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Ord til ettertanke
av Per Even Robertstad

Barn og unge i kirka               

Påsketanker

I samtale med barn og unge kommer man iblant inn på de tre kir-
kelige høytidene, jul, påske og pinse. De aller fleste vet hvorfor
man feirer jul. Atskillig færre vet hvorfor man feirer påske, men
kommer oftest på det om jeg setter dem litt på sporet. Spør jeg
hvorfor man feirer pinse, derimot, så er det heller sjelden at noen
vet svaret. Etter å ha fått etablert litt faktakunnskap som kanskje
holder seg en stund, så hender det at jeg sier følgende: I jula ble
Jesus født! I påsken ble kristendommen født! I pinsen ble kirka
født!

Kristendommen, eller evangeliet om Jesus, ble født når budska-
pet om Jesu oppstandelse fra de døde lød for første gang. Kvin-
nene gikk til graven med sin sorg og fortvilelse for å stelle Jesu
kropp. De gikk der med frykt og uten håp. De sørga over det som
hadde vært og de sørga over det som nå aldri skulle bli. De måtte
nå ta et siste farvel med det mest enestående mennesket de noen
gang hadde møtt. En mann som de hadde hatt så store forhåp-
ninger til. Nå var det over, og bare minnene var tilbake. 

Da de kom til den tomme graven og møtte engelen som for-
kynte at Jesus ikke var der, men var stått opp fra de døde, så ten-
tes håpet på nytt. Kvinnene ved graven ble utsendt som de første
misjonærer for å fortelle disiplene hva som hadde skjedd. Men
det var et egentlig et håpløst budskap å forkynne. Hvem tror på
noe slikt? Disiplene gjorde det i hvert fall ikke når de hørte om

det. De måtte erfare det selv. De måtte både se den oppstandne
med egne øyne og ta på ham for å tro. Men mange andre kom til
å tro, selv om de ikke så. De trodde på budskapet de hørte for-
kynt. Det var oppstandelsen som gjorde at de skjønte hvem Jesus
egentlig var.

Å forkynne Kristi oppstandelse fra de døde har til alle tider vært
kirkas sentrale budskap. Og til alle tider har det vært like vanskelig
å begripe med fornuften. Det strider mot enhver logikk og men-
neskelig erfaring. Samtidig er det vanskelig å forestille seg hva
kristendommen hadde vært uten oppstandelsen. Kun historier om
en mann med spesielle evner, men som ødela alt for seg selv med
å gå like inn i løvens hule for å la seg korsfeste. Det er vanskelig å
forestille seg at disiplene ville ha satset livet sitt på å forkynne en
død helt som tapte alt. Ville de ha forkynt Jesu oppstandelse og
lidd martyrdøden dersom de visste at det bare var oppspinn? 

Jeg tror at det må ha skjedd noe som snudde opp ned på alt.
Noe som gav håp, livsmot og mening. Noe som også gav den til-
synelatende meningsløse korsfestelsen mening. At det var kjærlig-
heten som fikk Jesus å gi livet sitt menneskene. En kjærlighet som
ikke tok slutt selv om de nærmeste sviktet ham. En kjærlighet som
fortsatt møter oss og omslutter oss som lever nesten 2000 år
etterpå. En kjærlighet som strekker seg ut over dette livets gren-
ser. 

Oppstandelsen er et mysterium som ikke lar seg løse logisk. Et
stykke påskekrim uten løsning. Men uten oppstandelsen så ville
det ikke vært noe evangelium å forkynne!

Trosopplæringen
Heimdal menighet
Generell info:

Babysang
Hver onsdag, fram til 8 . juni, er det Baby-
sang i Heimdal kirke. Vi møtes i sokkelen
kl.11.30 for å synge og spille sammen.
Kl.12.00 serveres lunsj. Lunsjen koster
30,- pr voksen. Dersom du kun ønsker
drikke er dette gratis. Babysangen ledes av
menighetspedagog og sanger Ingvild W.
Flølo. Sangene er varierte og vi benytter
oss mye av instrumenter og andre effekter
i sangstunden. 

Familiekor i Heimdal kirke
Onsdag 27. januar hadde familiekoret i
Heimdal kirke sin første øvelse. Ti onsda-
ger denne våren treffes vi i sokkelen for å
spise middag sammen. Denne serveres fra
kl.16.00-17.00 og koster 50,- pr. familie.
Kl. 17.15 går vi opp i kirkerommet til en
sangstund tilpasset barn fra 1-3 år, men
her er alle i familien invitert til å bli med.
Deretter startet korøvelsen. Koret skal øve
inn sanger som kan benyttes både i guds-
tjenester og ved andre anledninger.  Den
29.mai blir det konsert! Familiekoret diri-
geres av menighetspedagog og sanger 
Ingvild W. Flølo.

Februar: 10.
Mars: 2., 16., 30.
April: 1.(Opptreden),
13., 27.
Mai: 11., 25., 29. (Konsert)
Juni: 8. (Sommeravslutning)

Spesielle hendelser:
Med Biskopen på besøk
Onsdag 3. februar var Biskop Tor Singsaas
på besøk hos oss på babysang her i Heim-
dal kirke. Han uttrykte stor glede over å få
ta del i fellesskapet som vi er så heldige å
få kjenne på hver uke. Å glede seg over alt
som er skapt, og at våre barn ikke er tilfel-
digheter, er tanker vi tar med oss videre
fra biskopen. Takk til alle som møtte opp
for å ta del i sangstunden.

Agenter på oppdrag i 
Heimdal kirke
Full fart, mye energi og masse moro da
nesten 50 herlige 8-åringer var samlet i
Heimdal kirke den siste fredagen i januar!
Heimdal og
Kolstad
hadde invi-
tert til felles
opplegg for
de som var

www.tøtsj.no
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Barnas gudstjeneste og Kirkerottekino

Søndag 14. februar møttes barn i alle aldre til Barnas gudstjeneste i Heimdal kirke. Dette ble en annerledes gudstjeneste med mye
sang og dans. Vi fikk også besøk av kirkerotten Vesle. Han var veldig nysgjerrig på alt presten snakket om. 

Mot slutten av gudstjenesten fikk alle oppmøtte av årets 6-åringer
utdelt kirkerottefilm eller lydbok. Etter gudstjenesten ble det kino i
kirkerommet med popcorn og saft – til stor glede for både liten og
stor.  

født i 2007, og vi ble overveldet av positiv
respons.
En agent må ha agentbevis, og det fikk de
først av alt. Så gikk dagen slag i slag med
ulike oppdrag: Skattejakt, film, matpause,
utelek, gudstjenesteøving, dramatisering,
sang, musikk, lek, tårntur og pølsespising.
Dagen ble avsluttet med en tårnagentguds-
tjeneste med et stort antall barn som aktive
utøvere i gjennomføringen. De var stolte
over å vise seg fram for alle foreldrene
som hadde kommet på slutten av dagen.
Både store og små hadde en kjempefin
dag! 

Trosopplæringsnytt Tiller

Barnealter
Vi har fått barnealter i Tiller kirke.  Velkom-
men til å bli kjent med det. I tillegg har vi
fått mange nye og spennende bøker og en
stor kristuskrans. Alteret skal stå fast i kir-
ken, og det kan brukes ved gudstjenester
og andre arrangementer i kirken.

24-hours 
Helga 6. og 7. februar arrangerte Tiller me-
nighet, i samarbeid med Skjærgårdsgospel
og Trondheim frikirke, 24-hours festival.
Over 130 barn og ungdommer møtte opp
på KVT. Arrangementet var rettet mot 4. til
8. klassinger. Døgnet bestod av artige akti-
viteter, nye venner, spennende festival-

opplevelser og kreativ forkynnelse. 24-
hours festival arrangeres også i mars neste år.

Kommende:

Tweens
Tiller menighet, Trondheim frikirke og
NLM Betania startet Tweens-klubb sam-
men høsten 2015. Tweensklubben holder
til på KVT, og der møtes barn og ungdom-
mer fra hele Trondheim. På klubb-kveldene
er det mye artig som skjer. Alle 4.-8. klas-
singer i hele prostiet er velkommen. På
Tweens-klubben kan du velge mellom
idrett- eller koraktiviteter og i tillegg har vi
en artig klubbsamling med kiosk og andakt
etterpå. Bli med du også! Tweens-klubb på
KVT er på fredagermellom kl. 18.00 og
20.30 i oddetallsuker ut april.

Helteklubb
Årets nyhet! Kolstad og Tiller menigheter
inviterer alle førsteklassinger til tre artige
aktivitetssamlinger i slutten av mai/begyn-
nelsen av juni. Invitasjonen kommer med
posten i mai. Følg med!
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En åpnere holdning til verden vi lever i
- Tida som misjonær var krevende, men berikende. Den gav meg en åpnere holdning til den verden vi
lever i, og til flyktninger og asylsøkere som kommer til oss i dag. Det sier Gunnhild Glømmen, som
reiste til Etiopia i Det norske misjonsselskaps tjeneste på 70-tallet. I fjor var hun tilbake på besøk etter
34 år. Vi møter Gunnhild hjemme i Wilhelmsmyrveien på Heimdal, for å høre mer om hva hun arbeidet
med den gangen, og hvordan det var å komme tilbake til Etiopia etter så mange år.

Arbeid for kvinner
- Jeg reiste til Etiopia i 1974, forteller
Gunnhild. Etter fem måneders språk-
kurs i oromo i hovedstaden Addis
Abeba ble jeg plassert i den lille byen
Beghi, helt vest i Etiopia. Jeg skulle ar-
beide med kvinner og med kvinners
situasjon, knyttet til den lutherske
kirka, Mekane Yesu. Det tok litt tid å
finne ut hvordan, men etter hvert ut-
krystalliserte det seg oppgaver: å un-
dervise kvinner i elementær
bibelhistorie, hygiene, forebygge syk-
dommer og kostlære, blant annet.
Alle var analfabeter og det handlet om
å gi dem muligheter til en bedre hver-
dag. Vi så også tydelig behovet for å
gi kvinner mer oppmerksomhet i et
sterkt mannsdominert samfunn,
styrke deres trosliv, fremme likeverd
og bidra til en viss likestilling. Ikke
minst ville vi oppmuntre kvinnene til å
delta i kirkelivet. Det var ikke vi misjo-
nærer som primært drev forkyn-
nelsen. Etiopierne var gode på å
evangelisere selv. Vi drev med under-
visning. En etiopisk medarbeider dan-
net grupper for jenter, som han
underviste i lesning. - Det var en tid
med sterk vekst i Mekane Yesu-kirka.
Stadig nye menigheter ble dannet, og
siden jeg ikke hadde sertifikat, ble det
mange og lange turer til fots, inntil jeg
til slutt fikk et muldyr å ri på. 

- Hvor lenge var du der første gang?
- Til 1977. I september 1974 ble kei-
ser Haile Selassie styrtet i en kommu-
nistisk revolusjon. Det skapte vansker
for kirke og misjon. Regimet holdt
store møter med slagord som «Revo-
lusjonen står over Gud». I avsideslig-
gende Beghi kunne vi fortsette til en
viss grad, men i 1977 ble byen inva-
dert av en pro-keiserlig styrke. Det ble
kamper, og NMS bestemte at alle mi-

sjonærer skulle reise hjem. Det var
ganske sørgelig. Men så bedret for-
holdene seg noe, og i 1978 kunne vi
reise tilbake. Da fikk jeg sammen med
en kvinnelig etiopisk lærer ansvar for
å videreføre og lede kirkas kvinnear-
beid. Målsettingen var den samme
som før: å styrke kristenlivet og kvin-
ners stilling i kirka og samfunnet.

Å komme tilbake …
- I 1981 dro du hjem til Norge og
kom tilbake til Etiopia først i 2015.
Hvordan var det?
- Det hadde jo vært en voldsom utvik-
ling på de fleste områder, f.eks. infra-
struktur og utdannelsesmuligheter.
Addis Abeba hadde hatt en enorm
befolkningsvekst, var urolig og brå-
kete, med stor byggevirksomhet.
Også i Beghi var det stor vekst – an-
tall menigheter i området var mange-
dobla. Og det hadde skjedd store
forandringer når det gjaldt kvinners
stilling: En langt større andel jenter får
skolegang, også høyere utdanning og
lederansvar.  På 70-tallet var det én

kvinne i et menighetsråd, nå var nes-
ten halvparten av medlemmene i me-
nighetsrådene kvinner. Det har også
blitt mange kvinnelige prester, selv
om dette er et omdiskutert spørsmål i
kirka. Men det er fortsatt mye å gjøre
for kvinner i Etiopia. I Mekane Yesu-
kirka arbeider de med å forebygge il-
legale aborter, tidlig giftermål og
omskjæring av kvinner, og med å
hjelpe kvinner med utdannelse og
med lån for at de skal bli mer selv-
hjulpne.

- Men vi har flyktninger fra Etiopia i
Norge i dag?
- Ja, opposisjon mot styret i landet to-
lereres ikke. I Oromo-folket finnes en
frigjøringsbevegelse, og støtter du
den, er både du sjøl og familien din i
faresonen. 
- Jeg er takknemlig for tida som misjo-
nær, oppsummerer Gunnhild Gløm-
men. Den lærte meg mye og gav meg
forståelse for situasjonen til flykt-
ninger og asylsøkere som kommer til
oss i dag.

Jon Smidt

Gunnhild sammen med ansatte i kvinnearbeidet i Beghi.
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Akkurat nå er millioner av mennesker ram-
met av katastrofer – verden over. Det siste
året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til
blant andre flyktninger i Sør-Sudan, Nord-
Irak og Syria, flomofre i Malawi, tørkeram-
mede i Etiopia og jordskjelvofre i Nepal. 

I Etiopia har værfenomenet El Niño skapt
den verste tørken på 30 år. Ifølge etiopiske
myndigheter vil 10,2 millioner være truet

av kritisk matmangel i 2016. Mer enn halv-
parten av disse er barn. 5, 8 millioner
mennesker er i akutt mangel på vann.
Blant dem som er hardt rammet, er bøn-
dene i Ankober-distriktet. 66-åringen
Dagne i landsbyen Washa har sjelden sett
en verre tørke gjennom sine 40 år som
bonde. 
– Jeg har vært gjennom vanskelige perio-
der i livet mitt. Det har skjedd før at regnet

ikke har kommet og vi har prøvd å over-
leve med det lille vi har. Men dette er noe
av det vanskeligste jeg har opplevd.  Hver
eneste dag må hele familien stå over målti-
der for å spare på maten, forteller nibarns-
faren. 

Enorm mangel på vann
Tørken har skapt enorm vannmangel,
ubrukelige avlinger og utarmede beitemar-
ker. Bøndene mister dyrene sine og der-
med livsgrunnlaget sitt. Det lille regnet
som har kommet, har ikke vært nok til å gi
avlinger. 
For å klare seg, må bøndene selge dyrene
som har overlevd så langt i tørken. De blir
tvunget til å selge kyr som har sørget for
verdifull melk til barna i familien. Nå har
mange snart verken dyr eller penger igjen.
Dagne håper fortsatt på regn, men er be-
kymret for hvordan han skal klare å drive
jorda uten oksene sine. 
– Vår eksistens avhenger av dyrene våre.
Uten dem, blir det vanskelig for oss å over-
leve. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier
Dagne fortvilet. 

Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å
hjelpe. 13.- 15. mars går Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon 2016 av stabelen: 

KOLSTAD: Søndag 13. mars.
TILLER OG HEIMDAL: 
Tirsdag 15. mars.

Menighetsbladets økonomi
Det virker som Menighetsbladet er godt mottatt i de tre
menighetene som utgir bladet, Heimdal, Kolstad og Tiller.
Bladet trykkes og fordeles nå i 16200 eksemplarer fem
ganger i året, og finansieres delvis av annonser og delvis
av gaver fra leserne. Vi er meget takknemlige for de firma-
ene som kjøper annonseplass, og det er også er plass til

noen flere. Men vi er også avhengig av gaver fra dere som
mottar bladet. Regnskapet for 2015 viser et underskudd
på vel 30.000 kroner (10.000 kroner pr. menighet), og det
kan vi ikke fortsette med. Det legges ved en giroblankett et
par ganger i året for å minne dere om å gi et beløp, men
dere finner også kontonummeret bak i bladet. Vi håper
dere setter pris på bladet og gir det en gave (dere trenger
altså ikke å vente på giro)!

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016:

I kriser er vann kritisk
Aldri før har vi sett så mange store humanitære kriser på en gang.
Kirkens Nødhjelp er i katastrofen med rent vann. Nå trenger de din
hjelp. 

Til tross for dårlige avlinger
dette året, jobber Dagne i
åkeren for å forberede den
tørre jorda på regnet han
håper vil komme. 
(Foto: Hilina Abebe/Kirkens
Nødhjelp)
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Tanker i tiden ved Åge Søsveen

Fasteaksjonen og 
konfirmantene
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er blitt ar-
rangert siden 1967, og har som mål å
samle inn penger til dem som trenger det
mest, og å forandre årsaker til nød
gjennom beslutningspåvirkning. Fasteak-
sjonen er Norges nest største dør-til-dør-
aksjon. Hvert år går rundt 40 000
bøssebærere til inntekt for Kirkens Nød-
hjelps arbeid. Fasteaksjonen 2016 arran-
geres 13. - 15. mars.

I årets aksjon vil man spesielt trekket frem
eksempler fra katastrofearbeidet. Temaet
for årets aksjon er vann og klima. Fordi
vann er prekært for mennesker i nød, er
vann noe av det aller første Kirkens Nød-
hjelp stiller med i katastrofer. Akkurat nå er
det flere katastrofer i verden enn noen
gang. Kirkens Nødhjelp er på plass i Syria,
Serbia, Nord-Irak, Sør-Sudan og mange

andre land. Klimaendringene fører til
større og verre katastrofer. De fattigste
rammes hardest. Det så vi da tyfonen traff
på Filippinene, da flommen herjet i Pakis-
tan og tørken rammet Guatemala. Noen
katastrofer er klimaskapt og noen kommer
som et resultat av krig og konflikt. Kirkens
Nødhjelp er der uansett. 

I våre menigheter er det en tradisjon at
konfirmantene deltar i fasteaksjonen ved å
være bøssebærere. Flere foresatte deltar
ved å tilby transport til bøssebærerne og å
være med ved opptellingen av innsamlede
midler. Noen steder er det for få konfir-
manter i fht. behovet, så der trenger vi
også at andre frivillige stiller opp. Vi er
meget glade for den innsatsen konfirman-
ter, foresatte og andre frivillige gjør!  Vi
håper også at de får noe igjen for innsat-
sen, både ved å få innsikt i den nøden de
er med å avhjelpe, og folks holdninger til
innsamlingen. De flest konfirmantene er

positivt glade for holdningene de møter,
men noen er dessverre blitt litt skuffet.
Som tidligere biskop Odd Bondevik sa,
«aldri er en 50-lapp så verdifull som når
den henger over en innsamlingskurv
(bøsse!)». Det er noe å tenke over når vi
vet hva vi ellers bruker penger til. Den
samme biskopen sa også, idet han holdt
opp en 50-lapp, «hvordan få denne ut til
dem som trenger det uten en nødvendig
administrasjon?» Men her er det stor for-
skjell på hvor stor andel av de innsamlede
beløpene som går til administrasjon. Flere
organisasjonen bruker 70-80 % av de inn-
samlede beløpene til å administrere mid-
lene, men Kirkens Nødhjelp, bl.a. pga.
konfirmantenes innsats, bruker vesentlig
mindre, ca. 30 %. Vi håper du tar godt
imot konfirmantene når de ringer på deres
dør i årets aksjon! 

Konserter gjennom faste- og påsketider 2016
i kirkene på Leinstrand, Heimdal, Tiller og Byneset.

Tiller kirke
6. mars kl 1900, 4. søndag i fastetiden
Herrens venninner
Syngespill for kor, solister og piano av Sigvald Tveit og Vidar Kristiansen som belyser kvinneskikkelsene i bibelen.
Solist: Hilde Gjermundsen, pianist: Kristin Eriksen, luttenist: Andreas Lines, Tiller kirkekor, dir. Knut-Inge Klock.

Byneset kirke
25. mars kl 1900 – Langfredag
Pasjonsspill etter matteusevangeliet & Stabat mater
Amatørskuespillere fra Byneset menighet fremfører pasjonsspillet under regi av Ragnhild Steinholt.
Medvirkende bl.a. Harald Bjørkøy – forteller og Sveinung Elstad – Jesus.
Som musikalsk ramme fremføres det musikk av Gabriel Fauré, Arvo Pärt og Giovanni Battista Pergolesi («Stabat mater»)

Med: May Kristin Svanholm Hegvold – sopran, Anne Birgitte Bouwhuis Røkke – mezzosopran, Andreas Bjørkås og Ola Lind-
seth – fiolin, Lars Marius Hølås – bratsj og Line Henriksen – cello.

Heimdal kirke
10. april, 2. søndag etter påske
Kantaten «Christ lag in Tadesbanden»
av Johann Sebastian Bach.
Sangensemble og orkester, dir. Håkon Grotnes.

Konsertene anbefales. Møt opp! De arrangeres av «Musikk i Heimdal prosti» og er støttet av Norsk Kulturråd.  
Gratis adgang - kollekt ved utgangen.



Gudstjenester

Dag – dato - prekentekst

Søndag 6. mars
4. søndag i fastetiden
Joh 6, 24-36

Søndag 13. mars
Maria budskapsdag
Luk 1, 39-45

Søndag 20. mars
Palmesøndag
Joh 12, 1-13

Skjærtorsdag 24. mars
Joh 13, 1-17

Langfredag 25. mars
Mark 14, 26-15,37

Søndag 27. mars
Påskedag
Joh 20, 1-10

Mandag 28. mars
2. påskedag
Joh 20, 11-18

Søndag 3. april
2. s i påsketiden
1 pet 1, 3-9

Søndag 10. april
3. s. i påsketiden
Mark 6, 30-44

Søndag 17. april
4. s i påsketiden
Joh 14, 1-11

Torsdag 21. april

Søndag 24. april
4. s. i påsketiden
Joh 17, 6-11

Tirsdag 26. april

Onsdag 27. april

Lørdag 30. april
Joh 17, 6-11

Heimdal kirke

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Presentasjon av flerårskon-
firmanter. Løvenskiold Grüner.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Søndagsskole. Aasen.
Offer: KN fasteaksjon.

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp. Almaas.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 18:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Påfølgende kveldsmat i sok-
kelen. Løvenskiold Grüner/Brenne.

Kl. 10:00 Gudstjeneste. 
Løvenskiold Grüner/Brenne.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd.  
Løvenskiold Grüner/Aasen.
Offer: Vennskapsmenigheten i Keren.

Kl. 12:00 Gudstjeneste m/nattverd
på Kattem helse- og velferdssen-
ter. Aasen.

Kl. 11:00 Barnas påskedag. Famili-
egudstjeneste m/nattverd. Familie-
kor og babysang deltar.
Løvenskiold Grüner.
Offer: Søndagsskolen.
Kl. 18:00 Lovsangskveld. Enstad.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Søndagsskole. Årsmøte.
Løvenskiold Grüner.
Offer: Menighetsarbeidet.

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

Kl. 18:00 Samtalegudstjeneste. 
Almaas/Ofstad.

Kl. 18:00 Gudstjeneste. Konfir-
manter deltar. 
Løvenskiold Grüner/Ofstad.

Tiller kirke

Kl. 11:00 Temagudstjeneste for
konfirmantene. Thuen. 
Offer: KN-fasteaksjon

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

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste.
Thuen. Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 19:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Thuen. Offer: Menighetsar-
beidet

Kl. 11:30 Gudstjeneste. Thuen.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Andresen. Offer: Menig-
hetens misjonsprosjekt

Kl. 19:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Andresen. 
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Andresen. Offer: Norsk-
Luthersk Misjonssamband

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp. Thuen. Offer: IKO

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

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/ dåp og
nattverd. Andresen. Offer: 
Kristent Interkulturelt Arbeid

Kl. 11:00 og 13:00 Konfirma-
sjonsgudstjenester. Andresen.
Offer: Menighetsarbeidet

Kolstad  kirke

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

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp. Lund Hammer og Alper-
mann. Barnekoret deltar. 
Offer: KN fasteaksjon

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

Kl. 19:30 Kveldsmesse v/Robert-
stad. Enkel kveldsmat etter gudstje-
nesten. Offer: Menighetsarbeidet

Ingen gudstjeneste

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

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

Kl. 11:00    Gudstjeneste på Rolia i
Romolslia. Robertstad. 
Offer: Menighetsarbeidet 
Kl. 19:00 Kveldsmesse i Kolstad
kirke. Robertstad. Gjest: Oddfrid
Tennfjord. Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste m/
dåp. Lund Hammer og Alpermann.
Barnekoret deltar. Offer: Menighe-
tens misjonsprosjekt i Mali

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

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

Kl. 19:00 Samtalegudstjeneste
v/Lund Hammer.

Kl. 19:00 Samtalegudstjeneste 
v/Alpermann
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BISPEVISITAS

Biskop, prester, kateketer , diakoner, organist, kirketjener og
medliturg under visitasgudstjenesten i Heimdal kirke.

Biskopen i samtale med elever ved  Saupstad skole

Biskopen hilser på beboere på Saupstad Helsehus Heimdal mannskor som sang på kulturkvelden på Kolstad

Biskopen i møte med Thunder TenSing på Heimdal



9

Barnekorene   i Kolstad kirke fascinerte biskopen Nina Sæterhaug med Heimdal kirkekor i
bakgrunn

Biskopen blir utfordret av Nina Sæterhaug under en sang på
kulturkvelden

Biskopen i møte med imamaen på Kolstad, organisasjonssekretær i Humanetisk forbund, og Røde kors. Spennende samtale om
et varmere samfunn og verdier å bygge på.

Frøydis Vestbøstad, biskop Tor Singsås og prost Bertel Aasen
i et underholdningsinnslag på menighetskvelden på Kolstad.



Smånytt fra Heimdal
FELLES LOVSANGSKVELD 
I HEIMDAL KIRKE SØNDAG 3. APRIL  kl 1800

Heimdal menighet, Pinsekirken på Heimdal og Misjonskirken Elim
går sammen med «ungdomsforum» i Heimdal prosti sammen om
å arrangere en lovsangskveld. Musikkrefter fra de ulike menighe-
tene forenes, Thunder TenSing fra Heimdal er med, og det bli fei-
ret nattverd.  
Det blir en blanding av tradisjonelle salmer og nye sangbare lov-
sanger, slik at alle skal kunne synge, selv om sangene er nye.
Kaffe og kaker etterpå.
Velkommen til en kveld hvor vi sammen feirer oppstandelsen og
er i Guds nærvær!

Nytt menighetsråd i Heimdal er:
Ivar Yrke (leder)
Tonje Aspli (nestleder)
Åge Søsveen
Hilde-Anette Løvenskiold Grüner
Jon Smidt
Olav Nilsen
Linnea Gunnes
Brita Vestbøstad
Oddleiv Moen

Menighetens årsmøte:
Søndag 10. april etter gudstjenesten.

BARNAS PÅSKEDAG
3. april er det fest i kirken. Vi feirer påskens oktav med barnas 
påskedag kl. 11.00.
Heimdal familiekor deltar og vi skal synge og markere Jesu opp-
standelse.
Barna vil få utdelt en påskebok.
Ta med venner og fyll kirken med glede og sang.

Åpen kirke på Heimdal
Tirsdager 10.45 – 14.00.
Åpen kirke har mye spennende program utover våren.
08. mars Utlodning/sangstund
15. mars Dagens gjest: Bertel Aasen 

«Reisebrev fra Madagaskar»           
05. april Utlodning/sangstund
12. april Dagens gjest: Haldis Isachsen 

«Vandring i Trondheim før og nå»
19. april Dagens gjest: Sr. Anne Lise «Å leve i Kloster»
26. april Dagens gjest: Fra Nav «Et hyggelig møte med NAV»

Nybygget ved Heimdal kirke
Det er stor glede over det som nå skjer i Heimdal kirke. Det nye
tilbygget er godt i rute og nå ser en litt mer hvordan dette blir ut-
seende.
I tillegg til heis og garderobe i hovedetasjen blir det et dåpssa-
kristi/ møterom på ca 22m2. Det blir flott for alle dåpsfamiliene
som nå må gå opp den trange passasjen fra sokkelen.
I sokkeletasjen blir det garderobe og et stort lagerrom. Dette vil
lette arbeidet veldig for de som er ansatt i kirka.
Og planen er at alt er ferdig til 1. juni.

10

Heimdal menighets hovedlotteri 2015
Heimdal menighet har gode bidragsytere til gevinster på Ho-
vedlotteriet. Vi takker hjertelig for den gode støtten som
gjennom det gis til menighetens arbeid. Takk til:
Maleri til verdi av 2000 kr. gitt av kunstneren Ann Ingrid Fiskvik
Gavekort på 1800 kr fra Heimdal gull A/S.
Gavekort på 1200 kr. fra 3 T
Gavekort på  500 kr. fra Heimdal mote.

Vinnere av hovedlotteriet 2015 er: 
Tur med Hurtigruta, 3000 kr. – R. K. Vik, lodd nr. 411.
Maleri til verdi av 2000 kr. – Magnhild Bjørkøy, lodd nr. 1492
Gavekort Heimdal gull AS, 1800 kr. – fam. Langø/Karlsen,
lodd nr. 1157
Gavekort 3 T, 1200 kr. , lodd nr, 1845 - Skjøtskift
Gavekort Heimdal mote, 500 kr. –  Elena Arnesen, lodd nr. 1603.
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Smånytt fra Tiller
SALMEKVELD
Tiller kirkekor inviterer til
salmekveld i Tiller kirke
tirsdag 24/5 kl. 2000.
Allsang og korsang.

Vil du at vi ber for
deg?
Du kan sende et bønneemne via nettsidene vår eller levere en
lapp i bønnekrukka som står  i kirken under gudstjenester. Du
finner våre nettsider på www.kirken.no/tiller. Klikk snarveiblokk
Diakoni og omsorg, og du finner en blå blokk hvor det står «Send
inn et bønneemne». Klikk blokken og fyll ut skjemaet. Du kan
gjøre det helt anonymt.
Første tirsdag hver måned ber vi sammen på Tiller menighetssen-
ter.  Alle som deltar i bønnegruppen har taushetsplikt. Vi tar
gjerne inn nye medlemmer i gruppen. Datoene  for kommende
møter er 5. april, 3. mai og 7. juni klokka 11.00. Ta med mat-
pakke! I etterkant spiser vi sammen. Er det noe du lurer på eller vil
sende bønneemne via e-post, ta kontakt med diakon Kaarina
Kauppila, kk876@kirken.no eller på tlf. 4823 8105.

Det skjer på torsdager!
Møt opp og få en hyggelig prat over en skål varm suppe! Hver
3. torsdag i måneden møtes folk over en tallerken rykende varm
suppe. Hensikten med torsdagssuppe er å tilby et hyggelig sam-
vær og felleskap til folk fra nærområdet – og spise god suppe.
Pensjonister, hjemmeforeldre med barna, du som har tid om for-
middagen – det er bare å komme.

Torsdagssuppe er et nytt tiltak som startet opp i januar. 
Datoer til våren: 18. februar, 17. mars, 21. april og 19. mai
klokka 13:00-14:30, sted: Tiller menighetssenter, 
Romemyra 66
I samarbeid med Senior på Tiller, Sjetne Frivilligsentral og Tiller
menighet.

MENIGHETSMØTE
Menighetsmøte ca. kl. 12.15 umiddelbart etter gudstjenesten i Til-
ler kirke søndag 13. mars
I tillegg til vanlige årsmøtesaker (årsmelding, regnskap, budsjett
og rapporter) er kirke/ kulturbygg på Tiller satt opp som oriente-
ringssak.

HYGGETREFF OG FORMIDDAGSTREFF:
Ulike gjester, allsang, andakt og servering av smørbrød med
kaffe og utlodning. Vi samles til hyggetreff siste torsdag i måne-
den i Sjetnemarka og til formiddagstreff andre torsdag i måne-
den på Tiller klokka 11:30-13:30.

Tiller:
10. mars. Alt har sin tid… Tør vi snakke om døden? Syke-
husdiakon Anne Hirsch deler sine tanker og erfaringer rundt te-
maet. Andakt og leder sokneprest Oddny Andresen.
14. april. Vi drar på tur til Birgittakloster på Tiller. Egenkost-
nad. Mer info kommer senere. Påmeldingsfrist mandag 11. april
til diakon Kaarina Kauppila, sms 4823 8105 eller e-post
kk876@kirken.no.
12. mai. Sommeravslutning. Musikk, allsang, bordkonkurran-
ser. Andakt og leder sokneprest Oddny Andresen.

Sjetnemarka:
31. mars. Alt har sin tid… Tør vi snakke om døden? Tidligere
sykehusdiakonspesialist i prestetjenesten på St.Olavs Hospital
Anne Hirsch deler sine tanker og erfaringer rundt temaet. An-
dakt og leder diakon Kaarina Kauppila.
28. april. Matglede! Ingvild Ødegård fra infosenteret for senio-
rer. Andakt og leder prest Tord Thuen.
26. mai. Sommeravslutning. Musikk, allsang, bordkonkurran-
ser. Andakt og leder diakon Kaarina Kauppila.
Sommertur 9. juni. Sett av dato. Mer info kommer senere.
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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!
«Barnekor i Kolstad kirke». Å synge i kor er en kjempefin
hobby! I barnekoret Komba-ja får du lære mange fine og
morsomme sanger og  lære å bruke stemmen som instru-
ment. Du får opptre for andre og du kan få mange nye ven-
ner! 

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
Mars: 01., 15. og 29.
April: 12. og 26
Mai: 10. og 24.

Onsdag: 4-5-åringer øver kl. 17:00-
17:45, 6-8-åringer kl. 18:00-18:45. 
kveldsmat eller frukt/kjeks etter øvelsene
- vi følger skoleruta!

Fredag kl 19.00-23.30

Mars: 11.

April: 01., 15. og 29.

Torsdag kl 17.00-18.30 

Mars: 10.
April: 14.

Onsdag kl 11.30-13.30

Mars: 09.
April: 13. og 27.

Tirsdag og onsdag 
kl 10.00-13.00

Aldersgruppe

0- 2 år

4 – 8 år

13 – 18 år

51+

(Godt) voksne

Alle

Gudstjeneste på Rolia 3. april
Alle er hjertelig invitert til gudstjeneste i Rolia på Romolslia søndag
3. april kl 11.00. Det vil bli musikk og sang for store og små – vi gle-
der oss å se dere på dette stedet!

Impuls-bandet i Kolstad kirke
Fredag 4. mars kl 19.00 kommer Impuls-bandet på besøk i Kolstad
kirke for å holde konsert. Bandet skriver om sin musikk «Musikk er
kanskje det viktigste språket vi kommuniserer med for å nå ungdom.
Sangene og tekstene sitter ofte igjen lenge etter at talene er glemt.
IMPULS ønsker å være en plogspiss i å utvikle nye lovsanger med
solide tekster på norsk og å lede folk inn i tilbedelse. 

I 2003 kom også vår første lovsangsplate ut, i samarbeid med Soul
Survivor og etter hvert har det blitt mange lovsangsplater som har
vært med å gjøre Impuls til ett av de ledende lovsangsmiljøene i
Norge. De senere årene har tilbedelsen stadig sterkere blitt knyttet
til sosial rettferdighet og hvordan vi kan tilbe Gud med hele livene
våre, ikke bare sang.» Det blir spennende å høre på dem – kom,
både unge og gamle!

Menighetens årsmøte
13. mars etter gudstjenesten inviteres alle interesserte til menighe-
tens årsmøte. Menighetsrådet og staben legger fram årsrapport for

2015 og det vil være mulighet til å stille spørsmål og komme
med forslag, ideer og innspill til arbeidet i menigheten. Med de
store forandringer som skal skje i 2017, vil denne muligheten til
medvirkning ha en enda større  betydning for hvordan menig-
heten og dens arbeid vil se ut i framtiden. Gleder oss til å se deg
den 13. mars!

Kolstad Menighetsråd.
Faste medlemmer 2015-2019
1. Lene Bye Lorentzen - nestleder
2. Christina Angelica Monsvoll
3. Solaug Trøan Ellefsen
4. Runar Martin Walderhaug
5. Helge Harsvik
6. Rolf Per Giskeødegård  - leder.
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

15.11 Eila Sophia Bær
Aron Nicholai Dahle-Vatne
Eirin Elisabeth Jenssen Hammervold
Henrik Kjeøy
Emma Viktoria Holmberg Klevsand

22.11 Siri Sund Gjengset
Emmy Waage Gjengset
Heidi Gjengset Waage
Jonathan Yohanes Krokfoss 
(fra Heimdal)
Alice Mastad

29.11 Olivia Stokdal Braa
Emil Mikal Dalsegg Kjersem
Victoria Tranvik

13.12 Tuva Kristine Lorentzen Hansen
Nikolai Paulsen-Tranø
Thale Ansnes Sæternes
Marie Elisabeth Sæther

20.12 Martin Flægstad
Fillip Høgmo-Hammervold

10.01 Ella Sofie Nordahl Nordlund 
(fra Horg)

17.01 Nora Hoffstrøm Gram
Adrian Wedø Nilsen
Elias Brevik Wegger

24.01 Eivind Hågland Hagen
Ida Marlene Skogrand Johansen
Julie Therese Nilsen
Isak Nilsen

31.01 Charlotte Heldor Back

Døde
28.10 Ingeborg Skaret
07.11 Bjørn Olav Johansen
23.11 Harald Andor Sivertsvik
29.11 Laura Murbrekk

Eva Synnøve Røvik
08.12 Alice Dahl
14.12 Tore Dalen
24.12 Bjørn Fredriksen
02.01 Brit Synnøve Skårdalsmo
12.01 Ellen Marie Wiig
15.01 Magne Gudmund Sølberg
17.01 Fredrik Bolme

Konrad Sneeggen
18.01 Bjørn Roar Jensen
25.01 Jon Are Digre

Døpte
07.11.15 Fanny Augusta Hollås-Isaksen

Johanne Iversen
08.11.15 Nicklas Torsmyr-Jonassen
15.11.15 Sophia Iversen Evensen

Celine Marie Næss
Gustav Lian
William Austheim
Gabriel Alexander Zarnescu Larsen

22.11.15 Marius Elveseter
29.11.15 Leah Henriksen Sandbekkhaug

Konrad Indstrand Sæther
13.12.15 Alex Gjønvik-Eriksson
25.12.15 Christine Gorseth Grønningen
26.12.15 Milla Louise Gjersvold
03.01.16 Noah Sunde Garstad
31.01.16 Alise Kathrine Fonn Herder  

Evine Berg Vold
Liam Nervik-Raba
Leander Slåen-Godhavn

Vigde
29.08.15 Silje Tillerli og Sindre Aschim

Døde
05.11.15 Else Johanna Drevland
06.11.15 Hjørdis Malum
06.11.15 Fritz Kvæle
13.11.15 Jan-Erik Smistad
20.11.15 Astrid Margrete Johansen
27.11.15 Kåre Sivertsen
11.12.15 Frøydis Inga Høyem Lindgaard
18.12.15 Ingrid Fladby
06.01.16 Oddvar Kåre Snildal
15.01.16 Synnøve Olene Johansen
04.02.16 Lena Karin Stoum
05.02.16 Ottar Amdal
09.02.16 Trond Martinussen

Døpte
08.11 Billy Sandø Bekkavik

Mathias Krøvel Dahlum
Erika Losen-Thrane
Jakob-August Belsvik Sæterøy

15.11 Vilja Rydningen Børmark
Thuva Maria Sandnes
Viktor Aleman Sandsund

22.11 Thuva Otterstad Garnes
Jonas Langen Kåberg
Nathaniel Solfall-Støkken

06.12 Ada Bergvin
Milla Bogen Eidem
Emily Naas Frantzen
Michelle Sæther Sørensen

13.12 Sindre Parnas
20.12 Olivia Ona Hulsund
03.01 Henriette Jegtvik Paulsen

Ella Olsen Røe
10.01 Magnus Clausen Granlund

Thea Sofie Hamstad
Theodor Krogstad-Almås
Liam Krogstad-Rønne
Amanda Monsås

Døde
23.10 Hjørlaug Hoff
30.10 Thor Arvid Halvorsen

Ole Kristian Hårnes
09.11 Seppo Ilmari Hannuksela
17.11 Eva Nervik
23.11 Mary Emilie Brandmo
25.11 Snorre Jomar Sæther
26.11 Kåre Berg
08.12 Atle Holand
09.12 Kristine Markusdatr Gjønnes
15.12 Lise Anita Yttereng Granbo Røes
24.12 Odd Kristian Olsen
02.01 Harry Nilsen
15.01 Ruth Henriette Dullum
28.01 Torleiv Lillevik

«13-99» SAMTALETILBUD PÅ
CITY SYD.

HVER TORSDAG KLOKKA 10:30 -
13:30 PÅ EGON,
2. ETASJE BORD 57.

Snakk med diakon eller prest!



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: hk997@kirken.no

Kapellan Sveinung Enstad, 932 69 690 (Permisjon)
E-post: se298@kirken.no

Kapellan April Maja Almaas
E-post: aa752@kirken.no

Diakon Marit Brenne, 414 18 322
E-post: mb758@kirken.no

Kateket Kristin Kosberg Ofstad, 468 07 937
E-post: ko827@kirken.no

Menighetsforvalter Iselin M Kufoalor
E-post: ik455@kirken.no

Kirketjener Arne Kristian Sesseng, 468 43 227
E-post: as754@kirken.no

Kirketjener Magnhild Haraldseide Hofsøy, Tlf. 920 41 607

Menighetsrådsleder Ivar Yrke, 907 88 933 
E-post: ivar.yrke@getmail.no

Kantor Håkon Grotnes, 971 15 210
E-post: hg957@kirken.no

Menighetspedagog Ingvild Winsnes Flølo,  913 94 780
E-post: If434@kirken.no

Trosopplæringskoordinator  Bjørn-Olav Berg, 915 17 842
E-post: bb285@kirken.no

Kateket i trosopplæring Katri Sundvall-Falck, 915 30 149
E-post: ks866@kirken.no

Prost Bertel Aasen, 456 19 825
E-post: ba663@kirken.no

Prostiprest Thore Nome, 908 18 156
E-post: tn585@kirken.no

Menighetspedagog Grete Westrum Sortland, 916 03 978
E-post: GS298@kirken.no

Sokneprest Oddny Clara Andresen, 905 21 229
E-post: oa293@kirken.no

Diakon Kaarina Kauppila, 482 38 105
E-post: kk876@kirken.no

Kapellan Tord Kristian Thuen, 917 09 111
E-post: tt647@kirken.no

Kateket Grethe Ramampiaro, 922 97 942
E-post: gr995@kirken.no

Kantor Knut-Inge Klock, 908 11 370
E-post: kk727@kirken.no

Menighetsforvalter Siri Christine Næss, 907 15 688
E-post: sn392@kirken.no

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: MA779@kirken.no

Prest Per Even Robertstad, 94 881 374
E-post : PR692@kirken.no

Kantor Erling With Aasgård, 94 811 489
E-post: EA626@kirken.no

Kateket Ingunn Lund Hammer, 94 882 154
E-post: IH652@kirken.no

Diakon Inger Johanne Kristiseter, 41 468 222
E-post: IK447@kirken.no

Menighetsforvalter Siri Christine Næss, 907 15 688
E-post: SN392@kirken.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: al738@kirken.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!

MMiinnddrree  sseellsskkaappeerr  --  ÅÅrreemmåållssddaaggeerr
BBaarrnneeddååpp  --  KKoonnffiirrmmaassjjoonn

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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Påsken i ord og toner

Hvor høyt setter du påsken av de tre
høytidene i kirken rent musikalsk?
Det er veldig mye vakker musikk til
høytidene. Julas musikk er kanskje
mest kjent, men det er lite som slår
Bachs Matteuspasjon og Johannespa-
sjon. Han skrev også musikk til påske-
dag. Kantate nr. 4, "Christ lag in
Todesbanden" blir forresten oppført i
Heimdal kirke rett etter påske med
Håkon Grotnes som dirigent. Mange
nyere komponister har også skrevet
påskemusikk. Dramatikken med kors-
festelse, død og oppstandelse har gitt
mange inspirasjon til å skrive musikk.
Jeg tror jeg liker påskemusikken aller
best. I salmeboka har vi mange fine sal-
mer,  og jeg gleder meg til å spille en
del av dem i løpet av påska. I Tiller er
det en fin tradisjon med kveldsmesse
på 2. påskedag hvor jeg har med kirke-
koret som synger påske-
musikk.

Har du en favorittsalme i påskehøyti-
den, og hvorfor liker du denne salmen?

Vi har mange flotte salmer
i påsketida. Det er vanske-
lig å velge, kanskje "Livet
vant dets navn er Jesus"?
Det er i alle fall en jeg
liker godt og for meg er
det først og fremst melo-
dien som gjør en salme
verdifull, selv om teksten
også er viktig.

Hva er det morsomste du
gjør som kantor i Tiller
menighet?
Å få lov til å dirigere kor.
Jeg har alltid likt meg foran et kor. Han
dirigerer to kor for øyeblikket – deri-
blant Tiller kirkekor (red anm.)

Hvordan føles det å sitte med ryggen
til publikum hver gang du opptrer?
Da blir jeg ikke så lett distrahert, så det
er veldig greit. Da orgelet ble bygd
kunne jeg velge å sitte med menigheten
på sida eller bak. Jeg valgte det siste.

Hva gjør du egentlig inni huken bak
orgelet når presten preker?
Der har jeg en stol for å sitte litt godt.
Orgelkrakken er ikke særlig god å sitte
på i lengden. Det er faktisk mye bedre
å spille når jeg sitter på krakken enn å
ha pause. 

Hva kan menigheten gjøre mere av for
å glede ditt musikalske hjerte?

En kantors drømmemenighet synger
mye med i gudstjenestene, både salmer
og messeledd. I tillegg kan de gjerne bli
med i kirkekoret også!

Hva betyr påsken for deg 
personlig?
Påska er først og fremst Jesu oppstan-
delse. Til minne om det har vi gudstje-
neste hver søndag også. Noen få
ganger har jeg hatt gleden av å spille
alle dagene fra palmesøndag til påske-
dag. Selv om det er krevende, gir det
også større mulighet til å forstå litt mer
av påskeunderet. 

Når vi får nytt orgel i Tiller kirke?
Det er ute en anbudskonkurranse nå
med frist 4. mars. Deretter tar det
gjerne to –tre år før orgelet er på plass.
Vi gleder oss (red anm.) 

Påsken er ikke bare ord – men i høyeste grad også også
toner. Menighetsbladet har stilt vår kantor Knut Inge
Klock noen spørsmål om hvordan påsken ser ut fra orgel-
krakken i Tiller kirke.


