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Ord til ettertanke
av biskop Tor Singsaas

«Solbarn - Stjernebarn - Jordbarn -
Håpsbarn - Fredsbarn - 
Barn fra evighet»

Vi har fått en ny julesalme som synger om barnet med de
mange navn. 
Han ropes på til redning for alle de andre barna på jorda;
- krigsbarnet, - flyktningen, - det skremte barnet, det hjemløse
og forlatte barnet, - det misbrukte, - det glemte barnet, - det en-
somme barnet, - og det bortskjemte barnet.
Hvem er dette barnet de synger om?
Han kom julenatt, - Jesus Kristus.
«Stjernebarnet»
De fulgte «hans stjerne». Og de fant ham,- vismennene. 
«Stjernebarnet» bar med seg evigheten inn på jorda. Jorda har
fått en himmel hvelvet over seg. 
«Barnet fra evighet» 
Han er tegnet på at vi mennesker hører evigheten til. 
Vi går med «evigheten» som lengsel i livet. Døden må ikke få
det siste ord. Vi håper på Gud.
«Jordbarnet»
Guds Sønn ble et jordbarn. Han ble en av oss. Vi og jorda er
hans. 
Jesus Kristus kom og ble som den minste på jord. Han ga avkall
på all storhet. Slik blir det mulig å møte Gud ansikt til ansikt. I
Jesu ansikt møter vi Guds ansikt.
Gud viser hvor høyt han setter mennesket ved selv å bli men-
neske. 
Mennesket er ukrenkelig. 
Mennesket bærer på en «hellighet» fra Gud som han har sendt
med oss som beskyttelse i livet. Alle skal merke etterpå hvor-
dan en møter et medmenneske. 
Vi har ansvar for hverandre vi som lever på jorda. Vi holder
hverandres liv mellom hendene.
Jesus Kristus holdt våre liv mellom sine hender da han døde på
korset for vår skyld. Gud deler liv og død med oss. Vi er ikke
glemt, - heller ikke i døden.
«Håpsbarnet»
Jesus bærer «håpet» med seg inn på jorda, - håp om rettferdig-
het, frihet, og likeverd for alle. Håpet om et verdig liv for små
og store. 

«Fredsbarnet»
Han utfordrer til forsoning mellom
mennesker som lever i fiendskap og
krig, - som har vendt seg bort fra
hverandre. 
Han er kjærlighetens kilde, - en kjær-
lighet som driver vekk all angst og
frykt.
«Solbarnet»
Oppstandelsens Kristus. Han har
overvunnet død og mørke. Han lever!
Han kommer igjen i soloppgangen og
lyset , - med gleden som skal vare evig!
Jesus Kristus holder jord og himmel sammen. Vi er barn av
jorda , - vi er himmelens barn. 
Vi er barn av evigheten.

Jeg tror salmen med de mange vakre navn på Jesus Kristus, kan
bli den nye julesalmen for oss. 
En nydelig glad melodi har den også. 
Den bærer med seg gleden inn i jula. 

Velsignet julehøytid.

Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud 
stråler mot oss kjærlighet fra Gud. 
Refreng;
Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned, 
så jordens barn i alle land finner julens fred.

Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt, 
misbrukt, skadet i den dype natt.

Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn, 
ingen merker tåren på dets kinn.

Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer, 
trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber.

Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet, 
vis hvert jordbarn himlens herlighet.

(NoS-13 nr. 26)

Vi ber
om 
din

hjelp!!
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Barn og Unge i kirka               

Har du lyst til å synge i barnekor?
13. januar starter vi: 4-5-åringene, øver fra kl 17:00-17:45. De største, 1.-3.-
klassingene,  fra 18:00-18:45 . Etter øvelsene spiser vi kveldsmat eller frukt og
kjeks sammen.
I Komba-ja får du: 
• synge sammen med andre og bli kjent med andre barn
• lære mange nye sanger og lære å bruke stemmen som instrument
• opptre i ulike sammenhenger
• ha en sosial og kjempemorsom hobby
Koret drives av organist Erling Aasgård og menighetspeda-
gog Grete Sortland.
Ta kontakt med Grete på tlf: 916 03 978 eller møt opp på
øvelse!

Gøy med spagettigudstjeneste!
Spagettigudstjeneste arrangeres på ettermiddagstid på uke-
dager, og er
et tilbud til
småbarns-
familier.
Mandag 
26. oktober
møttes en
fin gjeng i
Kolstad
kirke og
spiste mid-
dag sam-
men, før vi
hadde en samling i kirke-
rommet med sang og en bi-
belfortelling.  Etterpå var det
kirkekaffe. Dette ble en
kjempekoselig ettermiddag i
kirka for store og små!

Det vil bli spagettigudstje-
nester i Kolstad kirke to
ganger i semesteret. Følg
med på menighetens nett-
sider og meld dere på! 
Det koster fra 50-100 kr 
pr. familie, avhengig av hvil-
ken mat vi lager.

Angelika Lykknes-Hegdahl  (5) er med i Kolstad menighet sitt barnekor,
Komba-ja. Hun synger mye på sangene hjemme, og nå har koret begynt å øve
på julesanger som de skal synge i kirka på julaften og på gudstjeneste 13. 
desember. Som juleforberedelser pleier Angelika å bake pepperkaker. Hun
gleder seg til jul. Aller mest gleder hun seg til gavene og til å møte julenissen.
På spørsmålet om hvorfor vi feirer jul, svarer hun: - Vi feirer Jesusbarnet! 

Angelika gleder seg til jul

Adventssamling for 2-åringer i Kolstad kirke  3. desember. 

Kolstad:

Emma og Agnes Johanne koste seg på spagetti-
gudstjeneste. Det ble også tid til å fargelegge litt.

Spagetti bolognese falt i smak
hos både store og små. 

www.tøtsj.no
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Heimdal:
30. november kl. 16.30 -18.00:
Alle 2-åringer er invitert til Adventsamling i Heimdal. Det blir sangstund, utdeling av julekrybbe, 
litt mat og spennende vandring under stjernehimmel.

Synge i kirken julaften?
Kl.13.30 eller kl.14.45.
Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer alle barn i alderen 5- 13 år å delta i julaftenskor.
En øvelse 22. desember kl.11.00 -12.00.
Påmelding innen 18. desember til Ingvild.Winsnes.Flolo@kirken.trondheim.no

Bispevisitas i Kolstad og Heimdal
2. - 7. februar i 2016 blir festdager i menighetene

Det blir lagt opp til et variert og interessant program under visitasdagene.
Det detaljerte programmet er ikke helt fastlagt enda, men vi regner med å få til
en større sangkveld i en av kirkene og  større vistasgudstjeneste. Visitasen

starter med et felles møte med menighets-
rådene tirsdag 2. febr. Og så blir det  opp-
legg på et par skoler og besøk på et par
institusjoner i menighetene. Det legges
også opp til en større medarbeiderkveld.
Ellers vil biskopen møte både barnearbei-
det og ungdomsarbeidet i menghetene.
Visitasen  avsluttes søndag 7. febr.  med 
visitasgudstjeneste i en av kirkene og der-
etter kirkekaffe med biskopens visitasfore-
drag.

Følg med på hjemmesidene til menighet-
ene der det etter hvert kommer et mer de-
taljert program.

Tiller:

1-årssamling
Vi i Tiller menighet vil gjerne gratulere alle som har blitt, eller blir
1 år mellom august og desember 2015. Vi skal spise og synge
litt sammen, og alle 1-åringene får en liten gave fra oss. Tid:
3.12. kl. 17.00-18.30. 
Sted: Tiller menighetssenter, Romemyra 66, 2. etasje. 

Adventssamling for 2-åringer
2-åringer med foreldre er invitert til en adventssamling. 
Tid: Søndag 29. november Sted: Tiller menighetssenter, 
Romemyra 66, 2. etasje.

Lys Våken for 11-åringer 
Vi vil ha leker, aktiviteter ute og
inne og mye moro. Tid: 28.11.
klokka 12.00-19.00. 
Sted: Tiller kirke

Tårnagentdag 23. januar
Alle som fyller 8 år inviteres til
tårnagentsdag. En spennende dag
med blant annet skattejakt i kirken
og besøk i tårnet. Tårnagentene
deltar på gudstjenesten 24. januar. 

Spagettigudstjenestene våren 2016
For hele familien onsdagers klokka 17.00 – 18.30
på Tiller menighetssenter, Romemyra 66.
Bli med på en trivelig ettermiddag med hele familie. Vi starter
med å spise middag sammen. Det koster 50 kr per familie. Det
blir artige leker og aktiviteter i etterkant og en kort og enkel an-
daktsliknende gudstjeneste som varer cirka 15 minutter. 
Datoer og temaer til våren:
13/1: Jeg og skatten
10/2: Jeg og vann
9/3:   Jeg og påskens mysterium
6/4:   Jeg og deg
1/6:   Jeg og sommerfuglen



5

Aldri er vi mer omgitt av sang og musikk enn i advent- og juletida. Det
kan bli i meste laget iblant: «Glade jul» og «White Christmas» og «På
låven sitter nissen» om hverandre i alle butikker og julegater, en jule-
graut av musikk. Men som mange oppdaget i fjor da NRK sang oss
gjennom hele salmeboka: Egentlig er julesangene like ulike som men-
neskene som har skrevet dem, i ulike tider og situasjoner. Hver enkelt
har sett og skildret hendelsen i Betlehem på sin måte. 

På 1300-tallet sang munkene da de toget inn til midnattsmessen: «Et
barn er født i Betlehem – halleluja, halleluja!» 

På 1700-tallet, i pietismens tid, var tonen en annen, inderligere og
mer personlig: «Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles
mine tanker som i sin hovedsum,» sang den danske salmedikteren H.
A. Brorson. Nå handler det om «jeg» og «du, Jesus». Som i Brorsons
«Her kommer dine arme små, o Jesus, i din stall å gå».

Hundre år fram i tid møter vi en helt annen stemme. Nå hører vi kir-
keklokkene utover landet: «Det kimer nå til julefest, det kimer for den
høye gjest, som steg til lave hytter ned med nyttårsgaver: fryd og
fred.» Hos den danske dikterpresten N.F.S. Grundtvig handler jula
mer om fellesskap og glede enn om inderlighet: «Kom, la oss synge
og leke og klappe i hender, menneskebarn til de ytterste jorderiks
ender!»

Omtrent samtidig, midt på 1800-tallet, kommer det norske landska-
pet inn i julesangen: «Fra fjord og fjære, fra fjell og dype dal et «Ære
være!» i dag gjenlyde skal.» Det skriver M.B. Landstad, som var prest
i Telemark i mange år. Også hos nordlendingen Elias Blix er det klok-
keklang over landet: «Kling no klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå
tusen tårn!» og «Songar sæle, englemæle, englemæle med livsæl ljod!

Far gjennom grender, strøym over strender, strøym over strender
som toneflod!».

Men på denne tida skifter julefeiringen i Norge karakter, iallfall i vel-
stilte hjem i byene. Det har blitt barnas høytid. Marie Wexelsen skri-
ver en julesang for barn – det er noe nytt i 1859: «Jeg er så glad hver
julekveld, for da ble Jesus født».  Og i noen slike hjem har det til og
med kommet juletre: «Du grønne, glitrende tre, god-dag!» skriver
Johan Krohn i 1866.

Barna er med inn i det 20. århundre. Jakob Sande ser ut over sitt
vestnorske landskap: «Det lyser i stille grender av tindrande ljos i
kveld, og tusene barnehender mot himmelen ljosa held.» Budskapet
om han «som kom og vart heimsens Frelsar som barn i ein vesal
stall», er like gammelt som selve juleevangeliet, og solidariteten med
de helt vanlige, fattige og små i samfunnet er viktig også for Alf Prøy-

sen, som diktet om julestjerna
«over taket der a Jordmor-
Matja bor». Eller for Bjørn Eids-
våg i 1992:

I en natt så klar og kald, 
av en ung og tapper mor, 
i en krybbe i en stall 
fødtes håpet til vår jord.
Så umerkelig, så stille, 
byens gater helt forlatt. 
Ingen opptog for den lille, 
lyset kom en vinternatt.

Fra kirkebenken  ved Jon Smidt

Julesang med mange stemmer

Tanker i tiden ved Åge Søsveen
Håp i håpløsheten 

Håp er et meget aktuelt tema for tiden, -
eller for mange utenfor Norge er kanskje
håpløshet et mer aktuelt tema. De tusenvis
av flyktninger som er på vei mot Europa og
Skandinavia er først og fremst drevet av
håpløshet, men også håp om å komme til
fred, arbeid og velstand. Negro spirituals-
sangene ble til under vanskelige forhold,
slaveri. Innholdet i dem er nettopp utsik-
tene til håp, og dette håpet sang de om
som trøst i en ganske håpløs situasjon. 

Heimdal kirke gjennomfører i høst en serie
temagudstjenester for å utdype hva Bibe-
len og Kirken lærer om sentrale tema i den
kristne tro, ja, i den enkeltes liv. Temaene
er vann, lys og håp, som i utgangspunktet
er uavhengig av religiøst ståsted. Men ulike
livssyn ser forskjellig på disse temaene.
Kristendommen konsentrerer seg spesielt

om disse temaene på en positiv måte.
Jesus knyttes nettopp til temaet håp. Uten
Jesu Kristi fødsel, død og oppstandelse
ville vår tro være nytteløs, jfr. 1. brev til
Korinterne, kapittel 15! Vår Bibel gir en de-
finisjon på hva håp er: «Tro er å ha full viss-
het om det en håper, bli overbevist om
ting en ikke ser» (Hebreerbrevet, kap. 11). 

Vi står foran feiring av jul igjen, hvor vi net-
topp blir minnet om at «ordet ble men-
neske», at Jesus ble født inn i vår verden
og vokste opp under våre kår. 

Allerede som 12-åring imponerte han de
skriftlærde i templet. Han møtte både til-
hengere og motstandere, ble tiljublet og
forhatt. Men årsaken til at Jesus kom til
jord er sammenfattet i Den lille bibel (Jo-
hannes evangelium 3.16): «For så høyt har

Gud elsket verden at
han ga sin Sønn, den
enbårne, for at hver den
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men
ha evig liv». Dette er det kristne håpet! 
Men er det sant, og gjelder det i dag? Tilsy-
nelatende lever det flere mennesker blant
oss som verken tror på dette, - eller enda
mer, - synes å ha bruk for det. «Vi tror på
det gode i mennesket, og vil gjøre mest
mulig ut av livet her og nå. Etter døden er
det ikke noe håp!» 
Flyktningsituasjonen minner oss om ond-
skap og håpløshet. Inn i dette forkynner
Kirken at det er et håp, og julen minner oss
spesielt om Guds handling for å gi oss
dette håpet. 

Vi ønsker alle en god jul fylt av håp!
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Møt vår nye sogneprest Oddny Clara Andresen

Oddny er 55 år, gift med Per og bor på By-
åsen sammen med tenåringsdatteren Mia
Emilie, hundene Oliver og Rita + katten
Vilma Sofie.  Hun vokste opp på Kvaløya i
Tromsø og flyttet til Trondheim i 1994. Da
hadde hun nettopp fullført sin utdanning
som arkelolog. Som arkeolog deltok hun i
de store utgravningene på vakre Sørøya i
Finnmark, og i hustrig sommervær var hun
med på å finne flere hustufter fra eldre
steinalder, steinredskaper og hellerist-
ninger! 

Hun kunne fortsatt med denne karrieren,
men valgte i stedet nye studier – denne
gang teologi – som hun avsluttet med
praktikum våren 2008. Etter det har hun
vært vikarprest, først ved universitetssyke-
huset i Tromsø i ett år og senere her i Ni-
daros – sist i Horg og Flå.  

Vi spurte henne hva som bragte henne
til Tiller menighet, og hvilket inntrykk
hun har fått den korte tiden hun har
vært her?
Jeg har jobbet lenge som prestevikar, og
ønsket meg en fast stilling med kort av-
stand til jobben. Jeg har fått et godt inn-
trykk av menigheten og har kjent meg
velkommen fra første stund. Menigheten
er levende, det er mye som skjer her og
kollegene er trivelige. 

Du har investert mye i høy utdanning.
Har dine yrker som arkeolog og prest
noe til felles? 
Det er et stort spørsmål, men jeg ser et fel-
lestrekk i at både arkeologen og presten er
fortolkere som tar med seg sin egen bak-
grunn i tolkningene. Arkeologen tolker ma-
terielle spor etter mennesker for å få
kunnskap om fortidens mennesker og
samfunn. Samtidig forteller tolkningene av
fortida også noe om oss og vår egen tid.
Presten tolker skriften for å si noe om
troen på Gud som skaper og frelser, og
hva troen på en treenig Gud betyr for oss
mennesker i dag.  

Hva er dine viktigste ønsker og ambisjo-
ner som prest i Tiller menighet?  
Mitt ønske er først og fremst å være prest!
Jeg ønsker å være tilstede for menigheten
som den jeg er - jeg ønsker å ha tid til folk,
og møte dem som de er med sine trosliv,
sorger og gleder.

Og på fritiden? Da blir det mye turer i
skog og mark sommer som vinter – sam-
men med familien og hundene Oliver og
Rita.  

Redaksjonen ønsker Oddny hjertelig vel-
kommen til menigheten, og slår fast at by-
delen har fått en meget kunnskapsrik og
allsidig prest. 

Det tok heldigvis ikke lang tid før Tiller fikk ny prest etter Håkon Tørring. Menighetsbladet tok kontakt for å
få vite litt mer om henne, hva hun har opplevd og hva hun tenker om sin tjeneste her på Tiller. 
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En prest og to diakoner dro i august til Bærum. Her ble vi
bedre kjent med noe som heter 13-20. Det er et tilbud for
ungdom i alderen 13-20 år. Formålet er å være tilgjengelig for
unge som ønsker å ha noen å snakke med. Noen ganger kan
steget inn til samtaler i det offentlige virke litt stort, men 13-20
ønsker å være et tiltak som er «passe annerledes».  
Tilknyttet 13-20 i Bærum er kirkelige ansatte med kompetanse,
og ungdom kan ta kontakt for å snakke om hva de selv måtte
ønske.13-20 har vokst til å bli et tilbud som mange benytter
seg av. Det er tydelig at det er mange som ønsker å ha noen å
snakke med!

Nå er det altså ønskelig å ha noe tilsvarende på 
City Syd,  og 

torsdag 12. november 
startet vi opp. 

Tanken er at to ansatte i Heimdal prosti,
vil være tilstede på City Syd hver torsdag i 

tidsrommet 10:30-13:30. 
Vi har fått lov til å være på Egon, og dere finner oss 

på bord 57.

Navnet på dette tiltaket er 13-99. 
Dette navnet skal vise at vi ikke bare har samtaler med ung-
dommer, men også med eldre. Det er gledelig at Den norske
kirke kan være tilstede der folk er, og forhåpentligvis gjøre ter-
skelen for samtale lavere. På denne måten behøver ikke den
som vil snakke å komme til en kirke eller et kirkekontor.

Mennesker kan ha spørsmål og utfordringer som det kan være
vanskelig å bære alene. Ved å være synlig i det offentlige rom,
stiller kirken seg disponibel for å snakke om det den enkelte
måtte ønske. Kirkens representanter har kompetanse og taus-
hetsplikt.

- Kirken på City Syd: 13-99

Heimdal prosti starter opp et nytt tiltak på City Syd. Det er et samarbeid mellom kjøpesen-
terledelsen og kirken. Tiltaket handler om å være tilstede der folk er, og da er City Syd en
god mulighet!



Gudstjenester

Dag – dato - prekentekst

Søndag 6. desember
2. s. i adventstiden
Joh 16, 21-24

Søndag 13. desember
3. s. i adventstiden 
Joh 5, 31-36

Søndag 20. desember
04.s i adventstiden
Matt 1, 18-25

23. desember

24. desember
Julaften
Luk 2, 1-20

25. desember
1. juledag
Joh 1, 1-14

26. desember
2. juledag
Joh 16, 1-4a

Fredag 1. januar
Nyttårsdag/Jesu navnedag
Matt 18, 19-20

Søndag 3. januar
Kristi åpenbaringsdag
2. Kor 4,1-6

Søndag 10. januar
2 s. i åpenbaringstiden
Joh 1, 29-34

Søndag 17. januar
3. s i åpenbaringstiden
Joh 1, 15-18

Søndag 24. januar
Såmannssøndag
Matt 13, 24-30

Søndag 31. januar
Kristi forklarelsesdag
Luk 9, 28-36

Søndag 7. februar
Fastelavnssøndag
Luk 18, 31-34

Søndag 14. februar
1. s. i fastetiden
Matt 26, 36-45

Søndag 21. februar
2. s. i fastetiden
Jes 55, 1-7

Søndag 28. februar
3. s. i fastetiden
Luk 22, 28-34

Heimdal kirke

Kl. 11:00 Temagudstjeneste
m/nattverd,HÅP.Kirkekor og Nina
Sæterhaug.Løvenskiold Grüner og
Brenne Offer: Menighetsarbeidet
Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp.
Aasen. Offer: Lys for verden
Åsheim skolekorps deltar
Kl. 11:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Grandy-Teig
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 12:00 Gudstjeneste m/nattverd
Kattem helse- og velferdssenter.
Løvenskiold Grüner og Brenne
Kl. 13:30 Gudstjeneste. 
Løvenskiold Grüner. Barnekor.
Kl. 14:45. Gudstjeneste. 
Løvenskiold Grüner. Barnekor
Kl. 16:00. Gudstjeneste. Nome.
Offer: Kirkens Nødhjelp

Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste
m/nattverd. Aasen og Løvenskiold
Grüner. 
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00. Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Grandy-Teig og Brenne
Offer: Norsk misjon i øst

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Løvenskiold Grüner.
Offer: Sjømannskirken

Kl. 11:00. Hellige trekongersfest
m/dåp. Grandy-Teig. 
Offer: Misjonsprosjektet

Kl. 11:00. Gudstjeneste m/natt-
verd. Aasen.
Offer: Y’s men

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

Kl. 11:00. Økumenisk gudstje-
neste m/nattverd. Bibeldagen.
Aasen m/flere.Offer: Bibelselskapet

Kl. 11:00. Gudstjeneste m/dåp.
Løvenskiold Grüner. 
Offer: Normisjon
Kl. 11:00 Visitasgudstjeneste. Tor
Singsås og ansatte fra Heimdal og
Kolstad.
Kl. 11:00. Familiegudstjeneste
m/dåp. Vikar
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00. Gudstjeneste m/natt-
verd. Aasen.
Offer: Israelsmisjonen

Kl. 11:00. Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Vikar.  Brenne. 
Diakoniens dag. 
Offer: De 4 diakoniinstitusjonene.
.

Tiller kirke

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp og nattverd. Andresen.
Offer: KFUK/M Trøndelag

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/
nattverd. Thuen. 
Offer: Menighetsarbeidet

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

Kl. 13:00 Gudstjeneste. Thuen.
Sjetne Pikekor deltar.
Kl. 14:30 Gudstjeneste. Thuen.
Barnekoret TIMBAKO deltar.
Kl. 16:00 Gudstjeneste. Thuen.
Offer: Kirkens Nødhjelp

Kl.11:00 Høytidsgudstjeneste
m/nattverd. Andresen. 
Tiller kirkekor deltar. 
Offer: Misjonsprosjekt i Etiopia

Julegudstjeneste på Tiller helse og
velferdssenter. Thuen.

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

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Andresen

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

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste.
Tårnagenter deltar. Andresen
Kl. 18:00 Menighetsfest for voksne.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/
nattverd.
Thuen.
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste.
Speiderne deltar. Andresen.

Kl.11:00 Gudstjeneste m/
nattverd.
Thuen

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/
nattverd. Andresen

Kolstad  kirke

Kl. 19:00 Lysmesse. Lund Hammer
og Alpermann. 
Offer Menighetsarbeidet

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

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

Kl. 15:00 Gudstjeneste. Alpermann.
Barnekoret Komba-Ja medvirker.
Offer: Kirkens Nødhjelp/
Menighetsarbeidet

Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 
m/nattverd. Alpermann.

Kl. 11:00 Nattverdsgudstjeneste på
Søbstad Helsehus. Alpermann.

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

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

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

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 Visitasgudstjeneste i 
Heimdal kirke

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

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

Kl. 11:00 Nattverdgudstjeneste. 
Robertstad på Søbstad  helsehus.
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Madagaskar ga store opplevelser av misjonens frukter

Fjerde største øy i verden
Madagaskar er like stort som Norge, Sverige
og Danmark til sammen. Det bor ca 22 milli-
oner mennesker på øya som har hatt selv-
stendighet i 55 år. Øya var i lengre tid  en
fransk koloni. Det er en vakker øy med veldig
variert natur fra regnskog til høye fjell, fra
store områder med rismarker til knusktørt
landskap.
Men det triste er at folket på øya er de fjerde
fattigste i verden og det er krevende for en
turist å møte all denne fattigdommen. Mange
opplever nok at utviklingen har stått stille de
siste 30 årene. Det er bare noen få rike og
ingen mellomklasse.

Misjonen har løftet folket fram og gitt dem
håp
Det som berørte oss sterkest på Madagaskar
var uten tvil det misjonen hadde gjort for fol-
ket og som mange gjør i dag. Av de 22 milli-
onene som bor på Madagaskar  er ca halv-
parten kristne nå. Og det underlige er at den
kristne kirke vokser med stor hastighet. Hver
eneste uke blir det opprettet en ny menighet,
så i løpet av et år kommer det til over 50 ny
menigheter. Og det er ikke passive i sin tro.
De fyller kirkene til siste plass flere ganger på
søndagene og engasjementet i gudstjenes-
tene er stort. Og når de først møtes er det
ikke uvanlig å være sammen i 3 timer.

Misjon og diakoni hånd i hånd
Jeg har aldri sett sterkere diakonalt engasje-
ment i menigheter. De bruker mye av mid-
lene til å hjelpe mennesker  opp av elendig-
heten. Ikke minst er det et stort arbeid med å
hjelpe gatebarna som teller 1 million. Misjo-
nen har også hatt sterkt engasjement i helse-
vesenet som ligger på et helt annet plan enn i
Norge. Sykehusene mangler det mest av ut-
styr og alt må betales av den som blir innlagt.

Ingen operasjon uten at midlene legges på
bordet. Et av de sterkeste møter med misjon
og helsevesen var nok spedalskesykeuset  på
Mangarano.

Kvinnesenteret i Antsirabe
Kirken  har skapt et spennende senter for
kvinner og gitt de både opplæring og me-
ningsfull tjeneste. Her lages det dåpskluter i
stor stil som sendes til menigheter i Norge
og her lages de fineste duker og my, mye
mer. 50 kvinner er knyttet til senteret  der
overskuddet gir mat og skolegang til mange
barn. Dette er et av de mange gode eksem-
pel på å gi ny framtid i et land som er langt
nede.

Selvstendig  gassisk kirke
Allerede for 65 år siden ble kirken på Mada-
gaskar selvstendig. Alt drives nå på øya av
den gassiske kirka. Misjonselskapet er bare
en støttepartner til kirka.
Møte med misjonsstasjonene i  hovedstaden
Antananarivo og Antsirabe viste at gasserne
tar godt vare på arven og forvalter den til
beste for folket.
Biblioteket i Antsirabe var en stor opplevelse.

Her så vi nesten 150 års misjonshistorie.
Møte med livshistoria til menensker som
reiste ut til et fremmed land uten returbillett,
men med en sterkt kall til å vitne om han
som er aller menneskers håp. Det gjorde

også inntrykk å vandre rundt på kirkegården
nedenfor presteskolen. Her lå mange små
barn gravlagd og mange voksne. Misjonærli-
vet kostet mer enn vi aner.

Gassiske folk tok plass i vare hjerter
Det er vel rett og slett umulig å ikke bli grepet
og begeistret av Madaskar som land og folk.
Midt i fattigdommen og nøden møtte vi et
vennlig folk som ville oss fremmede det
beste. Smilet satt løst bak fillete barneklær og
bøyde rygger.
De hadde en rikdom i fellesskapet som er
sterkere i slik samfunn enn i et land som er
et av verdens rikeste.

Bertel Aasen

En av mine drømmer har vært dette å oppleve misjonens frukter på Madagaskar etter 148 års misjonsinnsats.
Sammen med min kone og tre andre trøndere  fikk vi oppleve langt mer enn jeg hadde forestilt meg.Over alt der
vi reiste så vi de gode og byggende frukter av misjonen. Alle som er engasjerte i misjonsarbeid burde egentlig
oppleve Madagaskar. Det gir glede og frimodighet til fornyet innsats.

Dette er det mest valige framkomstmiddel i de store byene

Ivrige damer på kvinnesenteret

Lederen av senteret  Fanjas



Smånytt fra Heimdal
28. nov. kl. 15.00 -17.00
Familiesamling med adventspreg. Middag og samling. Påmelding
til kirkekontoret innen torsdag 26. nov.

2. desember kl. 11.00 Siste turgruppe før jul. Møt opp ved
parkeringsplassen på Saupstad skistadion. Oppstart på nyåret
onsdag 10. februar til samme tid .

2. desember kl. 16.00 -18.00: Siste før jul: Familiesang.
Middag og sangstund. Oppstart på nyåret 20. januar

16. desember kl. 19.00 
Konsert i Heimdal kirke med Thunder tensing.

Julekonsert med Leinstrand Songlag
Søndag 13. desember inviterer Leinstrand Songlag til julekonsert i
Leinstrand og Heimdal kirke. Tradisjonen tro vil det bli både kjente
og kjære julesanger, og også noen nye innslag som hører denne
årstiden til. Som i fjor vil Åsheim barnekor delta på konserten i
Heimdal kirke og vi har fått med oss Bjørn Vevang på orgel. Diri-
gent er Håkon Grotnes.Velkommen!

Leinstrand Kirke kl. 17.00, og Heimdal Kirke kl. 20.00.

3. januar Hellige Trekongersfest kl. 11.00. Pakke til barna fra
kongene.

Bibelgruppe/samtalegruppe
Vi har mange ulike samtalegrupper i Heimdal prosti.
Torsdag 7. januar kl.19.00 -20.30 inviterer vi alle eksisterende
grupper i hele prostiet, samt alle som har lyst å starte i en gruppe
til å komme på inspirasjonssamling.
Det vil bli innledning om litt ulike typer materiell vi kan bruke i
grupper, samt mulighet for gruppene til å ha sin første samling på
nyåret. Enkel servering.
Vi vil også starte opp med nye grupper for de som ønsker det.

Nyttårslunsj:
20. januar kl. 12.00 – ca. 14.00 er det også denne vinteren Nytt-
årslunsj på kafeen på Kattem Helse og Velferdssenter for gamle og
nye turgruppe gå og alle andre! Påmelding til diakon (41418322)
innen 18. januar.

Nabokveld for Kirkeringen
I forbindelse med konsert i Heimdal kirke 21. febr. kl. 19 inviteres
spesielt alle i Kirkeringen til nabokveld i kirken.
Konsert først, også en kaffe/te med noe attåt i sokkelen etterpå.
Egen invitasjon vil komme i posten når det nærmer seg.

VALGRESULTAT: HEIMDAL MENIGHETSRÅD
Faste medlemmer:
1. Brita Vestbøstad
2. Tonje Aspli
3. Oddleiv Moen
4. Åge Søsveen
5. Jon Smidt
6. Ivar Yrke
7. Olav Nilsen
8. Linnea Gunnes

Varamedlemmer:
Aud Breivold
Mary Morrison
Kjell Olaussen
Peter Værlien
Gunhild Glømmen

Prosjektkor Heimdal Prosti 
Kantorene i Heimdal prosti planlegger en serie med fem konserter
i forbindelse med faste- og påsketiden 2016. Den siste av disse
konsertene vil bli avholdet 10. april i Kolstad kirke. På denne kon-
serten planlegger vi å fremføre  J. S. Bachs kantate nr. 4, Christ lag
in Todes Banden, for kor, strykere og continuo. 

For å få til å realisere dette trenger vi deg. Vi ønsker å sette sam-
men et prosjektkor bestående av ca. 16 sangere som kan møtes
for å ha det gøy med å fremføre musikk. Du må ha mulighet til å
lære deg stemmen din selv siden det vil bli få fellesøvelser. Koret
vil også fremføre bl.a. Peace av Knut Nystedt.
Øvelser på torsdager den 17. og 31. mars samt 7. april (alle tre kl.
19.00 - 22.00). Generalprøve og konsert 10. april. (Ytre ramme
14.00 - 21.30).

Dersom dette frister kan du få mer informasjon fra kantor Håkon
Grotnes på epost hakon.grotnes@kirken.trondheim.no eller
telefon 971 15 210.
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Konserter gjennom faste- og påsketiden i
Heimdal prosti:

1. søndag i fastetiden, 14. februar kl. 19:00 Leinstrand
kirke
Konsert ved inngangen inn i fastetiden for de 4 kantorene i
prostiet og 4 tangentinstrumenter (orgel, harmonium, piano,
cembalo). 

2. søndag i fastetiden søndag, 21. februar  kl.19:00 Heim-
dal kirke
Musikk av Johannes Brahms bl.a. «Vier ernste Gesänge»
Knut Stikelstad, Bass
Erling With Aasgård, piano/orgel

4. søndag i fastetiden, Søndag, 6. mars kl. 19:00 Tiller
kirke
«Herrens venninner» av Sigvald Tveit / Vidar Kristenssen
Musikk for kor, solister og piano som belyser kvinneskik-
kelsene i bibelen.
Med Tiller kirkekor, dir. Knut –Inge Klock

Langfredag, 25. mars kl. 19:00 Byneset kirke
Pasjonsspill etter Mattheusevangeliet
Amatørskuespillere fra lokal menighet, profesjonell regissør
«Stabat mater» av Pergolesi (1736)
For Sopran- og altsolist, strykekvartett og orgel/cembalo
Christine Goedecke, orgel

2. søndag etter påske, 10. april, kl. 19:00 Kolstad kirke
«Christ lag in Todesbanden» av J. S. Bach
Kantate med sammensatt kor og orkester – dir. Håkon Grotnes
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Smånytt fra Tiller
De vakreste julesanger 1. desember kl. 19.00 
i Tiller kirke
Kom og syng jula inn! I Tiller
kirke synger vi julesanger
sammen. Kirkens Nødhjelp
har laget et hefte med 10
vakre julesanger. Heftet får du
med hjem når vi er ferdige.
Lise Martinussen fra Kirkens
Nødhjelp leder, og det blir
forsangere fra Sjetnekoret og
fra Tiller kirkekor. Kantor
Knut-Inge Klock akkompagne-
rer.  Det blir også mulighet til
å gi en gave til Kirkens Nød-
hjelp sitt arbeid med flyktninger i Europa. I etterkant blir det en
enkel servering. Alle er hjertelig velkommen. 

Formiddagstreff torsdag 14. januar
klokka 11.30-13.30 på Tiller menighetssenter, Romemyra 66.
Helge Gudmundsen forteller om Salmeboka minutt for minutt. 

MENIGHETSFEST
Staben i Tiller inviterer til menighetsfest på menighetssenteret
søndag 24. januar kl. 1800. På programmet står bl. a. sang av
Grete Daling, servering av sodd og is samt mye prat rundt bor-
dene.
Sett av kvelden og bli med på en hyggelig fest!

MENIGHETSBASAREN
Tiller menighetsbasar på KVT lørdag 17. oktober ga et overskudd
på ca kr. 27.000. I tillegg kom det inn kr 3.775 på speidernes
tombola.
En hjertelig takk til alle som støtta basaren ved å kjøpe lodd, og til
alle som har gitt gevinster til basarens ulike utlodninger! Hjertelig
takk til alle som gjorde en arbeidsinnsats på basardagen! 
Hilsen
Basarkomiteen og menighetsrådet

TREKNINGSLISTE TILLER MENIGHETS LOTTERI 2015 
Gevinst Lodd Vunnet av:

1 Røros-pledd 0743 Ingeborg og Kåre Katmo
2 Omaggio-vaser (2 stk) 0139 Solveig og Svein-Willy 

Danielsen
3 Eva Solo termokanne 1018 Håvard Nordhus
4 Gavekort på Jernia (kr 500,-) 0112 Kari Brattland
5 Bestikk-sett 1264 Kjellrun og Øystein Utstrand
6 Flykoffert 1454 Gurine Malum
7 Kaketine i 2 etasjer 1285  Heri
8 Duk 0511 Bodil Svenning
9 Brett-spill 1407 Maryann og Eimund Asbøl
10 Lunsj for 2 på Quality Hotel 1812 Torgeir Myhre
11 Kjøkkenvekt 0413 Torhild Sønstebø Grong

Tiller 17.10.2015
Rett trekning bevitnes av:
Britt-Marion Føleide Ragnhild Grande
sign. sign.
GEVINSTENE ER AVHENTET

Nytt menighetsråd i Tiller:
Fra venstre: Anne Hirsch – nestleder, Sogneprest Oddny Clara
Andresen, Finn Sverre Drabløs, Leiv Erik Elvestad – leder, Håvard
Holm og Randi Husevåg Garnes.

Fravær: Svein Willy Danielsen – representant til Kirkelig Fellesråd
Alf Egil  Aaberge – 1. vara.

TAKK
Tusen takk for minnegave kr. 9100 etter Bjørg Hansen til nytt
orgel i Tiller Kirke.

Hilsen Orgelkomiteen
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Smånytt fra Kolstad
Aktivitet

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.

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 
overkommelig pris.

Åpen samling – 3T
- Det er et samarbeidsprosjekt mellom Brukerrådet på 
Søbstad 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!

Åpen kirke
- Mulighet for å komme innom og sette seg ned, tenne lys og
nyte stemningen i kirkerommet. Noen ganger vil det skje noe
samtidig – lytt på, se på eller bli med!

Tidspunkt
Tirsdag kl 11.00-13.00
Desember: 08.
Januar: 05. og 19.
Februar: 02. og 16. 
Mars: 01. og 15.

Onsdag: 4-5-åringer øver kl. 17:00-
17:45, 6-8-åringer kl. 18:00-18:45.
Frukt og kjeks eller kveldsmat etter
øvelsene. Oppstart 13. januar.Vi følger
skoleruta. Juletrefest 6. januar kl. kl. 1700.

Fredag kl 19.00-23.30
Desember: 04. og 18.
Januar: 15. og 29.
Februar: 12.
Mars: 4. og 18.

Torsdag kl 17.00-18.30 
Desember: 10.
Januar: 14.
Februar: 11.
Mars: 10.

Onsdag kl 11.30-13.30
Desember: 09.
Januar: 13. og 27.
Februar: 10. og 24.
Mars: 09.

Tirsdag og onsdag 
kl 10.00-13.00

Aldersgruppe

0- 2 år

4 – 7 år

13 – 18 år

51+

(Godt) voksne

Alle

Julegave…
til Kolstad menighet? Ønsker du å støtte arbeidet i menigheten, kan
du sende en melding med f.eks. «Kolstad 100» til 26026 (du gir da
kr 100; beløpet kan endres). Du kan også bli fast giver – årsbeløpet
kan gi skattefradrag. Ta gjerne kontakt, hvis du kan tenke deg det.
Takk!

Julekafé
Når du holder dette bladet i hendene, har vi allerede fått arrangert
den årlige Julekaféen i kirken. Kanskje har du vært der og hatt en fin
tid? Vi håper det! Og vi  vil med dette gjerne sende en stor takk til
alle som bidro til dette arrangementet, som korene, giverne av gaver
til utlodninger, kakebakerne og frivillige i ulike aldre, som har solgt
lodd eller stilt opp på denne lørdagen. Flott at vi kunne være sam-
men om det, enten som bidragsyter eller besøkende! 
Fortsatt god advent og God Jul!

Juletrefest
Onsdag 6. januar kl 17.00 inviteres til juletrefest i kirken. Det blir
sanger sammen med barnekoret Komba-ja!, gang rundt juletreet, 
artige leker – og kanskje dukker en (forsinket) julenisse opp?? Ta
gjerne med litt julebakst, så kan vi alle smake litt på det man har
laget – kaffe/te og saft stiller vi med. Velkommen!

Julekonserter
Søndag 13. desember  kl 19:00 er det igjen klart for julekonsert
med Trondheim Gospelkor og Trondheim Ballroom Orkester i Kol-
stad kirke. Det er sjette året på rad at kor og storband går sammen

om å arrangere julekonsert, og vi får høre en blanding av swing-
ende amerikanske julesanger, egenkomponerte låter og en og
annen tradisjonell norsk julesang. Musikalsk leder er Per Even
Robertstad.

Mandag 28. desember kl. 19:00 er det romjulskonsert i Kolstad
kirke. Medvirkende er lokale sang og musikkrefter bl.a. Heimdal
Mannskor, blandakoret Heimklang og Heimdalmusikkorps. Pro-
grammet består av bl.a. kjent og kjær julemusikk.

VALGRESULTAT: KOLSTAD MENIGHETSRÅD:
Faste medlemmer:
1. Lene Bye Lorentzen
2. Christina Angelica Monsvoll
3. Solaug Trøan Ellefsen
4. Runar Martin Walderhaug
5. Helge Harsvik
6. Rolf Per Giskeødegård
7. Lauritz Løfall
8. Robert Johansen

Varamedlemmer:
1. Bodil Hoven Akuffo
2. Sigrun Kristine Helle
3. Gunnar Aadne Solbakken
4. Hanne Elisabeth Jystad
5. Inger Johanna Oberreiter Jystad
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Livets gang................................................

Heimdal Tiller Kolstad
Døpte

09.08 Olivia Berggren Bjørnanger
Oda Bjørnli Lillevik (fra Heimdal)
Silje Lillevik Vagnhildhaug

23.08 Sebastian Sletvik Halseth 
(fra Heimdal)
Sindre Nybakk Skarvøy

30.08 Nora Svanem Bremseth
13.09 Serina Wiig Evans
20.09 Johan Kolstadmoen
27.09 Heidi Aurora Myhr

Johan Uthus
18.10 Olav Lyngstad Dybvik

Aurora Støen-Rønning
25.10 Tomine Blomli Moen

Sanna Blomli Moen

Vigde
15.08 Jenny Mirjam Løvdahl og 

Per-Terje Kvaale
19.09 Tone Skaug og Bjørn Tore Leithe

Døde
15.07 Steinar Gunvald Berge
08.08 Jørgen Solum Sandberg
14.08 Rannveig Irene Grønnesby
15.08 Nils Johansen
20.08 Margot Johanne Håpnes
01.09 Ellinor Ressem
02.09 Kitty Judith Aursøy
12.09 Peder Lysvand
13.09 Hildur Petrine Hellan
28.09 Audun Magne Askimdal
01.10 Einar Inge Engan
03.10 Eva Johansen
07.10 Reidun Einvik
11.10 Aud Bakken

Døpte
Døpte
16.08.15 Benjamin Wanvik Lindblom

Alma Følstad Kjensjord
Mira Thorgård

30.08.15 Ronja Keiserås
Kristian Haugen
Sofia Haugnes Nordtvedt

06.09.15 Eirik Hole
Leon Gabriel Espeseth Aule
Liam Salberg Rønning

13.09.15 Leon Fuglaas-Hahn
Nora Kornelie Godø
Loke Svitjod Orvar
David Båtstrand Isaksson

27.09.15 Oscar Rodal
Markus Emilian Olsen-Slåen
Håkon Jensen Gaasvik
Linus Källmann

11.10.15 Varg Øie Thoresen
Nathaniel Jensen
Johanna Frandsen
Jacob Trønsdal Sund

18.10.15 Emma Helene Stålskjær
Nathalina Cecilie Dyrvik
Anna Sletta-Heimdal
Lilly Terning Antonsen

01.11.15 Sander Elias Karlsen-With
Vilja Døsvik Hildrum
Elias Dahl-Gjevik
Selma Leinum Ringstad

Vigde
15.08.15 Aina Svorkås og John Arne Wik

Døde
14.08 Liv Solbjørg Kvæle
21.08 Leif Hegvold
21.08 Inge Ladegård
28.08 Fredrik Hagen
04.09 Anne Lossius Halvorsen
08.09 Knut Jarle Ingdal
17.09 Solbjørg Fjølstad
24.09 Magne Bjørkøy
24.09 Edith Sveen
01.10 Lucas Hvitsand
02.10 Agna Foss
09.10 Ivar Ølmheim
16.10 Knut Risethsve
16.10 Ragnfrid Ytterdal
23.10 Per Leif Kjelsli
27.10 Thor Henrik Spjøtvold

Døpte
16.08 Ellie Solberg Eilertsen

Oline Solberg Eilertsen
Vida Marie Næss Thomassen

30.08 Ella Bang Haagensen
Annabell Myrland
Ronja Jonsvold Nordbotten

20.09 Linnea Klein
Adelia Øien Roten
Frida Solem

04.10 Eline Foss
Tiril Tårnesvik Johansen
Jonathan Leirtrø
Hedda Heggdal Voie

11.10 Marius Otnæs Larsen
Joakim Otnes Larsen
Håkon Skalmerås

18.10 Villiam Høvring
Molly Haugan Medalen

Vigde
15.08 Tone Sund Hundeie og 

Vegard Fagervold
Linn Kristin Hansen og 
Kenneth Ludvigsen
Siv Renate Hansen og Jan Arne Moen

22.08 Anette Sæther og Trond Leknes
Siri Westrum Sørensen og 
Paul Eriksen Zimmerlund

12.09 Tonje Husby Haukaas og 
Johnny Eide Rotan

19.09 Linn Merethe Haugen og 
Per Magnar Paulsby

Døde
25.07 Terje Martin Wold
26.07 Bjørg Hansen
04.08 Oline Margrethe Berge
27.08 Karsten Breivoll
02.09 Arvid Flatmark
05.09 Astrid Lovise Tiller
11.09 Knut Næss
29.09 Kari Ingunn Kraft
02.10 Per Tande
08.10 Anne Brit Larsen
12.10 Ingeborg Mosand

Bønn for Trondheim 
– Bønneuka for kristen enhet 2016
17. – 24. januar, søndag til søndag

Les mer om Bønneuka i Trondheim på www.bønneuka.no. 
Der vil du også finne link til vår Facebook-side.

Spre infoen videre!



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 Grüner, 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 Oddny Clara Andresen, 905 21 229
E-post: oddnyclara.andresen@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, 922 97 942
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 Leiv Elvestad
E-post: leiv.elvestad@g.mail.com

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

Enhetsleder Anne-Lill Lia
E-post: anne.lill.lia@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
KAFÈ KOKKELISE

Kattem helse- og velferdssenter
Åpen onsdag og fredag.

Middagsservering hver onsdag.
Levere catering  til alle anledninger.

Telefon 46863082 – 
mail: sodeland@hotmail.com

www.kokkelise.com

Støtt våre annonsører!

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

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.

Tlf: 72 89 45 40
E-post: post@braasorvaag.no

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP
Telefon: 72 58 44 88

firmapost@folderegnskap.no
www.folderegnskap.no

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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Tøffe speidere på Tiller
Tiller KFUK-KFUM-speidere er en
flott gjeng på omtrent 20 aktive
speidere og en håndfull gode ledere.
Så å si all aktivitet foregår utendørs,
og er knyttet opp mot verdier som
Kristen tro, Fellesskap, Personlig 
utvikling, Friluftsliv og Samfunns-
engasjement. 

Gjennom ulike aktiviteter får barn
og unge fra 2. klasse og oppover oppleve utfordringer og mest-
ring på mange plan. I tillegg til å møtes annenhver uke, reiser vi
på minst en dagstur og en overnattingstur i halvåret. I høst har

vi vært i Korsvika der vi
klatret, lagde brownies
på bålet, lette etter små-
kryp i vannkanten og
koset oss i det deilige høstværet. 
I november går turen til Stykket i 
bymarka. Der skal vi blant annet
bygge vår egen hinder- og balanse-
løype i skogen.

Fikk du lyst å bli Speider?
Ta kontakt med Grethe Ramampiaro: 
Grethe.Ramampiaro@kirken.trondheim.no Tlf. 922 97 942.

Støtt Adresseavisens juleinnsamling

Hvert år arrangerer Adressavisa i samarbeid med Kirkens Bymisjon en
innsamling for å gi hjelp til de som trenger det i juletider. Dette er en
GAVE fra folket til folket, en gave som gir mulighet til å kjøpe litt ekstra
mat til jul. Menighetenes nettsider og menighetskontorene kan gi mer
info. 


