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Sommeren er på hell. Noen sier at vi ikke har hatt noen særlig sommer, andre priser 
seg lykkelig, uansett vær, for at vi bor i Norge. Vi i redaksjonen tilhører nok den siste 
 gruppen. Og du som holder Menighetsbladet i hånden, har sikkert en eller annen relasjon 
til Ila – nok en grunn til å være glad og takknemlig kanskje? Ila er i stadig utvikling. Det 
er derfor fortsatt svært viktig hvem som fra høsten velges inn i styre og stell. Det både 
gjennom kommunevalget og kirkevalget. Og la oss så håpe at det blir tatt kloke valg når 
det gjelder eldreomsorg, husbygging og menighetsarbeid. Bruk stemmeretten din! Godt 
valg.

Vi hilser også årets konfirmanter hjertelig velkommen og ønsker dem all mulig lykke til 
på ferden. I neste nummer skriver konfirmantene selv om sine opplevelser. Det gleder 
vi oss til.

Forsiden: Vi takker Thormod prest for gode år i og for Ilen. Bilde: Marthe S. Berg

Bilde: Finn Nilsen

Mamma varmer og pappa mater.  

Vi beklager. Artikkelen om Skatten på loftet må dessverre utgå i dette nummeret pga plassmangel.  
Fortsettelsen kommer i blad nr. 4.
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Så heter det i visdomslitteraturen i gammel
testamentet hos «Forkynneren»;

Én tid til å fødes, én tid til å dø, én tid til 
å danse, én tid til å gråte og én tid til å le 
og leve.

Jeg tror vi kunne ramse opp alt det vi gjør 
i tiden som en ting av de mange aktivi
teter livet vårt er fylt med og av. Jeg tror 
Vismannen tenkte hele livets forskjellige 
aktiv iteter. For livet er fylt med øyeblikk 
der vi mennesker er opptatt av gjøremål. 
Livet består av øyeblikk.

vakkert ligger inntil Nidelvens rennende 
vann, og Skansen med havet som bruser 
imot. Huset blir brukt. Til gudstjenester, 
dåp og konfir  ma sjon, vielser og begrav
elser, konserter og foredrag, babysang 
og orgelspill. Det indre rom vakkert ut
smykket med glassmalerier og alterparti, 
kunst i underetasje, kjøkken og det stille 
rom ... alt inviterer til hyppig bruk. 

Det er mitt ønske at kirken fortsatt blir fylt 
med salmer og sangkrefter av forskjellig 

Jeg har vært ordinert prest siden 1977. 
Det nærmer seg 40 år. Mange dager og 
timer fylt med oppgaver som hører denne 
virksomheten til. Opplevelser som har 
gitt  er faringer i livet. Erfaringer som ref
lekteres inn i nye situasjoner og oppgaver. 
Spenn ende har det vært. Lærerikt har det 
vært. Han som begynte prestetjenesten 
i 1977 er ikke den samme i dag i 2015 
når den offent lige prestetjeneste legges 
på  hylla. Pensjonisttilværelsen vil bli fylt 
med  tjen ester som prest. Det er jeg trygg 
på, men tiden som statstjenestemann i Den 
norske Kirke i en bestemt 100 % stilling er 
over fra 1. oktober 2015. 

Alt har sin tid. Det er mange avsnitt i eget 
liv som har tatt tid. Og én tid er til for å 
slutte. Det er ikke første gangen dette skjer. 
Jeg har sluttet én plass og begynt med noe 
annet mange ganger. Syv visittkort i for
skjellige roller i offentlig og privat virk
somhet tror jeg det er i mappa. Det i seg 
selv er jo lærerikt. Å være flere steder i 
 aktivt arbeid gir erfaring og kompe tanse til 
å forstå at hvert arbeid er viktig. Hver rolle 
vi mennesker har er viktig. Intet er mer 
eller mindre viktig/lite viktig. Alt henger 
 sammen. Som kroppen. 

Ila bydel og Ilen menighet har store 
 ressurser innen kultur og kirkeliv. Det 
gjelder å få brukt alt på en riktig måte. 
Storstua – Ilen kirke fra 1889 – har et 
vakkert og innbydende indre rom og et 
spenstig ytre utseende, der bygget så 

karakter og uttrykk som vedtatt liturgi og 
av og til i litt mer frie former fra levende 
mennesker i tilbedelse og undring over 
 livets mangfold. Alt har vitterlig sin tid; fra 
enfold til mangfold. Fra å være hvite nord
menn med «norsk kultur» til et mangfoldig 
kulturfargespekter av hudfarge, religion, 
kulturforståelse og ytringer. Måtte vi gi 
hverandre styrke til virkelig å elske, ære og 
akte hverandre som medmennesker i en tid 
som krever dialog,  dialog, dialog. Jeg tror 
Jesus ville det slik.

Jeg vil takke dere alle ... ingen nevnt og 
 ingen glemt ... for utrolige flotte opplev
elser på så mange måter her i Ila bydel og i 
Ilen menighet.

Og fortsatt skal vi se hverandre i kirke
rommet, på Menighetshuset, på «Brainn
stasjonen» og Skansen, Fjellseter kapell, 
på butikken, i parken, i venterommet hos 
legen, sykehjemmene, under Iladagene og 
i høytidene, ute i naturen, i trimmen og 
trivselen ... i livet.

Og fortsatt gjelder livserfaringen; Alt har 
sin tid ... også tid til et stille Fader Vår og 
trosbekjennelse, et smil, et unnskyld, en 
tvil, en tro, et takk, en klem ... på veien 
HJEM.

Pax et Bonum til dere alle hvilket er  utlagt; 
Fred og styrke i Faderens og Sønnens og 
Den hellige Ånds navn.
Vi sees!

Tekst: Thormod Høyen  Bilder: Marthe S. Berg 

Alt har sin tid Thormods avskjedguds tjeneste finner sted 27. september kl. 11 med påfølg ende 
kirkekaffe i menighetshuset. Du er hjertelig velkommen
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men jeg har fått en himmelsk Far!» jubler 
Panalee. 

Panalee drømte om å studere på universitet, 
men hadde ikke penger. Hun søkte på sti
pend og fikk studiet gratis. «Min himmel
ske Far har ikke bare gitt meg kjærlighet, 
men også en utdannelse», smiler hun, og vil 

Fredsprisvinner Malala og vår statsmin
ister Erna har iallfall én ting felles:  Begge 
understreker betydningen av skole og ut
dannelse. Men om en bor på landsbygda i 
det fattige nordøst Thailand, der det ikke 
finnes videregående skoler, hjelper det 
lite med evner og lyst til å lære mer. En 
har ikke råd til å bo på hybel i byen for å 
kunne gå på skole. For likevel å gjøre det 
mulig for evnerike ungdommer fra dette 
området til å få seg en utdannelse, driver 
Det norske misjonsselskap – i samarbeid 
med  Thailand lutherske kirke – et internat 
for elever på  videregående. Immanuel
hjemmet, som dette internatet kalles 
og som også støttes av Ilen menighets 
misjons prosjekt,  fungerer virkelig som et 
hjem. De får ikke bare seng og mat, men 
også omsorg og felleskap. 

I april hadde Det norske misjonsselskap i 
Trøndelag bl.a. besøk av en tidligere elev 
ved Immanuelhjemmet, Panalee Tadsri fra 
Thailand. Hun har gitt meg sin tillatelse 
til å dele sitt vitnesbyrd med Menighets
bladets lesere. 

Panalee vokste opp i en buddhistisk 
 familie, slik de aller fleste thailendere gjør. 
Gud og Jesus var totalt ukjent for henne. 
Hun  visste ikke en gang at det var noe som 
heter kristen dom. 

Da moren var gravid, bestemte  foreldrene 
seg for å skille lag. Faren flyttet like  etter 

gjerne takke Ilen menighet for at vi  støtter 
Immanuel hjemmet, internatet der hun fikk 
møte Jesus, og livet fikk en ny start.

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

at Panalee kom til verden, og hun har aldri 
møtt ham. Moren kunne ikke ta seg av jent
ungen, så Panalee ble sendt til bestemoren 
som bodde på landsbygda i nordøst. Der 
bodde hun til hun var sju år. Da hentet 
moren henne hjem til seg selv. Hun  hadde 
i mellomtiden funnet seg en ny mann. 
 Panalee lærte å bli glad i sin mor, men den 
nye faren var ikke snill mot henne, så hun 
hadde det vondt i sitt nye hjem. Etter fire år 
holdt hun ikke ut lenger og flyttet tilbake til 
bestemoren.

På skolen gikk det veldig bra, og hun fikk 
stipend til å kunne fortsette på videre
gående. Men på landsbygda der  bestemoren 
bodde, var det ingen videre gående. Å bo på 
hybel i byen hadde hun ikke råd til. Men 
hun fikk bo på Immanuel hjemmet. 

Panalee var 13 år da hun flyttet inn på 
Immanuel hjemmet. Mens hun var der, døde 
moren. Det var en vond beskjed å få. Men 
Panalee opplevde at internatet var et trygt 
sted å møte sorgen. Der ble hun omringet 
av kjærlighet og forbønn. Dette med bønn 
var noe helt nytt for henne. I Thailandsk 
buddhisme viser man gudene respekt, men 
man ber ikke til dem. På  internatet bad de 
ofte, og den Gud de bad til, hadde hun aldri 
hørt om, men hun ville gjerne lære ham å 
kjenne. Hun ble en ivrig deltager på inter
natets andakter og bibelundervisning. Hun 
kom til tro og ble døpt. «Min biologiske 
far har jeg aldri truffet, og min mor er død, 

Skole, utdanning og
det å møte Jesus på internat

Du har kanskje lest i avisa at NLM (Norsk luthersk misjonssamband) har vedtatt å 
starte eget kirkesamfunn. NMS (Det norske misjonsselskap), som Ilen samarbeider 
med, har ingen slike tanker. 

Tekst: Bjørg Sand   Foto: Helen Uglem 

Panalee Tadsri og Kitty Kusawadee
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nær het. Forstaden hadde også sine  sosiale 
problemer og moralske utfordringer, med 
mye fattigdom og mange mer eller  mindre 
tvilsomme festlokaler, serverings og 
skjenkesteder, men også de mest velre
nommerte, med Christiansens hage, som 
senere ble Hjorten, som det mest berømte 
med sitt revyteater.

I sin innberetning til departementet, tegnet 
biskop Grimelund et heller dystert bilde av 
de sosiale og moralske forhold i forstaden, 
men det var nok for ytterligere å under
bygge behovet for styrket kirkelig beman
ning. Det samme kan vel sies om hans 
bekymring også for den katolske kirkes 
ekspansjon i området.

Prestegjeldet og soknet ble således 
 opprettet før Ila hadde fått sin egen sokne
kirke, den prektige kirken som arkitekt 
Eugene  Sissenére har tegnet, og den første 
Trondheim kommune har bygget, og som 
ble innviet 7. juni 1889. Inntil da hadde 
menigheten i 10 år fått bruke Hospitals
kirken som sin soknekirke.

Soknegrensen for Ila med Bymarka fulgte 
den gamle bygrense og markagrense mel
lom Trondheim og Byneset, fra Follafoten 
over Gråkallen til Skjelbreia og grensa 
mot Strinda, videre forbi Lian, Torshaug, 
Svalsberg, Søndre Sverresborg plass, 
Sverres myr, Nidelven til Nidareid, By
porten og Skansen, og langs fjorden igjen 
til Follafoten.

Med Bymarka er Ilen sokn et av de største 
i byen i utstrekning, og et tverrsnitt av det 
norske samfunn med representanter for alle 
sosiale lag og yrkesgrupper, og en alders
fordeling tilsvarende landsgjennomsnittet.

området tidligere hadde tilhørt. Samtidig 
ble også forstaden Ila mer lovmessig og 
 formelt innlemmet i Trondheim kommune, 
etter at den mer eller mindre hadde vært et 
lovløst friområde utenfor byporten.

Ila/Ilen blir eget prestegjeld og sokn
Det skulle gå ytterligere vel 30 år før Ila 
med Bymarka, ved kongelig resolusjon av 
23/121878, ble kunngjort som eget preste
gjeld og sokn fra 1. april 1879. Bakgrunnen 
var i første rekke den samfunnsmessige ut
viklingen i Ila, med voksende næringsvirk
somhet og folketall. Fra 723 innbyggere 
i 1825 økte folketallet til 3000 i 1879. Ila 
hadde allerede også fått egen almueskole i 
1770. Det første skolehuset står der fortsatt 
på samme sted, og burde for lengst vært 
fredet og tatt vare på av myndighetene. 
Med alle sine skole bygninger fra den gang 
til i dag bevart innenfor samme gatekvartal, 
har Ila en unik skole og kulturhistorie. 

På Abelsborg hadde den katolske kirke 
året før Ila ble eget sokn, fullført byggin
gen av Jesu Hjerte Kirke og startet preste
skole/presteseminar, som senere i 1887 
 iste den skulle bli det katolske sykehuset St. 
 Elisabeth med Elisabethsøstrene. De kan 
se tilbake på en 100årig historie i Ila før 
sykehuset ble nedlagt og St Olavs Hjerte
klinikk overtok. Jesu Hjerte Kirke, som lå i 
huset, ble rom for overvåkingen.

I 1873 ble industribedriften Trondhjem 
Trådspikerfabrikk reist samme sted som 
den siste møllen i Ila stod, og på Ilsvikøra 
holdt byfiskerne til.

Forstaden Ila var blitt et livskraftig og 
mangfoldig lokalsamfunn, som naturlig 
krevde styrket kirkelig bemanning og 

 hadde vært i bruk siden middelalderen. 
Porten fra 1600tallet ble revet i 1858. Selv 
om Ila soknet til byen, dannet byporten et 
fysisk skille, som ble ennå sterkere nattes
tider da byporten ble stengt.

Med utviklingen vokste behovet for å 
 regulere både bygrense og soknegrenser. 
Forstaden Ila med Bymarka ble derfor i 
1846 overført fra Domkirken til Vår Frue 
sokn. Året etter ble Bakklandet eget sokn 
og innlemmet i byen fra Strinda, som 

Forstaden Ila og Bymarka 
overført til  Vår Frue sokn
Først på 1700tallet begynte det å komme 
en større sammenhengende bebyggelse i 
Ila, som vokste frem som en forstad. Dette 
skyldtes ikke minst den nye store trelast
eksporten som ble utskipet fra Ila, hvor 
frakte skutene ankret opp, og byens store 
handelshus hadde sine bordstabler, trelast
skur og kaiplass. Betegnelsen forstad viser 
hen til at Ila lå utenfor byporten, som var 
en del av byens festningsverker, og som 

Soknegrenser
     for Ila og Bymarka

Dette er tredje og avsluttende artikkel om hvordan Ilens soknegrenser oppstod. 
 Redaksjonen takker Ole Møllerløkken, Rolf Grankvist og Nils Jørgen Gaasvik på det 
varmeste for et godt gjennomført prosjekt.

Byåsvegen. Sverresborg folkemuseum, Schrødersamlingen

Tekst: Ole Møllerløkken
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Ilen menighet har igjen gleden av å ta imot 
et helt nytt konfirmantkull. På slutten av 
året vil jeg sannsynligvis kunne komme til 
å betegne dem som «mine konfirmanter», 
men de er først og fremst våre. De er Ilen 
menighets konfirmanter. Som menighet 
har vi et stort ansvar for dem. Dette vil jeg 
som prest synliggjøre i gudstjenesten. De 
som ønsker det skal få synlige oppgaver. 
De som ikke vil synes, får oppgaver som 
ikke er fullt så synlige, men likevel viktige. 
Jeg oppfordrer menigheten til å gi konfir
mantene positive tilbakemeldinger på 
deres nærvær.

Helgen 18. – 20. september braker det 
løs. Lørdag 19. september skal vi ut å gå 
en  liten pilegrimstur. Jeg tror ikke de blir 
slitne av denne turen, men turen blir et 
bilde på den vandringen de skal gjennom 
dette året. En vandring som fører dem frem 
til en høytidelig konfirmasjonsgudstjeneste 
8. mai neste år. 

Søndag 20. september skal konfirmantene 
presenteres for menigheten kl. 1100 i Ilen 
kirke. Det er viktig at Ilen menighet stil
ler opp. Vi må vise at det fins et fellesskap 

William Johannes Askim
Albert Sørli Asmervik
Truls Bekkevahr
Robin Edvardsen Dahle
OleAndreas Asmervik Drivenes
Hedda Finnøy
Tobias Schjølberg Flakne
Ola Flatmark
Ingvild Moen Hansen
Malin Gjørv Haugland
Live Kaski Heldal
Frida Wallin Johansen
Erlend Kiplesund
Helene Voigt Lorvik
Amanda Katrin Lundager

som tar imot konfirmantene og deres nys
gjerrighet på kirke, tro og livet.

Som normalt blir det leir i månedsskiftet 
 oktober/november sammen med kon
firmantene i Sverresborg. Det ser vi frem 
til. Ungdomslederne blir med, og vi har 
mye moro i vente. Konfirmantåret skal 
være preget av mye glede og humor, men 
jeg ønsker også at de unge skal få ta opp 
alvorlige tema som berører det virkelige 
livet. I dag er det kanskje vanskeligere enn 
noen sinne å være ung. Det er et stort press 
på de unge. De skal lykkes på  skolen, ha 
mange venner, fin kropp og være lykke
lige. For de aller fleste er ikke livet bare 
rosenrødt og morsomt. Erfaringsmessig 
har  konfirmanter allerede opplevd små og 
store kriser – noe som kan føre til at de 
 sliter med eget selvbilde. 

Heldigvis har de fleste gode voksne rundt 
seg. Det er også et mål at de skal møte 
gode mennesker i kirken. Målet er å se hver 
 enkelt og respektere de grenser de setter for 
seg selv. Jeg ser frem til et spennende år. 
Velkommen skal de være.

Maria Kvalø Moe
Tobias Holthe Moe
Vilde Nordseth
Hans Christian Okstad
Maja Olsen
Ida Louise Warhuus Smeby
Ingvild Sommerseth
Theodor Leikvold Stamnes
Even Tiller
Stine Ulfsnes
Elise Utseth
Karoline Volden
Kristina Vollan
Bjørn Ivar Øye

Årets konfirmanter
         årets vakreste eventyr?
Konfirmantåret skal være preget av mye glede og humor, men jeg ønsker også at de unge 
skal få ta opp alvorlige tema som berører det virkelige livet. Målet er å se hver enkelt og 
respektere de grenser de setter for seg selv.

Tekst: Åshild Brenne   Foto: Tore How

T.v.: Maria Kvalø Moe, Hedda Finnøy, Amanda Katrin Lundager, Åshild Brenne, Ola Flatmark, 
Hans Christian Okstad.
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Nå er folk forlengst heime fra sommer
ferien, som mange har tilbragt til fjells, ved 
sjøen og i skogene. Det kan skape litt blå 
stemning hos de fleste. Likevel: vi som bor i 
Ila og tilliggende herligheter trenger ikke gå 
langt for å oppleve kontakt med levende na
tur også til hverdags. Anlegg og asfalt gjen
nomvever stadig større deler av Bymarka, 
men ennå er det mulig å vandre fredfylt 
myrlangs og skogigjennom og opp på en 
bergknatt med utsikt mot fjord, fjell og 
Stiftsstaden. Skjønner vi hvor  viktig dette 
er? Forstår vi hvor mye det  betyr når vi tar 
med barna ut i levende  natur? Det er slike 
stunder som legger grunnlaget for at de 

unge ser hva det gjelder når vi står overfor 
artstap, forurensing, klimaendring; over
for alt som truer grunnlaget for liv. Denne 
forståelsen kan bidra til at de blir i stand til 
ta vare på dette: Livet. Stillheten så full av 
lyd fra våre medskapninger; furu, fugl, fisk.

De fleste planter blomstrer i junijuli, men 
blåknappen blåner på grasmyr og fukteng 
på seinsommeren og høsten. Knappen er ei 
korg med mange blå blomster, men arten 
er ikke en korgplante. Den hører til karde
borrene, sammen med rødknapp  Knautia 
arvensis som den av og til forveksles 
med. Blomsterstandene kan være nokså 

Blå sommer
                       blå høst   

Blåknappen
held sommaren fast.
Mens romegras og bjønnskjegg 
bleiknar 
og tranebær strøyr
raude bær over mosen,
ser blåknappen på deg 
med blått blikk frå myrkanten
og held sommaren fast.
Lenge.

Om blåknapp, Succisa pratensis

lik, men blåknapp er oftest tydelig blå 
og mindre  rufsete. I tillegg har blåknapp 
blanke, glatte, uflika blad, mens rødknapp 
har hårete, flika blad og vokser tørrere. 
Blåknapp er utbredt i Europa, og fins også 
i fjellområder i VestAsia og i Atlasfjella 
i Afrika. Den trivdes godt i de gamle ut
marksslåttene i Norge, fordi den flerårige 
bladrosetten er klemt ned mot bakken og 
kunne unngå ljåen. Den omfattende utslåt
ten (omlag 3000 km2 med skogseng og myr 
ble høsta rundt 1900) holdt busker og kratt 
tilbake og ga gode lysforhold for mange 
vakre blomster.
 
Blåknapp ble brukt i farging og ga grønt. 
Medisinsk har rota vært brukt mot hud
plager, byller, halsbetennelse, gikt, pest, 
dyrebitt, innvollsorm og epilepsi. Det  heter 
seg at dette var så god medisin at djev
elen i frustrasjon beit etter rota slik at den 
virker avbitt (Succisa: avskåret,  pratensis: 
i enga). Det eneste det synes å være noe 
 belegg for, er en viss kløedempende 
virkning. Bladene får ofte mørke flekker, 

og i følge signaturlæra skal den da hjelpe 
mot ymse plager i huden. Det gamle navnet 
Herba scabiosa betyr «skabb planten». 
I Trønde lag har den vært kalt blåkall, 
blåmann og av alle ting: præsthau! Det kan 
ikke være fargen… men kanskje likner den 
en munketonsur? Ellers i Europa er navnet 
oftere knytta til djevletroen: Teufelsabbiss, 
 Devil’sbit scabious, djævelsbid, púkabit.

En kjølig, høglofta dag på tidlighøsten er det 
en stille glede i å finne den vakre blå plant
en i kanten av myrene under Rev berget og 
i de fuktige veikantene ved Svahylla. Ennå 
er det en flik «Blåknappsommar» (med et 
lite sideblikk til Paal Brekkes dikt «Skogs
fuglen»).

Av Trond Arnesen 
Botanikk
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Kirkevalget 2015 – bruk stemmeretten din! 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: CarlErik Eriksson 
 
Valg av Ilen menighetsråd finner sted mandag 14. september – 
samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. I Menighetsrådet 
samarbeider engasjerte mennesker som er opptatt av viktige 
verdier i livet for menighetens ca. 5000 medlemmer. 
Menighetsrådet har blant annet ansvar for at kirkelig 
undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i 
soknet. 

Menighetsarbeidet dreier seg om 
BARN - UNGDOM - ELDRE – DIAKONI - OMSORG  
KIRKELIV – KULTUR - FRIVILLIGHET – DUGNAD 

 

Bruk  stemmeretten din for på den måten å gi din støtte til  
de som har valgt å stille opp for alle i Ilen menighet. 

 

På de to neste sidene presenters nominasjonskomitéens 13 kandi-
dater - i prioritert rekkefølge. Det skal velges 8 medlemmer og 5 
varamedlemmer. Både medlemmer og varamedlemmer deltar på 
menighetsrådets møter. 

1.
O store Gud, når jeg i undring aner
hva Du har skapt i verden ved Ditt ord,
ser universet med de mange baner
og vet alt liv oppholdes ved Ditt bord;
:/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud! :/:

2.
Når jeg i Skriften ser de mange under
som Gud har gjort fra første Adams tid,
og ser hvor trofast Herren alle stunder
har ført sitt folk igjennom livets strid;
:/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud. :/:

 

3.
Når jeg så vet at Kristus lot seg føde,
ja, at Han gikk omkring og gjorde vel,
inntil Han sonet verdens synd og døde
og oppsto for å frelse hver en sjel;
:/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud. :/:

4.
Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
når troens mål er nådd, så jeg får se,
vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne;
:/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
Takk store Gud, takk, store Gud. :/:

Ord med på veien ...
Tekst: Tore How

O store Gud er en kristen sang / salme basert på et dikt skrevet i 1885 av svenske Carl 
Gustav Boberg (1859 – 1940). Melodien er en svensk folketone. Baptistpresten Knut 
Josef Andersen oversatte sangen til norsk i 1956. O store Gud er den salmetekst av nor
disk opprinnelse som har nådd lengst ut i verden. Den er spilt inn på plate svært mange 
ganger. Elvis Presley hadde den engelske versjonen “How Great Thou Art” (1967) på sitt 
repertoar og kalte den sin favoritt innen gospel. Salmen var ikke med i 1984utgaven av 
Norsk Salmebok, men er med i 2013utgaven (nr. 284).

O store Gud
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Tore How, pensjonist (høgskolelektor), 75 år, tlf.: 452 82 747 
Dyrborgveien 4, 7018, Trondheim, Epost: torehow@broadpark.no 
Erfaring: 4 år Ilen menighetsråd  2 år leder, 4 år Ilen Menighetsblad. 8 år 
red. speidernes kretsblad, 40 år speiderleder, 5 år kretsleder, FNtjeneste. 
Arbeidsområder: Velfungerende menighetsråd og utvalg, aktivt menighets 
og kirkeliv, inkluderende og åpen Ilen kirke, Ilen Menighetsblad. 

 

Ingrid Sandstad, pensjonist (diakon), 61 år, tlf.: 993 54 928 
Ramsharts vei 1C, 7020 Trondheim, Epost: norhelle@outlook.com 
Erfaring: Konfirmant og søndagsskoleundervisning. Kirkelig forenings 
og utvalgsarbeid. 
Arbeidsområder: Trosopplæring, bibelgrupper og bibeltimer i Ilen 
menighet. Legge til rette for en evangeliserende Ilen kirke.  

 

Anders Johnny Pihl, sivilingeniør, 50 år, tlf.: 986 69 413 
Ilsvikøra 2, 7018, Trondheim, Epost: johnny.a.pihl@gmail.com 
Erfaring: 4 år Ilen menighetsråd. 
 
Arbeidsområder: Trosopplæring. 

 

Turid Kufås Berntzen, pensjonist (spesialpedagog), 73 år, tlf.: 975 91 993 
Fridtjof Nansens vei 58C, 7020 Trondheim Epost: turidkber@gmail.com 
Erfaring:  
 
Arbeidsområder: Barn og ungdom. 

 

Odd Gynnild, lektor, 64 år, tlf.: 997 34 542 
Bergsligata 17, 7018 Trondheim, Epost: ogynnild@gmail.com 
Erfaring: 4 år Ilen menighetsråd. Leder Arbeiderforeningens Forum. Sjø
mannsmisjonsvikariat, kateketvikariat. 
Arbeidsområder: Menighetsprofilering, liturgi, prekenlære, kunstneriske 
uttrykksformer. 

 

Mikaela Vettenranta Rønstad, medarbeider, 35 år, tlf.: 959 77 968 
Abelsborg gate 13, 7018 Trondheim, Epost: mvronstad@gmail.com 
Erfaring: 3 år Gudstjenesteutvalget, kirkevert. Foreningsarbeid (Trond
hjems Historiske Forening, Foreningen Norden Trondheim, Amnesty Int.). 
Arbeidsområder: Øke de unges deltakelse. Øke oppslutningen om guds
tjenestene, kirkevertens oppgaver. 

 

Steinar Nordal, professor, 61 år, tlf.: 900 31 845 
Hyllveien 12A, 7020 Trondheim, Epost: steinar.nordal@ntnu.no 
Erfaring: 3 år dekanus Fakultet for Bygg og Miljø, 15 år diverse styreverv 
NTNU, UNIS og SINTEF. 30 år speiderleder KFUKKFUM. 
Arbeidsområder: Guds omsorg. Åpen og inkluderende folkekirke og 
menighet. 

 

BrittInger Volden, livsnyter, 62 år, tlf.: 908 85 932 
Mellomila 43, 7017 Trondheim, Epost: brittingervolden@gmail.com 
Erfaring: 18 år undervisning, personalledelse, konsulentarbeid, kultur
arbeid. Styreverv, 6 år direktør Studentsamskipnaden i NordTrøndelag. 
Arbeidsområder: En kirke for alle  fra vogge til grav, i alle livets faser. 
"Gjør døren høy, gjør porten vid". Respekt for individet. 

 

Roald Iversen, forsker/forfatter (prest), 64 år, tlf.: 926 02 149 
Stavnemovegen 15, 7019 Trondheim, Epost: roaldiv@gmail.com 
Erfaring: Prest/studentprest. Høgskolelektor DMMH. Kulturprosjekter, 
mentor for dåpsopplæringsprosjekt. 
Arbeidsområder: Sjelesorg, tilgivelse og forsoning i kirken, unge voksne. 

 

Sissel Harriet Statle, pensjonist (lærer), 72 år, tlf.: 472 59 045 
Mellomila 98, 7018 Trondheim, Epost: sstatle@online.no 
Erfaring: 20 år lærer i ungdoms og videregående skole. Konsulent og 
utvalgsarbeid, politisk arbeid i KrF. Lærernes misjonsforening. 
Arbeidsområder: Fremme sang og musikk i kirken. Kor for ungdom, aktive 
konfirmanter. Stimulere til økt kirkeliv. Bibel og bønnegrupper. 

 

Lena Hilde Mortensen, forselger, 52 år, tlf.: 915 30 270 
Mellomila 64, 7018 Trondheim, Epost: lena_mortensen317@hotmail.com 
 
NB! Mortensen har  etter at valglisten ble offisiell  meddelt at hun 
 ønsker å trekke sitt kandidatur. Kandidaten kan imidlertid ikke 
 fjernes fra den offentliggjorte listen! 
  

 

Anita Saksvik, pensjonist (hotell og restaurant), 61 år, tlf.:942 82 078 
Mellomila 91B, 7018 Trondheim, Epost: saksvik_7@hotmail.com 
Erfaring: Tillitsvalg og verneombud. Olavsdagene for barn. Frivillig
sentralen. 
Arbeidsområder: Kirken ut til folket  plass til alle i kirken. 

 

Jann Elling Reitan, kunstner, 66 år, tlf.: 907 48 477 
Sverdrups vei 21, 7020 Trondheim, Epost: ellreita@online.no  
Erfaring: 5 år idrettstrener. 
 
Arbeidsområder:  

 
DEN NORSKE KIRKE 
Ilen menighet  
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Nytt Diakoniutvalg

var innom Kortmanns Lysfabrikk på Åsen, 
Tinghaugen og Logtun kirke på Frosta, 
nonnene i klosteret på Tautra og hadde til 
slutt en nydelig middag på Klostergården 
ved de gamle klosterruinene ytterst på 
Tautra. 

I klosteret fikk vi se en film om nonnenes 
daglige liv, kjøpe gode såper og kremer i 
butikken deres for så å få være med på en 
tidebønn sammen med nonnene. 

Selv om været kunne ha vært bedre, var 
det svært godt humør på bussen, og praten 
gikk livlig hele dagen. Det var stor enighet 
om at det var en vellykket tur.

Utvalget ble gjenopprettet på nyåret i 2015, 
og det består av Ole  Møllerløkken, Ingrid 
Sandstad, Odd Gynnild, Aud Berg, Inger 
Rye og Lars Svengaard. Lars Sperre er med 
som representant fra staben, og jeg er sek
re tær og fagperson i utvalget. Det er fort
satt plass til noen personer til i utvalget som 
møtes ca. hver 6. uke på kveldstid. Dersom 
du er interessert i å være med på å utvikle 
diakonien i Ilen menighet, er du hjertelig 
velkommen til å ta kontakt med meg på  
ingvild.svalastoga@kirken.trondheim.no 
eller 948 18 686 på dagtid.

4. juni arrangerte diakoniutvalget en tur til 
Frosta og Tautra for «Hyggestunden». Vi 

Tekst og bilde: Ingvild Svalastoga

Besøk i Logtun kirke

Slik ser hoveddelen av stemmeseddelen ut: 

 

Her nevnes: Du kan levere stemmeseddelen uten endringer. Alle 
kandidatene får da én stemme hver. Du kan gi én tilleggsstemme 
til inntil tre kandidater på listen. Det gjør du ved å sette et kryss 
i ruten til venstre for navnet til kandidaten(e) som da får to 
stemmer. Det er ikke anledning til å stryke kandidater. 

 

Alle som er oppført som medlemmer i 
Den norske kirke, og som fyller 15 år 
eller mer i løpet av 2015, kan stemme.  
 

BRUK STEMME- 
RETTEN DIN 
VED KIRKE-

VALGET 2015! 
 
 
Foto: Trude Lien 
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Olavsfestdagene 2015 er avsluttet, og 
dermed er også KIRKEHAGEN stengt 
for denne gang. I år varte dugnaden vår i 
6 dager. Mange stilte opp og gjorde en inn
sats slik at vi klarte å gjennomføre jobben 
på en god måte. Vi hadde svært stort besøk 
de fire godværsdagene. Til tider stod køene 
med personer som ville kjøpe vafler og kaf
fe, nesten helt ut til porten! Litt venting ble 
det naturlig nok, men folk var tålmodige og 
blide.

Den kanskje største utfordringa hadde 
vi søndagen da vi skulle lage lunsj til 75 
korsangere fra «Ung kirkesang» samtidig 

kordeltakerne og de øvrige gjestene våre 
takket så mye.

TAKKER gjør også vi! Hjertelig takk til 
hver og en som også i år stilte opp og gjorde 

som vi skulle lage vafler og kaffe til de 
andre gjestene våre. Det ble servert kyl
linggryte, pølser, ris, salat, brød, diverse 
tilbehør og litt søtt som dessert. Bjørn Eklo 
hadde hjulpet oss med mye av de råvarene 
vi trengte til denne serveringa. En ekstra 
dugnadsgjeng møtte opp tidlig søndag 
morgen, og under fantastisk ledelse av 
Anne  Isabel Udbye, klarte vi utrolig nok å 
få alt klart til kl. 12 da koret skulle være 
ferdig å synge i Domkirka. Dere skulle vir
kelig fått oppleve det livet og den innsatsen 
som Kirkestuene med det lille kjøkkenet 
 rommet den formiddagen! Det ble en god 
opplevelse i hagen for oss som var med, og 

en fantastisk innsats slik at Kirke hagen ble 
en god opplevelse for både oss som tok del 
i dugnaden og for våre gjester! Dere vil få 
invitasjon til en evaluerings og takkesam
ling i løpet av høsten. På gjensyn da.

Tekst: Kari-Anne H. Gjettum  Foto: Lars Sperre Foto: Kari-Anne H. Gjettum

Kirkehagen 2015 En spesiell takk 
fra oss i Ilen går  

til Bunnpris Ila for 
verdifullt bidrag.

24 Ilen Menighetsblad

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

Middag hver dag fra
kr. 55,-

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

Mellomila 82, 7018 Trondheim
Tlf: 72 54 47 08

Ilsvika Bydelskafè
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spirene strekke seg mot him melen og 
bære frukt. 

Hva er viktig for meg i dette arbeidet?
Jeg ønsker at Ilen kirke skal være et godt 
sted å være for alle. For barna betyr dette 
at det er et sted de føler seg trygge, de føler 
seg sett og hørt og de får gode opplevel
ser. Jeg vil invitere barn og foreldre inn i 
kirka og vise dem at her er alle velkom
men, og jeg vil fortelle dem om Gud og 
hans kjærlighet til alt han har skapt. Det er 
flott om vi kan nå ut til mange, og det er 
utrolig bra om vi kan gi flere men nesker en 
følelse av tilhørighet til kirka. Når vi har 
tilhørighet til noe, ønsker vi å være der 
mer, være sammen mer, gjøre mer, og vi 
bryr oss rett og slett litt mer. Og ikke minst 
så virker det begge veier, slik at vi også får 
noe tilbake og føler oss betydningsfulle i 
felles skapet. Da er det virkelig et godt sted 
å være.

For å få gjort alt jeg ønsker og for å nå ut til 
alle barn og unge i Ilen menighet, trenger 
jeg flere hender. Jeg har allerede møtt noen 
gode hjelpere, men håper jeg treffer enda 
flere langs vegen. Kanskje er det  foreldre 
eller besteforeldre eller naboer som vil 
være med, og jeg har mange slags opp
gaver å dele ut. Det betyr ikke noe om 
du ikke bruker å gå i kirka til vanlig, men 
dette er en fin sjanse til å stikke innom og 
bidra med noe. Alt fra bollebakst til piano

lære barn og unge om den kristne troen, og 
hvordan vi kan leve i tro og håp, virksom 
i kjærlighet.

Hvilke planer har jeg for høsten?
Det er mye å holde på med denne høsten, 
og på de nye nettsidene kan du lese mer 
om de ulike tiltakene. Barn i den aktuelle 
aldersgruppa får også invitasjon i posten i 
forkant av en aktivitet.

Hvem er jeg?
Mitt navn er Guro Gaustad Anderssen, og 
jeg bor på Byåsen med mann og tre barn. 
Jeg har jobbet i barnehager i mange år, og 
nå var jeg klar for et skifte. Derfor ble jeg 
veldig glad da jeg var så heldig å få starte 
i denne jobben. Fra kontoret mitt sitter jeg 
og ser ut på Ilaparken, ser på trafikken og 
folkelivet, og tenker at her skal jeg trives. 
Her skal jeg bli kjent med nye  mennesker, 
både små og store, og  sammen skal vi 
blåse liv i barnearbeidet i kirka. Vi skal 
plante små frø, stelle fint med dem og 
gi dem næring, og smått om senn skal 

spilling er ønsket, så ikke vær redd for å 
ta kontakt!

Det er også viktig for meg å samarbeide 
med andre menigheter der det er tjenlig, 
slik at vi kan dele erfaringer, hjelpe hver
andre og sammen lage flotte arrangementer 
for barn og unge. Vi er ulike menigheter, 
har ulike styrker og svakheter, ulike res
surser og lokaler, men vi er EN kirke. Vi 
jobber mot det samme målet, og det er å 

Tekst og bilde: Guro Gaustad Anderssen    Illustrasjon: Elisabeth Moseng 

Ny menighetspedagog  
                     i Ilen menighet

0åringer (f. 2014/2015):  Babysang i Ilen kirke på onsdager kl.11.00
2åringer (f. 2013):  Krøllekveld og utdeling av bok
4åringer (f. 2011):  Klubbkvelder og utdeling av 4årsbok
6åringer (f. 2009):  Førsteklasses og utdeling av bok
7åringer (f. 2008):  Noahs ark
1112åringer (f. 0304):  Lys våken og Minikrybba
15åringer:  Konfirmasjon (v/Åshild Brenne)
1618åringer:  Ungdomslederkurs og Leir før leir

Kontaktinfo:
Epost: guro.gaustad.anderssen@kirken.trondheim.no, tlf: 932 66 035
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Onsdag 2. september kl. 19.00 i Ilen kirke
Orgel på onsdag: Endre Lorenzen
Billettsalg ved døra: 100/50

Lørdag 5. september kl. 19.00 i Ilen
Trønderkor & Steinkjer kammerkor
Mozarts Kroningsmesse
Solister: Stine Mari Langestrand, 
Maria Nohr, Daniel Norum & Lars Eggen 
Erling W. Aasgaard, orgel
Dir. Rudolf de Beer
Billettsalg ved døra: 100/50

Onsdag 7. oktober kl. 19.00 i Ilen kirke
Orgel på onsdag: Magne Harry 
 Draagen. Billettsalg ved døra: 100/50

Søndag 15. november kl. 19.00 i Ilen 
kirke Ilinger spiller i Ilen
Komponister og artister fra Ila
Martin Smidt, Trygve Brøske & Eberhard 
Böttcher. A Cappellissimo, dir. Grete 
Daling. Billettsalg ved døra: 100/50

Torsdag 19. november kl. 20.00 i Ilen 
kirke Levd liv & Børge Pedersen
Billettsalg ved døra

Søndag 29. november kl. 19.30 i Ilen 
kirke Adventskonsert med Trøndernes 
mannsangforening. Billettsalg ved døra

Kulturprosjektet i Ilen menighet, Vi åpner våre hjerter har et hovedmål: å åpne vakre Ilen 
kirke for kunstformer fra hele kloden, og etablere kirken som et fast kulturformidlings
lokale. Prosjektene som er planlagt har stor spennvidde hvor utradisjonelle uttrykk  innen 
dans, drama, litteratur, kunst møter nordisk kulturuttrykk. I høst møter vi flere store 
 konserter, bl.a. hvor Trønderkor & Steinkjer kammerkor presenterer Mozarts Kronings
messe, en konsert med fokus på komponister og utøvere som bor i Ila, tre orgelkonserter 
med topputøvere og mange flere måter å åpne vår kirke til folket.

Velkommen og god fornøyelse!

Arrangør: 
Ilen menighets kulturutvalg
Støttet av Norsk kulturråd, Ilen menighet & Trondheim kommune
Samarbeidspartnere: 
Ilen menighet & Kirkelig Fellesråd i Trondheim

For flere opplysninger om konserterne ta kontakt med 
David Scott Hamnes på 913 30 608 eller d.hamnes@online.no

Tekst: Edel Lundemo

Menighetsbladets rose
Olav (Basse) Kroppan

Bladets rose går denne gangen til en person som i særlig 
grad har utmerket seg som en humør og gledesspreder i 
Ilamiljøet. Olav Kroppan eller Basse som han helst kalles, 
er nå en godt voksen mann for å si det sånn, men tro ikke 
at han hviler ikke på sine laurbær for det. Vi er kjent med 

at han ukentlig besøker sykehjem i bydelen. Her synger 
og spiller han piano til glede for beboerne. Han er også fast 

besøksvenn for flere eldre i nærmiljøet. 

Faren hadde Kroppans kolonial i Mellomila og som voksen  arbeidet 
Basse hos Fritz Rambech i Nedre Ila. Som ekte Ilagutt holder han 
 fortsatt god kontakt med bydelen.

Ilen kirkes venner nyter også særs godt av hans humør og rause 
 person lighet. Han stiller opp på samtlige arrangement og bidrar 
til at  møtene blir til en fest. Med sin gode selvironi og sosiale 
holdning, vinner han manges hjerter.

Menighetsbladets redaksjon gratulerer ham på det varmeste  
med en vel fortjent 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.

Vi åpner våre hjerter
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Velkommen til kirke

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

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

30. august, Vingårdssøndag
Tekst: 1. Kor. 3:411. 
Kl. 11: Høymesse ved Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid.

6. september, 15. søndag i Treenighet
Tekst: Lukas 10:3842.
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Lars 
 Sperre. Byåsen familiekor medvirker.
Offer til menighetens arbeid.

13. september, 16. søndag i Treenighet
Tekst: Matteus 5:1012.
Kl. 18: Kveldsmesse ved Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid.

20. september, 17. søndag i Treenighet
Tekst: Lukas 7:1117.
Kl. 11: Høymesse ved Åshild Brenne.
Presentasjon av nye konfirmanter.
Offer til menighetens arbeid.

27. september, 18. søndag i Treenighet
Tekst: Matteus 8:513.
Kl. 11: Høymesse ved Thormod Høyen.
Avskjed med Thormod Høyen. Kirkekaffe. 
Offer til menighetens arbeid.

4. oktober, 19. søndag i Treenighet
Tekst: Johannes 7:1417.
Kl. 11: Høymesse ved Lars Sperre.
Offer til menighetens arbeid.

11. oktober, 20. søndag i Treenighet
Tekst: Markus 10:29.
Kl. 18: Kveldsmesse ved Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid.

18. oktober, 21. søndag i Treenighet
Tekst: Lukas 16:1931.
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Lars 
 Sperre og Guro Gaustad Andersen. 
Utdeling av kirkebok til 4åringer.
Offer til menighetens arbeid.

25. oktober, Bots- og bønnedag
Tekst: Lukas 18:914.
Kl. 11: Høymesse ved Åshild Brenne.
Offer til menighetens arbeid.

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

1. november, Allehelgensdag
Tekst: Matteus 5:1316.
Kl. 11: Høymesse ved Lars Sperre.
Vi minnes de døde det siste året.
Offer til menighetens arbeid.

8. november, 24. søndag i Treenighet
Tekst: Kolosserbrevet 1:2429.
Kl. 18: Kveldsmesse ved Lars Sperre.
Offer til menighetens arbeid.

15. november, 25. søndag i Treenighet
Tekst: Matteus 14:2234.
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Åshild 
Brenne. Utdeling av kirkebok til 2åringer.
Offer til menighetens arbeid.

22. november, siste søndag i kirkeåret
Tekst: Matteus 25:113.
Kl. 11: Høymesse ved Lars Sperre.
Offer til menighetens arbeid.

Fin konsert 13. mai med Per Hjort Albertsen
13. mai 2015 med hedersgjesten,

den 96årige Trondheims komponisten Per Hjort Albertsen tilstede:

Foran æresgjest komponist Per Hjort Albertsen. Rekkefølge fra venstre:
komponist Eberhard Böttcher, gjestehornist komponist Gisbert Näther,

hornist Marit Böttcher, mezzosopran Nina Sætherhaug og kantor David S. Hamnes.

Det ble en fin konsert med både klassisk og ny musikk for sang, 2 horn og orgel. 
Albertsen ble spesielt glad for å høre sitt eget verk, Prosesjon for orgel.

Per Hjort Albertsen sovnet inn 12. august. Vi lyser fred over hans minne.

Bilde: Elin Hjort  Albertsen
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Hva skjer?

Temakveld om sorg
Velkommen til temakveld om sorg for hele  
Byåsen prosti i Byåsen kirke 10. september kl 19.

I løpet av denne kvelden kan du også, om det passer for deg, melde deg på til 
sorggrupper. Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingvild Svalastoga 
ingvild.svalastoga@kirken.trondheim.no

Menighetsbladet beklager …
I forrige nummer kom vi dessverre i skade for å skrive to navn feil. Det riktige er:
Vår nye og hyggelige vikarprest heter Åshild Brenne
Vår kunnskapsrike botanikkskribent heter Trond Arnesen.

Menighetens hyggestund
Menighetens hyggestund ønsker deg på ny velkommen  
og det som vanlig på den første torsdagen hver måned kl. 11. 

3.9:  Menighetens misjonsprosjekt i Thailand. 
1.10:  Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet. 
5.11:  Livsmot for eldre. 
3.12:  Advent og Jul. 

Bergsligata går fra Ilevollen til Osloveien ved foten av Steinberget parallelt 
med Gråkallbanen og Byåsveien. Den var i sin tid prosjektert fra Hanskemaker
bakken, men parsellen mellom denne og Ilevollen ble aldri anlagt. 

Bergsligata fikk navn i 1885 etter eiendommen Bergslien siden den gikk over 
den nedre del av denne eiendommen. Bergslien, Steinberget 8, var opprinnelig 
tre plasser – to ved navnet Stenbergplass og en med navnet Stavsagen. Den 
nedre delen ved Ilevollen ble overtatt av kommunen i 1919.

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

Gatenavn i Ila 
– Hvor kommer navnet fra?

Bilde: Finn Nilsen

Sjetteklassinger fra Ila skole er et populært innslag i Hyggestunden.
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Viede Ilen Kirke
John Olav Hubak & AnneGunn Liavåg 15.05.2015

Døpte Ilen kirke
Pauline Skagseth 14.05.2015

 Fjellseter kapell
Tormod HasleneHox 25.05.2015

 Ilabekken
Ida Johnsen Forsell 07.06.2015
Ingeborg Pervik Johnsen 07.06.2015
Julia Nerdahl Hoff 07.06.2015
Sebastian Svennes 07.06.2015

«La 
de små 

barn komme 
til meg»

Markus 10,42

«Men 
størst av 

alt er
kjærligheten»

Slekters gang Døde Født: Død:
Harald Ludvig Winge 23.09.1918 08.05.2015
Marie Nordø 01.03.1923 18.05.2015
Asbjørn Torberg Øksendal 04.08.1922 23.05.2015
Terje Henning Svendsen 30.09.1943 05.06.2015

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.

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

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.

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 4, 2015 - frist 1. november 2015.

www.fagtrykk.no

Offer/gaver
03.05.2015 Menighetens arbeid  Kr. 12507,00
10.05.2015 Menighetens arbeid  Kr.   1388,00
14.05.2015 Menighetens arbeid  Kr.   1174,00
24.05.2015 Menighetens arbeid  Kr.   3472,00
31.05.2015 Menighetens arbeid  Kr.   1193,00
14.06.2015 Menighetens arbeid  Kr.     790,00
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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

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

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

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

Vikarprest
Åshild Brenne
Tlf.: 975 44 716
ashild.brenne@ 
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.no

Bi
ld

e:
 F

in
n 

N
ils

en
.

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
Holstdammen i Trollavassdraget er et idyllisk vann som ble anlagt i 1721 for å 
sikre jevn vanntilførsel til rådmann Lorentz Holsts sagbruk. Det sies at dammen er 
den eldste av dammene, og tjente som reguleringsanlegg for en stampemølle som 
 eksisterte i Trolla i 1683.

Ved dammen finnes det flere gamle skjerp som er synlig i terrenget. I perioden 1860 
til 1930 ble det utstedet ikke mindre enn 28 mutingsbrev i Trolla – Holstvollområdet. 
I hovedsak var dette forsøk på å finne kobber.

Siden 2006 har Trondheim og omland fiskeadministrasjon (TOFA) hver høst satt ut 
ørret i Holstdammen for å skape et attraktivt fiske. Derfor er det nå store muligheter 
for fangst av ørret av middels størrelse. Muligheten for stor fisk er også til stede. 
Fiske er tillatt fra 1. mai til 31. oktober. Fiskekort fås kjøpt hos TOFA.

Mellom Pplass i Trolla og Pplassen i Tømmerdalen er det delvis skogsvei som er 
lett å gå til Holstdammen. Buss 11 går til Trolla. 

God tur! Tekst og bilde: Kirsti Jaråker


