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Ord til ettertanke
av Håkon Tørring

Nytt fra trosopplæringa www.tøtsj.no

Kirka er mer enn du tror!

Øverst på de nye hjemmesidene til Tiller menighet finner du
ordene «Kirka er mer enn du tror». Med disse ordene ønsker vi
å minne deg på hvor viktig kirka er, også for deg.

Tiller kirke ligger vakkert til og kan sees fra store deler av byen.
Vi merker stadig at kirkebygget har en stor plass i manges hjer-
ter. Dit søker folk ved store og viktige begivenheter i livet, som
dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Dit søker mange når
livet er vanskelig og de trenger trøst og håp.

Kirka er di. Det gjelder ikke bare kirkebygget, men også kirka
som fellesskapet av alle som kommer dit. Alle vi som er døpt
og er medlemmer av Den norske kirke er med i det store fel-
lesskapet som heter «Guds familie». Dette fellesskapet er vikti-

gere for oss enn vi ofte aner.
Fellesskapet sammenlignes ofte
med kroppen. «Vi er alle én kropp
i Kristus, men hver for oss er vi
hverandres lemmer.» (Rom 12,5)
Kroppen fungerer best når alle
lemmene fungerer. Den er
avhengig av at alle gjør sine opp-
gaver. Som lemmer på Kristi kropp
kan vi bety noe for andre, samtidig
som vi får mye igjen gjennom
fellesskapet med andre.

Kirka er mer enn du tror! Det ønsker jeg at mange flere må få
øynene opp for.

Arrangement som har vært.....

4-årsbokutdeling
På lørdagsmorgenen 10.4 møtte det
mange spendte 4-åringer i Tiller me-
nighetssenter. De hadde blitt invitert
til å bli kjent med 4-års bok, som de
ville få utdelt dagen etterpå. 4-åring-
ene og deres familier hadde en artig
dag sammen med kateketvikar Odd
Erik, kateket i trosopplæringen Katri
og prest Tord. 4-åringene fikk være
med på mange artige aktiviteter,
som for eksempel å lete etter Jesus,
lære litt om 4-års bok og alteret,
bake boller, leke og spise masse
boller.
På søndag 11.4 var den store
dagen. Da møtte det over 40 iv-
rige 4-åringer i kirka. Alle som
kom fikk utdelt sin egen kirkebok. Også speidere deltok på guds-
tjenesten. De hadde laget dramatisering av en fortelling, og ville
vise den til 4-åringene og alle andre i kirken. De var også med å
lede noen sanger og hjelpe til med gudstjenesten. Gudstjenesten
ble en fin opplevelse for alle sammen!

Kommende aktiviteter i Tiller:
Under-og undredag
Fredag 14.august er alle som er født 2008 og bor enten Tiller

eller Kolstad velkommen til Under- og un-
dredag i Tiller kirke. Dagen begynner klokka 8.30 og vi er ferdig
klokka 16.00. Hvis du er interessert i å undre, er du velkommen
til å undre med oss. Vi skal også høre noen spennende underfor-
tellinger fra Bibelen. Påmeldingen til katri.sundvall-
falck@kirken.trondheim.no før 11.8.2015.

Skolestartsmarkerings- gudstjeneste og
6-årsbokutdeling
16. august er alle høstens første klassinger i Tiller området veldig
velkommen til Tiller kirke klokka 11.00. Der skal vi ha en familie-
messe med skolestartsmarkering og 6-årsbok utdeling til de som
er født i 2009. Ingen påmelding, men veldig lurt til å komme i litt
god tid til at vi får å registrere alle første klassinger.

Obs! Husk å melde deg og familien din på

Familiedag 13. juni i Vassfjellkapellet
Små og store er hjertelig velkommen å bli med en artig og trivelig
dag i Vassfjellkapellet.
Oppmøte klokka 11.00 på parkeringsplass på Sjøla. Fra parke-
ringsplassen er det cirka 20 minutter gange på skogsbilvei. Olym-
piske leker, sanger og et hyggelig samvær. Mer info og påmelding
til diakon Kaarina Kauppila
e-post: kaarina.kauppila@kirken.trondheim.no
til (sms): 482 38 105
Pris: 50 kr/per voksne, 25 kr/et barn over 3 år, 0 kr/et barn
under 3 år betales med kontant i Vassfjellkapellet.

Baking og spising av boller var
en av aktivitetene for 4 åringene.
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Arrangement som har vært…

I fyr og flamme
Fredag 15. mai var 10 gutter og jenter i alderen 10-11 år samlet i
Heimdal kirke. Sammen med kateket Kristin K. Ofstad og menig-
hetspedagog Ingvild Winsnes Flølo markerte de pinsen og Kristi
himmelfartsdag med fokus på misjon og pinsebudskapet. Dagen
startet med at barna først fikk teste sine flaggkunnskaper. Riktig
flagg måtte festes til riktig land på verdenskartet - en utfordrende
oppgave, også for de voksne.

Etterpå lekte vi litt før vi tok turen ut for å lære mer om pinsen.
Ulike oppgaver var plassert rundt kirkens uteområde og barna ble
delt opp i lag. Engasjementet var stort og gleden enda større da
premier ble delt ut mot slutten av sporjakten. Som misjonsland
hadde vi Kamerun i fokus. Emil Buxrud, barne- og ungdomsarbei-
der fra NMSU Trøndelag, var med oss og fortalte med stor iver
om da han besøkte Kamerun tidligere i år. Han hadde med seg bil-
der og film fra turen, festdrakter som barna fikk prøve og instru-
menter vi brukte da han lærte oss den kamerunske teksten til
«Vær meg nær, o Gud». Etterhvert lagde vi også egne trommer
som vi tok i bruk ved samlingen senere på dagen.

Så var det lunsj. Autentisk kamerunsk kyllinggryte stod på me-
nyen. Maten var ny og spennende for de fleste av oss og selvføl-
gelig spiste vi med hendene – slik de spiser i Kamerun.
Så var det på tide med litt underholdning. Kristian Urdalen, et ungt
sjonglørtalent, kom på besøk og hadde show for oss. Barna fikk
også lære noen kunster og flere av dem slo ny rekord i sjongle-

ring. «Nå angrer jeg i alle fall ikke på at jeg kom» utropte et av
barna under all sjongleringen. Et godt bevis på at dagen var mer
enn vellykket!

Det begynte å nærme seg slutten på årets «I fyr og flamme», men
før pinsefest med bålpanne og grilling skulle vi samle oss i sang
og bønn i kirkerommet. Kristin, kateketen, ledet oss gjennom en
fin samling der vi oppsummerte det vi hadde lært om pinsen, ba
sammen og satte fokus på misjonsbefalingen. Med trommer vi
selv hadde laget sang vi «Kab ka mi, Yesu, kab ka mi» («Vær meg
nær, o Gud»). Vi takker for en fin dag sammen med flotte barn i et
herlig fellesskap.

På kjøkkenet var det mye som skulle ordnes klart til lunsj. Her sør-
ger to av gutta for riktig krydring til både løk og kylling

Arrangement som kommer…

Under- og undredag
Vi i trosopplæringen inviterer til under-og undredag i Heimdal
kirke siste dag i skolens sommerferie. Den 14. august er alle nye
andreklassinger (barn født i 2008) hjertelig velkommen til en dag
fylt med under og undring! Alle av skolenes SFO har stengt denne
dagen og da er det ingen grunn til ikke å ta turen til Heimdal kirke.
Sammen skal vi lære mer om Jesu under, vi skal leke, synge og
spise god mat. Kom, og bli med i fellesskapet! Invitasjoner vil sen-
des ut til alle aktuelle deltagere i Heimdal prosti i løpet av måneds-
skiftet juli/august.

Kontinuerlig arrangement…
Babysang i Heimdal kirke
Vi ønsker fortsatt velkommen til babysang i Heimdal kirke hver
onsdag fra 11.30-13.00. Vel møtt til en hyggelig sangstund for
barn og voksne med påfølgende lunsj og kaffe. Siste babysang før

sommeren vil bli
onsdag 17. juni.
Vi starter opp igjen
etter ferien onsdag
26. august.
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Vi spurte først hva som motiverte
ham til å velge dette yrket?
Jeg er vokst opp i en misjonærfamilie
og ble påvirket av dette med misjons-
arbeid helt fra jeg var liten. På real-
skolen kom derfor tanken om at Gud
ville at jeg skulle bli misjonær, og har
egentlig aldri hatt andre yrkesplaner.
Jeg strevde en stund med om dette
var noe jeg fant på av meg selv fordi
jeg syntes det var spennende, men
fikk etter hvert ro for å søke om opp-
tak på Misjonsskolen i Stavanger. Jeg
ba mye om at Gud måtte «stenge
veien» dersom dette ikke var i tråd
med hans vilje.

Jeg ble utdannet til misjonsprest og
plassert i Japan for Det Norske Mi-
sjonsselskap, hvor vi var i 3 perioder
fra 1973 – 1987. Der arbeidet jeg
som prest i to små japanske menig-
heter. Det var møtet med Jesu ord i
misjonsbefalingen om å gå ut og
gjøre alle folkeslag til disipler som
motiverte meg til å bli misjonær og
prest, i tillegg til oppveksten min.

Etter at vi kom tilbake til Norge gikk
det noen år før jeg gikk inn i preste-
tjeneste i Den norske kirke. Jeg var
først lærer og rektor ved Bibelskolen
i Trondheim (tidl. Misjonsbibelskolen)
fram til sommeren 1993. Da jeg så
måtte se meg om etter noe annet å
gjøre, tok jeg kontakt med bispekon-
toret, og ble så tilbudt vikartjeneste i
Tiller.

Har presteyrket hadde svart til
forventningene?
Jeg trivdes svært godt i Japan som
prest i menighetene der. Det var en
litt annen situasjon enn i en folke-
kirke som den norske. Menighetene
var små, folk hadde bruk for hveran-

dre og fellesskapet var sterkt. Jeg var
derfor lenge i tvil om jeg ønsket å gå
inn i prestetjeneste i Norge. Men når
jeg først gjorde det, opplevde jeg at
også Den norske kirke med sine spe-
sielle forhold var et godt sted å være.
Jeg har fått bruke meg selv i mange
varierte oppgaver i prestetjenesten
og er takknemlig for det.

Neste spørsmål var om gode minner
fra tjenesten i Tillerbyen?
Det er vanskelig å trekke fram noe
spesielt, for det har vært så mye som
har berørt meg på forskjellig vis. Skal
jeg likevel trekke fram noe, vil jeg
nevne menighetshelgene vi hadde de
første årene av tjenesten min i Tiller.
Det at vi kunne samles opp til 80
voksne og barn til et flott fellesskap
tenker jeg tilbake på med stor glede.

Møtet med mange etterlatte i sorg-
gruppene jeg har ledet har også satt
dype spor. Gjennom det som ble delt
i disse gruppene opplevde jeg like
mye å få hjelp og innsikt selv, som at
jeg var til hjelp for andre.

Det å forrette gudstjenester har alltid
vært hellige stunder for meg. Det er
stort å få være med og innlemme
barn, unge og voksne i Kirken ved
dåp, og formidle Guds nåde og kjær-
lighet gjennom å dele ut nattverd og
forkynne Guds ord.

Og så er jeg veldig glad i å synge sal-
mer og i anledningen til å være med i
kirkekoret, der jeg også skal fortsette
etter at jeg nå blir pensjonist.

Vi bare måtte spørre om han hadde
noen siste råd?
Jeg skal være forsiktig med å gi for
mange råd. Men vi må ikke glemme

at vi er kalt til å være tjenere. Både
som ansatte og som medlemmer i
menigheten er vi satt til å tjene Gud
ved å tjene hverandre. Det betyr at
kirka må være et åpent sted hvor alle
som ønsker det kan føle seg hjemme
og at de hører til.

Planene for fremtiden?
Jeg har ikke lagt store planer ennå.
Veien blir til mens jeg går. Jeg ser
fram til litt mer tid til familien, til å få
tid til å lese og studere en del som
det ikke har blitt tid til i en travel
hverdag. Så er det en del praktiske
prosjekter som har blitt utsatt, som
det kanskje nå kan bli tid og anled-
ning til å ta fatt på.

Menighetsbladet vil takke Håkon for
en lang og god tjeneste i Tillerbyen.
Vi vil savne ham i mange sammen-
henger, også som trofast medlem i
redaksjonen. Håkon selv vil takke alle
han har møtt i løpet av årene han har
fått tjenestegjøre i Tiller, for felles-
skap, for omsorg og forbønn, men
også for overbærenhet med det som
ikke ble slik som forventet og ønsket.

Og så var det velsignelsen:
Må Gud rikt velsigne Tiller menighet,
også i årene som kommer!

Takk Håkon!
Lars Mostad

Denne sommeren mister Tiller menighet to personer som har vært
med på å prege menighetslivet, sogneprest Håkon Tørring og menig-
hetsforvalter Ragnhild Grande.
Menighetsbladet tok kontakt med Håkon for å høre hans tanker etter
21 ½ års prestetjeneste i Tillerbyen.

Takk Håkon!
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Konfirmantminner fra Heimdal
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Konfirmant-
minner fra
Tiller



Konfirmantminner fra Kolstad
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Gudstjenester

Dag – dato - prekentekst

Søndag 7. juni
2.s i treenighetstiden
Sal 67, 2-6

Søndag 14. juni
3. s i treenighetstiden
Joh 1, 35-51

Søndag 21. juni
4. s i treenighetstiden
Matt 16, 24-27

Søndag 28. juni
5. s i treenighetstiden
Matt 7, 21-29

Søndag 5. juli
6. s i treenighetstiden
Matt 16, 13-20

Søndag 12. juli
7. s i treenighetstiden
Luk 19, 1-10

Søndag 19. juli
8. s i treenighetstiden
Mark 12,37b-44

Søndag 26. juli
9. s i treenighetstiden
Joh 8,2-11

Søndag 2. august
10. s i treenighetstiden
Matt 18,21-35

Søndag 9. august
11. s i treenighetstiden
Mark 2,23-28

Søndag 16. august
12. s i treenighetstiden
Luk 8,1-3

Søndag 23. august
13. s i treenighetstiden
Luk 12,41-48

Søndag 30. august
Vingårdssøndag
1 Kor 3,4-11

Søndag 6. september
15. s i treenighetstiden
Luk 10,38-42

Heimdal kirke

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste og
Blomstermesse v/ Aasen. Alle
ministrantene deltar Samarbeid
med misjonskirka.
Offer: Økumenisk arbeid

Kl. 11:00 SANS-gudstjeneste.
Løvenskiold Kvam.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp.
Løvenskiold Kvam.
Offer: Fjellseter kapell

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

Kl. 18:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Løvenskiold Kvam.
Musikalsk innslag ved Ingvild Yrke.
Offer: Engen kloster

Ingen gudstjeneste

Kl. 18:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Enstad.
Offer: Kirkens Bymisjon Trøndelag

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Dahle Svanholm.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Aasen.
Offer: KVT

Ingen gudstjeneste

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Grandy-Teig.
Offer: Fjellseter kapell

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med
nattverd. Løvenskiold Kvam.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 og kl. 13.00 Gudstje-
neste med dåp. Konfirmantpre-
sentasjon. Grandy-Teig. Offer: IKO

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/
nattverd. Aasen.
Offer: Vennskapsmenigheten i Keren.

Tiller menighetssenter

Kl. 17:00 Familiegudstjeneste.
Tørring.
Offer: Misjonsprosjekt i Etiopia
Sommerfest etter gudstjenesten!

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Thuen.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 NB! I Tiller Kirke
Gudstjeneste med nattverd.
Tørring. Avskjedsgudstjeneste
Offer: Sjømannskirken-Norsk
kirke i utlandet.

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Thuen.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Nome.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Løvenskiold Kvam.
Offer: Menighetsarbeidet.

Ingen gudstjeneste

Kl. 11.00 Gudstjeneste, Tiller
gamle kirkegård, Flotten. Bratseth.
Offer: Menighetsarbeidet

Tiller kirke kl. 11:00 Gudstje-
neste med dåp og nattverd.
Thuen. Offer: Menighetsarbeidet.

Ingen gudstjeneste

Kl. 11: Familiegudstjeneste med
dåp. Thuen. Markering av skole-
start. Offer: Acta – barn og unge i
Normisjon.

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Thuen.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp
og nattverd.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11.00 Gudstjeneste.
Konfirmant-presentasjon. Thuen.
Offer: Changemaker

Kolstad kirke

Kl. 19:00 Kveldsgudstjeneste m/
nattverd. Alpermann.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11:00 Friluftsgudstjeneste på
1000-årsstedet ved kirken. Robert-
stad. Ta med grillmat – vi stiller med
grill og noe å drikke!

Ingen gudstjeneste.

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

Kl. 19:00 Kveldsgudstjeneste m/
nattverd/ Evening service with Holy
communion. Alpermann og Clive
Morton (norsk/english).
Offer: Menighetsarbeidet.

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

Ingen gudstjeneste.

Kl. 11:00 Nattverdsgudstjeneste.
Søbstad helsehus. Robertstad

Kl. 19:00 Kveldsgudstjeneste m/
nattverd. Robertstad.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/ dåp og
nattverd. Robertstad. Offer: Menig-
hetsarbeidet.

Kl. 11:00 Skolestartsgudstjeneste
m/ dåp og utdeling av 6- årsbok.
Robertstad.
Offer: Menighetsarbeidet.

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

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

Kl. 19:00 Kveldsgudstjeneste m/
nattverd Robertstad. Gjest:
Anne Hirsch (sykehusdiakon).
Offer: Menighetsarbeidet.
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Tanker i tiden:
Konfirmant primært for pengegavenes skyld?

Det har vært skrevet mye om dette i det siste, -
til og med underbygget av en meningsmåling,
så da må det vel være sant?

Det er fristende å sitere ordtaket «som du roper
i skogen får du svar». Slik spørsmålet ble stilt er
det naturlig å svare at pengegaver betyr mye,
men av det å trekke slutningen at det er hoved-
motivet for å velge konfirmasjon, blir feil. Erfa-
ringen med dagens konfirmanter viser at
konfirmasjonen betyr noe mer (selv om det
kanskje ikke er så «populært» å innrømme det).

Årets konfirmanter har vist at konfirmasjon for
dem har vært et bevisst valg, - noen har til og
med valgt å la seg døpe i konfirmanttiden for å
kunne bli konfirmant. Dåpen er en betingelse
for å bli konfirmert, konfirmere kommer av det
latinske ordet confirmare, som betyr å bekrefte,

altså bekrefte løftet som fadderne ga ved dåpen
om å oppdra barnet i den kristne forsakelse og
tro.

Flere konfirmanter har valgt å gjøre tjeneste
under en gudstjeneste. Det har de gjort med
innlevelse og stort alvor. Det har vært tankevek-
kende å observere dette.

Men dagens konfirmanter har en utfordring, -
de har ofte for lite kunnskap om kristen tro til å
vite hva de sier ja til. Her vil vi gi honnør til de
som er konfirmantlærere! Til tross for mangel-
fulle kunnskaper greier de å formidle sentrale
ting om kristen tro og det kristne fellesskapet.
Her er nok både menighetspraksis og konfir-
mantleirene viktige virkemidler. Fasteaksjonen
er også et viktig virkemiddel for å vise kristen
tro i praksis. Aksjonen ga i år rekordresultat i

penger til å skaffe verden
mer rent vann! Konfir-
mantene lærer at Norge
har et verdigrunnlag som motiverer til å hjelpe
andre som har behov for hjelp.

Så skal vi heller ikke underslå at konfirmasjonen
er et markert tidspunkt i en ungdoms liv. Det er
ikke tilfeldig at det refereres til «før og etter
konfirmasjonen». Det kan begrunnes nettopp
med at fra konfirmasjonen av er ansvaret for vi-
dere utvikling i livet overført til konfirmanten
selv. Det forutsettes at konfirmanten da er
moden for å velge mer på egenhånd, men det
kan fortsatt være OK med noe råd fra foreldre
og foresatte! Vi tror at konfirmanttiden har gjort
noe med konfirmanten i den forstand at man
blir mer bevisst på hva det betyr å tro, og at det
får betydning for veien videre! Lykke til!
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Hva er det som har motivert deg til å stå på
for Tiller menighet slik du har gjort år etter
år?
- Arbeidsoppgavene har vært varierte og jeg har
fått bruke mine erfaringer og kunnskap fra tidli-
gere kontorpraksis, starter Ragnhild. Hun syns
hun har fått god opplæring i det som er sær-
egent for et menighetskontor, slik som behand-
ling av dåp og vigsler spesielt og kirkebok-
føring.
- Jeg har ønsket å gjøre de arbeidsoppgavene
det har vært behov for, både for menighetsråd
og å legge til rette for de andre ansatte.
Så har jeg sett behov for å finne praktiske løs-

ninger på kontoret, slike utfordringer liker jeg,
og jeg har hatt glede av å få til gode og rimelige
løsninger.

Hva har gitt deg mest glede og hva har vært
utfordrende?
- Det å ha kontakt med mennesker både pr.
telefon og direkte, oppleve å gi svar, informere
og betjene, har vært tilfredsstillende. Jeg har
også stor sans for tall og regnskap, så det å
kunne presentere regnskap for menighetsrådet
har jeg likt.
Stikker du innom menighetssenteret, treffer du
ofte Ragnhild der. Men hun har slettes ikke full
jobb, knapt halv stilling. Så innrømmer hun da
også at den største utfordringen har i alle år
vært å gjøre en god jobb innenfor rammen av

stillingsstørrelsen.
- De siste åra har den store omstillingsproses-
sen gjort det svært utfordrende å føle seg på
høyden i forhold til kravene. Nytt program for
lønn, regnskap overført til økonomiavdelingen
sentralt, nytt arkivsystem, telefoner, ja alt samti-
dig, konstaterer Ragnhild. Hun har lagt vinn på
å følge kurs og å lære, men innrømmer at det er
blitt litt stress av det.
- Jeg starta jo med en GOD skrivemaskin, jeg,
ler hun, så utviklingen har vært stor.

Og hvilke planer har så pensjonisten
Ragnhild Grande?
- Jeg har ikke de store drømmer som skal reali-
seres, slår hun fast.- Først ønsker jeg å få kon-
troll og struktur over egentid, altså fritid, og så
vet jeg at det finnes mange «frivillig» -oppgaver
å velge i.
-Men jeg vil prioritere å bruke tid på de hjem-
lige ting som har blitt utsatt. Med hus og hage,
stor sans for håndarbeid og eier av symaskin og
vev er det vel nok av muligheter til å bli en tra-
vel pensjonist? avslutter Ragnhild litt spørrende.
Men vi tviler ikke på at hun blir en aktiv pensjo-
nist.

Mange takk for samarbeid og en helhjertet
innsats, Ragnhild, og lykke til som pensjo-
nist!

ALE.

Ragnhild slutter
Dyktig, ryddig, stabil, imøtekommende – dette er bare noen av egenskapene som beskriver Ragnhild Grande, me-
nighetsforvalteren i Tiller menighet som nå slutter etter 22år. Hun begynte i jobben mens menighetssenteret var
under ombygging i 1993 og har vært med på store endringer både rent praktisk og i staben. Prester, diakoner og
kirketjenere har kommet og gått, kirka har vært utsatt for brann og menighetssenteret har gjennomgått store en-
dringer. Men Ragnhild har vært der og har aldri mistet oversikten. Hun har stålkontroll! Det er en erfaring mange
har gjort seg gjennom disse årene. Menighetsbladet vil vite mer om denne energiske dama og har stilt henne føl-
gende spørsmål:



Smånytt fra Heimdal
Dugnad
Mandag 27. april var det stor dugnad i Heimdal kirke, både inne
og ute. Heimdal Rotary Club, med vel 20 personer, raket hele kir-
kegården og gjorde den fin til konfirmasjonene. Det var andre året
Rotary kom, og de lover å komme igjen neste år, - dermed er det
blitt tradisjon! Kirkevergen stilte med container slik at vi også fikk
kjørt bort avfallet. Inne var det et 20-talls personer fra menigheten
ellers som gjorde vårrent. Det ble rapportert om at rengjøringen
var helt nødvendig!

Høring om ny kirkeordning
Menighetsrådet fikk til høring en omfattende utredning om ny kir-
keordning, med frist 15. mai. Som kjent vil kirken nå bli fristilt fra
Staten som eget trossamfunn og bli behandlet som andre tros-
samfunn. Hvordan skal Den norske kirke da organiseres? Hvem
skal være arbeidsgiver for de ansatte, hvilken rolle skal biskopene
ha, hva skal menighetsrådet gjøre, hvilken rådsstruktur skal Kirken
ha (Kirkemøte, Bispedømmeråd, prostiråd i stedet for dagens Kir-
kelig fellesråd, Menighetsråd?). Hvordan skal kirken finansieres?
Det er gjort endringer i Grunnloven som bekrefter at Norge skal
bygge på kristent og humanistisk grunn, og det blir vedtatt en ny
Kirkelov som skal bestemme flere av disse detaljene. Menighets-
rådet ble anmodet om å svare på 27 spørsmål!

Menighetens sangkveld 10. mai
Under ledelse av vår utmerkede kantor, Håkon Grotnes, ble det
avviklet en Menighetens sangkveld 10. mai. Heimdal mannskor og

Heimdal kirkekor var hovedaktører, mens menigheten også deltok
i noen kjente og kjære påske- og vårsalmer fra den nye salme-
boka, og prost Bertel Aasen holdt en kort andakt om skaperver-
ket. Det var ca 70-80 frammøtte ved siden av korene, så totalt var
det samlet ca 120 personer i Heimdal kirke denne kvelden. Slike
sangkvelder må vi få flere av!

TEMAGUDSTJENESTER
Til høsten vil Heimdal kirke ha tre temagudstjenester, hvor vi

samarbeider med ulike grupper og enkeltpersoner. Vi håper
mange vil slutte opp om disse gudstjenestene.
27. september: Tema Vann
1. november: Tema Lys
6. desember: Tema Håp.

Alle temaene vil bli belyst utfra ulikeuttrykk, sang, kunst, ord,
toner, lukt. Det vil bli eget opplegg for barna.

Samlingsgudstjeneste 23. august
Nå står sommeren for døren, men vi vil minne om at 23. august
samles til familiegudstjeneste med nattverd. Da håper vi alle har
fått hvilt ut i sommer og fått nye krefter.
Bruk denne anledningen til å ta med en nabo, en venn eller venn-
inne til kirken.
Fellesskap og inkludering vil være noen av stikkordene for guds-
tjenesten. Da starter også kirkekaffen opp igjen.

ÅPEN KIRKE
Hver tirsdag gjennom sommeren er det åpen kirke fra kl 11. -12.
Ta med matpakke. Vi stiller med kaffe og te.

NB!
To kveldsgudstjenester i sommer.
5. og 19. juli vil gudstjenesten i Heimdal kirke være kl. 18.00

10

Kandidater til menighetsrådsvalg -
Heimdal

1. Oddleiv Moen
2. Tonje Djupvik Aspli
3. Ivar Yrke
4. Linnea Gunnes
5. Åge Søsveen
6. Gunnhild Glømmen
7. Olav Johannes Nilsen
8. Aud Ellinor Holst Breivold
9. Jon Smidt
10. Brita Vestbøstad
11. Kjell Petter Olaussen
12. Peter K Værlien
13. Mary Morrison



11

Smånytt fra Tiller
Takk til Odd Erik
Det siste året har Odd Erik Stendahl vikariert som kateket i Tiller
mens Grethe kateket har hatt permisjon. Han har hatt ansvar for
konfirmantarbeidet, ledet arbeidet i Speider’n og hatt noen guds-
tjenester før vår nye kapellan var på plass. Dette har han gjort på
en svært god måte. Det merkes at Odd Erik har lang erfaring fra
arbeid med barn og ungdom, og det har vært en fryd å ha ham
som medarbeider i menigheten.
Vi takker Odd Erik hjertelig for at han tok på seg vikariatet for
Grethe dette året, og ønsker ham lykke til videre.

HT

Avskjedsgudstjenesten 21. juni
Den siste gudstjenesten Håkon Tørring har som sokneprest i Tiller
er søndag 21. juni. Denne gudstjenesten blir i Tiller kirke. Etter
gudstjenesten blir det kirkekaffe på Tiller menighetssenter. Der vil
det også bli markert at Ragnhild Grande slutter som menighetsfor-
valter etter 22 års tjeneste, og at Odd Erik Stendahl slutter etter et
år som vikar for kateketen.
Vi håper at riktig mange har anledning til å være sammen med oss
denne dagen.

Husk høstbasaren på Tiller!
Basaren holdes på KVT lørdag 17. oktober kl 15.00-kl 18.00.
Nærmere info kommer i neste nr. Gevinster til kveldslotteri og
åregevinster mottas med takk.

Forsangergruppe i gudstjenester
Til høsten planlegger jeg å ha med forsangere på omtrent ei guds-
tjeneste i måneden. I den forbindelse håper jeg minst 5-6 perso-
ner har lyst til å være forsangere på salmer og liturgi.
Forsangergruppa skal etter planen stå på galleriet så sant vi får det
til å fungere i forhold til avstanden til orgelet. Opplegget blir å
møte opp ca. kl. 10 for å øve gjennom det vi trenger til gudstje-
nesten. Alternativt kan vi øve på tirsdag kl. 19 før den aktuelle
søndagen hvis forsangerne foretrekker det. Er du glad i å synge
salmer håper jeg det høres interessant. For mer info kontakt kan-
tor: knut.inge.klock@kirken.trondheim.no eller tlf. 911 98 149.

KIK

Invitasjon til å synge i prosjektkor!
I månedsskiftet november/desember skal Tiller kirkekor framføre
Arne Dagsviks julekantate i samarbeid med Varnes Vokal. Vi blir til
sammen ca 40 sangere, men vil gjerne ha med flere fra Tiller. Det
er plass til både kvinner og menn og vi skal fremføre kantaten på

tre steder: Tiller, Hommelvik og Stjørdal. Kantaten planlegges med
strykeorkester så dette blir flott. Korene øver i hovedsak hver for
seg og samles til fellesøving mot slutten. Kirkekoret øver på Me-
nighetssenteret tirsdager fra kl. 20 til 22. Oppstart blir i løpet av
september, men dato er ikke bestemt ennå. Det legges ut på
hjemmesida vår: http://kirken.no/tiller . Jeg håper det høres
interessant ut og for mer info kontakt kantor:
knut.inge.klock@kirken.trondheim.no eller tlf. 911 98 149.
Bli med!

KIK

Flott Pilegrimsvandring på Tiller
4. mai arrangerte Tiller menighet sammen med Sjetne frivilligsen-
tral, en pilegrimsvandring fra Tiller kirke tur/retur til den gamle kir-
kegården på Flotten. Om lag 35 vandrere var med.
Selv om det blåste mye, var det trivelig å gå denne turen til Flotten.
Arnold Rimol fra Heimdal historielag fortalte underveis. I Tiller
kirke fortalte Magne Bø om kirken. Etterpå var det koselig å drikke
kaffe og te, og vi hadde også noe å bite i. Vi takker alle som var med!

Kirkevalget 2015
Mandag 14. september er det valg til menighetsråd i Tiller
sokn. Kirkevalget skjer på samme sted og til samme tid som
kommunevalget. Du kan avgi din stemme i Tonstad skole eller
Sjetne bydelshus mellom kl. 9.00 og 21.00

Forhåndsstemming foretas i Tiller menighetssenter:
På dagtid mellom kl. 10.00 og kl. 13.00 tirsdag og onsdag på føl-
gende datoer 25. og 26. august, 1. og 2. september og 8. og 9.
september.
På kveldstid mellom kl. 18.00 og kl. 20.00 tirsdagene 25. august,

1. september og 9. september.

Du finner ellers informasjon om valget på våre hjemmesider:
www.kirken.no/tiller

VALGET ER VIKTIG – DIN STEMME TELLER – BRUK DERFOR
DIN STEMMERETT

Kandidater til Tiller menighetsråd - valget 2015
1 Hirsch, Anne Eyvind Løkkens veg 6 7091 Tiller 67 år
2 Danielsen, Svein Willy Lykkmarka 10 B 7081 Sj.marka 67 år
3 Elvestad, Leiv Erik Rognbudalen 30 7092 Tiller 66 år
4 Drabløs, Finn Sverre Starrmyra 58 7091 Tiller 57 år
5 Aaberge, Alf Egil Torvmyra 135 7091 Tiller 55 år
6 Mostad, Lars Konrad Svartholtet 4 7092 Tiller 62 år
7 Tønnesen, Jan Fredrik Moltmyra 12 7091 Tiller 65 år
8 Garnes, Randi Husevåg Alf Godagers veg 7 B 7081 Sj.marka 60 år
9 Karlsen, Ludvig Lykkmarka 13 7081 Sj.marka 70 år

10 Hognestad, Ellen Margrete Moltmyra 72 7091 Tiller 68 år
11 Holm, Håvard Lunderhaugen 33 7081 Sj.marka 45 år

Foto: Siri Kvande
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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.

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!

Tidspunkt

01. september kl 11.00-13.00
15. september kl 11.00-13.00

Oppstart: 26. august
Onsdager kl 17.30-18.00
Vi følger skoleruta!

19. juni kl 19.00-23.30
11. september kl 19.00-23.30

11. juni kl 17.00-18.30
09. juli kl 17.00-18.30
13. august kl 17.00-18.30
10. september kl 17.00-18.30

17. juni kl 11.30-13.30
02. september kl 11.30-13.30
16. september kl 11.30-13.30

Aldersgruppe

0- 2 år

4 – 7 år

13 – 18 år

51+

(Godt) voksne

Møter i menighetsrådet:
16. juni/ 01. september kl 18.00
Menighetsrådet har ansvar for arbeidet som drives i menigheten
og tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill. Er det noe du øn-
sker 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.

Norsk-engelsk kveldsmesse
5. juli kl 19 kan vi feire kveldsmesse sammen med Clive Mor-
ton, en pensjonert anglikansk prest fra Storbritannia. Engelske
sanger og tekster vil bli brukt, men selvfølgelig også det norske
språk. Så om du vil friske opp engelsken litt, feire en gudstje-
neste som er litt annerledes men samtidig slik som du er vant
med, er det bare å komme. Det blir spennende!

On Sunday, 5th of July at 7 p.m. we will celebrate an evening
service with Holy communion together with Clive Morton, who
worked as an anglican priest in the UK. The service will be held
in English and Norwegian.

Nytt lydanlegg
Kolstad kirke har fått et nytt lydanlegg for en liten stund siden.
Det kan brukes til både tale og sang og egner seg også godt til
mellomstore arrangement. Nå kan man også koble til instru-
menter og digitale lydkilder, noe som er et stort framskritt
sammenlignet med det gamle anlegg. Lydopplevelsen er helt an-
nerledes nå, noe som bekreftes av de som har vært i kirken i
den siste tid. Vi er glad for at anlegget er på plass og gleder oss
til å bruke det under de ulike arrangement!

Kirkevalget 2015

Kolstad kirkekontor er åpent for forhåndsstemming på føl-
gende datoer:
27. august kl. 10 -13
31. august kl. 10- 13
03. august kl. 10- 13
07. august kl. 10-13
10. august kl. 10 -13

Kandidater til menighetsrådsvalg -
Kolstad

1. Runar Walderhaug, 54 år
2. Lene Bye Lorentzen, 44 år
3. Rolf Giskeødegård, 72 år
4. Christina Angelica Monsvoll, 20 år
5. Solaug Trøan Ellefsen, 21 år
6. Helge Harsvik, 70
7. Lauritz Løfall, 35 år
8. Hanne Elisabeth Jystad, 56 år
9. Sigrun Kristine Helle, 58 år
10. Robert Johansen, 81 år
11. Bodil Akuffo, 56 år
12. Inger Johanna Oberreiter Jystad, 82 år
13. Gunnar Aadne Solbakken, 69 år
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Livets gang................................................

Heimdal Tiller Kolstad
Døpte

08.03 Isak Hauan
Malin Olavssøm Mittet

15.03 Sondre Gustavsen
Ella Langås Rachløw

22.03 Julian Mathias Godhavn-Tøndevold
Sara Elmine Haugen

29.03 Ole Jakob Øien
Turia Thesen

19.04 Eva Solli Haugen
Liam Kråkenes

26.04 Haylie Merethe Lystad
Benjamin Meck-Hyllmark
Ulrik Walltin

24.05 Selma Handberg

Døde
19.02 Kirsten Wuttudal
25.02 Tor Arne Petersen
03.03 Signe Marie Solstad
06.03 Bjørg Solveig Svestad
09.03 Mary Alise Lillery
10.03 Lars Morten Sletvold
17.03 Anne Grethe Wang
21.03 Matthea Jacoba Johanna Skjærvik
29.03 Signe Marie Graff
01.04 Sylvi Margrethe Tiller
25.04 Giovanni Pinna
02.05 Steinar Oksavik

Døpte
01.03. Sofie Koch Blomsø-Mittet

Kristoffer Tunes Kauf
Kasper Tunes Kauf
Emilian August Kraft

08.03. Isabell Köster Hansen
Queenie Angelica Galarce
Pettersen

15.03. Odin Fredriksønn
Røllheim-Henriksen
Fredrik Sandvik
Elisabeth Oline Segtnan Mentzoni

22.03. Leo Attila Öz
Aria Meldal

29.03. Martin Schjetne
Emilie Madelen
Ellingsen Skogrand

05.04. Torbjørn Oksavik Skinderhaug
26.04. Torben André Svartås Buan

Henrik Oksvold Aa
Hedda Marie Kotsbakk
Sandra Solstad

10.05. Julian Sandvik Indergård
Jakob Sliper Larsen
Haakon Rønsberg Røe

Døde
05.03. Margareth Bjørnerås
06.03. Sigmund Hovlandsvåg
13.03. Sofie Margrethe Nergård
16.03. Elfrida Alstad
19.03. Edly Johanna Eline Kvarsnes
24.03. Marit Rotvik
26.03. Kitty Gunny Gamst
27.03. Randi Mathiesen
31.03. Jorun Solvor Postmyr
09.04. Aslaug Ulrikke Andreassen
10.04. Jardar Fjølstad
14.04. Bjørn Olav Sørø
29.04. Astrid Rokseth
07.05. Kjell Martin Hansen
15.05. Per Sjøvold

Fasteaksjonen 2015
Fasteaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp ble arrangert 22.-24. mars. Vi takker alle som var
med på aksjonsdagen og som gav i bøssene. I Heimdal menighet kom det inn 98.580 kr. på
aksjonsdagen 24. mars. I Kolstad menighet kom det inn 57.758 kr på aksjonsdagen 22. mars
I Tiller menighet kom det inn 75.476 kr på aksjonsdagen 24. mars.

Hjertelig tusen takk for gaven!
Dette er viktige penger som sikrer flere mennesker vann og en mer rettferdig verden!
Kirkens Nødhjelp er tilstede i Syria, Sør-Sudan og Nepal etter jordskjelvet – og tillegg jobber
de i flere andre land og rykker ut ved katastrofer.

Om noen ønsker å gi penger til Kirkens Nødhjelp send SMS med kodeord GAVE til 2468. Da
gir du 200 kroner. Kontonummer 1594 22 87248 kan også brukes.
Fasteaksjonen 2015

Døpte
01.03. Aria Michelle Loe Downie

Beatrice Kveom
Live Wilmann Petersen
William Sletta (fra Elverum)

08.03. Kristoffer Marø
Ulrik Helcl Vitsø (fra Kolstad)

15.03. Leana Sofie Søberg Krognes
Alma Brox Magnussen (fra Heimdal)
Maja Nordtømme (fra Kolstad)
Lucas Gaustad Olsen

22.03. Eva Nariam Molvær Elhamoumi
Tanina Carmencita Lian
Mona Victoria Al Saady
Tonje Vold
Adrian Tørstad

29.03. Viktoria Halgunset Gjøvaag
Lilly Sumstad Anderssen
(fra Kolstad)
Madeleine Frisvoll Kristiansen
Oliver Fjeldberg Kjærem

05.04. Leo Jensberg Midttun
19.04. Wenche Linèa Johansen (fra Heimdal)

Ane Mollan Storler (fra Heimdal)
Ingunn Mølnå Widerøe
Matheo Helgesen Solem
Emil Franset Thonstad

26.04. Mie Richardsen Aakvik
Erle Bonesmo Ingdal
Millie Johansen (fra Heimdal)
Sofia Johnsen Stormo (fra Kolstad)
Max Jakob Osen

Vigde:
28.02. Kristine Brevik og Anders Jensen

Queen Alshefa Dairo Galarce og
Tonny Pettersen

Døde:
18.02. Petter Østhus
23.02. Ola By
24.02. Per Jan Stokke
26.03. Odd Herman Rønning
07.04. Margit Oddbjørg Johanne Jensen
26.04. Odd Harald Størvold

Kunngjøring av lister og valgform ved
bispedømmerådsvalget.

Valget av 7 leke medlemmer til Nidaros
bispedømmeråd vil skje ved forholdstalls-
valg.

Valgrådet har godkjent to lister:
– Nominasjonskomiteens liste
– Åpen folkekirkes liste

Nærmere opplysninger om listene og
kandidatene kunngjøres på
www.kirkevalget.no i god tid før valget.

Valget skjer på valgdagen 14. september i
samme valglokale som valget til menig-
hetsrådene i bispedømmet.

Valgrådet i Nidaros bispedømme



Ansatte i Heimdal Prosti

Heimdal menighet
Heimdal preste- og menighetskontor, Prosten i Heimdal, Heimdalsvn 4.
7080 Heimdal. e-post: post.heimdal@kirken.trondheim.no
Hjemmeside: www.kirken.no/heimdal
Kontortid man-fred: 10.00-14.00 Kirkens Servicekontor: 994 36 000

Tiller menighet
Tiller preste- og menighetskontor
Romemyra 66, 7091 Tiller.
e-post: post.tiller@kirken.trondheim.no
Hjemmeside: www.kirken.no/tiller
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.kirken.no/kolstad
Kirkens Servicekontor: 9943 6000

Ansatte

Sokneprest Hilde-Anette Løvenskiold Kvam, 901 30 939
E-post: hilde.a.kvam@kirken.trondheim.no

Kapellan Angelika Grandy-Teig
E-post: Angelika.Grandy-Teig@kirken.trondheim.no

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

Diakon Marit Brenne, 414 18 322
E-post: marit.brenne@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

Menighetspedagog Ingvild Winsnes Flølo, 913 94 780
E-post: ingvild.winsnes.flolo@kirken.trondheim.no
Trosopplæringskoordinator Bjørn-Olav Berg,
915 17 842
E-post: Bjorn.olav.berg@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, 917 09 111
E-post: tord.kristian.thuen@kirken.trondheim.no

Kateket Grethe Ramampiaro, (permisjon til 15.08)
E-post: grethe.r@kirken.trondheim.no

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

Menighetsforvalter Siri Christine Næss, 907 15 688
E-post: Siri.Christine.Naess@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
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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.

Annonser i 
Heimdal, Tiller 
og Kolstad 

Menighetsblad

• Annonse på 53 x 22 mm 
trykkes i farger i 
5 utgivelser per år.
Pris kr 2000,- per år.

• Annonse kan dobles til 
53 x 44 mm.
Pris kr 4000,- per år.

• Bladet trykkes i ca 16000 
eksemplarer og utgis til 
alle husstander i Heimdal, 
Tiller og Kolstad menigheter.

Vi har ledig annonseplass, 
ta kontakt med 

menighetskontorene!
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Det sier elevene på 7. trinn på Kattem skole. I et par år har elever på Kattem og læreren Marthe Strøm-
sem hatt kontakt med elever i Keren i Eritrea. De skrev brev på engelsk til elever på Semaetat skole i
Keren og fikk brev tilbake. Etter tv-aksjonen sist høst har mange fått øynene opp for hvor viktig det er
for mennesker verden rundt å ha tilgang til rent vann, og hvor vanskelig det er mange steder. Så fikk
elevene på 7. trinn høre at døveskolen i Keren må få drikkevann i tankbiler fordi vannet i brønnene
ikke kan drikkes. Det var starten på «Keren-prosjektet».

– Vi vil hjelpe 
Døveskolen 

i Keren 
med vann!

Elevene bestemte seg for å lage en «elevbedrift» med salg av
mat til lærerne på skolen for å tjene penger til å hjelpe døve-
skolen i Keren med vann. Det ble en suksess, men de gir seg
ikke med det. - Noen har gjort en ekstra innsats, sier Martine
(13). Flere av trinnkameratene hennes har på eget initiativ
solgt vafler i Coop-butikkene på Kattem og noen har samlet
flasker, forteller hun. Vi snakker med Martine, Lurdi (12) og
Sondre (14) i en spisepause på skolen, og spør hvorfor de
ville jobbe med dette prosjektet.

- Vi kan ikke hjelpe millioner, men vi kan hjelpe noen, 
sier Sondre.

- Ja, sier Martine (13), - og spesielt dem som ikke har det så
lett. Vi har hørt om døveskolen i Keren og vil hjelpe dem som
har et handikapp. 
Eritreiske Lurdi (12) er sjøl fra Keren. Hun var fem år da fami-
lien reiste til Sør-Afrika, før de altså endte på Kattem. Hun vet
noe om hvor forskjellig folk kan ha det – også i land som 
Eritrea og Sør-Afrika.

Har dere lært noe av dette?
Sondre: - Ja, vi har lært at det er store forskjeller på hvordan
folk har det rundt i verden.
Martine: - Her kan vi stå i en time i dusjen, mens andre må
spare på vannet!

Er det morsomt å jobbe med Keren-prosjektet?
Lurdi: - Ja, det er artig å få gjøre noe annet på skolen enn det
vanlige, f.eks. lage ting som vi kan selge.
Sondre: - Og så får vi mye ansvar.
Martine: - Og så gleden ved å hjelpe noen!

Jon Smidt

Martine, Lurdi og Sondre

Noen av disse elevene har tjent penger til Keren på fritida!


