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En av de fremste konsert
organistene i Europa innviet 
nytt orgel i Tiller kirke  
- les mer s. 6

Gratulerer til alle årets 
 konfirmanter!  
- Se bilder og les hilsen fra 
kateketene s. 4-6

God sommer



Menighetsblad for Heimdal, Tiller og Kolstad2

KOM SOM DU ER!

Tord Kristian Thuen

Vår tid blir i stadig større grad preget 
av de sosiale mediene, og det er en 
kjent sak at denne utviklingen legger 
til rette for en kultur der man stadig 
skal laste opp flotte bilder av seg selv, 
men hva gjør dette med samfunnet?

Er det ikke lenger rom for å komme 
som en er? Tør vi ikke fremstå som de 
vi er? I denne sammenhengen er det 
relevant å snakke om skam, og skam 
er også i høy grad noe kirken gjennom 
historien har måttet forholde seg til, 
men hvordan formes vår forståelse 
av skam? Den kjente filosofen Jean-
Paul Sartre har hevdet at  kulturen 
er bestemmende for hva skam er. 
 Tradisjonelt har således skammen 
vært forbundet med synd, men i dag 
ser det ut til at det har skjedd en 
 vridning: I dag ser skammen i større 
grad ut til å være knyttet til følelsen 
av å ikke være bra nok ...

Vår bruk av sosiale medier forsterker 
skamfølelsen, når det stadig legges 
ut bilder og beskrivelser av hvor 
 lykkelig man er. I følge Sartre oppstår 
det skam når det er et sprik mellom 
kulturens normer, og den en opplever 

Skaperfest 2019
 Vi har nok en gang gjennomført Skaperfest i Kolstad kirke. 30-40 barn i alderen 9-12 år fra Heimdal, Kolstad, 
Byneset, Leinstrand og Klæbu har vært sammen om å øve sanger, drama, og snekret og malt kulisser, godt hjulpet 
av mange ungdommer og voksne. Dette resulterte i en flott forestilling søndag 31. mars med over 160 personer til 
stede. Tema for musikalen var skapelsen og hvordan ta vare på skaperverket.

at en selv er. Når normen av lykke blir 
forsterket gjennom sosiale medier, og 
en selv ikke opplever slik lykke, blir 
skamfølelsen desto større!

Det er viktig at vi gir rom for det 
uperfekte, slik at folk ikke behøver 
å skamme seg for å være seg selv. 
Dette er spesielt viktig i kirken, hvor 
mennesker kanskje føler på at de 
må fremstå som prektige og lytefrie i 
møte med presten. Da er veien kort til 
en fasade-kultur hvor man aldri er i 
kontakt med virkeligheten.

Hva sier bibelen? Gud vil at vi skal 
være ærlige både overfor oss selv og 
andre, og vi klarer ikke å lure Gud! 
Dessuten har Gud skapt mangfoldet 
og vi mennesker må akseptere av vi 
er forskjellige. Kom som du er! 
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UNDER OG UNDREDAG  
for 2. klassinger!
SFO er kanskje stengt på din skole så 
Heimdal, Tiller, Kolstad, Byneset og 
Leinstrand menigheter inviterer til en 
hel dag med spennende aktiviteter i 
Heimdal kirke!

Tårnagent 2
Tirsdag 10. september  
kl 17.00 blir det en oppfølger 
av dagen som ble markert i 
Heimdal kirke i  januar.  Denne 
gangen arrangeres det «Tårn-
agent 2» i Tiller kirke for alle 
8/9-åringer (4. trinn på skolen) 
som hører til Tiller, Heimdal og 
Kolstad. Det blir skattejakt, lek, 
mat og sang. 
 
Hilsen oss som jobber i 
 kirkene: Inger, Grete og 
 Katrine. Se etter invitasjon i 
posten når det nærmer seg. 🙂
   

FREDAG 16. AUGUST arrangeres 
 Under- og undredag for alle som 
skal starte i 2. klasse! Sammen 
skal vi undre oss over vann, naturen 
og noen av Jesu under, slik de blir 
fortalt i Bibelen. Blant annet blir det 
flyte konkurranse, hobbyverksted og 
oppskyting av vannrakett. Vi får også 

Felles arrangement for menighetene:

Dra på leir i sommer! Det arrangeres mange leirer i sommer. 
Denne familiecampen foregår på Mjuklia på Berkåk i  tidsrommet 27. til 30. juni. 

Påmelding på e-post, SMS eller  
på hjemmesiden innen 13. august 

BB285@kirken.no
Telefon: 915 17 842
kirken.no/uogu

besøk av en sjonglør! I løpet av dagen 
serveres det et varmmåltid. Dersom 
været tillater det blir det grilling ute. 

Vi ønsker at hvert enkelt barn skal få 
en best mulig opplevelse av dagen.  
Gi oss derfor beskjed dersom  barnet 
ditt har spesielle behov slik som 
 mat allergi, funksjonshemninger o.l. 

Hilsen oss som jobber i kirkene:
Grete, Katrine, Bjørn-Olav og Inger
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Ingunn kateket

Plutselig var konfirmanttida over og 
vi kan se tilbake på et innholdsrikt 
konfirmantår.

En stor glede å få bli kjent med dere, 
blide, greie og positive konfirmanter. 

Vi er takknemlige for at vi har fått 
være sammen med dere i konfirmant-
tida. Flott at nettopp du har vært 
konfirmant. Takk for gode samtaler og 
tilbakemeldinger og ikke minst gode 
opplevelser på våre 2 leirer. Takk for 
innsatsen på årets fasteaksjon for 
Kirkens Nødhjelp.

Takk for 6 gode konfirmasjonsguds-
tjenester sammen med dere. Jeg 
ønsker dere alt godt i det  spennende, 
men og utfordrende livet som ligger 
foran dere. Guds velsignelse over 
vandringen videre!

Kjære Kolstadkonfirmanter
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Kristin kateket

Gratulerer med vel  overstått! 
 Konfirmasjonstiden og 
 konfirmasjons dagen er over, men vi 
håper ikke at ditt forhold til kirken er 
over. Ungdom er en viktig del av vårt 
fellesskap. Vi setter stor pris på hver 
enkelt av dere og har blitt glad i dere 
i løpet av tiden vi har hatt sammen. 
Dere har vært positiv og høflig og 
har vært en gjeng med ungdomme-
lig pågangsmot. Ta med dere disse 
gode egenskapene videre! Vi sitter 
tilbake med gode opplevelser i timer, 
på leir og ved fasteaksjonen. Vi er 
rimelig sikker på at dere synes at 
 konfirmasjonstida har tatt en del tid, 
men at den likevel har gått fort. Takk 
for tiden sammen med dere! Vi ønsker 
dere alt godt for framtiden.

Kjære Heimdalskonfirmanter
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Stor dag for Tiller menighet
Domkantor Kåre Nordstoga i Oslo Domkirke var 
 konsulent under byggingen av det nye orgelet i Tiller 
og holdt innvielseskonsert søndag 12. mai. Det ble en 
stor opplevelse for en nesten fullsatt kirke. Orgelet tar 
seg vakkert ut oppe på galleriet og ikke minst, det lyder 
vakkert! Etter konserten  kunne en glad kantor, Knut 
Inge Klock, dele ut bilder av orgelet som takk til mange 
forskjellige hjelpere. Her får Nordstoga sin velfortjente 

oppmerksomhet. Vi vil sende 
takken tilbake til Knut Inge 
som med iver og glød har 
stått på for orgelet helt siden 
arbeidet  startet i 2001. Mye 
av æren går til deg for et 
vellykket resultat.
ALE

Kjære Tillerkonfirmanter

Orgelkonsert søndag 12. mai i Tiller kirke 

Anmeldelse fra kirkebenken 
Sommerro: Urfremføring til ære for nyorgelet. Jeg kunne nesten 
høre hvem som var komponisten, og dette kommer sikkert til å 
bli spilt mye i gudstjenester fremover.Bach: Ingen orgelkonsert 
uten den store mester, og musikken fløt av gårde på Bach sitt vis. 
Grieg: Dette var bare vakkert arrangert av Nordstoga, der den 
 romantiske Grieg  skinner klart gjennom. Passet orgelet perfekt. 
Mendelssohn: Midtveis i  konserten, og her fikk orgelet virke-
lig vist seg frem. Vivaldi: Skjørt og vart som fra en fløyte - som 
tittelen på stykket skulle tilsi. En lys side fra orgelet. Franck: Her 
var det  vakre melodi linjer med ulik puls, høyde og dybde. Hvem 
sa at orgel er monotont?  Herved motbevist. Widor: Finalen! Et 
kjent  orgelstykke som vandrer av sted i en mangfoldig og rytmisk 
 verden av toner. Konsertens tungvekter som orgelet taklet til fulle.
Takk for en fin musikkopplevelse! LM

Grethe

Takk for at dere har gitt oss mulig-
heten til å bli litt kjent med dere. Takk 
for utfordringene dere har gitt oss og 
engasjementet dere har vist. Takk for 
motet til å stille vanskelige spørsmål 
og viljen til å høre våre svar. Takk for 
godt humør og positiv innstilling.

Gjennom blant annet fortellinger fra 
bibelen, bønn og lystenning, salmer, 
nattverden, gudstjenester, hjelpe-
arbeid, undervisning og samtaler har 
dere fått muligheten til å se og bli 
kjent med Jesus og hans menneske-
syn. Ta med dere Jesus og måten han 
behandlet andre på videre i livene 
deres. Jeg håper at dere vil se etter 
de små undrene i hverdagen, og selv 
være under når mulighetene byr seg. 

Jesus sier: «Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine 
minste søsken, har dere gjort mot 
meg.» (Matt 25,40)

Jeg håper også at dere vil fortsette å 
komme til kirken og få med dere litt 
«niste» på veien, for Jesus sier også:

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,  
og jeg vil gi dere hvile.» (Matt 11, 28)

Med ønsker om Guds velsignelse over hver eneste dag i livene deres!
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Tekst og foto: Dagfinn Bjerkestrand

Vår nye diakon heter Maria 
Anonsen, og er 36 år gammel. 
Hun kommer nå fra stilling som 
diakon på Hitra og er i disse 
dager på flyttefot sammen med 
mann og barn. Vi gleder oss over 
en ny medarbeider i menig-
heten, og ønsker å presentere 
henne også her i bladet. 

Du er jo ikke fra Norge,  
men hvor er du fra?
Jeg er opprinnelig fra Russland, fra 
Sankt Petersburg, men har bodd de 
12 siste årene i Norge. De siste 4,5 år 
jobbet jeg som diakon på Hitra.

Hvorfor ble du diakon?
Min personlige interesse for diakonalt 
arbeid startet i 2010. For en tid tilbake 
opplevde jeg en brutal krise som var 
veldig smertefull. Det var en periode 
hvor jeg måtte starte på nytt, hele 
mitt liv forandret seg og jeg prøvde å 
finne et nytt ståsted som holder. Jeg 
måtte finne ut hvem jeg er, og hva jeg 
tror på. Underveis i denne prosessen 
oppdaget jeg at det var veldig viktig å 
finne tilbake til mine røtter, og ikke 
minst, troens røtter. Derfor startet 
jeg på diakonistudiet ved Diakon-
hjemmet høyskole i Oslo. Studier 
av kirke historien, av kirkefedrene, 
diakoni og sjelesorg har hjulpet meg 
mye. Jeg har fått en sterk bevissthet 
om Gud og hans kjærlighet til alle 
mennesker. Og selv om jeg i dag 

kunne ønske at mye var annerledes, 
så kan jeg likevel si at mitt ønske om 
å leve for Jesus, å gå i Jesu fotspor, 
vise barmhjertighet, har fått positive 
konsekvenser. Mitt ønske om å bli 
diakon er et kall fra Gud og mulighet 
til å gjøre noe for mennesker som 
trenger omsorg og nestekjærlighet. 
Det er en  spennende, engasjerende 
og ikke minst  meningsfull jobb som 
gir mulighet for å gjøre evangeliet 
om til handling. Derfor vil jeg bruke 
livet mitt til en tjeneste for Gud og en 
tjeneste for  medmennesker.

Hva gjør en diakon  
– sånn konkret i hverdagen?
Diakonien synliggjør Guds 
 kjærlighet til menneskene gjennom 
 medmenneskers handlinger. For 
 eksempel: Den kan bestå i hverdags-
lige ting som å hjelpe en dame å gå 
i butikken eller det kan være å dele 
stillheten i dødens  venteværelse. 
Den kan bestå i å protestere mot 
 ødeleggelse av regnskogene i 
 Indonesia,  eller bekjempe fattigdom 
her lokalt.  Tjenesten kan  benytte 
seg av ord, som for eksempel ved 
andakter på institusjoner eller å 
skrive avisartikler, men mest er 
den kjennetegnet ved praktisk 
 handling. Mine hovedoppgaver er 
knyttet til  besøkstjeneste,  barne- 
og ungdomsarbeid, sjelesorg, 
 inkluderende og forebyggende arbeid. 
Diakoni handler om å dele. Dele tro, 
dele liv, dele glede, dele sorg og 
dele smerte med medmennesker. 
Det handler om å bygge fellesskap 
og særlig være oppmerksom på å 
inkludere og se mennesker som faller 
utenfor. 

Men trenger vi diakoni i en moderne 
velferdsstat?
Som diakon er jeg opptatt av 
 utfordringene som finnes i vårt 
samfunn. Blant dem er fattigdom, 
 ensomhet, fordommer og rasisme, 
økende mangfold og  forskjellige 
 utfordringer knyttet til fysiske, 
 psykiske,   sosiale og åndelige behov. 
Diakoni er en  levemåte, et levende 
bevis på Guds kjærlighet og omsorg i 

vår tid. Det dreier seg å se de minste, 
trøste de sørgende, mette de  sultne, 
arbeide for fred og rettferdighet. 
Diakoni handler om å bry seg – det 
er et språk som alle forstår uansett 
nasjonalitet, alder og trossamfunn. 

Du er jo ganske nye ennå, men har 
du oppdaget noe her i Heimdal som 
er forskjellig fra Hitra, der du jobbet 
før?
Det er kanskje ikke så mange 
 forskjeller mellom Heimdal og Hitra 
når det gjelder medmenneskelig 
omsorg. Der man finner forskjeller, 
er slike praktiske ting som avstander, 
 rekruttering av frivillige, samarbeid 
med offentlige organisasjoner og 
tjenestesteder. 

Hva ønsker du skal prege diakoni-
arbeidet i Heimdal de kommende 
årene?
Jeg har lyst til å skape en 
 inkluderende og romslig menighet 
som ser og løfter opp mennesker, og 
vil gjerne bidra til at kirken er et sted 
der alle opplever tillit, kjærlighet, 
varmt fellesskap og Guds nærhet.

Hva håper du at folk som møter 
deg, skal få oppleve? Hvilke idealer 
 ønsker du å strekke deg etter?
Medmenneskelig omsorg og barm-
hjertighetstjeneste er det viktigste 
for meg. Mitt hovedengasjement 
ligger nok i å være tilstede hos og 
for  mennesker som på ulike måter 
ønsker fellesskap og nærvær. Et 
 fellesskap som tar tro og liv på alvor. 

Vi ønsker Maria velkommen til Heimdal 
menighet og håper alle tar vel imot 
henne! Vi minner om den  offisielle inn-
settelsen som skjer ved gudstjenesten 
16. juni kl. 11.00. Diakonene i Heimdal, 
Kolstad og Tiller samarbeider ved flere 
anledninger. Blant annet er Maria 
 allerede i gang ved samtaletilbudet  
13-99 på City Syd. 

Husk: Hver torsdag fra 10.30 til 13.30 
kan du gå til bord 57 på Egon og 
 samtale med diakon eller prest om hva 
som helst! Gratis kaffe får du også!

Endelig er Maria på plass!
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Dato - dag - prekentekst Heimdal Tiller Kolstad

Søndag 16. juni 19
Treenighetssøndag
Luk 24,45–48

Gudstjeneste kl. 11. Bjerke-
strand. Innsettelse av diakon 
Maria Anonsen. Ofring til  Kirkens 
SOS.

Hovedgudstjeneste med dåp 
kl. 11. Andresen. Ofring til 
 menighetens arbeid

Gudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11. Robertstad.  
Ofring til menighetens arbeid.

Søndag 23. juni 19
2. søndag i treenighet
Joh 3,1–13

Gudstjeneste kl. 11. Bratseth. 
Ofring til menighetens arbeid.

Hovedgudstjeneste med dåp kl. 
11. Thuen. Ofring til  menighetens 
arbeid

Søndag 30. juni 19
3. søndag i treenighet
Mark 10,13–16

Gudstjeneste kl. 11. Bratseth. 
Ofring til HimalPartner.

Hovedgudstjeneste med dåp 
kl. 11. Andresen. Ofring til 
 menighetens arbeid

Gudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11. Alpermann.  
Ofring til menighetens arbeid.

Søndag 7. juli 19
4. søndag i treenighet
Matt 9,35–38

Hovedgudstjeneste kl. 11. 
 Andresen. Ofring til  menighetens 
arbeid

Kveldsgudstjeneste med nattverd 
kl. 19. Alpermann. Ofring til 
menighetens arbeid.

Søndag 14. juli 19
5. søndag i treenighet
Matt 18,12–18

Sokkelandakt kl. 11. Bratseth Gudstjeneste med nattverd  
kl. 11. Alpermann. Ofring til 
menighetens arbeid.

Søndag 21. juli 19
Aposteldagen
Mark 3,13–19

Hovedgudstjeneste kl. 11.  
 Andresen. Ofring til  menighetens 
arbeid

Søndag 28. juli 19
7. søndag i treenighet
Mark 5,25–34

Sokkelandakt kl. 11. 
 Bjerkestrand

Gudstjeneste på Tiller gamle 
kirkegård kl. 18. Løvenskiold 
Grüner. Ofring til menighetens 
arbeid

Gudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11. Robertstad. Of-
ring til menighetens arbeid.

Søndag 4. august 19
8. søndag i treenighet
Mark 12,28–34

Hovedgudstjeneste kl. 11. Thuen. 
Ofring til menighetens arbeid

Kveldsgudstjeneste med nattverd 
kl. 19. Robertstad. Ofring til 
menighetens arbeid.

Søndag 11. august 19
9. søndag i treenighet
Luk 6,36–42

Gudstjeneste kl. 11.  
Bjerkestrand

Nattverdgudstjeneste på  Søbstad 
helsehus kl. 13.  Robertstad.

Søndag 18. august 19
10. søndag i treenighet
Mark 11,25–26

Gudstjeneste kl. 11. 
 Bjerkestrand. Skolestart- 
markering. Ofring til menig-
hetens arbeid.

Familiegudstjeneste kl. 11. 
Thuen. Skolestartmarkering 
Ofring til Acta (barn og unge i 
Normisjon.

Gudstjeneste med nattverd  
kl. 11. Robertstad. Ofring til 
menighetens arbeid.

Søndag 25. august 19
11. søndag i treenighet
Joh 8,31–36

Gudstjeneste kl. 11. Bjerke-
strand. Ofring til menighetens 
arbeid.

Hovedgudstjeneste kl. 11. Thuen. 
Ofring Kirkens SOS

Kveldsgudstjeneste med nattverd 
kl. 19. Alpermann. Ofring til 
menighetens arbeid.

Søndag 1. september 19
12. søndag i treenighet
Joh 4,27–30.39–43

Gudstjeneste kl. 11.  Bratseth. 
Konfirmant-presentasjon. Ofring 
til menighetens  misjonsprosjekt.

Familiegudstjeneste med dåp 
kl. 11. Ingunn Lund Hammer. 
Førsteklassinger og barnekor. 
Ofring til menighetens arbeid.

Søndag 8. september 19
13. søndag i treenighet
Joh 15,13–17

Familiegudstjeneste kl. 
11.  Bjerkestrand. Ofring til 
 menighetens arbeid.

Konfirmantpresentasjons-guds-
tjeneste kl. 11. Thuen. Ofring til 
Changemaker 

Gudstjeneste med konfirmant-
presentasjon kl. 11. Alpermann. 
Ofring til menighetens arbeid.

Søndag 15. september 19
Vingårdssøndag
Matt 19,27–30

Gudstjeneste kl. 11. 
 Bjerkestrand. Ofring til Norsk 
 Luthersk misjonssamband.

Konfirmantpresentasjons-guds-
tjeneste kl. 11. Andresen. Ofring 
til menighetens misjons prosjekt.

Gudstjeneste med konfirmant-
presentasjon kl. 11. Robertstad. 
Ofring til menighetens arbeid.

Søndag 22. september 19
15. søndag i treenighet
Joh 15,9–12

Gudstjeneste kl. 11. Bratseth. 
Ofring til ACTA.

Familiegudstjeneste kl. 11. 
Thuen. Ofring KIA.

Gudstjeneste med nattverd  
kl. 11. Alpermann. Ofring til 
menighetens arbeid.

Søndag 29. september 19
16. søndag i treenighet
Matt 11,16–19

Gudstjeneste kl. 11.  Steffen 
Aune. Ofring til Kirkens 
 Nødhjelp.

Hovedgudstjeneste kl. 11. 
 Andresen. Diakoniens dag Ofring 
til Hjælp mæ å hjelpe,  Trøndelag.

Familiegudstjeneste med 
nattverd kl. 11. Robertstad. 
 Utdeling 4-årsbok, høsttakke fest 
og barnekor. Ofring til menig-
hetens misjonsprosjekt.

Gudstjenester
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Visste du at du kan få snakke med 
en prest hvis du er pasient eller 
 pårørende på St. Olavs hospital? Eller 
med en muslimsk kulturkonsulent?

Når en selv eller ens pårørende blir 
skadd eller syk, melder det seg ofte 
mange tanker og følelser. Noen av 
spørsmålene som kan melde seg er 
for eksempel: Hva har gitt livet mitt 
verdi og mening før? Hva gir mening 
nå? Hvordan blir framtida? Hva kan gi 
håp når sykdom har rammet? Finnes 
det en gud?

Vi i Preste- og samtaletjenesten er 
samtalepartnere som lytter. Vi er en 
livssynsmangfoldig tjeneste, og for 
tiden er vi seks sykehusprester og én 
muslimsk kulturkonsulent. Vi møter 
mennesker med respekt og åpenhet 

for den enkeltes tro og livssyn. Du 
bestemmer selv hva du vil snakke 
med oss om. 

Vi er ansatt av sykehuset og er et 
tilbud til pasienter, pårørende og 
ansatte ved St. Olavs hospital.

I tillegg til samtale, kan vi, dersom det 
er ønskelig, bidra med ulike ritualer, 
for eksempel salmesang, bønn og 
nattverd. 

Vi feirer også regelmessig guds-
tjenester på Østmarka, og hver 
 mandag-fredag kl.9.00 har vi morgen-
bønn i Olavstua i 1902-bygget. Både 
pasienter, pårørende og ansatte 
er velkommen til å være med oss. 
Via intern-TV kan man også følge 
 morgenbønnen fra sykesengen.

Preste- og samtaletjenesten på St. Olavs hospital
Du må selv ta kontakt med personalet 
på avdelingen for å få snakke med oss 
i Preste- og samtaletjenesten,  
så ringer de oss. 

Preste- og samtaletjenesten har både 
en nettside og en Facebookside. Der 
kan du lese mer om oss og hva vi gjør. 
Søk på Preste- og samtaletjenesten.

For Preste- og samtaletjenesten,  
St. Olavs hospital,
sykehusprest Ane K. K. Sundnes

Jarle Vingsand 
 fortel  historia bak 
bydelane Heimdal 
og  Kattem, Saup-
stad og Kolstad. Her 

kjem del 2 i den lokal historiske 
serien!

 

Slik vart Heimdal til
Ut gjennom 1800-talet auka folketalet i 
området vårt. Det vart for mange i høve 
til næringsgrunnlaget. Det begynte ei 
stor utvandring til Amerika, og etter 
kvart kom det òg opp nokre små hus for 
arbeidsfolk langs veglina.

I slutten av 1850-åra kom ein ny veg-
revolusjon. No skulle folk  kunne  bruke 
vogn etter  vegane, og dei nye  veglinene 
unngjekk bratte bakkar. Mellom 
Klett og Forsøket  skulle  vegen følgje 
 bekkedalane. Det  offisielle namnet vart 
 «Christiania-chausséen», men til dagleg 
vart vegen kalla Nyvegen. Det namnet 
bruka vi ungane òg, 80-90 år seinare. 
Over høgda frå  Gauldalen vart vegen 
lagt over lågaste  punktet, og berre 
nokre få år etterpå kom jernbanen tett 

attmed. Det vart jernbanestasjon her 
på toppunktet, og namnet vart Heimdal. 
Kanskje var det ein jernbaneingeniør 
som hadde lese den gamle gudelæra og 
funne at guden som passa på regn bogen 
heitte Heimdal. På fanen til Åsheim 
skolemusikkorps står Heimdal og blæs i 
sin bronselur.

Ein spellmann og original som heitte 
Ditlev Balle Blom forstod at på  Heimdal 
ville det fort bli eit trafikk -knutepunkt. 
Han bygde det første  huset på Heimdal 
og starta vertshusdrift der. Seinare 
 bygde han og selde fleire hus. Dermed 
kom andre og sette seg opp hus òg. 
Det vart vegar frå Byneset og Klæbu til 
Heimdal- stasjonen, og stasjonsbyen 
voks på begge sider av  kommunegrensa 
mellom Leinstrand og Tiller. Ved Ust-
korsen («Korsen») kom det opp bedehus 
og Folkets Hus, på Heimdal to bedehus 
og losjelokale. I Folkets Hus kom det 
tidleg filmframsyningar, og der såg 
eg mine første filmar, med Juster og 
 Diesen i jakt etter mannen med bart.  
På Heimdal var det òg apotek og lens-
mannslokale. Frisørar og skomakarar 
var det her, to legar og drosje og til og 
med bensinutsal. Rundt 1930 var det vel 
3000 – 4000 personar på Heimdal. 

Tillerbyggane hadde forstått denne 
sentraliseringstendensen og bygde 
 sentralskole like austom stasjonen – 
Breidablikk skole. Kommunelokalet 
til Tiller låg enda nærmare  stasjonen. 
På Leinstrandsida kom dei fleste 
forretning ane, i 1960 Heimdal kapell, 
som no er kjerke, og i 1955 kom ny 
Åsheim skole i staden for den  gamle 
innved Kongsvegen. Straks etter 
 begynte arbeidet med å planlegge 9-årig 
skole, og Åsheim ungdomsskole stod 
ferdig i 1966, Breidablikk ungdomsskole 
året etter. Seinare har det jo komme 
enda fleire skolar i området vårt.
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Vi minnes våre døde
Hver gang vi har hatt gravferd for 
noen fra vår menighet, ønsker vi 
å minnes dem ved den påfølgende 
gudstjenesten. Da skjer dette ved en 
enkel seremoni; vi leser navnet på 
den som er død, og tenner lys i stillhet 
i globen. Dette får de pårørende 
vanligvis beskjed om, men vi har ikke 
mulighet til å få denne beskjeden ut 
til absolutt alle. Derfor vil vi informere 
også her i bladet om praksis rundt 
dette: Det er altså vanligvis ved guds-
tjenesten påfølgende søndag etter 
gravferden at vi minnes våre døde. 
Ved konfi rmasjoner og andre  spesielle 
dager utsetter vi dette til første 
passende anledning. Dette kommer i 
tillegg til allehelgensdag, da alle døde 
det siste året blir minnet. Vel møtt til 
kirken, uansett anledning! 

Ny diakon til Heimdal
Ventetiden er endelig over og vi har 
fått fast ansatt diakon i  Heimdal 
 menighet igjen! Vel møtt til den 
 offi sielle innsettelsen av vår nye 
 diakon Maria Anonsen! Innsettelsen 
vil skje ved gudstjenesten søndag 16. 
juni kl. 11.00. Ved kirkekaffen etter 
gudstjenesten blir det anledning å 
møte Maria. Hun er allerede godt i 
gang med arbeidet – du har  kanskje 
møtt henne ved «Åpen kirke»? Vi 
håper alle tar godt imot henne og 
hjelper henne til rette i menigheten! 

Parkering ved kirken
Siden Heimdal Atriums bygge-
prosjekt startet har Heimdal kirke fått 
 betydelig mindre parkerings-arealer. 
De var heller ikke så strukturerte 
fra før, verken for handicappede 
(HC-plasser), ansatte eller andre. 
Husstyret for Heimdal kirke har 
derfor laget en plan for parkeringen, 
inklusive en søknad til kommunen om 
å få benytte en del av parkområdet 
utenfor porten til parkering, spesielt 
ved begravelser og konfi rmasjoner 
hvor behovet for parkeringsplasser 
er særlig stort. Det er allerede 2 
HC-parkeringsplasser på øvre platå, 
ved siden av hovedinngangen. En av 
disse er foreslått blendet med adgang 
for begravelsesbyrå til å parkere ved 
begravelser.

Nytt låssystem i kirken
Det er nå installert nytt  låssystem 
i kirken hvor adgang til kirken inkl. 
 sikkerhetsalarm skjer med en 
 kodebrikke. Ca. 50 ulike personer har 
mottatt sin personlige brikke som de 
da må ha for å komme inn i kirken. 
Kirkevergen har holdt innføringskurs 
for de angjeldende om bruk av lås-
systemet. Det vil bli en forenkling for 
brukerne når det nye låssystemet er 
tatt i bruk.

Skolestart
markering
Er du 6 år og skole-
starter? 18. august 
kl 11.00 vil vi  markere 

dette ved gudstjenesten i Heimdal 
kirke og 6- åringer vil motta ei 6-års-
bok. Invitasjon  kommer i august. 
Velkommen.

Familiesamlinger
Fra september vil vi ha familiesam-
linger i Heimdal kirke annenhver 
 mandag. Familiesamling betyr at 
 dette er åpent for alle aldre. Tids-
rammen vil være kl 16-18, men det 
er helt greit å komme og gå når du 
vil. Middag blir servert kl 16.30 og det 
vil bli ei kort, barnevennlig samling i 
løpet av tiden. Første familiesamling 
blir 2.september. Bli med og skap et 
treffsted med godt fellesskap.

Nytt fra Heimdal

Bli med på Heimdal menighet sin 
 sommertur!
Tirsdag 18. juni drar vi på busstur. I år blir turen 
ganske kortreist; vi drar til Løkken Verk og besøker 
Rosenvik håndverk. Vi drar deretter på sightseeing 
til kirkene og bygdene i Skaun, Buvik og Børsa. Vi 
kjører klokka 09.00 fra Heimdal kirke og er  tilbake 
ca. klokka 17.30. Pris per person: kr 600,- All mat 
og kaffe er inkludert. Ta gjerne med drikke på fl aske 
eller tom drikkefl aske til turen. Meld deg på ved å 
ringe eller sende sms med navn og  telefonnummeret 
ditt til:  diakon Maria Anonsen 980 15 536 eller send 
en e-post til: post.heimdal.trondheim@kirken.no. 
Påmelding innen 14. juni. 

Nå kan du gi din gave til menighets 
bladet ved bruk av Vipps! 
Bladet er et felles dugnadsprosjekt for Heimdal, 
Tiller og Kolstad. Trykkingen av bladet dekkes for det 
meste av frivillige gaver fra leserne.  Distribusjonen 
 organiseres av hver enkelt 
menighet. Derfor er din 
gave kjærkommen og nød-
vendig! Slik gjør du: Åpne 
Vipps- appen. Klikk på «Kjøp 
og  betal». Skriv inn tallet 
«564283» i søkefeltet eller 
«Menighetsblad Heim, Kols, 
Till». Skriv inn ditt beløp, og 
klikk «Neste» og deretter 
«Send». Takk for det du vil gi!
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Sommeråpen kirke 
 onsdager 31. juli – 14. august 
kl. 11.0014.00
I sommer har du en fl ott anledning til 
å ta en titt inn i Tiller kirke. Den vakre 
kirkegården ved siden av kirken er 
også verdt et besøk. Kirken er åpen 
hver onsdag i perioden 31. juli – 14. 
august fra kl. 11-14. I dåps sakristiet 
serveres kaffe, te og noe å bite i. En 
ansatt fra Tiller  menighet er til stede. 
De som går langs pilegrims leden og 
har med seg et pilegrims pass, kan 
få et stempel på passet sitt. Kirken 
kan også benyttes for en stille stund i 
kirkerommet, for å tenne et lys eller 
for bønn og meditasjon. 

Pilegrimsvandring fra Tiller 
kirke til Nidarosdomen 
 onsdag 31. juli 
Under Olavsdagene kommer mange 
pilegrimer til Nidarosdomen. Nå skal 
vi vandre som pilegrimer også fra 
Tiller! Man kan starte enten fra Klæbu 
eller fra Tiller. Oppmøte kl. 10.00 
fra Tanem (nytt buss-stopp) i Klæbu. 
Oppmøte kl. 12.45 fra Tiller kirke. Det 
blir pauser underveis. Ta med egen 
mat og drikke. Mer info kommer til 
vår nettside og på Facebook, eller du 
kan ta kontakt med diakon Kaarina 
Kauppila tlf. 482 38 105 eller 
kk876@kirken.no. Arr. Klæbu 
 menighet og Klæbu kommune i 
 samarbeid med Tiller menighet

Formiddagstreff på Tiller 
menighetssenteret 
En gang i måneden samles vi til 
formiddagstreff på Tiller menig-
hetssenter, Romemyra 66. På 
formiddags treffet kan du oppleve 
trivelig  samvær, høre interessante 
foredrag og andakter, kjøpe lodd og få 
 påsmurte smørbrød med kaffe /te til. 
Formiddagstreffet er åpent for alle.
Datoer til høsten: Torsdager kl. 11.30-
13.30. 12. september: Hemmelig 
gjest. 3. oktober: «Glimt fra Roma» 
ved Tore Martinsen. 14. november: 
«Med lukt av jungel og olje» om ved 
 Willy Lundvigsen fra Mission Aviation 
Fellowship. 5. desember: Julemiddag. 
Byneset seniorkor synger julen inn. 

Varmt velkommen til 
 familiemiddag! 
Middagen er en fi n mulighet til å
bli kjent med andre familier i 
 nærmiljøet. (Pris 50 kr/per familie.) 
Etter maten blir det ulike aktiviteter 
for barna, mens de voksne drikker 
kaffe. Vi avslutter med en helt enkel 
gudstjeneste. Påmelding en dag før 
til diakon Kaarina Kauppila, sms 
482 38 105 eller kk876@kirken.no.
Datoer for høsten: 18.sept, 16.okt, 
13.nov og 11.des. Tid: klokken 17.00-
18.30. Sted: Tiller menighetssenter.

Tweens
For hvem: 4.-8.klassinger. Når: 
 Annenhver fredag fra kl. 18.00 - 20.30. 
Hva: Den første timen kan en velge 
mellom sports lige aktiviteter eller 
 annen varierende aktivitet. Deretter 
blir det andakt, kiosk, brettspill og 
hygge. Datoer for høsten: 6. sept, 
20. sept, 4. okt, 18. okt,1. nov,15.
nov og 29. nov. Sted: KVT (Kristen 
videregående, Trøndelag), Østre 
 Rosten 35

Tiller åpen barnehage:
Det er et gratistilbud til deg med 
barn i alderen 0-3 år. Vi holder åpent 
mandag og tirsdag, kl. 09.00-14.30 
og onsdag 9.00-14.00. Sted: Tiller 
 menighetssenter, Romemyra 66. 
Alle dagene er det musikksamling 
kl. 11. Barnehagen starter opp igjen 
etter sommeren mandag 19. august. 
Hold deg oppdatert på åpningstider, 
planer og arrangement via facebook-
siden: Tilleråpenbarnehage

Førsteklasses 
gudstjeneste!           
Skolestartsmarkering og 
6-årsbok utdeling for alle 
førsteklas singer. Tid: 

søndag 18. august kl. 11.00 Sted:  Tiller 
kirke. Se etter invitasjon i  posten.

Under og Undredag for 
2. klassinger
I Heimdal kirke fredag 16. august. 
Se s. 3

Tårnagentdag 2 for dere på 
4. trinn
I Tiller kirke tirsdag 10. september. 
Se s. 3

Nytt fra Tiller

KIRKEKORET
har høstens  første øvelse 
 tirsdag 20. august på menig-
hetssenteret kl 20. Nye 
 sangere er også velkomne!

Barnekoret TIMBAKO for barn 
i alderen 5-9 år har trolig sin 
første øvelse onsdag 28. august 
på menighetssenteret kl 1730. 
Se hjemmesiden for oppdatert 
info når det nærmer seg. Vi tar 
inn nye medlemmer i høst.
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Slutt på distribusjon av menighetsbladet!?

Kolstad menighet har i mange år hatt 
et misjonsprosjekt i Mali via Norsk 
Misjonsselskap. Denne avtalen er nå 
fornyet og vi håper å kunne bidra til at 
arbeidet innen landsbyutvikling – der 
kampen mot omskjæring av unge jenter 
har størst fokus – lykkes i samarbeid 
med lokale partnere. Arbeidet foregår 
blant fulani-folket som er nomader 
med en sterk og stolt tradisjon, der et 
fåtall er kristne. Misjonærene i Mali 
utgjør et arbeidsfellesskap som består 
av misjonærer fra sju  organisasjoner 

Nytt fra Kolstad 
Menighetens misjonsprosjekt i Mali

Aldersgruppe Aktivitet Tidspunkt
0-2 år Babysang

Velkommen til en hyggelig 
 formiddag i kirka! Etter sang-
stunden spiser vi lunsj sammen 
(kr 30,-). 
Følg oss på Facebook: 
Babysang i Kolstad kirke

Tirsdag kl. 11:00
(partallsuker)
-  3. og 17. september
-  1., 15. og 29. oktober
-  12. og 26. november
Og noen onsdager på 
Helsehuset (se fb)

4-13 år Barnekor - Komba-Ja! er Kolstad 
menighets barnekor – Barnekor er 
både lærerikt og gøy! På  øvelsene 
bruker vi ulike sangleker og 
 stemmeøvelser, og de som vil, får 
trene på å synge solo. Vi opptrer 
3-4 ganger i semesteret.

Torsdag 
4år -2. trinn: kl. 17.00.
Fra 3. trinn:   kl. 17.45 
GS298@kirken.no
Tlf: 916 03 978

(Godt) voksne Onsdagstreff
På onsdagstreffet er det først og 
fremst hyggelig sosialt  samvær 
med festlige innslag eller 
 foredrag, andakt og allsang og 
ikke minst: GOD MAT!

Onsdag kl 11:30 
-  28. august Kirsten 

Skogstad, tannpleie.
-  11. september Heimdal 

 spelemannslag
-  25. september Infosenteret for 

seniorer: «Takk, bare bra?» 
Psykisk helse. Ensomhet

Alle Tanker, toner, tekster
Samling på Søbstad helsehus 
(storstua) med kaffe, kake og 
kollekt.

Fredag kl 17:00
- 7. juni
-  5. juli
-  2. august
-  6. september

Alle Kirkemiddag
Denne dagen kan du/dere komme 
til dekket middagsbord og slippe å 
ta oppvasken etterpå!
Påmelding på 
www.kirken.no/kirkemiddag eller 
til Grete: GS298@kirken.no, 
tlf: 916 03 978.

Kl 17:00 - ca. 18:30
-  5. juni 
-  18. september

Aktivitetskalender

og fem land, fi re afrikanske i tillegg 
til  Norge. Dette gir både styrke og 
utfordringer. Utfordringene ligger i 
 kulturelle og teologiske forskjeller 
mellom land og kirkelige tradisjoner. 
Styrken ved å jobbe i et  multikulturelt 
fellesskap er at man må senke 
 personlige ambisjoner for å nå felles 
mål.  Målet er å formidle på en troverdig 
måte at det Jesus sier og gjør også er 
gyldig for fulanitalende  mennesker i 
Mali. Måten å arbeide på gjenspeiler at 
man alltid tar hensyn til alle sider av 

menneskers behov: ånd, sjel og kropp, 
et helhetlig menneskesyn. «Du kan 
også be for misjonærene, arbeidet de 
driver og menneskene de møter - dette 
er viktig og hjelper.»

Du kan støtte arbeidet på guds-
tjenester der vi tar opp offer til 
menighets prosjektet eller via en gave 
til  menigheten merket med «Misjons-
prosjekt i Mali». Takk!

Bladet du holder i hendene, kan være 
det siste som Kolstad menighet har 
mulighet til å dele ut i sitt område. 
Distribusjonen har tidligere blitt utført 
av profesjonelle, men etter at de gikk 
konkurs, er det kun  leverandører igjen 
som menigheten rett og slett ikke har 
råd til å betale. Det viser seg også å 
være svært vanskelig å rekruttere 
 frivillige til utdeling av menighets bladet, 
både i  tilstrekkelig antall og som en 
kontinuerlig oppgave. Når menighets-
rådet skal ta stilling om  distribusjon av 
bladet eller det  «vanlige» menighets-
livet med  samlinger av ulike alders-
grupper skal fi nansieres, er det det 
siste som prioriteres.

Hvis utdelingen av bladet ikke kan 
 fi nansieres av gaver og det  heller ikke 
er mulig å få gjennomført  distribusjonen 
av frivillige  medarbeidere i Kolstad 
menighet, vil informasjonen  formidles 
hovedsakelig via Kolstad menig-
hetens nettsider. Der vil du også fi nne 
 menighetsbladene digitalt. I tillegg vil 
det være papir- menighetsblad i kirken 
som man kan ta med til seg selv og 
 andre som ønsker å få det. Dessuten 
skal vi prøve å tilrettelegge for at de 
som ikke kan hente  bladet selv, kan 
få det når de  informerer oss om dette 
ønsket. Dette er beklagelig og trist. Ta 
kontakt med menighetsforvalter Jørn, 
hvis du vil  gjøre noe med dette. Et lite håp 
er igjen … OBS: Sommerpause på noen aktiviteter!
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Livets gang
Heimdal menighet
Døpte
24.02. Erle Fossen Bredeli
24.02. Milan Aleksander Søberg Wikdahl
24.02. Lea Tollin Aunrønning
03.03. Olava Anzjøn
03.03. Dennis Skavøy Wahl
03.03. Ulrik Elstad Skaset
24.03. Elvira Myrvold
31.03. Ailin Hivand Vonheim
07.04. Noel Kelechi Hokstad Ujunwa
21.04. Emily Ulfsnes Otervik
21.04. Maria Rivas
21.04. Leon Gabriel Müller-Olden
28.04. Even Knudsen
28.04. Aurora Larsen Wang

Døde
22.02. Olav Marenius Olsen
22.02. Gerd Mary Eide
26.02. Marit Ødegård
01.03. Ola Kristian Rian
07.03. Bjørnhild Oddlaug Bjørnebo
08.03. Inger Følstad
15.03. Borgun Augusta Klukstad
19.03. Arne Olav Haukås
22.03. Jan Erik Engstrøm
26.03. Harry Hansen
29.03. Finn Helge Hansen
02.04. Ragnhild Aa
04.04. Kjell Jomar Engebretsen
12.04. Edel Rye
16.04. Marit Granbo
23.04. Åshild Solem
26.04. Berit Reitan
07.05. Torild Larsen
10.05. Mildrid Rønning
10.05. Reidar Graneng Løvø
10.05. Inger Solfrid Berg
14.05. Kari Martine Buvik

Kolstad menighet
Døpte
17.03. Gabriel Bekken Johansen
17.03. Emil Holm Beisvåg
14.04. Freija Julianne Sletten Holst
21.04. Oline Denstad Plassen
21.04. Andrea Elise Brenden-Nordstrand
28.04. Odin Mikael Bueno Myklebust

Dåpsbarn fra Kolstad døpt 
i andre menigheter:
24.02. Tiril Overrein Dahl i 
 Havstein kirke
10.03. Bendik Lind Kråkenes i 
 Havstein kirke
31.03. Alexander Berg Rotvik i Havstein
06.04. Timian Balsvik Røros i 
 Havstein kirke
07.04. Maja Uglem i Hommelvik kirke
07.04. Levina Eriksen Røsberg i 
 Tiller kirke
14.04. Frida Evjemo i Selbu kirke
28.04. Theo Kvithyll i Tiller kirke
12.05. Ludwik Hilding Østerløf Angell 
 i Byneset kirke

Døde
14.02. Trude Reitan
22.02. Bjørg Møllerop
22.03. Gudrun Oddbjørg 
 Antonie Rønning
26.03. Rigmor Helen Daldorff
04.04. Målfrid Jenny Grønli
09.04. Monica Rolfsen
12.04. Dagrun Peggy Hegli
26.04. Knut Agnar Olaussen
02.05. Odd Hansen

Tiller menighet
Døpte
10.03. Benjamin Finseth
10.03. Edvard Vold Johnsen
10.03. Gabriel Berdal
17.03. Storm Agnus Lundhaug Forseth
17.03. Maiken Leknes
17.03. Isak Hansen Skjønhaug
24.03. Johan Kalland Rishaug
24.03. Emilie Brekke Falkfjell
31.03. Angelica Høybakken Postholm
31.03. Atarah Nunane Pelleh
31.03. Tobias Gregory Stahl
07.04. Elias Leth-Olsen Torset
07.04. Levina Eriksen Røsberg
07.04. Ella Sofi e Hegdahl-Groven
14.04. Yacob Lund Celik
14.04. Iver Lomundal Wibe
14.04. Nora Hansen Gullberg
14.04. Elias Wedø-Tellebon
21.04. Eline Marie Johannessen 
 Ekehaug
28.04. Theo Kvithyll
28.04. Julian Flostrand Østby
28.04. Pia Nornberg Aune
28.04. William Jevard

Døde
19.02. Kjell Dahl
15.03. Inger Berg
15.03. Aud Alma Skjærvik
21.03. Kjell Baadshaug
25.03. Sverre Nilsen
29.03. Julie Elaine Jackson
05.04. Anne-Grete Rød Førde
11.04. Alf Jostein Sinnes
11.04. Iver Lillerønning
16.04. Brynhild Drugli
26.04. Lydia Charlotte Selnes
26.04. Thea Johanne Nygård
26.04. Sigrid Marie Haugrønning
02.05. Nidolf Dagfi nn Vollum
03.05. Harald Søraas

13-99

Snakk om store eller små ting
Gratis kaffe

Vi er fagutdannet og har taushetsplikt



Menighetsblad for Heimdal, Tiller og Kolstad14

Heimdal menighet
Kontorene våre fi nner 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 Dagfi nn 
 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

Diakon Maria Anonsen
980 15 536
ma348@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

Diakon Inger Johanne 
 Kristiseter, 4146 82 22
E-post: IK447@kirken.no

Menighetsrådsleder 
Robert Johansen

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

Stø�  våre
ann� sør� !

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
• Eukontroll
• Service klimaanlegg
• Salg av bilrekvisita, 
 dekk og felger



9. september, samtidig med 
kommune og fylkestingsvalg, 
er det kirkevalg. Da skal det 
velges nye menighetsråd i 
alle landets menigheter. Vi 
har spurt tre av dem som 
stiller til valg, Linnea Gunnes 
fra  Heimdal, Sissel Trøan fra 
Kolstad og Thore Nome fra 
Tiller, om hvorfor de synes 
det er viktig å være med i et 
 menighetsråd, og hva de håper 
å bidra med.  

Linnea Gunnes, 
Heimdal:  
– Et  menighetsråd 
 representerer 
 medlemmene i 
en menighet, og 
skal sammen med 

 ansatte «ha sin oppmerksomhet 
henvendt på alt som kan gjøres for 
å vekke og nære det kristelige liv i 
menigheten» (utdrag fra  kirkeloven). 
Med andre ord skal  menighetsrådet 
være med på å bygge menighet. 
 Menighetsrådet bør være bredt 
sammensatt, slik at ulike  interesser 

og behov i menigheten kan  tilgodeses. 
Jeg synes det er viktig at menighets-
rådet er med på å støtte eksisterende 
menighetsarbeid og hele tida se om 
uløste behov kan møtes.

Sissel Trøan,  Kolstad:  
– Jeg bor i 
 nærområdet og har 
blitt veldig glad i 
Kolstad kirke. Jeg 
synes det er  positivt 
at det foregår mange 

 aktiviteter i kirka gjennom uka, både 
for unge og eldre. Da jeg så at det 
manglet kandidater til menighets-
rådet i Kolstad, tenkte jeg derfor at 
det var en oppgave jeg hadde lyst på. 
Dette er et arbeid jeg ønsker skal 
fortsette, og kanskje kan vi videre-
utvikle disse tilbudene. 

– Det jeg ønsker meg er ei raus, 
inkluderende og tolerant folkekirke.  
Jeg ønsker at kirka og dens arbeid 
skal føles relevant for flere enn den 
rekker ut til i dag. Jeg ønsker at folk 
skal forstå at «hverdagstroen» deres 
er ei tro som er god nok! Kanskje 
kan menighetsrådet reflektere rundt 
dette og komme frem til noen gode 
forslag?

Thore Nome, Tiller: 
– Jeg er døpt inn i 
Den norske kirke og 
har vært  medlem 
hele mitt liv. For 
meg er kirka viktig 
både som tros-

samfunn og kulturinstitusjon, og 
 derfor er det  naturlig for meg å være 
med å ta ansvar gjennom frivillig 
 engasjement. Jeg har arbeidet i 
kirka hele mitt yrkesaktive liv og 
vet at kirka er helt avhengig av 
frivillige i et godt  samspill med de 
 ansatte. – Jeg  ønsker å videreføre og 
 utvikle kirka på Tiller som en åpen 
og  inkluderende menighet med en 
satsing på fire hovedpilarer: Det er 
et variert gudstjenesteliv, diakonalt 
nærvær i lokalsamfunnet, barne- og 
ungdomsarbeid og kultur og  musikk. 
Det siste kan jo nå få et løft på grunn 
av det nye orgelet i Tiller kirke. Jeg 
ønsker meg en kirke på Tiller som 
folk kan oppleve som sin egen, enten 
de er barn, unge, voksne eller gamle. 
Det er også viktig at menighetsrådet 
kan støtte opp om de ansatte og 
andre frivillige. Jeg har erfaring fra 
ulike typer kirkelig arbeid og håper 
at det kan komme til nytte dersom 
jeg blir valgt inn i menighetsrådet.
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KIRKEVALG TIL HØSTEN 
– Du kan påvirke kirka di!

Heimdal:
1. Jarle Karlsen
2. Linnea Elisabet Gunnes
3. Tor Inge Skjøtskift
4. Janne Landrø Nilsen
5. Aleksander Hoff Iversen
6. Åge Søsveen
7. Per Knutsen
8. Bertel Aasen
9. Kjell Petter Olaussen
10. Peter Kaare Værlien
11. Gunnhild Glømmen
12. Leif Mastad

Hvem stiller til valg til menighetsrådene i Heimdal, Kolstad og Tiller?
Kolstad:
1. Sissel Trøan
2. Hanne Elisabeth Jystad
3. Lauritz Løfall
4. Ragnhild Tvete
5. Robert Ditlev Johansen
6.  Solaug Trøan Ellefsen

Tiller:
1.  Leiv Erik Elvestad
2.  Aud Johanne Keysan Rosvoldsve
3.  Alf Egil Aaberge
4.  Thore Nome
5.  Hilde Bjørnholm Ezeh

6.  Sigmund Aasjord
7.  Stian Samset Elvebakk
8.  Trond Garnes
9.  Ludvig Karlsen

Opplysninger om kirkevalget finner 
du på: www.kirkevalget.no
Forhåndsvalg skjer i perioden 
10. august til 6. september. For 
 nærmere informasjon om tid og 
sted: se www.kirken.no/Kolstad, 
www.kirken.no/Heimdal eller 
 www.kirken.no/Tiller, eller ring 
tlf.: 994 36 000.


