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Menighetsbladets rose

Bydelen vår er velsignet med mange «jamennesker». 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.

Festkomiteen for Ila velforening

Hva hadde vel Ila vært uten den fenomenale gjengen i 
festkomiteen fra Ila velforening som har holdt på i nesten 
20 år? De stiller alltid opp på arrangement, enten det 
gjelder glede eller sorg. De jobber turnus, og på et utrolig 
vis får de alltid arrangementene til å gå i «hop».

Hva hadde vel åpningen av Iladalen og Nordre avlastnings-
vei vært om ikke disse damene svingte seg rundt og laget 
2000 kanapeer til hvert av arrangementene? 

Vi har all grunn til å være stolte av dem og for den innsatsen 
de har gjort gjennom mange år. Denne fl otte gjengen består av 
Evy Solem, Ann Kristin Åberg, Brit Rokkones, 
Signe Klette Evensen og Bente Iversen Hoel.

På vegne av dem alle tar Evy imot Menighetsbladets
rose denne gangen.

Rosen er vel fortjent!

Tekst: Gerd Åberg
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Kjære iling
Det er med glede vi i redaksjonen innleder 
med å si takk, tusen takk, for gaver gitt til 
bladet. Gjennom disse stimulerer dere oss 
virkelig til fortsatt innsats for fellesskapet. 
Vi ønsker jo at bladet skal være et lim i 
nærmiljøet. Kanskje har vi oppnådd nett-
opp dette; det både gjennom bladet i seg 
selv, men også gjennom artikler vi skriver. 
I dette nummeret er vi spesielt stolt over å 
presentere stoff fra Ila skole som gjør en 
stor jobb med å ivareta barna våre på en 
forbilledlig måte. 

Like sikkert som at våren kommer, så går 
også Iladagan av stabelen. Dette er et  annet 
og meget viktig lim i bydelen. Det blir 
konserter av forskjellig slag, bydelsvand-
ring – ja noe for enhver smak. Spesielt vil 
vi fremheve turen langs menighetsgrensa 
over Stadsheia og ned til Follafoten. Merk 
deg datoen: 9. juni kl. 10.00 med buss nr. 
10 fra Kongens gate. Se eget program.
Vel møtt.

God sommer. 
Måtte den bli av det skik kelig gode slaget.

Forsiden viser «Vårens vakreste eventyr». Noen av Ilens konfi rmanter 7. mai 2017. 
Bilde: Marthe S. Lorås Berg, konfi rmasjon/portrettfoto: marthe.smugmug.com

Menighetens rose  ............................ 2
Fra gamle Trolla  .............................. 4
Om Ila skole  .................................... 6
Botanikk  .......................................... 8
Misjonsutvalget  ............................... 10
Årets konfi rmanter  .......................... 12
Kirkehagen  ...................................... 14
Iladagan 2017  .................................. 15

Kororgel til Ilen kirke  ..................... 20
En annerledes time  .......................... 22
Ord med på veien  ............................ 24
Velkommen til kirke  ........................ 25
Gatenavn i Ila  .................................. 26
Mantra II  ......................................... 27
Ilen menighetskontor  ...................... 34          



4 Ilen Menighetsblad

Av en eller annen grunn kom søsteren til 
«værksmester» Evert Ericson på Trolla 
Brug, Lydia, på besøk til Trolla. Det re-
sulterte i ekteskap mellom min bestefar, 
Bernt Norberg, og henne i 1903. De fikk 
4 sønner. Bestemor, Lydia, kom flyttende 
fra Åmol i Sverige. Hun hadde fått med 
seg et «Flyttningsbetyg för ensam person» 
fra «Pastors embete i Åmol» der det står at 
hun «är til äktenskap ledig».

Bestemor var hele tiden husmor som van-
lig var på den tiden. På offentlige brev ble 
hun titulert som «Fru bokholder Lydia 
Norberg». Som jeg husker henne, brøt hun 
på det svenske. Hun leste juleevangeliet på 
svensk og etterlot seg en del noter og sang-
bøker på svensk. Ellers kan jeg huske hun 
var svært flink i håndarbeid. Hun  sydde 
bl.a. som før nevnt, en vakker alterduk 
til Ilen kirke og hun broderte et fantastisk 
bilde av Nidarosdomen. Vi har også flere 
gardiner og duker som hun har brodert på 
kunstferdig vis 

Bendix, gift med Ane Gisvolløkk, og Bernt 
og Lydia var svært aktive i misjonsforen-
ingsarbeid, særlig for Hedningemisjonen, 
senere Det Norske Misjonsselskap, eller 

«gammelhedningene» som det av noen ble 
kalt, ettersom det var det eldste misjons-
selskapet her til lands. (Stiftet i 1842). I 
protokoller fra 1894: «Salgs- Fortegnelse 
over Arbeider og Gaver til Hedningemi-
sjonsforeningen i Trolla» ser vi at de på 
vårparten hvert år har hatt salg av arbeider 
og gaver. Der ble det blant annet solgt ap-
pelsiner til 30 øre, strømper, oljelykt til 2 
kr., kurver, brødkniver og mye annet nød-
vendig utstyr. Den 14/4 1894 har de hatt 
et slikt salg, og det kom inn Kr. 201,63 
«Hvilket beløb er leveret kasserer for 
Trondhjems forening for «Hedningemis-
jonen» i Zulu og Madagaskar».

Jeg har også en «Kassabog for Medlem-
menes Indskud i Spareforeningens Kasse» 
fra 1869. I februar 1869 ble det av 23 
innskytere satt inn 18,00 specidaler. Det 
største beløpet var 3,80 specidaler innsatt 
av Chr. Buseth.

Dette var noen små glimt fra tre genera-
sjoner Norbergs liv og virke i Trolla 
og Trolla Brug, fra min oldefar Bendix 
som ble ansatt der i 1858, fire år etter 
 oppstarten, og til min onkel Baard som ble 
pensjonert i 1983. En kan undres over at 

Glimt fra «gamle» Trolla

I forrige nummer fortalte Per Norberg fra sin slekts historie i Trolla.
Han startet med sin oldefar Bendix Norberg og sønnen Bernt.

Denne gangen får vi høre litt mer om Pers bestemor, Lydia Norberg.
Tidligere har vi fått høre en del om henne i forbindelse med omtale av den 

flotte alterduken som hun broderte og ga til Ilen kirke i 1935.

Tekst: Per Norberg 
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et jernstøperi ble lagt til en så, 
etter den tiden, avsides plass. 
Men på baksiden av boken 
av Oskar Baust Gogstads bok 
«Trolla Brug, Dets tilblivelse og 
historie.» står det bl.a: «.....var 
grunn lagt av en krets haugianere 
som ville skape et idealsamfunn 
rundt bedriften – «Et Gosen i 
Egypti Land». Om det lyktes må 
 andre vurdere.

rundt bedriften – «Et Gosen i 
Egypti Land». Om det lyktes må 

Bilder:
Brudebilde av Lydia og Bernt Norberg.
Lydias fribroderi av Domkirka.
Kassadagbok fra 1869.



6 Ilen Menighetsblad

Hun forteller at skolen i flere år har  jobbet 
kollektivt og kunnskapsbasert med inte-
grering. Allerede i 2005 resulterte det i 
at de fikk Benjaminprisen som gis til en 
skole som har utmerket seg i arbeidet mot 
rasisme og diskriminering. Juryen hadde 

merket seg at skolens planer vitnet sterkt 
om forpliktelser og engasjement i dette 
viktige arbeidet.

Rektor viser videre til Handbok for Ila 
skole 2016/17: Det handler om at elever 
uansett kjønn, sosial bakgrunn, evner og 
forutsetninger skal inkluderes i felles
skapet i skolen hvor elevene skal møte et 
likeverdig og tilpasset opplæringstilbud.

Som eksempel sier rektor Trude: Også 
de voksnes tilstedeværelse har vært og er 
 viktig ved Ila skole. Læreren prøver – i 
tillegg til det faglige – å være en god rolle-
modell i praksis. «Vi snudde speilet og så 
på oss selv, hva kan vi ansatte gjøre for 
barna?» Et utsagn som vi i redaksjonen 
uten videre slutter oss til og som vi mener 
kan overføres til andre områder i livet.  

Elevmedvirkning er også grunnleggende 
ved skolen. Både elevrådet,  elevrådsstyret 
og trinnrådene har en  sentral rolle i 
skoledemokratiet. Samarbeidet med hjem- 

Ila midt i verden – med glede 
og læring på ferden

Tekst og bilde: Edel Lundemo

En fortsettelse av serien om dialog mellom kulturer.
Nå: Dialog ved Ila skole.

Overskriften som også er Ila skoles visjon, gjør oss nysgjerrig. Hvordan arbeider 
en barneskole som har en så fin visjon med dialog mellom kulturer? Vi inviteres 
til samtale med Trude Mathiesen, rektor ved Ila – Norges nest eldste grunnskole 
(1770). Respekten for rektor sitter i ryggmargen. «Frykten» er ubegrunnet. Vi 
møter en trivelig rektor Trude som innbyr til en varm og nær samtale.

Trude Mathiesen, rektor ved Ila.
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får, ved hjelp av tospråklig fagopplæring, 
støtte i den øvrige undervisningen Til tider 
kan det være opptil 25 ulike morsmål! Vi 
ser utfordringen. Vi registrerer med glede 
at barn som kommer til byen vår, virkelig 
får hjelp fra starten av. 

Hvor kommer så disse elvene fra?  Rektor 
Trude forteller: Ved å følge nyhetene og 
verdenssituasjonen, vet vi i hovedsak 
hvem som kommer til oss. En periode kom 
de fra Balkan, senere kom svært mange 
fra Polen. I dag er det i hovedsak barn fra 
Syria som kommer. Disse kommer gjerne 
rett fra flyktningeleirer og kan ha en stor 
bagasje med seg. Godt da å  registrere 
at vi har dyktige lærere med års erfar-
ing i dette uhyre viktige arbeidet. Rektor 
forteller stolt at lærere som begynner i 
mottaks klasser gjerne blir værende. Dette 
 o ppleves som en særs givende jobb.

Vi spør om det er forskjell på minoritets-
barn og på norskættede barn. Ja, sier 
 rektor. Våre nye landsmenn har med seg en 
ekstra stor respekt for skolen, læreren og 
for  rektor. Foreldrene er gjennomgående 
glade og takknemlig for den muligheten 
barna deres får. Likeså at skolebøkene er 
gratis. 

met er óg særs viktig, og dette er  p reget av 
åpenhet og dialog. 

Videre jobbes det systematisk for å av-
dekke mobbing. Det ett enkelt barn opp-
lever, tas på alvor og sjekkes grundig slik 
at nødvendige tiltak eventuelt kan settes 
inn så raskt som mulig. Dette med bak-
grunn i skolens verdiforankring. Innsat-
sen går tilbake helt til år 2000. Et godt 
skolemiljø er faktisk en rett unger har i 
dag og en ny lovendring er på trappene; 
0- toleranse mot mobbing.

Alt dette danner et godt grunnlag for å 
åpne opp også for minoritetsspråklige 
barn som kommer til kommunen. Alle 
nyankomne får et skoletilbud, og vi har i 
dag fire slike skoler på barnetrinnet: Ila, 
Kattem, Bispehaugen og Saupstad. Ila har 
den største mottaksklassen og kan ha hele 
65 elever.  

Mottaksskolens oppgave er å gi nyan-
komne minoritetsspråklige elever opp-
læring i grunnleggende norsk. Elevene 
kan gå i mottaksgruppe i inntil ett år før de 
blir overført til den skolen de tilhører  etter 
adresse. Der får de minste nå noe opp-
læring i morsmålet sitt. De største elevene 

fortsettelse side 28
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En av de aller mest skyggetålende plantene 
i norsk fl ora er gaukesyre. Den kan vokse 
på skogbunnen med bare 1% av det lyset 
som treffer trekronene, tilgjengelig. Den 
har altså et ekstremt lavt lyskompensasjons
punkt, der den oppbyggende fotosyntesen 
(opptak av CO2, produksjon av sukker og 
oksygen,) overgår den nedbrytende respir-
asjonen (åndinga, oksygenforbruk og for-
brenning av sukker, frigjøring av CO2). 
Arten trives ikke i åpen eng, sola blir for 
sterk. Under det skyggefulle berget ved 
bommen der Strandlinja starter, stod inntil 
for et par år siden ei gammel selje. Ut fra 
et råtehull i stammen vokste det en vakker 
bukett med gaukesyre. Nå er skogen rydda 
og selja borte. 

I skyggefulle, næringsfattige skoger er 
gaukesyre ofte den eneste arten med blom-
sterpryd på våren og forsommeren. Seinere 
kan skogstjerna dukke opp. Begge artene 
er kvite, men gaukesyra har tynne,  nesten 
gjennomskinnelige kronblad, ofte med 
tydelige rødlilla striper. Bladene er vakre, 
trekopla og kløverliknende og smaker 
friskt syrlig. Lokalnavn som skogsyre, 
surkløver, kløversyr har vært vanlig. Sur-

vaffel og gaukvaffel har også vært brukt, 
siden bladene kan likne ei lita vaffelplate 
med sine tre hjerteforma småblad.

Syra og navnet på planteslekta har sam-
menheng: Oxalis inneholder oksalsyre. Vi 
fi nner denne syra også i rabarbra og eng-
syre (surblad). Oksalsyre er nokså hard mot 
nyrer og mage og planten bør brukes med 
forsiktighet. De fl este tåler likevel godt en 
frisk, liten handfull i salaten. Slekts navnet 
Oxalis kommer fra gresk oxys = sur og 
artsepitetet acetosella er en forminskende 
form fra latin acetum = eddik (jf. eng. acid 
= syre). Altså en liten, eddiksur plante … 
Og i eldre tider var det nettopp eddiksyre 
man trodde arten inneholdt. Man regnet 
den som virksom mot feber, skjørbuk, treg 
mage og blodforgiftning. Det var også 
vanlig å spise blader eller de første blom-
stene om våren, slik man gjerne gjorde 
med blåveis og kvitveis (obs: giftige!). Det 
skulle gi lykke og helsebot.

Gaukesyre har ei rekke interessante plan-
tebevegelser: den åpner blomsten mot 
dagslyset. Det fremmer frømodninga. 
Når kvelden kommer eller det begynner 

Om gaukesyre Oxalis acetosellaOm gaukesyre Oxalis acetosella

Skogens syrlige 
godbit

Tekst og foto: 
Trond Arnesen
(ILU, NTNU)
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No?

Vi leid av 
vinterfrost 
sein vår 
klaka hug og
hengande hovud.

Ein dag
klang svarttrostsymfoniar 
og gaukeariar 
i granskogen
under Revberget.

Vi løfta hovudet 
og møtte blikket til 
gaukesyreblomar 
som blunka mot dagen. 
Avventande.

å regne, lukkes blomsten samtidig som 
blomsterstilken bøyes ned mot bakken. 
Dermed beskyttes pollenbærere og arr og 
fruktknute. Det forklarer også lokalnavnet 
kvellsvæve (= sover mot kvelden). Blad-
ene beveger seg også. Når sollyset blir for 
sterkt, folder de seg sammen. Det samme 
skjer når temperaturen faller brått eller 
mørket kommer. Det har gitt den navnet 
kneppgras (knepper sammen bladene). 
Bevegelsene ble av og til brukt som et 
slags barometer.

Botanikk

Oxalis acetosella. Wikimedia commons, 
Otto Wilhelm Thomé (1885)

Oxalis acetosella. 
Wikimedia commons.
Foto: Algirdas

Oxalis acetosella. 
Wikimedia commons. 
Foto: André 
Karwath
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Tekst: Bjørg Sand   Foto: Arne Hustrulid

En kirke uten misjon er som et rom uten 
vindu, sies det. Misjonsutvalgets oppdrag 
er å bidra til at Ilen menighet ikke blir som 
«et rom uten vindu».

Utvalget består av:
• Bjørg Sand (leder)
• Mikaela Vettenranta Rønstad (referent)
• Eva-Lotte Schei 
• Sissel Statle

Menighetsrådet i Ilen har signert en 
 k ontrakt med Det Norske Misjonsselskap 
NMS om misjonsprosjekt i Thailand. 
 Misjonsutvalget skal hjelpe til med å sørge 
for at kontrakten blir overholdt. 

Selve misjonsprosjektet består i å gi fattige 
barn og unge i Thailand håp og framtid. 
Rent konkret dreier det seg om støtte til:                                                                                   
Lovsangshjemmet, en halvdagsbarnehage 

for de aller minste i Klong Toey-slummen 
i Bangkok. Barna er fra seks måneder til 
tre år. Om ettermiddagen arrangeres det 
fritidsklubb for barn i alderen 7 til 16 år, 
og også disse barna bor i slummen. Det 
tilbys forskjellige aktiviteter: leksehjelp, 
speidergruppe, sport og lek, undervisning 
i musikk, engelsk, data, kunst osv. Det 
gis også økonomisk støtte til skolegang.                                                                    
Immanuel daghjem, for barn i  ald   eren tre
til seks år. Rundt 80 % av  disse barna
kommer fra slummen. Immanuel-                                                                                                                           
hjemmet, et internat for tenåringer fra 
fattige familier på landsbygda i Nordøst- 
Thailand, ungdommer som aldri ville fått
videre skolegang hvis det ikke hadde
vært for dette internatet. 

Støtte til opplæring av lærere 
til søndagsskole og konfirmant
undervisning.
Hvert år arrangerer misjonsutvalget, på 
vegne av menighetsrådet, en misjonsfest. 
Da er det alltid en taler som gir oss et glimt 
ut i den store verden, korsang, bevertning 
og åresalg. Åresalget er menighetens 
største enkeltinntekt til misjonsprosjektet.

I tillegg til to-tre gudstjenesteofringer i 
året er også salg av misjonslys en viktig 

Misjonsutvalget

Ilen menighets aktive utvalg skal jo bidra til å virkeliggjøre
menighetens visjoner og planer. Vi fortsetter serien vår med å presentere utvalgene

som på en måte er menighetens «hender og føtter».

Bjørg Sand 
(leder)
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inntektskilde til prosjektet. Hovedbestand-
delen i disse lysene er lysstumper som 
blir samlet inn. Lysene er hånddyppet og 
gjennomfarget. Alt arbeid blir gjort av 
frivillige. Misjonsutvalget organiserer salg 
av disse lysene, og overskuddet går i sin 

helhet til menighetens misjonsprosjekt. 
Lysstumper kan leveres i kirken eller til 
Frivilligsentralen. 

Utvalget har også ansvar for en dobbelt-
side i hvert nummer av menighetsbladet.

Glade barn på Lovsanghjemmet.

Hvis en ønsker å kjøpe lys utenom arrangement der det er lyssalg, kan en ringe til 
Bjørg, tilf. 917 99 001. Både med tanke på hva gjenbruk gjør for miljøet og hva inntekten 

av lysene betyr for slumbarn i Bangkok, vil vi komme med følgende oppfordring: 

Trenger du lys, kjøp misjonslys!
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Håp; En sommerdag med en liten kirke, en 
traktor og en bonde som står på for å gi oss 
mat, solen som varmer og gir vekst. Mitt 
ønske er at kirken skal være et sted håpet 
finns – en kilde som dere alltid kan komme 
tilbake til om håpet skulle briste. 
Tro; Hender i gull som ber, blomsten som 
strekker seg mot lyset. Gullet,  solen, lyset 
skinner selv i mørke. La troen  vokse som 
denne blomsten. Gud kaller oss til å vokse 
i troen – for så å bli som barn  igjen. 
Kjærlighet; Et mangfold av hender som 
nærmer seg det store hjertet. Dere vil 
komme til å leve i et Norge hvor det er 
naturlig å bevege seg i et mangfold. Men-
neskene rundt dere vil ha ulik tro og ulike 

tradisjoner – eller kanskje vil dere møte 
mennesker som mangler både tro, håp og 
kjærlighet. Lev i dette, finn en vei. Jesus 
sier: Dere kjenner veien.

I skrivende stund forbereder jeg meg til 
konfirmasjonsgudstjenesten. Jeg håper det 
ble en dag dere ser tilbake på med glede, 
at dere kjenner at mange er glad i dere; 
familie og venner. Dette vil jeg si til dere 
som en avslutning på året: Om dere  slipper 
hånden til Jesus, så slipper aldri han dere. 
Om dere ikke vet hva som er sant, så er 
 Jesus den som kjenner sannheten. Lev 
med Jesus; Han er selve livet.

Kjære konfirmanter,
lev med Jesus

Tekst: Åshild Brenne 

Dere ga Ilen menighet en flott opplevelse med gudstjenesten;Tro, håp og 
kjærlighet. Maleriene dere hadde arbeidet med uttrykte mye av det dere tenker. 
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Stian Hjertaas Waage, Margareta Haug Fiskvik, Erlend Riiber Sande, Anna Fykse Lamo
Kaspar Kweku Ansah Hagan, Andrine Moen, Marius Erling Skjevik, Sebastian Larem
Emilie Kaski Heldal, Sebastian Silseth, Hanna Martine Grankvist, Sindre Lundh, Nils Håkon 
Kalset Sjøhaug, Karen Ulvan Ratdal, Kari Aune Vogstad, Bastian Boje Gipling-Sagfjæra
Tobias Bringsli Virik, Kasper Syversen Waage Hermstad, Magnus Solem Holmenes
Emmi Sofie Ursin, Ida Svean Koksvik, Fredrik Ervik Alstad, Pernille Melhus Hansen
Jakob Arneberg Austrheim, Mathias Berge Marken, Vilde Lereim Storli. 
Foto: Titt Melhuus/Hanne Ness Hestø
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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 5. 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.

Ilen kirkes venner inviterer – hjertelig velkommen!

Velkommen
til Kirkehagen

28. juli - 
5. august.

Bilde: Lennart Ståhl
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Tekst: Gerd Åberg

Iladagan
6.–11. juni 

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. 

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

Da er sommerens vakreste eventyr, Iladagan, snart i 
gang igjen. Ila dagan i år starter  tirsdag 6. juni.

Bydelsvandring med 

Thor Eggen

Gudstjeneste Iladalen

Stort marked i Ilaparken

Revy på Ilas storstue
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PROGRAM 
ILADAGENE 2017
06. JUNI  11. JUNI

TIRSDAG 06.06.17
18.00 GRATISKONSERT 
med Trio ALBAtross. 
Ilen Kirke 

ONSDAG 07.06.17
18.00 KONSERT 
med Thomas Brøndbo. CC. 
200,- Billetter kjøpes i døren. 
Ilen Kirke

20.00 STOR ILA QUIZ 
Salg av drikke og snacks. 
Aktivitetshuset

TORSDAG 08.06.17
18.00 SPRÅKKAFÉ 
Ila Brainnstasjon

19.00 MALERIER 
Carl Oscar Schelbred. 
www.ismene.no
Galleri Ismene

19.00 ALLSANG med Jan 
Borset og Dype Spor. 
Konferansier Børge 
Pedersen. Salg av drikke 
og snacks. 
CC. 100.- inkl suppe. 
Billetter kjøpes i døren. 
Aktivitetshuset

FREDAG 09.06.17
19.00 KULTURKVELD med 
Revy, mat og musikk. 
Gjesteartist Tara Bloch. 
Salg av drikke og snacks. 
CC. 150.- inkl mat. 
Billetter kjøpes i døren. 
Aktivitetshuset

21.00 KONSERT 
Five against one. 
«Hatten går» 
Ila Brainnstasjon

LØRDAG 10.06.17
11.0016.00 MARKEDS
DAG Åpning ved Trolla 
musikkorps. Konkurranser 
og leker for barna. 
Ilaparken

12.00 BYDELSVANDRING 
Østre Ila ved Thor Eggen. 
50.- pr pers. 100.- familie. 
Kun kontant. 
Ila Legekontor

12.0016.00 ÅPNING AV 
NYTT SKOLEBYGG 
Kunst, god mat, loppe-
marked og konserter. 
Nedre Ila 1b. Facebook: 
skansen-festivalen.
Skansen Videregående 
Steinerskole 

12.00 YOGA 
Arrangør 3T-Treningsenter. 
Ilaparken 

13.00 BASSETURNERING
Ila Brainnstasjon

13.00–13.45 FOTBALL
KAMP mellom barn og 
voksne. Kake, kaffe, 
saft og loddsalg. 
Loddtrekning kl 13:45. 
Møllerløkka fotballbane 

14.00 BYDELSVANDRING 
vestre Ila ved Thor Eggen. 
50,- pr pers. 100,- familie. 
Kun kontant. 
Ila Legekontor

14.0017.0 PIZZA BUFFÈ 
100,- 
Ilsvika restaurant

16.00 KONSERT
Jazztrio. CC. 50.- Billetter 
kjøpes i døren.
Ilen Kirke

17.30 STOR BAKGÅRDS
KONSERT med bla. Dr. 
Bekken, Geir Nordvik, 
Marcus og Børge Peders-
en. Konferansier Tormod 
Høyen. «Hatten går» 
Koefoedgeilan 7c 

21.00 KONSERT 
Petter Stokstad Band. 
«Hatten går» 
Ila Brainnstasjon 

SØNDAG 11.06.17
11.00 UTEGUDS
TJENESTE ved Åshild 
Brenne. 
Iladalen

12.0016.00 MARKEDS
DAG
Ilaparken

14.00 SØNDAGS JAZZ 
«Hatten går» 
Ila Brainnstasjon

17.00 AVSLUTING AV 
ILADAGENE 2017
Konsert, Dype Spor. 
«Hatten går» 
Lille Skansen 
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PROGRAM 
ILADAGENE 2017
06. JUNI  11. JUNI

TIRSDAG 06.06.17
18.00 GRATISKONSERT 
med Trio ALBAtross. 
Ilen Kirke 

ONSDAG 07.06.17
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med Thomas Brøndbo. CC. 
200,- Billetter kjøpes i døren. 
Ilen Kirke

20.00 STOR ILA QUIZ 
Salg av drikke og snacks. 
Aktivitetshuset

TORSDAG 08.06.17
18.00 SPRÅKKAFÉ 
Ila Brainnstasjon

19.00 MALERIER 
Carl Oscar Schelbred. 
www.ismene.no
Galleri Ismene

19.00 ALLSANG med Jan 
Borset og Dype Spor. 
Konferansier Børge 
Pedersen. Salg av drikke 
og snacks. 
CC. 100.- inkl suppe. 
Billetter kjøpes i døren. 
Aktivitetshuset

FREDAG 09.06.17
19.00 KULTURKVELD med 
Revy, mat og musikk. 
Gjesteartist Tara Bloch. 
Salg av drikke og snacks. 
CC. 150.- inkl mat. 
Billetter kjøpes i døren. 
Aktivitetshuset

21.00 KONSERT 
Five against one. 
«Hatten går» 
Ila Brainnstasjon

LØRDAG 10.06.17
11.0016.00 MARKEDS
DAG Åpning ved Trolla 
musikkorps. Konkurranser 
og leker for barna. 
Ilaparken

12.00 BYDELSVANDRING 
Østre Ila ved Thor Eggen. 
50.- pr pers. 100.- familie. 
Kun kontant. 
Ila Legekontor

12.0016.00 ÅPNING AV 
NYTT SKOLEBYGG 
Kunst, god mat, loppe-
marked og konserter. 
Nedre Ila 1b. Facebook: 
skansen-festivalen.
Skansen Videregående 
Steinerskole 

12.00 YOGA 
Arrangør 3T-Treningsenter. 
Ilaparken 

13.00 BASSETURNERING
Ila Brainnstasjon

13.00–13.45 FOTBALL
KAMP mellom barn og 
voksne. Kake, kaffe, 
saft og loddsalg. 
Loddtrekning kl 13:45. 
Møllerløkka fotballbane 

14.00 BYDELSVANDRING 
vestre Ila ved Thor Eggen. 
50,- pr pers. 100,- familie. 
Kun kontant. 
Ila Legekontor

14.0017.0 PIZZA BUFFÈ 
100,- 
Ilsvika restaurant

16.00 KONSERT
Jazztrio. CC. 50.- Billetter 
kjøpes i døren.
Ilen Kirke

17.30 STOR BAKGÅRDS
KONSERT med bla. Dr. 
Bekken, Geir Nordvik, 
Marcus og Børge Peders-
en. Konferansier Tormod 
Høyen. «Hatten går» 
Koefoedgeilan 7c 

21.00 KONSERT 
Petter Stokstad Band. 
«Hatten går» 
Ila Brainnstasjon 

SØNDAG 11.06.17
11.00 UTEGUDS
TJENESTE ved Åshild 
Brenne. 
Iladalen

12.0016.00 MARKEDS
DAG
Ilaparken

14.00 SØNDAGS JAZZ 
«Hatten går» 
Ila Brainnstasjon

17.00 AVSLUTING AV 
ILADAGENE 2017
Konsert, Dype Spor. 
«Hatten går» 
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18 Ilen Menighetsblad

Iladagan – bakgårdskonsert

I år blir det nok en fl ott Bakgårdskonsert. 
Medvirkende: Dr. Bekken, Bjørn Fjeldvær, Børge Pedersen og Thormod Høien.
I år blir det nok en fl ott Bakgårdskonsert. 

LØRDAG 10. JUNI
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Iladagan fortsetter med:

Lettere alternativ: De som ønsker det, kan 
– når vi kommer til Svahylla – følge  Gamle 
Bynesvei via Damhaugen til  Trolla. På 
Damhaugen venter Aud Berg med server-
ing. Derfor trenger vi en påmelding fra 
dem som velger denne varianten.

Begge turene er ca. 8 km. Den siste kan 
gås med lettere fottøy.

Alle har ansvar for egen helse, da vi ikke 
har helsepersonell med på turene.

Vi i Diakoniutvalget håper at dette blir en 
interessant og fellesskapsbyggende opp-
levelse!

For nærmere opplysning 
Ingrid Sandstad tlf. 993 54 928

Bokkafé i menighetssalen
torsdag 8. juni, kl. 11.00–14.00

Gaute Myhre holder foredrag om Bymarka og presenterer sin 
egen bok om samme emne. Den blir å få kjøpt sammen med 
 andre bøker, blant annet jubileumsboka, flere hefter om Ilas 
historie og en mengde andre bøker.
Salg av kaffe og kaker.

Vi tar buss nr. 10 fra Kongens gate kl. 
10.00. Den kommer til Ila på 3–4 min. 
Turen går ned til Vintervannet og på 
 kupert sti til Svahylla. Grensen går tvers 
over Gråkallen, så den kan vi ikke følge, 
men videre går den over Stadsheia og ned 
til Follafoten. Her skal vi i størst mulig 
grad følge grensen der det lar seg gjøre. Vi 
kommer til områder med flott utsikt over 
fjorden og Fosen! Det vil passe med en 
kafferast på toppen. Ta med egen mat og 
drikke! 

Vi går for en stor del etter kart i terrenget, 
uten sti, og til dels ganske ulendt landskap. 
Her er det terreng for fjellsko!

Etter hvert kommer vi inn på sti, og senere 
skogsvei. Turen hjem fra Follafoten blir 
med buss nr. 75.

Vandring langs menighetsgrensen fredag 9. juni
Bli med på en spennende vandring langs deler av grensen

mellom Ilen og Byneset sogn!

Arr: Diakoniutvalget i Ilen Menighet
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Menighetens bruk av kirkerommet har 
end ret seg noe i løpet av de senere år. Det 
er flere ulike menigheter som bruker  kirken 
for sine gudstjenester (Svenska kyrkan i 
Norge, Sørsamisk menighet, Ordo  Crucis, 
Church of England), og behovet for et 
mindre og mer nærtstående orgel har meldt 
seg. Flygelet brukes i guds tjenestene, og 
selv om det er et godt instrument i mange 
sammenhenger, gir det ikke en fullgod 
støtte for sangen. Et kororgel levendegjør 
organistens spillemåte og gir anledning til 
å lede sangen og musikken på nært hold. 

Med din hjelp:
Kororgel til Ilen kirke

– et smykke til menighetens stolthet

Tekst: Tore How og David Scott Hamnes

Dette gjelder selvsagt også ved både 
gudstjenester og andre av menighetens 
arrangementer i kirken.

Menigheten fikk et mindre Claus Jensen-
orgel i gave fra Ilen kirkes venner i 2007. 
Instrumentet, opprinnelig fra Birkeland 
kirke i Bergen, ønskes istandsatt som 
kororgel og plassert ved kirkens  korparti 
(se bilde). Det er for tiden lagret i Ilen 
menighetshus. Ilen menighetsråd god-
kjente planer for å sette i gang arbeid med 
å istandsette instrumentet, samt plassering 
i kirkerommet i 2016. 

Hovedorgelet.Kororgelets plassering.



21Ilen Menighetsblad

Ilen kirke, innviet i 1889, er en korskirke i 
stein, tegnet av Eugene Sissenére. Den er 
et unikt byggverk, med et stort åpent kirke-
skip uten stolper, nokså grunne sideskip 
og et stort korparti. Vårt meget verdifulle 
Claus Jensen-orgel står på galleriet. Det 
er fra kirkens innvielsesår og består av 18 
registre fordelt på to manualer, i et romslig 
orgelhus. Dette instrumentets  kassebelger 
restaureres høsten 2017 og resten av in-
strumentet i løpet av 2018–2019. En kon-
trakt med Brødrene Torkildsens Orgel-
byggeri ble undertegnet i juni 2016, og alle 
kostnadene dekkes av Kirkelig Fellesråd. 
Det ventes at kirken er uten orgel i over ett 
år, ca. frem til juni 2019.

Ilen kirke brukes meget aktivt som under- 
visningslokale for Orgelklubben Ludvig, 
som nå teller hele 18 elever. Disse får 
under visning i kirken og behøver et in-
spirerende instrument å øve på, også i den 
tiden hovedorgelet restaureres.

Det er ønskelig at kororgelet står ferdig 
montert innen mai 2018, slik at  menigheten 
har et orgel i restaureringsperioden for 
hovedorgelet.

Fordeler med kororgel:
• Tilpasset størrelse for mindre forsam-

linger, musiseringen vises tydelig.
• Utmerket som undervisnings- og 

øvings- instrument.
• Større musikalsk fleksibilitet for 

 konserter og gudstjenester.
• Ivaretakelse av en verdifull menighets-

gave fra 2007.
• Et smykke i kirkerommet av høy 

 antikvarisk verdi.

Kororgelet er fra 1885 og hører til  Jensens 
siste instrumenter. Det er på 5 registre og 
en manual, uten pedalklaviatur. Det er av 
svært høy kvalitet og vil utsmykke kirke-
rommet på en visuell og  lydmessig god 
måte. Utsmykningen på fasaden  speiler 
hovedorgelets fasade, bare i  mindre 
 format. Kororgelet vil bli satt opp mot 
søndre korvegg, med fasaden vendt mot 
menigheten. Det vil bli malt i en farge som 
passer til det øvrige inventaret. Plasserin-
gen balanserer prekestolens ruvende høyde 
på nordre side.  Orgelhuset er forholdsvis 
lite plasskrevende, ca. 2.9 m bredt, 1.0 m 
dypt og 3.5 m høyt (5.0 m til toppen av 
spiret). Rømningsvei vil kunne benyttes 
uten endringer. Det foreslås at belgverket 
plasseres i søndre sideskip. Ved behov vil 
orgelet kunne demonteres og flyttes ut av 
kirken, og kirkerommet tilbakeføres som 
før.

Menigheten behøver hjelp til å finansiere 
dette store og viktige prosjektet, særlig 
med tanke på den korte  tidshorisonten. 
En del midler er blitt donert allerede 
(kr. 160 000), og finansieringsmålet for 
2017 er kr. 335 000, innenfor et budsjett 
på kr. 495 000. Alle bidrag – mindre eller 
større – mottas svært gjerne. 
 

Vil du hjelpe menigheten kan du 
benytte konto nr. 1503.81.70411.
Vennligst merk innbetalingen med 
«Kororgel».

På forhånd tusen takk!
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1 time til avkobling. Det er luksus! Og det 
gjør noe med meg. Jeg liker å møte  tekster 
og tanker som er annerledes fra det jeg 
møter ellers i livet. Timen med gudstje-
neste søndag formiddag får meg til å tenke 
mer på Gud, kjenne hvordan jeg egentlig 
har det selv, og det får meg til å tenke mer 
på andre. På en underlig måte får tankene 
både hjelp til å fly, og å finne fokus.

Fint å gå i kirka
I Byåsen menighetsblad nr. 1/2017, møter 
du Mushaga Bakenga. Han er glad i gå på 
gudstjeneste og kristne møter. Mushaga er 
pinsevenn, og er vant til en mer karisma-
tisk måte å feire gudstjeneste på enn det vi 

har i Den norske kirke. Vi mennesker er 
forskjellige, og vi søker Gud på ulike vis. 

Jeg forstår også dem som har opplevd 
gospel og gudstjeneste med fullt trøkk i 
en amerikansk kirke, og kanskje synes det 
blir litt traust med en gudstjeneste i Den 
norske folkekirken etterpå. 

Kirka vår har helt sikkert mye å lære 
av andre. Men jeg synes at en ganske 
 alminnelig gudstjeneste i Havstein eller 
i Byåsen, også har mange kvaliteter! Og 
personlig liker jeg det trauste. For meg 
handler det om troverdighet! Kanskje 
er det fordi jeg er trønder, at jeg for min 
del ikke trenger så mange ytre følelser, 
heller ikke i det religiøse? Et annet sted i 
 Menighetsbladet møter du fem mennesker 
fra hver av menighetene våre, som sier hva 
de synes er fint med å gå i kirka. 

Sunt å koble av
Også gudstjenesten skal være til å kjenne 
igjen. Selv om ingen søndager er like, så 
er det mennesker som har tenkt mye på 
hva som kan være en god ramme for en 
gudstjeneste. Mange av oss setter pris på 
det som er gjenkjennbart i livet. Og så 

Unn deg en annerledes time!

Tekst: Steinar Leirvik  Foto: Amanda Gerhardsen

Å være i kirka, er å være i et annerledes rom. Kanskje kan det også åpne noen 
rom inne i oss, som vi ikke besøker så ofte? Jeg liker å gå på gudstjeneste. Kanskje 
fordi jeg føler at i kirka, får jeg noe som jeg ikke finner andre steder? Det er ikke 
så mange andre plasser jeg har samme mulighet til å la tankene fly og være med på 
noe som er større enn meg selv! 

Prest Steinar Leirvik.

Vi takker Steinar Leirvik, prest i Byåsen menighet, 
som har gitt oss en tankevekkende tekst:
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Det hender jeg kjeder meg i kirka. Akkurat 
som jeg kan gjøre det på fotballkamp på 
Lerkendal, når jeg ser på TV, er på et kurs, 
eller venter på at en bok skal bli bra. Jeg 
vet at jeg kan være utålmodig. Men er kan-
skje ikke så redd for å kjede meg. Det er 
nemlig når en tar seg tid til å stoppe opp, 
at en også kan oppleve å bli berørt, beriket, 
beveget eller begeistret. Den som aldri gir 
gudstjenesten en sjanse, kan også gå glipp 
av gylne øyeblikk. Unn deg en annerledes 
time!

er det vel med en gudstjeneste som med 
mye annet, at den som er litt nysgjerrig og 
 ønsker å forstå sammenhenger, kanskje er 
den som opplever å få mest igjen!? Og når 
noen sier til meg at det er for mye nytt i 
kirka; nytt Fadervår og nye salmer, så hen-
der det at jeg sier; at det hjelper å øve seg! 

Salmene er ofte fra en annen tid. Men det 
er en grunn til at de har overlevd. I mot-
setning til det meste av populærmusikk og 
døgnfluer i underholdningsindustrien, har 
gode salmer vist at de har kvaliteter som 
tåler tidens tann! 

Berit Devika Melandsø har ei god stund i kirka sammen med sønnen Hans Andreas. 
Foto: Edel Lundemo
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Herre Gud, ditt dyre navn og ære 
over verden høyt i akt skal være, 
og alle sjele, 
de trette træle, 
alt som har mæle, 
de skal fortelle 
din ære.

Gud er Gud, om alle land lå øde, 
Gud er Gud, om alle mann var døde. 
Om slekter svimler - 
blant stjernestimler 
i høye himler 
utallig vrimler 
Guds grøde.

Høye hall og dype dal skal vike, 
jord og himmel falle skal tillike, 
hvert fjell, hver tinde 
skal brått forsvinne, 
men opp skal rinne, 
som solen skinne, 
Guds rike!

Ord med på veien ...
Tekst: Tore How

Salmen Herre Gud, ditt dyre navn og ære, ble skrevet av dikterpresten Petter Dass 
i 1698. Den egentlige tittelen er Helligt vorde dit Navn. Den skal forklare og utdype 
andre linje i Fader vår: Helliget vorde ditt navn / La ditt navn holdes hellig / La ditt 
navn  helliges. Salmen var en del av samlingen Katekismus-Sange som forklarer Luthers 
lille katekisme, som er en kortfattet fremstilling av den kristne troslæren. Petter Dass 
(1646–1707) ble født på Helgeland. I 1689 ble han sokneprest på Alstadhaug, et embete 
han hadde til sin død. Den nåværende teksten, skrevet av Gustav Jensen, er fra 1909. Den 
står i Norsk Salmebok 1985 / 2013 som nr. 268 / 1.

Herre Gud, ditt dyre navn og ære.
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21. mai, 6. søndag i påsketiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Åshild Brenne.
Tekst: Lukas 18:1-8.

25. mai, Kristi himmelfartsdag i 
Stavne kapell
Kl. 11: Gudstjeneste ved Åshild Brenne.
Tekst: Markus 16:19-20.

28. mai, søndag før pinse
Kl. 11: Gudstjeneste ved Anna Runesson, 
Svenska kyrkan.
Tekst: Johannes 15:26-27.

4. juni, Pinsedag
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste ved 
Lars Sperre
Tekst: Johannes 20:19-23.

5. juni, 2. pinsedag og 
Skaperverkets dag
Kl. 11: Gudstjeneste i Fjellseter kapell for 
alle i Byåsen prosti.
V/ Lars Sperre, Hans Kristian Solbu og 
Steinar Leirvik.
Tekst: Johannes 16:5-11.

11. juni, Treenighetssøndag
Kl. 11: Friluftsgudstjeneste ved Ilabekken 
ved Åshild Brenne.
Børge Pedersen deltar. 
Hvis regn: Ilen kirke.
Tekst: Matteus 28:16-20.

18. juni, 2. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Åshild Brenne.
Tekst: Matteus 3:11-12.

25. juni, ingen gudstjeneste i Ilen kirke. 

2. juli, ingen gudstjeneste i Ilen kirke.

9. juli, 5. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Lars Sperre.
Tekst: Jeremia 23:16-24.

16. juli, ingen gudstjeneste i Ilen kirke.

23. juli, 7. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Lars Sperre.
Tekst: Lukas 15:1-10.

28. juli, Olavsfestdager
Kl. 20.30: Pilegrimsmesse i Ilen kirke 
og vandring til Olavsvake i domkirken 
v/ Åshild Brenne og Hans Kristian Solbu

30. juli, ingen gudstjeneste i Ilen kirke.

6. august, 9. søndag i Treenighetstiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Lars Sperre.
Tekst: Matteus 11:28-30.

20. august, 11. søndag i Treenighets-
tiden
Kl. 11: Friluftsgudstjeneste på 
Damhaugen ved Åshild Brenne.
Skyss fra Ilen menighetshus kl. 10.
Tekst: Matteus 23:37-39.

Obs: Det kan bli avholdt flere guds-
tjenester i tillegg til de som er listet opp 
her. Følg derfor også med i Adresseavisen 
under kunngjøringer.

Velkommen til kirke
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Gatenavn i Ila 
– hvor kommer navnet fra?

Bilde: KariAnne H. Gjettum

Meisterlins vei går fra Steinberget 4 til Roald Amundsens veg. Den 
ble oppkalt i 1937 etter Wilhelm Marius Meisterlin (1837–1910). 
Familien Meisterlin drev et familiefi rma som hadde forretningsgård i 
 Kjøpmannsgata. I 1862 kjøpte W. H. Meisterlin eiendommen Bergslien 
i Steinberget 8. Den ble i hans etterslekt til den annen verdenskrig. 

Kilde:«Steder og navn i Trondheim» og «Trondheim byleksikon»
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Denne nye innspil lingen 
ble lansert i januar 2017. 
Organisten  David Scott 
Hamnes presenterer 
musikk av den aus-
tralske komponisten 
Andrew Charles New-
combe (1970-). Innspil-
lingen er gjort i Nidaros-

domen i 2014, på det mektige og særegne 
Steinmeyerorgelet (1930/2014). Innspil-
lingen er en oppfølging av en tidligere ut-
givelse, Mantra (2004), som nå er utsolgt. 

Mantra ble spilt inn i Ilen kirke, på Claus 
Jensenorgelet. 

Newcombe er influert av de  repeterende 
verkene til Reich, Pärt, Taverner og 
 Nyman. Han gjør bruk av orgelets sær-
egenheter ved hjelp av augmentering og 
diminuering av motivet, og gjør det mulig 
for utforskning av en rekke klangfarger i 
registrering og polyfoni. Musikken viser 
Steinmeyerorgelets bredde og kontraster, 
og musikken er knyttet til ulike bibelske 
salmer.

Mantra II
Tekst: David Scott Hamnes

Mantra II som CD-plate kan kjøpes ved 
Platekompaniet, Nidaros domkirkes besøkssenter, 
Amazon, og fra Ilen menighets kantor
(redusert pris kr. 100,-). 
Den kan ellers lastes ned via Spotify, iTunes osv.

Foreløpige anmeldelser:
Both the music and the performance are quite compelling. These movements really 
drew me in from the initial listening. Anything related to a minimalistic style  usually 
doesn’t speak to me, but this composer’s ideas and his firm control of them, not to 
mention the colorful sounds you coax out of the Steinmeyer, create a wonderful expe-
rience. It is quite inspiring to me to hear such a program, as I increasingly grow weary 
of hearing the same sort of repertoire played the same way by so many organists. 
Wow, thanks so much for sharing this satisfying music. I had no idea that this was 
going to be such an attractive disc. 

James Hicks, konsertorganist, Fredriksburg, Virginia (Mars 2017)
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fortsettelse av Ilen dialog, side 6

Andre foreldre utviser også et stort enga-
sjement. Rektor opplever at svært mange 
ønsker å hjelpe til. De passer på å invitere 
til bursdager og at alle for eksempel spiller 
på fotballaget. En tydelig rørt rektor Trude 
fremhever Foreldreutvalget ved skolen 
som så tydelig jobber for å ivareta også de 
nye barna.

Det utvises stor kreativitet for å  bygge 
 fellesskap. Vi nevner: Elitespillere fra 
Byåsen handball for eksempel, med hjelp 
fra Frivilligsentralen, trener ungene i 
 «Fargerik handball». Videre: Det lages 
«Fargespill» – et samarbeid om musikk og 
dans. Dette i nært samarbeid med Kammer-
musikkfestivalen og Kultur skolen.  Norsk 
og arabisk vuggesang i skjønn forening. 
Rektor anbefaler alle å få med seg denne 
årlige forstillingen som står høgt i kurs. 
Ellers nevnes det at NTNU er involvert 
som mentorer for våre nye elever, og Røde 
Kors stiller med ferietilbud.

Skolegudstjenesten, hva med den? Her 
henviser rektor til brukerrådet, skolens 
høgeste rådgivende organ som består av 
foreldre og elever. Brukerrådet ønsker at 
skolen skal holde fast ved de tradisjonelle 
skolegudstjenestene. Men rektor som 

offentlig tjenestetilsatt, som er pålagt å 
følge politiske beslutninger, gir elevene/
forel drene to valg: Skole eller kirke. Siden 
denne regelen ble innført, har det ved Ila 
skole likevel ikke blitt færre elever som 
deltar ved gudstjenestene. Her utmerker 
våre nye landsmenn seg; Foreldrene vil 
gjerne at deres barn skal lære også dette 
om norsk kultur. Hun takker Ilas prest 
Lars Sperre for måten han tilrettelegger 
for  barna på.

KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn 
og Etikk) kontra bare RLE må vi også 
spørre om. Dette er jo det som nå rører seg 
skolepolitisk. Rektor sier diplomatisk: For 
en del år siden, hadde vi to fag i skolen: 
Livssyn og kristendom. Det var utfordrende 
å måtte skille elevene i fag som så tydelig 
var verdibasert. Nå har alle samme fag, 
KRLE. Det er bra. Foreldre kan fortsatt 
søke om fritak, men da ikke fra faget, men 
aktiviteter som virker støtende på egen 
tro og overbevisning. Rektor gjør jobben 
sin. Hun er til å bli klok av. Og sannelig 
fører ikke alt dette positive og målrettede 
 arbeidet til at skolen på ny får en pris: 

Dronning Sonjas skolepris 2016. Fra 
juryen begrunnelse leser vi: Ila skole ut
merker seg både ved sin helhetlige og 
systematiske verditenkning og ved å 
 praktisere likeverd og inkludering i alle 
ledd. Det er tydelig at barns mestring og 
mestringsopplevelse står sentralt i skolen 
og SFOs verdigrunnlag og læringsarbeid.

Og vi i redaksjonen er stolte over å til-
høre en bydel hvor dialog og integrering 
allerede i barneskolen settes så høgt 
på timeplanen. Vi berømmer skolens 
 motto: Åpen Kompetent ModigDronning Sonjas skolepris 2016.
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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

Ilen kirkes 
venner anbefaler:

Støtt butikken med
det store hjertet
for nabolaget!

Elveseter

Døgnvakt: 72 84 50 80
kontakt@elveseter.com

www.elveseter.com

Ingen tillegg ved samtale i hjemmet

begravelsesbyrå
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Slekters gang

Dåp Ilen kirke
Veronika Moldstad Bjørn 09.04.2017
Odine Kristin Gullhav Dauderis 09.04.2017
Oda Jevnaker Uddu 16.04. 2017

Dåp Hospitalkirken
Emil-Alexander Bankhaug Reiertsen 05.03.2017

Døde             Født:  Død:
Erling Samuelsen 21.07.1916 06.02.2017
Britta Suul 10.09.1920 11.02.2017
Jorun Johanne Tangen 03.03.1927 13.02.2017
Aud Johanne Klingen 17.03.1932 01.03.2017
Roar Amundsen 12.05.1948 01.03.2017
Bjørn Reidar Iversen 08.08.1936 16.03.2017
Grete Støwer Martinsen 17.05.1941 20.03.2017
Anne Marie Tiller 28.12.1940 03.04.2017

Offer/gaver
15.01.2017 Menighetens arbeid kr. 48,75
12.02.2017 Menighetens arbeid kr. 1057,50
19.02.2017 Menighetens arbeid kr. 978,50
12.03.2017 Menighetens arbeid kr. 195,00
19.03.2017 Menighetens arbeid kr. 522.00
02.04.2017 Menighetens arbeid kr. 2635,00
09.04.2017 Menighetens arbeid kr. 1351,00
13.04.2017 Menighetens arbeid kr. 450,00
14.04.2017 Menighetens arbeid kr. 372,50
16.04.2017 Menighetens arbeid kr. 1444,00

«La de små
barn komme

til meg»
Markus 10,42
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Galleri Ismene

www. fa g trykk.no

Ønsker du å annonsere i menighetsbladet,
ta gjerne kontakt med

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

Stoff til nr. 3, 2017. Frist til 1. august, 2017

Vil du prøve deg som redaktør?
Kan du tenke deg å ta over roret for dette lille, men fi ne bladet vårt? Liker du å 
bli kjent med nye folk, liker du å få inspirasjon til nye ideer og ikke minst; er du 
 kreativ – ja, da er du rette person. Er du i tillegg skriveglad, er det helt topp. Vi har 
også behov for minst en «journalist». En som liker å gjenfortelle historier og likså 
liker å intervjue folk. Du må være stødig i norsk og beherske datamaskinen. 
Dette er rett og slett en trivelig, frivillig jobb.

Ilen menighetsblad har vært et lite lim i bydelen i over 90 år. 
Opplaget er på 4200 og vi gir ut fi re nummer i året. 

Ta gjerne kontakt med Edel Lundemo, lunede@online.no/48 12 80 40 om du 
selv ønsker å søke eller om du har tips angående personer vi kan kontakte.

Varm  takk   til Byåsen blomster 
for god hjelp med blomster til Ilen kirke.

Ranheimsvegen 1 - 7044 Trondheim
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T R O N D H E I M  •  M E L H U S  •  K L Æ B U  •  M A L V I K

Døgntelefon: 73 89 11 40 _ www.svanholm.no
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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

Et
ab

le
rt 

i 1
92

2

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
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 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 10.00–14.30

Menighetsforvalter Nina Angelsen 
NA972@kirken.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: 
Kontonummer: 1503 83 27213

 Ilen kirke Tlf. 73 51 53 10 

Fjellseter kapell :
Kontonummer 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. 902 79 128
AB798@ kirken.no 

Kapellan
Lars Sperre
Tlf. 908 61 184
LS776@kirken.no

Menighetspedagog
Guro Gaustad Anderssen
GA299@kirken.no

Organist/Kantor
David Scott Hamnes 
Tlf. 913 30 608 
DH249@kirken.no

Ilen menighetsråd
Tore How 
Tlf. 452 82 747
torehow@broadpark.no

34
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Velkommen til ILA Frivilligsentral
• Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
• Vil du treffe nye mennesker?

«Den beste medisin for et menneske er et annet menneske» 
    Jens Meinich, stifter av Røde Kors Besøkstjeneste

Ta gjerne kontakt med oss på Ila Frivilligsentral 
for mere info om Besøkstjeneste/besøksvenner.

Vi er å treffe på kontoret :
Man, tirs, ons 12.00–15.00, tors 15.00–18.00
Tlf. 466 52 520, mail: post@ila.frivilligsentral.no 

Du kan som alltid se vårt ukeprogram på 
www.ila.frivilligsentral.no eller ved å følge oss på 
facebook og Instagram (Ila frivilligsentral)

Ønsker du en besøksvenn/turvenn?
Mange sitter alene og er ensomme. 
Noen har lite eller ingen familie, andre 
har familie, men lite kontakt. Uansett 
er behovet for en samtale med et annet 
menneske, alltid tilstede.
Det er personer i alle aldre som har 
behov for besøksvenn.
Besøksvenner kommer hjem til deg. 
Kanskje trenger du noen å gå ærend 
til butikken med, følge deg til legen, 
frisøren, kafe, eller bare for å komme 
deg ut på tur i nærområdet.

Har du lyst til å bli besøksvenn?
Kjenner du noen som er ensom og 
kunne trengt en besøksvenn/tur-
kamerat? Som besøksvenn er det du 
som bestemmer hvor ofte og hvor 
lenge om gangen du vil være fri-
villig. De fl este besøksvenner bruker 
1 time hver uke, noen 2 timer hver 
14 dag. Dette er opp til hver enkelt.
Besøksvenn passer for alle som 
ønsker å spre glede og har et hjerte 
som banker for de som trenger litt 
ekstra støtte i hverdagen.
Frivillige tjenester er gratis, og den 
frivillige har ikke anledning til å 
ta imot betaling, men skal heller 
ikke ha utgifter når de bidrar med 
 frivillige tjenester.

Vennlig hilsen 
Annette og Børge



 Retur: 
Ilen menighetsblad

Ilevollen 15
7018 Trondheim

Ut på tur
St. Olavsspranget er et stup og utkikkspunkt lengst nord i Bymarka. Navnet stammer 
fra et sagn om at Olav den hellige angivelig skal ha hoppet over kløften. Her ser du ned 
på Bynesveien drøyt 200 meter  under deg og utover fjorden til Fosen, Tautra, Frosta og 
Åsenfjorden. 

Byens vedforsyning sviktet høsten 1917. Det ble igangsatt stor ved- og ryddehogst 
fl ere steder, også i området ved St. Olavsspranget. Under framkjøring av tømmer ble en 
tømmer arbeider revet med av tømmerstokkene på sleden, falt utfor kanten og omkom, 
mens hesten berget seg.

St. Olavsspranget ligger i Bymarka naturreservat. Formålet med fredningen er å bevare 
et barskogområde med naturkvaliteter som er typiske for Trondheimsregionen. I lia over 
St. Olavsspranget fi nner vi gran som er over 200 år gammel.  

Det er enkel adkomst til St. Olavsspranget fra Trolla 
via Damhaugen eller Holstvollen, og fra p-plassen i 
 Tømmerdalen. Skiltingen er god, men stiene er mange 
steder oppgått og gjørmete. Kommunen har sagt at de 
skal utbedre stien fra Damhaugen i år, men ha for sikker-
hets skyld på godt fottøy.

God tur!

Tekst og bilde: Kirsti Jaråker

St. Olavsspranget fi nner vi gran som er over 200 år gammel.  


