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Velkommen 
til musikalsk suppekveld 10. desember

I september underholdt Therese Ulvan med venner. 
Neste musikalske  «suppekveld» blir 10. desember. 
Da kommer Dype Spor på besøk og vi serverer grøt. 

Alle er hjertelig velkommen! 

Vennlig hilsen
Ròslind Bergmann Sveinsdòttir
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Kjære iling
Vi lever i en spesielt utfordrende tid. Våre politikere settes på prøve. De har ingen enkel jobb 
– det blir liksom ikke «rett» uansett hva de bestemmer seg for. Mange mener for eksempel 
mye om emigrasjonspolitikken. Jeg for eksempel, er svært takknemlig for at jeg slipper å stå 
i grensekontrollen og si at du får bli, men ikke du … Biskopen vår skrev i et tidligere jule
nummer om «Det hellige barnet». Han skrev at det «hellige» er skjult i det alminnelige. Og 
han mente at vi merker denne «helligheten» når vi kommer våre medmennesker i møte.

Jeg, som mange andre, er svært glad i å lese bøker. En av høstens bøker ga meg et lite avsnitt 
som virkelig har satt seg fast. Forfatteren, David Lagercrantz, skriver: «Det vikt igste er at vi 
forstår at livet er alvorlig og rikt. Vi skal både sette pris på det og forsøke å gjøre verden bedre. 
Den som fi nner balansen mellom disse to tingene, står Gud nær». Håper disse  setningene også 
gir deg noe.

Måtte julens budskap gi deg fred og velsignelse!

Forsiden: Forsiden viser Erik Nikolai Olne med datter Iris Alvsirda Lorås – Olne på lanternefest
i regi av Steinerbarnehagen i Ila. Lanternefesten handler om medmenneskelighet. Se også side 23.
Bilde: Marthe S. Berg

Biskopens julehilsen  .......................  4
Notiser fra haven .............................. 6
Ny start ............................................. 8
En håndbrodert due fra Madagaskar  10
Årets konfi rmanter ........................... 12
Kjære Thormod ................................ 14
Diakonens side ................................. 15
Botanikk ........................................... 16
Ilen kirkes venner ............................. 18
Gammel alterduk .............................. 20

Nytt menighetsråd ............................ 22
Lanternefest ...................................... 23
Trosopplæring i Ilen ......................... 24
Menighetsbladets rose ...................... 27
Velkommen til kirke ......................... 28
Ivar Kleive konsert ........................... 30
Hva skjer .......................................... 32
Slekters gang  ................................... 34
Offer og gaver .................................. 37
Ilen menighetskontor ....................... 38



4 Ilen Menighetsblad

«Solbarn - Stjernebarn 
- Jordbarn - Håpsbarn - Fredsbarn 
- Barn fra evighet»
Vi har fått en ny julesalme som synger om 
barnet med de mange navn. Han ropes på 
til redning for alle de andre barna på jorda;

– krigsbarnet, – flyktningen, – det skremte 
barnet, – det hjemløse og forlatte barnet, –
det misbrukte, – det glemte barnet, – det 
ensomme barnet, – og det bortskjemte 
 barnet. Hvem er dette barnet de synger om?
Han kom julenatt, – Jesus Kristus.

«Stjernebarnet»
De fulgte «hans stjerne». Og de fant ham, 
– vismennene. «Stjernebarnet» bar med 
seg evigheten inn på jorda. Jorda har fått 
en himmel hvelvet over seg. 

«Barnet fra evighet» 
Han er tegnet på at vi mennesker hører 
evigheten til. Vi går med «evigheten» som 
lengsel i livet. Døden må ikke få det siste 
ord. Vi håper på Gud.

Biskopens julehilsen

Biskop Tor Singsaas
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«Jordbarnet»
Guds Sønn ble et jordbarn. Han ble en 
av oss. Vi og jorda er hans. Jesus Kristus 
kom og ble som den minste på jord. Han 
ga avkall på all storhet. Slik blir det mulig 
å møte Gud ansikt til ansikt. I Jesu ansikt 
møter vi Guds ansikt.

Gud viser hvor høyt han setter  mennesket 
ved selv å bli menneske. Mennesket 
er ukrenkelig. Mennesket bærer på en 

«hellighet» fra Gud som han har sendt med 
oss som beskyttelse i livet. Alle skal merke 
etterpå hvordan en møter et medmenneske. 

Vi har ansvar for hverandre, vi som lever 
på jorda. Vi holder hverandres liv mellom 
hendene.

Jesus Kristus holdt våre liv mellom sine 
hender da han døde på korset for vår skyld. 
Gud deler liv og død med oss. Vi er ikke 
glemt, – heller ikke i døden.

«Håpsbarnet»
Jesus bærer «håpet» med seg inn på jorda, 
– håp om rettferdighet, frihet, og likeverd 
for alle. Håpet om et verdig liv for små og 
store. 

«Fredsbarnet»
Han utfordrer til forsoning mellom men
nesker som lever i fiendskap og krig, – som 
har vendt seg bort fra hverandre. Han er 
kjærlighetens kilde, – en kjærlighet som 
driver vekk all angst og frykt.

«Solbarnet»
Oppstandelsens Kristus. Han har over
vunnet død og mørke. Han lever! Han 
kommer igjen i soloppgangen og lyset, 
– med gleden som skal vare evig!

Jesus Kristus holder jord og himmel sam
men. Vi er barn av jorda, – vi er himmelens 
barn. Vi er barn av evigheten.

Jeg tror salmen med de mange vakre navn 
på Jesus Kristus, kan bli den nye jule
salmen for oss. 

En nydelig glad melodi har den også. Den 
bærer med seg gleden inn i jula.

Velsignet julehøytid

1. Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud 
stråler mot oss kjærlighet fra Gud. 

 Refreng;
 Hør oss, se oss, stjernebarn stig ned, 

så  jordens barn i alle land finner 
julens fred.

2. Flyktning, krigsbarn, hjemløs og for
latt, misbrukt, skadet i den dype natt.

 Refreng; Hør oss, se oss, 

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

 Refreng; Hør oss, se oss, 

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

 Refreng; Hør oss, se oss, 

5. Håpsbarn, fredsbarn, barn fra evighet, 
vis hvert jordbarn himlens herlighet.

 Refreng; Hør oss, se oss, 
 (NoS13 nr. 26)
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Notiser  fra haven
Boka forteller mest om hagen med  busker 
og blomster, bær, grønnsaker og frukt, men 
også mye om opparbeiding av hagen, ut
bedring av huset og om familien.

I tillegg til anskaffelse og dyrking av 
 utrolig mange slags planter, både pryd
planter og nytteplanter, kjøpte de allerede 
i 1891 noen dyr:

«Af en slump gammel Matreale satte jeg 
op et Grisehus, halvt indgravet i Jord-
bakken, med dobbelte vægge og dobbelt 
tak og med lerfyld mellem. Smaagris blev 
kjøbt for Kr. 6.00» I 1892 skriver han: 
«Grisen blev slagted i Mai, den var ikke 
meget stor,  flesket var heller ikke godt, den 
havde faaet formeget Sildmat». Det ser 
ut til at det ble med dette ene forsøket på 
grisehold.

Senere samme året får vi vite at: «I  October 
kjøbte vi en Melkgjeit for Kr. 11.40, den 
blev indstalleret i det ledige grisehus». Vi 
hører ikke mer om geita annet enn at den 
ble slaktet i september 1894.

I notatene fra 1895 leser vi:«Vaaren kom 
sent og Sommeren blev mislig. 5 stk Høns 
og 1 Hane blev ivaar kjøbt, de gav i løbet 
av Sommeren 2 Kuld Kyllinger.» Vi finner 
ikke så mye om hønsene videre i boka, 
men i 1899 noterer han at «Hønse flokken, 
18 stykker, mest brune Italienere af egen 
avl». I 1910 leser vi: «Det gamle Hønsehus 
nedrives og pladsen oparbeides og lægges 
til haven.»

Jonas var nok mer heldig med satsinga på 
bier. I 1896 skrev Jonas: «I April kjøbte jeg 
fra Hr.Harald Lie i Kristiansand en Bikube; 
en fuldt utbygget Halmkube med Bier og 
en tom do. for Kr. 20.00. Nys før St.Hans 
gav den en præktig Sværm som blev ind-
sat i den tomme kube. Da  sommeren var 
heldig blev den nye kube snart utbygget og 
gav ogsaa noget i skatte kassen».  Arbeidet 
med biene kan vi lese om helt fram til 
1938, året før han døde. Han hadde både 
opp og nedturer i  arbeidet med bikubene. 
Noen år døde de fleste biene bl.a. på grunn 
av streng kulde eller for lite mat, eller de 
rømte og han fant dem ikke igjen. Andre 

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

Skatten på loftet
I to tidligere nummer fikk dere høre litt om skatten på loftet som blant annet inneholdt 
boka «Notiser fra Haven», skrevet av Jonas Larsen i tidsperioden 1889 til 1939. Jonas 
Larsen bygde og bodde i Møllebakken 17 B og dagboka hans byr virkelig på interes
sant lesning. På ny takker vi Hilda Marie Jønvik som har delt skatten med oss og her 
fortsetter vi å gi deg noen smakebiter fra boka:
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år tok bestanden seg opp og han laget fl ere 
kuber. Han solgte  ganske mye honning, 
som f.eks. i 1913 da han  solgte 37 kg.

I 1930 mistet han alle biene sine, men i 
1932 skriver han at «Af Hr. Holst  Grubbe 
fi k jeg idag en præktig bisværm til foræring, 
det er nu to aar siden jeg havde bier». Han 
virker svært fornøyd med denne gaven, 
men i juni forteller han at biene rømte og 
«slog sig ned i et gammelt indhult træ i 
Stenberget», og videre i  oktober: «Træet 
med den rømte bisværm blev i dag feldt 
og det 2 m lange stykke af stammen med 

iværende bier blev  hjembaaret og opstilt». 
Det er ikke vanskelig å se for seg både 
transporten og det slitet han hadde for å ta 
vare på biene sine.  Senere viste det seg at 
biene i stammen var døde.

Sjøl om det Jonas skriver i boka si hvert 
år, ikke er lange utredninger, er det gode 
beskrivelser av dagliglivet, hendelser, 
aktiv iteter, opplevelser og ikke minst 
værforhold. Dere skal få noen små glimt 
av dette i neste blad. Der vil vi ha siste 
fortelling fra boka hans.
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Mange av menighetsbladets lesere vil 
huske at Ilen menighet, gjennom sitt 
 misjonsprosjekt, blant annet støtter 
Lovsangshjemmet, en halvdagsbarnehage 
for de minste barna i Klong Toey slummen 
i Bangkok. Barna er fra seks måneder til 
tre år. 

Denne gangen tenkte jeg dere skulle få bli 
kjent med vesle Na, en gutt som ikke  hadde 
noen god start på livet, men som takket 
være Lovsangshjemmet fi kk en ny start 
 allerede som baby.

Foreldrene til Na er narkomane. Faren 
forsvant like etter at moren var blitt 
 gravid, og moren brukte narkotika under 
hele svangerskapet. De pengene moren 
hadde, tok slutt rundt Nas fødsel, så en 

måned etter fødselen trakk mor ut på gata 
– og forlot Na alene hjemme om natta.                                                                                                         
Na merket vel at mor var borte – og gråt 
seg i søvn hver eneste natt. Når det lysnet 
mot dag, kom mor tilbake, og da var hun 
ruset og trøtt.

I seks måneder fortsatte dette før en nabo 
forstod hva som skjedde og grep inn. Du 
har kanskje allerede gjettet hvor denne 
naboen tok vesle Na med seg? Jo, til 
Lovsangshjemmet. Personalet der ordnet 
det slik at han nå får bo ho hos en tante. 
Og selvsagt har han også fått plass på Lov
sangshjemmet. Moren får ikke lov til å 
hente Na i barnehagen, for de mener det 
er stor fare for at hun vil selge den vesle 
gutten.  

Foto: Arne Hustrulid
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Tanten til Na er en flott dame. Hun passer 
barna til brødrene sine. På dagtid har hun 
ansvar for sju barn. Ingen av dem er hennes 
egne. Ikke alle sover hos henne, men hun 
gir dem omsorg og mat. Som renholder 
med en dagslønn på 60 kroner er det ikke 
så lett å mette så mange munner, men hun 
gjør så godt hun kan.

Det er slike som henne som gjør at sam
funnet i slummen ikke rakner helt.

I den første tiden etter at Na kom til 
Lovsangshjemmet, kunne han ikke smile 
eller holde en leke. Når han sovnet, fikk 

han aldri sove mer enn ti minutter – før 
han våknet og begynte å illskrike. Perso
nalet holdt rundt han, trøstet han og viste 
han godhet. Na er heldig som hadde en 
nabo som brydde seg og tok han med til 
Lovsangshjemmet, som igjen ikke bare 
skaffet han plass i barnehagen, men som 
også fant tanten som var villig til å ta seg 
av Na når han ikke er i barnehagen. 

Slik har Lovsangshjemmet vært med på å 
gi vesle Na en ny start med mulighet til å 
utvikle seg i et miljø der han får oppleve 
kjærlighet og trygghet.

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

Bjørg Sand
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trang økonomi. Før de begynte å jobbe hos 
Fanja, spiste mange av dem bare ett måltid 
om dagen. Systuene sikrer nå kvinnene 
en trygg arbeidsplass og en mulighet til å 
forsørge familien sin. Barna deres får også 
gå på skole. 

Fanja begynte i 1994 sammen med 6 andre 
jenter, et fellesskap der de broderte duker 
og annet for salg. Norsk misjonsselskap 
(NMS) gav dem litt støtte i begynnelsen 
slik at de kom i gang. Seinere begynte de å 
brodere dåpsservietter som nå deles ut ved 
dåp blant annet i mange norske menigheter. 
Nå broderer de 15 000 slike servietter i året! 

Det er kvinnebedriften Fanja Broderier 
i Antsirabe på Madagaskar som  leverer 
 disse vakre dåpsserviettene. For drøyt 
20 år  siden forsørget Fanja Victorienne, 
40 åringen som driver bedriften, og  moren 
seks  yngre søsken med ca. 30  kroner i 
måneden. Moren var blitt enke. Ved  siden 
av fortsatt skolegang overtok Fanja  farens 
lærerjobb med en månedslønn på 22 
 kroner. Dårlig økonomi gjorde at hun måtte 
gi slipp på drømmen om å bli lege.

I dag driver Fanja en broderibedrift med 
40 ansatte. De fleste er talentfulle damer 
som sluttet tidlig på skolen på grunn av 

En håndbrodert due
         fra Madagaskar

Barn som døpes i Ilen kirke fra og med 15. november, blir heretter tørket med en spesiell 
dåpsserviett. På servietten er det brodert inn, for hand, en vakker due som symboli-
serer Den Hellige Ånd. Dåpsservietten gis som gave fra menigheten og den er også en 
 symbolsk hilsen fra den verdensvide kirke.

Tekst: Edel Lundemo     Bilder: Per Ørjan Aaslid og Edel Lundemo
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Lucienne og Fanja er glade for broderi-
bedriften Broderie Fanja

Gudveig og Eivind Fallan og lille Melanie får 
dåpskluten som hilsen fra menigheten.

om jeg skal slite meg ut på dette!  tenkte jeg 
etter det første syoppdraget. Jeg fikk 1 400 
Ariary for en måneds arbeid! Mange posi
tive tilbakemeldinger fikk meg likevel til å 
ta flere oppdrag.

– Arbeidet har gitt meg mye glede, sier 
Fanja. – Selv om oppveksten var tøff, 
takker jeg for alt jeg har vært gjennom. Det 
var en forberedelse til å ta meg av kvinner 
fra like trange kår som meg.

Ilen kirkes venner som finansierer våre 
dåpsservietter, gleder seg til å se serviet
tene i bruk. Dåp og misjon hører sammen, 
slik det står i misjonsbefalingen i Matteus 
kapittel 28. I Norge er det NMS som for
midler produkter fra kvinnebedriftene på 
Madagaskar. I vår menighet er det Bjørg 
Sand som er kontaktperson. 

Kilde: NMS.no

Gledsstrålende forteller Fanja at  bedriften 
nå også er blitt tatt opp som medlem i Fair 
Trade (Rettferdig handel). Fair Trade gir 
produsentene flere rettigheter. Det garan
teres for eksempel for minstelønn, lønn 
ved sykdom og graviditet, forsikring mot 
arbeidsulykker og likeså retten til å danne 
fagforeninger. Så Fanja har grunn til å være 
stolt. Kriteriene for opptak i Fair Trade er 
tøffe. Alt fra produktkvalitet til arbeids
miljø og personalledelse vurderes nøye 
over tid. 

I vareutvalget er det nå håndbroderte duker, 
putevar, klær, vesker, gardiner, sengetøy, 
grytekluter og smykker i både tradisjonell 
og i stilren, moderne design. Det er også 
beregnet god margin mellom innkjøps
pris og utsalgspris slik at overskuddet går 
til støtte av barne og ungdomsarbeid i 
søsterkirker NMS samarbeider med

– Jeg likte egentlig ikke å sy, ler Fanja. Men 
da jeg som prestekone kom til Antsirabe i 
1993, fant jeg ut at jeg måtte finne på noe 
for å få endene til å møtes. – Aldri i livet 
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Skapelse og gjenopprettelse

Når vi er på leir med konfirmantene, får vi 
mulighet til å bli bedre kjent. Det er alltid en 
flott opplevelse for oss ansatte og lederne.

Skapelse, ødeleggelse og gjenoppretting 
er tema som går som en grunnfortelling i 
 manges liv. Mennesket har til en hver tid 
hatt behov for å fortelle sannheten gjennom 
bilder og fortellinger. I Bibelen finner vi 
flere slike sannheter. Begge skapelsesbe
retningene ble lest på leiren, og det særegne 
ved begge fortellingene ble trukket frem.  
Det er undringen over hvordan alt har 
blitt til og det unike ved hver enkelt vi har 
forsøkt å formidle til konfirmantene. De 
fikk i oppgave å skulle fremstille skap elsen 
i bilder. En nesten umulig oppgave. De 
løste det ved å klippe ut ansikter og  natur 
fra ukeblader og lime dem sammen til en 

helhet. Mens de var ute på skattejakt, ble 
bildene ødelagt. Ganske synd fordi bildene 
var så fine. Det var dårlig gjort. Da jeg sto 
der og så på en haug med papirbiter, så jeg 
brutte relasjoner, svik og overtramp. Hva 
skulle vi gjort om alt håp var ute – om det 
som ble ødelagt ikke kunne repareres? To 
grupper fikk i oppgave å gjenopprette. Vi 
skulle se om de var mulig å lage et bilde 
av det som var ødelagt. Det var det. Ut av 
katastrofen oppsto noe nytt og levende. Det 
skal konfirmantene også få håpe på i sitt 
eget liv. Det å formidle håpet til de unge, er 
det viktigste vi gjør.

Når man er så lenge borte fra familien i 
denne alderen, vil det være naturlig å lengte 
litt hjem, men jeg har inntrykk av at de 
fleste hadde det fint. Jeg lar to jenter fortelle 
mer: Maria og Frida.

Årets konfirmanter
         årets vakreste eventyr?

Tekst: Åshild Brenne, Frida Wallin Johansen og Maria Kvalø Moe. Foto: Konfirmantene og Åshild Brenne
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Maria og Frida forteller 

Vi ankom Mjuklia torsdag kveld, den 29. 
oktober. Alle var veldig spente og hadde 
store forventninger til hvordan de neste 
dagene på leir ville bli. Vi ble ønsket 
velkomne av de ansatte og lederne, og 
fikk oss litt varm kveldsmat. Vi avsluttet 
kvelden med korssamling, noe alle synes 
var veldig fint.

På fredag ble vi vekket klokken åtte og 
møtte opp til deilig frokost. Etter litt 
 undervisning om skapelsen, ble vi sendt ut 
på «skattejakt». Dette var dessverre bare 
lureri, men var en viktig del av gruppe
arbeidet vi skulle gjøre senere på dagen. 
Etter lunsj fikk vi noen timer med valgfrie 
aktiviteter. Det var alt fra zipline til fjøs
besøk, noe vi synes var kjempeartig. Vi 
avsluttet dagen med godteri og film.

Lørdag morgen sto vi opp til vanlig tid, og 
etter frokost hadde vi undervisning. Vi fort
satte dagen med lek og moro og øvde oss 
til gudstjenesten vi skulle ha på søndagen. 
Om kvelden var det fest, noe mange av oss 
synes var høydepunktet på hele leiren. Vi 
fremførte sanger, skuespill og koste oss. Vi 
avsluttet helgen på søndagen, med guds
tjeneste for foreldrene våre. Vi sang og 
viste frem det vi hadde jobbet med under 
oppholdet på Mjuklia.

Vi synes at helgen har vært kjempefin, og 
vi sitter igjen med mange gode minner. 

XXX
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Kjære Thormod prest

I velkomstintervjuet fortalte du at det å 
være i dialog var svært viktig for deg. Du 
ønsket å hjelpe, å trøste og å bære. Vi fikk 
erfare at din evne til å se den enkelte er stor.

Interessant var det også at du tidlig minnet 
oss om at «kirken» er noe annet enn byg
ningene. På gresk er ordet kirke synonymt 
med «de levende stener». Med andre ord; 
menneskene i kirken. Du sier at fra Ska
perens side er vi alle ulike. Det betyr at 
det livet vi lever her på jorden, må vi leve 
slik vi er, med de legninger vi har, den 
politiske overbevisning vi har, det kultur
elle og  sosiale engasjementet vi har.

Du har også vært opptatt av det store sam
lingspunktet på søndag: Gudstjenesten. 
Hvordan kan vi lykkes med å fylle kirke
rommet på søndagene eller andre dager 
med noe som fenger? Du tenkte ikke 
bare på underholdning, men gjerne tema 

 knyttet opp mot teologi, filosofi – først og 
fremst på troens mysterium og Guds ufat
telige nåde. Du spør også om vi ikke bare 
kan være sammen av og til, hvor vi dekker 
langbord og koser oss inne i kirkerom
met. Du ønsket at kirken som menighet og 
storstue kunne bli en arena som varmer og 
inkluderer. I så måte takker vi for de jule
konsertene du har vært med på å arrangere 
selv om det store måltidet fremdeles er på 
tankestadiet. 

Du minnet oss også om at det alltid er bruk 
for den enkelte i frivillig arbeid, i familien 
og i naboskapet. Nå tillater vi oss å sende 
denne påminningen i retur. Kanskje blir 
det nettopp du som blir med på å arrangere 
det store måltidet i kirka vår? Hvem vet? 

Men her og nå: Takk igjen kjære Thormod 
og lykke til som pensjonist.

Tekt: Edel Lundemm. Bilde Marthe S. Berg

Vi takker deg for at du ga nettopp oss i Ilen fem av dine totalt 40 år
i prestetjenesten. Du har virkelig satt dine spor! 
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flyktningstrømmen. 300 mennesker møtte 
opp. Jeg er rørt over engasjementet hver av 
de 300 uttrykte for å bidra til en god mot
takelse av våre nye landsmenn og andre 
som kanskje faller utenfor felles skap i sam
funnet vårt. Kanskje akkurat du går rundt 
med en god idé på hvordan Ilen menighet 
kan inkludere flyktninger som blir bosatt i 
menigheten? Eller hvordan Ilen menighet 
kan bli en enda mer åpen og  inkluderende 
menighet? Send meg gjerne tips på: 
ingvild.svalastoga@kirken.trondheim.no 

«Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg 
sier dere: Det dere gjorde mot én av  disse 
mine minste søsken, har dere gjort mot 
meg.’» Matt 25:40

Halldis Moren Vesaas sitt dikt Tung tids 
tale har fått en ny betydning for meg i 
forbindelse med den enorme flyktning
strømmen vi ser nå. Hvem er jeg som 
medmenneske? Og hva er min rolle i møte 
med denne strømmen av folk fra et fjernt 
land? Som diakon har jeg et spesielt ansvar 
for å løfte blikket til kirka der mennesker 
får sitt menneskeverd krenket. Hvordan 
kan vi som lokalmenigheter sørge for at 
flykt ninger og andre innflyttere blir godt 
tatt i mot når de blir bosatt i menigheten 
vår? 

29.oktober var jeg med på en idédugnad på 
Scandic Lerkendal som Trondheim kom
mune arrangerte i forbindelse med den økte 

Tekst: Ingvild Svalastoga

Diakonens side 

«Det heiter ikkje: EG no lenger. Heretter heiter det: VI. Eig du lykka så er ho ikkje  
lenger berre di. Alt det som bror din kan ta imot av lykka di, må du gi.»
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Under en skitur bak Gråkallen sammen 
med vesle Ola, siterte jeg Tarjei Vesaas 
sitt dikt «Snø og granskog». Her setter 
telemarkingen Vesaas en ny standard for 
heimstaddikting. Han beskriver snø og 
granskog nært, i frie vers: «– det er for 
oss!/ Innblanda i vår eigen ande./ Heile 
heile tida,/ om ingen ser det,/ har vi snø 
og granskog med.» Og: «Koma heim,/ gå 
 borti der,/ bøyge greiner,/ – og kjenna så 
det fer i ein/ kva det er å vera der ein høyrer 
til.» Noen dager seinere er Olaguten på vei 
til Valset barnehage med mamma. Hun er 
nær ved å kjøre av veien når hun hører 
femåringen deklamere med «malmrøst» 

fra baksetet: «Tale om heimsleg / snø og 
granskog/ er heimsleg…». I MidtNorge 
er granskogen heimslig, men lenge trodde 
man at  grana var en nokså ny innvandrer 
som kom østfra for 2–3000 år siden. Nylig 
fant man  imidlertid 17–22 000 år gammelt 
granDNA i avsetninger på Andøya og 
mer enn 10 000 år gammelt granDNA i 
Meråker. 

Det norske navnet skal stamme fra norrønt 
gron = framstikkende, spiss.  Picea kom
mer fra lat. pix = kvae. Abies er av usikker 
opp rinnelse, men kan være av gresk aei 
= alltid og bios = liv, altså «eviggrønn». 

Du grønne
                     glitrende   

Om gran Picea abies. Del I.

Av Trond Arnesen 
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Vinternatt
No kveikjer Vårherre sitt joletre
i den kvite vinternatt.
All den glitrande stasen, barn, 
vilde du gjerne hatt.

Himmelgrani so fin og blå
har greiner av tandrande ljos;
karlsvogner kjem frå langferd der, 
og måneskip siglar sin kos.

Du vil gripa og leika, barn.
Og kanskje skal di hand
ein gong plukka månar ned
og sløkkje stjernor i brand.

Eviggrønne planter symboliserer gjerne 
både død og evig liv. Grana var et hellig 
tre i åsatrua, men ble raskt tatt inn i kristen
dommens myter. Det fortelles at Vårherre 
engang vandra rundt på jorda for å se om 
menneskene og kom ut for et voldsomt 
regnvær. Alle løvtrærne han søkte inn 
under, hang med bladene og slapp regnet 
igjennom. Bare grana ga ly, og til lønn 
gjorde Vårherre den eviggrønn. Det bidro 
kanskje til at den ble tatt inn i stua når Jesu 
fødsel skulle feires? Skikken med juletrær 
oppstod i Tyskland tidlig på 1600tallet, og 
nådde Norge i begyn nelsen av 1800tallet, 
først hos de rike. Pynten kunne være papir
remser, epler, kaker, små pakker, kuler og 
glitter. Hos de fattige noen vatt dotter og litt 
papir… Glitteret som har vært en del av 
den tradisjonelle pynten,  etterlikner laven 
huldrestry Usnea longis sima med sine 2–3 
m lange hengende skudd. 

Østlendingen 
Hans Børli nevner 
grana i 84 dikt. 
I «Juleaften» 
begynner han slik: 
«Bære juletreet 
heim fra utmarka/ 
jula ften. Snøtung 
skog,/ messing

himmel i vest, […]». Han beskriver videre 
en del av det «banale» ved jula, som sam
tidig kan være blant «de fineste tingene i 
livet». Vest lendingen Olav H. Hauge har 
bare fire dikt der grana nevnes. I hans dikt 
«Vinternatt» er det Vårherre som pynter. 
Himmelen blir ei gran med stjerner og 
måne og veves inn i barnets drømmer og 
framtid. Ja, grana er viktig i livet her nord, 
så det må bli mer i neste blad. Men inntil 
da: God Jul!

Botanikk

Huldrestry. 
Foto J. Richfield. 
Wikimedia 
Commons 
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vi registrerte hele 26 medlemmer!  Etter 
hvert ble kortnavnet Ilen kirkes venner 
(IKV) innført. 

Det ble også tidlig opprettet nær og god 
kontakt med Menighetsråd og Kirkeverge. 
Gjennom dette tette samarbeidet kom vi  
tidlig i gang også med «forskjønnelse» av 
Stavne kapell. En stor gave ga startkapital 
til nødvendig utvendig restaurering og det 
særs gode samarbeidet med Kirkevergen 
gjorde at også den innvendige restaure

På stiftelsesmøtet ble forslag til  vedtekter 
godkjent og en medlemsliste oppført.  Styret 
som ble nedsatt, besto av Bjørn  Bruland 
som leder, Gunlaug Auran Grankvist 
kas serer, Ole Møllerløkken sekretær og 
Edel Lundemo som styremedlem. Erling 
 Samuelsen ble forespurt om å være revisor. 
De tilstedeværende ga alle sin skjerv, så 
 fondets startkapital ble kr. 700. 

Det er verdt å merke seg at allerede i 2007 
var kapitalen kommet opp i kr 147 174 og 

Ti år med hygge og nytte

Ilen kirkes venner
2005 er et lite merkeår i Ilens historie. En venneforening for «Ilen kirkes og Stavne 
kapells forskjønnelse» ble etablert. I dag, 10 år etter, ser vi at foreningen lever i beste 
velgående – alt takket være vår kjære, initiativrike Bjørn Bruland (1927–2013).

Tekst og bilder Edel Lundemo
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kirke ved IKV en nydelig selvsydd alter
duk pluss en mindre i samme mønster 
tiltenkt «offerbordet».

IKV deltar også i et særs spennende 
komitearbeid som skal se på hvilke 
mulig heter som åpner seg ved innvendig 
 restaurering av kirka vår. Gammel utsmyk
king ser dagens lys og vi danner oss et 
bilde av hvordan kirka tidligere har vært 
utsmykket. 

Verdt å nevne er også flere dugnader. Sam
holdet er prisverdig! Prisverdig er også det 
store engasjementet som etablereres når 
Kirkehagen starter opp. Her kan vi virkelig 
takke hverandre for hovedinntekten kom
mer også i 2015 fra Kirkeboden som fra 
2013 ble flyttet til Waisenhusets vakre hage 
under navnet Kirkehagen.

Vi er stolte over IKV. La oss gå for 10 nye 
år. Gratulerer og takk til hver og en!

ringen kom fort i gang. Årene går, gaver 
blir gitt og oppdrag utføres. Det forhåpent
ligvis til alles tilfredshet.

Vi nevner:  Oppussing av korgulv og inn
kjøp av ny gulvløper i kirka vår. Preke
stolen får sitt høyst påtrengte gulvbelegg. 
Spesialstøvsuger anskaffes, likeså matter 
til sakristi og våpenhus. Vakre vinrøde 
kapper til kirkeverter, kirketjener og kantor 
blir anskaffet. Kirkestua blir utrustet med 
«kopper og kar». Et Claus Jensenklenodie 
sikres i Ilens eie. Garderobeforholdene til
hørende Kirkestua utbedres. Et nytt lager
rom ser dagens lys. Kirkebesøkende barn 
gledes med aktivitesposer og blomster
urner kommer på plass ved inngangs
partiet. Boktraller  anskaffes og salme
bøker med stor skrift kjøpes inn.  Alter og 
kjøkkenbenk får nødvendig beskyttelse 
med plexiplate. Sist, men ikke minst, 
 ønsker vi å nevne den storslåtte gaven vi 
fikk i 2012: Bjørg Høydal forærer Ilen 

Trond Eide, viktig brikke i restaurering av kor-
gulv

Maj M. Leksen har stekt mang en vaffel i Kirke-
hagen
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etter hvert med bokholder Bernt Norberg, 
derav navnet «fru bokholder Norberg» og 
hun bodde i Trolla fram til sin død. Lydia 
 Norberg var aktivt med i «Kvinneforenin
gen» som kan sees på som en forløper til 
IKV. Også deres mål var å sørge for «Ilen 
kirkes forskjønnelse». 

Den vakre alterduken hun ga kirken, var 
laget av «russisk lin» og sydd i Selbusøm. 
Det står i utklipp fra Adresseavisen at 
 mønsteret er stoppet inn i den uttrukne 
bunn. De stiliserte liljer og duer med ut
spilte vinger kommer fram på en karakter
istisk måte.

I forbindelse med Ilen kirkes venners 
10årsjubileum, fant vi fram den første 
 jobben IKV utførte for kirka vår. Vi res
taurerte nemlig aller først et klenodie av 
en alterduk. Den var gitt til kirken i 1935 
av Lydia Norberg (1877–1963) eller «fru 
bokholder Norberg» som det står i den 
 dokumentasjonen vi har fått tilgjengelig fra 
barnebarnet Per Norberg.

I 1899 fl yttet Lydia fra Åmol i Sverige til 
Trolla sammen med familien sin. Faren, 
Evert Ericsson, var tilsatt som direktør ved 
Trolla Brug. I en attest utstedt av prest
en på hjemstedet, står det at hun var «til 
ekten skap ledig». Lydia giftet seg da også 

Et klenodie av en alterduk og 

fru bokholder Norberg

Historiske minner Per Norberg.  Tekst og bilde: Edel Lundemo
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Randi Gamlemshaug og formingslærer Signy Treekrem beundrer det arbeidet som Lydia Norberg 
dengang utførte. 

Sogneprest Lauritz BangHansen skriver 
med sirlig handskrift følgende i sitt takke
brev:

«Fru bokholder Norberg, Trolla
På Ilens menighetsråds vegne har jeg 
herved den ære å sende fruen en hjertelig 
takk for den deilige alterduk De med så me-
gen flid har arbeidet til vår kirke. Den vil 
bli tatt vare på og vernet om som den fort-
jener, og den vil stedse minne oss – som et 
godt eksempel – om offervilje og kjærlighet 
til vår menighets Gudshus. 29.5.1935 
Deres ærbødige L.T. Bang-Hansen L.f.f. 
formann»

IKV har etter beste evne ivaretatt dette 
 klenodiet av en alterduk. Kanskje den snart 
fortjener sin monter?Fru bokholder Norberg er foreviget mens 

hun arbeider med den vakre duken.
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Faste representanter:
Steinar Nordal 
Tore How
BrittInger Volden
Jann Elling Reitan
Mikaela Vetteranta Rønstad
Anders Johnny Pihl
Anita Saksvik
Ingrid Sandstad

Vararepresentanter:
Roald Iversen
Lena Hilde Mortensen
Turid Kufås Berntzen
Odd Gynnild
Sissel Harriet Statle 

Ilens nye menighetsråd vil i de fire neste årene bestå av:

Nytt menighetsråd

På det første menighetrådsmøte ble Tore How gjenvalgt som menighetsrådsleder. Britt 
Inger Volden ble valgt som nestleder og hun vil fungere som leder i en periode nå som Tore 
How er sykemeldt. Neste rådsmøte er mandagene 23. november og likeså 14. desember.

De som var tilstede ved presentasjonen 15. november:
Fra venstre: Anders Johnny Pihl, Odd Gynnild, Jann Elling Reitan, Ingrid Sandstad,
Anita Saksvik, Sissel Harriet Statle, Mikaela Vetteranta Rønstad og Roald Iversen. 

Tore How er for tiden dessverre sykemeldt.
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Den 11. november er minnedagen for 
 Martin av Tours. Han ble født 316 e. Kr. og 
ble  katolsk biskop 56 år gammel til tross for 
at han levde et svært asketisk liv.  Martin av 
Tours er den st. Martin som Steiner skolen 
blant annet hyller på sin lanterne fest, en 
fest for å vise medmenneskelighet.  

Martin er kjent som den fromme man
nen som delte kappen sin med en tigger. 
Historien sier: «Den unge romerske offi
seren Martin kom en iskald vinterkveld 
ridende sammen med noen kamerater. 
Ved  byporten i Amiens sto det en nesten 
naken tigger, skjelvende av kulde, og ba 

om en almisse. Ingen brydde seg om ham, 
og Martin  hadde ingen penger med seg, 
så han tok sverdet og delte sin kappe i to 
og ga stakkaren den ene halvdelen. Han 
svøpte den andre halvparten om seg og 
brydde seg ikke om kameratenes hånlige 
latter. Samme natt så han i et syn Kristus 
kledd i den halve kappen, mens han sa til 
den hærskare med engler som omga ham: 
«Denne kappen har jeg fått av Martin, som 
ennå ikke er døpt.» Dette gjorde så sterkt 
inntrykk på ham at han straks løp bort for 
å la seg døpe.» (Martin blir også kalt for 
Mortensgås)

Lanternefest
i Ila til minne om bl.a. st. Martin

Bilde: Marthe S. Berg (se også tekst side 3)
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Denne høsten har vi hatt stor aktivitet blant 
barn og unge i Ilen menighet, både til hver
dags og i familiegudstjenestene. Jeg fryder 
meg over å se at barn og familier samles 
for å være med på ulike arrangementer, og 
er glad og stolt over å få bli en del av livet 
som leves i Ila og områdene rundt.

I september fikk førsteklassingene utdelt 

boka Tre i et tre på en flott familieguds
tjeneste! Det var masse folk i kirka, og 
Byåsen familiekor deltok med sang og 
yrende liv. Nydelig kirkekaffe fikk vi også!

I oktober var det toåringene sin tur å bli 
kjent med kirka si. En liten gjeng toåringer 
kom inn dørene en ettermiddag og fikk 
lete etter det lille lammet Krølle, og de 

Hva skjer i
Trosopplæringen i Ilen?

Tekst: Guro Gaustad Anderssen   Bilde: Edel Lundemo
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Hver uke samles vi også til babysang, og 
nesten 40 babyer har vært innom sam
men med mor eller far i løpet av høsten! 
Mange kommer tilbake på nytt og på nytt, 
og mange kommenterer at dette er et godt 
sted å være. Det er så fint å få være med å 
synge og lytte og sanse seg gjennom baby
sangen, og etterpå er det åpent for store og 
små samtaler over kaffekoppen i kirke
kjelleren.

Den første adventshelga er 11 og 
12 åringene i Ila og Sverresborg  invitert 
til å bli med på Lys Våken. Dette er 
et arrangement som foregår i mange 
menigheter rundt om i landet, hvor vi vil:

La 11-og 12-åringene få oppleve: 
En kirke som rommer alle  
– hele døgnet, hele livet!
La foreldrene få oppleve: 
En kirke som deler tradisjoner og verdier  
– hele døgnet, hele livet!
La menigheten få oppleve: 
Fellesskap som gir glede og energi  
– hele døgnet, hele livet!
La omverdenen få oppleve: 
En nyskapende kirke som gir omsorg  
– hele døgnet, hele livet!

En glad hilsen fra 
menighetspedagogen,
Guro Gaustad Anderssen

Åshild prest bistod ved utdelingen
av 4-årsboka.

fikk utforske kirka på en veldig fin måte. 
Søndagen etter fikk de utdelt bok om den 
bortkomne sauen, og vi fikk høre den 
spennende fortellingen om gjeteren som 
leita og leita etter sauen sin, før han lyk
kelig fant den igjen.

Fireåringene har også fått bli bedre kjent 
med kirka si, gjennom noen kvelder med 
4årsklubb. Utdeling av fireårsbok har 
lange tradisjoner, og i forkant av utdel
ingen 15. november samles vi og synger 
litt, hører en bibelfortelling, lager noe og 
spiser kveldsmat sammen. Det er godt 
opp møte og koselig å bli kjent med hver
andre og kirka. 
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svensk lucia
med Lucia, tärnor och kör från Östersunds musikgymnasium

Lördag 12 december kl. 16.00

Ilen kirke, Trondheim
Fri entré 

Liten julbasar från kl. 14.00

Information: 
telefon 41 29 14 56
www.svenskakyrkan.se/norge/trondheim
Facebook: Svenska kyrkan i Trondheim
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Tekst: Kari-Anne H. Gjettum

Menighetsbladets rose
Bjørg Sand
Hun er nå svært opptatt av barn og unge som lever 
under kummerlige forhold i slummen i Thailand.

Bjørg er ei svært engasjert dame. Mange av dere har 
nok møtt henne gjennom ulike aktiviteter, det være seg i 

 kirka, i menighetsråd, i komiteer og utvalg, 
som fast skribent i menighetsbladet eller i 

                         andre sammenhenger. Hun sier sjelden, eller 
aldri nei når hun blir spurt om en tjeneste. De fl este av oss er raske 
til å lete etter unnskyldninger for ikke å ta på oss oppgaver, mens 
Bjørg er minst like rask til å lete etter muligheter for å ta på seg de 
oppgavene hun blir spurt om.

Hun er nå svært opptatt av barn og unge som lever under 
 kummerlige forhold i slummen i Thailand. Etter at hun fi kk høre 
mer om hvilke forhold disse barna og ungdommene lever under, og at 
det er mulig for oss i Ilen å gjøre noe for dem, ble det 
et viktig mål for henne å arbeide for å gi dem en bedre oppvekst i 
både barnehage og skole inkl. internat muligheter. Dette skriver hun 
mye om i menighetsbladet og oppfordrer oss alle til å være med i 
dette viktige og meningsfulle arbeidet.

Menighetsbladets redaksjon gratulerer henne hjertelig 
med en meget velfortjent rose!

Bydelen vår er velsignet med mange «ja-mennesker». 
Vi i redaksjonen har fått og får innspill om navn på slike. 
Kjenner du noen som gjør andre særlig glad, det i en eller 
annen sammenheng, ikke nøl med å ta kontakt med oss. 
Obs! Kriteriene er ikke knyttet kun til kirka.

 kirka, i menighetsråd, i komiteer og utvalg, 
som fast skribent i menighetsbladet eller i 

andre sammenhenger. Hun sier sjelden, eller 
aldri nei når hun blir spurt om en tjeneste. De fl este av oss er raske 
til å lete etter unnskyldninger for ikke å ta på oss oppgaver, mens 
Bjørg er minst like rask til å lete etter muligheter for å ta på seg de 

 kummerlige forhold i slummen i Thailand. Etter at hun fi kk høre 
mer om hvilke forhold disse barna og ungdommene lever under, og at 

et viktig mål for henne å arbeide for å gi dem en bedre oppvekst i 
både barnehage og skole inkl. internat muligheter. Dette skriver hun 
mye om i menighetsbladet og oppfordrer oss alle til å være med i 
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Velkommen til kirke

I Fjellseter kapell er det gudstjeneste tilnærmet hver søndag, unntatt i 
desember og januar. Tidspunktet kl 11.15 korresponderer med bussen til Skistua.

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

November 2015 – Mars 2016

29. november, 1. søndag i advent
Tekst: Matteus 21:1017.
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved 
Åshild Brenne og Anna Runesson.
Medlemmer av Den svenske menigheten 
medvirker. Lys våken deltar.
Offer til et felles prosjekt.

6. desember, 2. søndag i advent
Tekst: Johannes 16:2124.
Kl. 11: Høymesse ved Lars Sperre.
Offer til menighetens arbeid.

13. desember, 3. søndag i advent
Tekst: Johannes 5:3136.
Kl. 18: Lysmesse ved Åshild Brenne.
Konfirmantene deltar.
Offer til menighetens arbeid.

20. desember, 4. søndag i advent; 
Stavne kapell
Tekst: Matteus 1:1825.
Kl. 11: Advent i ord og toner, ved Lars 
Sperre og Ragnhild Sølvberg.
Offer til menighetens arbeid.

24. desember, Julaften
Tekst: Lukas 1:120.
Kl. 16: Familiegudstjeneste ved 
Åshild Brenne.
Offer til Kirkens Nødhjelp.

25. desember, Juledag
Tekst: Johannes 1:114.
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste ved 
Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid.

26. desember, 2. juledag på 
Trolla Idrettshus.
Tekst: Johannes 1:114.
Kl. 11: Gudstjeneste ved Åshild Brenne.
Gang rundt juletreet og servering.

27. desember; Ingen gudstjeneste i 
Ilen sokn.

3. januar 2016, Kristi Åpenbaringsdag
Tekst: 2. Korinterbrev 4:16. 
Kl. 11: Høymesse ved Lars Sperre.
Offer til menighetens arbeid.
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14. februar, 1. søndag i faste
Tekst: Matteus 26:3645.
Kl. 18: Kveldsgudstjeneste ved 
Lars Sperre.
Ørland gospelkor medvirker.
Kollekt ved utgangen.

21. februar, 2. søndag i faste
Tekst: Jesaja 55:17.
Kl. 11: Høymesse ved Lars Sperre.
Offer til menighetens arbeid.

28. februar, 3. søndag i faste
Tekst: Lukas 22:2834.
Kl. 11: Høymesse ved Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid.

6. mars, 4. søndag i faste
Tekst: Johannes 6:2436.
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved 
Lars Sperre.
Offer til menighetens arbeid.

13. mars, Maria budskapsdag
Tekst: Lukas 1:3945.
Kl. 11: Høymesse ved Åshild Brenne og 
Lise Martinussen.
Konfirmantene deltar. 
Offer til Kirkens Nødhjelp.

10. januar, 2. søndag i åpenbaring
Tekst: Johannes 1:2934.
Kl. 18: Aftensang med samtale ved 
Åshild Brenne.
Tema: ”Gudstjenesten som drama.”
Offer til menighetens arbeid.

17. januar, 3. søndag i åpenbaring
Tekst: Johannes 1:1518.
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Lars 
Sperre. I samarbeid med Metodistkirken.
Offer til menighetens arbeid.

24. januar, Såmannssøndag
Tekst: Matteus 13:2430.
Kl. 11: Høymesse ved Åshild Brenne
Offer til menighetens misjonsprosjekt.

31. januar, Kristi forklarelsesdag
Tekst: Lukas 9:2836.
Kl. 11: Høymesse ved Lars Sperre.
Offer til menighetens arbeid.

7. februar, Fastelavnssøndag
Tekst: Lukas 18:3134.
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved 
Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid.

Fastegudstjenester for prostiet i Havstein kirke onsdager kl. 19: 

10. februar  •  17. februar  •  24. februar  •  2. mars  •  9. mars  •  16. mars
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Hyrdenes tilbedelse
– en adventskonsert utenom det vanlige ved

Iver Kleive

Fredag 4. desember kl. 19.00 i Ilen kirke

De som har levd en stund, kjenner til den prisbelønte norske pianisten, organisten,  dirigent 
og komponisten Iver Kleive (1949) – og en nærmere presentasjon av den anerkjente 
musikeren synes unødvendig.

Altertavlen i kulturkirken Jakob i Oslo, er en av de få kirker i Norge som har et julemotiv: 
«Hyrdenes tilbedelse» (1880) av Eilif Pettersen. Dette motivet inspirerte Kleive til å 
 improvisere over kjente, kjære julesanger som resulterte i et album med samme tittel. I 
løpet av to netter i november 2004 har han fabulert over bildets livsbejaende tema. 

Vi er nå så heldige å få Iver Kleive hit til Ilen kirke. Alene ved fl ygelet fyller Iver Kleive 
kirken med ro og variert julemusikk. Jeg tror det er duket for en særegen og vakker  
 adventskonsert. Billetter kjøpes på billettservice.no
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En varm takk til
Byåsen Blomster

Ilen menighet er glad for det
gode og generøse samarbeidet

med Byåsen Blomster.
Siden 1. sept. 2014 har de på

lørdager gitt oss blomster til alteret
ved søndagens gudstjenester.
Bare av og til har menigheten
supplert med et mindre beløp.

Tusen takk til butikksjef
Beate Døsvik og hennes medarbeidere! 

Vennlig hilsen Astrid Grude Eikseth, 
Gudstjenesteutvalget

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 MASKE INVEST 
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Hva skjer?

Vi synger julen inn i Ilen kirke
Søndag 20. desember kl. 18.00
Kom og syng kjente og kjære advents – og julesanger sammen med lokale 
 kunstnere: Ila skolekor, Nina Sætherhaug, Marit Böttcher, Åshild Brenne, 
David Scott Hamnes m. fl. Levende lys og fellesgløgg! 
Gratis inngang, kollekt til nytt flygel for kirken

Velkommen til
Lørdagsskole for voksne i Byåsen prosti
Byåsen, Sverresborg og Ilen menigheter 

Et møtested for voksne som undrer, som vil vite mer, med rom for samtale

Byåsen kirke 23. januar kl 1000-1200:
Hvordan tenker vi oss Gud? Gudsbilder vi bærer med oss.  
Gudsbilder gitt oss gjennom billedkunsten

Byåsen kirke 13. februar kl 1000-1200:  
Maria, hun som fødte Jesus. Vi ser på Mariabilder gjennom historien.  
Hvem er Maria for oss?

Innledning til temaene og samtalene er ved prost i Byåsen, Kirsten Almås

Menighetens hyggestund
Ønsker deg på ny velkommen og det som vanlig på den første torsdagen hver 
måned kl. 11. 7. januar, 4. februar, 3. mars, 7. april og 5. mai

Julegrana tennes 2. søndag i advent 
6. desember kl. 16 tennes Julegrana i Ilaparken. 
Frelsesarmeens hornorkester spiller og det blir gang rundt treet.
Små og store inviteres også til Juleverksted, kaffe og kaker, saft og pepperkjeks 
i Menighetsalen rett etterpå. 
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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

Dersom du ønsker salmebok med litt større skrift, kan du nå ta
den blå salmeboka neste gang du skal delta på en gudstjeneste.

Ilen kirkes venner har kjøpt inn 20 slike bøker.

Salmebok med større skrift
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«Men 
størst av 

alt er
kjærligheten»

1. Korr 13

Viede Ilen Kirke
Therese Jørgensen Kirkeby og Eirik Skar Aasen 27.06.2015
Kristoffer Bangsund Hansen og Camilla Otterbekk 11.07.2015
Silje Katarine Paulsen og Andreas Sagvang 08.08.2015
Kristina Antonsen og Emil Alexander Foss 22.08.2015
Hilde Tharaldsen og Christian Hammer 05.09.2015

Døpte Ilen kirke
Viljar Vareberg Nilsen 05.07.2015
Ulrik Johan Løøv 05.07.2015
Max Aalberg 19.07.2015
Olava NæssEvensen 02.08.2015
LaraMargeaux Henrietta   
Gräfi n von BaudissinZinzendorfPottendorf 02.08.2015
KiraAdelia Leonie
Gräfi n von BaudissinZinzendorfPottendorf 02.08.2015
Tuva Bolme Gundersen 02.08.2015
Tor Moe Grolid 06.09.2015
Eirik Rise Danielsen 06.09.2015
Iver Grolid Sætern 06.09.2015
Elise Wedø Wannebo 06.09.2015
Emilía Olava Bråtteng Pálsdóttir 06.09.2015
Thelma Asmervik Thuseth 20.09.2015
Gustav Melby Strømme 27.09.2015
Casper Johansen Modell 27.09.2015
Live Hamnes Ulriksen 18.10.2015

Døde Født: Død:
Benny Gerhardine Thorsø 07.03.1926 22.06.2015
Jan Erik Husby 13.07.1946 25.06.2015
Arvid Remman 09.01.1926 16.07.2015
Kjell Robert Vold 23.03.1926 10.07.2015
Edith Ovalda Brattland 27.01.1926 01.07.2015
Kjell Kalvø 02.06.1936 06.07.2015

«La 
de små 

barn komme 
til meg»

Markus 10,42

Slekters gang
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Døde Født: Død:
Rutt Trøite Lorentzen 12.04.1941 10.07.2015
Gunnar Lindgaard 03.03.1956 21.07.2015
Tone Kristina Thiis 19.07.1928 02.09.2015
Kolbjørn Hoff 06.01.1932 05.09.2015
Randi Kalvø Melhuss 07.05.1936 15.09.2015
Bjørg Marie Kristoffersen 30.01.1943 15.09.2015
Stig Moe 04.10.1955 27.09.2015
Arne Egil Strøm 11.01.1948 29.09.2015
Inga Nordvik 24.12.1932 07.10.2015
Erna Marie Hals 10.01.1926 17.10.2015

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

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

 
www.svanholm.no
Døgntelefon: 73 89 11 40

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

«Lær 
oss å telle 

våre dager så 
vi kan få visdom i 

hjertet.»
Salme 90,12
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Gamle Kongevei 52a (på Rosendal) – Etabl.:1849

Ditt prisgunstige alternativ, med tradisjon og kvalitet.

Tlf.: 7399 2222 / 9260 9098

Ditt prisgunstige alternativ, med tradisjon og kvalitet.

Tlf.: 7399 2222 / 9260 9098

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

 
www.svanholm.no
Døgntelefon: 73 89 11 40

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

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

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

Stoff til nummer 1, 2016 - frist 1. februar 2016.

www.fagtrykk.no

Offer/gaver
28.06.2015 Menighetens arbeid Kr.  1087,00
05.07.2015 Menighetens misjonsprosjekt Kr.  2841,00
19.07.2015 Menighetens arbeid Kr.  1302,00
02.08.2015 Menighetens arbeid Kr.  1611,00
16.08.2015 Menighetens arbeid Kr.  520,00
23.08.2015 Menighetens arbeid Kr.  788,00
30.08.2015 Menighetens arbeid Kr.  1247,00
06.09.2015 Menighetens arbeid Kr.  1977,00
13.09.2015 Menighetens arbeid Kr.  341,00
20.09.2015 Konfi rmantarbeidet Kr.  2402,00
27.09..2015 Restaurering orgel Kr.  6473,00
04.10.2015 Menighetens arbeid Kr.  894,00
18.10.2015 Menighetens arbeid Kr.  990,00
25.10.2015 Menighetens arbeid Kr.  1352,00
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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 
Epost: 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

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



 Retur: 
Ilen menighetsblad

Ilevollen 15
7018 Trondheim

Ut på tur
Ilsvikøra ligger på en sandør vest for utløpet av Ilabekken. Øra ble bebygd fra siste 
halvdel av 1700tallet. På den tiden var det mye besøk av nederlandske skip til byens 
trelasttomter i Ila. Det kan være grunn til at Ilsvikøra på 1800tallet ble kalt Ny 
Holland.

Grensen mellom Ila og Ilsvikøra var Ilabekken. Da Ila i ble1846 innlemmet i byen 
og underlagt murtvang ble Ilsvikøra sterkt bebygd med tett trehusbebyggelse. Det 
var vesentlig byfi skere, sjøfolk og trelastarbeidere som slo seg ned her. Fra 1893 
ble Ilsvikøra regnet som en del av byen. Da var det 28 hus her. Det var ingen bydel 
for velstående, og den fi kk fl ere nedsettende oppnavn. Lusøra var det vanligste. 
 Området har fl ere ganger vært i fare for å bli nedbygd. I 1977 ble det regulert som 
bevaringsverdig. Det eldste huset er visstnok nr. 3 – Rørosgården.

Før sto fjorden rett på Ilsvikøra. Ved springfl o kunne sjøen gå helt opp til  husveggene. 
I 1921 havnet store deler av området under vann i en storfl om. Framtidens hav
stigning og ekstremvær kan få følger i Trondheim og Ilsvikøra er mest utsatt. I verste 
fall kan vannet stå 1,90 meter høyere enn i dag ved en 1000årsfl om.

Legg turen til Ilsvikøra – et idyllisk område og en arkitektonisk perle. 
God tur!

Tekst og bilde: Kirsti Jaråker


