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Musikken i kirka
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Ord til ettertanke

Veien hjem

Dagfi nn Bjerkestrand

Matteus11,16-19:

Menhvaskaljegsammenlignedenne
slektenmed?Denlignerbarnsom
sitterpåtorgetogropertilhverandre:
‘Vispiltepåfløytefordere,mendere
villeikkedanse.Visangklagesanger,
menderevilleikkesørge.’

ForJohanneskom;hanverkenspiste
ellerdrakk,ogfolksier:‘Hanharen
ondåndiseg.’Menneskesønnenkom;
hanspiserogdrikker,ogdesier:‘Se,
forenstoreterogvindrikker,vennmed
tollereogsyndere!’–MenVisdommen
harfåttrett,detbekreftergjerningene
hennes.»

Uansett hvordan et budskap 
 presenteres så er det noen som ikke 
vil høre. Mange ganger spekulerer 
jeg på hva som egentlig går inn av 
det vi forkynner i kirka. Jeg står på 
prekestolen og forteller at Jesus er 
stått opp fra de døde. Det er en del av 
kjernebudskapet i kristen tro.  Hvorfor 
tror noen på det som sies mens andre 
gjør det ikke? Og hvordan skal man få 
folk til å tro på dette? Hva  overbeviste 
deg? Eller hva vil overbevise deg, 
hvis du ikke tror? Noen vil absolutt 
ikke høre, verken på argumenter 
eller  fortellinger om opplevelser. 
Men mange som tror på Jesus og 

LysVåken – overnatting  
i Kolstad  kirke
Den første helgen i advent inviteres 11-åringene i Heimdal, 
Tiller og Kolstad menigheter til overnatting i Kolstad kirke! 
Det blir mange fi ne aktiviteter, mat og kos lørdag kveld, og vi 
deltar på gudstjenesten på søndag. Invitasjoner kommer i posten. 

hans oppstandelse, har  opplevd 
en lang reise til sin tro. En reise 
som er  forskjellig fra menneske til 
 menneske. Det begynte kanskje som 
motstand av all kristentro, så begynte 
man å tenke at det kanskje kunne 
være noe i det, eller så fi kk man en 
åpenbaring sånn helt fra det blå. En 
åpenbaring om at de trengte frelse, 
eller at Jesus virkelig lever,  eller 
noe annet. Misjonærer kan  fortelle 
om at folk de møter, faktisk har 
fått åpenbart mye av det  budskapet 
misjonærene kommer med, allerede 
lenge før de fi kk høre hva det egentlig 
var. Jeg tror nemlig at Gud har lagt 
ned en lengsel i oss alle sammen. En 
lengsel tilbake til seg selv. Slik Gud 
selv lengter etter oss. Derfor kan 
det å tro like gjerne være å slutte å 
benekte det du allerede er, nemlig 
en kristen. Veien hjem til Gud er ulik, 
men veien hjem er veien hjem for alle. 
Velkommen hjem!

Felles arrangement for menighetene
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Er det greit å gjøre alle 
 folkeslag til disipler?

Tekst: Anne Liv Elvestad

Dette spørsmålet ble reist under 
årets Olavsfest. Temaet  engasjerte, 
ordet misjon klinger fremdeles 
dårlig i mange sine ører. Debatten på 
Vestfrontplassen fikk fram at dette er 
noe alle religioner driver med, og at 
det ligger i kristendommens vesen å 
dele evangeliet. Spørsmålet er bare 
hvordan det kan skje med respekt. 
-  Misjon i dag handler om hele 
 mennesket, sa misjonær Marit Breen 
fra Det norske misjonselskap (NMS) 
i en panelsamtale under Olavfest. 
Hun fortsatte: - Ved å motarbeide 
 omskjæring, seksuelt motivert vold, 
gi mulighet til sparing og mikrofinans, 
drive landsbyutvikling og språk-
opplæring, så virkeliggjør vi NMS sin 
visjon: dele troen på Jesus, utrydde 
fattigdom og bekjempe urettferdighet. 

Våre tre menigheter har alle misjons-
avtaler med NMS og via kirkeofringer 
og forbønn støtter de prosjekt i Mali, 
MidtØsten og Estland.

Kolstad menighet har 
misjonsavtale gjennom 
NMS i Mali

Kilde: Tekst og bilder er hentet 
fra NMS sine internettnettsider 
og  redigert av Inger Johanne 

 Kristiseter

Om Mali
Mali er et ørkenland i Vest-Afrika 
med en mangfoldig kulturell  historie. 
 Landet har siden frigjøringen fra 
Frankrike i 1960 vært påvirket av 
flere indre politiske uroligheter og 
 interne kriger. Tuaregopprøret i 
2012 var starten på den siste urolige 
perioden med krigshandlinger og 
terror. Mali har en stolt historie som 
bl.a. viser seg i  fargerike stoffer til 
klær og brukskunst samt en særegen 
 musikalsk tradisjon. Næringslivet 
er hovedsakelig jordbruksbasert og 
sårbart overfor tørke, gresshoppe-
svermer og internasjonale handels-
regimer. Mali er et av verdens 
fattigste land.

Misjon og gjensidighet over  landegrensene
Hva gjør NMS her?
Folketallet i Mali runder snart 20 
millioner og inkluderer ca. 3  millioner 
fulaniere. Kun et par hundre av 
disse er kristne. Og nettopp  dette 
var  grunnen til at NMS startet 
 arbeid i landet i 1986. Fulaniene er 
et  nomadefolk med en sterk og stolt 
 tradisjon som de ønsker å bære 
videre. I møte med fulanitradisjonen 
har NMS valgt å formidle Jesu ord og 
gjerning på en måte som ligger denne 
tradisjonen nær.  Misjonærene bruker 
tid på å bygge relasjoner til enkelt-
personer for å skape tillit og respekt 
hos hele familier og større klaner. 
NMS ønsker å jobbe på en måte som 
gjenspeiler at de tar hensyn til alle 
sider av menneskers behov: ånd, sjel 
og kropp, et helhetlig menneskesyn. 
I Mali er dette konkretisert i et større 
arbeid innen landsbyutvikling der 
kampen mot omskjæring av unge 
jenter har størst fokus.

Omskjæring  (kjønnslemlestelse) 
og fødselsskader skaper store 
 problemer for jenter og kvinner 
i Mali. I samarbeid med lokale 
 helsearbeidere jobber man derfor 
med å få slutt på denne tradisjonen. 
Etter flere år med målrettet arbeid er 
resultatene svært gode. Mange lands-
byer har sluttet helt med kvinnelig 
omskjæring, og innsatsen fortsetter i 
nye landsbyer.

NMS i Mali bidrar også med 
utdannings stipend og leksehjelp 
til barn som tilhører fulanitalende 
 menigheter. 

Mali

Mali
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Tiller menighet har 
misjonsavtale gjennom 
NMS i Midtøsten

Tekst: Leiv Elvestad  

Foto: Åslaug Ihle Thingnæs og SAT 7

Misjon uten misjonærer
Midtøsten er området mellom 
 Afghanistan og Marokko. Her har 
NMS drevet arbeid siden 1990, men 
har i dag ikke en eneste misjonær 
- i et område med omtrent en halv 
milliard innbyggere. NMS tenker at 
det i vår tid finnes mye mer effektive 
måter å drive misjon enn å sende ut 
misjonærer.

Misjon uten evangelisering
Landene i Midtøsten har store indre 
spenninger, og myndighetene frykter 
partidannelser. Evangelisering er 
 derfor forbudt. NMS ønsker  demokrati 
og ytringsfrihet, men da er det viktig 
med både klokskap og tålmodighet. 

Heldigvis kan man komme langt 
ved å benytte de mulighetene som 
lover og regler i Egypt gir. Bibelen 
er ingen forbudt handelsvare. Vil du 
selge  bibler i Egypt, er det derfor helt 
i  orden. Du kan også drive markeds-
føring av den og be folk kjøpe den. 

Mange i Midtøsten kan se satellitt-TV. 
Sat7 er en kristen satelittkanal som 
driver folkeopplysning og gir et viktig 
bidrag til arbeidet for menneskeverd 
og rettferdighet. Viktige målgrupper 
er kvinner og barn.

Misjon er å dele tro 
Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt 
hører til de eldste kirker som finnes. 
Omtrent 10 % av Egypts befolkning 
er kristne. 10 % av en befolkning på 

100 millioner tilsvarer 10 millioner, 
og vi snakker om en livskraftig kirke. 
Denne kirken trenger vår støtte, men 
å dele troen på Jesus betyr også 
at kristne i Egypt har noe å gi oss. 
Vi trenger å høre ord som dette av 
 biskop Thomas: «Frykt og sinne får 
ikke lov til å komme inn i hjertet mitt. 
Frykt er din største fiende - den får 
deg til å miste visdom og kraft. Hat 
er verdens farligste sykdom - full av 
hevnlyst og kilde til all djevelskap.» 
(fra Eyvind Skeies bok om biskop 
Thomas) 

Heimdal menighet har 
misjonsavtale med NMS i 
Estland

Tekst: Åge Søsveen  
Bilder: NMS

Det Norske Misjonsselskap, NMS, har 
samarbeidet med den  evangeliske 
lutherske kirken i Estland siden 
2003. Heimdal menighet inngikk en 
 samarbeidsavtale med NMS i 2011 om 
Menighetsutvikling i Estland. Hoved-
innholdet i avtalen er to-delt, forbønn 

Yacoub Fez, Midtøsten

Saku kirke, Estland
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Klimakampen sett fra Keren
Klimaendringene merkes overalt. 
Noen steder som flom og uvær, andre 
steder som issmelting eller som 
 havstigning, i mange land fra Kina 
til Afrikas Horn som tørke og ørken-
spredning. Fra 2. til 13.  september 
var en stor FN-konferanse i New 
Delhi i India (UNCCD COP 14) viet 
kampen mot nettopp ørken spredning. 
I den eritreiske delegasjonen var 
 kunstneren Habteweld Misgna fra 
vår vennskapsby Keren med. Han 
har malt en serie malerier som skal 
 skape bevissthet om betydningen av 
trær og aktivt engasjement i kampen 
mot global oppvarming. Habteweld 
har besøkt Trondheim to ganger, i 
2000 og i 2012. Blant annet var han på 
besøk på skoler og deltok på guds-
tjenester i Heimdal og Tiller. I 2012 
var han også med på en utstilling her 
i byen med tittelen «Trees for friend-
ship». Det var da han fikk inspirasjon 
til den store bildeserien sin. Den ble 
først vist i Eritrea og nå altså også i 
India, der den fikk stor oppmerksom-
het. Alle bildene til Habteweld har 
en appell om å våkne og handle for å 
forandre verden til det bedre, alle er 
båret av kjærlighet til Guds skaper-
verk og tro på at vi kan redde jorda 
hvis vi er sammen om det.

Vennskapsmenigheten i 
Keren i Eritrea

Tekst og bilde: Jon Smidt

I 1992 ble det via Kirkens Nødhjelp 
etablert en vennskapsforbindelse 
mellom Heimdal og byen Keren i 
 Eritrea, som nettopp hadde blitt fri 
etter en lang frigjøringskrig med 
 Etiopia. To år seinere kom  ordføreren 
i Keren på besøk og sammen med 
ham presten i den  evangeliske 
 (lutherske) kirken i  Keren, 
 Ghebrehannes Mender. Fra da av 
har menigheten i Keren og i Tiller og 
Heimdal vært vennskaps menigheter. 
Vi har hatt besøk fra Keren mange 
ganger, blant andre av pastor Zere 
Bekit, som i mange år også var rektor 
på døveskolen i Keren, og flere fra 
Tiller og Heimdal og Kolstad har 
vært på besøk i Keren siden 1994. I 
Keren blir vi  alltid tatt godt imot og 
kjenner oss hjemme i gudstjenesten 
som er preget av at den evangeliske 
kirken i Eritrea startet med svenske 
misjonærer på attenhundretallet. 

Vennskapsmenighetene ber for 
 hverandre i gudstjenesten, og iblant 
er det kollekt enten til menigheten 
i Keren eller til døveskolen, som 
drives av den evangeliske kirken. 
Det  handler om både åndelig og 
 økonomisk støtte, men like mye om 
fellesskap og gjensidig kontakt, til 
tross for politiske og andre hindringer 
som etter hvert har dukket opp.

for menighetsutvikling i Estland og 
økonomisk støtte (Heimdal  menighet 
har forpliktet seg til å gi 4000 kroner/
år). Menighetene i Estland vokser, 
 optimisme rår! Menighetene er 
overbevist om at forbønn er en viktig 
del av det som skjer. Her har Mihkel 
Reinup vært en viktig brikke. Han 
og mange andre eldre i Saku ba i år 
etter år om det som den gang bare 
var en drøm. Bønnesvarene kom 
etter hvert: Barn og unge som tror 
på Jesus, - menighetsdannelse! Nå 
skal det bygges kirke. Det  startet med 
ungdomsarbeid, men har videre-
utviklet seg til også å innebære 
støtte til menighetsutviklings prosjekt.  
NMS U (NMS ungdomsorganisasjon) 
pleier nær kontakt med ungdoms-
organisasjonen i den estiske  kirken. 
Vi  gleder oss over et gjensidig 
 samarbeid som sprer kunnskap og 
 inspirasjon på tvers av både  kulturelle 
og  geografiske grenser. Det er sterkt 
å høre kirkens historie bli fortalt, 
om kampen for tilværelsen under 
 Sovjetstyre og om gleden og håpet 
for fremtiden. Engasjerte lokale 
 medarbeidere jobber sammen med 
dyktige NMS-misjonærer. Det gir 
resultater! I den andre menigheten, 
Mustamäe, fikk menigheten en million 
Euro fra staten via EELK  Konsistorium 
rett før jul. Dermed fortsetter 
bygnings arbeidet på den nye kirken! 
Kirken var bare en umulig drøm for 
ti år siden, og nå står den der!  Gud 
har gjort det umulige mulig! Men 
om selve bygget er oppe,  gjenstår 
det  innvendige arbeidet. Menigheten 
 håper å få samlet inn mellom 10 
000 og 20 000 Euro i tillegg til det de 
allerede har, slik at det blir mulig å 
få gjort ferdig kontorer og entreen. 
Da kan man begynne å bruke dette 
til samlinger, noe som er nødvendig 
siden menigheten er sagt opp fra 
bydelshuset de nå leier plass i. Dette 
bygget skal nemlig rives. Men som 
de selv sier: Gud har velsignet oss 
rikelig, så vi er ikke bekymret. Vi vet 
at Han har en plan, og vi tar imot alt i 
takknemlighet! Misjon nytter!

Habteweld på utstillingen i  
New Delhi

Vennskapsmenigheten i Keren i 
Eritrea
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Håkon: - Musikken er også med på å 
skape en identitet og tilhørighet. Det 
kan være ulike typer av gudstjenester 
med forskjellig musikk, men de er 
innenfor samme ramme.

Knut-Inge: - Ja, og sang fungerer som 
en samhandling i gudstjenesten. 

- Kan vi snakke litt om ulike typer 
musikk? Hvor mye synes dere kirka 
kan og skal være en kulturscene for 
ulike typer av konserter utenfor det 
rent gudstjenestelige?

K-I: - I Tiller prøver vi å slippe til så 
mange som mulig av dem som melder 
seg.

H: - Jeg mener også at kirka skal 
være en så åpen kulturscene som 
mulig. Men på egne premisser.

E: - Ja, vi bør favne bredt, men hvis 
det kommersielle blir det viktigste, 
kan det gå ut over det kirka står for. 
Der bør vi si stopp. Men kirka har 
 veldig godt av å eksperimentere litt.

- Skal kantorene gi menigheten det 
de kjenner, eller utfordre ved også å 
bruke mer ukjent musikk?

E: - Kirka har alltid vært en arena for 
det nye. Bach og Händel skrev jo ny 
musikk, samtidsmusikk for sin tid. I 
nyere tid har det kanskje blitt mindre 
plass for den helt nye musikken.

K-I: - Men det er ikke så lett dette. 
Jeg har prøvd meg iblant med noe 
nyskapende i begravelser, men fått 
reaksjoner. Folk vil helst ha noe de 
kjenner.

E: - Det har skjedd en utvikling her. 
Folk hører jo mye på musikk i våre 
dager, og mange ønsker seg musikk 
de er glad i, musikk som ikke trenger 
å være kirkelig, f.eks. i begravelser.

H: - Sjøl skulle jeg gjerne spilt mer 
samtidsmusikk. Som musikk av Egil 
Hovland. Hans musikk til Jobs bok 
understreker dramaet i teksten.

Hva ville kirka vært uten musikk? 
Tekst og foto: Jon Smidt

Orgelmusikken, salmesangen, 
liturgien, korsangen. Fest-
musikk ved bryllup og de store 
høytidene, stille musikk ved 
begravelser og kveldsmesser. 
Konserter med klassisk musikk 
eller nyskrevet musikk eller 
ungdomsmusikk. Kirken er 
 landets største kulturscene,  
sies det.

Organister kaltes de før, nå er 
de kantorer, de som har ansvaret 
for musikken i kirkene våre. Hva 
tenker de om arbeidet sitt og om 
musikkens plass og betydning? 
En onsdagsformiddag samler 
 Menighetsbladet de tre  kantorene 
i Heimdal,  Kolstad og Tiller for å 
snakke om det:  HåkonGrotnes,
ErlingWithAasgård og Knut-Inge
Klock, alle med  solid kirkemusiker-
utdanning fra  Musikkonservatoriet 
i  Trondheim, alle med lang  erfaring 
som  kirkemusikere, men med litt 
ulike veier fram til den stillingen de 
nå har hatt i noen år. Erling, som 
vokste opp på en gård i Surnadal med 
kirka som nærmeste nabo, ble tidlig 
fascinert av orgelet, og prestesønnen 
Knut-Inge fra Meråker hadde lyst til 
å spille i kirka, mens Håkon fikk et 
innfall å prøve å spille orgel en gang 
i studietida, og så viste det seg bare å 
være veldig morsomt!

- Hvorfor er musikk viktig i kirka 
egentlig? 

Erling: - Musikken har fulgt kirka 
i alle tider. Det har ikke alltid vært 
 tradisjon for at alle synger, men 
 liturgien ble sunget, blant annet fordi 
den kunne høres bedre da.  Musikken 
gir form til budskapet. Og den er 
interaktiv,  skaper sammenheng 
og samspill mellom musikere og 
 menighet. 

Tre blide kantorer: Håkon Grotnes, Heimdal, Erling With Aasgård, Kolstad, 
Knut-Inge Klock, Tiller.
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H: - Jeg tror vi kunne brukt mer tid 
og ressurser på å prøve ut en annen 
slags musikk og andre instrumenter 
på andre tidspunkt enn den vanlige 
høymessetida. Der tror jeg også det er 
store muligheter for å være utøvende 
musiker.

- Hvilke ønsker og planer har dere 
som kantorer nå framover? 

K-I: - I Tiller har vi nettopp rodd i land 
et stor-prosjekt vi har arbeidet med i 
årevis: nytt orgel!

E: - Jeg kunne gjerne tenke meg at 
samarbeidet menighetene imellom 
ble en fast rutine. Sånn at f.eks. 
 samme slags gudstjeneste ikke 
 legges samtidig. Og sånn at det ikke 
ble så krevende å få i gang samar-
beidsprosjekt, konserter og annet.

H: - Vi har hatt flere fine samarbeids-
prosjekt om konserter, men nå 
har det stoppa opp på grunn av 
 manglende bevilgninger.

E: - Ja, vi må søke offentlige  midler 
og det tar tid og krefter å  skrive 
 søknader. Egentlig er det små 
 ressurser som trengs for å få til noe, 
men det må søkes ekstra for å få 
dem. Det er ganske rart med tanke på 
at kirka er Norges største  kulturaktør.

- Utfordringer der altså, men hva er 
det beste med å være kantor?

K-I: - Det er å leve i musikken. Du er 
midt i musikken, enten du sitter på 
orgelkrakken eller dirigerer kor.

H: - Noe av det morsomste er å skape 
musikk sammen med andre.

E: - Det å få ting til å fungere i 
 musikken, sånn at andre blir dradd 
med, det er en stor ting hver gang! 
Opplevelsen av å være med på noe 
som er litt større enn det vanlige.

E: - I gudstjenesten er det et poeng 
å få fram teksten eller søndagens 
 særpreg gjennom musikken, og det 
går an å eksperimentere for  eksempel 
i preludier eller i musikk underveis 
i gudstjenesten for å understreke 
tekster eller søndagens budskap og 
tema musikalsk.

H: - Vi planlegger jo gudstjenesten på 
forhånd, og da kommer det ofte en idé 
til musikk.

K-I: - Ja, vanligvis prøver vi å følge 
opp søndagens preg. Men iblant er 
det andre ting som trumfer dette. 
Når det f.eks. er konfirmantpresenta-
sjon i  kirka, spiller jeg festlig musikk 
uansett.

- Hva med ny liturgi?
H: - Det har blitt lagt ned mye tid og 
ressurser på å utvikle ulike liturgier 
for at menigheter skal kunne velge 
det som passer dem. Jeg er slett ikke 
imot fornyelse, men resultatene av 
arbeidet har ikke stått i forhold til 
 ressursbruken.

E: - Og det er et poeng at vi kan 
 kjenne igjen ledd i liturgien også 
i  kirker i et annet land gjennom 
 tonespråket. Slik bindes den 
 verdensvide kirka sammen også 
 tonalt. Samtidig bør vi  eksperimentere 
med form og farge i musikken også.

- Er det en spenning mellom det å 
være del av en gudstjenestefeirende 
menighet og det å være en utøvende 
musiker? 

K-I: - Jeg ser meg sjøl som menig-
hetsorganist helt og holdent.

E: - Jeg har nok en fot i begge leirer, 
men det er to helt ulike roller! En 
gudstjeneste tjener på å ha god flyt. 
Et langt musikkstykke kan bryte den 
flyten, et postludium kan rett og slett 
bli for langt.

MENIGHETSRÅDENE  
- VALGRESULTAT

Kolstad
Medlemmer (urangert)
Sissel Trøan
Hanne Elisabeth Jystad
Lauritz Løfall
Ragnhild Viktoria Tvete Krogstadmo
Robert Ditlev Johansen
Solaug Trøan Ellefsen

Varamedlemmer (rangert)
Helge Rognhaug
Ranfrid Solem Forsell
Einar Sæterbø
Helge Svedal
Lene Bye Lorentzen

Heimdal
Medlemmer (urangert)
Jarle Karlsen
Linnea Elisabet Gunnes
Tor Inge Skjøtskift
Janne Landrø Nilsen
Aleksander Hoff Iversen
Åge Søsveen
Per Knutsen
Bertel Aasen

Varamedlemmer (rangert)
Kjell Petter Olaussen
Peter Kaare Værlien
Gunnhild Glømmen
Leif Mastad
Geir Inge Singstad
 

Tiller
Medlemmer (urangert)
Stian Samset Elvebakk
Leiv Erik Elvestad
Hilde Bjørnholm Ezeh
Trond Garnes
Aud J Keysan Rosvoldsve
Alf Egil Aaberge

Varamedlemmer (rangert)
1. Sigmund Aasjord
2. Thore Nome
3. Ludvig Karlsen

De nye rådene tiltrer 
1. november 2019.
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Gudstjenester

DATO 
DAG 
PREKEN-
TEKST
Søndag 29. september
16. søndag i treenighet
Matt 11,16–19

Gudstjeneste kl. 11.00.  
Steffen Torsteinsen Aune.  
Offer til:  Kirkens Nødhjelp.

Gudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11.00. Andresen. 
 Diakoniens dag. Offer til  
Hjelp mæ å hjelpe.

Familiegudstjeneste med dåp  
og nattverd kl. 11.00. 
 Robertstad. 4-årsbok. 
 Høsttakkefest.  Barnekoret 
Komba-ja. Offer til: 
 Menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 6. oktober
17. søndag i treenighet
Mark 5,35–43

Familiegudstjeneste kl. 11.00. 
Bjerkestrand. Høsttakkefest. 
Offer til: Menighetens arbeid.

Gudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11.00. Thuen.  
Offer til menighetens arbeid.

Kveldsgudstjeneste med 
nattverd kl. 19.00. Robertstad.  
Offer til: Menighetens arbeid.

Søndag 13. oktober
18. søndag i treenighet
Mark 1,40–45

Gudstjeneste kl. 11.00. 
 Bjerkestrand. Offer til:  
De fire diakoniinstitusjonene.

Familiegudstjeneste med dåp 
og nattverd, og med utdeling av 
4-årsbok kl. 11.00. Andresen. 
Offer til menighetens arbeid.

Gudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11.00. Øyvind 
 Hartberg. Offer til: Menighetens 
arbeid.

Søndag 20. oktober
19. søndag i treenighet
Luk 9,57–62

Gudstjeneste kl. 11.00. Bratseth. 
Gjest fra Israelsmisjonen.  
Offer til: TV-aksjonen.

Gudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11.00. Thuen.  
Offer til TV-aksjonen: CARE.

Gudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11.00.  
Steffen Torsteinsen Aune.  
Offer til: TV-aksjonen.

Søndag 27. oktober
Bots- og bønnedag
Luk 15,11–32

Gudstjeneste kl. 11.00.  Bratseth. 
Skriftemål. Offer til:  
Engen  kloster i Kolbu.

Gudstjeneste med nattverd  
kl. 11.00. Andresen.
Dåpsgudstjeneste kl. 12.30. 
Andresen. Offer til menighetens 
arbeid.

Nattverdgudstjeneste på 
 Søbstad helsehus kl. 13.00. 
Steffen Torsteinsen Aune. 
 Rockegudstjeneste kl 19.00 
Steffen  Torsteinsen Aune.  
Offer til: Normisjon 22B.

Torsdag 31. oktober
Reformasjonsdagen
Joh 1,16–17

Minnegudstjeneste kl. 19.00. 
Robertstad og Kristiseter.

Søndag 3. november
Allehelgensdag
Luk 6,20–23

Gudstjeneste kl. 11.00. 
 Bjerkestrand. Offer til: 
 Menighetens arbeid. 
 Minnegudstjeneste kl 18. 
 Bjerkestrand.

Gudstjeneste med nattverd kl. 
11.00. Thuen. Offer til Kirkens 
Bymisjon Trøndelag Minneguds-
tjeneste kl. 16. Thuen.

Kveldsgudstjeneste med 
nattverd kl. 19.00. Esbjørn 
 Hummelgård. Offer til: 
 Menighetens arbeid.

Søndag 10. november
22. søndag i treenighet
Luk 10,25–37

Familiegudstjeneste kl. 17.00. 
Bratseth. Fireårsfestival.  
Offer til: Stefanusalliansen.

Gudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11.00. Andresen. 
Fremstilling av nytt menighets-
råd. Offer til Stefanusalliansen.

Gudstjeneste med nattverd  
kl. 11.00. Robertstad. Offer til: 
Menighetens arbeid.

Søndag 17. november
23. søndag i treenighet
Matt 24,35–44

Gudstjeneste kl. 11.00. Bratseth. 
«Huskoret Joysing» deltar.  
Offer til: Menighetens arbeid.

Familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11.00. Thuen. Offer 
til menighetens arbeid.

Gudstjeneste med nattverd  
kl. 11.00. Steffen Torsteinsen 
Aune. Offer til: Menighetens 
arbeid.

Søndag 24. november
Kristi kongedag
Joh 9,39–41

Gudstjeneste kl. 11.00. 
 Bjerkestrand.  
Offer til:  Menighetens arbeid.

Gudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11 Andresen.  
Offer: Menighetens arbeid.

Gudstjeneste med nattverd  
kl. 11.00. Robertstad.  
Barnekoret Komba-ja.  
Offer til: Menighetens arbeid.

Søndag 1. desember
1. søndag i advent
Matt 21,1–11

Familiegudstjeneste kl 11. 
 Bjerkestrand. Offer til: 
 Menighetens  barnearbeid. 
 Lysmesse kl. 17.30. 
 Bjerkestrand.

Lysmesse kl. 19.00. Thuen.  
Konfirmantene deltar.  
Offer til Strømmestiftelsen.

Familiegudstjeneste med 
dåp kl. 11.00. Alpermann. 
 LysVåken-deltagere. Offer til: 
Norges KFUK-Speidere.
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Vil du vite mer om Bibelen?
Onsdag 30. oktober kl. 19.00 får vi 
besøk av teolog og bibelforsker Bjørn 
Olav Grüner. Sted: Tiller menighets-
senter, Romemyra 66.

Tema for kvelden er: «Herren er 
Herren, en barmhjertig og nådig Gud» 
(2 Mos 34,6): Gudsbildet i Det gamle 
testamentet. Det blir også en enkel 
servering.  Velkommen!

Språkkafé og Strikkekafé 
på Sandmoen
Er du glad i å være sammen med 
andre mennesker? Er du  interessert 
i å bli kjent med noen fra andre 
land? Har du lyst å bli kafévert på 
 språkkafé og/eller strikkekafé? 
Hver onsdag er vi på Sandmoen Kro, 
Sandmofl ata 3, kl. 10.30-12.00. 

Annenhver gang har vi språkkafe og 
strikkekafe. Vi leter etter  frivillige 
kafeverter. Du trenger ikke mer 
 kunnskap enn å kunne snakke norsk! 
De som blir med velger selv hvor ofte 
de vil stille opp. Er du interessert, ta 
kontakt med diakon Kaarina Kauppila, 
tlf. 482 38 105 eller kk876@kirken.no. 
Språkkafe og strikkekafe arrangeres i 
samarbeid med Sjetne Frivilligsentral, 
Tiller menighet og HERO Trondheim 
mottakssenter.  

Jarle Vingsand 
 fortel historia 
bak  bydelane 
 Heimdal og 
 Kattem,  Saupstad 

og  Kolstad. Her kjem del 3 i den 
lokalhistoriske serien!

Torvmyr og 
 jernbaneby
Det var store myrområde i Leinstrand 
og Tiller. Alt på slutten av 1700- talet 
begynte folk så smått å pusle med 
tankar om industriell utnytting av 
dei store torvmyrene. I 1810 tok 
 Selskabet til Norges Vel initiativ til 
å dyrke opp store delar av myrene 
inntil den nye Kongsvegen og fekk 
bøndene til å avstå mykje grunn til 
 formålet. Først tenkte Selskapet å 
nytte  militære til grøftinga. Men så 
kom problema med avviklinga av 
unionen med Danmark og krig med 
 svenskane, som hefta bort  militæret 
og dermed  dyrkingsplanane. Så 

overtok Det Kongelige Norske 
 Videnskabers Selskab initiativet. No 
var det tanken å nytte straffangar til 
arbeidet, men det vart ikkje noko av 
slaveriet. Det vart innhyra arbeidsfolk. 
Men det viste seg med ein gong at 
dette var fåfengt arbeid. Myra var for 
blaut, og grøftene seig att temmeleg 
fort. Initiativet førte likevel med seg at 
det vart anlagt to-tre småbruk langs 
brinken mot Søradalen og eit par bruk 
ved Kongsvegen.

Men mykje vatn hadde no sige ut 
av myra, og somme stader sokk 
myra innpå tre meter. No starta 
ei ganske stor uttaking av brenn-
torv. Eigedomsretten var gått over 
til kommunen. Største avtakarane 
av torv var NSB, som nytta torva på 
damplokomotiva og til oppvarming 
av  stasjonsbygningane. Men også 
 institusjonar og private i Trondheim 
kjøpte torv. I 1873 vart det selt 150 
tonn torv. I tillegg til stikktorv vart 
det pressa torv ved hjelp av heste-
vandringar. Frå 1880 av slutta NSB 

å kjøpe torv, men framleis var det 
stor etterspørsel etter brenntorv. 
Og  rimeleg var ho. I 1910 kosta 
det 10 kr. for tusen stk. brenntorv. 
 Gardbrukarar på Leinstrand tok torv 
til eige bruk fram til ca. 1950. Også 
innpå  Nordmyra vart det da slutt på å 
ta torv.

Like etter andre verdskrig  spurte 
Jernbaneforeninga Leinstrand 
 kommunestyre om kommunen ville 
legge til rette for at jernbanefolk fekk 
bygge seg bustader der. Kommune-
styret var ikkje motivert for  dette, 
såg vel kanskje ikkje for seg alle 
skattekronene eit slikt tiltak ville føre 
med seg. Så det vart altså Tiller på 
den andre sida av jernbanelinja som 
kapra Jernbanebyen. Med kommune-
samanslåinga i 1964 fekk Trondheim 
kommune mykje areal som kunne 
bli nytta til bustadbygging, og mot 
slutten av 1960-talet kom eit stort 
prosjekt på tale, den store utbygginga 
på Saupstad og Kolstad, og like etter i 
Romolslia.                                
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Oppgradert kirkegulv!
Den som visiterer kirken jevnlig 
vi1 ha observert at kirkegulvet har 
fått en sårt tiltrengt oppgradering i 
sommer! Det er Kirkevergens folk 
som har  reparert, slipt og lakkert 
gulvet! Det var en av årsakene til at 
kirkerommet var avstengt i sommer. 
 Oppgraderingen synes, og alle som 
benytter kirkerommet er meget glade 
for at det nå er skjedd! (Samtidig kan 
vi opplyse om at pærene i lyskuplene 
i taket er skiftet ut med mer energi-
vennlige og bedre pærer!).

Forbønn
Onsdag i partallsnummer inviteres 
det til forbønnssamling i Dåps rommet 
kl. 9.45. Forbønn sammenliknes 
med  «mineboring», «en skal snakke 
lenge med Gud om et menneske før 
en snakker med et menneske om 
Gud», sa Einar  Lundby (en kjent lege 
og  predikant fra Brummundal). Det 
er trygt å vite at det er organisert 
forbønn i Heimdal  menighet. Du er 
hjertelig velkommen!

Familiemiddag annenhver 
mandag kl. 17
Vår nye diakon inviterer til familie-
middag i Heimdal kirke annenhver 
mandag kl. 17.00, i partallsuker. Etter 
 bespisningen er det program som er 
planlagt i samarbeid  mellom  diakonen 
og trosopplæreren i  Heimdal  menighet. 
Av hensyn til det  praktiske anmodes du 
om å si fra om du/dere kommer, men 
det er frivillig om du betaler! Dette er 
noe nytt som vi tror mange vil ha glede 
av, ung som  gammel, familier som 
enslige!  Påmelding senest dagen før til 
diakon Maria.

4-årsfestival
10. november kl 16-18 er 
 tidspunktet for utdeling 
av Barnas kirkebok til 
4- åringer. Det blir sang, hobby, let-og-
finn, gudstjeneste, kirkevafler og enda 
mer. Ta med storfamilien og kom.

Smånytt fra Heimdal
Julemesse i Heimdal kirke
Også i 2019 blir det julemesse i 
 Heimdal kirke, den 23. november  
kl. 10.30 – 16.00. 

Komiteen, under ledelse av Frøydis 
Vestbøstad, ønsker alle velkommen 
til en trivelig dag i Heimdal kirke. I 
tillegg til å ha det fint sammen er 
inntektene fra julemessa et viktig 
tilskudd til menighetens arbeid.

Vi ønsker at julemessa kan ha et 
 positivt miljøperspektiv med tanke på 
de produkter vi skal selge.

Vi har åreslag og loddbøker og setter 
pris på å få ulike gevinster til dette 
formålet.

Gevinster og varer for salg kan 
 leveres fredag 23. november fra  
kl. 18.00 i kirka eller evt. ring Frøydis 
Vestbøstad (938 06 748).

En viktig del av julemessen er 
 Hovedlotteriet. Gevinstene er stort 
sett basert på gaver fra Heimdals-

bedrifter, hvor Heimdal kirke møter 
stor velvilje. Ta godt imot loddboka og 
dens selgere når den kommer!

Kirkerottekino og 
 kirkemiddag
14.oktober kl 16.30 er det kirke-
middag, åpen for alle generasjoner. 
Etter felles måltid blir det film: 
Kirkerottene på sirkus. Og da blir det 
 selvfølgelig popcorn til også, mens 
voksne får en kaffekopp. 5-åringer er 
spesielt invitert. 

Adventssamling for  
2-åringer
28. november kl 16.30 inviterer vi 
2-åringer med familier til advents-
samling. Her blir det enkel middag, 
hobby og samlingsstund. 2-åringene 
vil få en julekrybbe.

Tanker i tiden: Kirken har bruk for alle!
Av Åge Søsveen

Det har nettopp vært valg, også til kirken, og din  menighet er 
nå spent på hvem som melder seg til tjeneste! Det er behov 
for alle! Ved siden av  menighetsrådet, som i hht. Kirkeloven 
er ansvarlig for «å vekke og nære det kristne liv i menig-

heten», er det flere frivillige tjenester av ulike slag. Vi har Diakoniutvalget og 
 Undervisningsutvalget som de mest formelle og synlige, men det er  mange andre 
tjenester. Her er det mer spørsmål om hva du er god til, hva du ønsker å bruke din 
kapasitet til: Lesing for  menigheten eller en gruppe av menigheten, være  forsanger 
i gudstjenesten eller synge i kor, utdeling av salme bøker, være sjåfør for de som 
trenger det, ulike  tjenester på kjøkkenet under kirkekaffen eller på Åpen kirke, 
Julesalgene osv.  Kirketjenerens tjenester er også  begrenset i tid, så den kan ha 
behov for avlastning. Viktigst er det om du  brenner for en oppgave som enda ikke 
er opprettet! Spesielt gjelder dette tiltak for barn og ungdom. Disse er  «kirkens 
framtid»! Det er viktig å komme i  kontakt med det sosiale miljøet i kirken. Så kan 
man også komme i  kontakt med Han som er kirkens Herre og Frelser. Det er bare 
å sette i gang! Kirken har god tilgang på utstyr og plass, også på tilsatte i ulike 
funksjoner som kan representere  kontinuitet og ulike koblinger på tvers! Dette var 
forresten temaet for gudstjenesten nylig, fortellingen fra Apostlenes gjerninger 
6.kapittel om hvordan man organiserte seg for å nå ut med kirkens  budskap til 
flest mulig! Presten under-streket at alle  oppgavene er like viktige! Ikke alle er like 
synlige, men vi ser rask om tjenesten ikke blir utført! Her er det plass for alle, ja, 
for deg også!



Menighetsblad for Heimdal, Tiller og Kolstad 11

Hei på deg som er 5 eller 6 år! 
Har du lyst å komme på 
Kirkerotte kino?
Hvor: Tiller menighetssenter
kl. 17.00- 18.30, onsdag 16. oktober

Ta med deg hele familien din og kom!
Vi inviterer hele familien til familie-
middag kl 17.00-18.30. Først spiser vi 
en enkel middag sammen. Så blir det 
vist fi lm, mens de voksne kan drikke 
kaffe. Helt til slutt blir det en enkel 
gudstjeneste på ca 20. minutter.

Kjenner du fl ere 5 eller 6 åringer så 
inviter gjerne de med! Meld dere på 
senest 15. okt til vår diakon Kaarina 
tlf 482 38 105

Vikar åpen barnehage
Ingvild Furnes Lauvås er 
fra  august 2019 til ut mai 
2020 vikar for Eli  Romstad 
Helgemo, i Tiller Åpen 
 Barnehage. 

Ingvild er utdannet  barnehagelærer 
med fordypning i natur- og friluftsliv, 
og har tidligere arbeidet i barnehage. 
I tillegg er hun mamma til Oline på 
1,5 år

Tiller åpen barnehages visjon er 
«ET GODT STED Å VÆRE – for både 
liten og stor». I tillegg har vi et ekstra 
fokus på musikk, som kjem til syne 
gjennom daglige musikksamlinger.  

Nytt fra Tiller
Aldersgruppe Aktivitet – Om ikke annet står: Sted: 

Tiller  menighetssenter, Romemyra 66
Tidspunkt

0 - 3 år Tiller åpen barnehage eies av Tiller 
menighet og er et gratistilbud til deg med 
barn i alderen 0-3 år. Musikksamling 
hver dag kl. 11.00! For mer informasjon, 
 månedsplaner etc. se vår facebookside: 
Tiller åpen barnehage

Mandag og tirsdag 
kl 9.00-14.30
Onsdag 9.00-14.00

5 - 9 år TIMBAKO Barnekor
Timbako er Tiller menighets barnekor 
Kom og bli med om barnet ditt er glad i å 
synge! For mer info Knut-Inge Klock
Kk727@kirken.no 

Onsdager i oddetallsuker 
kl. 17.30-18.15. 
Vi følger skoleruta.

Skolebarn Tiller KFUK-KFUM-speidere 
Speiding gir opplevelser for livet.
For mer info Grethe Ramampiaro 
gr995@kirken.no
https://tiller.kmspeider.no

Mandager i oddetallsuker 
kl. 17.30-18.45 for 1.-4. trinn, 
kl. 18.30-20.00 for 5. trinn og 
eldre. Vi følger skoleruta. 

Tweens
4.-8.trinn

Den første timen kan du velge  mellom 
PULS (sportslige aktiviteter) eller  forming/
baking/dans og drama.  Deretter blir det 
andakt, kiosk, brettspill og hygge. Følg oss 
på https://www.facebook.com/TweensKVT

Annenhver fredag 
kl 18.00-20.30
PS! PÅ KVT!
Datoer i høst: 20.sept. 4. og 18. 
okt,1.,15. og 29.nov

Alle Familiemiddag
Middag, enkel hobbyaktivitet e.l. for barna 
og en kort samling. OBS:  Påmelding 
senest dagen før til Kaarina tlf. 482 38 105. 
Pris kr 50,- pr familie.

En onsdag i måneden 
kl 17.00-18.30
Datoer i høst: 18.september, 16. 
oktober, 13. november og 11. 
desember

Voksne Formiddagstreff
Ulike gjester, allsang, andakt og  servering 
av påsmurte smørbrød med kaffe og 
utlodning. 

Torsdag kl 11.30-13.30
- 3.10 «Glimt fra Roma» ved 

Tore Martinsen. 
- 14.11. «Med lukt av jungel og 

olje» ved Willy Lundvigsen fra 
Mission Aviation Fellowship.

Voksne Kirkekor
Vi øver julesanger og sanger av Bjørn 
Eidsvåg fra 5/11. For mer info Knut- Inge 
Klock - Kk727@kirken.no

Hver tirsdag kl. 20.00 
Vi tar inn nye sangere fra 5. 
november 

Voksne Hverdagsbønn
Vi ber for bønneemner som har  kommet 
til menigheten. Kaffe og te i slutten av 
samlingen.

Torsdag kl. 14.30-15.30
Datoer i høst: 26. sept, 31. okt., 
21. nov

For oppdatert informasjon se www.kirken.no/tiller Forbehold om endringer og/eller feil.

Fredag 18. oktober er Tiller 
menighets senteret åpen kl. 13.00-
15.00. Kombiner gjerne er gåtur og 
stikk innom på Tiller menighets senter. 
Ta en kopp gratis kaffe og en bolle. 
Det blir også en liten andakt kl. 14.00. 

Matutdeling. Trenger du hjelp 
i hverdagen? Vi henter mat fra 
 Matsentralen cirka en gang i 
 måneden. Ta kontakt på forhånd. 
For mer info diakon Kaarina Kauppila, 
kk876@kirken.no eller tlf. 482 38 105. 
Neste gang henter vi mat fredag 
18. oktober. 

Høstens basar avlyst
Grunnet omfattende ombygging /
utbygging på KVT kan vi ikke holde 
basar der i år. Basar komiteen så 
seg ikke i stand til å arrangere 
basar i noe annet lokale. 

Har du en 4åring som ennå 
ikke har mottatt denne 
boka?
Da har du mulighet på Familieguds-
tjenesten søndag 13. oktober kl. 11.00 
i Tiller Kirke. Velkommen!
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Nytt fra Kolstad
Aldersgruppe Aktivitet Tidspunkt

0 - 2 år Babysang
- Babysang er en fi n mulighet til å 
bli kjent med andre foreldre med 
barn i alderen fra 0 år og oppover. 
Ta med matpakke (eller kjøp noe til 
kr 30), vi ordner med drikke.

Tirsdag kl 11:00
01. oktober
15. oktober
29. oktober
12. november
26. november

4 - 13 år 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.

Torsdag
- 4-åringer - 2. trinn kl 17:00
- 3. trinn og oppover kl 17:45
Frukt og kjeks 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 ikke minst: 
GOD MAT!

Onsdag kl 11:30
16. oktober
06. november
20. november

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

Fredag kl 17:00
04. oktober
08. november

alle Kirkemiddag
Denne dagen kan du/dere komme 
til dekket middagsbord og slippe å 
ta oppvasken etterpå! Påmelding 
på nettet eller til Grete 
(916 03 978).

Onsdag kl 17:00
02. oktober
13. november

For oppdatert informasjon se www.kirken.no/kolstad 
Forbehold om endringer og/eller feil.

Barnekoret Komba-ja 
Det er plass til fl ere barn i 
 koret! Barnekoret er åpent 
for alle uansett hvor man bor. 
Vi øver på torsdager i Kolstad 
kirke. 

4 år-2.trinn: kl. 17.00-17.45. 
3. trinn og oppover: 
kl. 17.45-18.45.

Ta kontakt med menighets-
pedagog Grete Winther 
Westrum (GS298@kirken.no) 
hvis dere vil være med, eller 
møt opp på øvelse. 

Velkommen til Høst-
festival i Kolstad kirke!

25. oktober
kl. 17 – «Åpen samling» i kirka
kl. 18 - Suppemiddag
kl. 19 - Salmekveld

26. oktober
kl. 11 til 15 - Barnekoret 
Komba-ja, kafé, lynlotteri 
og barneaktiviteter m.m.

27. oktober
kl. 13 - Gudstjeneste på   
Søbstad helsehus
kl. 19 - Rockegudstjeneste i 
kirka
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Livets gang
Heimdal menighet
Døpte
30.06. Stella Myraas
19.05. Mia Buseth Rønning
19.05. Marie Brå Stolpnes
18.08. Kaia Hivand Skogmo
18.08. Karoline Fiskvik Dahl
18.08. Tuva Wiggen Vanvik
01.09. Felix Aabel Grimsbo
01.09. Amélia Hoddevik Kulvik

Vigde
22.06. Silje Marita Knutshaug og 
 Bjørn Henrik Hellandsjø
10.08. Solfrid Haugen og 
 Kristian Hagen
10.08. Marie Holm og 
 Carsten Andreas Hegle
24.08. Berit Bønå og Rayner Bønå

Døde
16.05. Synnøve Gullstein
21.05. Ester Brurok
06.06. Aslaug Marie Haukås
11.06. Kirsti Myhre Mathisen
14.06. Laila Munkebyaunet
25.06. Arne Eide
28.06. Reidun Brå
28.06. Willy Sætran
12.07. Kjellrun Aspaas
19.07. Odd Bjørn Hofstad
19.07. Mathilde Helen Røtnes
25.07. Kjell Joar Sandnes
09.08. Nils Flatabø
09.08. Egil Arthur Husvik
13.08. Randi Holck
22.08. Liv Jorunn Ekremsæter
22.08. Ketil Bjørgvik
26.08. Ove Kristian Garnes
27.08. Kolbjørn Andor Ulvnes
29.08. Kari Haugen
03.09. Bjørg Eline Lundmark Berntsen

Kolstad menighet 
Døpte
26.05. Martine Volden Taftø
26.05. Frida Johnsen Selstad
26.05. Celestino Rivas
09.06. Amalie Hoff Fahle
09.06. Rebekka Kulstad
09.06. Emil Andresen Grønbech
09.06. Aksel Magnus Lyng

09.06. William Foss-Bergum
30.06. Martin Hollund
30.06. Amelié Zoé Johnsen-Gallardo
28.07. Lykke Tomine Fjeld-Engen
18.08. Alvin Mungai Løvland
18.08. Vilde Louise Grytdal
18.08. Nora Solberg Gjevik
01.09. Luna Lianna Rubina-Landsten

Dåpsbarn fra Kolstad døpt i andre 
 menigheter:
19.05. Marie Brå Stolpnes 
 i Heimdal kirke
19.05. Sivert Thonstad i Tiller kirke
26.05. Emma Solli Wikdahl 
 i Strinda kirke
09.06. Elias Orten Skånøy i Aure kirke
16.06. Leo Ledal Vassbø i Tiller kirke
16.06. Thale Hofstad Berg i Tiller kirke
23.06. Ola Haugan Jansby 
 i Havstein kirke
30.06. Stella Myraas i Heimdal kirke
30.06. Håkon Røstad Trondsen 
 i Røros kirke
30.06. Tengel Brevik Rødsjø 
 i Strinda kirke
07.07. Filip Sagøy Stensås i Horg kirke
18.08. Mathilde Fjellingsdal 
 i Byåsen kirke
18.08. Iver Butli Hårstad i Åfjord kirke
25.08. Oliver Grimsbo Holøymoen 
 i Byåsen kirke
25.08. Olivia Einarsve Barlaup 
 i Malvik kirke
01.09. Hedda Rud Monsen 
 i Havstein kirke

Vigde
26.05. Benedicte Johnsen og 
 Robin Selstad

Døde
14.05. Per Erik Dvergsnes
16.05. Birgit Korsnes
04.06. Olav Erik Rød
07.06. Harald Hansen
12.06. Eila Anneli Gulbrandsen
13.06. Bjørn Arvid Berg
09.07. Jon Ingulf Lien
12.07. Terje Oxaas
18.07. Hilde Ellingsen
02.08. Jan Erik Brobak
08.08. Kari Røbech
16.08. Solbjørg Margaret Barstad
20.08. Tommy Næss
23.08. Kjell Reinert
28.08. Arve Sørensen
02.09. Frank Kilnes
03.09. Sigmund Hatling

Tiller menighet 
Døpte
19.05. Sivert Thonstad
19.05. Tobias Berntsen Riis
26.05. Christoffer Andersen Onarheim
26.05. Emil Grannes
26.05. Lotte Karlsen
26.05. Ola Dypvik Bergh
09.06. Even-Aleksander Wilhelmsen
09.06. Emrik Edvard Opgård Stork
09.06. Daniel Hauge Hardarson
09.06. Hanna Waltin
09.06. Luke Engeset Strøm
16.06. Leo Ledal Vassbø
16.06. Thale Hofstad Berg
16.06. Live Skogen Schei
23.06. Jonas Nikolaisen Schultz
30.06. Martin Kotsbakk Bollingmo
30.06. Johan Midtlyng
30.06. Sander Broch Eriksen
30.06. Matheo Løfshus Nielsen
04.08. Cecilie Sales Strømmen
04.08. Dina Alexandra Nyeng Krokstad
04.08. Theo Kvalø Adde
18.08. Birk Spets-Bakken
18.08. Sigurd Dybos Nes
25.08. Anton Erik Olof Magnusson
25.08. Chloé Liana Brattås Marthinsen
25.08. Aron Johansen Island
25.08. Mila Eklund With

Vigde
25.05. Hanne Brynhild Nielsen og  
 Bjørn Flemming Iversen
01.06. Nathalie Glein og Robert Steen
22.06. Mari Johansen og Øystein Nilsen
29.06. Therese Olsen og Børge Røe
27.07. Lena Linnea Nesset og 
 Snorre Andre Haanæs
27.07. Sofi e Heitmann og 
 Mehmet Kirac
24.08. Ida Elise Hauge og Martin Myhre

Døde
16.05. Steinar Bergmann
24.05. Frits Nerdal
28.05. Arvid Andreas Magnussen
04.06. Rolv Mjøen
06.06. Tonje Moan
11.06. Stig Andersen
21.06. Edith Mary Juul
05.07. Frode Schevig
05.07. Gry-Kjersti Steinhaug
12.07. Anne-Mari Aune
23.07. Tove Karin Skjevik
26.07. Randi Kirknes
30.07. Nora Kristine Storseth
01.08. Per Joakim Mikkelsen
02.08. Øyvind Melchior Dahl
23.08. Solveig Elitha Husby
27.08. Michal Silset
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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 
May Oddrun Næss
MN937@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

Ingvild Furnes Lauvås
Vikar Åpen Barnehage
il745@kirken.no

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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Ingen tillegg ved samtale i hjemmet
Døgnvakt: 72 84 50 80

www.elvesetergravferd.no

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

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
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Tillerspeiderne har egen nettside: https://tiller.kmspeider.no
Og vi �nnes på Facebook: “Tillerspeiderne” 
og på Instagram: @tillerspeiderne

Har du lyst til å bli speider?
Har du lyst til å være ute, leke og lære i  og om naturen? Har du lyst til å 
tenne bål
Har du lyst til å være ute, leke og lære i 

bål
Har du lyst til å være ute, leke og lære i 

 om du blir litt for ivrig?  Vil du lære å kle deg 
etter været og å pakke kart og kompass så 
du kan �nne veien hjem? Har du lyst til å dra på ? Vil du bli kjent med nye men-
nesker og få nye venner når du har gjort noe dumt?

Da er speideren noe for deg!

Tiller KFUK-KFUM-speidere har møter ved Menighetssenteret i Romemyra 66 an-
nenhver mandag, i oddetallsuker
1.-4. klassinger har møter fra kl 1730-1845 
5.-10. klassinger har møter fra kl 1830-2000
De aller �este møtene blir ute i skogholtet bak menighetssenteret
For å bli speider må du ha begynt på skolen. Hjertelig velkommen!

Friluftsliv, 
personlig utvikling

 

 
 


