke, vi har kaffe og te.
Det blir vanlig Åpen kirke igjen 21. august.
Velkommen til alle som har mulighet!

Menighetens sommertur
Menighetens sommertur blir 19. juni, vi
møtes i bussen ved Heimdal kirke kl.
08.30.
Prisen blir kr 600,-. Da er all servering,
bussreisen og guiding inkludert.
Meld deg på så snart du kan til diakon
Marit på telefon 414 18 322, (gjerne
SMS), eller e-post til MB758@kirken.no.

I år går ferden med fin buss til Tautra og
klosteret. Vi får guidet tur innom tingstedet
Frostating og klosterruinene med innlagt ti-
debønn i det nye klosteret.
Mat for kroppen og føde for sjelen skal det
bli! Vi får sveler og kaffe når vi kommer
fram.
Middagen serveres kl. 13.30, med kaffe og
dessert. Det vil bli god tid til å handle i bu-
tikken Klostergården og nyte godværet.
På turen hjem drar vi også innom sølvsmia
«Berget det blå» før vi kommer tilbake til
Heimdal kirke senest kl. 18.00.

Sommerlunsj på Kattem HVS
Menigheten arrangerer sommerlunsj 22.
juni på kaféen i Kattem HVS klokken
12.00-14.00.
Påmelding innen 20. juni til diakon Marit
på telefon 414 18 322, (gjerne SMS), eller
e-post til MB758@kirken.no. 
Sommerlunsjen er åpen for alle. Prisen er
ca. 150 kr. 
Det blir mat, «tankestrek» og underhold-
ning.

Turgruppa
Turgruppa møtes onsdager på parkerings-
plassen på Saupstad skistadion kl. 11.
Siste gang for semesteret blir 20. juni og vi
starter opp igjen 22. august.
Vi sees!

Sommergudstjenester i 
Heimdal kirke

Sommerens gudstjenester i Heimdal kirke
blir enklere enn ellers i året. De begynner
klokken 11.00 som de pleier, men liturgien
er forenklet og kortere. 
Vi håper dette vil passe bedre nå om som-
meren, da de fleste har lyst til å være mer
utendørs. 
Velkommen til sommergudstjenester i
Heimdal kirke: 24, juni, 1. juli, 15. juli og
29. juli. 
Søndag den 12. august starter vi opp høst-
semesteret med «den store barnedåpen»,
det fortelles at det blir mange dåp og stor
stemning i kirka!

Resultat fasteaksjonen
Takk for kr 71585,- som ble gitt til Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon like før påske. Og

takk til alle konfirmanter,
foreldre og frivillige som
deltok ved aksjonen.
Kirkens Nødhjelp er av-
hengig av bidrag for å
kunne utrette sin jobb
ute i vanskeligstilte områder. Hovedsat-
singsområder er vann og sanitær og dette
er livgivende engasjement! I tillegg til inn-
samlet beløp på aksjonsdagen ble det
også gitt et offer på kr 3263,- på gudstje-
nesten søndagen før. Takk. 

KN-kontakt/kateket Kristin

Innskriving for konfirmanter
Innskrivingen er nå ferdig, men har dette
gått dere forbi, finner dere all informasjon
dere trenger på vår hjemmeside. Vi anbefa-
ler innskriving snarest mulig via hjemmesi-
den siden vi allerede denne måneden vil gi
varsel om konfirmasjonsdag, gruppe mm.
Tilbudet om konfirmasjon gjelder alle. Gi
beskjed via innskrivningsskjema om det er
spesielle behov vi må ta hensyn til. Vel-
kommen som konfirmant!

Ungdomsgudstjenester
Denne høsten skal vi ha to ungdomsguds-
tjenester i Heimdal kirke. Sett av datoene
30. september og 25. november, begge
kveldene kl 18.00. Etter gudstjenestene blir
det mulighet til å stoppe opp i sokkelen og
få noe for smakssansene. Gudstjenenes-
tene er for alle, om du er ung til sinns eller
ung i kroppen.

Nytt fra Heimdal – Trosopplæring
Søndag 19. august blir det skolestartmar-
kering for 6-åringer i Heimdal kirke. 
Her skal vi markere overgangen fra barne-
hage til skole med utdeling av 6-årsbok. 

NYTT KONTONUMMER FOR MENIGHETSBLADSGAVER

Heimdal menighet, ved menighetsforvalter Jørn PJ Lænn, har tatt over bokføringen for menighetsbladet etter Morten Morken. 
Takk til Morten for innsatsen i over 15 år!
Den praktiske konsekvensen av dette er at vi bytter bankkontonummer for å få inn pengene i et helprofesjonelt regnskapssystem.

Nytt kontonummer for gaver til menighetsbladet blir da DNB-konto 1503.83.16564.
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Tiller kirke er åpen onsdager 25.
juli – 15. august kl. 11.00-14.00

I sommer har du en flott anledning til å ta
en titt inn i Tiller kirke. Den nye vakre kirke-
gården ved siden av kirken er også verdt et
besøk. Kirken er åpen hver onsdag i perio-
den 2255..  jjuullii  ––  1155..  aauugguusstt i tidspunktet kl.
11-14.  I dåpssakristiet serveres kaffe og te
og noe å bite i. Her vil du mulig treffe andre
du kan prate med. En ansatt fra Tiller me-
nighet er til stede. Kirken kan også benyttes
for en stille stund i kirkerommet, for å tenne
et lys eller for bønn og meditasjon. 
Alle er hjertelig velkommen!

Kirkekoret 
Koret øver hver tirsdag. I høst skal vi synge
«Den bortkomne sønnen». Det er en musi-
kalsk fortelling av Sylke Feldhusen som be-
står av sanger og lesetekster med
akkompagnement av piano og fløyte. Vi tar
gjerne imot nye sangere! Kantor Knut-Inge
Klock svarer gjerne på spørsmål,
kk727@kirken.no eller 908 11 370.
TTiidd::  hhvveerr  ttiirrssddaagg  kkll..2200..0000--2222..  
OOppppssttaarrtt  2288..  aauugguusstt
SStteedd::  TTiilllleerr  mmeenniigghheettsssseenntteerr

Formiddagstreff 
13.9. «Ut i min hage» ved seniorrådgiver
Britt-Arnhild Wigum Lindland 
4.10. «Mindre alene sammen» TV-aksjo-
nen 2018 ved Hildegunn Gutvik 
8.11. «Glimt fra hverdagen i gjenbruksbu-
tikken» ved Jon Halgunset
6. 12. Byneset pensjonistkor synger jula
inn. Julemiddag. 
TTiidd::  eenn  ttoorrssddaagg  ii  mmåånneeddeenn  kkll..  1111..3300--1133..3300
SStteedd::  TTiilllleerr  mmeenniigghheettsssseenntteerr

En onsdag i måneden samles
store og små til Spagettiguds-
tjeneste på
Tiller Menighetssenter!

Der spiser vi først middag sammen.
(50 kr/familie) Deretter er det leker eller
annen aktivitet for barna og en kort og
enkel
gudstjeneste for alle til slutt. Påmelding til
kk876@kirken.no. Frist: to dager før. 
TTiidd::  OOnnssddaaggeerr  0055..0099..,,  0033..1100..,,  1144..1111..
oogg  1122..1122..kkll..  1177::0000--  1188..3300  
SStteedd::  TTiilllleerr  mmeenniigghheettsssseenntteerr

Tweens på KVT for alle fra 4. til 8.klasse
Idrettsaktiviteter, kiosk, spill, andakt og mye
mer. Dette er et samarbeid mellom Tiller
menighet og Trondheim Frikirke.
TTiidd::  ffrreeddaagg  aannnneennhhvveerr  uukkee
kkllookkkkaa  1188..0000--2200..3300..  OOppppssttaarrtt  77..  sseepp--
tteemmbbeerr
SStteedd::  KKVVTT,,  ØØssttrree  RRoosstteenn  3355

Tiller åpen barnehage 
Varmt velkommen til deg som er hjemme
med barn. 
Følg oss på Facebook: Tiller åpen barne-
hage
TTiidd::  mmaannddaagg,,  ttiirrssddaagg  oogg  oonnssddaagg  
kkll..  0099..0000--1144..3300
SStteedd::  TTiilllleerr  mmeenniigghheettsssseenntteerr

Tiller KFUK-KFUM-speidere
Oppmøte ved Tiller menighetssenter.
TTiidd::  MMaannddaaggeerr  ii  ppaarrttaallllssuukkeerr  kkll..  1177..3300--
1188..3300  ffoorr  11..--22..  kkllaassssiinnggeerr,,  kkll..  1188..3300--
2200..0000  ffoorr  33..kkllaassssiinnggeerr  oogg  eellddrree..
OOppppssttaarrtt  2277..  aauugguusstt..  
MMeerr  iinnffoo::  kkaatteekkeett  GGrreetthhee  RRaammaammppiiaarroo..  

Barnekoret TIMBAKO for barn i 
alderen 5-9 år. 
Barnekoret øver annenhver onsdag og nå
er dirigent Eli Romstad Helgemo tilbake
etter fødselspermisjon. Spørsmål kan rettes
til Knut-Inge Klock kk727@kirken.no eller
908 11 370.
TTiidd::  AAnnnneennhhvveerr  oonnssddaagg..  OOppppssttaarrtt  2299..
aauugguusstt  kkll..  1177..3300--1188..1155
SStteedd::  TTiilllleerr  mmeenniigghheettsssseenntteerr

Orgelnytt fra Tiller
Mange lesere lurer kanskje på hvordan det
går med det nye orgelet i Tiller. 

For noen år siden demonterte vi 2 orgler
for å bruke piper og eventuelle andre deler
til bygging av et nytt orgel. Halvparten av
pipene ble lagret på galleriet. 
Nå har to menn fra Ryde & Berg Orgel-
byggeri vært og hentet orgelpipene. 
Sammen med piper og andre deler som
var lagret i kjelleren på Tilfredshet kapell
ble de kjørt til Fredikstad i slutten av april.
De regner med å starte på jobben med å
sortere piper rett før sommeren. 
Selve bygginga begynner tidlig på høsten.
Da vil de bygge nytt orgelhus, bygge om
noen av delene vi har og montere det hele
ferdig på verkstedet. Deretter vil det bli 
demontert og sendt opp til kirka vår på 
nyåret.

KIK
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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!

Tidspunkt
Tirsdag kl 11.00-13.00

Datoene er 5/9, 19/9, 3/10, 17/10,
31/10, 14/11, 28/11 og 12/12.

For øvingsdag og klokkeslett
på de ulike grupper følg med
på nettsiden eller ta kontakt
med Grete!
Frukt og kjeks eller kveldsmat etter
øvelsene. Vi følger skoleruta.

Onsdag kl 11.30-13.30
September: 5. og 19.

Aldersgruppe

Fra 0 år

4 - 5 år og
1.-2. trinn

(Godt) voksne

Førsteklasses gudstjeneste!
På familiegudstjenesten den 26. au-
gust markerer vi skolestart for første-
klassingene. Det blir utdeling av
6-årsbok og barnekoret synger. Invita-
sjoner kommer i posten til de som er
skolestartere i høst! Alle er velkommen
til gudstjenesten!

Barnekor
Bli med i Komba-ja, barnekor i Kol-
stad kirke, for barn i alderen 4-13 år.
Vi starter opp igjen samme uka som
skolen begynner. Følg oss på Face-
book: Komba-ja, eller se menighetens
nettsider for nærmere informasjon om
øvingstidspunkt. Velkommen!

Konserter i høst
På kvelden den første søndagen i mai
ble Kolstad kirke fylt med vakker kam-
mermusikk av Johann Sebastian
Bach, fremført av Seiki Ueno (fiolin)
og Erling With Aasgård (cembalo).
Denne konserten vil følges opp av flere
kammermusikkonserter fremover. Det
blir blant annet en ny konsert der Ueno
og Aasgård skal spille tre sonater til
av Bach, og det vil bli en konsert med
orgelkonserter av Händel og cembalo-
konserter av Bach. 
Og på senhøsten, tenner vi levende lys

i Kolstad kirke og legger frem puter på
gulvet for de som vil sitte eller ligge
der og lytte til Goldbergvariasjonene
fremført av Erling With Aasgård på
cembalo. På omslaget til det 70 mi-
nutter lange verket skrev Bach: Com-
posed for Music Lovers to Refresh their
Spirits. Velkommen til en helt spesiell
konsertopplevelse! Følg med på me-
nighetens facebookside eller nettsi-
dene for datoer. 

Seiki Ueno, 1. konsertmester i Trond-
heim Symfoniorkester, og Erling With
Aasgård, organist i Kolstad kirke. 



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

HeimdalTiller Kolstad
Døpte
25.03. Sofie Belsvik Malvik
01.04. Lucas Øie Kulbotten
08.04. Castiel Mathias Figueroa-Rivas
08.04. Travis Hermano Staven
22.04. Caspian Haugen Jakobsen
27.05. Isabella Sunde

Dåpsbarn fra Kolstad døpt i
andre menigheter
11.03. Theodor Sørgård Ude i Tempe kirke 
17.03. Marianne Loevenich i 

Nidaros domkirke
29.03. Peder Fossum Barstad i Soknedal kirke
01.04. Oliver Sunnset i Havstein kirke
14.04. Balder Eliah Kalleberg Mindrum i 

Nidaros domkirke
29.04. Elise-Mari Ørjansen Brenne i 

Heimdal kirke

Vigde
26.05. Hanne Elisabeth Leiknes og 

Jan Olav Askim

Døde
09.02. Bjørg Helminsen
09.02. Lars K. Tøndel
16.02. Olav Rønning
22.02. Anne Karin Svedal
23.02. Gerd Mikalsen
01.03. Ingrid Bryn
09.03. Ola Sigmunn Glein
15.03. Jørgen Fjellås
21.03. Magnar Graneggen
27.03. Arnfinn Grythe Mo
13.04. Inge Torfinn Vada
20.04. Sigmund Bjarne Melting
20.04. Steinar Magne Lorentzen
20.04. Astrid Lysvand
20.04. Tor Sandvik
24.04. Oddvin Herstad
26.04. Lillian Woldvik
09.05. Trygve Olsen
18.05. Rolf Steinar Sandvik

Døpte
04.03. Georg Fonn Gifstad
11.03. Håkon Boye Dalsaune
11.03. Håkon Hernes Skålvik
11.03. Pernille Sofie Næss
18.03. Helle Pettersen Lysaker
01.04. Kevin-Alexander Martinsen Meland
01.04. Mathelina Monsvold Kristiansen
08.04. Vincent Emmanuel Melaku-Berge
08.04. Leander Sørensen-Mjøen
22.04. Amalie Kristine Furberg
22.04. Ive Stjern Gresdal
29.04. Aung Kaung Myat Naing
29.04. Benedicte Lois Eure
29.04. Ada Johansen Groven
29.04. William Johansen Groven
29.04. Elise-Mari Ørjansen Brenne
20.05. Odin Hångmann-Hatlehol
27.05. Vilde Kolberg Klomsten
27.05. Liam Johnsen Schjølberg

Døde
21.02. Knut Skogstad
23.02. Peder Knut Bækvold
26.02. Gunnar Bang-Larsen
27.02. Marit Synnøve Kattem
20.03. Ulf Aas
23.03. Inge Magnar Yseteng
05.04. Petra Johanne Arntzen
10.04. Jomar Schjetne
16.04. Jordis Margrete Røske Daling
20.04. Hans Martin Bårdsgjære
04.05. Geir Erik Bolme

Døpte
25.02. Eirik Mortensen Bjærum
25.02. Herman Iversen Evensen
25.02. Henry Folkvard Gjørv
04.03. Frida Andresen Bakken
11.03. Dennis Eriksen Holberg
11.03. Maria Sivertsen Bøhmer
11.03. Thea Negård Skjønberg
18.03. Mie Emilie Tomren-Dahl
18.03. Iver Bårdseng
01.04. Lovise Moen Pettersen
08.04. Matilde Naalsund
08.04. Erlend Riiser Aal
08.04. Bastian Tiset
15.04. Marie Solem
29.04. Sanna Nathalie Ålberg Solem
20.05. Ingrid Oline Linge Katmo
20.05. Eline Gilde Larsen
20.05. Emilie Johansen Kokaas
20.05. Maja Devle-Engström
20.05. Emma Ljøkjell Stølhaug 

Vigde

03.03. Ingeborg Forseth og 
Andreas Lundhaug Larsen

Døde
09.02. John Olav Berge
21.02. Kjell Åge Hagen
24.02. Terje Berg
03.03. Morten Normann Nyheim
07.03. Oddlaug Flatås
17.03. Ole Robert Vilvang
23.03. Anne-Marie Skjetne
05.04. Marit Jossi Liamo

13
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Ansatte i Heimdal Prosti

Heimdal menighet
Heimdal menighet Kontorene våre finner du i Heimdalsvegen 4, 
7080 Heimdal. Post kan også sendes dit. 
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-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

Menighetsforvalter Jørn PJ Lænn, 415 15 860. 
E-post: JL637@kirken.no

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

Menighetsforvalter Jørn PJ Lænn, 415 15 860. 
E-post: JL637@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!

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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«Dette har vært en stor opplevelse….»

Godteriet og
konkurransene 

Jeg liker 
når vi 

syngerer 

Leiren var 
morsom

Lære nye ting
om Gud

Måten man 
snakket 

sammen på

Timene i kirka er 
morsommere enn de 

på skolen, 
fordi det er mere 

aktiviteter

Stemningen og
hyggen

Nattverden og
kirkekaffen

Jeg synes alt
var bra

Humoren 
i gruppa

Dette 
har vært 
en stor 

opplevelseVeldig 
morsomme 

undervisninger
Kahooten

Ingen ting 
som har vært 

dårlig

Tankene vi hadde 
rundt Gud og Jesus


