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Ord til ettertanke
av sokneprest Matthias Alpermann

Nytt fra trosopplæringa www.tøtsj.no

To arbeidskollegaer møtes etter Jul. Den ene spør nysgjerrig:
«Hva har du fått til Jul?» Og den andre svarer: «Overvekt!»

Det er kanskje slik mange har opplevd det og da jeg trenet
litt på et treningssenter for en stund siden, la jeg merke til at
det var særlig mye folk der i januar og februar. Og jeg antar
at det hadde med det nevnte og nyttårsforsett å gjøre. Ut-
over året ble det færre som kom, til det toppet seg igjen
etter Jul. Jeg kjente de positive effekter av å trene – det ble
lettere å måke snø og jeg rakk bussen når jeg sprang etter
den, uten at jeg var andpusten etterpå… Så motivasjonen og
utholdenheten hadde båret frukt.

Bibelen forteller ikke så mye om fysisk tre-
ning, men utholdenhet og motivasjon i
forhold til ulike ting er viktige stikkord
der. Ofte snakkes det da om det ånde-
lige, om å holde kontakten med Gud. Jeg
har sagt opp medlemskapet i treningssen-
teret, men fortsetter å trene på en annen måte
– jeg ber hver morgen og hver kveld. Jeg takker for
dagen jeg har fått, ber om Guds velsignelse over den og
mennesker jeg vet de har det tungt. Nå synes du kanskje at
det skulle bare mangle – jeg er jo prest og det er en av mine

oppgaver! Og det stemmer!
Samtidig er jeg sikker på at det
er en viktig oppgave for alle
kristne. Viktig for å vedlikeholde
kontakten med Gud og vise om-
sorg for hverandre. Noe som
man kan gjøre til enhver tid og
på alle steder. Helt gratis!

Når du prøver det, vil du fort
oppdage at det ikke alltid er så
lett: om morgenen er du trøtt,

det må kanskje lages frokost til flere, ungene skal
avgårde, dagen må planlegges. Og om kvelden
er det kanskje sofakroken og TV-program-
met som frister etter en anstrengende
dag. Motivasjon og utholdenhet – det er
også stikkord her. Kanskje trengs det enda

mer av det i denne sammenheng, for man
ser ikke resultatet så fort etter den slags tre-

ning. Men jeg vet at det skjer noe, både med den som ber,
med forholdet til Gud og menneskene rundt. Bare prøv!
Jeg er sikker på at du vil bli sterk av det på mange måter. Må
Gud gi deg den kraft og utholdenhet du trenger til det!
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Tilbakeblikk:

Tårnagentdag
En herlig gjeng med til sammen 15 barn fra Tiller, Heimdal og Kol-
stad var samlet til Tårnagentdag i Tiller kirke lørdag 17. januar. De

gikk på skattejakt, løste
gåter, besøkte kirketår-
net, og forberedte søn-
dagens gudstjeneste
med sang og drama. Det
ble også tid til litt lek
både ute og inne. Både
tårnagenter og ledere
hadde en kjempefin dag
sammen, og tårnagent-
gudstjenesten søndag
ble en flott avslutning på
helgen.

Agentene Robin Andre,
Julian og Erlend Andreas
på tårnbesøk.

Bilde fra gudstjenesten, tårnagenter sammen med
Katri Sundvall- Falck, kateket i trosopplæring.
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Kommer:
Musikalhelg
14.-15. mars er det igjen tid for musikalhelg. Dette er et samarbeid mellom menighetene i prostiet, og et av de store høydepunktene i
løpet av året. Denne gangen skal vi være på Spongdal skole. Målgruppa for tiltaket er 9-10-åringene i prostiet. Det er planlagt ei inn-
holdsrik og spennende helg, der vi bruker lørdag og noen timer på søndag til å øve inn en musikal som vi viser frem søndag ettermid-
dag i aulaen på Spongdal skole. Det blir kulisseverksted, kor, drama og dans. Vi som jobber i trosopplæringa gleder oss veldig til dette!

Nye tiltak på Tiller:
• Alle døpte 1-åringer kommer til å få tilbud om hjemmebesøk fra oss. De vil da få en liten gave.
• Påskevandring og spagettigudstjeneste for 3-åringer 28. mars.
Invitasjon til arrangement kommer i posten 2-3 uker i forveien. Ta kontakt med menighetskontoret eller på mail:
tro.heimdal@kirken.trondheim.no dersom det er noe du lurer på.

Se også menighetenes hjemmesider og www.tøtsj.no for mer informasjon.

Fra musikalhelga i 2014, Kolstad kirke (Foto: Bertel Aasen)

Barnekor er gøy!
Komba-ja! står for
Kolstad menighets barnekor – ja!

Vi øver i kirka hver onsdag kl. 17.30. Barn fra 4-7 år er velkommen. Nå
er vi en fin gjeng på rundt 18 unger i 4-5-årsalderen, men vi har plass
til flere! Koret drives av kantor Erling With Aasgård og menighetspeda-
gog Grete Westrum Sortland.
Her er noen glimt fra årets første øvelse:

Emma Sofie (snart 5 år) synes det er fint
å være med i koret. - Det er bra at det er
øvelser hver uke. Sangene er artige. Jeg
pleier å synge dem hjemme, forteller hun.

Martine (5 år) fra Heimdal er på sin før-
ste øvelse i dag. Hun ville begynne i kor
fordi hun er veldig glad i å synge. Mar-
tine sier at hun har lyst til å komme til-
bake neste onsdag også.

Hanne Sofie (5 år) synes det er fint å
synge i kor. Hun begynte sist høst, og gleder seg til hver øvelse.

Lisa (5 år) liker å synge og syns sangene i koret er bra. Det er også fint
å få kjeks etter øvelsen. Hun synes at flere skal begynne i koret, fordi det er så gøy!

Det er gøy med kor! Her er ca. halvparten av korets medlemmer.
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Ordinasjon og innsettelse
av kapellan Tord Kristian Thuen
Søndag 11. januar ble en stor dag for Tiller menighet. Vår nye
kapellan, Tord Kristian Thuen, ble ordinert til prest i Tiller kirke
og innsatt i tjenesten av biskop Tor Singsaas. Prost Bertel
Aasen og flere av menighetens øvrige tilsatte deltok også i
gudstjenesten.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe og velkomst for Tord på
Menighetssenteret, som for anledningen var fullt. Tord fikk
med seg mange gode hilsener fra familie og fra menighet.

Vi ønsker vår nye kapellan Guds rike velsignelse over tjenesten
i Tiller. Ta godt imot ham i de sammenhenger dere måtte møte
ham.

Håkon Tørring

Stor dag i Tiller

Følgende deltok under ordinasjonsgudstjenesten. Foran fra venstre:
Diakon i Tiller Kaarina Kauppila; Prost i Heimdal Prosti Bertel Aasen;
Kapellan Tord Kristian Thuen og biskop Tor Singsaas. Bak fra venstre:
Leder av Tiller menighetsråd Alfhild Lien Eide, Tords tante og fadder
Henny Rasmussen, Sokneprest Håkon Tørring, Johan Nilsson, klokker
Alf Aaberge og kantor i Tiller Knut Inge Klock.

Den nyordinerte presten på talerstolen for
første gang. Tord fikk mange lovord for den
flotte talen han holdt denne søndagen.

Biskopen holdt en sterk og personlig tale til Tord under ordinasjonen i
kirka. På kirkekaffen etterpå kom han også med gode råd til den unge
presten, flere i den mer humoristiske sjanger .

Mange kom med hilsninger og gaver til Tord
på ordinasjonsdagen. Her er det menighets-
rådsleder Alfhild som på vegne av Tiller me-
nighet overrekker Tord en Kristusfigur fra
Nidarosdomen

De ansatte i Tiller menighet, med Odd Erik
Stendahl i spissen, hadde lagd en velkomst-
sang som de framførte for sin nye kollega.
Fra venstre: Kateket Odd Erik, trosopplærer
Katri, Sokneprest Håkon, Diakon Kaarina og
menighetsforvalter Ragnhild.

Å få ordinere en ung prest
til tjeneste i Nidaros var
tydelig en stor dag for vår
biskop også. Her har han
nettopp lagt stolaen rundt
Tord sine skuldre og kan
gratulere han som ny
prest i Tiller.
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Møt vår nye prest –
Tord Kristian Thuen

Tiller har fått en ny og ung prest. Menighetsbladet
har stilt ham noen spørsmål, slik at Tillerbyggen
kan bli litt kjent med ham. Vi anbefaler samtidig en
søndag formiddag i Tiller kirke med Tord prest. Da
får du møte ham ansikt til ansikt.

Hvor kommer du fra og hva bragte deg hit til Trondheim
og Tiller?
Jeg kommer fra Svinndal som ligger i Våler kommune i Østfold.
Svinndal er en bygd med skog og åkrer. Det siste året har jeg
vært prestevikar i Steinkjer og jeg trivdes i den jobben. Jeg ville
imidlertid bo mer sentralt, og menigheten på Tiller lignet på
mange måter menigheten i Steinkjer. Derfor føles det også na-
turlig å fortsette som prest på Tiller. I Steinkjer var jeg ikke or-
dinert, men det er jeg nå. I Steinkjer hadde jeg vikariat i en
sokneprest-stilling, men nå er jeg kapellan. Det innebærer at
jeg nå kanskje får litt mindre ansvar.

Hva slags utdanning og arbeidserfaring har du,
ikke bare som prest?
I tillegg til å ha vært prest i Steinkjer, har jeg vært prestevikar i
Karasjok. Det var jeg noen somre på rad. Der er det en annen
og spennende kultur. Folket der er fantastisk, jordnært og
gjestfritt. Utenom å være prest har jeg også jobbet i militæret.
Jeg tok førstegangstjeneste i Luftforsvaret og fortsatte deretter
som vervet. Under førstegangstjenesten var jeg vaktsoldat, men
som vervet var jeg kontroll- og varslingsassistent. I den sist-
nevnte stillingen handlet det mye om å overvåke luftrommet.

Jeg har studert andre emner enn teologi, men avsluttet uten å
fullføre. Jeg begynte med psykologi, deretter prøvde jeg på
elektronikk og datateknologi, men ingen av delene ble noen
suksess. Tilslutt startet jeg altså med teologi, og her er jeg altså
i dag som prest på Tiller. Før jeg begynte med teologi på Menig-
hetsfakultet i Oslo (MF), studerte jeg hebraisk og litt annet i
Uppsala i Sverige. Mens jeg var student ved MF, passet jeg på å
studere i utlandet. Det førte til at jeg hadde et opphold både i
Tyskland og England.

Din første preken i Tiller kirke startet med en flytur.
Hvor kommer interessen for fly fra?
Jeg ble interessert i fly ganske tidlig. Jeg kunne nok stå og se
opp mot skyene, mens andre folk gjorde andre ting. Jeg drømte
om å bli flyger, og søkte derfor flyskole både i forsvaret og si-
vilt. Jeg kom ikke inn i forsvaret. Sivilt var jeg med på noen tes-
ter, men scoret ikke nok til at jeg fikk økonomisk støtte.
Dermed la jeg det hele fra meg, men da jeg var tenåring fløy jeg
seilfly, og det var i den forbindelse at jeg reiste til USA for å
oppleve litt av luftfarten der. Jeg vet ikke helt hva som fascine-
rer meg med fly, men det er noe uvirkelig ved det å sveve i luf-
ten. Jeg synes det er spennende hver gang jeg sitter på et
passasjerfly, når det krenger for å gå inn for landing. Svinger
det til siden du sitter på, kan du se rett ned på bygninger osv.
på bakken.

Hva er førsteinntrykket ditt av menigheten?
Tiller er en folkekirke og som prest får du kontakt med et bredt
lag av innbyggerne. Jeg tror det er mange på Tiller, som anser
kirken som et trygt og godt sted. Jeg tror det er viktig at vi som
kristne ikke mister kontakten med verden, og jeg har inntrykk
av at mange i Tiller menighet erfarer dagliglivets gleder og ut-
fordringer, samtidig som de har en relasjon til kirken. Sånn sett
ligger det til rette for at jeg kan finne mange kontaktpunkter
med kirkens medlemmer. Ellers har jeg inntrykk av at menighe-
ten er åpen og inkluderende, og at jeg kan komme som den jeg
er og være meg selv. Dette er noe som er viktig for meg per-
sonlig. Når det gjelder mine kollegaer er jeg godt fornøyd. Jeg
har blitt tatt imot på en god måte!

Hva tenker du om jobben som prest i Tiller menighet?
Jeg må innrømme at det er med en viss spenning, jeg tar fatt på
jobben som prest på Tiller. Det er alltid spennende å komme til
et nytt sted, men min erfaring som prest har gjort meg tryggere
og gitt meg en viss selvtillit. Som nevnt er det viktig for meg å
kunne være meg selv, og det tror jeg også det er stor aksept
for på Tiller. Ved siden av den profesjonelle biten av jobben, øn-
sker jeg å etablere ekte og genuine relasjoner. Relasjoner der
både jeg og de andre kan være seg selv, uten å sette opp en
maske. Det har vel tradisjonelt vært slik at man strammer seg
opp når man skal snakke med presten, men jeg mener at den
enkelte bør få komme med hele livets bredde. Det er da genu-
ine møtepunkter oppstår, og det er da vi virkelig kan bety noe
for hverandre. Jeg mener at en relasjon er gjensidig. Det betyr
at både jeg og andre jeg møter, kan få noe verdifullt ut av rela-
sjonen. Å være prest er alltid en rolle, men bak rollen er også
alltid en person.

Vi som møtte Tord på ordinasjonsgudstjenesten fikk en preken
vi kan leve på. En klar stemme og et tydelig budskap. Redaksjo-
nen ønsker ham varmt velkommen til Tiller menighet.

For redaksjonen
Lars Konrad Mostad



6

Dagsrevyen på NRK har nylig hatt innslag om at stadig færre barn blir døpt i Norge. I våre tre
menigheter opplever vi at dåpen har stor oppslutning. Menighetsbladet har vært i kontakt med noen
av de som ble døpt nå i begynnelsen av 2015 både i Heimdal, Tiller og Kolstad. De ble blant annet
spurt om hvorfor de valgte dåp, hvordan de opplevde selve dåpsdagen og hva de vet om tilbud og
aktiviteter tilpasset sin aldersgruppe i menigheten de tilhører.

Sigve og Dorithy ble døpt i Kolstad:

I Kolstad kirke døpes det mange barn. Men ikke bare det
– hvert år er det noen som skal ha konfirmasjon som blir
døpt i forkant av den og noen ganger også voksne. Så
også her blir det tydelig at man kan komme til Gud uan-
sett alder – han ønsker å være sammen med oss uansett,
han er glad i hver enkelt!
Vi har spurt 2 konfirmanter som ble døpt 18. januar om
sine tanker rundt dåpen.

Dorithy:
• Dåpen er veldig fin som en fest – jeg kan feire at jeg til
hører Gud mer nå. Og kirken. Dåpen er mer enn en
tradisjon for meg og jeg har valgt den selv.

• Dåpsdagen var veldig fin. Jeg trodde at det ville bli
skummelt og flaut. Men det ble det ikke. Så var det fint
å svare «Ja» på spørsmålene om å bekjenne forsakelsen
og troen og om å bli døpt. Det var fint at mange kom
og ville feire dagen min. Og det største med dagen var
da jeg gikk fra døpefonten. Da visste jeg at jeg var
døpt!

• Konfirmantleiren jeg var med på, var fin og artig. Og

jeg synes at det er artig å bli kjent med folk i konfir-
manttida.

Sigve:
• Jeg hadde lyst å vite mer om kristendommen – og så
må man jo være døpt for å konfirmere seg. De fleste i
familien min er døpt, det er en tradisjon. Derfor føltes
det riktig å gjøre det og å ta valget selv nå.

• Det var viktig for meg å bli døpt og det kjentes bra!
Egentlig er det vanskelig å sette ord på hvordan det
føltes… Høydepunktet var da jeg fikk vannet på hodet.
Jeg synes at dåpen og konfirmasjon er festdager. Dåps
dagen vil vi feire sammen med konfirmasjonsdagen –
så dagen i dag er på en måte både en spesiell og vanlig
dag.

• Jeg setter pris på konfirmantundervisningen. Har ikke
vært på ungdomsklubben enda, men har lyst å se hva
som foregår der.

På bildet (fra venstre): Sigve Eivind Sundsbø, Emil Fremstad,
Dorithy Boaduwaa Kumi, Ruben Aasbakk

DÅP - en stor dag i livet og familien
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- Ja, jeg tenker iblant på hva vi gjorde før, sier Ola Magne, – Da
hendte det at en kjeda seg, nå er det ikke kjedelig et øyeblikk.
Det er travelt, men det er atskillig mer innhold i tilværelsen.

- Hvorfor valgte dere dåp?
- Det har mye med tradisjon å gjøre: Det har i lange tider vært
den måten vi ønsker en ny verdensborger velkommen på, i
begge familiene våre, sier Ola Magne.

- Og så gjør vi det lettere for barna å velge seinere i livet, synes
vi, tilføyer Cecilie. Som foreldre tar vi valget for dem nå, men
så kan de bestemme selv når de blir store om de vil følge opp
med konfirmasjon i kirken, uten å måtte gå veien om dåp da.

- Hvordan opplevde dere dåpsdagen i kirken?
Cecilie: - Guro var det eneste dåpsbarnet den dagen. Det var
høytidelig og fint.
Ola Magne: - Ja, og det var en familiegudstjeneste tilrettelagt
for barn, så det var mye som skjedde. Gudstjenester kan jo
bli kjedelige for barna, men her var alle med. Det handlet det
om de hellige tre konger, og presten dro med seg ungene og
gikk etter stjernen.

- Og så ble mange i familien trukket med i selve dåpsritualet
også. Marli på 5 fikk bære dåpskannen, og Elias på 7 tente
dåpslyset, bestemor bar barnet, og en niese leste dåpsteksten.

- Ja, det fineste er nok det seremonielle. Det kjennes riktig å
markere viktige hendelser og milepæler i et menneskes liv.

- Hva vet dere om aktiviteter i menigheten?
- Jeg har hørt av andre om «babysang», sier Cecilie, - De jeg
kjenner, skryter av det, og jeg har lyst til å ta med Guro på det.

Jon Smidt

Marianne hadde hørt fra andre hvordan det er å bli forelder.
Det er mye å passe på med stellebag, mat osv. Alt må planleg-
ges, men hun synes det er utrolig hvor naturlig ting kommer!

Jeg spurte Marianne om undringen ved å få et barn, og hun ut-
brøt: «Tenk at det har vært en del av meg!» Det hele er litt uvir-
kelig! Marianne har undret seg over hvor avhengig barnet er av
henne. Plutselig hadde hun blitt viktig!

Vi snakket om dåpen, og det var naturlig for henne å velge dåp.
Dessuten er det på en måte en sikkerhet ved dåpen. I tillegg er
dåpen en tradisjon, som både Fredrik og Marianne ønsket å
følge.

Marianne innrømmet at det var en del stress før dåpsdagen,
men da den først kom var det en fantastisk dag! Det var fint at
gudstjenesten var en familiegudstjeneste, og under selve dåps-
handlingen var Marianne både litt rørt og stolt! Seremonien i
kirken var det Marianne syntes var størst den dagen.

På slutten av intervjuet spurte jeg Marianne om aktiviteter i me-
nigheten. Hva setter hun mest pris på? Det tok ikke lang tid før
hun nevnte babysang. Dette er noe hun ønsker å gå på. I tillegg
synes hun det er bra at barnet møter andre barn i menigheten.

– Vi gir dem et valg seinere i livet
I Holtvegen på Heimdal bor Cecilie Campbell Hagen og Ola Magne Vagnildhaug med de tre barna Elias (7), Marli (5)
og så lille Guro, som ble døpt 4. januar i år. Vi snakker om det å bli foreldre. – Det var like spesielt alle tre gangene,
sier Cecilie. – Jeg skjønner hva mamma mente da hun sa: Bare vent til du selv blir mor! En får et litt annet syn på
livet: Dagene går så fort, og en setter pris på hverdagene. Det er både gode og dårlige dager, men aller mest glede! -

Søndag 18. januar ble Fritjof døpt i Tiller kirke. Foreldrene er Fredrik Selnes Olaussen og Marianne Olsen.
Nedenfor er et sammendrag av et intervju med mor Marianne som ble gjort 20. januar av presten som
døpte Fritjof, kapellan Tord Thuen.

Guro ble døpt i Heimdal

Fritjof ble døpt i Tiller



Gudstjenester

Dag – dato - prekentekst

Søndag 22. februar
1. s i fastetiden
Matt 16, 21-23

Søndag 01. mars
2. s i fastetiden
Luk 7, 36-50

Søndag 08. mars
3. s i fastetiden
Ef 6,10-18

Søndag 15. mars
4. s i fastetiden
Joh 3,11-16

Søndag 22. mars
Maria budskapsdag
Luk 1,46-55

Søndag 29. mars
Palmesøndag
Matt 26,6-13

Torsdag 2. april
Skjærtorsdag
Luk 22,14-23

Fredag 3. april
Langfredag
Matt 26,30-27,50

Søndag 5. april
Påskedag
Matt 28,1-10

Mandag 6. april
2. påskedag
Luk 24,36-45

Tirsdag 7. april

Søndag 12. april
2. søndag i påsketiden
Joh 21,15-19

Heimdal kirke

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Løvenskiold-Kvam.
Offer: Israelsmisjonen

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Løvenskiold-Kvam
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp.
Nome. Offer:
Vennskapsmenigheten i Keren

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Løvenskiold-Kvam.
KN-fasteaksjonen

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp. Løvenskiold-Kvam. Offer:
Søndagsskolen

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp.
Nome. Offer: menighetsarbeidet

Kl. 18:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Løvenskiold-Kvam.

Kl. 10:00 Gudstjeneste.
Løvenskiold-Kvam

K.. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Løvenskiold-Kvam.
Offer: NMS

Kl. 12:00 Gudstjeneste m/nattverd
på Kattem sykehjem.
Løvenskiold-Kvam

Kl. 18:00 Samtalegudstjeneste.
Enstad

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/nattverd. Nome.
Offer: Menighetsarbeidet

Tiller kirke

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Tørring.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Thuen.
Offer: Norges kr.Student og
skoleungdomslag - NKSS

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp. Tørring.
Offer: KFUK/KFUM speidere Tr.lag

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Tørring. Tiller kirkekor
deltar. Offer: menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Thuen.
Konfirmanter deltar.
Offer: KN fasteaksjon

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Thuen.
Offer: menighetsarbeidet

Kl. 19:00 Gudstjeneste m/skrifte-
mål og nattverd. Thuen.

Kl. 11:30 Pasjonsgudstjeneste.
Tørring

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Tørring
Offer: Misjonsprosjekt i Etiopia.

Kl. 19:00 Påskelovsang.
Kveldsmesse m/nattverd. Tørring.
Tiller kirkekor deltar.
Offer: menighetsarbeidet.

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Thuen Ut-
deling av Min kirkebok til 4-
åringer. Speiderne deltar. Offer:
IKO - Kirkelig pedagogisk senter

Kolstad kirke

Kl. 11:00 Nattverdgudstjeneste på
Søbstad helsehus. Robertstad

Kl. 19:00 Kveldsmesse m/nattverd.
Robertstad. Gjest: Petter Myhr
Offer: Bibelselskapet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Alpermann.
Offer: menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Robertstad.
Offer: menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp. Alpermann og Lund Ham-
mer. Barnekoret Komba-ja deltar.
Utdeling av 4-årsbok.
Offer: fasteaksjonen

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Robertstad. Kor-x deltar.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 19:00 Nattverdgudstjeneste.
Robertstad

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Robertstad.
Offer: menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Nattverdgudstjeneste på
Søbstad helsehus. Robertstad.

Kl. 19:00 Kveldsmesse m/nattverd.
Alpermann. Gjest: Kirsten Tesaker
fra Himalpartner.
Offer: Himalpartner
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Taizé-gudstjenester i fastetiden
Onsdager kl. 2000 i Kolstad kirke

Stillferdig og vakkert. – Tid til ettertanke.

18. februar
25. februar
4. mars (Klæbu kirke kl. 2000)
11. mars
18. mars
25. mars



Tanker i tiden: Dugnad

Vi har nettopp feiret jul, hvor budskapet
er at Gud sendte sin Sønn til soning for
alle våre feiltrinn. Dette får vi motta helt
gratis («nåde»), og dette er utgangspunk-
tet for at vi alle stiller likt innfor GUD, -vi
kan ikke bidra med noen ting for vår
frelse. Men dette fyller oss med tak-
knemlighet som gjerne gir seg uttrykk i
at vi ønsker å gi noe tilbake. Kirken gir
oss mange muligheter til det, og foran et
nytt år kan vi minne hverandre om det.

Vi vil også takke for den innsatsen som
ble gjort i 2014. Ikke minst vil vi takke
alle konfirmanter og foreldre som stilte
opp til Fasteaksjonen før påske. Konfir-
mantene gikk fra dør til dør for å samle
inn gaver, og foreldre både kjørte konfir-
mantene til rodene og hjalp til med opp-
tellingen. Resultatet av innsamlingen ble
rekordartet!

I slutten av april var det tid for vårrengjø-
ring både ute og inne. Ute stilte Heimdal
Rotary opp med river, og i løpet av noen
timer var hele kirkegården vårfin! Inne

var det flere frivillige som vasket både
høyt og lavt.

I 2014 gikk TV-aksjonen til Kirkens Nød-
hjelp, hvor mange frivillige stilte opp som
børsebærere, og Heimdal Rotary arran-
gerte konsert i Heimdal kirke, hvor over-

skuddet av sponsormidlene gikk til
innsamlingsformålet, - Kirkens nødhjelp.
Hjertelig takk.

Så kom årets store dugnad, julemessene
i/for kirkene våre. Den lokale handels-
standen ga fine gaver både til utlodning
og tombola. Mange aktive kirkemedlem-
mer, inklusive konfirmanter og konfir-
mantforeldre, bidro med innsats på flere
måter, både til kjøkkentjeneste og mat-

salg, loddsalg, åre-
salg og «Amerikansk
auksjon». Det hele var planlagt og
gjennomført av komiteer med frivillige.
Samtidig som dette ga viktig inntekt til
arbeidet i kirken, var det også veldig tri-
velig, - folk snakket sammen og koste seg.

Like før jul var det igjen en annen stor
dugnad, Adresseavisens juleinnsamling
med bl.a. blomsterutdeling til alle eldre i
menigheten. I år var det rekordmange
som fikk blomst, og mange frivillige
bidro med å dele ut blomstene.

Dette er likevel bare noe av den dug-
nadsinnsatsen som vår kirke nyter godt
av gjennom året, - og er helt avhengig
av. Innsatsen ønskes til ulike tider, og er
av ulik art, fra nevekyndige og kunstnere
til det å servere kirkekaffe eller å være
tekstleser og «kirkevert».
Ta kontakt med ditt lokale kirkekontor
eller en av de ansatte i kirken! Velkom-
men til en meningsfull og trivelig dug-
nadsinnsats!

«......vi ønsker å gi
noe tilbake»
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Fasteaksjon 2015
Også i 2015 vil konfirmanter og andre frivillige samle inn penger til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon.
Datoene er:
Kolstad søndag 22. mars
Heimdal tirsdag 24. mars
Tiller tirsdag 24. mars

I kriser er vann kritisk
Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers tilgang på rent vann. Det er de fattigste som rammes
hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller flom i Pakistan.

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første
Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent
vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt.
Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for å
forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp
jobber i tillegg med å påvirke politikere og andre beslut-
ningstakere til å stanse klimaendringene.

Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe. Ditt bidrag
gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent
vann når katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil støtte
fasteaksjonen enten ved å stille som bøssebærer eller med
penger i bøssa.



Smånytt fra Heimdal
Ny menighetsforvalter på
Heimdal kirkekontor
I forrige menighetsblad fortalte vi at Heimdal kirkekontor hadde
fått ny menighetsforvalter, Knut Arne Aasen, men bare 2 dager i
uka fram til nyttår. Nå er han i full stilling, til stor glede (og lettelse)
for både prosten og Heimdal menighet. Hans telefonnummer fin-
nes på annet sted i menighetsbladet. Hjertelig velkommen til han,
- og til dere som ønsker kontakt med menighetskontoret!

Årsmøte i Heimdal menighet
Alle i Heimdal menighet inviteres til menighetens årsmøte i kirke-
sokkelen torsdag 26.mars kl. 19.00. Her refereres både menig-
hetsbladets arbeid, menighetens arbeid generelt, kirkestatistikk,
arbeid i ulike utvalg, Trosopplæringen og menighetens regnskap
for 2014. Men ikke minst er det en fin anledning til å gi tilbake-
melding på hvordan du opplever Heimdal menighet. Velkommen!

Undrekvelder i Heimdal kirke
Torsdag 5. februar kl. 19:
Den Hellige Ånd – og andre ånder?
Hvordan erfarer vi Den Hellige Ånd? Hvordan skal vi forholde oss
til den «åndelige verden»?
Et utgangspunkt: Efeserne. 6, 10-18, hvor det snakkes om å ta
opp kampen mot «åndskrefter», «ondskapens åndehær».
Hvem er disse åndskreftene i dag?

Torsdag 12. februar:
Svar og ansvar - Hva svarer vi på? Hvilket ansvar
har vi? For hvem og hva?
Hvordan svarer vi på alt det (og de) vi møter i livet, nært innpå oss
eller lengre unna – sykdom, død, nød av ulike slag,
men også andre slags utfordringer? Hva «svarer» vi på, hva tar vi
ansvar for, hva unnlater vi å svare på (og hvorfor)? Hvor langt
strekker ansvaret seg? Finnes det grenser?
Hva er viktig for oss? Hva hjelper oss til å ha rett fokus?

Lørdag 21. mars er vårens første
familiesamling i Heimdal kirke kl. 15. -17.
Det passer for alle som har barn i alderen 0 -14 år. Vi lager mid-
dag sammen og det blir god tid til lek og prat for store og små.
I løpet av ettermiddagen skal vi også ha en samlingsstund.
Ta med hele eller deler av familien og kom!
Neste samling vil bli 11. april.

Jobs Historie
Vi ønsker deg velkommen til en spennende konsert i Heimdal
kirke søndag 8. mars kl. 19.00.
Historien om Job finner vi i Jobs bok i Det gamle testamentet. Det
er en fortelling om viktige og evig aktuelle temaer i menneskelivet.
Den handler nemlig om skyld, om lidelse, om fellesskap og om
forskjellen mellom Gud og mennesker.
Jobs bok er en sammenhengende fortelling, en slags novelle. Den

handler om Job og hans liv og ulykke. Men den er rammet inn av
en fortelling om Gud og Satan som møtes i himmelen. Man reg-
ner med at den er nedskrevet i 5.-4. århundre før Kristus.
Rammene for konserten settes av Egil Hovlands dramatiske orgel-
verk, Job, Suite nr. 2 for orgel, som er skrevet til teksten. I tillegg
til musikken vil Petter Dass' gjendiktning av bibelens bok leses
mellom satsene, og nykoreografert dans vil binde sammen begge
elementene til en helhetlig forestilling. Jeg har vært heldig og fått
med meg Martha Standal, danser og Trond-Ove Skrødal, skuespil-
ler for å realisere denne forestillingen.
Martha Standal har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun
har bl.a medvirket i Cabaret, Chicago, Rock’n Roll Wolf, Hair, Jubi-
leet og Bør Børson jr. Martha har gjort flere produksjoner ved Tea-
terhuset Avant Garden, Akershus Teater, og medvirket høsten
2013 i musikalen Crazy for You ved Det Ny Teater i København.
Høsten 2014 var hun aktuell i Kristian Kristiansens Adrian Posepilt
og Puppan te pappa, hvor hun også sto for koreografien.
Trond-Ove Skrødal har etter endt utdannelse jobbet ved Teater
Ibsen og Hålogaland Teater før han ble ansatt på Trøndelag Teater i
1996. Han har etter dette deltatt i en rekke produksjoner ved tea-
teret. Håkon Grotnes er til daglig kantor i Heimdal og vil på denne
forestillingen stå for musikken.

Håkon

Julemessa i Heimdal kirke
Julemessa i Heimdal kirke 2014 var i lørdag 22. november. I løpet
av dagen var det svært mange som kom innom, og det virket som
folk koste seg. Responsen på anmodningen i Menighetsbladet om
å gi gaver til lotteriene var meget god, - hjertelig takk! Handels-
standen på Heimdal ga også mye, spesielt takkes de som ga ge-
vinster til Hovedlotteriet (se eget oppslag). Menighetsstaben tok
ansvaret for hhv. familiesamlingen kl. 12 og avslutningssamlingen
kl. 15.30. Disse var meget vellykket og fikk bra oppslutning. Eva-
luering og endelig regnskapsavslutning foreligger ikke ennå. Men
brutto kom det inn 30.000 kr på Hovedlotteriet og 55.000 kr på
selve julemessa. Noen kostnader kommer til fradrag, men resulta-
tet ble meget bra, både sosialt og økonomisk! Hjertelig takk!
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Heimdal menighets hovedlotteri 2014
Heimdal menighet har gode bidragsytere til gevinster på Hovedlot-
teriet. Vi takker hjertelig for den gode støtten som gjennom det gis
til menighetens arbeid. Takk til:
Gavekort på 1800 kr fra Heimdal gull A/S.
Gavekort på 1000 kr. fra Albert Vold Eft., Heimdal.
Gavekort på 500 kr. fra Heimdal mote.

Vinnere av hovedlotteriet 2014 ble:
Tur med Hurtigruta, 3000 kr. – Kristina Eggen, lodd nr. 1257
Gavekort Heimdal gull A/S, 1800 kr. - Kirsti Løvaas, lodd nr. 2490
Tiffanyengel, 1100 kr. – S. Solbu, lodd nr. 2540
Gavekort Albert Vold Eft., 1000 kr. - Inghild Gaustad, lodd nr. 1560
Gavekort Heimdal mote, 1000 kr. – Kåre Fosseide, lodd nr. 2082

Bjørn Gunnes
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Smånytt fra Tiller
JA til kirke- og kulturhus på Tiller
Leiv Elvestad, nestleder i Tiller menighetsråd

Eksisterende Tiller kirke må opprettholdes og brukes som kirke-
sted. Tiller kirke må settes i god stand, og vedlikeholdes. Tiller
menighet har også behov for større og mer fleksible lokaler med
kirkefunksjon. Menighetsrådet ser at det er behov for kulturbygg i
bydelen, og at det kan være hensiktsmessig å integrere kirkeloka-
ler i et flerbruksbygg. Tomta som er avsatt til kirkeformål ved
Østre Rosten vil være en egnet plassering for et slikt bygg.
Vedtak i Tiller menighetsråd 6. november 2014, sak 63

Vi er mange som bor i Tillerbyen
Denne saken angår mange. Bydelen er folkerik. Hvis vi ser bort fra
Trondheim, er ingen trønderske byer større enn Tillerbyen.

Bygninger kan skape identitet
Vi mangler et sentralt sted i Tillerbyen som alle kan føle tilknytning
til. Kjøpesentre har vi i bøtter og spann, men de er ikke våre. De
vil trekke til seg kunder fra et størst mulig område. Derfor vil de
ikke identifisere seg med Tillerbyen.

Tiller kirke - landemerke som skaper identitet
Tiller kirke er liten, men godt synlig for byens befolkning. Ved li-
vets viktigste begivenheter samles vi i Tiller kirke. Den er Tillerby-
ens viktigste identitetsskaper.

Tiller kirke trenger et supplement
Tiller kirke egner seg dessverre ikke for gudstjenester der barna
kan ha fellesskap og aktiviteter som er tilpasset dem, mens forel-
drene kan få være på gudstjeneste. Den trenger derfor et supple-
ment. Ei slik kirke trenger ikke å være stor hvis den har tilstøtende
lokaler som brukes til helt andre aktiviteter når det ikke er gudstje-
neste.

Tillerbyen trenger et kulturbygg
Behovet for et kulturbygg i Tillerbyen er stort. Både korps, idretts-
lag, kulturskole, kor og revy-/ teaterlag mangler høvelige lokaler.
Flere i bydelen har også etterspurt bibliotek, kafé og en sentral
møteplass for unge og eldre.

Nå står vi sammen
Tiller menighet har en dramatisk historie. Katastrofene har stått i
kø: Ei kirke ble tatt av ras, ei ble revet og den nåværende ble på-
tent og sterkt brannskadet. Tiller er preget av sin historie og bør
ha lært verdien av samhold. I få fall skal vi klare å realisere
Tiller kirke- og kulturhus.

Menighetens årsmøte
blir søndag 15. mars, umiddelbart etter gudstjenesten.

Årsmøtesaker:
årsmeldinger og rapporter fra menighetens forskjellige ak-
tiviteter. Regnskap og budsjett.
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Smånytt fra Kolstad
Aktivitet

Babysang
- Babysang er en fin mulighet til å bli kjent med andre forel-
dre med barn i alderen fra 0 år og oppover. Ta med mat-
pakke (eller kjøp noe til kr 30), vi ordner med drikke.

KOMBA-JA!
- Det 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.

Ungdomsklubb
- I sokkelen til Kolstad kirke kan du høre på musikk, danse,
spille biljard eller bordtennis, prøve ut "Singstar" og mer. På
klubben kan du kjøpe litt drikke og noe å bite i til en over-
kommelig pris.

Kor X
- Velkommen til et sangfellesskap som er glad i å synge i
ulike stilarter. Kontakt:
Bjarte Sæter: bjasater@dahlin.no eller tlf 4154 2682.

Åpen samling – 3T
- Det er et samarbeidsprosjekt mellom Brukerrådet på Søb-
stad helsehus og diakoniutvalget. 3T står for:
tanker, toner, tekster og det er enkel servering.
Møtene er på Søbstad bydelskafe/storstua.

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

Skitur
- Rolig og familievennlig tur fra kirken etter
søndagens formiddagsgudstjeneste.

Tidspunkt

03. mars kl 11.00-13.00
17. mars kl 11.00-13.00
14. april kl 11.00-13.00

Onsdager kl 17.30-18.00
Vi følger skoleruta!

13. mars kl 19.00-23.30
27. mars kl 19.00-23.30
10. april kl 19.00-23.30

Mandager kl 19.30-21.30

12. mars kl 17.00-18.30
09. april kl 17.00-18.30

04. mars kl 11.30-13.30
18. mars kl 11.30-13.30
15. april kl 11.30-13.30

Fra januar, søndag kl 13.
Se etter «Skitur» i avisens
annonse om gudstjenesten.

Aldersgruppe

0- 2 år

4 – 7 år

13 – 18 år

Voksne

51+

(Godt) voksne

Store og små

Konserter i Kolstad kirke:
15. mars kl 18.00:
Bydelskonsert med Flatåsen musikkorps og lokale musikere.

23. mars kl. 11.00:
Huskonsert Heimdal videregående skole

Møter i menighetsrådet:
3. mars / 28. april kl 18.00
Menighetsrådet har ansvar for arbeidet som drives i menighe-
ten og tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill. Er det noe
du ønsker at det blir tatt opp i møtet, gi beskjed på forhånd til
lederen i menighetsrådet eller send en mail til kirkekontoret.
Kom gjerne på møtene - de er offentlige.

Misfornøyd? Irritert?
Kanskje er du en av dem som synes at Kolstad menighet ikke
har det tilbudet du ønsker? Eller du synes at prioriteringer er
feil, terskelen for høy for å komme? Eller at man skal gjøre ting
annerledes, for at man kan føle seg hjemme i menigheten og
kirkerommet fylles med folk i ulike aldersgrupper? Så har du
sikkert også konkrete ideer, tanker, evner som kan bidra til en
forandring! Da håper jeg at du kan ta det ett skritt videre: still

opp som kandidat til menighetsrådsvalget som er høsten 2015.
Der har du gode muligheter til å finne ut i hvilken retning me-
nigheten og menighetsarbeidet skal utvikle seg. Ja, det krever
tid, krefter og engasjement, men når du får se at arbeidet løn-
ner seg, er det jo bra, eller? Si gjerne i fra til nåværende menig-
hetsrådet eller staben i menigheten hvis du har lyst til det –
eller takk «Ja», når du blir spurt! Så håper jeg på et godt samar-
beid med nettopp deg!

Menighetens årsmøte 15. mars
etter gudstjenesten kl 11.00. Vi ser tilbake på året 2014 og har
en samtale om veien videre i menigheten. Kom og fortell, hvor-
dan menigheten skal se ut som du trives i!

Ikke gå der!
Dessverre er ikke alle snarveier like bra til alle årstider. Vi ber
derfor om at det ikke brukes den nedsnødde og isete stien ned
til kontoret, men at man går på gangveien som både er brøytet
og strødd. Denne «omveien» er det naturlig å bruke om vinte-
ren – spandér de 2-3 minutt det tar å gå den og nyt utsikten
over den nydelige gravlunden! Det er mye tryggere å gå der.
Takk!
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Livets gang................................................

Døpte
16.11. Emma Tingvoll Kopreitan

Olivia Wagner Johansen
(fra Kolstad)
Ciljan Steen (fra Byåsen)
Magnus Sletten Andersen

07.12. Solveig Sivertsen Krogstad
Hedda Bach Kyllo (fra Kolstad)

14.12. Lale Alida Lian
Leah Wahl-Olsen Sandstad
Mikael Renå Hortman (fra Kolstad)

Tobias Tøften Sæther (fra Egge)
28.12. India Leonora Finseth

(fra Heimdal)
Mats Rundhaug Oranje (fra Lånke)
Kim Harald Tamlag Haugrønning
(fra Byneset)

2015
04.01. Anna-Nicoline Barstad

Magnus Holten Midsand
18.01. Tobias Dragseth

Fritjof Olaussen

Døde
11.11.Margrethe Johanne Skjørland
14.11. Ambjørg Langhammer
17.11. Aslaug Marie Aungrind
02.12. Kjellrun Gylland
06.12. Ingar Berget
25.12. Jann Agnar Storsten
29.12. Gunnar Torleif Gamst
2015
03.01.Margot Eline Rosmæl
12.01. Randi Ulrikke Grøtte

Heimdal Tiller Kolstad
Døpte

23.11. Oliver Gjengaar Di Leggerini
Mina Olava Hammervik Grøvdal
Erle Hermo Hegseth
Mia Olivia Sollie-Ulvan

30.11. Alexander Bjørnaas
Jacob Berg Cothren
Aksel Pettersen Gjerden
Martin Bye Orvall

14.12. Jonas Kirkholt
Sara Amalie Dalen Sumstad

2015:
18.01. Ruben Aasbak

Emil Fremstad
Dorithy Boaduwaa Kumi
Sigve Eivind Sundsbø

Vigde
31.12. Monika Bostad og

Frode Hellesvik
2015:
17.01. Ingrid Elisabeth Hovde og

Paul Ivar Johansen

Døde
31.10 Inger Johanne Sundsetvik
13.11. Åse Marie Sæther
2015:
01.01. Terje Granaas Tøndel
02.01. Kåre Tøndel
05.01. Morten Inge Mo
07.01. Karen Jørgine Vårvik
12.01. Astrid Petersen

Døpte
30.11. Viktor Fonn Gifstad

Aria Strøm
14.12. Mathilde Lien Grande

Emil Grambo Kvernvik
26.12. Jens Ulrik Brevik

Victoria Nordstrand Burden
Ronja Aarebrot Grav
Karine Haug Jacobsson

04.01. Guro Gjævran Vagnildhaug
18.01. Gaute Krogstad Nordtiller

Døde
14.11. Inger Odlaug Arnesen
17.11. Kaare Kraakmo
01.12. Jorunn Lillian Tverdahl Jæger

Ivar Laurits Kvæle
08.12. Mikael Solberg
25.12. Marie Skaug Nilsen
26.12. Anders Ragnar Røvik
31.12. Helge Vidar Johansen

Retreat i hverdagen
15. mars -19. mars 2015

Første og siste
kveld i
Nidaros Pilegrims-
gård kl. 19.00 -
20.30
Pris kr. 350
Arr.
Retreat i Nidaros

Et tilbud for alle som vil sette av noe tid
til stillhet og bønn. Du får en medvan-
drer
som du møter ca. ½ time hver dag.
Påmelding innen 8.mars til
Hilde-Anette Løvenskiold Kvam
halkvam@online.no tlf. 901 30 939.
Si i fra om du vil ha samtale
formiddag eller ettermiddag

Babysang i Kolstad kirke
Annenhver tirsdag (partallsuker) er det babysang i
Kolstad kirke kl. 11-13. Mødre, fedre, besteforeldre
eller andre som er hjemme med små barn (fra 0 år
og oppover), er hjertelig velkommen til å delta. Vi
starter med ei samling med sang, regler og instru-
menter og avslutter med lunsj (30 kr).
Martin Røseth Wormdal (15 mnd) trives godt på
babysang. Han har vært med fem ganger og kom-
mer hit sammen med mamma eller pappa og noen

ganger begge
to. Pappa
Øystein Wormdal forteller at babysangen har vært et
kjærkomment tilbud i permisjonstiden, og gjort disse
ukene rikere.
– Barna er delaktige og opplegget er veltilpasset for
alle, sier han.

Martin Røseth Wormdal sammen med mamma, Carina
Røseth, pappa, Øystein Wormdal og favorittinstrumen-
tet sitt, ukulele.
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Ansatte i Heimdal Prosti

Heimdal menighet
Heimdal preste- og menighetskontor, Prosten i Heimdal, Heimdalsvn 4.
e-post: post.heimdal@kirken.trondheim.no
Hjemmeside: www.heimdal.kirken.trondheim.no
Kontortid man-fred: 10.00-14.00
Kirkens Servicekontor: 9943 6000

Tiller menighet
Tiller preste- og menighetskontor
Romemyra 66, 7091 Tiller.
e-post: post.tiller@kirken.trondheim.no
Hjemmeside: www.tiller.kirken.trondheim.no
Kontortid tirs-fre: 10:00-14:00
Kirkens Servicekontor: 9943 6000

Kolstad menighet
Postboks 9605, Saupstad, 7478 Trondheim
Telefon 90 98 64 90, Faks 72 58 51 34 Kontortid man-fre kl 10-14
e-post: post.kolstad@kirken.trondheim.no
Hjemmeside: www.kolstad.kirken.trondheim.no – www.kirken.no
Kirkens Servicekontor: 9943 6000

Ansatte

Sokneprest Hilde-Anette Løvenskiold Kvam,
90130939
E-post: hilde.a.kvam@kirken.trondheim.no

Kapellan Sveinung Enstad, 932 69 690
E-post: sveinung.enstad@kirken.trondheim

Diakon Marit Brenne Fagerli, 414 18 322
E-post: marit.brenne.fagerli@kirken.trondheim.no

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

Menighetsforvalter Knut Arne Aasen 468 55 625.
E-post: Knut.Arne.Aasen@kirken.trondheim.no

Kirketjener Arne Kristian Sesseng, 468 43 227
E-post: arne.sesseng@kirken.trondheim.no

Kirketjener Einar Landrø, 415 59 745

Menighetsrådsleder Åge Søsveen, 95934075
E-post: age.sosveen@ntnu.no

Kantor Håkon Grotnes, 971 15 210
E-post: hakon.grotnes@kirken.trondheim.no

Avdelingsleder Siv Mari Forsmark 480 74 514
E-post: siv.mari.forsmark@kirken.trondheim.no
Trosopplæringskoordinator Bjørn-Olav Berg,
915 17 842
E-post: Bjorn.olav.berg@kirken.trondheim.no

Menighetspedagog Sissel Tørring Brattli, 913 94 780
E-post: sissel.brattli@kirken.trondheim.no
Kateket i trosopplæring Katri Sundvall-Falck,
915 30 149
E-post: katri.sundvall-falck@kirken.trondheim.no

Prost Bertel Aasen, 456 19 825
E-post: bertel.aasen@kirken.trondheim.no

Prostiprest Thore Nome, 908 18 156
E-post: thore.nome@kirken.trondheim.no

Menighetspedagog Grete Westrum Sortland,
916 03 978
E-post: grete.westrum.sortland@kirken.trondheim.no

Sokneprest Håkon Tørring, 948 22 501
E-post: hakon.torring@kirken.trondheim.no

Diakon Kaarina Kauppila, 482 38 105
E-post: kaarina.kauppila@kirken.trondheim.no

Kapellan Tord Kristian Thuen, 91709111.
E-post: tord.kristian.thuen@kirken.trondheim.no

Kateket Grethe Ramampiaro, (permisjon) 915 58 013
E-post: grethe.r@kirken.trondheim.no

Kantor Knut-Inge Klock, 908 11 370
E-post: knut.inge.klock@kirken.trondheim.no

Menighetsforvalter Ragnhild Grande, 915 16841
E-post: ragnhild.grande@kirken.trondheim.no

Vikar kirketjener Lauriz Løfall, 452 81 317

Menighetsrådsleder Alfhild Lien Eide
E-post: alflieei@online.no

Styrer Åpen Barnehage
Synnøve Rosvoll Stensø, 930 27 196

Sokneprest Matthias Alpermann, 94 881 795
E-post: Matthias.Alpermann@kirken.trondheim.no

Prest Per Even Robertstad, 94 881 374
E-post :Per.Even.Robertstad@kirken.trondheim.no

Kantor Erling With Aasgård, 94 811 489
E-post: Erling.With.Aasgaard@kirken.trondheim.no

Kateket Ingunn Lund Hammer, 94 882 154
E-post: Ingunn.Hammer@kirken.trondheim.no

Diakon Inger Johanne Kristiseter, 41 468 222
E-post: Inger.Johanne.Kristiseter@kirken.trondheim.no

Menighetsforvalter Siri Christine Næss, 907 15 688
E-post: Siri.Christine.Naess@kirken.trondheim.no

Menighetsrådsleder Rolf Giskeødegård 91 61 90 44
E-post: rolf.giskeodegard@gmail.com

Heimdal kirke, kirketjener, Tlf 41468392

Vikar for kateket Odd Erik Stendahl, 469 20 925
E-post: odd.erik.stendahl@kirken.trondheim.no
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BADEROM, FLIS, MUR- OG PUSSARBEIDER

Østre Rosten 26 · 7075 Tiller
Tlf: 72 88 11 00 · Mobil 98 08 11 11

jorn@murerkompaniet-as.no · www.murerkompaniet-as.no

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

FLATÅS BEGRAVELSESBYRÅ
Gamle Kongevei 52A

TLf 73 99 22 22 - Fax 72 99 22 20

Elveseter Begravelsesbyrå
Lyngveien 3, 7088 Heimdal

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

Ingen tillegg ved konferanse i hjemmet.

MMiinnddrree  sseellsskkaappeerr  --  ÅÅrreemmåållssddaaggeerr
BBaarrnneeddååpp  --  KKoonnfifirrmmaassjjoonn

MMiissjjoonnssssaalleenn
Ole Kolstadsv. 2 - Heimdal

TTllff  7722  8844  5566  3300

Autorisert Regnskapsførerselskap
Øvre Flatåsvei 14b, 7079 Flatåsen

Telefon 72 58 44 88, Faks 72 84 84 00

DØGNVAKT
72 87 10 22

BANDAGISTEN PÅ HEIMDAL

Tlf 72 84 98 77 - Ringvålvn 10B - 7080 Heimdal

• STOMI
• ERNÆRING
• BRYSTPROTESER
• INKONTINENS
• KATETER
• SÅRUTSTYR

Vi har e-resept

Gratis bringing av varer 
og hjemmebesøk!

Lever blåresepten din hos oss.
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– De siste dagene i november satt halve Norge og hørte salmer på tv i timesvis tre dager til ende! Ikke
i min villeste fantasi kunne jeg trodd at det skulle ta av sånn og bli så populært! Det sier Tove Ramlo-
Ystad, musikkfaglig konsulent i Norges korforbund og prisvinnende kordirigent, bl.a. med Cantus,
med adresse på Moltmyra på Tiller. 

- Hvilken rolle hadde du i det maratonprosjektet som 
Salmebokprogrammet var?
- Jeg satt i redaksjonskomiteen for programmet helt fra start. Faktisk var jeg
vel den første NRK tok kontakt med utenfor egne rekker for å lufte den
«ville» idéen. Jeg hadde jo en del betenkeligheter: Hva med tilrettelegging for
alle disse korene, oppvarmingsrom og alt det andre som måtte på plass om
det skulle fungere? Og så satt vi og diskuterte oss gjennom alle de 899 sal-
mene i salmeboka, i flere runder: Hva slags framføring til hvilken salme? hva
slags kor? solister? andre instrumenter enn orgelet? Vi måtte ha rundt fem-
ten salmer per time, men det måtte være en viss variasjon. Hvilke kor kunne
vi bruke om natta? Solister? Og utendørs?  Det ble organisert fire ”salmebi-
ler” som gjorde at flere kor fikk deltatt fra sine hjemsted. Der fikk vi også
dekket inn mesteparten av de samiske og kvenske salmer. Til og med et kor
fra Decorah, Iowa, hadde meldt seg på, og via NRK-korrespondent Gro Holm
fikk også de være med på direkten. Ja, det var utrolig mange diskusjoner og
avklaringer som måtte til!

- Og hvordan opplevde du det hele da det kom i gang?
- Det var helt magisk! Vi var usikre på om det skulle komme folk i kirka, men helt fra starten på fredag var det
kø utenfor Vår Frue. Det var en sterk opplevelse når det satt fullt av folk i kirka som sang med. Iblant var det
en helt spesiell stemning. F.eks. da det ble sunget salmer som ofte forbindes med begravelser: en ro og verdig-
het. Alle satt der hver med sin historie og sang. Og da vi skulle synge «Deilig er jorden» – alle reiste seg som
på et signal, det gjorde veldig inntrykk. Det samme skjedde ved «Ja, vi elsker». Det ble en ufattelig sterk opple-
velse for mannskordirigenten som plutselig sto midt i trøkket av 400 mennesker som sang i kirka bak henne i
tillegg til to kor foran. 

- Gjorde du noen oppdagelser om salmer og salmesang?
- Spesielt oppdaget jeg det folkelige ved salmene, folkeligheten. Det var spesielt å oppleve at dette var like fan-
tastisk for dem som ikke ellers bruker salmene så ofte, som for mer kirkevante mennesker. Ja, jeg tror sal-
mene på en måte ble folkeliggjort gjennom selve programmet også. Det er noe med å synge unisont. Noen kor
trakk seg da de skjønte at de ikke skulle synge korarrangementene sine, men det var nettopp det enkle som
gjorde et så sterkt inntrykk: å stå sammen og synge unisont. Jeg tror forresten at programmet også gav et løft
til korsang i Norge – flere har nok forstått verdien av å synge i kor.

- Hva kan kirka gjøre for å følge opp?
- Når salmeboka blir utsolgt i bokhandlene, da har det skjedd noe! Veldig mange har oppdaget at salmeboka er
et skattkammer. Den rommer et så stort mangfold av stemmer, av følelser og stemninger, av uttrykk for tan-
ker om liv og død, av ulike sjangrer og musikktyper – stemmer fra ulike tider og land, langt tilbake i tida, men
også fra vår egen tid, skrevet av yngre folk. Det finnes så mye å ta av. Jeg tror ikke menigheter nødvendigvis
skal prøve å repetere dette opplegget – enda noen jo har hatt salmemaratoner før, f.eks. i Heimdal kirke for
noen år siden. Det viktige er å ta vare på dette med å stå sammen og dele følelser gjennom felles sang. 
Kirka bør merke seg den kraften som ligger i sangen! 

Jon Smidt

Salmesang som samsang


