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Bilde: Finn Nilsen

Vår venn i Theisendammen hilser god morgen i grålysinga der han
allerede er i full sving med å pusse på huset sitt. 
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Aller først en varm takk til hver især for bidrag som gjør at bladet høyst sannsynlig kan 
gis ut med fi re nummer også i 2015. Støtten inspirerer, og vi tolker det dithen at mange 
liker bladet. Men vi håper også at du ikke nøler med å gi oss melding om det er noe du 
savner eller har forslag til endring av. 

Dette nummeret har naturlig nok hovedfokus på Iladagene som går av stabelen 2.-7. juni. 
Gled deg! Vi har som vanlig konsert i kirka, kunstutstilling i Kirkestua, marked i parken, 
bydelsvandringer, kulturkveld med revy og dans, bakgårdskonserter og mye mer. Uka 
avslutter med gudstjeneste på Møllerløkka. Se midtsidene for fullt program og kart hvor 
tilstelningene foregår. Vel møtt! Vi retter en varm takk til ildsjelene bak arrangementet. 
Sånt blir det godt naboskap av.

God sommer!

Forsidebilde: Vakkert motiv fra vakker park. Bilde: Edel Lundemo
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Torsdag 4. juni vil turglade fra Ilen 
menighet dra til Tautra, denne øya som 
ligger så fint til et stykke inn i Trondheims-
fjorden. Tautra er bundet sammen til Frosta 
med en molo, men før den ble  bygget var 
det bare mulig å komme fram til denne øya 
sjøveien. Siden 1984 har deler av Tautra 
vært naturreservat og frednings område for 
fugler. Tidligere var det også en spesiell 
sauerase der som kaltes Tautersau, men 
den er dessverre utdødd.

I dag er nok øya best kjent for sitt 
klosterliv, og nonnene som holder til 
der. De tilhører den romersk-katolske 
 Cistercienserordenen som ble grunnlagt 
i 1098. Til Tautra kom denne ordenen i 
1207, da det første klosteret der ble grunn
lagt. Dessverre ble disse klosterbygning-
ene herjet av brann, og ifølge islandske 
årbøker skjedde dette i 1251. 

I årene etterpå forsvant det stadig stein 
fra ruinene, og det er ingen hemmelighet 
at disse steinene har blitt funnet igjen i 

grunn muren på flere gårder som er bygget 
på Tautra. Det betyr at bøndene forsynte 
seg fra klosteret, og fikk reist egne byg-
ninger på solid grunn. Klosterruinene som 
siden har stått igjen, har blitt besøkt av 
mange, og i pinsen hvert år blir det arrang-
ert gudstjeneste der. 

Klosterruinene ligger på en annen del av 
Tautra enn der det nye klosteret er bygget. 
Dette ble grunnlagt i provisoriske byg-
ninger i 1999, og der holdt nonnene til 
fram til det nye klosteret sto ferdig som-
meren 2006. Dronning Sonja la både ned 
grunnsteinen og deltok ved vigslingen – 
og dronningen har også flere ganger opp
holdt seg på Tautra og bodd hos nonnene. 
I likhet med flere andre har dette betydd 
mye for henne.

Det kan være personlige grunner til at 
dronningen og stadig flere andre  opplever 
det positivt å komme til et slikt kloster. 
Kanskje har dette med stillheten å gjøre, 
eller det enkle og spartanske livet som 
blir praktisert der. For de fleste av oss 
vil oppleve det å besøke et kloster som 
noe annerledes fra hverdagen ellers, som 
kan være preget av stress, avtaler og tids
klemme. Ved klosteret kan vi oppleve å få 
senket skuldrene og få tid til ettertanke.

Likevel er et kloster noe helt annet enn et 
utfartssted som vi kan speile vår egen til-
værelse mot – selv om dette er viktig nok. 

En perle i 
Trondheimsfjorden

Tekst: Lars Sperre Bilde: Marthe Synøve Berg 
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I stedet er det den åndelige dimensjonen 
som trer tydelig fram der. Dette kan vi 
også merke som besøkende; at stillheten 
ikke er tom, men fylt av bønn og fordyp-
ning. Det slår oss også når vi kommer 
inn i klosterkirken på Tautra når det er 
 tidebønner. I tillegg til en fastsatt liturgi, 
preges samlingen av bønn og tekstlesning. 
Etter tidebønnen sitter gjerne flere igjen 
for å be og bli værende i den gode roen – 
ja, fortsette å oppleve det åndelige nærvær.

Nonnene som bor i klosteret har valgt å 
tilbringe livet sitt der. De har gitt sitt liv 
til Gud. De vil vie livet til fordypning og 
bønn. Dette kan være fint å tenke over når 
vi ser Tautra langt der i det fjerne; mens vi 
holder på midt i vårt hektiske liv, så ber de 
for oss der ute. For nonnene ber for men-
nesker andre steder, de ber for vårt land, i 
tillegg til andre folk og nasjoner. De ber for 

dem som er rammet av ulykker, krig, sult 
og urettferdighet. De ber nå særskilt for 
flyktningene fra Syria og båtflykt ningene 
over Middelhavet, men også for alle  andre 
mennesker verden over. Det er da vi kan 
tenke at det er godt å bli bedt for, og at 
bønn er viktig. Nonnene bryr seg om og 
ber for oss.

Jeg håper de som blir med på menighets-
turen til Tautra synes det blir spennende 
og interessant å besøke nonnene og 
klosterkirken der ute. Det viktigste er like-
vel hva dette kan gjøre med oss; om det 
berører oss på en måte vi ikke er forberedt 
på, og om vi kjenner etterpå at det var godt 
å være der. Så er det også viktig å minne 
hverandre på at vi har noe  grunnleggende 
felles, nemlig troen på den oppstandne 
Kristus som vil være med oss alle dager. 

Bilde: Sr. Sheryl
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Notiser fra haven

Tekst: Kari-Anne Gjettum, Bilder utlånt av Hilda Jønvik

«Den 27de Juli-Syvsoverdagen-flyttede vi ind i vort eget hjem paa Møllehaugen, huset 
var nu saavit færdig at vi kunde ta det i bruk, uthuset var bare paabegyndt. Maleren var 
heller ikke færdig enda.

Jeg havde om vaaren spadet op et stykke af græsvolden og sat en bøtte med smaa 
 poteter, men en dag ud paa sommeren havde Forpagterens kreature været borti stykket 
og spist af potetgræsset og rumsteret saa det saa ut som hele arbeidet var forspildt. Jeg 
stelte paa det saa godt det lot sig gjøre, satte op en enkelt bordgar, og utover sommer-
en retted det sig igjen, og gav om høsten 14 bøtter store poteter, utover høsten fik jeg 
 opspadet et større stykke af græsvolden.»

Skatten på loftet
I forrige nummer fikk dere høre litt om skatten på loftet som blant annet inneholdt 
boka «Notiser fra Haven» skrevet av Jonas Larsen i tidsperioden 1889 til 1939. Jonas 
Larsen bygde og bodde i Møllebakken 17 B og dagboka hans byr virkelig på interes-
sant lesning. Her vil vi gi deg noen smakebiter fra den:

Jonas med datteren Ingeborg i hagen hjemme i Møllebakken 17B
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Slik begynner boka som ikke bare er ei bok 
om en hage, men også ei «historiebok» fra 
perioden 1889–1939.

Det er interessant å lese om store varia-
sjoner i været fra år til år. Boka forteller om 
en svært tidlig vår i 1894. Allerede 1. april 
blomstret stikkelsbærbuskene og både snø 
og tele var for lengst borte, så mildværet nå 
i 2015 er på ingen måte en rekord. Men i 
1895 var det sprengkulde så «saagodtsom 
hele beholdningen af poteter er froset i 
kjælderen».

 Det er imponerende å lese om den innsat-
sen de la ned. De hadde ikke innlagt vann 
før i 1901, så alt vannet de trengte, måtte de 
bære i bøtter fra bekken! Også den  gangen 
hadde de problemer med dyr som kom inn 
i hagen og spiste opp plantene, men de 
ga ikke opp. Ettersom de likevel fi kk god 
avling, inspirerte det til å spa opp en enda 
større åker slik at han året etter plantet både 
gulrøtter, hodekål, bærbusker og fl ere sorter 

krydder og blomster. Han satte opp gjerde 
for å skjerme hagen for dyrene på gården. 
Jonas fortsatte å skaffe planter og frø fra 
mange steder i landet, og i 1891 hadde han 
bl.a. pastinakk, løk, kålrabi, selleri, erter 
m.m. Han fi kk også tak i frø fra en plante
skole i Kristiansand og rapporterer om et 
fantastisk blomsterfl or med «Solblomster 
som naaede en høide af 3 Alen», samt stor 
potet- og grønnsakavling. Det fortelles om 
morelltrær, plantet av morellkjerner, og om 
valnøtter som han fi kk tilsendt fra presten 
Jørstad og som han også plantet. De had-
de laget en «såbenk» der han  sådde frø av 
mange slag. Noe ga godt resultat, men en 
del ble helt mislykket. I  september 1917 
fi kk han tildelt «1de præmie – 35  kroner 
for have-dyrkning» etter befaring av 
bygartner Trygstad og O. Alnes og «af de 
to kommite damer Frk. Ebel og Hjerthøi, de 
udtalte sig meget rosende om haven».

Jonas skaffet seg også dyr og bier. Det skal 
dere få høre om i neste nummer.
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Lys i mørket
Tekst: Bjørg Sand Bilder Arne Hustrulid

Men så en dag skjedde noe 
de ikke en gang hadde våget å be om.

Lovsangshjemmet og Immanuel dagsenter har «Drømmen om en fremtid» som et 
varemerke/ slagord. Følg oss gjerne på http://www.drommenomenfremtid.blogspot.no
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Den som har fulgt med i  Menighetsbladet, 
har vel etter hvert fått inntrykk av Lov sangs -
hjemmet som en liten oase for småbarn i 
slummen i Bangkok. Og det er sant. Men 
det gjelder innholdet, ikke beligg enheten. 
Den er ikke akkurat slik vi ville forbinde 
med oaser. Lovsangshjemmet  ligger under 
en svær motorvei, og inntil nylig var den 
eneste lekeplassen de hadde ute, et lite om
råde på ca. 12 kvadratmeter. Plassen gren-
ser til en gate der det stadig kjører svære 
lastebiler, og også jernbanen går rett forbi. 
Det skal ikke stor fantasi til for å forstå at 
all skitten og støyen fra trafi kken gjorde 
plassen til alt annet enn en ideell lekeplass 
for barn. Ikke kunne de se himmelen  heller, 
og sollyset slapp ikke til. Men dette var det 
de hadde, og barna i slummen er ikke bort
skjemt med lyse, åpne lekeplasser, så de 
savnet heller ikke noe. 

Men så en dag skjedde noe de ikke en gang 
hadde våget å be om. Eieren av nabotomta 
rett bak Lovsangshjemmet kom og spurte 
om de var interessert i å kjøpe tomta. Gjett 
om de var! Gjennom NMS fi kk de penger 
til å anskaffe seg den. Men så måtte den jo 
bygges om til lekeplass. De gikk til thai-
landske bedrifter, som hadde sett verdien 

av det arbeidet Lovsangshjemmet gjør for 
barn i Bangkoks slum, og spurte om de ville 
hjelpe til. Resultatet var at disse bedriftene 
bygget opp lekeplassen med fl otte leke
apparater og nyplantete trær – som gave. 
Nå har barna fått en fi n lekeplass på ca. 60 
kvadratmeter, der dagslyset slipper til, og 
grøntarealet gir dem en opplevelse de ellers 
ikke får i slummen. 

Under den offi sielle åpningen av den nye 
lekeplassen, var også Thailands lutherske 
kirkes biskop til stede. Slik viste han at 
kirken tar barna fra slummen på alvor. 

For mange år siden var jeg til stede på 
 åpningen av Møllerløkka, en fl ott plass for 
nærmiljøet i Ila. Det var mange  mennesker 
til stede, men noen biskop så jeg ikke. Og 
det forventet jeg heller ikke. Men når vi 
hører at biskopen ville være til stede på 
åpningen av Lovsangshjemmets nye leke-
plass, forstår vi at det gir et sterkt signal om 
hvor viktig kirken syns arbeidet blant barn 
fra Bangkoks slum er. 

Og det er dette arbeidet Ilen menighet er 
med på gjennom misjonsprosjektet vårt! 

Lys i mørket

Men så en dag skjedde noe 
de ikke en gang hadde våget å be om.
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mølleanlegget og området rundt Ilavass-
draget med damanleggene, ved kongelig 
resolusjon, eks propriert i forbindelse med 
utbyggingen av vannforsyningen til byen, 
og møllen ble flyttet nærmere fjorden. Det 
er fantastisk å tenke på at Ilavassdraget, 
som også har gitt forstaden sitt navn, har 
forsynt byen både med sitt «brød» og sitt 
drikkevann. Hovedbygningen på Mølle-
haugen gård slik den står i dag, er oppført i 
1797, og ble Ilas første prestebolig/preste
gård, før den senere ble mødrehjem og 
barne hage. På 1500–1600-tallet kom også 
gårdene  Abelsborg og Arildsløkken, som 
sammen med Møllehaugen har gitt tomte-
grunnlaget for utbyggingen av Ilaområdet.

Også innover i Bymarka fantes noen 
gamle setre og gårder med egne arve- og 
feste rettigheter, hvor blant annet Tunga og 
Tempervollen i sin tid var såkalt kirkegods 
helt fra katolsk tid. De ble senere overdratt 
til presteembetene i byens to soknekirker. 
Som byens takmark soknet Ila og  Bymarka 
kirkelig sett til byen, også i katolsk tid. 

Reformasjon og ny kirkeordning
Korskirken og Vår Frue kirke var opp-
rinnelig byens soknekirker fra reforma-
sjonen av. I 1578 ble byen delt i to sokn, og 

Ila var sammen med Bymarka fra gammelt 
av det som ble kalt byens takmark. Ile-
vollen hører vi om som slagmark alle rede 
i Sverressagaen, da Sverre Sigurdsson 
seiret over Magnus Erlingsson, og bygget 
borgen Sion på Sverresborg. Ellers var Ila 
den gang et utmarksområde med liten eller 
ingen bebyggelse.

Den eldste gården vi kjenner til er Mølle-
haugen, som kan føre sin historie tilbake 
til middelalderen. Nidarholm kloster på 
Munkholmen hadde gården med mølle-
drift i Ilavassdraget. Deretter ble den i 
1319 overdratt til Hospitalet. Senere på 
1600tallet kom den i privat eie, før Chr. 
Jelstrup testamenterte gården og grunnen 
han eide langs Ilavassdraget til Trond-
hjems borgerlige realskole, som overtok 
den i 1860. Kort tid etter ble imidlertid 

Soknegrenser
for Ila og Bymarka

Vi fortsetter vår serie om soknegrensa vår. Hvor går den og hvorfor går den der den 
går? I dette nummeret er Ole Møllerløkken, med god støtte fra Rolf Grankvist, forfatter. 
God lesing! 
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Alt dette ga støtet til katedralens gjenopp-
bygging, ved siden av at den i ettertid også 
ble sokne kirke. Senere, under nasjons
byggingen på 1800tallet, ble den også 
nasjonalhelligdommen, som det ble en 
nasjonal sak å restaurere og gjenoppbygge 
i all sin prakt.

I neste nr.:
Forstaden Ila og Bymarka overført til vår 
Frue. Ila/Ilen blir eget prestegjeld og sokn

Ila og Bymarka ble lagt under Dom kirken, 
som også ble soknekirke.  Korskirken 
ble revet, og stein fra denne ble brukt til 
å restaurere Domkirken. Katedralen var 
den gang ennå i forfall etter bybrannen i 
1531, som de danske tropper hadde antent 
i  striden med erkebiskopen. Oktogonen 
med høyalteret ble på underfullt vis  berget, 
og St. Olavs kiste med hans legeme ble på 
kongelig ordre overført fra Fløan kapell 
på Skatval ved Steinvikholmen, til kate-
dralen under den nordiske sjuårskrigen. 

Steinberget anno 1890. Sverresborg folkemuseum, Schrødersamlingen 
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med personer i like faser av livet. Sorg er 
uansett noe som oppleves helt individuelt, 
så det er ikke alltid at alder eller typen tap 
har så mye å si for om en gruppe fungerer 
eller ikke. Gruppene blir i hovedsak ledet 
av diakoner og prester, og vi forsøker å ha 
to ledere på hver gruppe – en kvinne og 
en mann, og gruppene møtes inntil åtte 
ganger det halvåret gruppa starter.

Vi prøver å ha en informasjonskveld om 
sorg og sorggrupper i starten av hvert 
semester i prostiet. De som står oppført 
som nærmeste pårørende til noen som 
har dødd det siste året, vil få invitasjon i 
posten i forbindelse med disse informa-
sjonskveldene, men kveldene er åpne for 
alle. Etter denne første kvelden vil vi ha 
en ganske grei oversikt over hvem som 
 ønsker å være med i en sorggruppe. Så 
starter kabalen med å lage grupper som vi 
tenker kan fungere best mulig i samarbeid 
med de tre andre prostiene. Datoen for 
høstens informasjonskveld vil bli publisert 
i neste menighetsblad.

Dersom du har spørsmål om sorggrupper 
eller sorg generelt, kan du kontakte meg 
på ingvild.svalastoga@kirken.trondheim.
no eller 948 18 686 mellom kl 10 og 15 
på hverdager. Legg gjerne igjen en beskjed 
dersom jeg ikke tar telefonen, så ringer jeg 
opp igjen.

I de fire prostiene i Trondheim kommune 
er det diakoner som har administrativt an-
svar for sorgarbeidet. Som eneste diakon 
i Byåsen prosti har jeg derfor fått dette 
ansvaret. Jeg og de tre andre diakonene 
samarbeider på tvers av prostiene for å få 
til et best mulig sorgtilbud for byen vår. 
Vi ønsker at alle som har behov for det, 
skal få tilbud om en samtalegruppe om 
sorg. Noen ganger får vi dette til lokalt i 
prostiet, andre ganger må vi samarbeide 
med andre prostier. På denne måten kan vi 
prøve å få til grupper med personer med 
relativt like tapsopplevelser og grupper 

Sorgarbeidet 
i Byåsen prosti 

Ilen, Sverresborg og Byåsen menigheter

Tekst: Ingvild Svalastoga Bilde: Edel Lundemo
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1. Den blomstertid nå kommer
med lyst og glede stor, 
den kjære, lyse sommer
da gress og grøde gror.
Nå rører solens armer
ved alt som før var dødt, 
de blide stråler varmer
og alt på ny blir født.

2. De fagre blomsterenger
og åkrer rad på rad, 
de grønne urtesenger
og trær som skyter blad, 
hver blomst, hver spire minner
oss om å ta imot
det lys som alltid skinner
fra Gud, vår Skaper god.

3. Vi hører fugler sjunge 
med herlig jubellyd! 
Skal ikke da vår tunge
lovsynge Gud med fryd?
Min sjel, opphøy Guds ære
med lov og gledesang!
Han vil oss nådig være
som før så mang en gang.

4. Gud signe årets grøde
i alle verdens land! 
Gud gi oss daglig føde
fra jord og hav og strand,
og hjelp oss du å dele
med andre det vi har,
vårt liv, vår jord, det hele
er ditt, vår Gud og Far!

5. Du kjære Herre Kriste, 
du sol med klarest skinn, 
la hjerte-isen briste
og smelte i vårt sinn! 
La dine budord følges,
og mett oss med ditt ord,
la nådens lys ei dølges
for oss på denne jord!

Ord med på veien ...
Tekst: Tore How

Den blomstertid nå kommer, er en salme opprinnelig skrevet på svensk av Israel 
Kolmodin i 1694 til en folketone fra 1500-tallet. Melodiens eldste skriftlige kilde er et 
koralmanuskript fra Roslagskulla datert 1693. Salmen ble utgitt i Then Swenska Psalm-
Boken i 1695 med overskriften «Een Sommarwisa». Teksten ble oversatt til norsk av 
dikterpresten og folkeminne-samleren Magnus Brostrup Landstad i 1861 og er gjengitt 
som salme nummer 763/841 i Norsk Salmebok 1984/2013. Her er den noe forkortet og 
omarbeidet. Første vers kan tolkes som en verdslig hyllest til årstiden, varmen og livet. 
Salmen er i sannhet en hyllest til skaperverket!

Den blomstertid nå kommer
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Fins det bedre duft enn liljekonvall? I mai-
juni åpnes de små, kvite klokkeblomstene 
i et vakkert, ensidig aks i kontrast mot de 
grønne bladene. Den som da greier å mot-
stå trangen til å plukke en bukett til sine 
kjære, må være forherda i sitt hjerte. Eller 
opptatt av å ta vare på bestanden… Å bøye 
seg ned for å lukte på blomster kan av og 
til være en nødvendig ydmykhetsøvelse 
for oss. Det latinske navnet betyr «dalens 
blomst i mai» (con valle = fra dalen) og 
varianter av dette navnet går igjen i fl ere 
språk: lily of the valley, lirio de los valles 
(Sp.), dalalilja (Isl.). På norsk kalles den 
lokalt geitskjørpe (bl.a. i Trøndelag) og 
plistrablekkje. Begge navna peker mot 
bruken av blad som blåseinstrument: bla-
det holdes mellom to tomler og man blåser 
mot kanten, slik vi også gjør med grasblad. 

Lyden er ikke vakker (– og kunne visstnok 
påkalle regn), men den er morsom.

Liljekonvall har en nokså vid utbredelse 
i Norge, fra fjære til fjellbjørkeskog og 
ganske vanlig opp til Nordland. De store 
bestandene fi nner man likevel i  løvskogen 
nede i dalene, sjøl om den ikke er svært 
vanlig i Iladalen. Øverst ved Møllebakken 
fi ns likevel «Konvallberget». De tette fore
komstene skyldes at arten sprer seg med 
jordstengler i jordoverfl ata. Etter bestøving 
dannes det noen sterkt røde bær. Bærene og 
resten av liljekonvallen er meget  giftige, 
men neppe fristende å spise; planten 
 smaker vondt. Man bør også holde barna 
unna blomstervannet i vasen. Blant inn-
holdsstoffene fi ns noen glykosider som kan 
ha en stimulerende effekt ved hjertesvikt, 

Sommeren 
kommer i Iladalen

Om liljekonvall, Convallaria majalis.

Av Trond Arentsen 
Foto: h.zellwikimedia commoms
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Sommervise
Se liljekonvallen slår arm om viol. 
Trosten fløiter hele dagen. Se tjernet 
det drikker seg yrt i sol! Den trosten 
den fløiter som den var galen!
[…]
Jeg forstår ikke jeg, – jeg er så rar, 
– konvallen står og kysser violen 
… Konvallen, violen, – der er noget 
som drar, som slider i brystet, som 
plent vil flyve.

Ja kunde jeg fly over hammer og 
hei, ja kunde jeg flyve, kunde jeg 
flyve, så fløi jeg, jeg fløi over 
hammer og heilige lukt indi zenith 
og kyssed solen!

og den brukes ennå enkelte steder slik. Men 
merk: sjølmedisinering kan bli fatalt! Inn-
holdet kan variere og doseringa er derfor 
et  sjansespill! Ellers har planten også vært 
brukt mot vatersott, epilepsi, forkjølelse 
og tap av tale etter slag, formodentlig med 
 liten effekt, men store bivirkninger.

I litteraturen står liljekonvall ofte for 
uskyld og renhet og det vakre, men Einar 
Økland har ei litt anna vinkling, riktignok 
nesten annullert av tittelen «Må alvoret all-
tid regjere?».

Må alvoret alltid regjere?
Gift får du av liljekonvallen.
Drukningsdød av drikkevatnet.

Når sola går ned, 
kan du følgje den.
Du lever farleg.
Slik vil du ha det.

Slik ein gong vil du bli funnen:
Nedsokken i badekaret ei natt 
med liljekonvall i tannglaset.

Jaja, undertegnede er et jamt bekymra 
menneske, men det går an å se for mørkt 
på ting. Og det kan fort bli litt latterlig, slik 
Økland får fram. For de fleste av oss er 
vel liljekonvallen et vakkert, velduftende 
vårtegn mer enn gift og død. Slik det er 
for Sigbjørn Obstfelder i hans våryre dikt 
«Sommervise». 

Botanikk
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Tekst: Kari-Anne Gjettum

Menighetsbladets rose
Asbjørg Hellesvik

Asbjørg er et ekte ja-menneske. Det er så enkelt å be henne 
om hjelp, for hun gir alltid uttrykk for at ingen oppgave er 
for liten og ikke noe er for vanskelig. Hun tar alt «på strak 
arm». Da Ilen Kirkes Venner (IKV) fant ut at det kunne 

være greit å ha aktivitetsposer for barn i kirka og grublet på 
hvordan det kunne gjøres, fortalte Asbjørg straks at hun hadde 

høvelig stoff heime og kunne godt sy slike, om 
              vi ønsket det. Kort tid etter kom hun med over 
20 fl otte poser som vi kunne fylle med bøker og tegnesaker. Da 
 draktene som brukes i Kirkehagen under Olavsfestdagene, måtte 
repareres, tok Asbjørg alle med heim og kom tilbake med dem hele 
og rene!

I dugnadsgjengen som ordner med mat, drikke og pynter til 
Menighetens  hyggestund, har Asbjørg vært aktivt med i mange år 
og har gjort en stor  innsats. Hun har også vært og er fremdeles en trofast 
bladombringer av  bladet vårt.

Når det har vært aktuelt med dugnader, f.eks. i kirka før store høytider, er 
Asbjørg selvfølgelig med! Hun blir lei seg om hun ikke får beskjed, og hun 
kommer gjerne ikke aleine, for hun tar ofte med Steinar, mannen 
sin. «Han er så fl ink til å pusse messing», sier hun og ler.

Vi er svært takknemlige og glade for at vi har Asbjørg med på laget vårt.

Menighetsbladets redaksjon gratulerer henne 
hjertelig med en meget velfortjent rose! 

Bydelen vår er velsignet med mange «ja-mennesker». 
Vi i redaksjonen har fått og får innspill om navn på slike. 
Kjenner du noen som gjør andre særlig glad, det i en eller 
annen sammenheng, ikke nøl med å ta kontakt med oss. 
Obs! Kriteriene er ikke knyttet kun til kirka.
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Da er sommerens vakreste eventyr, Iladagan, snart i gang igjen. Ila dagan i år starter  tirsdag 
2. juni med Ila Quiz på aktivitetshuset, og avsluttes søndag 7. juni med konsert på Lille 
Skansen. Som vanlig har vi et ganske så rikholdig program (synes vi selv), med noe som 
skjer hver dag. 

Vi har som vanlig konsert i Ilen kirke, marked i parken, bydelsvandringer, kulturkveld 
med revy og dans, bakgårdskonserter og mye mer. Se midtsidene for fullt program. Som 
tidligere år er det meste under Iladagan gratis, men et par ting må vi ta betalt for, slik at vi 
også kan arrangere Iladager neste år. 

De fleste av artistene som spiller under dagene stiller opp gratis, så husk å ta med noen 
kroner og putt i hatten under gratiskonsertene. Neste år er Iladagan faktisk 30 år, så da blir 
det jubileum! 

Vi håper at Ilingene også i år liker det vi har på programmet og møter opp på de diverse 
tilbudene. Da står det bare igjen å ønske alle hjertelig velkommen til årets Iladager!

Styret i Iladagan

Den årlige friluftsgudstjensten har gitt oss mange vakre opplevelser, som denne 
barnedåpen for eksempel. Bilde: Finn Nilsen 

Velkommen til
 Iladagene 2015
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 ILADAGENE 
EN BYDELSFESTIVAL 
MED ALT MELLOM 
HIMMEL OG HAV 
02-07  JUNI 2015

02. TIRSDAG
20.00 ILA QUIZ 

SALG AV DRIKKE OG SNACKS
20.00 DEN TREDJE SCENE 

FORTELLERKVELD

03. ONSDAG
19.00 KONSERT MED PER FR. BONSAKSEN
20.00 VISEKVELD V / VISEKLUBBEN MAJA, 

KVELDENS ARTISK DR. BEKKEN 
SALG AV DRIKKE OG SNACKS

ALLE ARRANGEMENTER ER GRATIS HVIS PRIS IKKE ER OPPGITT

05. FREDAG
19.00 KULTURKVELD 

ILAREVY M/ GT-SARA 
MATSERVERING OG DANS 
SAL AV DRIKKE OG SNACKS 
KUVERTPRIS 200,-

19.00 FINALE STANDUP-BATTLE
20.00 KONSERT M/ JONAS BREKKE

KONTAKT: ILADAGENE@GMAIL.COM  917 96 729         

06. LØRDAG
11-16 MARKED 
12.00 BYDELSVANDRING ØSTRE ILA 

START VED ILA LEGEKONTOR 
50,-

12-15 SMIE
12-15 DJ WORKSHOP
12.00 DRAGEFLYGNING
12-16 LOPPEMARKED

12- VEGETARISK KAFE, SMOOTHIEBAR, 
KUNSTUTSTILLING, KONSERTER

13.00 PUSHWAGNER  
UTSTILLINGSÅPNING 

12-14 TRANSPORTSYKKELRITT
13-15 INFORMASJON OM YOGA
14.00 BYDELSVANDRING VESTRE ILA 

START VED ILA LEGEKONTOR 
50,-

15-17 TEGNEKURS
17.30 
19.30

BAKGÅRDSKONSERT  
ELIAS AKSELSEN, BRØDRENE MOEN

20.00 LAMSBREAD SOUND
20-22 UTEKONSERT 

DIV ARTISTER

EN BYDELSFESTIVAL 
MED ALT MELLOM 

11-16
12.00

12-15

SEILFORENINGEN

SENTRUM

MELLOMILA

ILAPARKEN

ILEN KIRKE

STEINERSKOLEN

MENIGHET / 

AKTIVITETSHUS

ILSVIKA EXTRA

ILADALEN

LILLESKANSEN

ILA BRAINNSTASJON

GALLERI ISMENE

VÅRE HOVEDSPONSORER:

04. TORSDAG
18.00 KONSERT MED THE HUMMINGBIRDS
18-19 SPRÅKKAFE MED POTETLØP OG 

BASSE
19.00 KONSERT MED BØRGE PEDERSEN M/

VENNER  
BILLETTER 350,- SELGES HOS 
BILLETTSERVICE.NO

21.00 ROCKIN` JAM SPECIAL

07. SØNDAG
11.00 UTEGUDSTJENESTE

13.00 MC GUDSTJENESTE 
FJELLSETER KAPELL

13-16 TRONDHJEMS SEILFORENING VISER 
FREM JOLLESEILING FOR BARN 7-15 ÅR 
I OPTIMISTJOLLE OG TOMANNSBÅTEN 
RS FEVA. 
FREMVISNING AV TURSEILBÅTER I 
FORSKJELLIG STØRRELSER. 
OM VÆRET TILLATER DET, VIL DET 
VÆRE MULIGHET FOR EN TUR PÅ 
FJORDEN

14.00 SØNDAGSJAZZ
17.00 AVSLUTNINGSKONSERT M/ DYPE SPOR
18.00 TROND & ANDREW

14-19 TIRSDAG 2.6 TIL FREDAG 5.6 
KUNSTUTSTILLING V/ GRETE HAMMER

Kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer

STEINERSKOLEN VGS
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Åpning av utstillingen vil bli tirsdag 
kl. 18.30 ved kapellan Lars Sperre

Fredag 5.6. kl. 19.00 blir det 
kveldsbønn i kirka med samtaler i 
kirkestua kl. 19.30–21.00

Tema: 
«Tro og tvil» 
ved kapellan Lars Sperre

En maleriutstilling av Grete Hammer
Kirkestua i Ilen kirke 2.–7. juni

« Jeg sier dere: Be, så skal dere få. 
Let, så skal dere finne. Bank på, 
så skal det lukkes opp for dere.»

Lukas. 11.9.
Min vei til Guds ord ble til gjennom 
fargenes utfoldelse på lerret og papir. Et 
kurs i januar 2000 med tittelen « Hellig 
skapelse», ble en døråpner for et indre 
landskap som gradvis tok form. Det 
ble en helt ny måte å arbeide på. Etter 
hvert som bildene tok form, økte min 
 nysgjerrighet på bibelen og Guds ord.

I denne utstillingen vil jeg dele med dere 
et utvalg av mine arbeider. Velkommen 
til Ilen kirke under Iladagan. Utstillingen 
er åpen fra tirsdag 2.6. til søndag 7.6. 
mellom klokken 14.00–19.00

Det vil også være et bord med malesaker 
for de som har lyst til å male sitt eget 
hjertebilde.

Salg av kaffe, te og noe å bite i.

Hjertelig velkommen.

Hilsen Grete Hammer

Hjerte-veien
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En naturopplevelse

til og fra, og favoritten min, dompapen, 
dukker sannelig også opp. De skaffer seg 
faste sitteplasser rundt omkring før de flyr 
bort til matbitene. Lyder fra et tre like ved 
varsler at ekornet er på vei. En skygge i 
lufta, og det hopper fra grein til grein, og 
kommer så ned stammen med hodet først 
før det forsiktig nærmer seg maten, mens 
det samtidig gløtter bort på meg. Jeg har 
kameraet klart og knipser i vei. Fuglene, 
som alltid er på vakt mot andre farer, 
 gløtter hele tiden rundt seg og flyr hit og 
dit, mens ekornet får besøk av et annet. Jeg 
har god tid, og sitter her aleine i skogen og 
nyter stillheten og livet i naturen. 
 
Tida går, og jeg tar fram min egen mat
pakke, og har det privilegium at jeg kan 
sitte uforstyrret å spise. I Bymarka har jeg 
vel heller ingen fiender å være redd for.

De gangene jeg legger turen opp til By-
marka, blir det som oftest i gangavstand 
fra Ila. Jeg kjenner til to foringsplasser 
for småfugler, og dit kommer mange for-
skjellige fuglearter. I tillegg tiltrekker en 
slik foringsplass seg også ekorn. Jeg har 
hatt stor glede av å observere deres aktivi-
tet rundt «matfatet», som kan være spredt 
ut over et lite område. Det blir også et fint 
sted å observere fuglenes og ekornenes 
bevegelser og adferd ute i naturen. Når jeg 
i tillegg kan ta fram kameraet, blir opp
holdet ekstra interessant og spennende. 
Den ene foringsplassen ligger nokså util-
gjengelig, og det var nok bare en tilfeldig
het at jeg kom over den. 
 
Jeg nærmer meg stedet forsiktig, og  setter 
meg ned på god avstand fra selve forings-
plassen. Flytter meg nærmere når jeg føler 
at de har blitt mer vant til meg og godtatt 
meg. Fire-fem småfuglearter kommer 

Tekst og bilde: Finn Nilsen
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Dersom du får lyst på en kopp kaffe og nystekte vafl er i Midtbyen i løpet
av årets Olavsfestdager, anbefaler vi at du besøker 

Kirkehagen
I tiden 28. juli til 2. aug. omdøper vi Waisenhusets vakre hage til nettopp

Kirkehagen. Ved å besøke oss støtter du også en god sak. Byens menigheter er
sammen om arrangementet og inntekten deles fl att mellom menighetene.

Pengene nyttes til mange gode lokale tiltak. 

Du kan også bidra ved å ta ei trivelig salgsvakt. 
Meld deg i så fall til ditt lokale menighetskontor.

Hjertelig velkommen!

Velkommen
til Kirkehagen

28. juli - 
2. august.

Bilde: Lennart Ståhl
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Stavne kapell som vakkert seremonirom 

Stavne kapell ligger vakkert til i et rolig 
område nær Nidelva og Stavne bru. Det 
vakre kapellet ble vigslet og innviet i 1916 
og er tegnet av arkitekt August  Albertsen 
(1877–1956). Han var byarkitekt i Trond-
heim kommune før han overtok som 
bygge leder ved domkirkens restaurerings-
arbeid. Han var også med på å tegne Bakke 
bru.

Kapellet har 80 sitteplasser, og er nå rela-
tivt nyoppusset både innvendig og utven-
dig. I 2010 finansierte Ilen kirkes venner, i 
nært samarbeid med Kirkevergen, maling 
av vegger og tak. Likeså har foreningen 
kjøpt inn ny gulvløper.

Kapellet framstår derfor som et pent 
lokale som egner seg utmerket for  mindre 
seremonier. Det kan være begravelse, 
barnedåp, vigsl og kanskje flere guds
tjenester enn i dag. Men kapellet egner 

seg også som  øvingslokale for kor, mindre 
konserter etc. Klangen regnes som god. 
Dersom du som privatperson er medlem 
av Den  Norske Kirke får du leie kapellet 
gratis. Foreninger og lag vil måtte betale 
et lite gebyr for å dekke strøm etc. Ved 
begravelse for eksempel, vil kostnadene 
totalt bli mindre i og med at en slipper 
transport fra kirken til selve gravplassen.

Kirkevergen er svært positiv til at bygnin-
gen tas mer i bruk. De vil derfor nå sørge 
for at skiltingen blir bedre, de vil installere 
nytt HC-toalett og ellers legge forholdene 
til rette for at kapellet kan nyttes av langt 
flere enn i dag. De ser gjerne at også  andre 
trossamfunn benytter dette vakre lille 
 bygget.

Gården Stavne øvre tilhørte Domkirkens 
sogneprestembede på 1600-tallet og ble 
etter diverse eierskifter solgt til Trondheim 
kommune i 1911. Mye av gårdens jorder 
ble utlagt til gravplass. Kirkegården fram-
står i dag som velstelt og fint tilrettelagt 
– også med minnelund. Både kapellet og 
kirkegården sogner under Ilen menighet. 

Dersom du har spørsmål vedrørende 
kapellet, ta gjerne kontakt med menighets
kontoret som vil formidle kontakt til rette 
vedkommende. 

En glemt perle?
Tekst: Edel Lundemo, Bilde: Kari-Anne Gjettum 

Kilde: Terje Bratberg Trondheim byleksikon 1996



24 Ilen Menighetsblad

også bli svært glade dersom mange nye 
melder seg for å ta del i denne  dugnaden. 
Sjøl om det kan være svært travelt på 
 enk elte vakter, noe vi sjølsagt er glade for, 
så har vi et kjempefi nt samarbeid og gode 
opplevelser. Hagen i seg sjøl rommer en 
utrolig god og rolig stemning borte fra 
stress og støy. Enten du besøker oss for 
å kjøpe vafl er, kaffe m.m., eller du kan 
 tenke deg å gjøre en innsats, er du hjertelig 
velkommen! Fortell gjerne venner og bek-
jente at vi vil fi nnes der.

Du kan få mer informasjon eller 
melde deg til innsats ved å kontakte 
Kari-Anne H. Gjettum
tlf. 951 56 466
epost: kari.anne.gjettum@gmail.com

Årsmøtet i Ilen Kirkes Venner (IKV) ble 
holdt i Kirkestua 10. mars med gledelig 
stor deltakelse! Mange oppgaver venter, 
men førsteprioritet nå er Kirkehagen under 
Olavsfestdagene som fi nner sted 28. juli til 
2. august. Vi er allerede i full gang med for-
beredelsene ved bl.a. å informere gjennom 
menighetsblad i byen og menighetenes 
heime sider, forespørsler om sponsing, ut
forming av vaktliste, informasjonsskriv og 
mye mer. Vi er svært takknemlige for at vi 
også i år får bruke Waisenhuset og hagen! 
Det har vært veldig vellykket de to årene 
vi har fått holde til der.

Når vaktlista for vår menighet skal  fylles 
opp med navn, vil dere som har vært med 
tidligere bli kontaktet direkte, men vi vil 

Ilen Kirkes Venner

Tekst: Kari-Anne Gjettum, Bilde: Edel Lundemo

Liv og Per Nordberg i full 
 sving med å steke å selge 
vaffl er i Kirkehagen under 
fjorårets olavfestdager.
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Ilen kirke var et trygt holdepunkt da jeg som barn tok 
bussen fra Byneset inn til byen. Da jeg så den store 
kirken, var jeg snart fremme. Så dro jeg ut i den store 
verden, og i 1998 var jeg ferdig utdannet prest. Min 
store interesse for kunst gjorde at jeg etter endt ut-
danning skiftet retning. Jeg begynte å studere kunst. 
Ved siden av studiene arbeidet jeg som norsklærer 
for utlendinger og innvandrere. Senere fi kk jeg jobb 
ved Nasjonalmuseet, en formidlerjobb som skulle 
føre meg tilbake til kirken og presteyrket. Etter 22 
år i Oslo vendte jeg nesen hjemover. Det skulle bli 
noen innholdsrike og utfordrende år i Gauldal prosti. 
I Trondheim møtte jeg Øivind. Vi giftet oss i fjor. 
Sammen har vi Iver på 9 måneder. Jeg er nå ferdig 
med morspermisjonen, og gleder meg til å begynne i 
Ilen menighet og Byåsen prosti.

Vikarprest Åshild Brenna

Fra en av våre trofaste lesere, Basse Kroppan, 
har vi fått følgende gode, lille historie: 

En venn av meg hadde en gammeltante som var 
lærer i småskolen. Det var i en religions time og de 
var kommet til juleevangeliet og at alle skulle 
innskrives i  manntall. Så spør lærerinnen: Hvordan tror dere folk fi kk vite om dette? Lille 
Ole rekker opp  handa og sier: Det var hængt opp plakata på all lyktstolpan – sjø!

Godt sagt!
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Velkommen til kirke

31. mai, Treenighetssøndag
Tekst: Lukas 10:21-24.
Kl. 11: Familiegudstjeneste med babysang 
ved Lars Sperre og Guro Gaustad 
 Anderssen. Offer til menighetens arbeid.

7. juni, 2. søndag i Treenighet
Tekst: Salme 67:2-6
Kl. 11: Friluftsgudstjeneste ved Ilabekken
ved Lars Sperre. Hvis regn: Gudstjeneste i 
Ilen kirke. Kollekt til Ila Velforening.

14. juni, 3. søndag i Treenighet
Tekst: Johannes 1:35-51
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Thormod 
Høyen. Offer til menighetens arbeid.

21. juni, 4. søndag i Treenighet
Tekst: Matteus 16:24-27.
Kl. 11: Høymesse ved Thormod Høyen.
Offer til menighetens misjonsprosjekt.

I Fjellseter kapell er det gudstjeneste tilnærmet hver søndag, unntatt i desember 
og januar. Tidspunktet kl 11.15 korresponderer med bussen til Skistua. Andaktene 
 kunn gjøres i Adresseavisens kulturdel på lørdager. Se også fjellseterkapellet.no

Ole Møllerløkken ønsker velkommet til Fjellseter kapell

Bilde: Edel Lundemo
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28. juni, 5. søndag i Treenighet
Tekst: Matteus 7:21-29
Kl. 11: Høymesse ved Thormod Høyen.
Offer til menighetens arbeid.

5. juli, Aposteldagen
Tekst: Matteus 16:13-20
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Lars 
Sperre. Offer til menighetens arbeid.

12. juli, Messefall i Ilen menighet

19. juli, 8. søndag i Treenighet
Tekst: Markus 12:37b-44
Kl. 11: Høymesse ved Lars Sperre.
Offer til menighetens arbeid.

26. juli, Messefall i Ilen menighet

28. juli, Olavsfestdagene
Kl. 20.30: Pilegrimsmesse i Ilen kirke
og vandring til Olavsvake i domkirken.

2. august, 10. søndag i Treenighet
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Lars 
Sperre. Offer til menighetens arbeid.

9. august, Messefall i Ilen menighet

16. august, 12. søndag i Treenighet
Kl. 11: Høymesse ved Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid.

23. august, 13. søndag i Treenighet
Kl. 11: Gudstjeneste på Damhaugen ved 
Lars Sperre. Offer til menighetens arbeid.

30. august, Vingårdssøndag 
Kl. 18: Kveldsmesse ved Thormod Høyen.
Offer til menighetens arbeid.

6. september, 15. søndag i Treenighet
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Lars 
Sperre. Byåsen familiekor medvirker.
Offer til menighetens arbeid.

Elveseter Begravelsesbyrå
Lyngv. 3, 7088 Heimdal • Tlf. 72845080

 
www.svanholm.no
Døgntelefon: 73 89 11 40

Vi ønsker å stå til deres tjeneste.
Ingen tillegg ved konferanse i hjemmet.
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Hva skjer?

Orgel på onsdag
Onsdag 3. juni kl. 19.00 spiller Per Fridtjov Bonsaksen
i Ilen kirke som en del av Vi åpner våre hjerter.

Lys Våken
«Lys Våken» – en midnattskonsert i Ilen kirke lørdag 30. mai kl. 2245 med 
 Rolling Tones, Kammerkoret A Cappellissimo, Kammerkoret Aurum, Strindheim 
 Blandakor, Joakim Røbergshagen (fiolin) og Mona Spigseth (flygel).

Mer info og billetter:   
https://rollingtones.hoopla.no/sales/lysvaken/ eller ved inngangen.

MC-gudstjeneste 7. juni
Velkommen til MC-gudstjenste i Fjellseter kapell søndag 7. juni kl 13.00. Guds-
tjenesten arrangeres av Holy Riders, og flyttes til kl 13.00 av hensyn til frilufts
gudstjensten under Iladagene. Jon Henrik Gulbrandsen forretter og med musikk ved 
Børge Pedersen og Dype spor. Kaffe og servering av grillmat etter gudstjenesten. 
Alle er hjertelig velkomne!

Datoer for Menighetens hyggestund i høst:
3. september
1. oktober
5. november
3. desember

Grete Rognes, Aud Berg og Asbjørg
Hellesvik står på for at Hyggestunda

skal bli så trivelig som mulig. 
Bilde: Kari-Anne Gjettum
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Askgrobakken går fra Kofoedgeilan mellom nr. 4 og 6. ned til Ilabekken. I 
gamle dager vasket byens husmødre og tjenestefolk tøy i Ilabekken. Det ble 
kokt bjørklut til vaskingen i skråningen ned mot bekken. Avfallet fra kokingen, 
askroen eller oskoroen, ble tømt utenfor bakken her. Derav navnet.

Kilde: «Steder og navn i Trondheim» og «Trondheim byleksikon»

Gatenavn i Ila 
– Hvor kommer navnet fra?

Bilde: Finn Nilsen
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Døde Født: Død:
Harald Arnstad 14.10.1929 20.01.2015
Harry Borgvard Sivertsen 22.06.1925 31.01.2015
Johan Ludvig Hagen 04.08.1928 08.02.2015
Ruth Stene 03.02.1926 09.02.2015
Sigrid Huseby 25.09.1945 11.02.2015
Aase Petra Simonette Helland 20.01.1922 23.02.2015
Oddbjørg Johanne Kvidahl 14.03.1922 01.03.2015
Irene Lorentzen Hepsø 09.04.1964 06.03.2015
Elsa Strande 17.02.1918 09.03.2015
Erna Johanne Glad 12.08.1918 23.03.2015
Gunnar Mjøen-Eggen 16.09.1969 23.03.2015
Ågot Marie Olsen 21.06.1918 01.04.2015
Sverre Løvås 10.03.1917 15.04.2015
Marta Jæger 14.04.1929 17.04.2015

Døpte     Ilen kirke
Julius Kvalvik Størksen   15.02.2015
Erle Ambrosia Aunaas Hepsø   08.03.2015
Fanny Jensen Aunaas   08.03.2015
Jon Brekke Fermann   15.03.2015
Idun Bakken Strømgren   15.03.2015
Kira Beate Auran Salomons   15.03.2015
Vide Sven Peder Jøssund   29.03.2015
Emma Johnsen Bye   05.04.2015
Noah Strømeng   19.04.2015
Ingri Buxrud     19.04.2015
Lycke Marie Eriksen Nygård   19.04.2015
Edvin Ottebergsen   26.04.2015
Erika Slette Kjerringvåg   26.04.2015
Mathias Rao     26.04.2015

Døpte    Fjellseter kapell
Ellen Skei Rasmussen   06.04.2015

«La 
de små 

barn komme 
til meg»

Markus 10,42

«Men 
størst av 

alt er
kjærligheten»

Slekters gang i Ilen kirke
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Offer

08.02.2015 Menighetens arbeid Kr. 786,00
15.02.2015 Menighetens arbeid Kr. 1892,00
22.02.2015 Menighetens arbeid Kr. 577,00
01.03.2015 Menighetens arbeid Kr. 3212,00
08.03.2015 Menighetens arbeid Kr. 523,00
15.03.2015 Menighetens arbeid Kr. 1573,00
22.03.2015 Menighetens arbeid Kr. 822,00
24.03.2015 Kirkens Nødhjelp – Fasteaksjon Kr. 24463,00
29.03.2015 Menighetens arbeid Kr. 1208,00
02.04.2015 Menighetens arbeid Kr. 592,00
05.04.2015 Menighetens arbeid Kr. 1159,00
12.04.2015 Menighetens arbeid Kr. 2019,00
19.04.2015 Menighetens arbeid Kr. 3645,00
26.04.2015 Menighetens arbeid Kr. 2522,00

BYENS STØRSTE UTSTILLING AV NYE STEINER

• Oppussing av steiner
• Navnetilføyelser
• Nedsliping av steiner

• Bolting av steiner
• Gravlykter og tilbehør

To store utsalg: Prinsensg. 45 og Rye ved Flakk
www.trondheimgravmonumenter.no

Tlf. 73 50 27 80
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Gamle Kongevei 52a (på Rosendal) – Etabl.:1849

Ditt prisgunstige alternativ, med tradisjon og kvalitet.

Tlf.: 7399 2222 / 9260 9098

Ditt prisgunstige alternativ, med tradisjon og kvalitet.

Tlf.: 7399 2222 / 9260 9098

Elveseter Begravelsesbyrå
Lyngv. 3, 7088 Heimdal • Tlf. 72845080

 
www.svanholm.no
Døgntelefon: 73 89 11 40

Vi ønsker å stå til deres tjeneste.
Ingen tillegg ved konferanse i hjemmet.
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Galleri Ismene

En varm takk til våre annonsører og bidragsytere
Ønsker du å annonsere i menighetsbladet, ta gjerne kontakt med

Edel Lundemo, tlf. 481 28 040 – mail: lunede@online.no

Stoff til nummer 3, 2015 - frist 1. august 2015.

www.fagtrykk.no

24 Ilen Menighetsblad

Åpningstider:
Man-Fredag 12.00-17.00
Lørdag og søndag stengt

Middag hver dag fra
kr. 55,-

Vi tar også imot bestillinger på catering.
Ta kontakt for å få meny og pristilbud

Mellomila 82, 7018 Trondheim
Tlf: 72 54 47 08

Ilsvika Bydelskafè
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Organist/ Kantor:
David Scott Hamnes 
Tlf. 913 30 608 
d.hamnes@online.no

Diakon Byåsen prosti
Ingvild Svalastoga
Tlf. 948 18 686
ingvild.svalastoga@
kirken.trondheim.no

Menighetsforvalter
Nina Angelsen 
nina.angelsen@
kirken.trondheim.no

 Ilen menighetskontor:
Besøksadresse:

Ilevollen 15, 7018 Trondheim
 

Postadresse til Ilen menighet, Ilen MR eller 
Soknepresten i Ilen menighet:
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Postboks 2300, Sluppen
7004 Trondheim

Tlf.: 994 36 000 
E-post: post.ilen@kirken.trondheim.no

Kontortid tirsdag og torsdag 
kl 1000–1430

Vakt/nødtelefon for Byåsen prosti: 
48 16 25 69

Telefonen betjenes på hverdager; 
kl. 17.00–08.00 og i 

helger og høytider.

Ilen menighetsblad Danske bank: 
8601.47.80310

 Ilen kirke Tlf. 73 51 53 10 

 Ilen menighetsråd:
 Tore How Tlf. 452 82 747

Fjellseter kapell 8601 51 79963 

Hjorten Helse- og velferdssenter
 Tlf. 72 54 46 20

Hjemmesykepleien Nidelven sone, 
Erling Skakkesgt 40 

Tlf. 72 54 29 80

Byåsen sone, Stabells vei 4B 
Tlf. 72 54 51 31

Sogneprest
Thormod Høyen 
thormod.hoyen@
kirken.trondheim.no 
th.hoyen@online.no 

Kapellan
Lars Sperre
Tlf. 908 61 184
lars.sperre@
kirken.trondheim.no

 Prost
Kirsten Almaas
kirsten.elisabeth.
almaas@
kirken.trondheim.no

Kirketjener 
Siv Alice Meådal
Tlf. 977 52 461 
sivalicem@yahoo.no

Bi
ld

e:
 F

in
n 

N
ils

en
.
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Tlf: 73 52 02 81 – Fax: 73 52 02 82
Mob: 952 40 725 – Mail: nidaros@takogblikk.no



 Retur: 
Ilen menighetsblad

Ilevollen 15
7018 Trondheim

Ut på tur
Trollavassdraget, som går gjennom Tømmerdalen ned til Trolla, er et ganske 
uberørt område å gå på tur i. Her er det enkle turstier og ganske god skilting. 
 Mellom Trolla og P-plassen i Tømmerdalen er det delvis skogsvei som er lett å gå.

Det er noe trolsk over områdene langs Trollbekken, sentralnerven i Trollavass
draget som starter ved Herberndammen. Her renner vannet ut i Herbernbekken, 
som renner inn i Strypbekken, som renner inn i Nydammen. Herfra går Trollbekken
til Holstdammen, videre til Lykkjdammen, som samler opp vannet fra Tiendals
dammen og Svarttjønna, og til Trolla og Trondheimsfjorden. Vannkraften fra 
 vassdraget har vært avgjørende for mølledrift og industri i Trolla.

Adkomst med buss 11 til Trolla. Det er P-plass i Trolla og i Tømmerdalen. 
Flere turstier går fra Driftsveien. 

God tur!

Tekst og bilde: Kirsti Jaråker


