
Menighetsblad
Heimdal – Tiller – Kolstad

      Nr. 4 - 2019

God jul

Tre julesanger med ulike  
stemmer og i ulike landskap 
Side 4 

Barndomsminner fra russisk jul 
Les mer på side 5

Fo
to

: O
la

v 
L.

 H
ov

e



Menighetsblad for Heimdal, Tiller og Kolstad2

Rom for oss

Herborg Finnset 

biskop i Nidaros

Så er vi der igjen. Advent og førjuls-
tid. Julehøytida er snart her. Kanskje 
gleder du deg til å være sammen 
med familie eller venner, kanskje er 
julehøytida mest lange dager. Mange 
deltar i å skape gode rom som åpner 
himmelen for oss i disse  førjulsukene: 
Konserter, gudstjenester, ulike 
 samlinger hvor vi kan være sammen. 

Vi trenger disse fellesskapene, takk til 
alle som er med og skaper dem! 

Et rom som ikke fantes, står  sentralt 
i juleevangeliet. Josef og Maria måtte 
ty til et nokså sjabert husvære da 
de etter flere dagers vandring kom 
fram til Betlehem. Herberger og 
andre overnattingssteder var fulle. 
«Det var ikke husrom for dem» for-
teller  Lukasevangeliet. Et fattigslig 
tak over hodet, der hvor dyrene holdt 
til.  Dyrenes matfat blei brukt som 
 babyseng. Det var ingen rom ledige for 
dem. Få av oss har opplevd så  enkle 
forhold, og i vår rike del av verden er 
dette fjernt og utenkelig for oss. 

Det er en dypere betydning i at det 
ble slik: Gjennom Jesus sitt liv på 
jorden vever Gud seg én gang til 
inn i  menneskenes historie, inn i 
 menneskenes verden. Jesus skaper et 
rom for oss alle. Fredsfyrsten valgte 
ikke prakten og de rike: han valgte 
det vanlige, utsatte, sårbare. Han kom 
til de små og vergeløse. I kjærlighet 
til menneskene finner Gud sitt rom 
i verden. Gud skapte et rom for oss 
alle. Ingen er så langt nede at de skal 
kunne si «det er ikke rom for meg i 
 fortellingen om Jesus». Ingen er så 
langt nede at ikke Jesus har vært der 
før. 

Til alle 11 åringer (f. 2008) i Heimdal, Kolstad og Tiller menigheter! 
Kom å bli med på:

Adventsnatt i kirken
30. november – 1. desember
Kolstad kirke

Vi skal: Bli kjent å kanskje få noen nye venner, ha det gøy, være 
sammen, leke morsomme leker, lage noe fint, dramatisere, 
synge, spise, planlegge og gjennomføre gudstjeneste og sove i 
 kirkerommet (om du har lyst).

Påmelding sendes til Grete Winther Westrum innen onsdag 27. 
november. E-post: GS298@kirken.no, eller SMS til: 916 03 978.

«Det skjedde i de dager», leser vi i 
juleevangeliet. Det skjer også i våre 
dager, når fortellinga om Frelseren, 
om Gud, blir levende for oss. Det 
skjer i våre dager, når vi slipper Jesus 
inn i våre livsrom og hjerterom. Han 
 kommer med trøst og håp, nåde og 
fred. Til oss akkurat slik vi er, slik vi 
er og har det. Himmelen er åpen.

Fra våre hjerterom stiger  lovsangen, 
den lavmælte, rustne, eller den 
klokke klare, sterke. Sangen fra oss 
som tror og tviler, elsker og ber. 
Gud skaper lovsangens rom i oss. 
 Velsignet jul! 

Vi ser deg, Herre Jesus, 
som en av jordens små. 
Din fødsel er et under 
vi aldri kan forstå.
Men i et evig lovsangskor 
forenes alle slekter.
Vi ser deg, barn, og tror!

Ditt komme, Herre Jesus, 
forvandler jordens natt 
og bringer lys til mange 
som føler seg forlatt.
Hjelp oss å gå i dine spor! 
La verden se din godhet 
igjennom dem som tror!

(Svein Ellingsen)

Felles arrangement for menighetene
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Konsert med sanger av 

Bjørn  
Eidsvåg
Heimdal kirkekor og Tiller 
 kirkekor inviterer til konsert i  
Heimdal kirke søndag  
15. mars kl. 19.00. 
Vi har fått med oss Anna 
 Nicoline Segtnan  Mentzoni som 
solist og gleder oss til å synge 
med henne. Dere får høre 12 
kjente sanger av Bjørn Eidsvåg. 
Kollekt ved utgangen

Hilsen Håkon og Knut-Inge

Tårnagentdag i 
Heimdal kirke
Fredag 24. januar 2020 har de 
som er 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 2011. 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 22. 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

 

Manus og regi: Sissel Trøan, Solaug Trøan Ellefsen og Grete Winther 
Westrum 

I rollene: Måse: Solaug Trøan Ellefsen. Sangfugl: Grete Winther Westrum. 
Musikalsk medvirkning: Erling With Aasgård 

 

Sted: Kolstad kirke  Tid: Tirsdag 10. desember kl. 17.00 (ca. 30 min.) 

For hvem: Hele familien Inngang: Gratis 

Risengrynsgrøt rett etter forestillingen for de som har meldt seg på innen 
8.desember til GS298@kirken.no  
 

 

Velkommen til teaterforestilling i Kolstad kirke! 
Bli bedre kjent med måsen som ikke helt vet forskjellen på mitt og 

ditt, og sangfuglen som har blitt igjen helt alene mens familien 
hennes har reist til syden. Må hun feire jul helt alene i år? 
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En av de vakreste julesalmene vi har, 
er den danske presten og salme-
dikteren Hans Adolph Brorsons  
«Mitt hjerte alltid vanker», som 
 Brorson ga ut i 1732. Brorson var 
 pietist, og for pietistene var den 
enkeltes møte med Jesus det som alt 
handlet om. Vi hører den personlige 
og inderlige tonen helt fra de første 
ordene i det første verset:

Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderom,
der samles mine tanker
som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt;
jeg kan deg aldri glemme
velsignet julenatt.

Blikket er vendt mot «Jesu 
 føderom», stallen i Betlehem  altså. 
Men i  Brorsons julesalme er det 
ingen gjetere, ingen engler over 
 Betlehemsmarkene, slett ingen 
vismenn på besøk, ja, ikke Josef og 
Maria engang. Nei, alt foregår på 
det indre plan, i «mitt hjerte», og 
det handler om «jeg» og Jesus. For 
 pietismen og Brorson er ikke Jesu 
fødsel i Betlehem så viktig som det at 
han blir født i det enkelte hjerte,  
«i hjertets dype grunn»:

Jeg gjerne palmegrene
vil om din krybbe strø,
for deg, for deg alene
jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne
sin rette gledes stund,
at du er født herinne
i hjertets dype grunn!

Så annerledes bildet er når vi hopper 
drøye hundre år fram, til den neste 
store danske salmedikteren, N.F.S. 
Grundtvig. «Kim, alle klokker» (eller 
som noen av oss lærte i barndommen: 
«Kimer, I klokker») kom i 1856. Her er 
vi ute under åpen stjernehimmel tidlig 
juledags morgen før daggry og hører 
kirkeklokkene kime til jul over det 
danske landskapet: 

Kim, alle klokker, ja,  
kim nå før dag i det dunkle!
Tindre, Guds stjerner, som 
 englenes øyne kan funkle!
Fred kom til jord,
himmelens fred med Guds Ord!
Æren er Guds i det høye! 

Det er englesangen fra Betlehems-
markene vi hører mens kirkeklokkene 

kimer: «Ære være Gud i det høye 
og fred på jorden!». Guds fred har 
kommet hit til oss med Guds Ord. 
For folkekirkepresten Grundtvig er 
juleevangeliet langt fra noe som bare 
gjelder den enkeltes hjerte. Tvert om 
handler jula om fellesskap og glede, 
og om et gledens budskap som går 
ut over alle jordas grenser, «til de 
ytterste jorderiks ender»:

Kom, la oss synge og leke og 
klappe i hender,
menneskebarn til de ytterste 
jorderiks ender!
Født er i dag 
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høye!

Det norske landskapet kommer inn 
i julesangen med M.B. Landstad: 
«Fra flo og fjære, fra fjell og dype dal 
et «Ære være!» i dag gjenlyde skal» 
(også den fra 1856), og Nordlands-
dikteren Elias Blix: «Kling no klokka, 
ring og lokka» (1889), eller litt seinere 
med Jakob Sandes «Det lyser i stille 
grender av tindrande ljos i kveld» 
(1931). Men la oss gå helt fram til 
1985, til Trygve Hoffs «Nordnorsk 
julesalme»:

Tre julesanger – ulike stemmer i ulike     landskap
I adventstida (ja, ofte lenge før) begynner julemusikken og  julesangene å strømme over oss, fra  høyttalere 
i butikker og gater, fra konsertscener og tv og radio og overalt. På norsk og engelsk og med all slags 
 tonefølge fra myke fioliner til gospelkor og elgitar. De fleste av oss hører vel ikke så mye etter hva som 
blir spilt og  sunget, enten det er «Det lyser i stille grender» eller «White  Christmas». Det er  liksom bare 
en del av «julestemningen»  akkurat som nisser og stjerner og pepperkaker og førjulsstress. Men alle 
 julesanger er jo ikke like. Stopper vi opp og hører etter, er det  ganske ulike stemmer som snakker til oss, 
og de  snakker om jula fra  ulike steder og tider. Vi gir oss tid til å høre på tre av dem nå, fra tre  forskjellige 
århundrer. Alle handler om julas budskap. Men det er forskjellige landskap vi inviteres inn i, og litt ulike 
ting forfatterne ser der.

H.A. Brorson 
(1694–1764)

N.F.S. Grundtvig 
(1783–1872)

Jon Smidt
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Velsigna du dag over fjordan
velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan,
om håp og ei utstrakt hand.
Verg dette lille du gav oss
den dagen du fløtta oss hit,
så vi kjenne du aldri vil la oss 
forkomme i armod og slit.

Her er landskapet igjen  anner ledes: 
et nordnorsk fjordlandskap med 
mørketid og med folk som har slitt i 
mange generasjoner for å  overleve. 
Slitet og mørket er bakgrunnen for 
advent og jul. Jula kommer midt i 
mørketida som «lys over land» og 
med «de evige ordan om håp og 
ei utstrakt hand». Slik blir julas 
 budskap for Trygve Hoff at Gud 
kommer til vanlige  mennesker 
som «ei  utstrakt hand» og som 
en  velsignelse over det vanlige 
hverdags livet. Og englesangen om 
«fred på jorden» oppleves som 
den freden som senker seg over ei 
norsk bygd i jula, over «husan og 
fjellet og vannet og folket som leve 
her nord»:

Guds fred over fjellet og åsen,
la det gro der vi bygge og bor!
Guds fred over dyran på båsen
og ei frossen og karrig jord!
Du ser oss i mørketidslandet.
Du signe med evige ord
husan og fjellet og vannet
og folket som leve her nord. 
Jon Smidt

(De tre salmene står i Norsk  salmebok 2013 
på nr. 38, 49 og 24.)

Tre julesanger – ulike stemmer i ulike     landskap

Trygve Hoff 
(1938–1987)

Maria Aanonsen,  

diakon i Heimdal

Julen kommer snart, og det 
er på tide å starte med alle 
forberedelser. Knapt to uker 
etter den katolske og protestantiske 
julefeiringen 25. desember, er det de 
ortodokse sin tur, den 6. januar.

I den russisk-ortodokse julefeiringen 
følger man den julianske kalenderen 
som plasserer juledagen på datoen  
7. januar. Inntil 1918 brukte Russland 
den julianske kalenderen. Til tross for at 
den sovjetiske regjeringen  organiserte 
landet i henhold til den gregorianske 
kalenderen, nektet kirken å vedta den.

Antallet av troende i Russland er 
stigende. Der er i dag en tendens til 
at russerne vender tilbake til  kirkene 
og feirer julen med bønner og den 
hellige nattverd. Det er en inderlig 
og  høy tidelig religiøs fest. Ortodoks 
julefeiring er ganske annerledes enn 
vår vestlige,  protestantiske. Ortodoks 
religions utøvelse er mer  konservativ i 
formen. Ingen ting er forandret  siden 
år 327. I den ortodokse  tradisjon 
faster man 40 dager før julaften. Da 
spises ikke  animalsk føde, det vil si 
kjøtt. Men  kristne kan spise fisk på 
bestemte dager. Frukt, grønnsaker og 
korn er fastekost. Det er ikke vanlig å 
gi  hverandre gaver til jul. De som er 
troende går i  kirken på kvelden 6. januar 
for å delta på gudstjeneste. En  ortodoks 
gudstjeneste på julaften er svært 
lang - rundt fire timer. Den  starter om 
natten. Alle vet at Jesus ble født etter 
midnatt. Alle de tilstede værende står 
vendt mot den svære  ikonostasen, 
ikonveggen som dekker alteret. Ikoner 
er kalt «et vindu mot det hellige» og 
 symboliserer et  synlig tegn på at Jesus, 
Maria,  helgenene og  englene er usynlig 
til  stede.  Menneskene på ikonene er 
 forbilder som skal minne de kristne 
om å gjøre gode gjerninger.  Ikonmaling 
er en spesiell kunst.  Ikonene er malt 
på treplater med  utvalgte  farger og 
 symboler i  spesielle systemer. De 

er  todimensjonale og 
 formidler noe evig og 
 tidløst. De har ingen 
 lyskilder eller skygger. Det 

er fordi det  guddommelige 
lys  gjennomstråler  bildene. 

 Menneskene på bildene er 
 foroverbøyd for å  understreke at de 
er ydmyke overfor Gud. Øynene deres 
er malt slik at de ser på dem som er 
i rommet, uansett hvor i rommet de 
er. De som kommer inn i kirken, blir 
stående under gudstjenesten, de bøyer 
seg, korser seg og ber bønner sammen 
med menigheten. Mange tenner lys og 
setter det i en samlestake. Under guds-
tjenesten sprer presten røkelse rundt i 
rommet som et fysisk uttrykk for Guds 
 velsignelse. Gudstjenesten appellerer 
til alle sansene: Det er mange ikoner å 
se på i kirkerommet, du kan høre sang, 
bønner og skriftlesing, lukte røkelse 
og smake brød og vin. Det er alltid 
nattverd i gudstjenesten. Liturgiens 
 dypeste  mening er å bli ett med Gud, å 
bli  guddommeliggjort. 
 
Etter midnattsgudstjenesten som varer 
nesten til morgenen, kan  menigheten 
endelig gå hver til sitt og spise 
 julemiddag og julefrokost på én gang. 
Når den første stjernen har dukket 
opp på  himmelen, kan festen  begynne. 
 Middagen består tradisjonelt av 12 
retter. Tallet tolv symboliserer velstand, 
de tolv månedene i året og de tolv 
disiplene. Det er også alltid dekket til én 
person for mye, i tilfelle det kommer en 
uventet gjest. En vanlig julaftensmiddag 
starter tradisjonelt med en søt korngrøt 
«Kutia». Den serveres vanligvis med 
honning, knuste valmuefrø, valnøtter 
og rosiner. I tillegg kan det  serveres 
rødbete suppen «Borsch», karpe med 
ulike tilbehør, sild i ulike former, 
«Pierogi» - kålruletter med vegetarisk 
fyll, svinestek, gås eller kylling med 
bokhvete og epler, syltede  grønnsaker 
og frukt. Tradisjonelt feires julen med 
familien, og jo flere slektninger  samles 
– jo bedre. Julefesten fortsetter i tolv 
dager frem til den 19. januar med 
 feiring av Kristi dåp.

Barndomsminner 
fra russisk jul 
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Kjære leser av menighets bladet! 
Bladet du holder i hånden, 
hadde ikke blitt til hvis det 
ikke  hadde vært for Anne Liv 
 Elvestad. I mange år har hun 
ledet  redaksjonskomiteen. 
Hun har innkalt til møter, 
skrevet  referat og satt opp 
forslag til  oppsett for hvert 
nummer, tatt inn stoff fra 
de tre  menighetene og hatt 
 kontakten med  trykkeriet. Da 
vi en frostklar novemberdag 
ringer på i  Rognbudalen i Tiller, 
har hun kjøkkenbordet fullt av 
menighetsblad – sånn cirka 
tretti  årganger av dem, fra blad 
i A5-format i svart-hvitt rundt 
1990 til blad i A4-format i farger 
på 2000-tallet. Anne Liv har 
vært med på de fleste av dem.

Jon Smidt

- Ja, når begynte du med 
 menighetsbladet?

Anne Liv er ikke sikker. Var det rundt 
1998? Eller kanskje i 1996? Nei, så 
viser det seg når vi blar bakover i 
haugen av menighetsblad, at Anne Liv 
har vært med siden 1994! I 25 år altså, 
intet mindre!

- Inga Marie Pedersen hadde en 
barneside i bladet på den tida og bad 
meg være med på å lage den. Det 
gikk mye på å sette opp sidene den 
gang, klistre og lime tekstspalter og 
bilder og gjøre dem klare til offset- 
trykkeriet. Jeg har i det hele tatt ikke 
skrevet så mye – har mer vært den 
som klippet og limte og laget forslag 
til lay-out, sier Anne Liv beskjedent. 
– Jeg har protestert når noen har kalt 
meg sjefsredaktør. Kall meg heller 
redaksjonssekretær.

Bladet har forandret seg en del på 
25 år selvfølgelig. Heimdal og Tiller 
har hele tida vært sammen om det, 
men så ble Kolstad også med. Og så 
har naturligvis moderne teknologi 
påvirket bladets utseende ganske 
kraftig. Overgangen til farger kom i 
2000 og dagens A4-format året etter 
da kapellan Håkon Olaussen rykket 
inn med nye tanker både om inn-
hold og lay-out. - Sjøl er jeg ikke noe 
data-menneske, sier Anne Liv, hadde 
aldri klart den delen av jobben uten 
å ha mannen min, Leiv, som hjelp og 
støtte, sier hun.

- Men hva er hensikten med et 
 menighetsblad egentlig?

- Først og fremst har vi i alle år prøvd 
å gjenspeile livet i menighetene. Iblant 
har vi diskutert hvor mye vi skal skrive 
om det som har skjedd, i forhold til å 
feste oppmerksomheten på det som 
skal skje. Jeg tror vel at vi etter hvert 
har blitt flinkere til å tenke framover. 

Jeg har ikke tenkt at menighets bladet 
skal være evangeliserende, men 
håper at bladet kan gi folk et positivt 
bilde av kirka. Kanskje noen kan tenke 
en gang til om sitt forhold til kirka og 
kjenne på en tilhørighet der.

- Men det er vel ikke alt i menighets-
bladet som handler om det som skjer 
i menighetene?

- Nei, vi tar jo også opp andre tema 
iblant, og kanskje burde vi være 
 flinkere til å fange opp dagligliv i 
 området vårt, og hva folk flest er 
 opptatt av. Det er viktig å få med 
lokalt stoff, men det handler både om 
plass og om kapasitet.

- Ja, menighetsbladet kan jo likevel 
aldri konkurrere med nettet eller 
med lokalaviser når det gjelder å 
dekke det som skjer i området. Men 
det finnes jo tema som er evig og 
alltid aktuelle …

Behov for et menighetsblad? 
En samtale med Anne Liv Elvestad
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- Jada, og forresten er det også 
«aktualitetsstoff» som vi vet at mange 
lesere er interessert i, og som de bare 
finner i menighetsbladet: stoff om 
konfirmasjon og navn på konfirmanter 
for eksempel, eller «Livets gang».

- Den slags stoff krever vel at bladet 
kommet ut noenlunde regelmessig?

- Ja, og der berører vi et ømt 
punkt: økonomien. Både lesere og 
 annonsører og vi som arbeider med 
bladet, ønsker oss nok iallfall 4-5 
nummer i året, slik det har vært 
de siste åra, men det koster – og 
 ekstra dyrt blir det om en ikke har et 
 frivilligkorps til å distribuere  bladet, 
særlig Kolstad menighet har et 
problem der. I år har vi fire nummer, 
men vi tærer på den felles kapitalen 
som  menighetene har satt av til 
menighetsbladet. Jeg ser  behovet 
for et skikkelig økonomisk løft, 
flere annonsører og flere lesere som 
bruker giroen vi legger ved. For hvis 
menighetene skal legge mer penger 
inn, må det jo gå på bekostning av 
annet arbeid, for eksempel barne- og 
ungdomsarbeid, og det er ingen lett 
prioritering å ta.

- Nå slutter du i redaksjonen?

- Ja, det stemmer, men jeg tror 
fortsatt det er behov for et menig-
hetsblad. Selv om det i dag er enkelt 
å informere via nettet, så når vi nok 
ikke alle, og for mange betyr det mye 
å få en papirutgave i hånden. Så nå 
håper jeg at nye krefter kan komme 
med, både for å gi bladet en tryggere 
økonomi og for å gjøre innholdet mer 
aktuelt og interessant for lesere.

- Etter 25 år må det være lov å gi 
 stafettpinnen over til andre! Men vi 
som er med i redaksjonen vet at det 
blir vanskelig å erstatte Anne Liv, og 
både vi og de ansatte og veldig mange 
lesere i de tre menighetene takker 
henne for de mange, mange timene 
hun har lagt ned for menighetsbladet 
vårt!

Første blad Anne Liv 
hadde ansvar for 
(1995)

Et av de  første blad med 
farga forside (2000)

Første blad 
med Kolstad 
(2011)

Den beste forsida 
vi har hatt, ifølge 
Anne Liv (2014)

Første blad i 
A4-format (2001)

Tilbakeblikk 
på tidligere utgivelser
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Gudstjenester

DATO 
DAG 
PREKEN-
TEKST
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.

Søndag 8. desember
2. søndag i advent
Joh 14,1–4

Gudstjeneste kl. 11.00. Bratseth. 
Offer til: Lys til verden.

Familiegudstjeneste  
m/speidere kl. 11.00. Dåp. 
Nattverd.  Andresen.

Lysmesse kl. 19.00. 
Konfirmanter. Alpermann. 
Offer: Menighetens arbeid.

Søndag 15. desember
3. søndag i advent
Matt 11,2–11

Gudstjeneste kl. 11.00. Bratseth. 
Offer til: Lys til verden.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Konfirmanter. Thuen.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
11.00. Alpermann. 
Offer: Menighetens arbeid

Tirsdag 24. desember
Julaften
Luk 2,1–20

Familiegudstjeneste 13.30 og 
14.45. Gudstjeneste kl. 16.00. 
Bjerkestrand. 
Offer til: Kirkens Nødhjelp.

Gudstjenester kl. 13.00, 14.30 og 
16.00 Andresen. Sjetne pikekor 
deltar kl. 13.00. Timbako barnekor 
kl. 14.30

Familiegudstjeneste 14.00. 
Barnekor. Robertstad. Offer deles 
mellom Kirkens Nødhjelp og 
menigheten.

Tirsdag 24. desember
Julenatt
Matt 1,18–25

Julenattsgudstjeneste med 
nattverd kl. 23.00. Robertstad.

Onsdag 25. desember
1. Juledag
Joh 1,1–14

Gudstjeneste kl. 11.00. 
 Bjerkestrand.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Tiller kirkekor deltar. 
Thuen.

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

Torsdag 26. desember
2. juledag
Matt 2,16–23

Gudstjeneste på Kattem  helse 
og velferdssenter kl. 12.00. 
 Bjerkestrand.

Gudstjeneste på Tiller helse-  
og velferdssenter kl. 12.00.  
Andresen.

Nattverdgudstjeneste på Søbstad 
helsehus kl. 13.00. Robertstad.

Søndag 29. desember
Romjulssøndag
Matt 2,13–15

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Thuen.

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

Onsdag 1. januar
Nyttårsdag
Luk 2,21

Gudstjeneste kl. 17.00. Bratseth. 
Offer til: Sjømannskirken

Søndag 5. januar
Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1–12

Familiegudstjeneste 11.00. 
 Helligtrekongersfest. Bratseth. 
Offer til: Lys til verden.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Andresen.

Kveldsgudstjeneste med nattverd 
kl. 19.00. Alpermann.

Søndag 12. januar
2. åpenbaringssøndag
Matt 3,13–17

Gudstjeneste kl. 11.00. Radio-
gudstjeneste. Bjerkestrand.  
Offer til: Menighetens arbeid.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Thuen.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Robertstad.

Onsdag 15. januar Sansegudstjeneste m/Heimdal 
BOA kl. 11.00.

Søndag 19. januar
3. åpenbaringssøndag
Joh 2,1–11

Gudstjeneste kl. 11.00. Bratseth. Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Andresen.

Gudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11.00. Konfirmantdåp. 
 Alpermann.

Søndag 26. januar
4. åpenbaringssøndag
Luk 18,35–43

Gudstjeneste kl. 11.00. 
 Bjerkestrand.

Familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11.00. Andresen.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Robertstad.

Søndag 2. februar
Kyndelsmesse
Luk 2,22–40

Familiegudstjeneste 11.00. 
 Diakoniens dag. Bratseth. Offer 
til: Menighetens diakonale arbeid.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Thuen.

Kveldsgudstjeneste med nattverd 
kl. 19.00. Alpermann.

Søndag 9. februar
Såmannssøndag
Luk 8,4–15

Gudstjeneste kl. 11.00. Bibel-
dagen. Økumenisk. Bjerkestrand. 
Offer til: Det Norske Bibelselskap.

Familiegudstjeneste med dåp 
og nattverd kl. 11.00. Barnekor. 
Karneval. Alpermann.
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Jarle Vingsand 
 fortel historia bak 
 bydelane  Heimdal 
og  Kattem,  Saupstad 
og  Kolstad. Her kjem 
del 4 i den lokal-
historiske serien!

Kattem og Lisbeth Nypan
I 1975 kom utbygging på Ustmyra. Ja, for 
frå gammalt av heiter det  Ustmyra, enda 
om dei to Kattem- gardane hadde ein bra 
teig av  myrområdet. Det nye bustadfeltet 
fekk likevel namnet Kattem. Arkitektane 
var flinke og let det vere luftrom og grønt 
mellom husrekkene på Kattem, så bygge-
feltet vart tiltalande.

Noko av det første var å gi vegane namn. 
Det vrimlar av vegar med dyre- og fugle-
namn. Det er for så vidt relevant nok. Dei 
viser at her var det villmark, enda om ein 
del av dyra var her berre på streiftog. Men 
nokre namn har si spesielle historie.

Hovudvegen gjennom Kattem er Lisbeth 
Nypans veg. Lisbeth og Ola var bønder 
på den Nypan-garden som låg  nærast 
Leinstrandskjerka. Dei hadde altså 
ingenting med Ustmyra å gjere. Men dei 
levde kring midten av 1600-talet. Det var 

ei farleg tid. Eit par hundre år hadde det 
rasa hekseprosessar over Europa. Og 
Lisbeth var det dei kalla ei klok kone. Ho 
hadde lært naturmedisin av ei gammal 
lauparkjerring som for og gjekk gardane 
imellom på Hølonda, og Lisbeth hjelpte 
mange på Leinstrand. Men ho las bøner 
samstundes som ho gav medisin. Det 
var mistenkeleg. Og ikkje alltid hjelpte 
Lisbeth sine råder heller, og da vart det 
fort til at ho kunne setje vondt og, på folk 
og fe. Dessutan var Ola lite likt. Han var 
glad i øl og for ofte på gjesting i gardane. 
Det vart vel tolerert. Men han drakk seg 
full og vart storkjefta. Dessutan var folk 
misunnelege fordi han stadig fekk nokre 
skillingar av dei som sette hestane sine 
inn på stallen hans med dei var i kjerka 
sjølve. (Ordninga med kjerkestallar på 
Nypgarden stod ved lag enda da eg var 
gutunge. Bonden på garden skulle alltid 
ha fire stallrom ledige til preiktid.) Noko 
krangel med grannane om beitemark for 
krøttera var det og. Ein del av vitnemåla 
i rettssaka kom vel av misunning. Ingen 
kunne vel tenke seg at saka skulle få det 
utfallet ho fekk. Enden vart at Lisbeth, 
som den nest siste i Norge, vart dømd til å 
bli levande brend som heks. Ola vart dømd 
som medskuldig, men han fekk den nåde å 
bli avretta før han vart brend. Typisk er det 
at da dei dømde  skulle bli førte til byen for 
å bli avretta, gjekk skyssen med båt, rundt 

Byneset. Ingen veit riktig kvar dei to vart 
avretta.  Offentleg avretting var det iallfall, 
til skrekk og advarsel.

Men Lisbeth Nypans veg skulle sjølvsagt 
ha vore nede i bygda på Leinstrand.

Søndag 16. februar
Kristi forklarelsesdag
Matt 17,1–9

Gudstjeneste kl. 11.00. Bratseth. Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Andresen.

Nattverdgudstjeneste på Søbstad 
helsehus kl. 13.00. Robertstad.

Søndag 23. februar
Fastelavnssøndag
Joh 17,20–26

Gudstjeneste kl. 11.00. 
 Bjerkestrand.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Thuen.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Robertstad.

Søndag 1. mars
1. søndag i faste
Matt 4,1–11

Familiegudstjeneste kl. 11.00. 
Bratseth.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Andresen.

Kveldsgudstjeneste med nattverd 
kl. 19.00. Alpermann.

Søndag 8. mars
2. søndag i faste
Matt 15,21–28

Gudstjeneste kl. 11.00. 
 Bjerkestrand.

Familiegudstjeneste med speider-
ne kl. 11.00. Dåp. Nattverd. Thuen.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Robertstad.

Søndag 15. mars
3. søndag i faste
Luk 11,14–28

Gudstjeneste kl. 11.00. 
 Bjerkestrand.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Andresen.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Alpermann.

Søndag 22. mars
Maria budskapsdag
Luk 1,26–38

Gudstjeneste kl. 11.00. Bratseth. Kveldsgudstjeneste kl.1900. 
Nattverd. Thuen.

Musikalgudstjeneste kl. 15.00.

Søndag 29. mars
4. søndag i faste
Joh 11,45–53

Gudstjeneste kl. 11.00. Bratseth. Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.00. Andresen.

Familiegudstjeneste kl. 11.00. 
Alpermann.

Steinar Garbergs skulptur av Lisbeth 
 Nypan ved Nypvang skole. (Foto: Rune 
Blix Hagen i Store norske leksikon)
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Velkommen til  
nyttårsfest 9. januar!
Tradisjonen tro er det nyttårsfest i 
Heimdal kirke også i 2020! Til nyttårs-
festen er alle invitert, enten du er frivillig i 
menigheten, er ansatt i kirka eller er bare 
innom sånn av og til. Vi begynner oppe i 
kirkerommet med en kort samling rundt 
et  aktuelt tema. I år har vi invitert Ann Elin 
Slettahjell til å komme og fortelle nytt fra 
Estland. Vår menighet har som misjons-
prosjekt å hjelpe to  menigheter i Estland 
med å bygge kirker, og nå er de  kommet 
godt i gang. Ann Elin var der i høst og 
har  inspirerende nyheter å fortelle! 
 Etterpå går vi ned i storstua i  sokkelen til 
 servering og prat rundt  bordene.  Torsdag 
9. januar klokka 19.00.  Påmelding til 
maten: post.heimdal.trondheim@kirken.
no eller sms: 415 15 860. Betalingen er 
 frivillig, men de fleste legger ca. 100-150 i 
kollektkurva. 

Radiogudstjenester fra 
Heimdal kirke!
NRK sender radiogudstjenester  gjennom 
hele året. Disse veksler  mellom kirker i 
Den norske kirke og andre kirkesamfunn. 
I 2020 er det  altså vår tur! Våre guds-
tjenester  sendes ut i hele landet på  disse 
 datoene: 12. januar, 14. juni, 6.  september 
og 29. november. Bli med i menigheten 
og syng med på  sangene – det blir helst 
kjente  allsanger på  radiogudstjenester. 
Alle gudstjenestene begynner klokka 11.00 
som vanlig og sendes direkte. 

Bilder fra virksomheten  
i Heimdal kirke
Som den oppmerksomme kirkegjenger 
sikkert har observert er det kommet opp 
ulike bilder i Storstua fra virksom heten 
i Heimdal kirke. Det er to av Husstyrets 
medlemmer, Kristin Ofstad (kateketen) og 
Berit Fjølstad, som har laget oppsettene. 

Kanskje blir bildene fornyet etter hvert 
som virksomheten fornyes, spesielt fra 
 babysangen og konfirmantarbeidet! Men 
vi vil rette en stor takk til de to for flott 
arbeid! Ta tid til å betrakte bildene neste 
gang du er i Storstua!

Ny medarbeider  
fra nyttår!
Blant de ansatte i  kirkene 
i Trondheim er det nå 
en stor  omorganisering på gang. Dette 
 medfører at Jørn Lænn bytter plass og 
forlater oss, han blir nå ansatt med ansvar 
for regnskap for større deler av byen. 
Det vil si at han ikke forsvinner helt, men 
 forlater kirke kontoret på Heimdal og får 
kontorplass nede i Munkegata. Den nye 
menighetsforvalteren heter Trine Ressem 
Skei og begynner i ny stilling her på 
Heimdal allerede ved nyttår. Hun kommer 
fra tilsvarende stilling i Ilen menighet og 
 kjenner derfor til de fleste rutiner i  kirkene 
i  Trondheim. Hun har tidligere vært 
 sekretær for prosten i Gauldal og  jobbet 
med salg før det. I en kort  kommentar like 
før bladet går i trykken sier hun at hun  
ser fram til å komme til oss i  Heimdal  
(og Kolstad) og fra vår side vil vi  gjerne ta 
godt imot henne og sørge for at hun også 
blir en «ekte»  Heimdaling! 

Økumenisk gudstjeneste  
i Heimdal og bibelhelg 
Her på Heimdal er det flere kirke samfunn 
som har menigheter. Heimdal kirke 
samarbeider om én gudstjeneste i året, på 
bibeldagen. Da samles vi i et av lokalene 
til felles gudstjeneste. Bibeldagen i 2020 
blir søndag den 9.  februar, og ansvarlig 
for gudstjenesten er Credo Frikirken. De 
andre menighetene som er med er Elim 
Misjonskirken og Pinse kirken Heimdal. 
Frikirkens lokale er litt lite, derfor treffes 
vi i Heimdal kirke. Tema for kollekten i 
år er bibler til Kina. Prekenen blir ved 

pinsepastor Sean Christie. Vi får besøk 
av Hans Johan  Sagrusten på fredag og 
lørdag, og det blir anledning å få møte 
ham på seminar i frikirka på lørdag. Han 
er en produktiv og anerkjent forfatter og 
har skrevet de rene detektiv romaner om 
bibel manuskripter! Årets bok heter faktisk 
«Boka om boka» og handler om –  nettopp! 
– bøker! Følg med i  annonsering om 
 bibelseminar på lørdag den 8. februar!

Flerårskonfirmant
Innskriving 3.mars kl 18-19. Å 
være flerårs konfirmant betyr at 
 konfirmant undervisningen blir fordelt over 
2 ½ år. Det gjør at tidspresset blir mye 
mindre enn når all undervisning skjer på 
ett år. Invitasjon blir sendt ut til alle på 
7. trinn og vi opplever hvert år at et stort 
antall velger dette opplegget. Dato for 
innskriving til ordinær  konfirmasjonstid 
over ett år blir i mai.

Velkommen til babysang  
i Heimdal!
Babysang i Heimdal kirke skjer hver 
 onsdag, unntatt i påskeferien. Den siste 
onsdagen i måneden møtes vi på  Kattem 
helse- og velferdssenter og synger 
sammen med beboere der. Dette er 
trivelig både for de gamle og for «baby-
sangerne». 

I Heimdal kirke: fra 22. januar og hver 
onsdag klokken 11.30. (Unntatt i påske-
ferien) 

På Kattem HVS: den siste onsdag i 
 måneden: 29. januar, 26. februar, 25. 
mars, 29. april og 27. mai. Husk klokke-
slettet: onsdager kl.11.30 

Følg oss på Facebook: «Babysang 
i  Heimdal kirke». Hilsen Katrine, 
menighets pedagog i Heimdal

Nytt fra Heimdal

De faste medlemmene i Heimdal  menighetsråd 2019–2023  
Fra venstre: Per Knutsen (menighetsrådsleder), Tor Inge Skjøtskift  
(nestleder), Janne Landrø Nilsen, Aleksander Hoff Iversen,  Linnea 
Elisabeth Gunnes, Åge Søsveen (vararepresentant til  Kirkelig  
 Fellesråd) og sokneprest Dagfinn Bjerkestrand. Bertel Aasen 
 (representant til Kirkelig Fellesråd) og Jarle Karlsen var ikke til stede 
da bildet ble tatt. 
Varamedlemmer (rangert): Kjell Petter Olaussen, Peter Kaare 
 Værlien, Gunnhild  Glømmen, Leif Mastad og Geir Inge Singstad
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De vakreste julesanger - 
 allsangkveld tirsdag  
3. desember kl. 19.00 i  
Tiller kirke 
Kom og syng jula inn! 5. år på rad  synger 
vi vakre julesanger sammen i Tiller kirke. 
I etterkant serveres gløgg og pepper-
kaker og julebakst. Det blir også mulighet 
til å støtte Kirkens Nødhjelps juleaksjon. 
Arrangementet er gratis. 

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.  
Vi henter mat fredag 6. desember,  
10. januar, 28. februar og 20. mars. 

Emeritus  
biskopen Tor  
Singsaas besøker 
 formiddagstreff på  
Tiller torsdag 9. januar

Barnas juletrefest
Små og store er varmt 
velkommen til Tiller menig-
hetssenter søndag 5.  januar 
kl.16.00. Juletregang, jule-
fortelling, TIMBAKO synger, 
de 3 vise menn  kommer med 
poser til barna! Kaffe og kaker  (kurvfest). 
Inngang kr 40,- pr barn (max kr 100.-  
pr familie)

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 å 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: 15. og 29. nov
Vår 2020: 10. og 24. jan,  
7. febr, 20. mars

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
Høst: 11. desember
Vår 2020: 8. januar,  
5. februar og 4. mars

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

Torsdag kl 11.30–13.30
5.12. Julemiddag kr 120 per 
person. Byneset seniorkor 
synger julen inn. Påmelding 
sms 482 38 105 innen 29.11.
Vår 2020: 9. jan., 13. feb. og 
12. mars

Voksne Kirkekor 
For mer info Knut-Inge Klock
Kk727@kirken.no

Hver tirsdag kl. 20.00

Voksne Åpent hus
Vi holder Tiller menighetssenter åpent og 
 serverer gratis kaffe/te og boller. Noen fra 
staben er til stede. Liten andakt kl. 14.00.

Fredager kl. 13.00–15.00
Vår 2020: 10. jan, 28. feb og 
20. mars

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

Sokneprest Oddny Andresen  presenterer det 
nye menighetsrådet under  gudstjenesten  
10. november. Hun er fast medlem i 
 menighetsrådet. Fra venstre: Leiv  Elvestad 
 (representant til Fellesrådet), Alf Egil Aaberge 
(leder), Hilde Bjørnholm Ezeh, Trond Garnes 
(nestleder) og Aud J Keysan Rosvoldsve.  
Stian  Samset Elvebakk var ikke til stede  
under presentasjonen.
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Foto: Olav Leistad Hove

Tekst: Bjørn-Olav Berg

Populær Rockegudstjeneste
27. oktober ble det gjennomført 
Rockegudstjeneste i Kolstad kirke 
i forbindelse med høstfestivalen. 
Nesten 200 hadde funnet veien til 
kirka denne kvelden, unge og voksne. 
Ørepropper ble tilbudt ved  inngangen 
av vakter fra Security-linja ved Fredly 
folkehøgskole, som for øvrig også 
tok hånd om brann- sikkerhet, ro og 
orden sammen med kirke tjeneren. 
Ungdomsbandet bestående av 
ungdommer fra Byneset og Heimdal 
i alderen 15–18 år bidro med både 
 preludium, vakker meditasjons-
musikk og et dundrende postludium. 
 Husbandet og forsangerne ledet an 
salmene, og menigheten fikk oppleve 
Kristus er verdens lys, Som den gylne 
sol frembryter, O store Gud m.fl. i en 
ganske annen drakt enn vanlig.  

Denne gudstjenesten er en i en 
serie gudstjenester med annerledes 
 musikalsk profil. Det blir lagt vekt 
på at liturgi og salmer skal være 
gjenkjennbart i forhold til den vanlige 
høymessen, men med en innpakning
og et uttrykk vi håper kan fenge enda 
flere.

Medlemmer i Kolstad  
 Menighetsråd for neste periode:
• Robert Ditlev Johansen  

(Leder og representant i KFiT)
• Solaug Trøan Ellefsen (Nestleder  

og vararepresentant i KFiT)
• Sissel Trøan
• Hanne Elisabeth Jystad
• Lauritz Løfall
• Ragnhild Viktoria Tvete Krogstadmo
• Matthias Alpermann (sokneprest)

Varamedlemmer:
• Helge Rognhaug
• Ranfrid Solem Forsell
• Einar Sæterbø
• Helge Svedal

Nytt fra Kolstad

24.12. kl. 23.00 Midnattsmesse med nattverd v/Robertstad

02.01. kl. 17.00 Juletrefest med kurvfest! Alle tar med noe til et felles bord.

Aldersgruppe Aktivitet Tidspunkt

0–2 år Babysang
Babysang er en fin 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.

Annenhver tirsdag i  oddetalls uker. 
Følg med på nettsidene og på 
 facebook (Babysang i Kolstad kirke)

4–13 år Barnekor
Komba-Ja! er Kolstad menighets 
barnekor – en flott gjeng som samles 
hver torsdag i kirka. Barnekor er 
både gøy og lærerikt!

Torsdag
4-åringer–2. trinn kl. 17.00
3. trinn og oppover kl. 17.45
Første øvelse etter jul: 16. januar

(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
4. desember: Trondheim  seniorkor, 
 Luciabesøk fra Huseby barne-
hage. 2020: 08.01, 22.01, 05.02, 
26.02,11.03, 25.03

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

Fredag kl. 17.00
6. desember, 3. januar og 7. februar

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
10. desember: Juleforestilling: 
 Måsen og sangfuglen! (ca. 30 
minutter) Passer for hele familien. 
Fri entré. Det serveres risgrøt etter 
forestillingen. Påmelding (til grøt) 
på www.kirken.no/kirke middag. 
Datoer for våren legges ut der.

For oppdatert informasjon se www.kirken.no/kolstad Forbehold om endringer og/eller feil.
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Livets gang
Heimdal menighet
Døpte
08.09. Thale Bjørndal Lundmark
08.09. Olav Bakk Berg
22.09. Lukas Berge-Malmo
22.09. Nora Emilie Antonsen
22.09. Even Fuglaas-Hahn
06.10. Andreas Linge Katmo
06.10. Nelia Nessjø Selven
06.10. Hennie Aftret
06.10. Even Kaarsberg Langørgen
20.10. Thoresen
20.10. Iver Fredriksen Ankersen
03.11. Filip Mediaas

Døde
12.09. Karen Marie Halland
12.09. John Sundstrøm
24.09. Eldbjørg Tillereggen
27.09. Arnfinn Buås-Hansen
02.10. Solveig Marie Brovold
03.10. Steinar Fjeldseth
04.10. Gerd Johanne Rytter Bull
15.10. Maybel Qvenild
16.10. Arnulf Følstad
18.10. Lisbeth Aakvik
22.10. Åge Norvald Nikolaisen
29.10. Helge Margido Flatval
31.10. Jan Johannes Furuvik
31.10. Vidar Finnland
01.11. Wenche Harang

Tiller menighet 
Døpte
22.09. Valeria Mathisen Enga
22.09. William Johnsen Klausen
29.09. Mikkel Hoff
29.09. Odin Elias Jenssen
06.10. Ingrid Aaen Braun
06.10. Aksel Johansen Aagesen
06.10. Nelia Othilie Skorstad   
 Rambraut
06.10. Mathias Spjøtvold Engvik
13.10. Pernille Ingdal Aagård
13.10. Olivia Melum Risvik
20.10. Albert Kirkeby Rishaug
20.10. Hennie Hermansen Stenersen
20.10. Alma Franset Thonstad
20.10. Eva Sveen Bakken
27.10. Sofia Trøite Stenstvedt
27.10. Karoline Tangstad-Bjørnli
27.10. Daniel Kolvik-Ersnes
10.11. Sara Svinvik
10.11. Sanna Haukaas Larsen

Vigde
21.09. Sandra Charlott Hansen og  
 Mats Bruun-Olsen

Døde
13.09. Hanne Winsnes
13.09. Judit Aslaug Halvorsen
27.09. Margrethe Samstad
27.09. Olav Gustad
04.10. Trygve Graffer
04.10. Einar Østvik
17.10. Helge Tølløfsen
08.11. Asbjørn Kalvø

Kolstad menighet 
Døpte
08.09. Isak Pettersen
29.09. Tobias Sletvold Hågensen
29.09. Aleksander Svendsen    
 Mikalsen
13.10. Sigrid Elise Johansen
20.10. Noah Grandemo-Cable
20.10. Sonja Walgermo
20.10. Vilma Ansnes Sæternes

Dåpsbarn fra Kolstad døpt i andre 
menigheter:
08.09. Tilja Louice Åberg Isbrekken  
 i Ilen kirke
08.09. Vilde Solstad Sommerstad  
 i Skaun kirke
15.09. Eida Torset Steinveg  
 i Hemne kirke
21.09. Evelyn Papadimou Wiik  
 i Nidaros domkirke
29.09. Jorunn Langli Hoem  
 i Rindal kirke
29.09. Odin Elias Jenssen  
 i Tiller kirke

Døde
04.09. Jomar Ramsøskar
12.09. Brit Karin Borthen
12.09. Kåre Peder Solstad
19.09. Ingar Olav Øian
20.09. Else Edel Ledal
08.10. Inger Johanne Norboe
18.10. Ella Margrete Tronsen
21.10. Jorunn Standahl
24.10. Alf Helge Solbak
31.10. Marit Sigrun Skar

Mottar du Nyhetsbrev fra Tiller Menighet?
Med jevne mellomrom sendes det ut informasjon på mail med nyheter fra 
Tiller menighet. Hvis du ønsker å få denne informasjonen, så sender du 
enkelt en mail til kk876@kirken.no og du blir med på vår adresseliste.

 

13-99
 

 

Snakk om store eller små ting 
Gratis kaffe 

Vi er fagutdannet og har taushetsplikt 
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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

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 

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

firmapost@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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Det går mot jul, en tid for å gi
Nestekjærligheten er en godt forankret verdi i vårt  samfunn. Eller 
er den på tur til å forvitre? Neste kjærlighet springer ut fra vår 
kristne tro. Jesus har kalt oss til å vise kjærlighet til hverandre, 
og spesielt de som trenger en håndsrekning ved at livet ikke går 
helt på skinner.

Det er snart jul, mange ser etter muligheter for å kunne glede en 
i familien, en nabo, venn, eller en kollega som har hatt betydning 
for en gjennom året. Noen ønsker også å glede helt vilkårlig, og 
legger noen slanter i julegryta på kjøpesenteret. Eller kanskje 
noen av oss gjennom et lokallag legger inn en innsats for å skape 
litt juleglede for noen i nærmiljøet. 

Denne kjærligheten for andre kan med et annet ord  kalles 
 diakoni. For mange er det et litt fremmed ord som ikke  brukes 
i dagligtalen. Nidaros bispedømme har et spesielt  fokus på 
 diakoni, men gir det mening? Mange tenker  kanskje at diakoni 

Rom for morskjærlighet
Som en oase midt i det kaotiske sykehuset,  ligger 
et lite rom med sengeplasser til seks  nybakte 
mødre. Der får de ro, hjelp og hvile. Og kanskje 
øyekontakt med babyen sin for aller første gang.  

Tekst: Anette Torjusen Foto: Håvard Bjelland

Vi ser den lille bylten med en gang. I et mykt blått teppe mot den 
glisne plastmadrassen på sengen av stål. En dag  gammel. Moren 
Fatoma sitter bøyd over jenta si, og blir  liksom aldri ferdig med å 
stirre. Åpner vi døra, ser vi et  folkehav av travle leger, pasienter 
og pårørende.  

Viktig å følge dem opp
Det er ikke så rart at alle løper, for sykehuset Melka Oda i 
 Shasamane i Etiopia skal gi helsehjelp til 400.000  mennesker. 
På for liten plass og med for få ansatte. Men et problem er løst, 
og det er hvor de skal gjøre av  nybakte mødre. For det var en 
skikkelig nøtt. Det var ingen ledige rom noe sted på sykehuset. 
Løsningen ble et helt nytt bygg midt på gårds plassen. Ikke 
stort, men akkurat passe. Med støtte fra  Kirkens Nødhjelp og 
 samarbeidspartner Tamra. Bare i august i år ble det født 500 
babyer ved sykehuset.   

- Det er så utrolig viktig at vi kan følge dem opp etter  fødselen. 
Slik at de kommer i gang med ammingen, får gitt barna vaksiner 
og helsehjelpen de trenger, forklarer Doktor Hawi Kidanu. 

Siden pågangen er så stor, kan de kun være der i 24 timer 
 etter fødselen. Slik er det også for 20 år gamle Fatoma Fayasa. 
 Omringet av mor og søster ligger hun i en av de seks sengene. 
Selv om det verken er laken eller pute på plast madrassen, har 
familien sørget for at hun ligger godt og mykt. Fatoma trekker 

bare er for menigheter med en diakon. Men diakonien er  allmenn. 
Den gjelder oss alle og er kanskje en naturlig del av deg og dine 
verdier, uten at du tenker over akkurat det. 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er  evangeliet i handling og 
uttrykkes gjennom nestekjærlighet,  inkluderende fellesskap, vern 
om skaperverket og kamp for rettferdighet. (Plan for  diakoni, Den 
norske kirke, 2007)

Kirken er ikke bare et kirkebygg, men oss mennesker som er 
døpt og er medlem av kirken. Vi er alle kirkens omsorgstjeneste. 
Det vi gjør i det daglige, kan ses på som en del av den  omsorgen 
som Gud kaller oss til å gjøre, selv om det ikke spesifikt er i 
 kirkelig regi. Alt vi gjør kan vi gjøre til ære for Gud. 

Vi vil gi en takk til deg som gjør noe for andre!
Diakoniforbundet, Nidaros stift.

fram den første  natten som  viktig. Det er ikke så lett å komme i 
gang med ammingen, det er hennes første barn.

- Jeg er så glad for jeg fikk være her med datteren min.  
De ansatte på sykehuset har vært helt fantastiske mot meg.  
De passer på både meg og babyen, vi er trygge her, sier Fatoma.

Fatoma har store drømmer for Caaltuu, for hun har ikke så lang 
skolegang selv. Nå er hun mor for aller første gang, og sier hun 
har fått troen på en annerledes  fremtid. 

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


