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Vi ønsker alle ei fin adventstid 
og ei riktig god jul!
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Aldri mer alene

Helga Haugland Byfuglien
Preses i Bispemøtet

Himmel på jord
En nåde så stor
Jeg er`ke alene
Her jeg bor

«Mindre alene sammen»
«Mindre alene sammen» var tema 
i oktober da hele Norge tok del i 
dugnaden gjennom TV- aksjonen 
til inntekt for Kirkens Bymisjon. Vi 
ble minnet om at mange blant oss 
 kjenner seg utenfor og ensomme. 
Slik ble det ikke bare innsamling av 
mange millioner kroner, men også 
en holdnings- og handlingsaksjon. 
Selv om bøssene er talt opp, har hvert 
initiativ til omsorg og raushet mulig-
heten til å forandre og gi nytt livsmot 
til et medmenneske som strever.

I julehøytiden opplever flere enn vi 
aner egen sårbarhet og ensomhet 
som gjennom et «forstørrelsesglass». 
Vi må forholde oss til «glansbilder» 
av lykkelige forhold, materielle goder 
og vellykkethet som gjør at vi noen 
ganger gruer oss til jul. Mennesker 
trenger hverandre alle dager, men i 
julen blir savnet av nærhet forsterket. 
Hvem kan få bety noe for deg? Og 
hvem kan du få bety noe for denne 
jula? En invitasjon, et brev eller en 
telefon kan gjøre en stor forskjell.

Juleevangeliet forteller at Jesus ble 
født til verden, som en bro mellom 
himmel og jord. Gud ble menneske 
og fikk erfare menneskets sårbarhet. 
Det kan virke som om Gud oppsøkte 
sårbarheten, ved å la ei ung jomfru 
bli svanger og legge hennes skjebne 
i Josefs avgjørelse og ved å fødes i 
en stall. I tillegg opplevde den unge 
familien å være flyktning i Egypt. 
Bibelen forteller at Jesus kjente på 
redsel, smerte, ensomhet og sorg. Til 
sist kjente han smerten ved å være 
ensom og forlatt, av sine venner og av 
Gud. Slik vet vi at Guds sønn har erfart 
hvordan livet kan være

Aldri mer alene
Den natta Jesus ble født, som sann 
Gud og sant menneske, ble det 
opprettet en evigvarende forbindelse 
mellom Gud og mennesker. 

«Se, jeg forkynner dere en stor glede, 
en glede for hele folket. I dag er det 
født dere en Frelser.» (Luk. 2, 10-11) 

Englenes budskap vitner om Guds 
kjærlighet og ønske om å sette oss 
fri, frelse oss, fra det som binder oss 
så vi kan tjene og elske hverandre. 
Det er et gledesbudskap som retter 
seg til alle. Himmelen kom nær – det 
ble mer himmel på jord. Vi fikk løfte 
om at vi aldri er alene. Vi  mennesker 
er skapt til å leve sammen, med 
 hverandre og med han som kom som 
et lite barn i en krybbe. I julen har vi 
den beste mulighet til å la flere får 
merke hva det betyr.

Og når juledagene er over og det 
nye året kommer, la oss sammen 
skape 365 dager der vi som sterke 
og sårbare medmennesker bærer 
hverandre.

Himmel på jord  (Jan V. Johannessen/Amund Enger)

1.  Jeg snublet omkring i svarteste natten
 Da tente du  stjernen med lys ifra deg                                                                                                                             

Jeg følte meg  ensom og tom og forlatt                                                                                                                     
Da du viste du tenkte på meg                                          

                      
2.  Jeg hutret og frøs da du gav meg din varme
 Du så vel at jorda var naken og kald 
 Du lengtet til meg, og du sendte meg barnet
 Og viste meg vei til en stall

 Himmel på jord
 En nåde så stor
 Jeg er`ke alene
 Her jeg bor

3.  Jeg sloss og jeg led, gjorde alt for å vinne
 Da hørte jeg englene synge om fred
 Legg våpnene ned, det er jul du må finne
 En fred inni hjertet et sted

4.  Hver gang jeg ser opp på min himmel så vet jeg
 At undrenes under er det som har hendt
 Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete
 Nå vet jeg hvor stjernen ble tent

 Himmel på jord
 En nåde så stor
 Jeg er`ke alene
 Her jeg bor

Med ønske og bønn om en velsignet julehøytid og et nådefullt nytt år.
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Tårnagentdag i  
Heimdal kirke
Fredag 25. januar 2019 har de som 
fyller 9 år mulighet til å bli med på 
skattejakt i Heimdal kirke. Sammen 
skal vi utforske kirketårnet, gå på 
symboljakt og løse ulike oppdrag og 
mysterier. Det vil bli sendt invitasjon 
i posten et par uker i forkant til alle 
som er født i 2010. Dette er en hel dag 
med full fart og spenning!

Vi i Heimdal, Tiller og Kolstad 
 menigheter gleder oss!

Skaperfest  
– gudstjeneste  
i Kolstad kirke
Søndag 31. mars blir det ny 
Skaperfest i Kolstad kirke. 
Gudstjenesten er kl. 15.00 og 
er felles for Heimdal, Kolstad, 
Tiller, Byneset, Leinstrand og 
Klæbu menigheter. Invitasjoner 
og mer info kommer på nyåret.  

Felles arrangement for menighetene

Fra venstre: Inger Helene Halsen (Tiller), Grete Winther Westrum (Kolstad), 
Katrine Hegglund (Heimdal), Bjørn-Olav Berg (Byneset/Leinstrand)

Menighetspedagogene 

 

Manus og regi: Sissel Trøan og Grete Winther Westrum 

I rollene: Måse: Solaug Trøan Ellefsen. Sangfugl: Grete Winther Westrum. 
Musikk ved Erling With Aasgård 

 

Sted: Kolstad kirke   Tid: 17. desember kl. 17:30 (ca. 30 min.) 
For hvem: Hele familien Inngang: Gratis 
Enkel servering etter forestillingen  

 

Velkommen til teaterforestilling i Kolstad kirke! 
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Populært barnekor på Kolstad
Barnekoret Komba-ja 
i Kolstad kirke
Kommer du på en familiegudstjeneste 
i Kolstad kirke, er sjansen stor for 
at du får gleden av å høre det fl otte 
 barnekoret Komba-ja! Det består 
i dag av rundt førti barn fordelt på 
to grupper som øver på mandager 
i  Kolstad kirke. Koret rekrutterer 
bredt fra hele Heimdalsområdet og 
har også noen opptredener i  Heimdal 
 kirke.  Menighetspedagog Grete 

 Winther 
Westrum 
og organist 
Erling With 
Aasgård er 

ledere for koret. For dem er det viktig 
at deltakelse i koret skal gi både 
sangglede og kunnskap. Barna i koret 
får veldig god trening i å opptre for 
andre og opplever  mestring gjennom 
dette. «Vi byr på gode  musikalske 
opplevelser og  erfaringer, og barne-
koret er en utmerket  arena for læring, 
 samhandling og  fellesskap», sier 
Erling With Aasgård.

4–7-åringer: 
Mandager, kl. 17:00–18:00

Fra  3. trinn og oppover: 
Mandager, kl. 18:30–19:30

Ta kontakt med Grete Winther 
Westrum hvis du har spørsmål 
eller ønsker å få tilsendt 
 semesterplanen.
E-post: GS298@kirken.no
Tlf: 916 03 978

Jeg synes det er morsomt og lære-
rikt. Det er også veldig sosialt.

Hedda 12 år

Jeg synes det er gøy 
og veldig sosialt. 

Maja 9 år

 Omsorgsfulle voksne! 

Forelder 

Fin plass 
for å ut-
fordre seg 
selv litt, 
stå foran 
en for-
samling å 
synge.

Forelder 

Barnekoret er en bra aktivitet for 
trosopplæringen til barna. Vi setter 
pris på å ha en aktivitet med kristent 
innhold som barna kan gå på jevnlig. 

Forelder 

Det er fi nt å synge så mange fi ne 
 sanger. Det gøyeste er å opptre. 

Mina 5 år
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– et lite blikk tilbake på noen av 
våre julesangtradisjoner 

Kaarina Kauppila

Det er vel ikke i noen annen årstid 
at man synger så mye sammen som 
ved juletider. Julen vekker minner 
som gjør at man tenker tilbake, 
og disse minnene er ofte  knyttet 
til kjente og kjære julesanger. 
 Julesangtradisjonen har gamle røtter 
– ja, helt tilbake til middelalderen. 

Hvordan oppstod dette med å danse 
og synge rundt juletreet? I Tyskland 
var det faktisk noen som gjorde det 
allerede på 1500- og 1600- tallet. Det 
skulle allikevel ta noen århundrer 
før det ble en tradisjon å danse inne 

på stua og gå rundt juletreet her til 
lands. Denne tradisjonen kom til oss 
via Danmark, der også skikken var å 
ha et pyntet juletre inne på stua. Midt 
på 1800-tallet, etter at  juletrærne 
hadde gjort sitt inntog i Norge, 
startet også tradisjonen med å holde 
juletrefester. Det var for det meste 
lærere, men også en del prester som 
 etablerte de første juletrefestene i 
Norge. 

Tradisjonen har holdt seg, og i dag 
arrangerer barnehager, skoler, ulike 
foreninger og menigheter juletre-
fester hvor man synger sammen og 
går rundt juletreet. I Tiller menighet 
har vi også juletrefest hvert år. I år 
går den av stabelen søndag den 6. 
januar på KVT kl. 16.00.

I Tiller kirke har vi også en fi re år 
gammel tradisjon med å synge 
 julesanger sammen på en egen 
 allsangkveld. 4. desember kl. 
19.00 fylles kirken igjen med sang. 
 Programmet er enkelt: Hver enkelt 
synger med den stemmen man har. 
Hvis man er usikker på om det liksom 
ikke blir bra nok, er det godt å vite 
at det fi nnes kormedlemmer fra 
 Sjetnekoret og Tiller kirkekor som 
synger sammen med oss. Sangene er 
gamle og kjente, og teksten vises på 
skjermen. Til slutt kan man kose seg 
med en kopp varm gløgg og julebakst. 

Denne sangtradisjonen har også 
gamle røtter. For å fi nne disse røttene 
må vi gå over grensen til Finland og 46 
år tilbake. Da var det en diakon, som 
jobbet i en misjonsorganisasjon, og en 
kantor i en lokalmenighet, som mente 
at det hadde vært koselig å synge jule-
sanger sammen i kirken. Dette skulle 
kombineres med at man samtidig ga 
en gave til et godt formål. Da ble «De 
vakreste  julesanger» etablert. Ideen 
spredde seg fort. Per i dag arrangerer 
hver menighet i  Finland en eller fl ere 
allsangkvelder før jul. Til sammen 
er det cirka en million mennesker 
som synger julesanger i kirkene, og 
det samles inn 1 million euro for at 
verden kan bli et bedre sted – også 
for de som ikke har det så bra. På 
julesang kvelden i Tiller kirke er det 
mulig å støtte arbeidet som Kirkens 
Nødhjelp gjør – slik at fl ere barn kan 
få  muligheten til å fylle fem år. 

Hvorfor synger vi julesanger sammen? 
Sang er en av de  fi neste måtene å 
skape fellesskap på. Å synge sammen 
er sunt for både kropp og sjel, det sier 
også forskerne. Rundt juletiden er det 
fi nt at vi tar oss tid til å synge sammen. 
Kanskje vil du i år også gå rundt 
juletreet og synge, ta en julevise på 
julebordet eller være en av de  mange 
som tar en tur til kirken og synger 
julesanger. Velkommen skal du være! 
La sangen komme og syng jula inn!

Et barn er født i Somalia, der 
 tørke tar liv og sender folk på 
fl ukt. Kirkens Nødhjelp er på 
plass med rent vann og  annen 
nødhjelp. Årets viktigste 
 julegave kan redde liv.

Familien til lille Farah Abdi levde et 
enkelt, men godt nomadeliv langt ute i 
den golde somaliske ørkenen. Nå har 
fi re års sammenhengende tørke tatt 
fra dem alt, unntatt håpet. «Vi  hadde 
70 geiter og levde et godt liv. Om 

«Det gjør noe med oss når vi  synger sammen»

ikke mye, så hadde vi det vi trengte 
for å klare oss», sier seksbarns-
moren Nuru Xirsi Elmi Farah. Men 
så  forteller hun om vende punktet, 
og beskriver de fi re siste  årene som 
«katastrofen». «Alle dyrene våre 
døde. Vi hadde ikke vann eller mat å 
gi til barna våre. Vi var nødt til å fl ykte, 
og endte opp i denne leiren for snart 
ett år siden.» I dag sender hun sju 
år gamle Mohamed etter vann. Det 
kommer fra Kirkens Nødhjelps brønn, 
som pumper opp rent vann fra fl ere 
hundre meter nede i bakken.

Det er trangt inne i det glovarme 
teltet. Nuru stryker varsomt datteren 
Farah Abdi over pannen. Tre store-
brødre på fi re, fem og sju kikker på 
den fi re uker gamle lillesøsteren 
sin. Ellers beveger de seg knapt, og 
 blikkene er tunge og sørgmodige. 
Lek og latter er helt fraværende.

 «Jeg kan ikke annet enn å be om at 
Gud holder en hånd over barna mine», 
sier seksbarnsmoren. «Jeg håper at 
vi en dag kan vende tilbake til livet vi 
hadde, til et normalt liv der vi klarer 

Bare livet igjen
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Slik gir du årets 
 viktigste julegave:
• Vipps et valgfritt beløp til 2426.
• Send GAVE på sms til 2426  

og gi 200 kroner.
• Gavekonto: 1594.22.87248

julegave på 200 kroner til Kirkens 
Nødhjelps juleaksjon, kan du sikre 
rent vann til ett menneske. Rent vann 
redder liv og forandrer liv.

oss selv og ikke er nødt til å tigge for 
å overleve. Vi har ingen ting, men vi 
kan ikke gi opp håpet.»

Fortsatt mangler ett av ni mennesker 
i verden tilgang til rent vann. Med en 

PÅ FLUKT: Lille Farah Abdi bor i et telt i flyktningleiren Jilab 3 i Puntland. Her 
med mamma Nuru og storesøsknene Muhobo (3), Mohamud (4), Ahmed (5), 
Mohamed (7) og Fadumo (8).    

ET BARN ER FØDT: Lille Farah Abdi 
ble født midt i tørkekatastrofen som 
tar liv og sender millioner på flukt 
i Somalia. Mamma Nuru Xirsi Elmi 
Farah sier at familien har mistet 
alt, men det rene vannet har reddet 
 livene deres, og kjærligheten til 
barna gir håp. Foto: Håvard Bjelland/ 
Kirkens Nødhjelp

I fire nummer av Menighets-
bladet framover fortel Jarle 
Vingsand om historia bak 

 bydelane Heimdal 
og Kattem, Saup-
stad og Kolstad – 
med ein sving eller 
to innom Tiller.

 

– Folk på Heimdal og 
 Kattem, Saupstad 
og  Kolstad, bur de i 
 Trondheim?
Den som spør, er Jarle Vingsand, ein 
kjend mann i kulturlivet på Heimdal.  
Og han svarer: – Ja, de gjer no det 
på ein måte sjølvsagt. Men eigentleg 
 høyrer de til Leinstrand. 

– Så langt tilbake som vi har skrift-
lege kjelder, var Leinstrand eit eige 
tinglag. Namnet Leinstrand har 
nok  samanheng med  gardsnamnet 
 Leinum. Og -strand? Ja. For 1000 

år sia gjekk havet nokre meter 
 høgare, slik at skip kunne legge til 
eit godt stykke oppi Gaula. I 1837 vart 
 Leinstrand eigen kommune og var det 
fram til 1. januar 1964 da  Leinstrand 
og Tiller vart tvangsinnlemma i 
Trondheim. Men eg, eg er framleis frå 
Leinstrand. Eg kan vise dåpsattest på 
det, seier Vingsand.

Vegane gjennom Leinstrand
- Fram til siste hundreåret var 
jordbruket den dominerande 
 nærings vegen, og folketalet voks 
 temmeleg seint. I 1711 var det 
berre 242  personar som budde her. 
Men  folketomt var det ikkje. Slik 
 geografien er, var det stor trafikk 
av folk som skulle til og frå byen. 
I  mange hundre år gjekk  denne 
 trafikken etter «tjod-vegane», 
 vegleier der det var mest mogleg tørt 
og framkommeleg. Etter tjodvegane 
skulle skogen vere rydda bort like 
breitt som eit langspyd var langt, dvs. 
innpå 5 meter. Dei viktigaste tjod veg-
ane gjennom bygda låg der det sia 

1997 er merka pilegrimsleier. Det var 
ikkje mogleg å bruke vogn etter desse 
vegane. Folk gjekk eller rei, eller dei 
kunne sitje på slep, lange rajer som 
var fastgjorde til hesteselane. Vinters 
tid kjørte dei slede.

– Tjodvegane var krokute vegleier, 
som naturleg var når dei skulle krøke 
seg etter dei tørraste  leiene  gjennom 
markene. Men i 1770 bestemte 
generalvegmeister Krohg seg for å 
rette ut vegen sørafrå mot Trond-
heim. Vegen skulle gå i rett line frå 
Jagtøya i Melhus, beint opp Ust-
bakkane og til Klokkstein. Der skulle 
vegen svinge litt vestover i retning av 
Kølsåsdalen og Leirbrua. Heller ikkje 
denne vegen fekk noko vegdekke. 
Men det vart  grave grøfter på  begge 
sider av  veg lina over Ustmyrene. 
Leinstranding ane tykte ikkje at grøfte-
gravinga vart godt nok betalt, så det 
vart innhyra romsdalingar til å gjere 
dette arbeidet. Men enno var det mest 
ikkje eit einaste hus på Ustmyrene 
langsmed Kongsvegen.
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Slik kan du påvirke kirken
– Vil du påvirke hvordan  kirken 
fremstår, eller hvordan  kirken 
skal arbeide i ditt lokal samfunn, 
er muligheten her akkurat nå, 
sier Knut Kittelsaa. Han er 
ansvarlig for gjennomføringen 
av Kirkevalget 2019 i Nidaros. 
Og han oppfordrer alle til å 
gripe muligheten og stille som 
 kandidat.

Magne Vik Bjørkøy

Arbeidet med å finne gode  kandidater 
til trønderske menighetsråd og 
bispedømmeråd er absolutt i gang. 
Slik skal et moderne kirkedemokrati 
fungere; alle medlemmer skal ha 
mulighet til å påvirke sin lokale kirke 
og menighet.

– Dette er et allsidig og  spennende 
verv. Å sitte i menighetsråd gir 
muligheter i alle retninger i 
 lokalsamfunnet. Det kan handle om 
kultur, eldreomsorg, trosopplæring, 
kirkebygg eller hvordan den lokale 
gudstjenesten skal være. Kirka skal 
ikke tres nedover hodet på dem som 
bor i bygda, alle som bor der skal ha 
mulighet til å påvirke, understreker 
Kittelsaa.

Han har vært prest i Nidaros i over 
40 år, og kjenner derfor trønderkirka 
bedre enn mange. Nå besøker han 
menigheter i hele bispedømmet for å 
informere om Kirkevalget og inspirere 
til å stille opp på listene.

– En lokal valgkomité setter opp en 
liste i hver menighet, her håper vi at 
folk sier ja om de blir spurt. I tillegg 
er det mulig for hvem som helst å 
sette opp en egen liste. Så lenge 
 nominasjonsgruppa er registrert 
innen 1. mars og ferdig liste er på 
plass til 30. april, er den med i valget, 
forteller Kittelsaa.

Snart 100 år  
med demokrati
Kirken har etter hvert en lang 
 demokratisk tradisjon. Det første 
 menighetsrådsvalget var i 1923, 
 deretter har kirke og menighet blitt 
styrt av helt vanlige mennesker fra 
lokalsamfunnet, og dermed blitt 
 ytterligere forankret.

– Prestene har ikke lenger enerett 
på å drive kirken. Den skal styres og 
eies lokalt. For å få til det, trenger 
vi et aktivt og bredt forankret kirke-
demokrati, sier Knut Kittelsaa.

Det betyr at jobben ikke er gjort når 
det riktige antall kandidater er på 
plass. På dagen for selve  kirkevalget 
i september 2019 er det minst 
like viktig at flest mulig av kirkens 
 medlemmer møter opp og gir sin 
stemme. Slik kan alle være med på å 
påvirke.

Skal velge bispedømmeråd 
og kirkemøte
Det er ikke bare lokalmenigheten 
sitt råd som skal velges i  Kirkevalget 
2019. Hvert bispedømme har også 
et eget bispedømmeråd, som 
 vedtar  regionale kirkesaker, deltar 
i  nasjonale høringer om kirken eller 
gjennomfører tilsettinger av prester 
og andre ansatte.

Og ikke minst: Bispedømmerådenes 
medlemmer utgjør Kirkemøtet. Dette 
er kirkens «storting» som behandler 
overordnede nasjonale saker. Denne 
perioden har Kirkemøtet for  eksempel 
avgjort den mye omtalte saken om 
likekjønnet vigsel.

– Til valg for bispedømmeråd og 
kirkemøte kan  nominasjonskomitéens 
liste absolutt suppleres med selv-
stendige lister. Det er en viktig del 
av kirkedemokratiet. Grupper som 
vil stille egen liste må registrere 
seg innen utgangen av 2018, og ha 
listen klar innen 30. april, forklarer 
 Kittelsaa.

– Å bli med i menighetsråd og bispedømmeråd kan være din mulighet til å 
påvirke kirken i lokalsamfunnet, sier Knut Kittelsaa. Han er prosjektleder for 
Kirkevalget 2019 i Nidaros.  (Foto: Magne Vik Bjørkøy)



Menighetsblad for Heimdal, Tiller og Kolstad8

Dato - dag - prekentekst Heimdal Tiller Kolstad

Søndag 9. desember
2. søndag i adventstiden
Joh 16,21–24             

Gudstjeneste kl. 11. 
Bratseth.

Familiegudstjeneste med 
 speiderne kl. 11. Andresen.

Lysmesse kl. 19. Alpermann og 
Lund Hammer. 
Offer til  menigheten.

Søndag 16. desember
3. søndag i adventstiden
Joh 5,31–36              

Gudstjeneste kl. 11. 
Bjerkestrand.

Hovedgudstjeneste med dåp 
kl. 11. Andresen.

Gudstjeneste med nattverd 
kl. 11. Robertstad. Offer til 
 menigheten.

Mandag 24. desember
Julaften
Luk 2,1–20               

Familiegudstjeneste kl. 13.30 
og kl. 14.30. Gudstjeneste 
kl. 16.00. Bratseth. Offer til 
Kirkens Nødhjelp

Gudstjeneste kl. 13.00, kl. 14.30 
og kl. 16.00. Thuen. Sjetne 
 pikekor deltar kl. 13.00 og 
 Timbako barnekor kl. 14.30.

Familiegudstjeneste kl. 15. 
Alpermann, Lund Hammer m.fl. 
Barnekoret deltar. Offer til Kirkens 
Nødhjelp og menigheten.

Tirsdag 25. desember
Juledag
Joh 1,1–14               

Høytidsgudstjeneste kl. 11 
Bratseth. Offer til Det Norske 
Misjonssselskap.

Høytidsgudstjeneste kl. 11. 
Andresen. Tiller kirkekor deltar.

Høytidsgudstjeneste kl. 11. 
 Alpermann. Offer til menigheten.

Onsdag 26. desember
Stefanusdag / 2. juledag
Joh 16,1–4a              

Gudstjeneste på Kattem 
helse og velferdssenter kl. 12. 
Bratseth.

Gudstjeneste på Tiller helse- og 
velferdssenter kl. 12. Andresen.

Nattverdgudstjeneste på Søbstad 
helsehus kl. 13. Alpermann.

Søndag 30. desember
Romjulssøndag
Luk 2,25–35              

Høytidsgudstjeneste kl. 11. 
Thuen.

Gudstjeneste med nattverd kl. 11. 
Robertstad. Offer til menigheten.

Tirsdag 1. januar
Nyttårsdag / Jesu navnedag
Matt 18,19–20            

Høymesse kl. 19.  
Bjerkestrand.

Søndag 6. januar          
Kristi åpenbaringsdag
Joh 12,42–47             

Familiegudstjeneste med 
helligtrekongersfest kl. 11. 
Bjerkestrand.

Hovedgudstjeneste med dåp  
kl. 11. Andresen.

Kveldsgudstjeneste kl. 19. 
 Alpermann. Offer til menigheten.

Søndag 13. januar
2. søndag i åpenbaringst. 
Joh 1,29–34              

Gudstjeneste kl. 11. 
 Bjerkestrand.

Hovedgudstjeneste med dåp  
kl. 11. Thuen.

Gudstjeneste med nattverd kl. 11. 
Robertstad. Offer til menigheten.

Søndag 20. januar
3. søndag i åpenbaringst. 
Joh 1,15–18              

Gudstjeneste i samarbeid 
med Y’s Men-komite kl. 11. 
 Bratseth. Offer til Tiller og 
Heimdal Y’s Mens Club.

Hovedgudstjeneste med dåp  
kl. 11. Andresen.

Gudstjeneste med konfirmantdåp 
og nattverd kl. 11. Alpermann. 
Offer til menigheten.

Onsdag 23. januar før
4. søndag i åpenbaringst. 
Luk 13,10–17             

«SANS» sansegudstjeneste  
kl. 11. Bratseth.

Fredag 25. januar før
4. søndag i åpenbaringst. 
Luk 13,10–17             

Tårnagentgudstjeneste  
kl. 14.30. Bratseth.

Søndag 27. januar
4. søndag i åpenbaringstid 
Luk 13,10–17             

Gudstjeneste kl. 11. Bratseth. Familiegudstjeneste kl. 11. 
Thuen.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Robertstad. Offer til 
 Bibelselskapet.

Søndag 3. februar
5. søndag i åpenbaringstid 
Joh 5,1–15               

Familiegudstjeneste kl. 11. 
Bjerkestrand.

Hovedgudstjeneste med dåp  
kl. 11. Andresen.

Kveldsgudstjeneste med nattverd 
kl. 19. Alpermann. Offer til 
 menigheten.

Søndag 10. februar
6. søndag i åpenbaringstid 
Mark 13,21–27            

Gudstjeneste kl. 11.  Bratseth. 
Kveldsgudstjeneste for 
 ungdom kl. 18. Bratseth.

Gudstjeneste med konfirmant-
ene på IMI stølen, Oppdal, kl. 11. 
Andresen og Thuen.

Familiegudstjeneste med dåp, 
 barnekor og karneval kl. 11. 
Robertstad. Offer til misjons-
prosjektet i Mali

Søndag 17. februar
Såmannssøndag
Matt 13,24–30            

Økumenisk gudstjeneste i 
 Pinsekirken kl. 11. Bratseth. 
Offer til Det Norske Bibel-
selskap.

Hovedgudstjeneste med dåp  
kl. 11. Andresen.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Robertstad. Offer til 
 menigheten.

Søndag 24. februar
Kristi forklarelsesdag      
Luk 9,28–36              

Gudstjeneste kl. 11.  
Bjerkestrand.

Hovedgudstjeneste med dåp på 
Tiller menighetssenter kl. 11. 
Thuen

Gudstjeneste med nattverd 
på  Søbstad helsehus kl. 13. 
 Robertstad. Offer til menigheten.

Søndag 3. mars
Fastelavnssøndag
Luk 18,31–34             

Familiegudstjeneste kl. 11. 
Bjerkestrand.

Hovedgudstjeneste med dåp på 
Tiller menighetssenter kl. 11. 
Andresen

Kveldsgudstjeneste med nattverd 
kl. 19. Alpermann. Offer til 
 menigheten.

Gudstjenester
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Dato - dag - prekentekst Heimdal Tiller Kolstad

Søndag 10. mars
1. søndag i fastetiden
Matt 26,36–45            

Gudstjeneste kl. 11. Bratseth. Hovedgudstjeneste med dåp 
kl. 11. Thuen.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Robertstad. Offer til 
 menigheten.

Søndag 17. mars
2. søndag i fastetiden
Luk 13,22–30             

Gudstjeneste kl. 11. 
 Bjerkestrand.

Hovedgudstjeneste med dåp 
kl. 11. Andresen.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Alpermann. Offer til 
 menigheten.

Søndag 24. mars
Maria budskapsdag
Luk 1,39–45              

Gudstjeneste kl. 11. Bratseth. Familiegudstjeneste med 
 speiderne kl. 11. Thuen.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Robertstad. Offer til 
 menigheten.

Søndag 31. mars
3. søndag i fastetiden
Luk 22,28–34             

Gudstjeneste kl. 11. Bratseth. Hovedgudstjeneste med dåp 
kl. 11. Andresen.

Skaperfest-gudstjeneste kl. 15. 
Offer til Kristent interkulturelt 
arbeid (KIA)

Gudstjenester fortsettelse

KIK

Orgelbyggerne hos Ryde & Berg 
er godt i gang med produksjon av 
 mekanikken. Det er i hovedsak  mange 
små deler som beveger seg fra 
 tangentene og til ventilene som åpner 
for luft til pipene. Nøyaktige tegninger 
og grundig planlegging må til for at 
alt skal passe sammen og bevege seg 
lett. Orgelbygging er på mange måter 
et tredimensjonalt puslespill. Det er 
lite brikker eller klosser, men veldig 
mange tynne stenger og ledd i tre 
eller metall. Filt og skinn er det også 
mye av.

Det ene bildet viser orgelhuset uten 
dørene som skal danne vegger bak 
og på sidene. Fronten får piper slik 
vi har i kororgelet. Bildet er tatt i den 
store monteringshallen i  Fredrikstad 
og orgelet ser ikke så stort ut, men 
i kirka vil det fylle omtrent hele 
galleriet. Spillebordet med  tangenter 
og pedalbrett blir midt foran. 
 Mekanikken monteres i nederste del 
av orgelhuset, fra spillepulten og inn 
til vindladene(det er der pipene skal 
stå). Det andre bildet viser en av de 4 
vindladene. Pipene settes i hvert sitt 
hull og når vi spiller åpnes ventilene 
og slipper luft fra vindladen og opp i 
pipene. En ventil for hver tangent.

Orgelet er under bygging – settes opp 
i Tiller kirke i slutten av februar!
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Givertjenesten i 
Heimdal menighet
Flere ønsker å gi sitt bidrag til den 
viktige givertjenesten i  Heimdal 
menighet, som særlig går til 
 arbeidet blant unge i menigheten. 
Men ikke alle er klar over hvordan 
 innbetalingen skjer! Det kan skje på 
fl ere måter:

Fast givertjeneste
- Registrer deg som giver hos 

 kirkekontoret (forvalter Jørn Lænn) 
på telefon eller send e-post til 
post.heimdal.trondheim@kirken.no. 

- Opprett deretter et fast oppdrag i 
nettbanken din. Bruk kontonummer 
1503.82.19801 eller be om å få til-
sendt påminnelse i form av en giro 
fra kirkekontoret. Om du ønsker 
det, kan du få tilsendt påminnelse 2 
ganger i året. Gi i så fall beskjed om 
dette til kirkekontoret. 

Engangssum i banken eller 
 nettbanken
Gi en engangssum som du overfører 
til kontonummer 1503.82.19801. 
Skriv gjerne i kommentarfeltet: 
Gave til barne- og ungdomsarbeidet.

Vipps et engangsbeløp
Finn fram mobilen, last ned 
Vipps- appen og søk opp «Heimdal 
 menighet» under knappen «Kjøp 
og betal». Menighetens  generelle 
Vipps-nummer er 74629. Send 
 deretter den gaven du har lyst å 
gi. Heimdal menighet har fl ere 
Vipps-kontoer, det står bak navnet 
hva de går til; slik som Kafé, Kollekt 
eller Billettsalg. Hvis det ikke står 
noe spesielt der, så går det altså til 
 menighetens arbeid blant barn og 
unge. 

Målet vårt er å samle inn 30 000 kr 
årlig. Husk at du får skattefritak 
ved gaver fra og med 500 kr per år 
dersom du oppgir fødselsnummer til 
kirkekontoret. Tusen takk for det du 
vil gi! 

Forbønn i gudstjenesten
Hvorfor ber vi for Mustamae og Saku 
i Estland? Under kommunisttiden 
ble kirken i Øst-Europa undertrykt 
og aktivt motarbeidet. Heldigvis 
sørget kristne for at både sanger og 
bibelhistorier ble videreformidlet til 
neste generasjon, på tross av farene 
det involverte. I dag trenger kirker i 
Estland støttespillere for «å komme 
på banen» igjen.

For en del år tilbake fi kk Det norske 
misjonsselskap (NMS) spørsmål om 
å bistå den lutherske kirken med å 
bygge opp et kristent ungdomsarbeid. 
NMS gikk inn for det, og i dag støtter 
de opplæring av ungdomsledere som 
skal starte opp arbeid i sine lokale 
menigheter. Det blir også drevet et 
spennende kristent mediearbeid av 
og for ungdom.  Det er stort behov 
for å bygge opp igjen levende kirker 
der folk faktisk bor, og derfor er NMS 
også involvert i menighets planting 
og kirkebygging. NMS har både 
misjonærer og ettåringer i Estland. 
De er primært knyttet til menighetene 
i Saku og Mustamae.

I Mustamae bygges for tiden kirke, 
og det trengs penger fra mange hold. 
Heimdal menighet har arbeidet i 
 Estland som sitt misjonsprosjekt og 
gir støtte gjennom bønn og ofringer.

Fornyelse i sokkelen
Nå har det kommet ny oppvaskmaskin 
i sokkelen i Heimdal kirke! Dette gjør 
kjøkkentjenesten lettere for alle. Hver 
tirsdag har vi Åpen kirke med lunsj 
og kaffe. Nesten hver søndag har vi 
kirkekaffe der maskina brukes. Stadig 
vekk leies lokalene i sokkelen ut til 
dåpsselskap og andre  samlinger. 
Derfor er det viktig at det fi nnes gode 
redskaper å hjelpe seg med. Det ser 
ut til at oppvasken går både kjappere 
og lettere nå. Med litt mindre damp i 
kjøkkenet også, fortelles det om fra 
informert hold. 

Til å koke kaffe og vaske opp etterpå 
trengs det alltid frivillige.  Heimdal 
menighet har en stor gjeng av 
 frivillige som er dyktig til å både koke 
kaffe, servere og vaske opp  etterpå. 
Men det er alltid plass til fl ere inn 
i arbeidsfellesskapet! Hvis du er 
 interessert, så kan du gjerne stikke 
innom Åpen kirke og snakke med 
prest eller diakonimedarbeider, eller 
sende oss en melding på sms eller 
e-post. Du binder deg til  ingenting 
ved å snakke med oss – men vi kan 
 fortelle litt mer om hva oppgaven 
går ut på. Du kan gjerne også hinte 
om det er noen andre vi burde ha 
forespurt om å være med i arbeids-
fellesskapet – det er ikke alltid så lett 
å være frimodig for den som spør, 
heller!

Den nye maskinen gjør det lettere å 
bruke kjøkkenet hvis du tenker å leie 
lokalene til dåpsselskap eller andre 
samlinger. Hvis du vil leie sokkelen, 
er det best å snakke med Jørn Lænn 

på  kontoret, 
han vet 
utleiepriser 
og kan booke 
 lokalene og 
det meste! 

Enda  enklere 
å bruke 
sokkelen til 
selskaper.

Jule-kor i 
Heimdal kirke
Går du i 3.- 4.- eller 5.trinn og er 
glad i å synge? Da må du gjerne 
bli med å synge i  Heimdal kirke 
på selveste juleaften! Det blir 3 
øvelser i  desember hvor vi øver 
inn noen sanger som vi skal 
synge på familie gudstjenestene 
på jule aften. Ta kontakt med 
menighets pedagog Katrine for 
mer  informasjon. 
E-post: kh542@kirken.no 
eller tlf: 988 45 582

Nytt fra Heimdal

Heimdal kirke

Nytt fra Heimdal
Heimdal kirkes 
 nyttårsfest!
Torsdag 10. januar kl. 19.00.
Gjest i år er Ståle Bratseth 
– sett av kvelden!
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Lysstumper blir nye lys
Lysene lages av lysstumper 
som samles inn gjennom 
NMS gjenbruk sine butikker. 
 Årsproduksjonen er for tiden 
230 000 lys, og til det trengs 
ca. 25 m³ lysstumper. Lysene, 
som er gjennomfarget, lages 
i  mange farger og former; 
 stavlys, kubber, kjegler, hellig-
trekongerslys.

Knausen-brikken
Lysstøperiet produserer også 
 tennbrikker. Råstoffet er 
lysstumper – gjerne den delen 
som ikke passer så godt i 
lysproduksjonen – og  trevirke 
(porøse plater). Brikkene 
 brukes til opptenning i ovn, 
men er også gode å ha med på 
tur når kaffebålet skal tennes. 
De selges i poser á 90  brikker. 
Hver brikke brenner i sju 
 minutter.

Ingen utgifter til lønn
Medarbeiderne på Knausen 
 Lysstøperi er frivillige, som 
alle andre medarbeidere i NMS 
Gjenbruk. Rundt 20 personer 
jobber en til tre dager i uken. 
Produksjonen er i gang omlag 
25 uker i året.

Inntekten 
på lys og 
 tennbriketter 
som selges 
på Tiller 
menighets-
senter går 
til NMS sitt 
arbeid i 
 Midtøsten.

Hovedlotteri Tiller menighet 2018

Gevinst nr. Gevinst Lodd nr Vinner

1 Radio DAB+ 2406 Kaarina Kauppila

2 Elektrisk skrutrekker 2507 Magnhild Løvold

3 2 sengetøysett 2471 Knut-Inge Klock

4 Dampstrykejern 2919 Kjersti Hægstad

5 Gavekort, Olavshallen 600 kr 1965 Anna Kristine Follestad

6 Gavekort, Jernia 500 kr 3323 Ingrid G. Draagen

7 Vindusvaskesett 1959 Anna Kristine Follestad

8 Kakefat 3742 Kari Skauge

9 Snowracer 2562 Malin Mathiesen

10 Heklet pledd 2369 E. Katmo

Barnas juletrefest søndag 6. januar 
kl. 16.00–17.30.
Små og store er hjertelig  velkommen 
på KVT, Østre Rosten 35. Vi går rundt 
juletreet og vi får høre en en jule-
fortelling. 4-årskoret og  TIMBAKO 
 synger for oss, og de 3 vise menn 
kommer med poser til barna. Ta 
med mat på et fat til felles bord. 
 Menigheten ordner kaffe og te. Brus 
serveres til barna. Inngang kr. 40 pr. 
barn, max 100 kr per familie. 

Spagettigudstjeneste onsdag 12. 
 desember klokka 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, gløgg og kaffe. Etter maten 
har vi et lite juleverksted og til slutt en 
kort og enkel andaktsliknende guds-
tjeneste som varer cirka 15 minutter. 
Meld deg på seinest mandag 10. 
desember til diakon Kaarina Kauppila, 
sms 48238105 eller kk876@kirken.no

Tiller kirkekor synger på 
 menighetsfesten
Tiller kirkekor framfører  
«Den  bortkomne sønnen» av Sylke 
 Feldhusen søndag 20. januar  
kl. 18.00. Menighetsfesten er som 
vanlig på Menighetssenteret.  Koret 
har med seg Andrea Otterstad 
 Johansen på fløyte og Kristin Richstad 
Eriksen på piano. I tillegg er vi heldige 
og får Anne Hirsch på besøk. Hun vil 
lese tekstene som hører til verket. 
Både sangene og lesetekstene er 
inspirert av bibelens kjente fortelling. 
Sylke Feldhusen har plassert dette 
inn i 2000-tallets ramme og gir sin 
tolkning av hva fortellingen kan bety 
i dag. 

Vi serverer sodd og is med kaffe.  
Tid til prat blir det også. Ta gjerne 
med deg noen du kjenner! Av hensyn 
til serveringa ber vi om påmelding til 
 diakon Kaarina Kauppila sms  
482 38 105 eller kk876@kirken.no 
innen 15. januar.

Formiddagstreff på Tiller 
 menighetssenteret en gang i 
 måneden kl. 11.30-13.30
10. januar. «Du er verdifull!» ved 
 Helge Gudmundsen 
07. februar. «Et orgel tar form» 
ved kantor Knut-Inge Klock. 
Andre datoer i vår 2019 er 14. mars, 
11. april og 9. mai.

Nytt fra Tiller
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Nytt fra Kolstad

Ingunn kateket

Noen av våre konfi rmanter var på 
leir på Mjuklia i slutten av  oktober. 
Nydelig høstvær. Mjukliafolket 
tok godt vare på oss. Mye sto på 
 programmet og  humøret var på topp 
ved  underholdning og  uteaktiviteter. 
Litt mer alvor og  ettertanke ved 
 undervisning og korssamling. 
 Samhandlingsløypa var  populær, 
utførelse av forskjellige  øvelser ved å 
samarbeide. Noen tok også taubanen, 
mens andre likte seg i klatreveggen, 
og noen tok seg en tur i fjøset til dyra. 
Kanskje ble det litt lite søvn. Veldig 
greie og hyggelige  konfi rmanter.
 
Kateket og ledere håper at 
konfi rmant ene tar med seg gode 
 minner fra leiren.

Slik beskriver noen konfi rmanter fra 
Kolstad oppholdet på konfi rmantleir:
«Konfi rmantleiren var chill!» «Fint 
sted, fl inke ledere og gode venner.» 
«Maten var god.»  «Underholdningen 
helt ok.» «Korssamlinga en fi n 
 avslutning på dagen.» «Likte ikke 
vekkinga.» «Litt for mye  undervisning, 
men ok.» «Det sosiale var bra.» 
«Har fått mange minner jeg vil ha for 
resten av livet.»

Aktivitetskalender

Aldersgruppe Aktivitet Tidspunkt

Fra 0 år Babysang
Babysang er en fi n 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

Tirsdag kl 11.00-13.00
Desember: ingen
Januar: 15. og 29.
Februar: 12.og 26.
Mars: 12. og 26.

4–5 år, 1.–2. 
og 3.–7. trinn

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

Mandag
4–5-åringer: 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.

(Godt) voksne Onsdagstreff
På onsdagstreffet er det først og 
fremst hyggelig sosialt samvær med 
 festlige innslag eller foredrag, andakt 
og  allsang og god mat!

Kontakt: Per Even - 472 52 166

Onsdag kl 11.30–13.30
Desember: 12.
Januar: 9. og 23.
Februar: 6. og 20.
Mars: 6. og 20.

Kolstadkonfi rmanter på leir
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Livets gang
Heimdal
Døpte
16.09. Othelie Austin
16.09. Mathias Andersen Kulen
16.09. Ingeborg Thorsø
16.09. Ella Trondsen Johansen
23.09. Thea Sæther
23.09. Iver Olsen Hammer
23.09. Sander Rätsep Soknes
23.09. Mathias Andrè Tyrholm
21.10. Oda Devik
21.10. Adam Meldal
21.10. William Rande Ertenstein
21.10. Maja Einvik-Aa
04.11. Ine Vagnildhaug
04.11. Nora Alexandra Liabø-Slåen
04.11. Theo Dahle-Vatne
04.11. Oliver Mjøen Høvik

Vigde
20.10. Caroline Larsen og Cato Wang
03.11. Mai Phuong Buås-Hansen og 
 Alte Eide

Døde
31.08. Gøran Wold
13.09. Kjell Einar Hårberg
18.09. Karl Egil Rønning
18.09. Arne Morten Kulvik
21.09. Agnes Marie Mediaa
21.09. Paul J Foss
28.09. Mary Utne
04.10. Kolbjørn Auset
05.10. Odd Eggen
19.10. Anita Nyseth Lund
22.10. Bjørn Terje Disington
26.10. Aida Elsie Berg
26.10. Inger Pauline Vold Eidhammer
26.10. Anne Karin Rønning
01.11. Magn Øvrebø
02.11. Arne Fallrø

Kolstad
Døpte
16.09. Amalie Mastad
16.09. Maya Elisabeth Rønningen 
 Aarstein
16.09. Sofhie Sorio Øksfjell
21.10. Ludvig Hjemås Ansnes
21.10. Magnus Kvandal Korslund

Dåpsbarn fra Kolstad døpt i andre 
menigheter:
30.09. Olivia Stornes Larsen 
 i Stiklestad kirke
29.09. Mie Ness-Flatås 
 i Nidaros domkirke
21.10. Sander Kyllo i Byåsen kirke
21.10. Casper Fallan-Murbræck 
 i Ilen kirke
21.10. Pernille Dons-Thesen 
 i Lade kirke
21.10. Maiken Herland By i Åfjord kirke
14.10. Tinus Tovmo Klingen 
 i Ranheim kirke
07.10. Karianne Flatås Molden 
 i Lade kirke

Vigde
29.09. Marlene Hansen og 
 Daniel Gundersen

Døde
29.08. Kitty Johanne Juul
30.08. Ingrid Gudrun Strøm
04.09. Sigurd Reidulf Stenersen
06.09. Jorun Hansen
14.09. Jan Nesset
14.09. May Edith Nordbrenden
18.09. Nelly Sofi e Sivertsen
18.09. Brynhild Johansen
27.09. Thor Singsaas
28.09. Pauline Berg
04.10. Jan Kristian Pettersen
05.10. Astri Inger Riise Sundli
05.10. Erling Vikan
16.10. Geir Ludvigsen
18.10. Rolf Nilsen
18.10. Jakob Kjerpeseth
24.10. Ruth Åse Hollund
01.11. Brit Agnes Halgunset

Tiller
Døpte
16.09. Peder Fagerli Rekstad
16.09. Arnold Jørgensen Wågø
16.09. Olaf Edvardsen Austeen
23.09. Sonja Bakken Skjørestad
23.09. Tobias Rushfeldt Worpvik
23.09. Jonas Holmesland Fandrem
23.09. Martine Leirtrø
07.10. Oliver Schei Åsland
07.10. Vera Rose
14.10. Mia Sandbakken
14.10. Emilian Prince Frydenlund- 
 Kitekomundu
14.10. Saga Celine Øyum
14.10. Tilde Otterstad Garnes
21.10. Sofi a Wagner Johansen
21.10. Nila Sotberg
21.10. Amelia Henden
28.10. Liam Maalø Korsen
28.10. Emma Melbye Fjelldal
28.10. Indiana Svarva
28.10. Edvard Bye Reyes
28.10. Ulrik Olaussen
28.10. Mariell Elise Wigen

Vigde
22.09. Silje Margrethe Kjeldseth 
 Myrhaug og Espen Larsen Mella
29.09. Linda Marie Lien Spjøtvold og 
 Magnus Sætereng

Døde
11.09. Ottar Waal
05.10. Evelyn Oline Mykkelgård
05.10. Rolf Vegmo
11.10. Signy Barstad
12.10. Ellinor Margareth Wangberg
18.10. Terje Kleven
25.10. Inger Falstad
26.10. Oddbjørn Harald Årbogen
01.11. Jorun Tørstad
02.11. Ingvar Dragsnes
02.11. Alexander Husby Dyrendahl
02.11. Marit Sofi e Sørensen

Kirken til stede hver torsdag 
kl.10.30–13.30 på City Syd. 
Bord 57 på Egon.
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Heimdal menighet
Kontorene våre finner du i 
 Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal. 
Post kan også sendes dit. 
Kontortid man–fre: 10.00–14.00 

post.heimdal.trondheim@kirken.no
www.kirken.no/heimdal

Kirkens Servicekontor: 994 36  000

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

Sokneprest Dagfinn 
 Bjerkestrand, 920 86 096
E-post: db465@kirken.no

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

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

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

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

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

Kolstad menighet
Reier Søbstads veg 11, 
7078 Trondheim
Kontortid man-fre: 10.00–14.00

post.kolstad.trondheim@kirken.no
www.kirken.no/kolstad

Kirkens Servicekontor: 994 36 000

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

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

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

Menighetsrådsleder  
Lene Bye Lorentzen

Kirketjener Mathias 
 Robertstad
E-post: mr948@kirken.no

Tiller menighet
Tiller preste- og menighetskontor
Romemyra 66, 7091 Tiller.
Kontortid: Tirs-ons: 09.00-12.30.  
Tors: 10.00-14.00.

post.tiller.trondheim@kirken.no
www.kirken.no/tiller

Kirkens Servicekontor: 994 36 000

Menighetsforvalter og 
 kirketjener Magnhild Haralds-
eide Hofsøy, 475 18 871
E-post: mh893@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

Kirketjener Einar Landrø, 
415 59 745

Eli Romstad Helgemo, 
Styrer Åpen Barnehage. 
Dirigent Timbako, 412 22 755

Menighetsrådsleder 
Leiv Elvestad
leiv.elvestad@gmail.com

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

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

Menighetspedagog Inger 
 Helene Halsen, 959 85 807
E-post: ih563@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

Ansatte
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Elveseter
begravelsesbyrå

Døgnvakt

Tlf. 72 84 50 80
E-post: kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved
samtale i hjemmet

Støtt våre
annonsører!

FLATÅS BEGRAVELSESBYRÅ
Gamle Kongevei 52A

Tlf 73 99 22 22 - Fax 72 99 22 20

DØGNVAKT
72 87 10 22

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP
Telefon: 72 58 44 88

fi rmapost@folderegnskap.no
www.folderegnskap.no

Tlf: 72 89 45 40
E-mail: braa-sorvaag@online.no

Ny forening
Heimdal-Flatås 
sanitetsforening
Kom og bli med! 
Tlf 48 22 47 40

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



Tung gitarbasert rock var 
 akkompagnementet. Lydbilde, 
lyssetting og røykmaskin var 
topptrimmet. Og kirkerommet 
var stappfullt da det ble feiret 
rockegudstjeneste i Kolstad 
kirke.

Rockegudstjenesten har blitt 
en  populær tradisjon i kirken i 
 Trondheim. Det handler om å 
 invitere til annerledes gudstjenester 
og  appellere til «ungdom i alle 
aldre».

Og målsettingen ble innfridd: 
 Kirka var full da første gitarriff 
ble  presentert. 300 var på plass i 
 Kolstad kirka denne fredagskvelden, 
26. oktober.

Eneste i sitt slag
– Såvidt jeg vet er dette den eneste 
rockegudstjenesten i sitt slag 
i  Norge. Dette er ikke lovsang 
 forkledt som rock, dette er rock, sier 
initiativtager og trosopplærings-
koordinator,Bjørn Olav Berg.

– Hensikten vår er å gjøre unge 
 mennesker kjent med gudstjenesten 
slik den er. Men altså i en annen 
musikalsk drakt. Jeg er sikker på at 
mange kjente igjen gitarriff fra både 
Ozzy Osbourne og Deep Purple, 
 fortsetter Bjørn-Olav.

Gudstjenesten i Kolstad kirke  denne 
fredagskvelden var  tradisjonell 
i  innhold, salmer og liturgi. Men 
altså rocka opp i absolutt alle 
ledd! De lokale sogneprestene 
 Mathias  Alpermann og Sveinung 
Enstad ledet gudstjenesten og holdt 
preken sammen for den tallrike 
 menigheten.

Rocket Kolstad kirke

Tunge riff preget husbandet under 
 rockegudstjenesten i Kolstad kirke. 
(Alle foto: Olav Leistad Hove)
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