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Ord til ettertanke av Ingvild Hammernes

Pinner, steiner og Jesus

Nytt fra trosopplæringa www.tøtsj.no

Barna mine har lært meg mye om å ta imot. De finner skatter
overalt. Senest i går fant vi to pinner, en trebit og en stein. Eller
som når vi finner bitte små frø som kan legges i jorden, - kanskje
blir det en blomst eller et tre? Gleden over smashball i skolegår-
den eller en aketur på bittelittegranne snø (for det er snø!). Gleder
og skatter som livet gir og som vi kan ta imot og samle på.

Dypest sett er livet en gave, noe vi tar imot. Men det er ikke alltid
like lett å ta imot alt det livet gir oss. Ta imot livets gode opple-
velser og gleder. Ta imot det vanskelige i livet, sorgen
og smerten. Ta imot fellesskap med hverandre og
Gud. Livet er noen ganger en enkel sak og godt å
leve. Andre ganger er det så komplisert og vanskelig
å forstå. Enten livet smiler og vi danser, eller livet er
tungt og det virker som en haug med biter vi ikke helt
vet hva vi skal gjøre med, - Gud er nær. Han hjelper
oss til å ta imot og til å gi videre. Og om nødvendig
bærer han oss et stykke av veien.

Pinnene og steinene barna mine har samlet, kan brukes til mange
ting. De kan brukes til noe fint. Steinene kan pynte opp eller bru-
kes til å lage en mur (vi har snart mange nok�). Pinnene kan vi
bygge noe av eller spikke pølsepinner nok til hele nabolaget (så
har vi dem klare til det igjen blir lov med bål). Men vi kan også
bruke steinene til å knuse vinduer med og pinnene til å slå hver-
andre i hodet… Ting vi har kan brukes til både godt og vondt. Li-
vene våre også. En gang ble to trestokker og et liv, brukt til noe
som er både godt og vondt. Jesus døde på to trestokker, et kors.

Det var vondt, men Jesus gjorde det
frivillig fordi det ble noe godt. Jesus
døde for å gi oss tilgivelsens gave og
for alltid å kunne gå sammen med
oss i livet, døden og evigheten. Dette
er en skatt, selv om vi ikke alltid
finner den så lett. 

Jesus ble en gang spurt om hva de
skulle gjøre med en dame
som hadde brutt moralre-
glene og etter loven skulle steines. «Den som er uten
synd, kan kaste den første steinen», sa Jesus. Ingen
kastet noen stein. Jeg ser på våre pinner og steiner.
Ønsker at jeg kan leve livet mitt så det er godt for meg,
andre mennesker og Gud. At jeg kan bruke tingene og
tiden min til noe godt. Jeg tenker på gode opplevelser,
troen min og gleder i livet. Men tenker også at jeg ikke
alltid klarer gjøre bare godt, at jeg ikke alltid klarer ta

imot alt og alle i livet. Det blir litt mye. Jeg tenker på skatten fra
korset; Jesus tilgir og går alltid sammen med meg. 

«Gå ikke forbi når du går forbi» stod det på et skilt utenfor en bu-
tikk. Kom innom butikken vår, var budskapet. Hvilken fart har vi
når vi går forbi i livet? Stopper vi opp og ser, kjenner, hører og
opplever i møte med mennesker, livet, troen og Gud? Livet er her,
på godt og vondt. Ta imot det som det er. Se om du kan finne
skattene i livet og troen. Kanskje er det pinner, steiner og Jesus…

Tilbakeblikk:

Tårnagentdag i Heimdal 
Ivrige tårnagenter inntok Heimdal kirke den siste fredagen i januar
og skapte liv og røre i kirka med tårnagentoppdrag som skattejakt,
tårnbesøk og dramatisering av Sakkeus-fortellingen. Nye venner
var det også mange som fikk, siden agentene kom fra både Kol-
stad, Tiller og Heimdal!

Kommer:

Skaperfest
Er du født i 2004, må du sette av helga 14.-16. mars! Vi samles
fra alle menighetene i prostiet og inntar Kolstad kirke til snekring,
dans, sang og mye moro! 

Søndag 16. mars blir det musikalframføring kl 15.00 – som er
åpen for alle! Vi kan love en heidundrende forestilling om ska-
pelsen og skaperverket med korsang, dans, drama, eget band,
hjemmesnekrede kulisser,  lys- og lydanlegg!

Tårnagenter klare for nye oppdrag!
Fra Skaperfest 2013.

«Gå ikke 
forbi 

når du går
forbi»
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Verden på besøk»
Vi som bor i Norge har vunnet hovedgevinsten i det store lotteriet. Vi bor
i et land som år etter år ligger helt i toppen på lista over hvilke land i ver-
den det er best å bo i. Ikke alle er like heldige… I forbindelse med Kir-
kens Nødhjelps fasteaksjon, inviterer vi  14-åringer på Kolstad og Tiller til
«Verden på besøk» i Kolstad kirke, lørdag 5. april. Dette blir en spen-
nende og lærerik dag der vi sammen løfter blikket og ser på verden
rundt oss. Dagen etter er det innsamlingsaksjon, og vi håper mange
ungdommer vil stille opp som bøssebærere.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOM OG SE 
«KIRKEROTTENE OG 
PÅSKEMYSTERIET»! 

 

 
 
Teater for hele familien 
i Heimdal kirke  
mandag 7.april kl.17.30  
og 18.15. 
Teateret varer ca 30 min. 
Pris: kr 50,- pr. familie 

Kirkerottene Vesle og 
Fredo har havnet i 
Heimdal kirke. De klør 
seg i rotteørene, svinger 
med halene og prøver å 
finne ut av det store 

 
 

Bli bøssebærer søndag 6. april!

Fra kirkebenken ved Jon Smidt

Tro som vidsyn?
Her sitter jeg fortsatt og grubler på dette med tro, som det
snakkes så mye om i kirka. Ja, hva var det han sa, min kri-
tiske venn? «Se deg om!», sa han, «Du snakker om tro som
tillit og handling, men hva med blind tillit og fanatiske hand-
linger? Det har vært religionskriger og forfølgelser av anner-
ledestroende så langt tilbake som historien rekker. Hva når
tro blir farlig?» 

For noen uker siden var vi på Trøndelag teater og så Svein
Tindbergs forestilling «Abrahams barn». Den handlet om
den store historien vi alle er en del av, Abrahams barn som
vi er, enten vi kaller oss jøder, kristne, muslimer – eller hu-
manetikere for den saks skyld. Den historien er full av vold
og konflikter mellom troende, Gud bedre, men fortellingen
på teateret ble også historien om mennesker under samme
himmel, med samme behov og lengsler, samme arv og
langt på vei samme bærende gudsfortellinger. Ikke lenge
etterpå satt jeg i en kirkebenk og hørte en preken om net-
topp Abraham – eller Abram, som han heter i den nye bibe-
loversettelsen. Utgangspunktet var fortellingen i 1. Mosebok
der gamle Abram klager til Herren over at han ikke har fått
etterkommere, men så blir ført ut, og Herrens ord sier til

ham: «Se opp mot himmelen og tell
stjernene, om du kan telle dem! --- Så
tallrik skal ætten din bli.» «Abram
trodde Herren,» står det. – Abram får altså beskjed om å
løfte blikket og se på stjernenes myriader, sa presten. – Tro
er vidsyn, sa han: å løfte hodet og blikket, se Guds storhet
og ane muligheter vi ikke trodde fantes.

Altså ikke blind tro, men vidsyn. Blind tro og fanatiske hand-
linger blir troens vrengebilde, tenker jeg da. Jeg kommer på
et program jeg så på tv om gudstro stilt overfor kunnskapen
om et univers som stadig utvider seg i det ufattelige og uen-
delige. Jamen trengs tro som vidsyn, en tro som utvider seg
som selve universet, om vi skal kunne orientere oss i et slikt
uendelighetsperspektiv. 

Men vi kan vel ikke stå og se på stjernene hele livet? Det
gjorde jo ikke Abram heller. Troen som vidsyn må vel få føl-
ger for hva jeg ser og gjør i det aller nærmeste? Og kanskje
handler det om flere sanser enn synet også? Om å høre,
smake, lukte, røre og berøres? Det får vi spekulere mer
over i neste nummer av menighetsbladet. 
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Vassfjellkapellet 40 år

I år er det 40 år siden Vassfjellkapellet ble innviet. Kapellet som
ble bygd på dugnad av studenter fra Trondheim Kristelige Stu-
dentlag har vært et leirsted og samlingssted for mange konfirman-
ter, speidere, skolelag og andre ungdomsgrupper.

Idéen til et weekendsenter vokste fram i Trondheim Kristelige Stu-
dentlag i løpet av 1960-årene. Vassfjellkapellet er tegnet av arki-
tektstudentene Steinar Romedal, Ivar Tolo, Jan Oddvar Hareide og
Odd Holen, mens lagsvennen Tormod Nødtvedt var primus motor
for byggeledelse og økonomi

Som startkapital hadde studentlaget et bankinnskudd på kr
40.000,- samt et byggelån på kr 50.000,-. Den videre finansie-

ringen av kapellet ble besørget med 1000-kronersrulling.  Det var
en enorm giverglede, og studentene tegnet seg for å gi 1000 kro-
ner hver, noe som utgjorde en stor del av et semesters studielån
på den tiden!  I tillegg ble det solgt julekort («lagskort») hvor også
en del av overskuddet ble tilført byggingen av Vassfjellkapellet. 

Søndag 4. mars 1974 ble selve kapellet vigslet av biskop Tord
Godal. Byggetrinn 2, annekset, ble reist i perioden 1975 – 1977.
Det var arkitekt Steinar Romedal som tegnet dette byggetrinnet.
Siste prosjekt var å reise klokketårnet i 1980. 

I de 40 årene Vassfjellkapellet har eksistert, har mange konfirman-
ter, speidere og andre ungdommer vært på leir på kapellet.

Julebrev om misjonsprosjektet i Estland
Heimdal menighet har avtale med Det norske misjonsselskap
(NMS) om å støtte et misjonsprosjekt om menighetsbygging i Est-
land, like utenfor hovedstaden Tallinn. Prosjektet omfatter to om-
råder, Mustamäe og Saku. Våre kontakter i området, misjonærene
Tiina Klement (hun snakker også norsk!)og Ave og Magne Møl-
ster, har sendt en julehilsen om prosjektene, med en lang liste
over konkrete forbønnsønsker. 
Prosjektet heter Menighetsplanting i Estland. På begge stedene
holder de på med å samle de lokale innbyggerne til å bli menighe-
ter og bygge kirker. I Mustamäe har de fått tomt av kommunen, og
arbeider med konkrete tegninger for kirkebygg, mens i Saku ar-
beider de fortsatt med å skaffe tomt. På begge stedene mangler
de finansiering, selv om byggene og byggekostnadene der blir ve-
sentlig mindre enn i Norge. Men begge områdene er nå godkjent

som menigheter, og tross liten bemanning har de relativt stor akti-
vitet, - både babysang, søndagsskole, ungdomsklubb, konfirmant-
arbeid og Gospelkor (i Saku), ved siden av gudstjenester. Spesielt
nevner de den frivillige ungdomsorganisasjonen «Esik» som har
ungdomsarrangementer i kommunehuset og månedlige samlinger
i sokkelen hos misjonærparet. I Saku har det også vært barneleir,
med 27 barn. Men menighetene er fortsatt i en oppstartingsfase
og trenger vår støtte, både i form av forbønn og gaver. I Heimdal
kirke ber vi for prosjektet hver søndag, og det gis kollekt 2
ganger/år. 

Mer informasjon om arbeidet kan fås ved henvendelse til Heimdal
kirkekontor i Heimdalsveien!

Det gamle bedehuset i Saku hvor menigheten foreløpig har sine
gudstjenester.

Ungdomsgruppa ESIK fra Saku menighet.
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• Det er utrolig hvor mange mennesker vi treffer fra ulike 
sammenhenger som har gode minner fra Vassfjellkapellet, sier 
Alfhild Lien Eide, leder for kapellrådet. 

• Mange har enten vært på kapellet som konfirmanter selv eller 
har hatt barn som har vært på konfirmantweekend.

Kapellet drives i dag av studenter og frivillige lagsvenner som er
med i kapellrådet for Vassfjellkapellet.  I løpet av de siste 10 årene
har Vassfjellkapellet gjennomgått flere oppgraderinger blant annet
med nytt kjøkken, ny vannforsyning, nytt tak samt ulike tiltak for

bedre brannsikkerhet. Kapellet er flittig brukt nesten hver helg i
høst- og vårsemesteret, og det arrangeres sportsandakt første
søndag i måneden unntatt i skoleferiene.
40-årsjubileet markeres med festkveld på Vassfjellkapellet lørdag
22. februar og jubileumsgudstjeneste søndag 23. februar.

• Vårt mål er at Vassfjellkapellet skal være et sted der unge 
mennesker kan få møte Jesus, og vi jobber aktivt for at kapellet 
skal være et attraktivt leirsted i nærheten av Trondheim, 
avslutter Alfhild Lien Eide.

Tanker i tiden: Nytt år med nye muligheter,  
– også for deg!

På Julemessa i Heimdal kirke ble det lagt
for dagen en imponerende innsats av
mange. Det var en komite som hadde ho-
vedansvaret. De la ned en kjempeinnsats!
Men det var også mange andre ulønnede
som gjorde en stor innsats, både på kjøk-
kenet, på loddbøker, salg av bakervarer og
annet håndarbeid, en gjeng var ansvarlig
for åresalg, en annen for tombola for de
minste. Kunstforeningen hadde utstilling av
fine bilder. Oppe i kirkerommet var det
program både kl 12 og 15.30, hvor både
SFO-koret fra Breidablikk med dirigent og
andaktsholder Sissel, og Heimdal kirkekor
med dirigent Håkon, deltok. 
Utenfor kirka hadde speiderne reist en
lavvo, hvor det bl.a. ble stekt pølser på
grill, og Johanna og Olav Kjell Sørhaug
kokte ca 50 liter rømmegrøt for salg. 
Ikke minst vil vi nevne de lokale butikkei-
erne på Heimdal (takk i annet oppslag)
som ga mange fine gjenstander til gevin-
ster på både tombola, åresalg, nummerbø-
ker og loddbøker. 
Vi nevner dette som et godt eksempel på
frivillig innsats og mange meningsfylte akti-

viteter. Det er mange slags oppgaver i
Heimdal kirke man kan delta i. De fleste
opplever arbeidet moro og meningsfylt,
selv om det også kan være arbeidssomt. 

Flere kommer tilbake år etter år for å opp-
leve atmosfæren og fellesskapet. Uten alle
de ulønnedes innsats ville Julemessa ikke
la seg gjennomføre. Dette gjelder også
andre aktiviteter i Heimdal kirke. Det er nå
vel tilrettelagt for både søndagsskole, ung-
domskor og ungdomskvelder. Det er nær-
mere 100 konfirmanter. 

Vi har et imponerende
dåpsopplæringsopp-
legg for alle barn fra 0
til 18 år, og som omfatter hele prostiet
(mer om dette i annet oppslag). Hver tirs-
dag formiddag er det Åpen kirke, og det er
et kirkekor som øver hver tirsdag (og tar
gjerne i mot flere stemmer). Den nye litur-
gien gir flere muligheter til å delta aktivt i
gudstjenesten, - være med å planlegge
gudstjenesten, dele ut salmebøker, ordne
kirkekaffe eller lese tekster. 
Det er også andre praktiske oppgaver som
må utføres, bl.a. et Husstyre for kirkeanleg-
get. 
Dette gir mange muligheter for deltakelse i
ativiteter, men utfordrer også mange til å
utføre nødvendige oppgaver for at tilbu-
dene skal kunne fortsette. Mange kvier
seg, men de som forsøker å bidra, vil raskt
oppleve at «den største gleden du kan ha
er å gjøre andre glad!» Det handler om til-
bud for den oppvoksende slekt, - å gi mu-
ligheter til dem, - kanskje også for deg?

«den største gleden 
du kan ha 
er å gjøre 

andre glad!»

Menighetsblad og økonomi
Leser du menighetsbladet? Synes du det er lesverdig? 
Vi som lager bladet forsøker å bringe informasjon og nyheter som kan være av
interesse for flest mulig. Vi sender nå ut 15000 blad 5 ganger i året, så vi skulle
nå mange. 
Som dere ser bakerst i bladet er det mange firma som støtter bladet med annon-
ser. Vi håper dere støtter dem! Men å lage et blad med så stort opplag 5 ganger i
året koster penger. Vi er derfor avhengig av pengegaver i tillegg, og utfordrer deg
til å gi en gave til bladet. Regnskapet for 2013 viser et underskudd på vel 20.000
kroner. Men Heimdal, Kolstad og Tiller menigheter har mer enn 25.000 medlem-
mer, så da blir det ikke så mye på hver! Vi håper du ser verdien i å ha et menig-
hetsblad! Gironummer finner du på baksiden av bladet, og i neste nummer
legges det også inn en giroblankett. 

Takk for den gaven du vil gi!

Vassfjellkapellet , fortsettelse.................
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IGNATIANSK SPIRITUALITET – LIVSNÆR BØNN
FASTETIDEN 2014:  Moholt menighetshus onsdager kl 19- 20.30 

FASTEAKSJONEN 2014
Også i 2014 vil konfirmantene i våre menigheter samle inn penger til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon.
Datoene er: 

Kolstad 6. april
Heimdal 8. april
Tiller 8. april.

SYRIA OG FILIPPINENE I FOKUS
Kirkens Nødhjelp er der i katastrofen og trenger deg!
Blir du med på fasteaksjonen, bidrar du til at folk kan reise seg og få
bedre liv.

Pengene vi samler inn til årets aksjon, går som vanlig til hele Kirkens Nød-
hjelps arbeid. Akkurat nå pågår et stort arbeid for syriske flyktninger, der de
leverer rent vann og trygge sanitære forhold, i tillegg til annet nødhjelps-
arbeid, i samarbeid med kirkelige partnere som blant annet Det Lutherske
Verdensforbund.

Men Kirkens Nødhjelp arbeider også med gjenoppbygging og klimafore-
byggende tiltak på Filippinene. Pengene som samles inn i fasteaksjonen,
gjør det mulig å handle raskt i katastrofer, som etter tyfonen på Filippinene.

5. mars: «En bønn til mitt livs Gud». 
Hva handler ignatiansk spiritualitet om? Børre Rindal. 

12. mars: «Hva er åndelig veiledning?» 
En smak. Margit Sødal. 

19. mars: «Å be med Skriften». 
Vi lærer både å bruke egen fantasi og å be med Skriftens ord.
Oddvar Gudmestad og Børre Rindal.  

26. mars: «Tilbakeblikk på dagen». 
En bønneform som hjelper oss å ta vare på hverdagens livgi-
vende impulser. Pater Rory Mulligan   

9. april: «Takknemmelighet, kjærlighet, dømmekraft og valg».  Hvordan omsette tro i levd liv? Børre Rindal 

Har du spørsmål kontakt Børre Rindal, kapellan Strinda og Berg,  borre.rindal@kirken.trondheim.no 
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Heimdal menighets 
hovedlotteri 2013

Heimdal menighet har gode bidragsytere til gevinster på Hoved-
lotteriet. Vi takker hjertelig for den gode støtten som gjennom
det gis til menighetens arbeid. Takk til:
• Gavekort på 2000 kr fra Heimdal gull A/S som i sin helhet er
gave til lotteriet • Gavekort på 1000 kr fra Albert Vold Eft., Heimdal 
som i sin helhet er gave til lotteriet • Gavekort på 1000 kr fra
Heimdal mote  som i sin helhet er gave til lotteriet • Gavekort på
500 kr fra Heimdal Negledesign, som i sin helhet er gave til lotteriet
Vinnere av hovedlotteriet 2012 er: 
Tur med Hurtigruta – Kristin Skjøtskift, lodd nr. 1994
Gavekort Heimdal gull A/S -  
Jan Egil Ofstad, lodd nr. 2278
Gavekort Albert Vold Eft.  - Morten Samdal, lodd nr. 954
Gavekort Heimdal mote -  John Smidt, lodd nr. 738
Gavekort Heimdal Negledesign – Elveseter, lodd nr. 172
26.11.2013 – Bjørn Gunnes
Takk
Julemessa som ble arrangert i Heimdal kirke lørdag 23 nov
2013 var også i dette året godt besøkt og ga et overskudd
på 54.000 kr. Handelstanden på Heimdal bidro med mange
flotte gaver til hovedlotteri, dagsloddsalg, tombola og åre-
salg. Vi er svært takknemlige for støtten fra fra dere i han-
delstanden. Vi vil også takke alle privatpersoner som bidro
med gaver til julemessa , samt de mange som hjelpte til på
messedagen og til alle dere som besøkte messa.
Vennlig hilsen
Heimdal Menighetsråd

GRUNNLOVSJUBILEET 1814 - 2014: 1814 – litt av et år!
Valget til Riksforsamlingen

Alt gikk fort i 1814. 5. februar kjører prins Christian Frederiks
slede gjennom Melhus og Leinstrand til Trondheim. På veien får
han se nød og matmangel på nært hold i norske bygder, men
mener også han blir mottatt som en som kan verge norsk selv-
stendighet etter at båndene til Danmark er kappet. Allerede 13.
februar er prinsen tilbake på Eidsvoll og rådslår med «notabilite-
ter», og kort tid etter går det bud til alle landets sogn om en eks-
traordinær bededag 25. februar (eller så snart som mulig etter):
Det skal velges menn som kan peke ut representanter til en
grunnlovsgivende forsamling i april, og de frammøtte skal sverge
en ed om å «hævde Norges Selvstendighed, og at vove Liv og
Blod for det elskede Fædreneland». Det skjer i Klæbu kirke og
Melhus kirke den 11. mars. Tillerbyggene hadde egen kirke (den
var til og med nybygd i 1802, men gikk med i Tiller-raset i 1816),
men Klæbu var hovedsognet, så der ble bededagen holdt. Slik var
det også på Leinstrand-sida. Heimdal eksisterte jo ikke enda. Går-
der som Saupstad og Kolstad, Kattem og Lund sognet til kirka på
Nypan i Leinstrand, men det var annekskirke til Melhus, så dit
måtte leinstrandingene den 11. mars.

Etter møtene i kirka blir det fra begge steder forfattet «adresser» til
prinsregenten, undertegnet av solide menn fra bygda, f.eks. lens-

mann A. J. Skjetlein og bøndene C. A. Busklein og Griem Hegstad
fra Leinstrand, og blant underskriverne i Klæbu finner vi Jacob Is-
chaksen Tiller. I begge kirker har de valgt to valgmenn å sende til
valgmøtet for hele amtet. Fra Klæbu drar sogneprest Jacob Hers-
leb Darre og Lars Larsen Forsæth, gårdbruker og klokker og selv-
lært kirkebyggmester, og de to, presten og klokkeren, ender
faktisk opp som to av amtets tre representanter på Eidsvoll i april -
mai! Vi skal følge dem i neste nummer av menighetsbladet.

Jon Smidt
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Prekenliste
Dag – dato - prekentekst

Søndag 2. mars
Fastelavn
Joh 17, 20-26

Søndag 9. mars
1. s. i fastetiden
Matt 4, 1-11

Søndag 16. mars
2. s. i fastetiden
Matt 15,21-28

Søndag 23. mars
Maria Budskapsdag
Luk 1, 26-38

Søndag 30. mars
3. s. i fastetiden
Luk 11, 14-28

Søndag 6. april
4. s. i fastetiden
Hebr 4,14-16

Søndag 13. april
Palmesøndag
Joh 12, 12-24
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Heimdal kirke

Kl 11.00 Familiegudstjeneste
med dåp v. Sveinung Enstad
Offer: Søndagsskolen i Trøn-
delag

Kl 11.00. Høymesse med
nattverd v. Løvenskiold Kvam
Offer: Eget arbeid

Kl 11.00 Høymesse med dåp
v. Sveinung Enstad
Søndagsskole. 
Offer: 
Vennskapsmenighet Keren

Kl 11.00 Høymesse med
nattverd v. Bertel Aasen
Presentasjon av konfirmanter.
Offer: Eget arbeid

Kl 11.00 Familiegudstjeneste
med dåp v. Løvenskiold
Kvam Offer: Eget arbeid

Kl 11.00 Høymesse med
nattverd v. Sveinung Enstad
Offer: Fasteaksjon KN

Kl 11.00. Høymesse med dåp
v. Løvenskiold Kvam
Offer: NMS

Tiller kirke

Kl 11.00 Høymesse. Dåp.
Nattverd. Hammernes.
Offer: Dronning Mauds
Minne Høgskolen

Kl 11.00 Høymesse. 
Nattverd. Tørring. 
Offer: menighetsarbeidet

Kl 11.00 Familiegudstjeneste.
Dåp. Nattverd. Tørring. 
Speiderne deltar. Offer:
KFUK/KFUM speiderne, Tr.lag
Menighetsmøte etter 
gudstjenesten.

Kl 11.00 Høymesse. Dåp.
Nattverd. Tørring. 
Offer: menighetsarbeidet

Kl 11.00 Høymesse. Dåp.
Nattverd. Nome. Offer: 
Kirkens Nødhjelp fasteaksjon.

Kl 11.00 Gudstjeneste. Ham-
mernes. Konfirmanter deltar. 
Offer: Changemaker

Kl 11.00 Høymesse. Dåp.
Nattverd. Hammernes.
Offer: Kirkens SOS

Kolstad  kirke

Kl 11.00 Familiegudstjeneste
v/Robertstad. Offer:
KFUK/KFUM- krets

Kl 19.00 Kveldsmesse v/ 
Alpermann. Offer: Menighet
Gjest: Marie Aakre

Kl 15.00 Musikal 
v/ trosopplæringen. 
Offer: 
trosopplæring/menighet

Kl 11.00 Høymesse v/ 
Robertstad. Offer: Menighet

Kl 11.00 Familiegudstjeneste
v/ Robertstad. 
Offer: Kirkens SOS

Kl 11.00 Høymesse 
v/ Alpermann. Offer: 
Kirkens nødhjelps fasteaksjon

Kl 20.00 Markus-pasjon av 
J. S. Bach (BWV 247)

Vil du være med?
Ansatte i Heimdal prosti har planlagt en spennende studietur til høsten, 
24. sept - 1. okt.  
Det er en tur som kan være av stor interesse for mange i prostiet.
Vi blir en gruppe på 30 som drar og det er 10-12 plasser ledig.

Kontakt Bertel  Aasen 45619825

I apostlenes fotspor i Tyrkia
Reiseleder Bjørn Helge
Sandvei har undervist i
nytestamentlig gresk
ved det Teologiske 
menighetsfakultetet i
mange år. Han er med-
forfatter til bibel- og

kulturguiden  «I Paulus’ fotspor» og
har lang erfaring som reiseleder for
studieturer til Israel, Hellas og Tyrkia.



11

Smånytt fra Heimdal

Smånytt fra Tiller

TURGRUPPA
i Tiller menighet har rusla og gått en liten time de fleste torsdager siden starten i ja-
nuar 2011. Det er et ganske uformelt tiltak: De som kan og vil møter opp utenfor
Menighetssenteret i Romemyra 66 kl 10.30 på torsdager. Turen går som regel i Til-
ler-området, gjerne på gangveiene, og varer 45 min. til en time. Etterpå nyter vi mat-
pakken vår til te eller kaffe inne på Menighetssenteret. Noen ganger har vi lagt turen
om Tiller Helse- og velferdssenter og tatt spisepause på kafèen der. De har gode va-
fler! Vi har også tatt noen turer i Bymarka, Tillermarka og på Ladestien. Har du lyst
til å være med på en GÅ-tur? Da er det bare å møte opp ved Menighetssenteret på
torsdager kl 10.30. Vi vil gjerne ha flere med!
Magnhild Løvold
Foto: Ragnhild Grande 

Vikar for Katri Sundvall-Falck i trosopplæringa
Katri har omsorgspermisjon i vår, og i hennes sted har Øystein Sørensen kommet inn i staben som menighetspe-
dagog med arbeidsfelt innenfor trosopplæringen.

Øystein har lang erfaring som lærer og kateket, og vi er glade for å ha fått han som medarbeider.

Årsmøte Heimdal Menighet
Torsdag 27. mars kl 19.00 er det årsmøte i Heimdal menighet i kirkesokkelen.
Det vil bli fattet vedtak om innkjøp av den nye salmeboken.

Familiemiddager i Heimdal kirke
15. mars og 26. april kl 1600-1800 er barnefamilier invitert til Heimdal kirke for middag, lek og andakt. Dette er en type sammen-
komst som menigheten hadde for noen år tilbake, og som det nå tas initiativ til på nytt. 26. april er det også litt gudstjenesteverk-
sted med tanke på neste dags familiegudstjeneste.  Påmelding kan skje til Sveinung Enstad. 
Mail: ssvveeiinnuunngg..eennssttaadd@@kkiirrkkeenn..ttrroonnddhheeiimm..nnoo.  Mobil: 93269690. 

Kveldsgudstjenester med Taize-preg – for ungdom i alle aldre!
Onsdag 26. mars kl 2000 er det kveldsgudstjeneste i Heimdal kirke. Det er den første av tre. Dette er et til-
skudd til høymessen som skal være litt ledigere i formen, og inneholder lovsang, fortelling, og en avdeling
med Taize-preg, nattverdfeiring og bønnevandring. Taize er en kommunitet i Frankrike som har blitt et pile-
grimsmål for folk fra hele verden. Folk søker enkelhet, ro, forsoning, rettferdighet. Musikken er karakteris-
tisk, flerstemt, og gjerne med fløyte og gitar som akkompagnement, akkurat som det blir i Heimdal kirke.
Dette er et tilbud til hele prostiet. De to neste blir 30. april og 21. mai. Enkel servering etter gudstjenestene

Thunderkonsert på Heimdal
120 mennesker fikk med seg Thunder TenSings konsert 13. november på Misjonssalen. Det var 20
ungdommer i kreativ utfoldelse under ledelse av Sveinung Enstad, prest i Heimdal kirke. 
Medlemmer fra koret hadde spilt inn et helt talkshow på video, hvor avsnittene ble spilt av mellom
sangene. Gjestene i studio var rollefigurer fra fortellingen om den bortkomne sønnen (Lukas 15).
Den røde tråden var søken etter lykken. Hva fyller vi livet med? Hva skjer når vi kommer på feil
kurs? Hvor hører vi til? Tilgivelse og tilhørighet er to stikkord som ble understreket.

Koret hadde en litt beskjeden start, kom seg mer og mer utover konserten, som totalt sett var strå-
lende levert.

Menighetens årsmøte
blir søndag 16. mars, umiddelbart etter gudstjenesten.
I tillegg til årsmelding og rapporter fra menighetens forskjellige aktiviteter, må årsmøtet fatte vedtak om bruk av den nye salme-
boken som nå er kommet. Vi håper at mange vil sette av dagen og delta på årsmøtet.
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Smånytt fra Kolstad

Aktivitet

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 (eller kjøp noe til kr 30), 
vi ordner med drikke.

KOMBA-JA!
- Det er Kolstad menighets barnekor – når barnet ditt
er glad i å synge, er det en glimrende mulighet å være
sammen med andre barn som har samme interesse.

Ungdomsklubb
- I sokkelen til Kolstad kirke kan du høre på musikk,
danse, spille biljard eller bordtennis, prøve ut "Sing-
star" og mer. På klubben kan du kjøpe litt drikke og
noe å bite i til en overkommelig pris.

Kor X
- Velkommen til et sangfellesskap som er glad i å synge
i ulike stilarter. Kontakt: 
Bjarte Sæter: bjasater@dahlin.no eller tlf 4154 2682.

Åpen samling – 3T
- Det er et samarbeidsprosjekt mellom Brukerrådet på
Søbstad helsehus og diakoniutvalget. 3T står for: 
tanker, toner, tekster og det er enkel servering. 
Møtene er på Søbstad bydelskafe/storstua.

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

Skitur
- Rolig og familievennlig tur fra kirkens hovedinngang
(kort bønn ved start og slutt).

Lørdagskafé
- Et sosialt treffsted for mennesker i alle aldre. Salg av
mat og drikke.

Tidspunkt

11. mars kl 11.00-13.00
25. mars kl 11.00-13.00
08. april kl 11.00-13.00
22. april kl 11.00-13.00

Mandager kl 17.30-18.00
(OBS: ikke 7. april!)

14. mars kl 19.00-23.30
28. mars kl 19.00-23.30
11. april kl 19.00-23.30
25. april kl 19.00-23.30

Mandager kl 19.30-21.30

13. mars kl 17.00-18.30
10. april kl 17.00-18.30

05. mars kl 11.30
19. mars kl 11.30
02. april kl 11.30
23. april kl 11.30

Søndager kl 13
Se annonsen i avisen, der det
vil stå «Skitur kl 13», når det
er aktuelt.

22. mars kl 11.00-15.00

Aldersgruppe

0- 2 år

4 – 7 år

13 – 18 år

Voksne

51+

(Godt) voksne

Store og små

Store og små

Møter i menighetsrådet: 1. april kl 18.00
Menighetsrådet har ansvar for arbeidet som drives i menighe-
ten og tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill. Er det noe
du ønsker at det blir tatt opp i møtet, gi beskjed på forhånd til
lederen i menighetsrådet eller send en mail til kirkekontoret.
Kom gjerne på møtene  – de er offentlige.

Menighetens årsmøte finner sted etter gudstjenesten 
(kl 12.30) på søndag 6. april. Vi ser tilbake på året som har gått
og prater om veien videre i menighetslivet.

Konserter:
1. mars kl 19.00: Thunder Ten Sing og Lightning Ten Sing. Gra-
tis inngang for konfirmanter, voksne kr 50.

23. mars: Bydelskonsert kl 18.00 med Flatåsen musikkorps og
Klæbu damekor.
13. april kl 20.00: J. S. Bach - Markuspasjon BWV 247: 
orkester, solister og kammerkoret Aurum. Dirigent Christine
Goedecke.

Kolstad MR
har endelig fått aktivert
sin Facebookside. Her vil 
arrangementer og beskje-
der til menigheten bli
oppført. Samt kanskje
tanker og meninger.
Vi håper som mange som
mulig i vår menighet (og gjerne andre) vil benytte denne siden. 
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Livets gang................................................

Døpte
10.11.13 Tiril Mariel Kraft

Henriette Askim
Ailo Sæther Rodahl

17.11.13 Jonas Strøm Solli
William Leinum Ringstad
Jonathan Thesen Dombu
Hanna Ligård Dypaune

24.11.13 Linda Mari Torres Bøe
01.12.13 Jørgen Nordhus

Gustav Andre Johansen
Erle Evensen Trøite
Matheo Schjetne

15.12.13 Kristoffer Fikkan
Helene Anzjøn

26.12.13 Jon Georg Olsen
Felix Aarebrot Chytra
Jonas Fosseide Haraldsson
Linn Vanessa Røen

29.12.13 Victor Ingebrigtsen Nilsen
12.01.14 Isak Skjegstad Evensen

Tobias Stedenfeldt Høyem
26.01.14 Rikke Vinje-Haustreis
01.02.14 Elizabeth Værlien

Vigde
09.11.13. Hanne Mette Giske og 

Trond Morten Johansen
07.12.13. Lise Hjoberg Martinussen og 

Tor Ingvar Hammer

Døde
07.11.13 Thor Gunnar Brevik
18.11.13 Britt-Mari Huse
20.11.13 Bergljot Monkvik
20.11.13 Alf Henry Sand
27.11.13 Bjarne Krogstad
28.12.13 Eiliv Chruicshank Ranum
31.12.13 Jorunn Lyng
06.01.14 Oddmund Sundseth
12.01.14 Jorun Jensine Lund
18.01.14 Walther Solberg

Heimdal Tiller Kolstad
Døpte

17.11. Live Mathea Halsen
Sofie Haugerø
Louise Tenden
Nick Andre Dahl-Wiger

08.12. Malin Svendsen
Ørjan Elias Nilssen

15.12. Olivia Askim Waal
Telma Johanne Andersen Juberg
David Arctander Juberg 
(fra Byåsen)
Oliver Grøndahl Næss 
(fra Kolstad)

29.12. Anna Sofie Aalberg
Martine Michelsen Ernestus
Mikkel Hildonen (fra Heimdal)

2014
05.01. Evelyn Søreng

Live Ovesen Selnes
Kasper Grannes

12.01. Malin Ivangen Fossum 
(fra Kolstad)
Alexander Johansen

26.01. Signe Emelie Holien
Storm Valde (fra Kolstad)
Anakin Bakken Leistad
Luca Matteo Ødegård
Louie William Ødegård

09.02. Marie Oline Lindrupsen
Mia Helene Thorseth
Elina Vang-Johansen
Iver Bjørnerås Nordli 
(fra Heimdal)

Vigde
04.01. Hege Kristiansen og 

Lars Harald Mosand 

Døde
22.11. Johannes Tørhaug
28.11. Harald Johan Dahle
29.11. Erna Kjerstine Jullumstrø
03.12. Berit Olga Aase Dahl
05.12. Gerd Margareth Nøst
15.12. John Reitan

2014
03.01. Helene Toven
05.01. Alf Johan Hanger
15.01. Tordis Gundersen

Arnt Mosand
29.01. Ella Sætervold
30.0.1 Johan Petter Bliksås

Døpte
24.11.2013 Caspian Wiig Evans

Sara Holck Haugseth
Rakel Olivia Sletten Holst

01.12.2013 Marita Rindal Bærøy
Sverre Vivang Vanvik
Phillip Westrum Hegge

08.12.2013 Tora Tokle Gagnat
12.01.2014 Sara Krog Reiakvam
19.01.2014 Marthe Nygaard
26.01.2014 Mathias Alexander Hovstein

(fra Byåsen)
Fredrik Bjørgum Langseth
Daniel Alexander Sandvik 
Rivas (fra Tempe)

09.02.2014 Oona Helmine Buhaug 
Nøstvik
Sondre Solum Svinsås

16.02.2014 Erik Wilhelmsen

Døde
09.11.2013 Emilie Almås
18.11.2013 Kari Synnøve Riise
19.11.2013 Peder Martin Engesli
20.11.2013 Liv Ingebjørg Olavssøn
26.11.2013 Roger Johansen
03.12.2013 Jan Erik Slommerud
13.12.2013 Grete Sofie Stave
17.12.2013 Anne Marie Pedersen
29.12.2013 Turid Susegg
02.01.2014 Ildri Vaadan
06.01.2014 Anna Birgitte Dahlø
12.01.2014 Stian Holmen
13.01.2014 Roar Bernhardsen
17.01.2014 Gunvor Risvik
19.01.2014 Karin Johanne Lundhaug 

Williksen

???
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Ansatte i Heimdal Prosti

Heimdal menighet
Heimdal preste- og menighetskontor, Prosten i Heimdal, 
Heimdalsvegen 4. 
e-post: post.heimdal@kirken.trondheim.no
Hjemmeside: www.heimdal.kirken.trondheim.no
Kontortid man-fred: 10.00-14.00

Tiller menighet
Tiller preste- og menighetskontor
Romemyra 66, 7091 Tiller. Tlf. 72 89 97 10
e-post: post.tiller@kirken.trondheim.no
Hjemmeside: www.tiller.kirken.trondheim.no
Kontortid tirs-fre: 10:00-14:00

Kolstad menighet
Kolstad menighet
Postboks 9605, Saupstad, 7478 Trondheim
Telefon 90 98 64 90, Faks 72 58 51 34
e-post: post.kolstad@kirken.trondheim.no
Hjemmeside: www.kolstad.kirken.trondheim.no

Ansatte

Sokneprest Hilde-Anette Løvenskiold Kvam,
948 30 939
Epost: hilde.a.kvam@kirken.trondheim.no

Kapellan Sveinung Enstad, 932 69 690
Epost: sveinung.enstad@kirken.trondheim

Diakon Marit Brenne Fagerli, 469 47 223
Epost: marit.brenne.fagerli@kirken.trondheim.no

Kateket Kristin Kosberg Ofstad, 468 07 937
Epost: kristin.ofstad@kirken.trondheim.no

Kirketjener Arne Kristian Sesseng, 468 43 227
Epost. arne.sesseng@kirken.trondheim.no

Menighetsforvalter Åshild Ingebrigtsen, 468 55 625
Epost. ashild.ingebrigtsen@kirken.trondheim.no

Menighetsrådsleder Åge Søsveen, 95934075
Epost: age.sosveen@ntnu.no

Kantor Håkon Grotnes, 971 15 210
Epost: hakon.grotnes@kirken.trondheim.no

Enhetsleder Siv Mari Forsmark 480 74 514
Epost: siv.mari.forsmark@kirken.trondheim.no
Trosopplæringskoordinator 
Bjørn-Olav Berg, 915 17 842
Epost. Bjorn.olav.berg@kirken.trondheim.no
Menighetspedagog 
Sissel Tørring Brattli, 913 94 780
Epost: sissel.brattli@kirken.trondheim.no
Kateket i trosopplæring 
Katri Sundvall-Falck, 915 30 149
E-post: katri.sundvall-falck@kirken.trondheim.no

Prost Bertel Aasen, 456 19 825
Epost: bertel.aasen@kirken.trondheim.no

Prostiprest Thore Nome, 908 18 156
Epost: thore.nome@kirken.trondheim.no
Menighetspedagog 
Grete Westrum Sortland, 916 03 978
e-post: grete.westrum.sortland@kirken.trondheim.no

Sokneprest Håkon Tørring, 948 22 501
E-post: hakon.torring@kirken.trondheim.no

Kapellan Ingvild K. Hammernes, 908 07 528
E-post: ingvild.knudsen.hammernes@kirken.trondheim.no

Kateket Grethe Ramampiaro, 915 58 013
E-post: grethe.r@kirken.trondheim.no

Kantor Knut-Inge Klock, 908 11 370
E-post: knut.inge.klock@kirken.trondheim.no

Menighetsforvalter Ragnhild Grande, 915 16841
E-post: ragnhild.grande@kirken.trondheim.no

Kirketjener Bjørn Olav Grüner Kvam
480 63 448

Menighetsrådsleder Alfhild Lien Eide
E-post: alflieei@online.no

Styrer Åpen Barnehage
Synnøve Rosvoll Stensø, 930 27 196

Sokneprest Matthias Alpermann, 94 881 795
Epost: Matthias.Alpermann@kirken.trondheim.no

Prest Per Even Robertstad, 94 881 374
Epost: Per.Even.Robertstad@kirken.trondheim.no

Kantor Erling With Aasgård, 94 811 489
Epost: Erling.With.Aasgaard@kirken.trondheim.no

Kateket Ingunn Lund Hammer, 94 882 154
Epost: Ingunn.Hammer@kirken.trondheim.no

Diakon Inger Johanne Kristiseter, 41 468 222
Epost: Inger.Johanne.Kristiseter@kirken.trondheim.no

Menighetsforvalter Siri Christine Næss, 907 15 688
Epost: Siri.Christine.Naess@kirken.trondheim.no

Heimdal kirke, kirketjener
Tlf 41468392
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VVii  gglleeddeerr  oossss  ttiill  åå  bbllii  uunnggddoommsslleeddeerree!!

I høst var 20 av vårens konfirmanter i Heimdal prosti på lederkurs på Frosta. Tre av dem var Martin
Lund og Tobias Mjøen Eide fra Heimdal og Ida Johanne Slåttli fra Kolstad.

Martin forteller at han kom flyttende til Heimdal litt ut på høsten i konfirmantåret. Jeg opplevde et veldig bra konfirmantopplegg
og jeg kom som ny inn i et godt miljø. Det var et fint år med mye glede og så lærte vi viktige ting. Tobias og Ida Johanne sam-
stemmer i at de hadde det fint som konfirmanter og at det ga dem stor lyst til å bli ungdomsledere.

Fikk året bety noe for dere når det gjelder troen?
• Selv om jeg har vokst opp i en kristen familie der Jesus betydde mye for oss, så har nok dette året åpnet øynene mine for hva 
Jesus betyr for meg i hverdagen.  All den kunnskap jeg fikk er jeg i dag veldig glad for, sier Tobias.
Ida Johanne legger til at hun fikk et nærmere forhold til troen og Jesus gjennom konfirmantåret. Jesus betyr mye mer for meg nå.
Martin nikker samtykkende til Tobias og Ida Johanne.

Har det dere lærte som konfirmanter skapt lyst til å oppleve enda mer sammen med Jesus?
• Ja, så absolutt er svaret fra alle tre.

Og nå har dere vært på kurs?
• Ja, det var meget bra, sier Martin. Vi lærte masse om dette med å være leder og forstå ungdommene. Ikke minst å se den 
enkelte og hjelpe til med at alle har det bra. Vi skal som leder stå for en del av underholdningen og så har vi ansvar for en del 
av korssamlingene som er andaktsstundene på konfirmantleirene.

Bertel Aasen


