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Vær ikke bekymret! 

Se på liljene på marken, 

hvordan de vokser! 

De strever ikke og spinner ikke, 

men jeg sier dere: 

Selv ikke Salomo i all sin prakt 

var kledd som en av dem.
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«GUD er den ene som elsker»

«Gud er kjærlighet», kan vi lese i 
1. Johannes brev. Den verdenskjente 
tyske teologen Karl Barth sier det 
samme om Gud med litt andre ord: 
«Gud er den ene som elsker!». Han 
skrev tusenvis av sider i sitt verk «Den 
kirkelige dogmatikk» og kom fram til 
denne enkle beskrivelsen: «Gud er 
den ene som elsker!».  

Å tro er vel å leve i den kjærligheten 
som vi alle er en del av? Slik som 
Jesus viser oss i fortellingene om han. 
– Du er elsket, sa han til alle han møtte, 
også de som blei sett på som verdiløse 
og utstøtte. Dem ga han verdighet og 
oppreisning: – Følg meg, sa han, og 
vis Guds kjærlighet ved å møte din 
neste som elsket av Gud slik du selv 
er elsket av Gud. Fantastisk å tenke på 
og godt å ha som forbilde, men også 
utfordrende – noe å strekke seg etter. 

Og selv om vi ikke klarer å elske alle 
mennesker vi møter, så vet vi at Gud 
elsker alle. Vi er elskverdige fordi Gud 
elsker oss! Ikke for det vi gjør, men 
på tross av hva vi gjør, fordi vi er hans 
elskede skapninger. Gud er den ene 
som elsker!

Han har elsket oss først, som Søren 
Kierkegaard skriver i et dikt som jeg 
velger å avslutte med:

Gud, du har elsket oss først, 
men vi taler om deg som 
om du bare hadde elsket oss 
først én gang i fortiden. 

I virkeligheten er det dag for dag, 
hele livet igjennom 
at du elsker oss først. 
Når vi våkner om morgenen 
og vender vår sjel mot deg, 
kommer du oss i forkjøpet 
– du har elsket oss først. 

Dersom jeg står opp før daggry 
og i samme øyeblikk vender 
min sjel i bønn til deg, 
da er du allerede der 
– du har elsket meg først. 

Når jeg legger bak meg alt som forstyrrer 
og søker inn i sjelen for å tenke på deg, 
da er du stadig den første. 

Forlat oss, Gud, vår utakknemlighet. 
Det er ikke bare én gang at du elsker 
oss først, 
det er i hvert eneste av livets øyeblikk. 

(Søren Kierkegaard (1812–1855)

Oddny Clara Andresen, 
sokneprest i Tiller

Det vil bli sendt ut invitasjoner i posten til ulike 
arrangement som er planlagt etter sommeren, om det 
viser seg at vi får muligheten til å invitere. 
Så husk! Følg med i postkassen!

   
Det vil bli sendt ut invitasjoner i posten til ulike arrangement som er planlagt etter 
sommeren,  
om det viser seg at vi får muligheten til å invitere. Så husk! Følg med i postkassen! 
 

 Forsidebildet, en Iris av sverdliljefamilien. Bildet er 
tatt av Scottslm fra Pixabay. Jesus-sitatet er hentet 
fra Matteus 6,25.

God sommer!
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Tema: 
Kirken i koronatider

Å være prest i koronaens tid

Åge Søsveen

Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand

Ble kirken slått ut av 
 koronaviruset? 

For mange kan det se slik ut - ordi-
nære gudstjenester ble avlyst, Åpen 
kirke, kirkemiddag, babysang ble 
avlyst. Dette er hva vi ser, noe annet 
er virkeligheten. Kirkens budskap er 
det samme, og målet for de ansatte 
er det samme: det som tjener Gud og 
menneskene best! Flere er imponert 
over oppfinnsomheten hos de  ansatte, 
spesielt når det gjelder å få ut det 
kristne budskapet. I mange kirker 
er det avholdt gudstjenester som er 
strømmet og gjort tilgjengelig på nett. 

Overraskende nok er det kanskje ikke 
så stor forskjell på å være prest og 
være et vanlig menneske i denne tiden. 
Jeg har også vært engstelig og kjent at 
situasjonen har vært tung. Ikke så mye 
om jeg selv skulle bli syk, men redselen
for om jeg smittet noen, den var delvis 
lammende for meg, som den var for 
mange andre. Noen kjenner at de 
kommer nærmere Gud i en slik tid, 
men jeg opplever at Gud er nær hele 
tiden, og denne tiden er ikke mer 
katastrofal enn andre tider. Vi blir bare 
kanskje påmint våre egne svakheter 
og vår egen litenhet i møte med slike 
trusler? 

Mange har fulgt disse gudstjenestene, 
og er overrasket over hvor nært og 
personlig også disse oppleves. 

Men kirken er mer enn gudstjenesten. 
Barnedåp og begravelser har gått som 
normalt, men under strenge begrens-
ninger, siden menigheten og mange 
pårørende har vært forhindret fra å 
være til stede. Noen kirker har holdt 
åpent en viss tid av døgnet, så hvem 
som helst bare kan komme og sitte i 
ro, be, tenke seg om og nyte stillheten. 
Spesielt har diakonene fått en forsterket
rolle, bl.a. med matutdeling (se en 
annen artikkel her i bladet). I den 

For den som sitter alene til vanlig, var 
vel heller ikke denne tiden så for-
skjellig fra andre tider? Få kom innom 
før jul, og få kom innom nå gjennom 
våren. Den dårlige samvittigheten 
gnager nok meg like mye som andre, 
for dem man burde besøkt, om ikke 
annet med en telefonsamtale. Men 
samtidig er det ikke så lett å vite hvem 
som trenger en samtale. Jeg er i alle 
fall tilgjengelig for samtale på telefon, 
så dette er også en oppfordring til deg 
som leser dette – ring meg gjerne! 
Onsdag formiddag er tiden da det er 
lettest å treffe meg. 

Dørstokkmila har nå kanskje blitt 
enda lengre for mange. Hvis noen 
var engstelig for å møte andre eller 
hadde lite krefter til å være sosial, så 
kan det nå bli enda mer krevende å 
komme seg ut. Noen vil nok sprette 
ut til kirka og andre steder så fort de 
bare kan, mens andre trenger mer tid. 

 alvorlige situasjonen mange er kommet
opp i, har de fått behov for å snakke 
med noen, både om konkrete proble-
mer, men også om mer personlige 
livs- eller tros-spørsmål. Terskelen er 
kanskje høy for å ta kontakt med lokalt 
kirkelig tilsatte. Men Kirkens SOS har 
opplevd stor tilgang på sin telefon- og 
chatte-tjeneste.

Kirken er ikke slått ut av korona-
viruset! Det kan du lese mer om i 
dette nummeret av menighetsbladet. 
Og så ser vi fram til at tilstandene blir 
normale igjen!

Vi må være rause og skjønne at vi er 
forskjellige. 

Det er mange som nå håper at vi 
kan legge bak oss de problemene vi 
hadde før og strekke oss mot en ny 
tid. En ny tid med mindre forurensing, 
med mindre krig i verden, mer tid til 
hverandre og flere opplevelser i nær-
miljøet. Jeg er ikke sikker på om det 
er altfor stor grunn til optimisme på 
den fronten, men jeg ønsker å ta feil! 
Vår felles hukommelse er gjerne kort, 
og nå kommer sommeren, og så blir 
det høst, og så er denne vonde våren 
glemt. Men for mange er det umulig å 
glemme. De har en lang vei å gå for å 
etablere nye arbeidsplasser og finne 
fram til hverdagene igjen. Innerst inne 
har jeg likevel et håp om at vi har lært 
noe, og at hele verden kan gå inn i den 
nye tiden med å søke etter de varige 
verdiene. Å leve sammen med Gud er 
en av disse gode verdiene som kanskje 
flere kan finne fram til? 

Jo da, sommeren skal nok bli fin, den! 
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Fellesskap på internett

Gudstjenester i sofakroken

Et lite virus, ikke levedyktig eller i stand til å forplante seg uten 
en vert, forandrer samfunnet, ja, hele verden. Også de kristne, det 
kristne fellesskap ble rammet. En menighet er de kristnes fellesskap, 
og man lever troen i fellesskap. Dette fellesskap var det plutselig 
ikke lenger mulig å samle fysisk. En uvirkelig, uvant, kanskje 
skremmende situasjon.

Matthias Alpermann, 
sokneprest i Kolstad

Hva kunne vi i Kolstad kirke gjøre? 
Plutselig ble internettet mer aktuelt 
som et møtested, en mulighet å være 
menighet på, formidle troen på, gi 
håp og støtte. For oss begynte det 
smått – noen snutter med musikk, 
noen ord for å gi trøst i en vanskelig 
tid. Og så samlet det seg en gruppe 
som syntes at vi kunne gjøre litt mer. 
«Hverdagsordene» på nett ble til, og 
en forkortet nettgudstjeneste på 
søndagene. Innspillingene ga oss mye: 
teknisk innsikt, et fellesskap «på tross 
av», muligheten til å bli bedre kjent 
med hverandre, sosiale kontaktmu-
ligheter. Og så var det fint å oppleve 
at folk «ute» la merke til innsatsen vi 

Korona kom, kirker ble stengt, guds-
tjenester avlyst. Jeg har alltid vært 
opptatt av kirkerommet og det som 
foregår der. Et annerledes-rom, men 
gjenkjennelig: vegger og tak, en dør 
og en midtgang opp mot det som 
symboliserer det innerste i livet mitt, 
de andre menneskene i kirkebenkene, 
lyset som faller inn gjennom  vinduene, 
sangen fra mange ulike stemmer i 
ørene, dåpsvann og alterbord, reise 
seg og gå fram, kjenne den lille oblaten
og vindråpene mot munnen, tenne 
lys, se andre bevege seg, ta andre i 
hånden, smile til andres ansikter – alt 
dette som forbinder gudstroen med 
det levde livet. Og kroppslig nærvær 
og felles handlinger sammen med 
andre kan aldri overføres digitalt.

la ned, satte pris på det vi gjorde. Det 
kristne fellesskap eksisterte, selv om 
det var digitalt. Internettet ble et viktig 
verktøy for å opprettholde kontakten, 
styrke eller vekke troen på Gud. Lokalt 
i menigheten, men også utover dens 
geografiske grenser. 

Fortsatt preges verden av «Covid-19», 
men heldigvis blir det etter hvert 
mulig å møtes igjen fysisk. Ansikt til 
ansikt. Ikke med en skjerm imellom. 
Vi er sikre på at vi vil fortsette å bruke 
internettet mer i tiden framover i 
menighetsarbeidet. Men det fysiske 
fellesskap vil nok være det som vekt-
legges mest. For troen eksisterer kun 

Og likevel -? De siste ukene har vi sett 
og hørt flere gudstjenester på tv og på 
nett – fra Kolstad kirke, fra Tromsø, 
fra Nidarosdomen og diverse andre 
kirkerom. Flere ganger har jeg kjent 
meg berørt. Ja, faktisk berørt, om ikke 
fysisk, så iallfall følelsesmessig. Jeg 
har undret meg over det. En skjerm 
betyr jo avstand. Du er tilskuer og 
tilhører, ikke deltaker. Men iblant har 
jeg kjent at skjermen likevel mer ble 
en vei inn enn et vindu jeg kikket gjen-
nom. Hvorfor? Ja, noen ganger har 
det vært en salme jeg er glad i, som 
«Deg å få skode». Og noen ganger har 
kame raet faktisk åpnet kirkerommet 
på nye måter når det har stoppet ved 
et rosevindu eller alterbilde eller vist 

i fellesskap: i treenigheten som Far, 
Sønn og Helligånd, i forholdet mellom 
et menneske og Gud, og i menneskene 
som gruppe som deler den samme tro. 
Og dette fellesskapet er personlig 
– skjerm og internett er hjelpemidler, 
ikke mer. Godt å ha, godt å bruke når 
det er nødvendig. «Corona-tiden» 
kommer vi kanskje til å tenke tilbake 
til som en tid med utfordringer som 
bevisstgjorde oss mer på de vesentlige
ting i våre liv. Som at fellesskap som 
mennesker og i troen er viktig og 
ingen selvfølge. Hvis det var det som 
kom ut av denne tiden og vil prege 
samfunnet framover, vil det ikke være 
så verst.

oss rommets dybde, lenge og bredde. 
Men noen ganger har også ordene 
i liturgi eller preken fått en slags 
tyngde av selve situasjonen. Disse litt 
ensomme prestene og kantorene og 
sangerne i tomme kirker har nettopp 
i all sin ufullkommenhet formidlet 
et budskap om at Gud er til stede 
nettopp i det ufullkomne, i savnet, i 
lengselen. Og at det finnes et felles-
skap som til og med er større enn den 
enkelte menigheten, usynlig, men 
virkelig. Og når presten i sin nesten 
tomme kirke løfter hendene til velsig-
nelsen, kjenner jeg at den når meg der 
jeg sitter i sofaen, at jeg blir berørt av 
en større hånd.

Jon Smidt
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Kirka strekker ut en hjelpende hånd

Det spesielle konfirmantåret 2019–20

Kirkene på Heimdal, Tiller og Kolstad ønsker å være der for innbyggerne 
i denne spesielle tiden med koronaviruset.

Vi nærmet oss slutten på nok et konfirmantår. Undervisning og to leirer var gjennomført, 
alt hadde gått fint, et konfirmantår fylt med gode opplevelser, men også utfordringer. 
Sånn skal det være.

Av diakonene Inger Johanne Kristiseter, 
Maria Anonsen og Kaarina Kauppila

Ingunn Lund, kateket i Kolstad

Plutselig ble de naturlige  møteplasser 
og aktiviteter i menighetene/nær-
miljøet satt på pause, og det var veldig 
begrensede muligheter til å møtes. 
Det var ikke lenger muligheter til å 
ha samtaler på kontoret eller dra på 
hjemmebesøk, møtes på  hyggetreff, 
formiddagstreff, onsdagstreff  eller 
åpen kirke, snakke sammen på 
språkkafe, dele sorg i en sorggruppe, 
spise middag sammen på kirkemid-
dager og familiemiddag, møtes til 
gudstjenester osv. 

For kontakt med mennesker var tele-
fonen god å ha. Vi diakoner og andre 
ansatte i kirka har ringt til mange 
av dem vi har kontaktinformasjon til. 
Mange har vi blitt bedre kjent med i 
denne tiden, fordi vi har fått snakket 
en del sammen i telefonen, mens vi før 
møttes i sammenhenger med mange 
mennesker, der det var begrenset 
mulighet til å snakke med den enkelte. 
Folk har blitt oppfordret til å kontakte 

Et par konfirmanttimer og selve kon-
firmasjonsgudstjenestene sto igjen 
da koronaviruset snudde opp-ned på 
tilværelsen vår. Barn og unge fikk en 
helt ny hverdag, resten av konfirmant-
året ble avlyst, og konfirmasjonene 
utsatt til august. Vi ble alle litt satt ut, 
hva skulle vi gjøre nå? For meg som 
kateket, som skulle ha «min siste kon-
firmasjon» før jeg slutter i tjenesten 

oss gjennom nettsider og facebook. 
Samtaletilbudet gjelder selvsagt også 
når aktiviteter i kirka åpner. Om du 
selv eller noen du kjenner, ønsker å 
snakke med en av de ansatte i kirka, 
så send gjerne en mail eller ring oss. 
Kontaktinformasjon finner du på side 
14 i menighetsbladet. 

Lenge før koronaviruset kom til Trond-
heim, har enkelte menigheter vært 
med og delt ut mat til dem som har 
vanskeligheter med å få endene til å 
møtes. Dette tilbudet har vi hatt også 
under pandemien. Maten som blir delt 
ut kommer fra Matsentralen som nylig 
har flyttet til nytt lokale i  Fossegrenda. 
Per i dag er det Tiller og Heimdal 
menighet som deler ut mat.

Diakon Maria Anonsen har  gjennomført
flere oppsøkende-økter på Heimdal 
der hun jobber som diakon. Maria 
sier: «Når jeg går rundt på gatene, er 
det viktig å se folk i øynene, gi dem 

til høsten, var det ekstra rart og noe 
vemodig. Men nå måtte vi tenke fram-
over, finne nye datoer for konfirma-
sjonene og prøve å holde kontakt med 
konfirmanter og foresatte. Kolstad 
menighet har også regelmessig lagt 
ut digitale gudstjenester, hilsener og 
hverdagsord, som mange har fulgt på 
Facebook. Det oppleves fint å ha fått 
være med på det når vi ikke har kunnet
møte konfirmanter og andre fysisk. 

en liten oppmuntring eller dele ut 
informasjonsbrosjyre om hjelpetiltak 
som finnes i lokalmiljøet. Det er viktig 
å ta godt vare på hverandre i situasjo-
nen vi står i, og vise at kirka alltid er 
tilgjengelig for mennesker. Vi er her 
for å tilby omsorg, sjelesorg/samtaler, 
håp og trøst i en krevende situasjon. Vi 
prøver også å legge til rette for å tilby 
praktisk bistand eller kontakte andre 
som kan hjelpe.»

Det har vært fint å se omsorgen folk 
har for hverandre, spesielt i denne 
tiden. Kanskje har du tatt en telefon 
til noen som du ikke har snakket med 
på lenge, handlet for en nabo eller på 
 andre måter oppmuntret noen? Dette 
er diakoni. Det å være et medmen neske,
å bry seg og på den måten vise Guds 
kjærlighet. 

Vi venner oss til nye situasjoner, og nå 
ser vi framover med glede og forvent-
ning til konfirmasjoner de to siste 
helgene i august for konfirmantkullet 
2019/20. Jeg er veldig takknemlig og 
glad for alle de fine konfirmantene jeg 
har møtt og blitt kjent med, og for at 
jeg kan få være med på høytidsdagen 
for våre kjære konfirmanter.
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Vi presenterer: 
lederne i menighetsrådene

- Du ble valgt til leder ved nyttår, var det 
en vanskelig avveining å takke ja til 
vervet? 

- Det har blitt valgt et nytt menighets-
råd med erfarne og dyktige medlem-
mer. Det gjorde det lettere å si ja til 
å være leder fra starten av denne 
perioden.

- Hva jobber du med til daglig?
- Til daglig jobber jeg som psykiater 
ved Tiller DPS. Men fra høsten blir jeg 
pensjonist selv om jeg skal fortsette å 
jobbe i en mindre bistilling.

- Har du vært aktiv i menigheten lenge? 
- Med unntak av et par år da vi bodde 
utenfor Trondheim, har vi vært med i 
menigheten siden vi flyttet til Kattem 
i 1979. Fellesskapet og deltagelse i 
gudstjenestene har vært viktig for oss.

- Hva er positivt med Heimdal menighet? 
- Det er mye som er positivt med 
Heimdal menighet. Vi har hatt og har 
gode prester og øvrige ansatte. Og 
vi har mange dyktige frivillige med-
arbeidere, som trofast har bidratt i 

menighetsarbeidet. Jeg har erfart at 
vi i kirka på Heimdal står sammen og 
hører sammen selv om vi kan ha ulike 
meninger i teologiske, politiske og 
kirkepolitiske spørsmål. Det synes jeg 
er veldig positivt.

- Hvilke drømmer og visjoner har du for 
Heimdal menighet? 

- Jeg tenker vi har en utfordring i å 
være en kirke for alle generasjoner 
og for mennesker i alle aldre. Kirka 
har ei stor kontaktflate med barn og 
unge gjennom konfirmantarbeidet og 
kontakt med skoler og barnehager. 
Og trosopplæringa har mange tids-
avgrensede tiltak rettet mot barn og 
unge. Men vi trenger mer  kontinuerlig 
 arbeid som kan samle både barn, 
unge, familier, og voksne i yrkesaktiv 
alder. Sist høst startet diakonen vår 
opp med kirkemiddag annenhver man-
dag i kirkesokkelen. Kirkemiddagen 
har samlet folk i alle aldre. Kanskje 
kan vi bygge videre på kirkemiddagen 
og koble den sammen med samlinger 
for både barn og voksne?

- Har du en salme du synes taler til deg 
på en spesiell måte? 

- Jeg synes Svein Ellingsens salme «Vi 
rekker våre hender frem som tomme 
skåler» er en salme som fint formidler 
at å være kristen og å høre til i kirka 
handler om å ta imot Guds nåde.

Menighetsbladet takker for praten 
og siterer salmen som Per Knutsen 
nevnte. 

Vi rekker våre hender frem
som tomme skåler.
Kom til oss, Gud, og gi oss liv
fra kilder utenfor oss selv.
Alt godt, til vårt og andres vel, 
er dine gaver.

I svakhet fremmer du ditt verk,
vår bare kvist skal skyte knopp!
Vi løfter våre hender opp
i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern
mot kalde hjerters is og sne!

La våre henders nakne tre
få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt
til legedom for andres sår!
Vi venter, efter smertens vår, 
din nådes sommer.

Og sorg og glede blir til vekst
med frukt vi ikke selv kan se.
Din nådes skaperverk skal skje
i tomme hender.
O Gud, all godhets giver: Kom, 
ta bolig i vår fattigdom! 

I menighetsbladene framover vil vi presentere 
menighetsrådene i våre tre menigheter. 
Først ute er Per Knutsen, nyvalgt leder i Heimdal. 

Svein Ellingsen 1929–2020
Forfatteren av denne salmen, Svein Ellingsen, døde i april i år, 90 år gammel. Han ble gravlagt ikke langt fra sin 
seks år gamle datter; Margrethe. Hun døde i en trafikkulykke, og sorgen var stor og fulgte familien gjennom hele 
livet. Svein Ellingsen skrev dåpssalmen «Fylt av glede over livets under» til hennes brors dåp, han ble født noen år 
senere. Når gleden slik er blandet med sorg, da blir salmen enda sterkere. Ellingsen har skrevet originalteksten 
eller gjendiktet til sammen 58 salmer i den nyeste salmeboka og har med dette gitt et stort bidrag til å sette ord på 
gudstro og levd liv i vår tid. «Vi rekker våre hender frem» ble brukt under bryllupet til kronprinsparet i 2001. 
Tydeligere kan det vel ikke sies: Vi trenger Guds hjelp i all vår ferd, uansett hvor privilegerte andre synes vi er.
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«KYRKJA, KJELDA OG KRAFT» 
– om alterbildet i Kolstad kirke 
og han som skapte det

Malerpresten
Sigmund Lystrup ble født i 1909 og 
døde i 2006. Han var prest i Vinje fram 
til 1964. Dragningen mot kunsten og 
trangen til en tjeneste i kirken gikk 
arm i arm, sa han til avisa Vårt Land 
da fylte han 90 år. 

Spenningen mellom kunstnerkall og 
prestekall var også det som tente 
Kolstad menighet da Lystrup i konkur-
ranse med mange kjente kunstnere, 
bl.a. Bleken og Gullvåg, fikk oppdraget 
med utsmykningen «Kyrkja, Kjelda 
og Kraft». Flere i byggekomiteen så 
 mulighetene i miljøet i Vinje, som 
så tydelig hadde preget ham som 
 kunstner. Knapt noen gang har det 
vært samlet så mange og spesielle 
kunstnere i en så liten norsk kommune
som Vinje: Tarjei Vesaas, Halldis 
Moren Vesaas, Henrik Sørensen og 
Harald Kihle, alle fremskutte navn på 
den moderne norske kunstarenaen på 
40- og 50-tallet og videre mot vår tid. 
Og knapt noe annet sted er folkekunst 
i alle sine former blitt så godt bevart. 

Lystrup gikk sine egne veier, ikke 
minst med sin utradisjonelle bruk 
av materialer. Alterbildet i Kolstad 
kirke ble laget av gamle planker etter 
restaurering og nedriving av kirker i 
Drangedal. «Sjølstendig, original og 

frekt oppfinnsom må du gjerne vere 
og. Men sann og trugen mot noke inst 
inne i ditt vesen», formante kunstneren
gymnasiaster i Asker, om de skulle 
komme på tanken å gi seg kunsten i 
vold. 

I boka Dratt mellom to kall skriver 
Dag Kullerud om hvordan Sigmund 
Lystrup kombinerte kunst og preste-
gjerning lenge før Kirkens kultur-
melding kom. «Vi kan ikkje leve utan 

kunst, og vi kan ikkje døy utan evan-
gelium. Ein kan leve for kunsten. For 
evangeliet kan ein til og med døy! Det 
er alltid ein samanheng mellom liv og 
død», sa Sigmund Lystrup.

Med sin kombinasjon av profilert prest 
og profesjonell og markert kunstner 
fikk Lystrup uten tvil en viktig rolle i 
prosessen fram mot den kulturåpne 
folkekirken vi kjenner i dag.

Kolstad kirke er den nyeste av de tre kirkene på Heimdal, 
Tiller og Kolstad/Saupstad. Den lyse, vakre kirka ble 
vigslet i mai 1986 av biskop Kristen Kyrre Bremer. Når du 
kommer inn, trekkes blikket til det spesielle alterbildet. 
Det er laget av kunstnerpresten Sigmund Lystrup.

Robert Johansen, klokker i Kolstad 
menighet fra 1977 til 2001 
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DATO 
DAG 
PREKEN-
TEKST
Treenighetssøndag 
7. juni 
Matt 28, 16-20

Gudstjeneste med nattverd kl. 11. 
Bjerkestrand. Takkoffer til KVT.  

kl. 11: Gudstjeneste m. dåp og 
nattverd. Alpermann  
Takkoffer: HimalPartner

Familiegudstjeneste med nattverd 
kl. 11. Thuen. 
Takkoffer: Ung kirkesang.

2. søndag i treenig-
hetstiden 14. juni 
Matt 3,11-12

Gudstjeneste med dåp kl. 11. 
Bratseth. Radiogudstjeneste! 
Takkoffer til menighetens arbeid. 

kl. 11: Gudstjeneste m. dåp og 
nattverd. Robertstad. 
Takkoffer: Menighetens arbeid

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Thuen. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

3. søndag i treenig-
hetstiden 21. juni 
Luk. 14,15-24

Gudstjeneste kl. 11 med dåp og 
nattverd. Bjerkestrand. 
Takkoffer til menighetens arbeid. 

kl. 11: Gudstjeneste m. dåp og 
nattverd. Alpermann. 
Takkoffer: Menighetens arbeid

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11.  Andresen. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

4. søndag i treenig-
hetstiden 28. juni 
Mark 10,17-27

Forenklet sommergudstjeneste 
med dåp kl. 11. Bratseth. 
Takkoffer til menighetens arbeid.

kl. 11: Gudstjeneste m. dåp og 
nattverd. Robertstad. 
Takkoffer: Menighetens arbeid

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Thuen. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

5. søndag i treenig-
hetstiden 5. juli 
Matt. 7,15-20

kl. 19: Kveldsgudstjeneste med 
nattverd. Robertstad. 
Takkoffer: Menighetens arbeid

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Andresen. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

Aposteldagen 
12. juli
Luk 5,1-11

Forenklet sommergudstjeneste 
med nattverd kl. 11. Bratseth. 
Takkoffer til menighetens arbeid.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Thuen. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

7. søndag i treenig-
hetstiden 19. juli 
Luk 15,1-10

kl. 11: Gudstjeneste med dåp og 
nattverd. Bjølverud Aas. 
Takkoffer: Menighetens arbeid

8. søndag i treenig-
hetstiden 26. juli 
Matt 6, 19-24

Forenklet sommergudstjeneste 
kl. 11. Bjerkestrand. 
Takkoffer til menighetens arbeid. 

kl. 11: Gudstjeneste med dåp og 
nattverd. Bjølverud Aas. 
Takkoffer: Menighetens arbeid

Gudstjeneste ved Tiller gamle 
 k irkegård kl. 11. Andresen.
 Takkoffer: Menighetsarbeidet.

9. søndag i treenig-
hetstiden 2. august 
Rom 8,31-39

kl. 19: Kveldsgudstjeneste med 
nattverd. Alpermann.
Takkoffer: Menighetens arbeid

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Andresen. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

10. søndag i  
 treenighetstiden 
9. august Luk 5,27-32

Forenklet sommergudstjeneste 
med dåp og nattverd kl. 11. 
Bjerkestrand. 
Takkoffer til menighetens arbeid.

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Aas. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

Lørdag 
15. august 
Luk 5,27-32

Konfirmasjonsgudstjenester 
kl. 11 og kl. 13 v/ Bjerkestrand og 
Ofstad. Ved alle konfirmasjons-
gudstjenestene går takkofferet til 
menighetens ungdomsarbeid.

11. søndag i treenig-
hetstiden 16. august 
Matt 23,37-39

Konfirmasjonsgudstjenester kl. 11 
og kl. 13 v/ Bjerkestrand og Ofstad. 
Ordinær gudstjeneste med dåp 
kl. 15. Bjerkestrand.

kl. 11: Gudstjeneste med dåp. 
Robertstad. 
Takkoffer: Menighetens arbeid

Lørdag 
22. august 
Matt 23,37-39

Konfirmasjonsgudstjenester 
kl. 11 og kl. 13 v/ Bratseth og 
Ofstad.

kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Alpermann og Lund Hammer.
Takkoffer: Menighetens misjons-
prosjekt
kl. 13: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Alpermann og Lund Hammer.
Takkoffer: Menighetens arbeid

Gudstjenester

He
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12. søndag i 
 tre enighetstiden 
23. august 
Matt 6,24-34

Konfirmasjonsgudstjeneste kl 11. 
Bratseth og Ofstad. 
Ordinær gudstjeneste med dåp kl 
13. Skolestartmarkering. Bratseth.

kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Alpermann og Lund Hammer. 
Takkoffer: Menighetens arbeid

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Gudmestad. 
Takkoffer: KIA – Kristent inter-
kulturelt arbeid.

Lørdag 
29. august 
Matt 6,24-34

kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Alpermann og Lund Hammer. 
Takkoffer: Menighetens arbeid

13. søndag i 
 tre enighetstiden 
30. august 
Matt 25,14-30

Gudstjeneste kl. 11. Bratseth og 
Ofstad. Konfirmantpresentasjon. 
Gudstjeneste kl. 13. Bratseth og 
Ofstad. Konfirmantpresentasjon. 

kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste: 
Alpermann og Lund Hammer.
Takkoffer: Menighetens arbeid

Familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11. Utdeling av 6-års-
bok. Thuen. Takkoffer: Acta – barn 
og unge i Normisjon.

Vingårdssøndag 
6. september 
Matt 20,1-16

Familiegudstjeneste med dåp kl. 
11. Radiogudstjeneste. Bratseth. 
Takkoffer til menighetens arbeid.

kl. 11: Presentasjonsgudstjeneste 
med dåp. Alpermann og Lund 
Hammer. 
Takkoffer: Menighetens arbeid

Gudstjeneste med dåp og nattverd 
kl. 11. Andresen. 
Takkoffer: Menighetens misjons-
prosjekt i Midtøsten.

15. søndag i 
 tre enighetstiden 
13. september 
Matt 5,38-48

Gudstjeneste med nattverd kl. 11. 
Bjerkestrand. 
Takkoffer til menighetens arbeid

kl. 11: Presentasjonsgudstjeneste 
med dåp. Alpermann og Lund 
Hammer. Takkoffer: Menighetens 
arbeid

Gudstjeneste med presentasjon 
av konfirmanter kl. 11. Nattverd. 
Andresen. 
Takkoffer: Changemakers.

16. søndag i 
 treenighetstiden 
20. september 
Mark 7, 31-37

Gudstjeneste med dåp kl. 11. 
Bratseth. Takkoffer til KRIK

Saupstad helsehus kl. 13:
Gudstjeneste med nattverd. 
Robertstad.
Takkoffer: Menighetens arbeid

Gudstjeneste med presentasjon 
av konfirmanter kl. 11. Nattverd. 
Thuen. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

17. søndag i 
 treenighetstiden 
27. september 
Joh 11,17-29 og 30-46

Gudstjeneste med nattverd kl. 11. 
Bratseth. Takkoffer til menighetens 
misjonsprosjekt.

kl. 11: Gudstjeneste med nattverd. 
Alpermann. 
Takkoffer: Menighetens misjons-
prosjekt

Familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd kl. 11. Andresen. Utdeling 
av 4-årsbok. Takkoffer: IKO – 
Kirkelig pedagogiske senter.

Midt i korona-tiden fikk Norge en ny 
livssyn- og trossamfunnslov. Nyheten 
om dette forsvant kanskje. Loven har 
vært forberedt i mange år. Det var 
forventet at den ville legge til rette for 
det livssynsåpne samfunn, og det gjør 
den da også. Trosliv og religion har en 
viktig samfunnsbyggende funksjon, 
og det er sentralt for det offentlige å 
legge til rette for aktive menigheter og 
trossamfunn. Gode tradisjoner er noe 
av limet i en nasjon.

Det hevdes i mange sammenhenger at 
kirke og stat nå skiller lag, og på et vis 
er dette sant, men staten, kommunen 
og Den norske kirke vil henge sammen 
i flere år fremover likevel. Loven har 
et helt eget kapittel som bare handler 
om Den norske kirke. Grunnloven har 
også fått en relativt ny formulering 

Det er jo slik et solidarisk sosialdemo-
krati fungerer: Alle betaler inn til en 
felles kasse, og så får man tjenester 
tilbake når man trenger det. Inkludert 
kirkelige tjenester. 

Den nye loven vil altså ikke  medføre 
store endringer for kommunens 
forpliktelser eller lokalmenighetens 
drift, men en del flere bestemmelser 
om Den norske kirke kan nå fastsettes 
av Kirkemøtet og ikke i  departementet. 
Det kommer også klarere frem av 
loven hva slags bemanning man skal 
ha ved kirkelige handlinger og guds-
tjenester. 

For å finne teksten til den nye loven, 
kan man gå inn på www.lovdata.no og 
søke etter «trossamfunnsloven».

(§16) som stadfester at Den norske 
kirke har en særskilt plass i Norge. 
Fremdeles er det slik at kommunen 
får det økonomiske ansvar for nesten 
all drift av den lokale menig het. Staten 
finansierer kun prestestillingene og 
noen landsomfattende organer og 
vedlikehold av nasjonale skatter, som 
f.eks. Nidaros domen. Menighetsrådenes
lokale inntekter er såpass beskjedne 
at det som oftest ikke lar seg gjøre 
å ansette noen for disse midlene. 
 Kommunen blir dermed fortsatt den 
største økonomiske bidragsyteren til 
kirkens drift.

Mange mener jo at kirkens medlemmer
selv burde betale for kirkens drift, men 
slik er det jo faktisk allerede,  siden 
alle medlemmer betaler skatt og 
forventer kirkelige tjenester tilbake. 

Dagfinn Bjerkestrand

Ny lov for Den norske kirke og andre trossamfunn
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rent vann til sårbare mennesker over 
hele verden, og trappe opp  kampen 
mot koronaviruset. 
Tiller menighet samlet inn 49.328 
kroner. Det betyr at folk i Tiller har 
gitt rent vann til 247 personer.

Pilegrimsvandring fra Klæbu via 
Tiller kirke til  Nidarosdomen 
 onsdag 29. juli 
Bli med å vandre som pilegrim! 
Vandringen starter fra Klæbu og det 
er mulig å bli med ved Tiller kirke og 
fortsette sammen til Nidarosdomen. 
Mer info kommer til vår nettside og på 
Facebook, eller du kan ta kontakt med 
diakon Kaarina Kauppila tlf. 482 38 105 
eller kk876@kirken.no.

Nytt fra Tiller

Aldersgruppe Aktivitet. Om ikke annet står: 
Sted: Tiller menighetssenter, Romemyra 66

Tidspunkt. Om ikke annet står: 
Sted: Tiller menighetssenter, Romemyra 66

0–3 år Tiller åpen barnehage eies av Tiller menighetog er et 
gratistilbud til deg med barn i alderen 0-3 år. 
Musikksamling hver dag kl. 11.00! 
For mer informasjon, månedsplaner etc. se vår facebookside: 
Tiller åpen barnehage

Barnehagen åpner i uke 34
( følger skoleruta)
Mandag og tirsdag 
kl 9.00-14.30
Onsdag 9.00-14.00

5–9 år TIMBAKO Barnekor Timbako er Tiller menighets barnekor. 
Kom å bli med om barnet ditt er glad i å synge! 
For mer info Knut-Inge Klock Kk727@kirken.no

Onsdager i oddetallsuker kl. 17.30–18.15. 
Vi følger skoleruta så vi  starter opp i uke 35. 
Første øving 26. august

Skolebarn Tiller KFUK-KFUM-speidere 
Speiding gir opplevelser for livet. 
For mer info Grethe Ramampiaro gr995@kirken.no - https://
tiller.kmspeider.no

Mandager i oddetallsuker 
kl. 17.30-18.45 for 1.-4. trinn, 
kl. 18.30-20.00 for 5. trinn og eldre.
Vi følger skoleruta så vi starter opp i uke 35. 
Første møte 24. august

Tweens 
4.-8.trinn

Den første timen kan du velge mellom PULS (sportslige 
aktiviteter) eller forming/baking/dans og drama. 
Deretter blir det andakt, kiosk, brettspill og hygge. 
Følg oss på facebook.com/TweensKVT

Annenhver fredag kl 18.00–20.30 PS! PÅ KVT!
Datoer: 28. august 
11. og 25. september
9. og 23. oktober

Alle Familiemiddag Middag, enkel hobbyaktivitet e.l. for barna og en 
kort samling. OBS: Påmelding senest dagen før til Kaarina 
tlf. 482 38 105. Pris kr 50,-/100,- pr familie.

En onsdag i måneden kl 17.00–18.30 
Datoer: 19. august  /  16. september  /  28. oktober

Voksne Formiddagstreff Ulike gjester, allsang, andakt og servering av 
påsmurte smørbrød med kaffe og utlodning.

Torsdag kl 11.30–13.30
Datoer: 10. september  /  15. oktober

Voksne Kirkekor For mer info Knut-Inge Klock -Kk727@kirken.no Hver tirsdag kl. 20.00–22.00
Oppstart 26. august. PS! Vi øver ikke 1. september

Voksne Hverdagsbønn Vi ber sammen for bønneemnene som har 
kommet til menigheten. En enkel liturgi. Te/kaffe til slutt.

En onsdag i måneden kl 15.00–16.00 
Datoer: 30. september  / 21. oktober

Voksne Åpent hus Vi holder Tiller menighetssenter åpent og serverer 
gratis kaffe/te og boller. Noen fra staben er til stede. 
Liten andakt kl. 14.00.

Fredager kl. 13.00–15.00 
Datoer: 28. august  /  25. september  /  16. oktober

Voksne Matutdeling En gang i måneden deler vi ut mat fra 
Matsentralen på Tiller og i Sjetnemarka. Om du har lav økonomi 
og vil ha utdelt mat ta kontakt med diakon Kaarina, 4823 8105 
eller kk876@kirken.no for nærmere info.

 
Vi legger ut oppdatert informasjon på hjemmeside/facebook dersom vi må utsette oppstart av aktivitetene. For oppdatert informasjon se www.kirken.no/tiller! 

Tusen takk til dere alle som var med 
på vår  digitale Fasteaksjon 2020! 
I slutten av mars skulle 40.000 bøsse-
bærere banket på dører over hele lan-
det for å samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelps årlige fasteaksjon. At ak-
sjonen og innsamlingen i år ble digital 

som følge av koronakri-
sen har ikke lagt noen 
demper på det store 
engasjementet. Vi vil 
rette en stor og hjerte-
lig takk til konfirman-
tene våre, giverne og 
alle andre som bidro til 
vår tids viktigste faste-
aksjon. Med pengene 
som samles inn, vil 
Kirkens Nødhjelp sikre 

Arr. Klæbu menighet i samarbeid med 
Tiller menighet

Sommeråpen kirke onsdager 
3.juni – 15. juli og 12. og 19. august 
kl. 11.00–14.00
I sommer har du en flott anledning til 
å ta en titt inn i Tiller kirke. Den vakre 
kirkegården ved siden av kirken er også 
verdt et besøk. Kirken er åpen hver
onsdag i perioden 3.6. -15.7. og 12. og 
19. august i tidspunktet kl. 11-14. En 
ansatt fra Tiller menighet er til stede. 
De som går langs pilegrims leden og 
har med seg et pilegrims pass, kan få 
et stempel på passet sitt. Kirken kan 
benyttes for en stille stund i kirke-
rommet, for å tenne et lys eller for 
bønn og meditasjon.
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Nytt fra Heimdal
Resultat fasteaksjonen
Den digitale bøsseaksjonen i Heimdal 
menighet samlet inn 26 097 kroner. 
Det betyr at hver innbygger i menig-
heten har bidratt med 4 kr i gjennom-
snitt. Heimdal menighet har med dette 
gitt rent vann til 136 personer. Takk 
for alle bidrag! Gå gjerne inn på www.
kirkensnodhjelp.no for mer informa-
sjon eller for å gi en ekstra gave til 
folk som trenger det! 

KONFIRMASJONER
Konfirmasjonene er utsatt til 15.-16. 
og 22.-23. august. Vi har trykket navne-
lister i menighetsbladet tidligere,
men datoene ble jo ikke riktige på 
grunn av koronatider. I august legger 
vi ut oversikt over konfirmantene på 
vår hjemmeside. Det blir ikke mulig 
å søke på navn til den enkelte konfir-
mant på disse oversiktene, men det vil 
likevel bli mulig å finne fram.  

Dugnaden 27. april
I forrige nummer av  Menighetsbladet 
kunngjorde vi at det skulle være 
dugnad i Heimdal kirke 27. april. Den 
måtte dessverre avlyses pga. fare for 
koronasmitte. (Snøen på plenen var 
dessuten enda ikke gått bort!). Selv 
om dette stoppet en felles dugnad, er 
behovet det samme, både inne og ute. 
Den som har anledning bes derfor 
å kontakte Kristin kateket for å få 
tilgang til kirken for å gjøre en innsats. 
(Det er behov ute også, men der tren-
ges ikke å låse opp!). Vi håper noen tar 
utfordringen!

KIRKEMIDDAG, BABYSANG 
ETC. ETC.
Mange av de faste arrangementene 
er avlyst. Vi håper alle at sommeren 
vil begrense smitten, og at høsten kan 
begynne nesten som normalt. Følg 
med på annonsering på facebook og 
på våre nettsider! 
Menighetens sommertur ble det dess-
verre ingenting av i år. 

Radiogudstjeneste
Vi kommer på NRK radio den 14. juni, 
og denne gudstjenesten vil være som 
en vanlig gudstjeneste med dåp. Vi vet 
ikke hvor mange vi får lov til å ha inne 
i kirken, i mai var grensen 50  personer, 
men vi oppfordrer likevel alle til å 
komme og bli med! Gudstjenesten be-
gynner klokken 11.00, men møt helst 
opp i god tid!

Åpen kirke
Vi har så vidt begynt å åpne opp for 
enkelte ting allerede nå. For  eksempel 
har vi begynt med «Åpen kirke» hver 
tirsdag fra klokken 10 til 12, med 
gudstjeneste som vanlig klokken 11.00. 
Vi har ennå ikke åpnet for lunsjser-
vering. Siste gang før sommeren blir 
9. juni. Tredje pinsedag blir det ikke 
«Åpen kirke». Første «Åpen kirke» 
etter sommeren blir 18. august.

TURGRUPPA
Turgruppa er også i gang, det er bare 
å møte opp onsdag klokken 11.00 
på parkeringsplassen på Saupstad 
skistadion. Ta med matpakke og noe å 
drikke og gjerne et sitteunderlag. Dia-
konen leder an i en kort vandring med 
en liten «tankestrek». Disse datoene 
gjelder fram mot sommeren: 3. juni, 
10. juni, 17. juni, 24. juni og 1. juli. 

Bønnesamlinger
I koronatiden har det vært en times 
bønnesamling hver onsdag klokken 
09.45 i kirka. Dette vil fortsette fram 
til og med 24. juni. Første bønnesam-
ling etter sommeren blir da onsdag 
19. august. Følg med på oppslag, eller 
kontakt Gunnhild Glømmen for mer 
informasjon. 

SOMMERÅPEN KIRKE
Utover sommeren, fra og med 23. juni, 
har vi «Sommeråpen kirke». Det inne-
bærer at du kan ta med deg matpakka 
til kirkesokkelen, og så serverer vi 
gratis kaffe! Hver tirsdag fra klokken 
11.00 til 12.00. Åpent for alle! Helt 
fram til og med 11. august. 

Vipps
Det har vært mulig å gi en gave gjen-
nom Vipps ganske lenge i  Heimdal 
menighet. Dette fungerer godt, og gir 
greie resultater i regnskapet! Regn-
skapsavdelingen hos kirkevergen 
har nå gått gjennom numrene, og vi 
har fått noen nye nummer på Vipps. 
Du kan nå være enda tryggere på at 
 pengene du gir, går til riktig formål! 
Følg med på oppslagene i kirka for 
hvilket nummer eller formål du kan 
bruke. Hvis du for eksempel ønsker 
å gi en generell gave til Heimdal me-
nighet, kan du bruke Vipps-nummer 
604591. Dette nummeret kan du bruke 
når som helst. Da går pengene direkte 
til Heimdal menighet sin konto, som 
disponeres av menighetsrådet.

Navn og nummer
Vi har nå i mai vært nødt til å notere 
navn og telefonnummer til alle som 
besøker kirken. Dette for eventuell 
smittesporing i etterkant. Vi vet ikke 
hvor lenge dette vil vare, men vi ber 
om forståelse for at du foreløpig må si 
navnet ditt og telefonnummeret når du 
kommer til kirka. Det er også mulig å 
legge visittkort i en boks ved inngan-
gen, da går det raskest. Disse listene 
og navnelappene blir makulert innen 
to uker og vil før dette ikke brukes til 
noe annet enn smittesporing. 

Vi anbefaler også at du besøker og  liker
vår facebook-side «Heimdal kirke», for 
det hender titt og ofte at informasjon 
dukker opp der! Gjennom korona-tiden
har det blitt laget noen enkle guds-
tjenester med musikk og bibelord, 
som du gjerne kan ta en kikk på! Disse 
finner du på vår facebook-side. 

Vi har også en egen kanal på YouTube, 
som heter «Heimdal kirke», men den 
har ennå ikke så mye innhold. Men en 
fin film om Maria budskapsdag finner 
du der! Vår hjemmeside www.kirken.
no/heimdal vil også inneholde opp-
datert informasjon om det som skjer 
og ikke skjer. 

Send gjerne en e-post til oss hvis du 
oppdager noe vi har skrevet feil eller 
du lurer på noe! 
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Nytt fra Kolstad
Aldersgruppe Aktivitet Tidspunkt
0–2 år Babysang 

Babysang er en fin mulighet til å bli kjent med andre foreldre 
med barn i alderen fra 0 år og oppover. 
Ta med matpakke, vi ordner med drikke.

Tirsdag kl 11:00
01. september
14. september
28. september

4–13 år Barnekor 
Komba-Ja! er Kolstad menighets barnekor – en flott gjeng 
som samles hver torsdag i kirka. 
Barnekor er både gøy og lærerikt!

Torsdag 
4-åringer - 2. trinn kl 17:00
3. trinn og oppover kl 17:45
Vi følger skoleruta.

(godt) 
voksne

Onsdagstreff 
På onsdagstreffet er det først og fremst hyggelig sosialt 
 samvær med festlige innslag eller foredrag, andakt og 
 allsang og ikke minst: GOD MAT!

Onsdag kl. 11.30 
16. september
30. september

alle Tanker, toner, tekster 
Samling på Søbstad helsehus (storstua) med kaffe, kake og 
kollekt.

Fredag kl. 17.00 
05. juni  /  03. juli  /  07. august  /  04. september

 
For oppdatert informasjon se www.kirken.no/kolstad Forbehold om endringer og/eller feil.

Instagram: KryssordMarit
Facebook: KryssordMarit
© Marit W. Berg
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PREMIEKRYSSORD!
Kryssordet i forrige blad ble en suksess og derfor 
har vi spurt «kryssordMarit» eller Marit Berg, som 
hun egentlig heter, om å lage et nytt til menig-
hetsbladet. Særlig artig å se at mange unge hadde 
sendt inn svar! Temaordet denne gang er mer 
sommerlig, og premien er flax-lodd! Fire flax-lodd 
til én vinner, og to lodd hver til to andre. 

Send inn svaret til db465@kirken.no innen 1. au-
gust. Husk å skrive navn og adresse i e-posten. 
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Livets gang
Heimdal menighet
Døpte
01.03. Oskar Sundberg Aunebakk
15.03. Dina Blomlie Arntsen
15.03. Dennis Nicolai Westerlund
05.04. Eivind Berge Øien
26.04. Selma Berg Aspèn
26.04. Lea Slaatelid-Sundal

I forrige menighetsblad hadde 
dessverre listen over våre døde noen 
 mangler. Bl.a. hadde en hel  måned 
falt ut. Vi beklager dette på det 
 sterkeste. Vi trykker derfor en korri-
gert liste fra forrige blad, i tillegg til 
de nye navnene som er kommet til. 

Døde
01.11 Wenche Harang
05.11. Gunlaug Marie Waage
08.11. Inge Gjøvik
15.11. Randi Kjøren
19.11. Astrid Aas
19.11. Målfrid Kirsten Volden
28.11. Irma Brujordet
04.12. Ivar Martin Strøm
05.12. Fredrik Borthen
09.12. Gorm Eriksen
10.01. Jorunn Vorhaug
10.01. Karoline Andrea Skjærvold
10.01. Arne Johan Moen
17.01. Liv Stølan
17.01. Tore Lavik
17.01. Gunnar Hågensli
28.01. Arnold Pedersen
30.01. Karin Elise Halstensen
04.02. Hallstein Aalberg
04.02. Astrid Pauline Melum
04.02. Oløv Skagen
07.02. Lise Marie Grytvik
11.02. Henry Hågenstad
14.02. Margot Mathilde Sand
18.02. Hanne Iren Willysdatter 

 Withbro Eidem
20.02. Odd Svee
06.03. Else Marie Møkkelgård
19.03. Ingrid Torbjørg Andreassen 

Hansen
20.03. Harry Larsen
26.03. Rolf Armand Gjønnes
27.03. Martha Johanne Samdahl

24.04. Tove Kristine Soligard
05.05. Lovise Martinsen
05.05. Egil Jensen
08.05. Rolf Bjerke
14.05. Per Kirkaune
15.05. Reidun Forsetløkken

Tiller menighet
Døpte
08.03. Mie Ervik Nysveen
08.03. Vilde Krokli Bakeng
15.03. Lykke Brokstad Tangvik
15.03. Kasper Steen Sivertsgård
29.03. Saga Revdahl Rørosgård
29.03. Milea Sofie Johansen
05.04. Emrik Westrum Zimmerlund
05.04. Viktor Røkke Braseth
12.04. Vivian Antonette Reitan 

 Sommervoll
19.04. Isak Smedhaug Hugnes
26.04. Elias Løhre Hoddevik
26.04. Marius Selnes-Volseth

Døde
05.03. Joachim André Hindøien Aune
10.03. Emil Rolseth Rønneberg
12.03. Asbjørn Steen
12.03. Turid Hjemaas
13.03. Synnøve Gust
19.03. Normunn Bernt Arntsen
24.03. Oskar Johansen
02.04. Gerda Helene Ovesen
16.04. Lillesøster Sivertsvik Forren
21.04. John Skjetne
24.04. Wolfgang Gerhard Feigs
15.05. Oddbjørg Foss
15.05. Ingrid Synnøve Drøyvold

Kolstad menighet
Døpte
08.03  Amalie Johnsen
26.04  Leana Natalie Espnes Olsen

Dåpsbarn fra Kolstad døpt i andre 
menigheter
15.03  Mathias Aronsen-Udne 
 døpt i Strinda
21.03  Ada Haugen Sommer 
 døpt i Nidarosdomen
21.03  Amalie Amundsen Rønning 

døpt i Nidarosdomen
22.03.  Jacob Elias Sundet Holden 

døpt i Heimdal
29.03  Leona Helgesen Maier 
 døpt i Havstein
26.04  Lavrans Grimsmo Berg 
 døpt i Havstein
26.04  Jakob Vengstad 
 døpt i Steinkjer

Døde
16.03  Evy Solhild Limstrand
26.03  Linda Torgersen
26.03  Henry Charles Kjelland
06.04  Bjørg Vaags
08.04  Edith Synnøve Wedø
30.04  Hanna Kristine Smidt
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Heimdal menighet
Kontorene våre finner du i 
 Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal.  
Post kan også sendes dit.  
Kontortid man–fre: 10.00–14.00  
 
post.heimdal.trondheim@kirken.no 
www.kirken.no/heimdal 
 
Kirkens Servicekontor: 994 36 000

Menighetsforvalter Trine 
Ressem Skei, 922 12 454, 
E-post: ts248@kirken.no

Sokneprest Dagfinn 
 Bjerkestrand, 920 86 096
E-post: db465@kirken.no

Kapellan Ole Kristian 
 Bratseth, 913 81 352
E-post: ob326@kirken.no

Kateket Kristin Kosberg 
 Ofstad, 468 07 937
E-post: ko827@kirken.no

Kantor Håkon Grotnes  
971 15 210
E-post: hg957@kirken.no

Kirketjener Gørill Løkken 
932 01 867
E-post: gl632@kirken.no

Diakon Maria Anonsen
980 15 536
ma348@kirken.no

Menighetsrådsleder 
Per Knutsen, 992 59 865
E-post: pknut@online.no

Kolstad menighet
Reier Søbstads veg 11,  
7078 Trondheim 
Kontortid man-fre: 10.00–14.00 
 
post.kolstad.trondheim@kirken.no 
www.kirken.no/kolstad 
 
Kirkens Servicekontor: 994 36 000

 
Menighetsforvalter Trine 
Ressem Skei, 922 12 454, 
E-post: ts248@kirken.no

Sokneprest Matthias 
 Alpermann, 948 81 795
E-post: MA779@kirken.no 

Prest Per Even Robertstad 
948 81 374
E-post : PR692@kirken.no

Kantor Erling With Aasgård 
948 11 489
E-post: EA626@kirken.no

Kateket Ingunn Lund 
 Hammer, 948 82 154
E-post: IH652@kirken.no

Diakon Inger Johanne 
 Kristiseter, 4146 82 22
E-post: IK447@kirken.no

Kirketjener  
May Oddrun Næss
MN937@kirken.no 

Menighetsrådsleder  
Robert Johansen

Tiller menighet
Tiller preste- og menighetskontor 
Romemyra 66, 7091 Tiller. 
Kontortid: Tirs-ons: 09.00-12.30.  
Tors: 10.00-14.00. 
 
post.tiller.trondheim@kirken.no 
www.kirken.no/tiller 
 
Kirkens Servicekontor: 994 36 000

Menighetsforvalter og 
 kirketjener Magnhild Haralds-
eide Hofsøy, 475 18 871 
E-post: mh893@kirken.no
 
Sokneprest Oddny Clara 
 Andresen, 905 21 229
E-post: oa293@kirken.no

Diakon Kaarina Kauppila  
482 38 105
E-post: kk876@kirken.no

Kapellan Tord Kristian Thuen 
917 09 111
E-post: tt647@kirken.no

Kateket Grethe Ramampiaro 
922 97 942
E-post: gr995@kirken.no

Kantor Knut-Inge Klock 
908 11 370
E-post: kk727@kirken.no

Ingvild Furnes Lauvås
Vikar Åpen Barnehage
il745@kirken.no

Menighetsrådsleder 
Alf Egil Aaberge, 
alf.egil.aaberge@gmail.com

Prostiansatte
Enhetsleder Lasse Lossius 
979 63 110
E-post: LL297@kirken.no

Trosopplæringskoordinator 
Bjørn-Olav Berg, 915 17 842
E-post: bb285@kirken.no

Menighetspedagog Inger 
 Helene Halsen, 959 85 807
E-post: ih563@kirken.no

Prostiprest Hilde-Anette 
 Løvenskiold Grüner, 948 46 011
E-post: hg255@kirken.no

Menighetspedagog Grete 
Winther Westrum, 916 03 978
E-post: GS298@kirken.no

Menighetspedagog Katrine 
Svingen Hegglund, 913 94 780
E-post: kh542@kirken.no

Ansatte
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Ingen tillegg ved samtale i hjemmet 
DDøøggnnvvaakktt::  7722  8844  5500  8800  

www.elvesetergravferd.no 

FLATÅS BEGRAVELSESBYRÅ
Gamle Kongevei 52A

Tlf 73 99 22 22 - Fax 72 99 22 20

DØGNVAKT
72 87 10 22

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP 
Telefon: 72 58 44 88 

firmapost@folderegnskap.no 
www.folderegnskap.no

Tlf: 72 89 45 40
E-mail: braa-sorvaag@online.no

Heimdal-Flatås 
sanitetsforening

Kom og bli med! 
Tlf 48 22 47 40

Auto Konsult AS
Øvre Flatåsvei 6

Man - tor: 08.00 - 16.30
Fre: 08.00 - 16.00
Tlf: 92 44 89 00

• Service og reparasjoner 
 på alle bilmerker
• Eu-kontroll
• Service klimaanlegg
• Salg av bilrekvisita, 
 dekk og felger
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SIDESIDE

VITSERVITSER

Tegning: Kari Sortland

– Pappa, 
hvorfor giftet du 

deg med mamma?
– Fordi din mor er en 
helt spesiell kvinne.

– Hvordan da?
– Hun var den 

eneste som ville 
ha meg.

– Jeg klarer 
ikke å sove når 

jeg har drukket kaffe!
– Så rart! Med meg 
er det omvendt: Jeg 
klarer ikke å drikke 

kaffe når jeg 
sover.

Fargelegg!Fargelegg!

Finn navn på 10 edelsteiner!Finn navn på 10 edelsteiner! Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

David laget mange sanger som står i Bibelen.

I rutenettet under har vi gjemt navnene på 10 edel-
steiner. Navnene står fra venstre mot høyre og nedover. 
Klarer du å finne alle sammen?

Finn 5 feilFinn 5 feil
David var gjetergutten som Gud valgte til konge over 
Israel. De to bildene er nesten like. Finner du de fem 
feilene på bildet under? Tegning: Kari Sortland
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T E P P E R L E P

Gud er min 

hyrde

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 

av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

11 
2019

29. september

Supersetning
Salme 86,12

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

12 
2019

13. oktober

Supersetning
Salme 102,3

Jesus vekker 

opp enkens 
sønn

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom. 

13 
2019

27. oktober

Supersetning
2. Timoteus 1,7

Ufortjent 
godhet

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

14 
201910. november

Supersetning
1. Kor 13,13

Gud er 
 kjærlighet

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

15 
2019

24. november

Supersetning
Matteus 6,33

De to sønnene

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  

16 
2019

8. desember

SupersetningJohannes 3,16

Den største       julegaven
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SØNDAGSSKOLEN NORGE

Skr iven av Suz y Sen ior •  I l lus trer t  av Es te l le  Corke

    il Gud vere saman med oss sånn som vi er?Vil han vere saman med oss om vi er litt rufsete, sånn som Esel?Eller når vi har rota det skikkeleg til?
I denne herlege historia finn Esel ut at vi kan kome til Gud akkurat sånn som vi er.

Samuel salver David

Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, 
av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.

10 
2019

15. september

SupersetningSalme 86,12

Bestill
abonnement

 på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  
eller  22 08 71 0022 08 71 00


