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Menighets- 
bladets 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.

Liv og Per Norberg
Det finnes noen mennesker som tenker mye mer på andre enn på seg sjøl.  
Liv og Per er lysende eksempler for oss i så måte! De svarer alltid ja på forespørsler  
om assistanse så sant det er mulig for dem å stille opp. Men de trenger 
slett ikke å bli bedt om tjenester for de fanger sjøl opp at noen 
trenger deres hjelp. De ser alltid menneskene rundt seg, ja, også 
de som er langt unna, og ser hva de strever med og hva de trenger. 
Ikke bare  registrerer de dette, men de gjør noe med det! Vi finner dem 
bl.a. i  aksjon i arbeid for Estlandsforeningen, i omsorg for våre nye 
 landsmenn fra både Asia og Afrika og som støtte for venner og 
andre i nærområdet, og alltid forteller de om den store gleden 
dette gir dem.

I tillegg til alt dette gjør de også en stor innsats tilknyttet  
menighetsarbeidet. De er bladbærere for menighetsbladet, hjelper til i  
Kirkehagen under Olavsfestdagene og deltar også i det omfattende  
forarbeidet for arrangementet vårt i Waisenhuset og hagen, og som aktive
 i Ilen Kirkes Venner utfører de mange slags oppgaver, alt fra 
reparasjon av konfirmantkapper til snekring.

Det er med stor takknemlighet og glede vi gir dem Rosen.  
Den er meget fortjent!

Tekst: Kari-Anne H. Gjettum Bilde Edel Lundemo
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Kjære iling
Sommeren står for døren. I skrivende stund blomstrer hvitveisen i bakkene opp mot 
 Gramskaret. Blåveisen har jeg ikke sett ennå – men heldigvis får vi ny kunnskap om denne 
sarte, men likevel sterke planten – det i nok en fin artikkel fra Trond Arnesen. Gled deg.

Det aller viktigste her og nå er å takke for alle bidrag som kommer inn. Tusen, tusen takk til 
hver og en. At så mange av dere finner bladet av verdi, gleder og stimulerer oss som har tatt 
på oss denne frivilligjobben.

En annen viktig sak nå er å gjøre dere lesere oppmerksom på Iladagene som starter 31. mai 
og varer til 5. juni. Les om det mangfoldige programmet. Iladagene jubilerer i år. Det er hele 
30 år siden oppstart! Vel møtt!

Så står det igjen å ønske alle dere lesere gode og velsignede sommermåneder.

Forsiden: Vårens konfirmanter. Bilde: Marthe S. Lorås Berg konfirmasjon/portrett  marthe.smugmug.com
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Gjennom mange år har 1. mai  betydd 
mye i vårt lokalsamfunn. Ja, i flere 
 generasjoner har denne dagen vært viktig 
i Ila. For  mindre enn hundre år siden var 
det en rekke industriarbeidsplasser her, og 
i tillegg til slitsomme arbeidsdager, ble 
det også kjempet mang en kamp for bedre 
lønns- og arbeids-vilkår nettopp i dette 
området. Dette ga samtidig et samhold og 
bidro til et naboskap som preger denne 
bydelen fremdeles. Det er dette som har 

Gerd Åberg og Lars Sperre fortjener ros for 
 innsatsen.

vært med på å forme miljøet her i Ila, og 
den kultur som fortsatt er levende. 

Gjennom en årrekke har Ila Velforening 
stått for et viktig frokost-arrangement i 
menighetssalen den første dagen i mai. 
Åpent hus, hornmusikk, mye god mat og 
viktige appeller har blitt kjennetegn på 
dette. Og det er ikke minst Gerd Åberg 
som bør få mye av æren for det. For hun 
tar seg av det meste, fra bestillinger til 
selve gjennomføringen av arrangementet. 
I tillegg har hun med seg dyktige med-
arbeidere som gjør en flott innsats. Etter 
å ha bestilt maten og dekket på i god tid, 
har Gerd stått klar på menighetshusets 
trapp og tatt imot årets hovedtaler. Denne 
gang var dette tidligere LO-leder Yngve 
Hågensen. 

Arrangementet på menighetshuset er for 
alle, og denne gang ble det en foreløpig 
rekord med oppslutning fra over to  hundre 
deltakere. Uansett hvilket parti vi  stemmer 
på, om vi er fagorganisert eller ikke, så 
er det den inkluderende hold ningen som 
strømmer mot oss når vi kommer hit 
denne dagen. Med hele seg uttrykker Gerd 
Åberg at alle er hjertelig velkommen – og 
derfor kommer vi også enten vi stemmer 
gult, grønt, rødt eller blått.

Kanskje noen har reagert negativt på 
at det blir holdt et slikt arrangement på 
menighetshuset, men dette er uttrykk for 

Tekst: Lars Sperre. Bilde Edel Lundemo

Prestens sider
– Samhold og miljø i Ila
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det gode samarbeidet mellom menighet og 
velforening. I tillegg har stadig flere opp-
daget at det eksisterer viktige fellesverdier 
mellom kirke og arbeiderbevegelse. Dette 
gjelder bl.a. kampen for de svakeste, 
solid aritet over landegrensene og vekt-
leggingen av at alle mennesker har den 
samme verdi.

Fordi dette felles verdigrunnlaget finnes 
i den kristne etikken, har det også hvert 
år blitt arrangert 1. mai-gudstjeneste her i 
byen. Vanligvis foregår denne i Vår Frue 
kirke, men denne gang ble den flyttet til 
Ilen kirke. Også på disse gudstjenestene er 
det appell fra en engasjert  samfunns aktør. 
Denne gang var dette varaordfører Hilde 
Opoku, som snakket om hvor viktig det 
er at vi beskytter klimaet og forvalter 
skaperverket, slik at vi kan gi dette videre 
til kommende generasjoner. 

Årets appellant representerer Miljø partiet 
de Grønne – noe som får fram den  bredden 
1. maidagen bør ha. For denne dagen 
 samles ildsjeler og andre gode krefter, 
for å vektlegge miljø, kultur, samhold og 
naboskap – og ikke minst markere at vi i 
denne bydelen vil ta vare på hverandre slik 
som vi er: Forskjellige slags  mennesker, 
men alle sammen helt likeverdige.

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

Lars Sperre og Hilde Opoku
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 forhold til hverandre. Spesielt påkostede 
rom nevnes også, da dette åpenbart hadde 
betydning for den økonomiske verdien. 

Mye i beskrivelsen fra 1778  gjenkjennes 
i dagens hovedbygning, blant annet 
 dimensjoner og rominndeling. Som i 

Tekst: Bente Egeland

Formålet med besiktigelsen i 1778 var å 
taksere eiendommen. Derfor skrev man 
ned bygningens størrelse og hovedform, 
antall og type vinduer, ildsteder, piper, 
 taktekking og om bygningen var  panelt 
eller malt. Hvert rom beskrives med 
funksjon og utstyr og hvor de ligger i 

Sommersetras bygningshistoriske
hemmeligheter – Del 2

I et rettsdokument datert 1. juni 1778 kan vi lese i detalj om hvordan  
bygningene på Sommerseter var utformet den gang. Mye tyder på at dagens  

hovedbygning er eldre enn man tidligere har trodd.
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Fortsettelse på side 33

er synlig. De beskrives som «Enkelt høyde 
Vinduer, med i Blye Indfattet Ruuder.» 

Hovedbygningen hadde altså blyglass-
vinduer i 1778, mens sidebygningen 
som vi antar er eldre, beskrives med kitt-
vinduer. Dette er interessant, for blyglass-
vinduer er et alderdommelig trekk, selv i 
1778. Da var det vanlig med  tresprosser i 
stashus som dette. Vi må derfor stille oss 
spørsmålet om hovedbygningen kan være 
en del eldre enn 1778, kanskje til og med 
fra før Thaysens tid? En årringsanalyse av 
tømmeret vil kunne gi oss svaret.

I dag preges hovedbygningens fasader av 
det klassiske arkitekturidealet fra første 
halvdel av 1800-årene. Valmtak ble da 
svært populært, og fasadene fikk et mer 
horisontalt uttrykk, med markerte etasje-
skiller og gesimser. Dette finner vi blant 
annet på Lade Gård, som er oppført 1811.

dag var den «udvendig Paneelet og Rød 
mahlet, og staaende paa høy og god Syld 
Muur.» Det er likevel ikke dagens fasade 
som beskrives, vi begynner med taket:

«Paa Taget 2de Kaabhuus Vinduer, og 
i hvert yter Røst et Vindue. Begge fra 
grunden op Muurede Skorsteene er oven 
for Taget med Bord beklædt, Taget er over 
alt dækket med Hollandske Tag Pander.»

Bygningen hadde altså saltak med gavler, 
og ikke helvalmet tak som i dag. Det var 
to takopplett (kobbhus) – i dag er det tre. 
De to pipene var kledd med panel over 
 taket, og taksteinen var importvare og 
 sikkert «finere» enn vanlig Bakklandstegl. 
Det nevnes ingen dørportal på fasaden 
mot øst. Inngangen lå på tunsiden, og man 
ankom gjennom en svalgang som dekket 
det meste av vestfasaden. Vinduene var 
mye mindre enn i dag, noe vi fremdeles 
ser spor etter i annen etasje hvor tømmeret 

Hovedbygningen, plan over første etasje.
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Prosten på vei fra Byåsen til Hadeland  
– avskjedsord med Kirsten Almås 

Astrid Grude Eikseth i hyggelig samtale med Kirsten Almås

Tekst Astrid Eikseth. Bilde Edel Lundemo

Vi sitter 12 stykker rundt bordet og  studerer bilder.  
Det er Kirstens lørdags skole i  prostiet om kirkekunst. Kommentarene 

hagler, Kirsten responderer. Ja mer enn det, hun leder oss på en spennende 
vandring som handler om Gudsbegrepet. Hvem er Gud? For oss? Hva kan tolkninger 

av kirkekunsten fortelle? Det slår meg: Denne dama er vi i ferd med å 
miste lokalt, henne har jeg lyst til å intervjue! Og jeg ante fra 

tidligere samarbeid at det kunne bli  spennende.
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Når jeg spør Kirsten om starten, 
 smiler hun og sier: «Jeg er et barn av den 
 brede, folkekirkelige bevegelse». Som 
ekte Byåsen-jente ble hun konfirmert i 
Havstein året før Byåsen kirke ble inn-
viet. Der var Anniken Brodtkorb prest, et 
dannende  forbilde for kvinnelige prester. 
Kirsten var leder og konfirmantlærer. Det 
 krydde av ung dommer i et inkluderende 
Ten Sing-miljø, men presten sa: «Guds-
tjenesten søndag kl. 11 er menighetens 
hoved samling, da må dere være der!» Slike 
opplevelser tok Kirsten med seg.

Kirsten har ofte vært «den første» i 
 yrkeslivet. Da hun ble ordinert i 1989, var 
det nok kvinnelige prester før henne. Men 
hun var første kvinnelige prest i Nidaros-
domen, første kvinnelige studentprest og 
en av de første kvinnelige proster i en alder 
av 42 år. Kirsten har måttet finne sin rolle 
og selv være rollemodell. I studie tiden ut-
forsket hun og fire kvinnelige teologer med 
Rosemarie Køhn i spissen,  presterollen 
generelt og forskjeller mellom mann-
lige og kvinnelige prester spesielt. Boka 
 Presterollen, står seg den dag i dag! 

Det kirkehistoriske moment med 
kvinne kamp i kirken har vært med på å 
forme Kirstens profil og valg. På 80-tallet 
kunne man nekte å forrette sammen med 
kvinnelige prester eller nekte å lede guds-
tjenester med dem. Hun møtte et støttende 
miljø på Teologisk Fakultet og i Norsk 
Kvinnelig Teologforening, NKTF. Der 
kom hun tidlig med i styret og var  leder 
i 2002-2004. Viktige gjennomslag var 
kvinne konsulent i Kirkerådet, Kirkemøtets 
satsing «Kirker i solidaritet med kvinner» 
i 1989-99 og ideer til 8.marsliturgi. Ikke 
minst den første kvinnelige biskop. På 

denne arenaen møttes Kirsten og jeg, hun 
som forkjemper i NKTF-sammenheng, 
jeg som lek, kvinnelig leder i kirkens ulike 
 organer. Vi satt også sammen i Olavs fest-
dagenes styre, da var det kirken, kunsten 
og kulturen som gjaldt.

Nysgjerrig spør jeg: «Hvor kommer din 
interesse for kunst i kirken fra?» Den har 
Kirsten alltid hatt. Vinterens lørdagsskole 
var en frukt av hennes studiepermisjon. 
 Temaer som Måltidets fellesskap; 

Maria – det er ikke likegyldig  hvilke 
fortellinger vi møter i kirken. Fra 
Skjærtorsdags messene hennes i Domen 
husker vi  tekster om  brødet fra Victor 
Hugos «De  elendige» og  Nadverdscenen 
fra Den Siste Viking.  «Forum for Damer 
i Domen» var også Kirstens initiativ, med 
kunstnerisk,  foredrag, samtaler og måltid. 

Leder av Kirkens prestetjeneste i 13 
år. Kirsten var prost i Gauldal før hun i 
2009 ble prost i Byåsen. Hun tok med seg 
 tidligere erfaringer som å tenke  strategi, 
være prinsipielt korrekt og legge til rette 
for samarbeid. Hun har lagt vekt på å 
lage gode ordninger for prestene slik at de 
kan jobbe med det de er gode på,  fremfor 
selv å stå i rampelyset. Hun stimulerer 
til prestenes faglige arbeid ved ukentlig 
 tekstarbeid i Nidarosdomen og  månedlige 
 studiesamlinger i prostiet. I arbeidet 
som menighetsprest har hun gitt rom for 
«den Andre» og det å være medvandrer i 
 menneskers liv ved viktige begivenheter. 
Hennes økumeniske erfaring er god ballast 
i ny base ved søsterkirkene på Gran.

Takk! Lykke til videre, Kirsten!
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En lykkelig skilsmisse 
– finnes den?

Et ordtak sier at når noe avsluttes, ja da 
begynner noe nytt. Redaksjonen ønsker å 
svare på noen av de spørsmålene mange 
nå stiller seg. Vi kontaktet i den anledning 
Biskopens kontor ved stiftsdirektør Gunn 
Karlsaune. Hun stiller gjerne opp til en 
samtale som vi i Ilen takker varmt for. 

Ilen menighetsblad takker Gunn Karlsaune på det 
varmeste.

Vi spør: Hva innebærer egentlig denne 
skilsmissen?

Endringene innebærer at den evangelisk- 
lutherske religion ikke lenger skal være 
statens offisielle religion. Fra 2017 blir 
Kirkemøtet kirkens høgeste organ – og 
altså ikke staten og statsråden som i dag. 
Men – fortsetter Karlsaune, Den norske 
kirke skal fortsatt være en landsdekkende 
og lokalt forankret kirke som skal for-
midle evangelisk-luthersk tro og tradisjon 
og likeså holde frem med å tilby tros-
opplæring til alle barn. Den norske kirke 
skal også være organisert i samsvar med 
våre demokratiske verdier og prinsipper 
og bli omtalt som «Norges Folkekirke» og 
kirken skal fortsatt være forankret i Grunn-
loven. Her gjelder Grunnlovens § 2.

Vi spør videre: Sikrer Grunnloven kirken 
også statlig finansiering?

Den norske kirke vil i fremtiden få statlig 
støtte på linje med andre tros- og livssyns-
samfunn (§16). Fordelingen skjer etter et 
omforent nøkkeltall. I dag øremerker staten 

1. januar 2017 vil bli stående som en merkedag i Den norske kirkes historie: 
Stat og kirke skiller lag. Allerede i 2012 vedtok Stortinget endringer i Grunnloven som 

innebærer en ny organisering av forholdet mellom Den norske kirke og staten. 
Endringene bygger på et bredt forlik – kirkeforliket – som samtlige 

partier på Stortinget inngikk i april 2008. 

Tekst og bilde Edel Lundemo



11Ilen Menighetsblad     

midler til forskjellige formål innen kirken. 
I framtiden vil Kirkemøtet som det høgeste 
organ, få tilskudd som Kirkemøtet selv så 
må fordele videre. 

Men hva med medlemsavgift/direkte 
kirkeskatt? 

Det er ikke unaturlig at spørsmålet kommer 
opp før eller siden – men dette spørsmålet 
har ikke vært drøftet i tilknytning til denne 
virksomhetsoverdragelsen. I midlertid er 
en ny, helhetlig lov om tros- og livssyns-
samfunn bebudet, og den vil sannsynligvis 
også berøre de økonomiske spørsmålene.

«Skilsmissen» vil - i denne omgang - ikke 
virke inn på selve organiseringen. Vi tenker 
på menighetsråd, kirkelig fellesråd KF og 
likeså bispedømmeråd BDR. Kommunen 
vil fortsatt være lovforpliktet til å gi KF 
støtte til kirkebygg etc. og KF igjen er gitt 
myndighet til å fordele disse midlene. 

Vil vielse, bisettelse og andre seremonier 
nå måtte betales av den enkelte? 

Dette er avgifter som det enkelte KF  vedtar. 
Det skjer ingen endringer i dette som følge 
av denne virksomhetsoverdragelsen. Det 
samme gjelder ved bruk av andre kirker 
enn den man sogner til.

Hvem berøres mest av denne 
 «skilsmissen»?

De som i størst grad berøres av 
 «skilsmissen» / virksomhetsoverdragels-
en, er de som i dag er kirkelig statsansatte; 
prester, proster, biskoper og administrativt 
ansatte på bispedømmekontor og i Kirke-
rådet. De går fra å være statlig tjeneste-
menn til å bli kirkelig ansatte. Som tidligere 
nevnt får Kirken et økt indre selvstyre og 
skal blant annet fortsatt stå for  ansettelse av 
biskoper (Kirkemøtet), proster og  prester 
(BDR). 

Diakoner og trosopplærere er lokalt ansatte 
og vil i hovedsak få lønnstilskudd fra staten 
via bispedømmerådet.

Det spennende blir når kommuner etter 
hvert slår seg sammen. Da blir f.eks KF en 
del av en ny organisering og må forholde 
seg til dette som andre lokale, offentlige 
etater må. Da vil det skje virksomhets-
overdragelse for fellesrådene.

I skrivende uke vedtar Stortinget end-
ringene i Kirkeloven som hjemler at Den 
norske kirke blir et eget rettssubjekt / en 
egen juridisk enhet med det ansvaret og den 
forpliktelsen dette medfører. En merkedag 
i 2017 – ja – men det kommer nok flere 
slike merkedager, jeg tenker da særlig på 
når Kirken selv skal ta stilling til sin egen 
framtidige organisering. Det var oppe som 
sak på Kirkemøtet nå og vil komme til 
 endelig vedtak i 2019.

Kirkemøtet vil for fremtiden måtte  forholde seg til og ta ansvar for mange nye 
spørsmål. I neste nummer av menighetsbladet  (september) vil vi intervjue våre 
egne prester blant annet om en slik sak:  
Deres forhold til for eksempel vigsling av likekjønnede. 



Mens vi i Trøndelag utpå sein vinteren 
drømmer om lysende kvitveisskoger, 
gleder gjerne vestlendingene seg til gule 
vårenger med kusymre (en primula) og 
øst lendingene til blåveisbløminga. Både 
 kusymre og blåveis fins i Trøndelag; 
den noe vestlige kusymra noen sted-
er på  Fosen og øyene og den noe østlige 
blåveisen spredt rundt fjorden og litt opp 
i dalene. I Stadsbygda møtes øst og vest, i 
en  hasselskog nordvest for sentrum vokser 
både blåveis og kusymre. Og kvitveis. Vi 
har ikke mye blåveis i Ilaområdet, men den 
fins. Noen få planter vokser langs Drifts-

vegen og oppe ved Schøningsdal finner 
vi Blåveisberget. Arten er noe vanligere i 
 solhellet i Bynesmarka. 

Blåveis liker lune forhold og trivs på kalkrik 
mold, oftest i lauvskog. Den vil gjerne ha 
snødekke i den kalde årstida, og en del 
blad kan da stå grønne gjennom  vinteren. 
 Sammen med næringa i rot stokken, gir 
dette planten et godt utgangspunkt for en 
tidlig start. Så snart  temperaturen stiger 
over frysepunktet, starter fotosyntesen og 
knoppene som var ferdigdanna  allerede 
forrige sommer, kan blomstre. Etter 

Om blåveis Hepatica nobilis

Blå Vår

Tekst og bilder: Trond Arnesen, NTNU, FLT 
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Svarttrosten synger i regnet
Måtte mørket i meg alltid være 
et groende mørke! 
Som barflekker mellom snøgrimene 
tidlig på våren: Blåveissteder 
der svarttrosten synger i regnet 
og snømugne lauvblar på bakken 
skjelver sakte og rører på seg 
når symreknoppene uendelig langsomt 
løfter dem på skrå mot vinden.

 blomstring bøyer stilkene seg ned slik 
at fruktkapslene ligger nær bakken. Det 
er ei tilpassing til en artig form for frø -
spredning: myrmekokori, maurspredning. 
De modne nøttefruktene har et kvitt, olje-
holdig vedheng som mauren spiser uten at 
det skader spireevnen. 

I vår familie har blåveisturen til de 
 hemmelige stedene i sørhellinga på  Byneset 
vært et årvisst ritual etter fjell påska. Vi 
 nyter synet av den vesle blå,  puster inn lukt 
av våknende jord og  lytter til bokfink og 
svarttrost og drikker kaffe, men vi  plukker 
ikke. Bestanden i  Trondheimsområdet ser 
ut til å være i tilbakegang. Mindre snø, 
færre maur, økt gjengroing, rådyrbeiting 
og plukking kan være forklaringer. 

Kvitveis og blåveis blir ofte kalt symrer 
og sømmer. Det viser til at de ble brukt 
som  varsel om sommer og at dyra kunne 
 slippes ut. Det var også vanlig å spise tre 
av de første blomstene man fant. Det skulle 
beskytte mot orm og sjukdom  gjennom 

Botanikk

sommeren. Siden soleieplanter som kvit-
veis og blåveis er giftige, er det bra man 
nøyde seg med tre små blomster kroner. 
Disse to artene har for øvrig ofte blitt 
ført til samme slekt Anemone, men nå er 
blåveisen skilt ut i ei egen slekt  Hepatica. 
Slektsnavnet er fra gresk hepar for  lever. 
De trelappa bladene likner ei  lever og 
signaturl æra (likheten er Vårherres hint om 
bruken) bidro til at den ble brukt mot lever-
lidelser. Den ble også brukt mot nyre- og 
galle-problemer, hoste og bronkitt … uten 
effekt.

Først og fremst er blåveis en vakker og 
iøynefallende (eller nobel, jf. nobilis) 
budbringer om sommeren som er på vei. 
I etter klangen av vintermørket i sjel og 
kropp gir blåveisen håp om ny vekst, slik 
østlendingen Hans Børli også ser det.

Wikimedia, commons
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Familien til Chaiapon kommer opprinnelig 
fra landsbygda i Nordøst-Thailand. Men 
da Chaiapon var tre år, flyttet de til Klong 
 Toey-slummen i Bangkok. Skolegang var 
det ikke snakk om den gangen, og kvinnen 
er også i dag analfabet.

Chaiapon bor i slummen i Bangkok sammen med barnebarna. Hun elsker dem over 
alt på jord og kjemper for at de skal få den muligheten hun selv aldri fikk.

Hun begynte å jobbe som bygnings-
arbeider da hun bare var 15 år, og det var 
i forbindelse med arbeidet at hun senere 
traff han som ble mannen hennes. De ble 
 foreldre til to jenter, men da minste jenta 
var nyfødt, døde mannen. Han hadde 
 drukket mye alkohol i mange år, og da han 
var 30, tålte ikke kroppen mer.

Bestemors
kamp

Tekst: Bjørg Sand.
Bildet er fra annen sammenheng i 

samme område.



15Ilen Menighetsblad     

Vil du lese mer om arbeidet i Thailand, kan du gå inn på bloggen  
www.drommenomenfremtid.blogspot.com

Og har du lyst til å gi en ekstragave til arbeidet blant barna i Klong Toey slummen 
i Bangkok, kan du sende den til kontonummer 82200285030 og merke gaven med 
«prosjektnummer 640479».

Det skal ikke stor fantasi til for å forstå 
at Chaiapon fikk det vanskelig som enke 
og alenemor til to små barn. Hun fort-
satte å jobbe som bygningsarbeider. Barna 
begynte etter hvert på skole, noe Chaiapon 
opplevde var veldig viktig. Hun hadde jo 
selv gått glipp av den gleden. 

Men som bygningsarbeider måtte jo 
 Chaiapon stadig bytte arbeidsplass, og i 
Thailand er det slik at bygningsarbeiderne 
alltid bor i brakke i nærheten av bygge-
plassen. Dermed måtte barna bytte skole 
hver gang moren byttet arbeidsplass.

Men de beholdt hele tiden huset i slummen. 
Barna vokste til og fullførte barneskolen 
før de begynte å jobbe. Dessverre rotet 
begge døtrene seg bort i narkotika. Den 
ene sitter i fengsel for salg av rusmiddel. 
Den andre, mor til Chaiapons barnebarn, er 
narkoman. Det er også faren til barna. Så 
nå er det Chaiapon som tar seg av ungene.
Hun har sluttet som bygningsarbeider, og 
forsøker å brødfø seg selv og barnebarna 

ved å vandre rundt med en vogn på leting 
etter flasker, papir og lignende som hun 
kan selge. Hver dag henter hun også mat 
hos en lokal institusjon som deler ut mat 
til fattige.

Siden Chaiapon er analfabet, sier det seg 
selv at hun ikke kan hjelpe barna med 
 leksene. Derfor er hun veldig takknemlig 
for Lovsangshjemmet og alle som jobber 
der. Fritidsklubben, som Lovsangs hjemmet 
driver om ettermiddagen når barnehage-
barna har gått hjem, er et trygt og godt sted 
å være. Der får barna også den leksehjelpen 
bestemor ikke kan gi dem. Etter hvert vil 
de også få støtte til utdanning utover barne-
skolen. Bestemor fryder seg over at de får 
den sjansen hun selv aldri fikk. 

Og siden denne fritidsklubben også er 
en del av menighetens misjonsprosjekt, 
 betyr det at du og jeg er med på å gi 
 Chaiapons barnebarn denne muligheten 
til  utdanning.
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Hva skjer i Trosopplæringa?
Kvar einaste onsdag kjem mødre og  fedre 
strøymande til Ilen kirke for å vere med 
på babysang. Det syngast og kosast, det er 
pling og plong og spennande lydar, visuelle 
stimuli og fine samspel. Stemninga er varm 
og inkluderande, og den kjensla tar vi med 
ned til lunsjen. Kirka er også open oppe for 
dei som vil stikke innom for lystenning, 
bønn, ei stille stund eller for å kikke. Dei 
aller minste babyane får ei eiga sangstund 
til slutt, og innimellom godlydar, regler og 
musikk, er det amming, trøyst og kos. For 
min eigen del, som menighetspedagog i 
Ilen, er det eit privilegium å få vere med på 
denne tida, bli kjent med desse  menneska 
og få dele denne gode stunda i kirka med 
dei. Når vi kvar gong avsluttar med vel-
signelsen, kjenner eg at dette arbeidet er 
både godt og viktig! Om fleire ønsker å 
bidra med praktisk hjelp, ta gjerne kontakt!

Ellers har det vore nokre andre tiltak 
i Trosopplæringa også sidan sist, som 
 Tårnagentdag og Agent for rettferdighet. 
I april inviterte vi til Kirkerotteteater 
i Barnas katedral i Lademoen kirke, i 
 samarbeid med Domprostiet og Sverres-
borg menighet. Rundt 200 barn og vaksne 
fekk med seg denne herlege forestillinga, 
som var veldig vellukka! Ta gjerne ein kikk 
på nettsida: www.kirkerottene.no

Det blir Noahs ark-dag for 2.  klassingar 
torsdag 11. august, i samarbeid med 
Sverres borg og Byåsen menigheter. Dette 
har blitt fast tradisjon, og aktiviteten  leggast 
på ein planleggingsdag før skulestart. Følg 
med på nettsidene for meir informasjon om 
denne artige dagen!

Tekst og bilde: Guro Gaustad Anderssen
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Ilen menighetsråd  
2015–2019

I forrige og i de følgende nummer av Ilen menighetsblad vil vi presentere det nye  rådet 
som skal lede menigheten vår. Vi stiller samtlige personer presis samme spørsmål  
– et spørsmål vi i redaksjonen opplever som særs viktig:

Hvilken verdi/hvilket fotavtrykk vil du at Ilen menighet skal ha fra  
nettopp deg etter dine fire år i menigheten?

Denne gangen er det Mikaela Vettenranta Rønstad og  
Steinar Nordal vi ber om å  presentere seg: 

Steinar Nordal (62) 
er professor ved 
NTNU siden 1987. 
(Sivilingeniør NTH 
Bygg og dr.ing NTH 
Geoteknikk - likeså 
dekanus NTNU - 
Fakultet for bygg og 

miljøteknikk). Han har også flere styreverv 
ved NTNU, UNIS og i SINTEF. I fritiden 
har han vært speiderleder, troppsleder mm 
i Norges KFUK og KFUM speidere.

Jeg skulle ønske at Ilen menighet om 4 år 
framstår som en aktiv menighet der sta-
dig flere kan møte Gud i et åpnet, krist-
ent felles skap preget av varme, omsorg 
og  toleranse. Jeg håper på fart i barne- 
og ungdoms-arbeidet og at Kirkestua er 
full av ungdommer. Jeg håper på mange 
fullsatte gudstjenester og mange godt 
besøkte, fine konserter i Ilen kirke, gjerne 
et kor. Jeg håper at vi i menighetsrådet om 
fire år kan ha bidratt litt til dette.

Mikaela  Vettenranta 
Rønstad (36) er 
master i  historie 
fra NTNU. Hun 
har  erfaring fra 
arkiv- og prosjekt-
arbeid og tillitsverv 
i  Trondhjems histo -

riske  forening, Forening Norden og 
 Amnesty Student nettverk i Trondheim. 
Hun har vært medlem av Gudstjen-
esteutvalget i Ilen menighet, kirketjener 
(vikar) og kirkevert. 

Jeg ønsker at menigheten kan trekke til 
seg flere unge voksne. For eksempel ved 
 «byttegrupper» av god litteratur ifm. 
kirkekaffen (ta med deg en bok og bytt 
til en ny), «Åpne dager» for  omvisning, 
fortellinger om kirkens historie og 
 demonstrering av orgel.
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 representant i styret. Dersom du ønsker å få 
referatet fra møtet, må du bare ta kontakt.

Vi er allerede i gang med planleggingen 
for årets «Kirkehage». 1. mars hadde vi 
oppstartmøte i planleggingskomiteen. I år 
varer arrangementet i 8 dager, 27.  juli - 03. 
aug, så det krever mye tilretteleggelse og 
forarbeid og ikke minst mange  personer 
som vil stille opp som medhjelpere. Vi vil 
denne gangen forsterke midtvakta med 
flere personer da vår erfaring i fjor viste at 
det var ekstra stort besøk i det tidsrommet. 
Rammene for vaktlistene er nå klare så 
 dersom du har lyst og anledning til å ta ei 
eller flere vakter, vil vi bli svært glade for 
å høre fra deg! 

Kontakt gjerne Kari-Anne H. Gjettum,  
tlf. 95156466 – epost: kari.anne.gjettum@
gmail.com. Dere som har vært med  tidligere, 
vil bli forespurt om å gjøre en innsats også  
denne gangen. Vi ønsker dere en strålende 
vår! På  gjensyn!

Ilen Kirkes Venner (IKV) hadde sitt 
årsmøte den 17. mars. Det var et  gledelig 
stort oppmøte, og vi hadde en trivelig kveld 
sammen. Vi er svært takknemlige for at Tor 
og Gunhild Singsaas hadde  anledning til å 
være sammen med oss og for at biskop Tor 
ville holde andakt for oss. Bjørn  Øyangen 
og Arne Mårnes fra Kirkevergen, som 
vi har mye samarbeid med, kom også til 
møtet vårt og fortalte om deres arbeid i 
Stavne kapell. Det var godt å få denne 
 redegjørelsen for vi i IKV er svært opptatte 
av at Stavne kapell skal bli mer tilgjengelig 
og brukt. Det tilpasses nå bedre for bl.a. 
rullestolbrukere.

Årsmelding med regnskap for 2015 og 
budsjett for 2016 ble sjølsagt gjennomgått, 
og valg av nytt styre ble gjort. Det nye 
styret består nå av Edel Lundemo leder, 
Liv  Norberg kaasserer, Asbjørg  Hellesvik, 
Mariann Melandsø og varamenn: Ole 
A. Møllerløkken og Per Gunnar Ekvold. 
Mikaela Rønstad er menighetsrådets 

Ilen kirkes venner
Tekst: Kari-Anne H. Gjettum

Kari-Anne Husevåg Gjettum 
trer nå ut av styret i IKV. Vi takker 

henne på det varmeste for alt arbeidet 
hun gjennom år har bidratt med. 
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I skrivende stund er konfirmasjons dagen 
nært forestående. Hvordan har dere hatt 
det? Ble forventningene innfridd? Vi 
startet året med en pilgrimsvandring, og 
dette året har vært en vandring for dere. 
Vi begynte også de første samlingene med 
å veve. Første samling avspeilet det farge-
rike og unike i dere; så fikk dere velge 
mellom få farger, lys gul for glede, grønn 
for håpet, sort for tristheten. På en senere 
samling skulle dere bruke avispapir for alt 
det kjedelige i livet. Gjennom året skulle 
vi se resultatet av ett års veving i ulike 
farger. Vi kom et godt stykke før denne 
veven på et besynderlig vis forsvant fra 
kirken. Men vi kan se veven for oss. Hva 
har satt spor i dere, hvilke farger har vært 
fremtredende i deres liv dette året?

Nå kan dere se fremover. Hvordan skal 
livet bli? Mye har man ikke kontroll på, 
mens andre ting kan man velge. Dere kan 
nå bestemme dere for hva som skal ha 
plass i deres liv. Jeg husker jeg fikk 2200 
kroner til konfirmasjonen. Jeg visste den 
gangen at jeg ville dra ut å se verden og 
begynte å spare. Seks år senere  hadde 
jeg spart så mye penger at jeg kunne 
 reise verden rundt på et lavbudsjett i fem 
måneder. Det har vært mye snakk om de 

forskjeller som fins blant konfirmanter i 
landet vårt når det gjelder pengegaver. Vi 
får ikke gjort så mye med forskjellene her 
og nå, men dere kan velge hva som betyr 
noe for dere. Hvordan vil dere bruke det 
dere fikk? 

Kristuskransen som er utviklet av Martin 
Lønnebo har vi brukt noe i under visningen. 
To røde perler for kjærligheten. Det man 
får og det man gir. Ingen kjærlighet blant 
mennesker kan vokse frem om man ikke 
får noe til tilbake – eller om man ikke gir 
noe av seg selv. Gjennom dette året, har 
dere unge gitt av dere selv og vist meg litt 
av hvem dere er. Jeg håper møtene i Ilen 
kirke har gitt dere noe å ta med  videre. 
Jeg ønsker for dere at troen på Gud skal 
være en naturlig del av deres liv og at 
Kristus kan lede dere gjennom vansker og 
gleder. Og om det dere trodde på skulle 
bli borte for dere, så kjenner vi historien 
om brevduen som alltid kommer tilbake 
til utgangspunktet. Den hellige ånd, duen, 
reiser ut, men som et barn som vet det er 
elsket, kommer den alltid - før eller siden 
- hjem igjen. 

Konfirmantprest Åshild Brenne

Kjære Konfirmanter

“Wasn’t it beautiful when you believed in everything?” 
― Taylor Swift.
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11.00 
Elise Utseth
Theodor Leikvold Stamnes
Ola Flatmark
Tobias Schjølberg Flakne
Live Kaski Heldal
Truls Bekkevahr
Even Tiller 
Robin Edvardsen Dahle
Stine Ulfsnes
Ingvild Moen Hansen

Maria Kvalø Moe
Maja Olsen 
Ole-Andreas Asmervik Drivenes 
Albert Sørli Asmervik
Hedda Finnøy
Frida Wallin Johansen
Kaya Marlene Wågø
Bjørn Ivar Øye
Jonas Dahle Østerlie
Ingvild Sommerseth
Erlend Kiplesund 

Konfirmasjonsgudstjeneste i Ilen kirke 8. mai.
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13.00
William Johannes Askim
Karoline Volden
Kristina Vollan
Hans Christian Okstad
Alf Johan Folgerø
Ida Louise Warhuus Smeby
Malin Gjørv Haugland
Christian Lyngen Johansson
Robert Krogdal Hoseth

Helene Voigt Lorvik
Amanda Katrin Lundager
Tobias Holthe Moe 
Martin Silseth Munkvik
Vilde Nordseth
Maria Skjærvik
Jamila Storbækken
Synne Afandi Malenge Rosenlund
Maria Dalen

Foto: Studio Elle Melle



22 Ilen Menighetsblad

Da er våren kommet og det er også like før Iladagan braker løs. I år har Iladagan  
eksistert i 30 år og dette feirer vi med et rikholdig program. Nytt av året er at vi setter 
opp et festivaltelt i Ilaparken hvor det kommer til å bli servering og konserter.

Det er selvfølgelig også mye annet som skjer i de seks dagene vi holder på, så det er 
bare å finlese programmet for å finne noe som frister å være med på.

Vi håper ilingene også i år setter pris på det vi har på programmet og møter  
opp på de forskjellige arrangementene. Uten at dere er med og støtter opp og kjøper 
billetter til de konsertene vi må ta betaling for, er det ikke mulig å gjennomføre et så 
stort arrangement som Iladagan har blitt. 

Så sett av dagene 31. mai til og med 5. juni og bli med å feire 30-årsjubileum. 
Hjertelig velkommen til alle og enhver!

Velkommen til Iladagan,

vi feirer 30 år

5. juni blir det ny friluftsgudstjeneste ved Ilabekken. Dette bildet er fra 2015. Bilde: Finn Nilsen

Tekst: Harald Rokkones
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TORSDAG 2. JUNI ILEN KIRKE 
KL 19.00 BØRGE PEDERSEN MED 
VENNER – Kr 350.00 + Avgift

FREDAG 3. JUNI FESTIVALTELTET 
KL 20.00 JACK VREESWIJK DUO –  
Kr 350.00 + Avgift

LØRDAG 4 JUNI FESTIVALTELTET 
KL 20.00 DR. BEKKEN TRIO FEAT 
HANS BOLLANDSÅS – Kr 350.00 + Avgift

SØNDAG 5. JUNI FESTIVALTELTET 
KL 13.00 ULF RISNES – Gratis

Noen utvalgte fra programmet 

under årets Iladaga

Billetter til alle konsertene kjøpes på ticketmaster.

UTSTILLING I KIRKESTUA MED 
KUNST AV ÅSHILD BRENNE 
31. mai 2016. Utstillingen åpnes kl. 
21.00 av Britt-Inger Volden. En kvart del 
av inntektene fra Åshild Brennes salgs-
utstilling går til flygelnedbetaling

FØR ÅPNINGEN SPILLER 
KJETIL MULELID TRIO 
(KMT) i kirken fra kl. 20.30. Det blir et 
livlig og flott møte med vårt nye  flygel, 
sammen med jazzmusikere som er 
 utdannet her i Trondheim. Velkommen! 
Gratis inngang.

Kjetil Mulelid er en spennende pianist 
som formidler en musikalsk og gripende 

historie. Sammen med sin trio spiller de 
en blanding av improvisiert og  komponert 
musikk med vakre melodier, lekende 
 rytmer, nysgjerrige lyder og  intense 
 improvisatoriske momenter. Sårbare 
og stemningsfylte partier blandes med 
 energisk spilleglede og personlighet. 

KMT består av Kjetil Mulelid – piano, 
Andreas Winther – trommer, Bjørn  Marius 
Hegge – kontrabass: tre unge og svært 
 aktive musikere som preger norges yrende 
jazzmiljø med bakgrunn fra den kreative 
og unike Jazzlinja i Trondheim. 
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ILADAGSPROGRAM

TIRSDAG 
18.00 - 18.30 
Trubadur Dag Tiller 
spiller. Hatten går. 
Sted: Thaitanic 
19.00 
Åshild Brenne, 
kunstutstilling 
kirkestua i Ilen kirke 
20.00 
Quiz på 
aktivitetshuset 
20.30 
Konsert med Kjetil 
Mulelid trio i ilen kirke 

ONSDAG 
09.00 - 16.00 
Åshild Brenne, 
Utstilling Ilen kirke 

16.00 - 20.00 
Re-designverksted 
Ta med klær, stoffer , 
andre ting du vil 
redesigne. Proff hjelp. 
Kr 100,- Atelier Ilsvika 
18.00 
Musikalsk suppekveld 
med Elias Akselsen 
50,- Aktivitethuset 
21.00 
Konsert med Bjørn 
Fjellvær på Ila 
Brainnstasjon. 

TORSDAG 
18.00 
Språkkafe og basse 
på Ila Brainnstasjon 
19.00 
Åpning 
sommerutstilling på 
Galleri Ismene 
Andreas Widerøe 
Hagen 
19.00 
Børge Pedersen med 
venner i ilen kirke. 
kr 350 + avgift 
21.00 
Jamsession på Ila 
Brainnstasjon 
21.00 
Konsert m/d` Klang i 
festivalteltet. 

FREDAG 
10.00 - 16.00 
Åshild Brenne, 
Utstilling Ilen kirke 

18.00 
Ilarevy med servering 
Ila Aktivitetshus 150,- 
21.00 
JackVreeswijk kr350 
+ avgift i festivalteltet. 
Dørene åpnes 16.00 
Jonas Brekke kl.20.00 
21.00 
Rock Wave på Ila 
Brainnstasjon 

LØRDAG 
10.00 - 16.00 
Åshild Brenne, 
Utstilling Ilen kirke 
11.00 - 16.00 
Marked i Ilaparken 
11.00 - 15.00 
Andersen&Gundersen 
utsalg av økologisk is 
og brus i garasjen ved 
Ila Brainnstasjon 
11.00 - 16.00 
Salgsutstilling Bilder 
og Brukskunst i 
Aktivitetshuset 
12.00 
Transportsykkelritt 
Ilaparken 
12.00  
Bassemesterskap v/
Ila Brainnstasjon 
12.00 Bydelsvandring 
Vestre Ila kr 50 
Oppmøte v/Ila 
legesenter 

12.00 - 17.00 
Musikkfest i Ilaparken 
12.00 - 16.00 
Skansen-festivalen 
Åpning med kor. 
drageßygning, sirkus, 
konserter, mat, 
maling, utstilling, 
vintage-marked, kafe 
mm på Steinerskolen 
13.00 
Trylleskole for barn 
med Paul Rocks i 
Ilaparken 
14.00 
Showkamp med Ila 
fotballag i iladalen 
14.00  
Bydelsvandring Østre 
Ila kr 50 Oppmøte v/
Ila legesenter 
17.30 - 19.00 
Bakgårdskonserter 
med div.artister i 
Koefoedgeilan 9. 
Hatten går 
21.00 
DR. Bekken trio feat 
Hans Bollandsås  
Festivaltelt i ilaparken 
kr 350 + avgift 
Dørene åpner 16.00 
Madcap Flyers kl 20 
21.00 
Pubway på Ila 
Brainnstasjon 

SØNDAG 
11.00 
Utegudstjeneste i 
iladalen 
13.00 - 17.00 
Åshild Brenne, 
Utstilling Ilen kirke 
12.00 - 15.00 
Marked i Ilaparken 
12.00 - 15.00 
Salgsutstilling Bilder 
og Brukskunst i 
Aktivitetshuset 
13.00 
Konsert med Ulf 
Risnes. Gratis. 
Festivaltelt i ilaparken 
14.00 
Barne/familie 
trylleshow med Paul 
Rocks i ilaparken 
14.00 
Søndagsjazz 
Aleksander Lindås 
Trio. Hatten går i 
festivalteltet 
15.00 
Konsert Gratis 
Donald & venner, 
Therese Ulvan, Bjørn 
Saksgård.   
Festivaltelt i ilaparken 
18.00 
Avslutningskonsert 
med Dype spor på 
Lille skansen.  
Hatten går 

ILADAGAN 30ÅR    TIRS 31MAI - SØN 5JUNI 2016

2% kjøpeutbytte for medlemmer
i Coop Midt-Norge
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ILADAGSPROGRAM

TIRSDAG 
18.00 - 18.30 
Trubadur Dag Tiller 
spiller. Hatten går. 
Sted: Thaitanic 
19.00 
Åshild Brenne, 
kunstutstilling 
kirkestua i Ilen kirke 
20.00 
Quiz på 
aktivitetshuset 
20.30 
Konsert med Kjetil 
Mulelid trio i ilen kirke 

ONSDAG 
09.00 - 16.00 
Åshild Brenne, 
Utstilling Ilen kirke 

16.00 - 20.00 
Re-designverksted 
Ta med klær, stoffer , 
andre ting du vil 
redesigne. Proff hjelp. 
Kr 100,- Atelier Ilsvika 
18.00 
Musikalsk suppekveld 
med Elias Akselsen 
50,- Aktivitethuset 
21.00 
Konsert med Bjørn 
Fjellvær på Ila 
Brainnstasjon. 

TORSDAG 
18.00 
Språkkafe og basse 
på Ila Brainnstasjon 
19.00 
Åpning 
sommerutstilling på 
Galleri Ismene 
Andreas Widerøe 
Hagen 
19.00 
Børge Pedersen med 
venner i ilen kirke. 
kr 350 + avgift 
21.00 
Jamsession på Ila 
Brainnstasjon 
21.00 
Konsert m/d` Klang i 
festivalteltet. 

FREDAG 
10.00 - 16.00 
Åshild Brenne, 
Utstilling Ilen kirke 

18.00 
Ilarevy med servering 
Ila Aktivitetshus 150,- 
21.00 
JackVreeswijk kr350 
+ avgift i festivalteltet. 
Dørene åpnes 16.00 
Jonas Brekke kl.20.00 
21.00 
Rock Wave på Ila 
Brainnstasjon 

LØRDAG 
10.00 - 16.00 
Åshild Brenne, 
Utstilling Ilen kirke 
11.00 - 16.00 
Marked i Ilaparken 
11.00 - 15.00 
Andersen&Gundersen 
utsalg av økologisk is 
og brus i garasjen ved 
Ila Brainnstasjon 
11.00 - 16.00 
Salgsutstilling Bilder 
og Brukskunst i 
Aktivitetshuset 
12.00 
Transportsykkelritt 
Ilaparken 
12.00  
Bassemesterskap v/
Ila Brainnstasjon 
12.00 Bydelsvandring 
Vestre Ila kr 50 
Oppmøte v/Ila 
legesenter 

12.00 - 17.00 
Musikkfest i Ilaparken 
12.00 - 16.00 
Skansen-festivalen 
Åpning med kor. 
drageßygning, sirkus, 
konserter, mat, 
maling, utstilling, 
vintage-marked, kafe 
mm på Steinerskolen 
13.00 
Trylleskole for barn 
med Paul Rocks i 
Ilaparken 
14.00 
Showkamp med Ila 
fotballag i iladalen 
14.00  
Bydelsvandring Østre 
Ila kr 50 Oppmøte v/
Ila legesenter 
17.30 - 19.00 
Bakgårdskonserter 
med div.artister i 
Koefoedgeilan 9. 
Hatten går 
21.00 
DR. Bekken trio feat 
Hans Bollandsås  
Festivaltelt i ilaparken 
kr 350 + avgift 
Dørene åpner 16.00 
Madcap Flyers kl 20 
21.00 
Pubway på Ila 
Brainnstasjon 

SØNDAG 
11.00 
Utegudstjeneste i 
iladalen 
13.00 - 17.00 
Åshild Brenne, 
Utstilling Ilen kirke 
12.00 - 15.00 
Marked i Ilaparken 
12.00 - 15.00 
Salgsutstilling Bilder 
og Brukskunst i 
Aktivitetshuset 
13.00 
Konsert med Ulf 
Risnes. Gratis. 
Festivaltelt i ilaparken 
14.00 
Barne/familie 
trylleshow med Paul 
Rocks i ilaparken 
14.00 
Søndagsjazz 
Aleksander Lindås 
Trio. Hatten går i 
festivalteltet 
15.00 
Konsert Gratis 
Donald & venner, 
Therese Ulvan, Bjørn 
Saksgård.   
Festivaltelt i ilaparken 
18.00 
Avslutningskonsert 
med Dype spor på 
Lille skansen.  
Hatten går 

ILADAGAN 30ÅR    TIRS 31MAI - SØN 5JUNI 2016

2% kjøpeutbytte for medlemmer
i Coop Midt-Norge
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Velkommen til kirke

I Fjellseter kapell er det gudstjeneste tilnærmet  
hver søndag. Tidspunktet kl 11.15 korresponderer med bussen til Skistua.  

Andaktene  kunn gjøres i Adresseavisens kulturdel på lørdager.
Se også fjellseterkapellet.no

29. mai, 2. søndag i treenighet 
Tekst: Johannes 3:1-13
Kl. 11: Musikkgudstjeneste ved  
Åshild Brenne og Anna Runesson.
Samarbeid med Svenska kyrkan. 
 Sommeravslutning på menighetshuset.
Offer til felles prosjekt.

5. juni, 3. søndag i treenighet ved 
Ilabekken. Tekst: Markus 10:13-16
Kl. 11: Friluftsgudstjeneste ved 
Lars Sperre. Verdens Miljødag og 
 Skaperverkets dag. Offer til Ila 
 Velforening.

12. juni, 4. søndag i treenighet
Tekst: Matteus 9:35-38
Kl. 11: Høymesse ved Lars Sperre.
Offer til menighetens arbeid.

19. juni, 5. søndag i treenighet
Tekst: Matteus 18:12-18
Kl. 11: Familiegudstjeneste  
ved Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid. 

26. juni, Aposteldagen i Havstein kirke
Tekst: Apostlenes gjerninger 9:1-19
Kl. 11: Høymesse ved Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid.

3. juli; Ingen gudstjeneste i Ilen kirke

10. juli, 8. søndag i treenighet
Tekst: Markus 12:28-34
Kl. 11: Høymesse ved Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid.

17. juli, 9. søndag i treenighet
Tekst: Lukas 6:36-42
Kl. 11: Høymesse ved  
Marianne Hermann Brekken.
Offer til menighetens arbeid. 

24. juli; Ingen gudstjeneste i Ilen kirke

28. juli, Olavsfestdagene
Kl. 20.30: Pilegrimsmesse i Ilen kirke 
og vandring til Olavsvake i domkirken.
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21. august, Vingårdssøndag
Tekst: Matteus 19:27-30
Kl. 11: Høymesse ved Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid.

28. august, 15. søndag i treenighet
Tekst: Johannes 15:9-12
Kl. 11: Gudstjeneste på Damhaugen  
ved Lars Sperre. Skyss fra 
 Menighetshuset kl. 10. Offer til 
menighetens arbeid.

4. september, 16. søndag i treenighet
Tekst: Matteus 11:16-19
Kl. 11: Høymesse ved Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid. 

31. juli, 11. søndag i treenighet
Tekst: Johannes 8:31-36
Kl. 11: Høymesse ved Lars Sperre.
Offer til menighetens arbeid. 

7. august, 12. søndag i treenighet
Tekst: Johannes 4:27-30,39-43
Kl. 11: Høymesse ved Lars Sperre.
offer til menighetens arbeid.

14. august, 13. søndag i treenighet
Tekst: Johannes 15:13-17
Kl. 11: Familiegudstjeneste  
ved Lars Sperre.
Offer til menighetens arbeid.

Berit Devika og sju år gamle Hans 

Andreas Akseth  Melandsø ser ut til å 

ha ei god stund sammen i kirka vår. 

Bilde: Edel Lundemo
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«Men 
størst av 

alt er
kjærligheten»

1. Korr 13

«La 
de små 

barn komme 
til meg»

Markus 10,42

Slekters gang

«Lær 
oss å telle 

våre dager så 
vi kan få visdom i 

hjertet.»
Salme 90,12

Viede Ilen Kirke
Matilde Pernille Sigurddatter & Henrik Hagebakken  27.02.2016

Døpte Ilen kirke
Henrik Holla Jenssen 07.02.2016
Sindre Eriksson 20.02.2016
Ingri Bachke Forus 21.02.2016
Oliver Johansen 28.02.2016
Edvin Marstrand Hasle 03.04.2016
Maria Dalen 10.04.2016
Bo Berre Bassøe 17.04.2016

Døde Født: Død:
Oddvar Magne Remman 10.05.1924 30.01.2016
Hans Christian Manstad 10.07.1927 06.02.2016
Anne Synnøve Karlsen 19.09.1921 07.02.2016
Eivind Halfdan Schistad 24.11.1925 29.02.2016
Judith Christine Lund Helde 06.08.1921 17.03.2016
Arnulf Pettersen 20.07.1924 17.03.2016
Jorunn Hofstad 17.02.1923 18.03.2016
Bjørn Arneberg 02.07.1925 24.03.2016
Odd Ragnar Robertsen 10.07.1933 17.04.2016
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Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå

Offer/gaver
31.01.2016 Menighetens arbeid Kr.   880,00
07.02.2016 Menigheten arbeid Kr. 1062,00
14.02.2016 Flygel i Ilen kirke Kr. 2653,00
21.02.2016 Flygel i Ilen kirke Kr. 2450,00
28.02.2016 Menighetens arbeid Kr.   839,00
06.03.2016 Menighetens arbeid Kr. 1245,00
13.03.2016 Menighetens arbeid Kr. 1098,00
20.03.2016 Kirkens Nødhjelp Kr. 1962,00
24.03.2016 Fjellseter kapell Kr.   602,00
27.03.2016 Menighetens arbeid  Kr. 1097,00
28.03.2016 Fjellseter kapell Kr.   692,00
03.04.2016 Menighetens arbeid Kr. 2735,00
10.04.2016 Menighetens arbeid Kr.   255,00
17.04.2016 Menighetens arbeid Kr. 2213,00
24.04.2016 Menighetens konfirmantarbeid Kr. 1702,00
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Brodtkorbs vei går fra Steinberget til Byåsveien, regulert i 1931. Den er 
oppkalt etter lærer ved sjømannskolen, marineløytnant Tobias Severin  
Brodtkorb (1836-83) og hans sønn ingeniør Tobias Brodtkorb (1873-1939).
Familien Brodtkorb eide Arildløkken som ble stykket ut til bebyggelse fra 
1900. De bygde selv de første husene i Brodtkorbs vei.

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

Bilde: Finn Nilsen

Gatenavn i Ila 
– Hvor kommer navnet fra?
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1.
Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små,
men mot allmaktens Gud du dem vender,
Han har lovet at svar skal du få.

Refreng:
Det er svar underveis, engler kommer med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

2.
Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år,
om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.

Refreng.

Ord med på veien ...
Tekst: Tore How

«Det er makt i de foldede hender», egentlig «De foldede hender», er en salme skrevet 
av redaktøren, forkynneren, læreren og dikteren Trygve Bjerkrheim (1904 - 2001) i 1955 
og i 1957 (annen strofe). Den mest kjente melodien er skrevet av Øivind Tønnesen. 
Salmen er blant annet en av Ønskekonsertens mest spilte sanger. Salmen stod ikke i 
1985-utgaven av Norsk salmebok men er nr. 631 i 2013-utgaven. I 1993 mottok Trygve 
Bjerkrheim Kongens fortjenstmedalje i gull, og i 1995 ble museet Trygve Bjerkrheim 
Stove åpnet på gården Bjerkreim der han ble født.

Det er makt i de foldede hender.

3.
Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be.
Og engang når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar klart skal du se.

Refreng.
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Erling Samuelsen
Våren 2012 mottok Erling Samuelsen 
menighetsbladets aller første rose – en 
rose som ved hver bladutgivelse gis til 
utpregede ja-mennesker i Ilen,  mennesker 
som på en uegennyttig måte gleder  andre. 
Erling Samuelsen mottok rosen for sin 
mer enn 40-årige innsats i menighets-
arbeidet. Denne våren vil vi nok en gang 
hedre Erling. Den store høvding fyller 100 
år 21. juli! Vi ser ham rak i ryggen, og vi 
hører ham ikke minst klar i tanken og vi 
minnes spesielt avslutningsordene han 
ga oss under Ilen kirkes venners årsmøte 
i fjor. Stående knyttet han mange bibel-
tekster til de dagsaktuelle nøkkelordene 
 «fremmede, utlendinger og borgerskap». 
Han ga oss virkelig mange og utfordrende 
tanker å ta med videre i dagliglivet vårt.

Erling har sittet i Menighetsrådet og var 

i mange år aktivt med i Diakoni utvalget. 
Han har tatt initiativ til flere sosiale 
 aktiviteter i menighetens regi og han var 
ansvarlig for «Trimmen» – også som 
 instruktør. Han har vært  andaktsholder 
både i Menighetshuset og i Fjellseter 
kapell og han har fungert som klokker 
og vært en drivkraft i forbindelse med 
Menighetens hyggestund. Han er  sannelig 
et utpreget ja-menneske, og det er  fortsatt 
en fryd å se 99-åringen i aktivitet  under 
loddsalget på hyggestunden. Jeg er da 
fremdeles «bare» 99, sier han med et 
glimt i øyet. 

Vi gratulerer Erling litt på forskudd med 
en stor dag. Takk for at du er du, og takk 
for alt du bidrar med i kraft av din  erfaring 
og væremåte. Vi ønsker deg fortsatt mange 
gode dager og år.

Ilens store mann fyller snart 100 år 

Tekst: Edel Lundemo



33Ilen Menighetsblad      

Fortsettelse på
Sommersetra – del 2

Erlandsen fikk omgjort bygselplassen 
Sommerseter til arvefeste, og den årlige 
festeavgiften ble mangedoblet på grunn 
av godt vedlikehold og gode tider i land-
bruket. Historiker Kristen Mo viser til 
at de senere eierne slet tungt på grunn 
av dette, samtidig som lønnsomheten 
i land bruket stadig ble dårligere. Etter 
 Erlandsen hadde Sommerseter 12 eiere på 
20 år, og gården ble delt flere ganger. Mye 
tyder altså på at Erlandsen overinvesterte. 

Kilder: 
• Egne undersøkelser av hoved- og 

 sidebygningen på Sommerseter

• Historiske oppmålingstegninger, NTH/
fylkeskonservatoren i Sør-Trøndelag

• ‘Protokoll fra kommisjonssak  mellom 
Trondhjems eligerede menn og 
 brukerne av byens utmarksplasser 
1777-1779,’ Statsarkivet, transkribert 
av Jonny Kregnes.

• Kavli, Guthorm: ‘Trønderske 
 Trepaleer,’ Oslo 1966.

• Mo, Kristen: ‘Sommersetra,’
  Trondhjem Skiklubs årbok 1968,  

s. 106-111.

Bente Egeland er sivilarkitekt og  arbeider 
som prosjektleder for  vedlikehold i 
 Trondheim kommune. Hun har  spesialisert 
seg innen bygningsvern. 

Det var trolig kjøpmann Andreas  Erlandsen 
som moderniserte  hoved bygningen på 
Sommerseter i årene  mellom 1807 og 
1815. Ombyggingen må ha vært svært om-
fattende, for både takverk, vinduer og list-
verk fornyes,  trolig også  panelet.  Portalen 
med  segmentformet over stykke og ovalt 
overlys, samt den staselige  trappen på 
hovedfasaden er også fra denne tiden.
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Hva skjer?

Gladmelding
Avflassede og skitne kirkevegger i Ilen er snart en saga blott. 17. september 
påbegynnes arbeidet med de innvendige vegger i Ilen kirke. Veggene skal males 
og pusskader vil bli utbedret. De vindussprossene som er i dårlig forfatning vil 
bli rehabilitert. 

Menighetens hyggestund

Babysang
Babysang hver onsdag kl.11 – baby fra 6 mnd, kl.13 – barn fra 0-6 mnd. 
Lunsj for alle babysangere i kirkekjelleren kl.11.30 – 12.45. Velkommen!

Bildet som er tatt av Kari-Anne Gjettum er fra 
fjorårets klasse.

Du er hjertelig velkommen i 
menighetssalen torsdagene  
1. september, 6. oktober,  
3. november og 1. desember. Hver 
gang kl. 11. Det gleder oss at årets 
sjetteklassinger fra Ila skole deltar, 
tradisjonen tro, med servering og 
loddsalg. 
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Avskjed med prosten vår
Avskjedsgudstjeneste for prost Kirsten Almås på kveldsgudstjeneste i 
Havstein kirke, søndag 19. juni kl. 19.30. 

Ilen menighet får ny sogneprest
Fungerende sogneprest Åshild Brenne er nå fast tilsatt som sogneprest for 
Ilen menighet. Vi ønsker henne hjertelig velkommen. 

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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D Ø G N V A K T 
72 87 10 22

www.vigdal.no 
 

Mælabakken 5, 7224 Melhus
Vognhallvegen 2, 7023 Trondheim, 72 89 00 80
Orkdalsveien 42, 7300 Orkanger, 72 48 56 41



36 Ilen Menighetsblad

Gamle Kongevei 52a (på Rosendal) – Etabl.:1849

Ditt prisgunstige alternativ, med tradisjon og kvalitet.

Tlf.: 7399 2222 / 9260 9098
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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 nr. 3, 2016 – Frist til 1. august 2016

HER KAN DU  
GJERNE ANNONSERE!

www.fagtrykk.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

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

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

Sokneprest
Åshild Brenne
Tlf.: 975 44 716
ashild.brenne@ 
kirken.trondheim.no 

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

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

Menighetspedagog 
Guro Gaustad Anderssen
guro.gaustad.anderssen@
kirken.trondheim.no

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.noBi

ld
e:

 F
in

n 
N

ils
en

.
38 Ilen Menighetsblad



39Ilen Menighetsblad     

post@ila.frivilligsentral
Tlf: 466 52 520

Ila FrivilligSentral
Hei. Jeg heter Annette Taraldsen og startet i februar 
som ny daglig leder her ved Ila frivilligSentral.
Ta gjerne turen innom for en hyggelig prat og kanskje 
har du lyst til å bli frivillig her hos oss.

Vi har fast seniortrim hver onsdag og Meditasjon og 
Dans ca. 1 gang pr. måned her på Ilen menighets-
hus. Ellers er det faste gå-grupper på mandager og 
 Bordtennis med Børge på tirsdager. Torsdager er det 
uformell språkkafe på Ila Brainnstasjon kl 18.00. 

Følg oss gjerne på Facebook, Ila frivilligSentral eller 
www. Ila.frivilligsentral.no. Der kan se ukeplanen over 
de forskjellige aktivitetene som foregår hos oss og i 
nærområdet. 

I år er det stor stas i Ila, da det er 30-årsjubileum for 
Iladagene som foregår fra 31. mai til 5. juni. Dette har 
blitt mer og mer populært. Ikke til å tro at noen har 
vært med så lenge som 28 år. Håper å se mange av 
dere, og at været blir med oss.



Retur: 
Ilen menighetsblad

Ilevollen 15
7018 Trondheim

Ut på tur
I Tusseløypa ved Lavollen kan liten og stor oppleve mystiske figurer av troll og 
tusser langs en fin skogsti.

Tusseløypa er omtrent 300 meter lang. Her finnes det hytte, gapahuker, benker og 
bord hvor det er fint å raste, og her er det mange aktivitetsmuligheter for barn i alle 
aldre.

Tusseløypa ligger omtrent 200 meter fra Lavollen mot Kobberdammen. Dit kan du 
komme ved å gå turstien (ca. 1,8 km) fra parkeringsplassen ved Baklidammen eller 
turstien fra parkeringsplassen ved Lavollen. 

God tur! Tekst og bilde: Kirsti Jaråker


