
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolstad kirke. Arkitekt Nils Eggen.                     

 

Kolstad menighet 40 år  

av Robert Johansen, tidligere klokker i Kolstad menighet 
 

Etter kongelig resolusjon fra 1976, trådte Kolstad menighet i funksjon fra 1/3 

1977, utskilt fra Heimdal prestegjeld. Anders Mikal Holen ble tilsatt som 

sokneprest samme året. Han hadde allerede gjort tjeneste som prest i bydelen fra 

høsten 1973. Samtidig med opprettelse av Kolstad menighet, vedtok kommunen 

å opprette 100% stilling som klokker. Robert Johansen startet klokker-tjenesten i 

en menighet uten permanent kirkelokale. Tora Moksnes ble engasjert som 

organist.              

  

Gudstjeneste-lokalet var fra 1972 i Storstua på Kolstad skole.  Der holdt vi 

til i nesten elleve år, inntil vi i 1983 fikk leie nedlagte lokaler etter Panorama 

dansing som opphørte virksomheten i Saupstad senteret. Vi kom fort i gang med 

mange aktiviteter som søndagsskole for barn, speiderarbeid og barnekor og vi 

etablerte Menighetsbarnehagen på Flatåsen.  

 

En episode fra 10-års markering i 1982. Ordfører Anne Kathrine Parow og 

varaordfører Aksel Buch var invitert. Storstua (bomberommet) i Kolstad skole 

var fylt til trengsel, og det var ordfører Anne Cathrine Parow som kom med det 

løsende ordet:” Vi kan ikke være bekjent av å tilby menigheten så dårlige 

lokaler”. Etter det begynte prosessen og planlegging av byggesaken. Under 

perioden fra 1977 til 1986 ble det også holdt månedlige gudstjenester på skoler i 

Romolslia og på Furuhaugen. «Kirkeringer» ble dannet på Kolstad og Flatåsen, 



og eldre treff på Saupstad senteret, i menighetsbarnehagen på Flatåsen og i 

menighetshuset på Selsbakk.  

Bygging av Kolstad kirke kom som et resultat av befolkningens krav / ønske om 

egen kirkebygning. Menigheten ble med i organisasjonen «En bedre bydel» og 

rektor Eilif Olsen som aktiv pådriver, hvilket resulterte i folketog med bannere 

og transparenter: Vi vil ha svømmehall og vi vil ha kirke. En fantastisk opp-

levelse. (Svømmehallen kom først). En folkekirke og nærområde / bydelen på det beste. 

Kolstad kirke ble fra starten en folkekirke. En folkekirke er en kirke for folket.  

 

Hva vil vi med dagens folkekirke? Som kirke har vi verdens sterkeste 

merkenavn. Det handler om å skape tilhørighet til dette merkenavnet. Hvordan 

og på hvilke måter kan vi møte folket der de er? 

 

Ordet” kirke” står for to ting. Først og fremst som betegnelse for Guds folk, 

menigheten. Dernest er ordet” kirke” betegnelsen for det bygget som menig-

heten samles i. Kirkebyggets grunnleggende oppgave er å gi gulv, vegger, tak. 

lys, varme og muligheter for kommunikasjon til mennesker som samles for å 

feire gudstjeneste. Kirkebygget taler samme språk som evangeliet. Målet er å 

forene til ett alt som har vært splittet og knust. Det åndelige og det materielle 

forenes. 

  

På min jord skal småkårsfolk finne føde og de fattige trygt slå seg ned.           

Sitat fra Jesaja 14.30  

 

Kolstad kirke ble vigslet 4. mai 1986, og står på haugen rett overfor Søbstad 

gården. Etter gammel skikk er kirken” orientert”. Den vender seg mot øst, mot 

orienten – mot livets kilde, hvor den nye dag bryter fram. Gudsfolket vender seg 

mot Guds åsyn. Vi er på vei. 

 



                                                                                         
”Kyrkja, kjelda og kraft”.                                                                                           

Kunstner: Sigmund Lystrup - Alterbilde i Kolstad kirke, Trondheim 

 

 

Alteret – er et symbol for Guds nærvær i kirken. Sigmund Lystrups alterbilde 

symboliserer” Krykkja, kjelda og kraft” - vendt mot øst.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koret – I Østen stiger solen opp, og i øst tenker vi oss at paradiset må ha vært. 

Koret kan være en påminnelse om det tapte paradiset, og viser mot den himmel 

som engang venter. Studer Oliver Kleivsve`s treskjæring / krusifiks Den lidende 

Kristus til venstre for alteret. Synet av Den lidende, tornekronte Frelser får kalde 

hjerter til å kjenne guddommelig varme. 

 



Prekestolen – Den Hellige Ånd taler gjennom Bibelens ord.  For Guds ord er 

levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Hebr.4.12  Styrk oss 

i striden og gi oss å nyte frukten av frelsen som all ting formår. (Nordahl Bruns salme) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateket Ingunn Lund Hammer med en dåpsfamilie. Gjengitt med tillatelse fra familien.    

 

Døpe” font”. Ordet kommer av det latinske ordet Kilde. Dåpsfatet er en gave 

fra søndags-skolen som i 1972 var begynnelsen til det som ble den nye 

menigheten.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelet i Kolstad kirke er levert av Marcussen & Søn, Orgelbyggeri AS i Danmark. På bildet trakteres 

orgelet av organistvikar  Espen Selbæk. 

http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=HEB&chapter=4&verse=12&lang=1&trans=2


Orgelet – en hjelp til andakt og fordypning. Bygget 1986 ved Markussen 

orgelbyggeri i Åbenrå, Danmark. Orgelet har 17 stemmer. To manualer, to 

rørstemmer – dvs. trompet og kromhorn, et meget anvendelig orgel, og framstår 

blant byens beste.  

 

Langhuset – menighetens forsamling. Vi behøver en hviledag og ei helg. En 

dag for hvile og avkobling, en dag for tilkobling til gudstjeneste. 

 

Sakristiet – hvor presten, kirketjeneren, klokkeren og organisten legger 

gudstjenesten over i Guds hender.  

Våpenhuset er kirkens forstue. Kirkeverten tar imot folk. Godt folk du hilste på 

flere enn meg, skjønt du i skyndingen så det ei, skriver Bjørnstjerne Bjørnson. 

 

Kirken skal åpne våre sinn for Gud. Mitt i vår hverdagsverden gir den oss en 

opplevelse av helt andre dimensjoner enn de vi til daglig sysler med. Menig-

heten har for egne penger anskaffet en tredje kirkeklokke, midler til større orgel 

enn planlagt, kirketekstiler og altersølv. Lysgloben, prosesjonskors og alterduk 

er også gitt som gaver.  
 

Kvaliteten på kirkebygget er godt synlig. Med kostnad på omkring 11 millioner 

fikk vi det bygget som vi har. Kommunen hadde lite penger, og menigheten var 

nøktern i å kreve. Siden har det vært mye forfall og også mye vedlikehold.  

 

Kirkegård / gravplass. Det ble regulert arealer til kirkegård sør for kirke-

bygget. Menigheten anså tidlig at det er var viktig at kirkegården kom i 

funksjon. 

Kirken må ikke overfor kommunen framstå som en lovpålagt utgiftspost. 

Menigheten er en viktig bidragsyter og ressurs for å skape gode lokalsamfunn, 

preget av nærhet, varme og engasjement. Denne holdningen har preget Kolstad 

kirke og menigheten helt fra oppstarten (med søndagsskolen) i 1972. Den nye 

gravplassen ble tatt i bruk høsten 2014. Den har fått navnet Saupstad gravlund 

og er utformet som en bydelspark.   

 



                                                
Diakon Laila Larsen og Inger Jystad med elever fra sosialhøgskolen.                                        

 

Søbstad helsehus og menigheten har et godt formalisert samarbeid som 

inkluderer bl.a. besøk, andakter og gudstjenester. Et flott prosjekt med 

aktivitetshage beliggende mellom Søbstad gård og helsehuset er fullført. Et nytt 

tiltak er samarbeid helsehus / kirke med månedlige samlinger i Storstua. på 

Helsehuset.  

 

Menigheten kan i større grad motiveres for å bruke aktivitetshagen ved Søbstad 

helsehus. Her kan det arrangeres gudstjenester og menighets-arrangement i frisk 

og fri natur, et landlig område med beplantninger, og tilgjengelighet (med tilsyn) 

for nærmiljøet. Alt dette forutsetter god styring med visjon for framtiden.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Rimfrost ved Kolstad kirke.  



Kirken må også i framtiden gi trygghet og tro, trøst og varme. 

Min framtidsvisjon er at Kolstad kirke må være en vakker, godt vedlikeholdt 

bygning. Et kirkehus som preges av gudstjenesteliv, engasjement og 

framtidshåp, og som formidler trygghet og tro, trøst og varme i sorg og i glede.  

 

   
 

”Kyrkja, kjelda og kraft”. 
 


