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Ord til ettertanke av Hilde-Anette Løvenskiold Kvam, sokneprest i Heimdal

Du har fått besøk!

Igjen kan vi glede oss over lange, lyse dager. Selv om ikke tem-
peraturen bestandig er like høy, eier vi lyset, vi som bor her
oppe i nord.
Jeg sitter ofte bare rett opp og ned og suger til meg dette lyset,
for å lagre det, slik at jeg har det med meg igjen når vinteren og
mørket kommer.
Det handler om å være tilstede i sitt eget liv.

Vi tilbys selvhjelpsbøker av alle mulige kate-
gorier som skal bedre vår livskvalitet. Diet-
ter, helseprogram, kosmetikk eller kurs i
“mindfullness". Alle vil selge oss noe.
Kjente og ukjente mennesker forteller
hvordan livet ditt kan endres i løpet av
bare noen få dager eller uker.

Et kjent ord sier: Alle disse dagene som kom
og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet.
Så enkelt er det. Selve livet er nå. Og midt i livet
får du besøk!
Sakarja, faren til døperen Johannes, ble stum da han ikke
trodde at hans kone kunne bli med barn i godt voksen alder.
Men da Johannes ble født, løsnet farens tunge, og han bryter ut
i lovsang:
«Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang og
skinne for dem som bor i mørke og i dødens skygge og lede
våre føtter inn på fredens vei.»
Disse ordene er det som kommer til meg når jeg setter meg
ned og ser på solens lys, enten den er gjemt bak et skydekke

eller skinner på meg med sin
varme.
Gud gjester oss i hver soloppgang.
Dagene som kommer og går er
selve livet, og i det livet gjester him-

melens og jordens skaper
oss, hver dag. På nytt
og på nytt.
Han ønsker å lede
oss inn på fre-
dens vei.
Hvor er det for deg i dag?
Grunn en liten stund over det.
Sett deg ned og hils universets skaper vel-
kommen. Inn i ditt liv. Inn i din hverdag.
Kjenn at det er selve livet.
Så kan vi kanskje erfare hans fjærlette kjær-

lighetsberøring, åpne opp våre hjerter og si
med poeten Eeva Kilpi:

Bare si i fra om jeg forstyrrer
sa han da han kom inn,
så går jeg med det samme.

Du ikke bare forstyrrer, svarte jeg,
du skaker hele min tilværelse.

Velkommen.

“Alle disse

dagene som

kom og gikk,

– ikke visste jeg at

det var selve livet”

Fra kirkebenken ved Jon Smidt

Høre og handle
Det er så mange underlige historier i Bibelen, særlig i Det
gamle testamentet. Historien om Noah for eksempel, han med
arken. Gud sa altså at han skulle bygge en kjempebåt med
plass til alle dyr og fugler på jorda. Hjelpe meg, for et risiko-
prosjekt! Naboene må jo ha ment han var splitter pine gal.
Men Noah bygde. Og så kom flommen. Så kan en bare lure på
hvordan det sto til ombord de neste månedene, med alle de dyra
under dekk. Men ikke så lurt å lure for lenge kanskje, for slike for-
tellinger krever vel egentlig at vi bare tar dem for det de er: fortel-
linger. Som kanskje betyr noe?

Jeg har sittet på kirkebenken lenge nå og spekulert på dette med
tro. Er det det Noah-historien handler om kanskje?
Gud sier: Bygg! og Noah bygger, mot all fornuft. Tro = tillit til Gud
= lydighet – er det slik? Men snakker vi ikke da om blind lydighet?
Blind lydighet er skumle saker, det har vi sett nok av eksempler på
opp gjennom tidene. Sporene skremmer. Eller er det jeg som har

misforstått hele historien? Handler den
isteden om å høre og å handle? En stor
fare truer, Noah hører, og han er modig
nok til å sette i gang og gjøre noe med det.

Jeg kommer til å tenke på et par gamle damer jeg møtte i Trond-
heim for noen uker siden, Shirley og Hinda, to «opprørske olde-
mødre» fra USA som var her i forbindelse med en film som ble
laget om dem. De var akkurat sånne noah-typer: De hørte, leste
og så at vår verden ikke kan klare seg så lenge økonomisk vekst
er viktigere enn klima, samhold og sosial rettferdighet. Og så
handlet de, begynte sin egen aksjon for en bedre verden. Et risi-
koprosjekt det også. Var de «troende»? Kanskje ikke i tradisjonelt
kristelig forstand, men gjennom sitt liv og sitt eksempel var de
kanskje mer troende enn de fleste, tenker jeg. For tro vises vel i
handling?
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Nytt fra trosopplæringa www.tøtsj.no

Tilbakeblikk:

Flott familieteater om påska
De to kirkerottene Fredo og Vesle har tilhold i en kirke etter å
ha rømt fra et sirkus. I kirken får de med seg mye av det som
skjer, og prøver å fortelle det videre til oss.
- Hos Johanna! roper Vesle, når han skal fortelle om Hosianna-
ropene i
Jerusalem.

Menighetspedagogene Sissel T. Brattli og Grete W. Sortland
inviterte til egenskrevet teater om påsken i Heimdal kirke
7. april. Barn og voksne fikk oppleve et engasjerende stykke
om bl.a. palmesøndag, langfredag og
påskemorgen, og mye undring
rundt det fra de to samspilte ka-
rakterene. Det handlet også om
ærlighet, vennskap og om å
dele. Gjenkjennelig humor for
store og små, og dyktig
gjennomført.

Målgruppa var barn over 5 år
og familiene deres. Flere enn de
ca 40 tilskuerne bør absolutt få
med seg dette til neste år.

Tekst / foto: Øystein Sørensen

Kommer:

SommerHeimdal – et ferietilbud for deg som er født i 2001-2004
NÅR? Mandag 23. juni - onsdag 25. juni kl 10.00-15.00 (Kirka åpner kl 09.00 for de som ønsker å komme tidligere)
HVOR? Vi starter og avslutter dagen i Heimdal kirke
HVA? Mandag: Sykkeltur til Haukvatnet. Kanopadling
Tirsdag: Bytur til Nidarosdomen og Erkebispegården
Onsdag: Kreativ dag i Heimdal kirke (tre, gips, papir)
FOR HVEM? Barn/ungdom 10-13 år (født i 2001-2004) i Heimdalsområdet
PRIS? 400 kr for 3 dager, 150 kr for enkeltdager (det kan søkes om friplass og lån av sykkel ved behov)

Hver dag vil det formidles en bibelhistorie.
Mer info på www.tøtsj.no

Under- og undredag i Heimdal kirke!
Heimdal, Byneset og Leinstrand menigheter inviterer barn
født i 2007 til Under- og undredag i Heimdal kirke fredag
16. august kl 08-16. Denne dagen har de fleste skoler
SFO-stengt.
Vi skal bruke dagen til å undre oss over vann, naturen og
over noen av Jesu under slik de er fortalt i Bibelen.
Søndag 18. august er det familiegudstjeneste i Heimdal
kirke kl 11.00-12.00. Barna vil delta aktivt med bl.a drama
og sang under gudstjenesten.
Invitasjoner kommer i posten i løpet av sommerferien, men
hold av dagene allerede nå!
Tekst/foto: Sissel Tørring Brattli

Vann-konkurranse fra Under- og undredag 2012

Kirkerottene Fredo og Vesle gjenforteller palmesøndagen på sin måte.

Vennskapet til Vesle og Fredo blir satt på prøve
når de skal dele godteriet i påskeegget.

Veste og Fredo prøver å finne ut mer om
hendelsene i påskemysteriet.
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Det er over to år siden nå at familien Ehrn-
ström flyttet til Trondheim. Birgitta har vokst
opp i Skåne, på landet sør for Malmö, og
Mats på et lite sted i Småland, men de kom til
Trondheim etter noen år i Tyskland, der mate-
matikeren Mats hadde en stilling på univer-
sitetet i Hannover, og medisineren Birgitta
forsket på genterapi. Og Noah gikk på barne-
hage og lærte å snakke tysk.

- Og hvorfor Trondheim?
Jo, begge ønsket seg tilbake til Skandinavia.
Det er bedre for barn å vokse opp i et skandi-
navisk land, mener Birgitta. Og så fikk Mats et
godt tilbud fra Institutt for matematiske fag på
NTNU. Og Birgitta har familie her. Sjøl fikk
hun stilling som lege på Medisinsk klinikk på
St. Olav. Akkurat nå er hun på avdelingen for
infeksjonssykdommer. – Det er fint for gut-
tene her. Vi har vært veldig fornøyde med
barnehagene de kom i. De har betydd mye for
begge.

Etter en veldig foreløpig startfase nede i Midt-
byen fikk familien seg hus i Nordmyrveien, og
det angrer de ikke på. – Det er et hyggelig og
barnevennlig boområde, og ikke minst betyr
det mye for oss at det er så kort vei ut i natu-
ren, sier Mats. I helgene går vi alltid ut på tur.
Det er en god norsk tradisjon! Alle fire sykler
også hver dag til jobb og skole/barnehage,
Aron foreløpig bak på mammas sykkel. (Men
han har også fått seg egen «springsykkel»! )

- Hva er det beste med
Trondheim og Heimdal?
- Nærheten til naturen, sier
Birgitta. – Og så er det en passe
blanding av folk på Heimdal, sier Mats, en
slags blanding av by og land, litt som der jeg
vokste opp i Sverige. Vi har blitt veldig godt
mottatt i Trondheim, ikke minst på min jobb,
der kolleger har gjort mye for at vi skal
kjenne oss velkommen, til og med med kurs i
skismøring. Og i Heimdal menighet også,
både ansatte og frivillige har gjort mye for at
vi skulle kjenne oss hjemme.

- Det verste?
- Nei, jeg kommer ikke på noe, sier Birgitta.
Det måtte i så fall være at tilbudet på mat,
f.eks. økologiske varer, er mindre enn i van-
lige svenske dagligvarebutikker.

- Og det mest overraskende?
- At alle går hjem fra jobb kl. 4, sier Mats.
Det er «typisk norsk», men vi er veldig glade
for den muligheten til å kombinere jobb og fa-
milie! – Og at folk er mindre formelle her, i
klesveien og ellers, enn f.eks. i Tyskland, sier
Birgitta. Og så sier alle: «Snakk svensk! Det
er så vakkert!»

- Hvordan ser kirke og menighetsliv her ut
for dere som kommer med et «utenfra-blikk»?
- Vi opplever det som mer kirkelig aktivt her,
iallfall sammenliknet med kirkelivet i Malmö-

området. – Og så får jeg følelsen av at pres-
tene i Heimdal virkelig tar prekenen på alvor,
sier Birgitta. Prekenen er ofte mer positivt ut-
fordrende enn jeg er vant til fra Sverige. – Og
viktige deler av liturgien, som syndsbekjen-
nelsen, er tatt vare på her. Det blir på en måte
mer seriøst, sier Mats. Vi er også uvant med
at dåpen trekkes inn i den vanlige gudstjenes-
ten, men det er fint.

- Og hva med å være småbarnsfamilie i
Heimdal kirke?
- Det er helt ukomplisert. Det er tillatt å være
barn her. Og det er ofte familiegudstjenester.
Men jeg kunne ønske det var søndagsskole
hver søndag, sier Birgitta.

- Har dere noe dere er spesielt opptatt av?
- At mine barn skal få en bra oppvekst, sier
Birgitta. Og i den sammenhengen synes jeg at
nettopp kirken er veldig viktig.
- Jeg ser klimaspørsmålet som et avgjørende
spørsmål i vår tid, sier Mats: å bevare naturen
og klimaet for kommende generasjoner. – Ja,
miljø har blitt særlig viktig for oss etter at vi
fikk barn, sier Birgitta, det påvirker våre valg i
dagliglivet, både med sykling til jobb, mat og
konsum i det hele tatt.

Småbarnsfamilie med innenfor+utenfra-blikk
Jon Smidt

Det er en vanlig hverdagskveld i mai. Lett regn, men grønt og fint på
Lundåsen. I Nordmyrveien bor Birgitta og Mats Ehrnström, Noah (7) og
Aron (3). Noah har skrivelekse fra Åsheim skole: «jeg», skriver han, og
«om» og «det». Aron sitter ved bordet og spiser kveldsmat. Så vil Noah
vise meg sine siste, avanserte lego-konstruksjoner, og Aron vil vise
brannbilen sin. Men så får vi hele familien opp i sofaen en liten stund.

På Eidsvold

Den 29. mars 1814 dro «våre» representanter til Eidsvoldsforsam-
lingen, prest og klokker i Klæbu Jacob Hersleb Darre og Lars For-
seth, sørover. Ni dager seinere, på Skjærtorsdag den 7. april, var

de framme og ble i følge Darres dagbok først innkvartert under
temmelig kummerlige forhold på en gård på den andre sida av
elva Vorma, en mils vei fra Eidsvolds Verk på nesten uframkom-
melig vei. Dagen etter fikk de ordnet et noe bedre sted å bo: «Fra
det gruelige Grue droge vi bort den 8de til ovenmelde Gaard,
hvor vi forfandt smukke Værelser, anstendig Leie, blide Folk og
god Opvartning hos Bondemanden Hans Iversen Heiret,» skriver
Darre i dagboka.

Det ble til dels ganske heftige diskusjoner på Eidsvold de neste
ukene, særlig mellom tilhengere av «Selvstendighetspartiet», som
ikke ville ha noen union med Sverige, og «Unionspartiet». Verken
Forseth eller Darre var spesielt aktive i diskusjonene, men begge
sluttet seg til «Selvstendighetspartiet». 18. mai var de med og
underskrev grunnloven, og noen dager seinere var de på vei
nordover til Trøndelag igjen, på vårveier. Men dette var bare be-
gynnelsen på det dramatiske året 1814.

Jon Smidt

GRUNNLOVSJUBILEET 1814 - 2014: 1814 – litt av et år!
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Kjære Heimdals-konfirmanter!
Gratulerer med vel overstått, kjære konfirmanter. Vips, så var
året over. Tiden sammen med dere gikk fort! For en flott gjeng
dere har vært.
Dere har opplevd mye og forhåpentligvis lært en del i løpet av
konfirmasjonstiden. Gjennom året hadde dere hele tiden et mål
for øye: festdagen i mai som nå er historie. Men vi er stadig
underveis mot nye ting, setter oss nye mål. Husk på at livet, det

er her og nå. Vær til stede der du er akkurat nå, sammen med
venner eller familie, på skolen eller alene hjemme. Gårsdagen
er forbi, morgendagen vet vi ingenting om, dagen i dag er din. I
dag kan du modig ta noen skritt videre på livets vei. Bruk dagen
i dag til det beste for deg selv og for andre. Lykke til videre i
livet!

Kristin kateket
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Kjære Tiller-konfirmanter!
Takk for et innholdsrikt og flott år! Takk for at du er deg og har
vært konfirmant dette året. Takk for fine samtaler og gode smil.
Takk for lek og moro. Nå har du feiret konfirmasjonsdagen din
– og veien videre er spennende. Du skal gjøre mange valg og
oppleve mye. Gjør gode valg og forsøk å finne minst en ting å

glede deg over hver eneste dag! Vi ønsker deg alt godt på veien
videre i livet og håper at du lar han som er veien, sannheten og
livet lå følge med deg. Jesus er en trofast venn og er alltid her
for oss!

Ingvild og Grethe
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Takk for ei fin tid sammen med dere alle. Flott å bli kjent med
dere, dere som har vært kjekke, greie, urolige, snakkesalige,
spørrelystne, søvnige, morsomme, muntre og veldig mennes-
kelige konfirmanter.
Hvor går veien videre for deg? Det vil komme dager etter kon-
firmasjonsdagen. Noen vil være glade og solfylte. Andre dager
vil være kalde og mørke. Angst og motløshet vil og komme.
Jesus sier : «jeg er veien». Han er VEIEN, ikke en av mange.
Den vil gi vandringa di retning. Jesus sier også « jeg er livet»..
Det evige livet. Det egentlige livet.

Det er et spennende, merkelig, rikt og utfordrende liv han invi-
terer deg inn i. Og velger du dette livet, er du ikke alene. Gud
ønsker at du skal fortsette å leve sammen med ham. Det er
opptil deg hvordan du vil følge opp konfirmasjonstiden. Gå
framtida di i møte sammen med ham.

Jeg ønsker dere alt godt i livet !
Ingunn kateket

Kjære Kolstad-konfirmanter!



Prekenliste
Dag – dato - prekentekst

Søndag 22. juni
2. s. i treenigheten

Matt 3, 11-12

Søndag 29. juni
3. s. i treenigheten

Luk 14, 15-24

Søndag 6. juli
4. s. i treenigheten

Søndag 13. juli
5. s. i treenigheten

Matt 7,15-20

Søndag 20. juli
Aposteldagen

Luk 5, 1-11
Søndag 27. juli
7. s. i treenigheten

Luk 15, 1-10

Søndag 3. august
8. s. i treenigheten

Søndag 10. august
9. s. i treenigheten

Matt 11, 28-30

Søndag 17. august
10. s. i treenigheten
Luk 5, 27-32
Søndag 24. august
11. s. i treenigheten

Matt 23,37-39

Søndag 31. august
12. s. i treenigheten

Matt 6, 24-34

Søndag 7. september
13. s. i treenigheten

Matt 25, 14-30

Onsdag 10. september

Søndag 14. september
Vingårdssøndag

Matt 20, 1-16

Søndag 21. september
15.s.i.treenigheten

Matt 5, 38-48

Søndag 28. september
16. s. i treenigheten

Mark 7, 31-37

Heimdal kirke

Kl.11.00 Høymesse med dåp
v. Løvenskiold Kvam
Offer: Lia gård

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

INGEN GUDSTJENESTE

Kl.11.00. Høymesse med dåp v.
Hilde-Anette Løvenskiold Kvam
Offer: Eget arbeid
Kl.11.00 Høymesse med dåp v.
Per Even Robertstad
Offer: Himal partner

Kl.11.00 Høymesse med dåp v.
Eivind Rian. Offer: Vassfjellkapellet

INGEN GUDSTJENESTE

Kl.11.00 Høymesse med dåp v.
Sveinung Enstad. Offer: Eget arbeid

Kl.11.00. Familiegudstjeneste
m/dåp v Sveinung.Enstad
Offer: Misjonssambandet
Kl.11.00 Høymesse m/nattverd v.
Hilde-Anette Løvenskiold Kvam
Offer: IKO

Kl.11.00 og kl.13.00 Gudstjeneste
med dåp v. Sveinung Enstad, Kris-
tin K.Ofstad og Magne Vik Bjørkøy
Offer: Eget arbeid
Presentasjon av konfirmanter

Kl.11.00 Høymesse med nattverd
v. Bertel Aasen
Offer: Fjellseter kapell

Kl. 20.00 Kveldsgudstjeneste
med Taize-preg

Kl.11.00 Høymesse med dåp
v. Thore Nome
Offer: KVT
Kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
v. Thore Nome. Offer: Eget arbeid

Kl.11.00 Familiegudstjeneste med
nattverd /Høsttakkefest
v. Sveinung Enstad
Offer: Engen kloster

Tiller kirke

Kl. 11.00 Høymesse v Eivind Rian.
Dåp. Nattverd.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11.00 Høymesse. Dåp.
Nattverd. Hammernes.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11.00 Høymesse. Dåp.
Nattverd. Hammernes.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11.00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Hammernes.
Offer: Menighetsarbeidet.

INGEN GUDSTJENESTE

Kl. 11.00 Gudstjeneste, Tiller
gamle kirkegård, Flotten. Tørring.
Offer: Menighetsarbeidet
Kl. 11.00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Tørring. Offer: Menighetsarb.

INGEN GUDSTJENESTE

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste.
Dåp. Skolestart. Tørring.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11.00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Tørring.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11.00 Gudstjeneste.
Konfirmant-presentasjon. Vikar.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11.00 Gudstjeneste, Sjetne By-
delshus under Sjetnedagan. Vikar-
prest og diakon Marit B. Fagerli.
Kl. 13.00 Gudstjeneste i Tiller
kirke. Dåp. Vikar
Offer:

Kl. 11.00 Gudstjeneste. Konfir-
mant-presentasjon. Vikar.
Offer:
Kl. 11.00 Høymesse. Nattverd.
Tørring. Diakoniens dag.
Offer:
Kl. 11.00 Høymesse. Dåp.
Nattverd. Vikar.
Offer:

Kolstad kirke

INGEN GUDSTJENESTE.

Kl. 11.00. Høymesse. Robertstad.
Offer: Menighet.

Kl. 11.00. Høymesse. Robertstad.
Offer: Menighet.

Kl. 11.00. Høymesse. Robertstad.
Offer: Menighet.

INGEN GUDSTJENESTE.

Kl. 11.00. Høymesse. Alpermann.
Offer: Menighet.

Kl. 11.00. Høymesse. Alpermann.
Offer: Menighet.

Kl. 11.00. Høymesse. Alpermann.
Offer: Menighet.

Kl. 11.00: Nattverdgudstjeneste på
Søbstad helsehus ved Alpermann.

Kl. 11.00. Høymesse. Robertstad.
Offer: Menighet

Kl. 11.00. Høymesse. Robertstad.
Offer: Menighet

Kl. 19.00. Kveldsmesse Robertstad.
Offer: Menighet.

Kl. 11.00. Høymesse. Alpermann.
Offer: Misjonsprosjekt.

Kl. 11.00. Høymesse. Alpermann.
Offer: Himalpartner.

Kl. 11.00. Høymesse. Alpermann.
Offer: Menighet
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Tanker i tiden: Fedreland
Vi har nettopp feiret 17.mai, og mange av
oss sang både «Fagert er landet..», «Gud
signe vårt dyre fedreland..» og «Ja, vi elsker
dette landet..» opp til flere ganger i løpet av
dagen. Aldri har vi hatt større grunn til å
synge nettopp disse salmene. Vi lever i et
fantastisk land, og nettopp nå ser vi enda
klarere hvor godt vi har det i Norge på alle
måter siden kontrastene til andre er blitt så
tydelige. Samtidig ser vi våren med gry-
ende liv over alt, trær, blomster og fos-
sende bekker! Vi ser glade barn og
ungdom i 17.maitog, med vaiende norske
flagg og feiende korps. Det er vår! Det blir
holdt mange taler 17. mai, og disse under-
streker ofte arven vi skal føre videre, ja,
hva ordet fedreland faktisk betyr. Det
handler om de som har gått foran oss og
har bygget opp det landet og den velstan-
den vi faktisk nyter godt av i dag (selv om
oljen utvilsomt har bidratt også). Forfe-
drenes holdninger og handlinger var pre-
get av hva som ville gi en god framtid for

kommende slekter. Vi kaller det fedrear-
ven. Kirken bruker ofte ord som neste-
kjærlighet, mens politiske partier bruker
ord som solidaritet. Begge ordene sikter til
at det er vår nestes beste som skal være
retningsgivende for hva vi gjør.

Vi ser Jesus i flere situasjoner hvor kjærlig-
heten til menneskene var retningsgivende
for hans handling. Han gjorde det som var
riktig i den gitte situasjonen og ga oss ek-
sempler på hvordan vi kan utøve neste-
kjærlighet. Til slutt ga han sitt eget liv for

vår skyld, - for å gi
oss frihet til å tjene
hverandre. Dette er
verdier som våre fedre la til grunn for sin
innsats. Vi gjør vel i å akte på disse verdi-
ene når vi skal bygge videre på velstand i
vårt fedreland.

Vi har nettopp også feiret konfirmasjon.
Hva gjør vi for å gi ungdommen positive
utfordringer? De er Norges framtid og er
de som skal bygge vårt fedreland videre.
Gir vi dem for lite utfordringer? Er vi så
opptatt av å øke vår egen velstand at vi
glemmer andre grupper? «Skitt i Norge, -
leve Toten!». For det er et faktum at for-
skjellene i Norge er økende, - de rike blir
rikere, de fattige blir fattigere.
Hvilken fremtid tilbyr vi våre konfirmanter,
- og hva blir Norges framtid som fedre-
land?
«Det motsatte av kjærlighet er ikke hat,
men likegyldighet» (sitat Eli Wiesel).

«Det motsatte av kjærlighet
er ikke hat,

men likegyldighet»
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Åshild Ingebrigtsen avslutter 17 års tjeneste i Heimdal Menighet

En viktig epoke er over for Åshild Ingebrigtsen som kom flyttende til Heimdal for 26 år siden sammen med familien.
I 1997 begynte hun som sekretær noen dager i uka ved kirkekontoret i Heimdal menighet. Etter hvert ble stillingen
utvidet til å være menighetssekretær og prostesekretær i full stilling.

Sekretær i særklasse
Åshild har gått inn i arbeidet i menigheten
og på kirkekontoret med stort engasjement
og har gjennom alle år hatt en stor abeids-
innsats både i menighetslivet og på kirke-
kontoret. Hun har opparbeidet en oversikt
og en kontaktflate som er veldig stor. En
kan vel si at hun har som sekretær vært
ansiktet utad i mange sammenhenger i
menigheten. Det er et stort antall av inn-
byggerne på Heimdal som i en eller annen
sammenheng har møtt henne og blitt godt
mottatt. Og mange er de som vil savne alle
de gode merkene ho gjennom årene fikk
sette blant menneskene i Heimdal menig-
het.

Tilbake til barndomsbygda Målselv
Åshild innrømmer at det blir vemodig å
reise fra Heimdal etter alle disse årene.
Hun sier at at det var en fantastisk fin me-
nighet å komme til for 26 år siden. Hun ble
raskt inkludert i fellesskapet og ble med i
diakoniutvalg, bibelgruppe og kirkekoret
og mange andre sammenhenger. – For
meg og familien har det vært en stor rik-

dom å tilhøre Heimdal menighet med alle
de trivelige menneskene der. På mange
måter har menigheten også blitt familien

vår siden slekten til Odd og meg bor i
Nord-Norge.

Interessante år
- Det har vært interessante år å være me-
nighetssekretær og de siste årene menig-
hetsforvalter i Heimdal menighet. Jeg har
fått sett inn i og blitt engasjert i mye som
har vært spennende. Men jeg innrømmer
nok at de 2 siste årene med de store om-
stillingene i trondheimsmenighetene har
vært krevende.
Det er like vel ikke grunnen til at hun nå
går inn i førtidspensjonistenes rekker.
Familien er kommet fram til at dersom de
skal starte på nytt et annet sted, er tiden
for det akkurat nå.
15. juni går flyttelasset til Målselv og til ste-
det Åshild vokste opp. Her har de en god
del jord rundt huset slik at Åshilds grønne
fingre vil finne nok å holde på med. Men
det viktigste er at avstanden til barn, bar-
nebarn og den øvrige nære slekt blir langt
kortere enn i dag.

Bertel Aasen



Smånytt fra Heimdal
Semesteroppstart
Søndag 17. august blir det familiegudstjeneste hvor barn vil delta
aktivt. Vi håper mange familier møter opp til en flott familieguds-
tjeneste i starten av et nytt semester!

Fest for frivillige
Staben i Heimdal kirke inviterer til frivilligfest torsdag 21. august
kl.19.00. Vi ønsker med denne festen å rette en stor takk til alle
som bidrar, litt eller mye, på forskjellige arrangementer i kirken.

Dugnad
Mandag 28. april var det stor dugnad inne i og ute på kirkegården
ved Heimdal kirke for å gjøre kirken presentabel til konfirmasjo-
nene. Nytt av året var at Heimdal Rotary deltok og gjorde en flott
innsats med å rydde og rake kirkegården. De kom med 14 med-
lemmer og bidro til at Heimdal kirkegård ble klargjort på 1 1/2
time! Stemningen var god tross litt dårlig vær, og den ble enda
bedre da alle ble invitert i kirkesokkelen på kveldsmat etterpå! Vi
håper dette blir en årlig tradisjon! Hjertelig takk til Heimdal Rotary!

Merciful filmklubb for ungdom starter fredag 5.sept kl.1830. Åp-
ningsfilm: Ringenes Herre - Ringens Brorskap. Filmklubben skal
være et sted å lære mer, ha gode filmopplevelser og sosialt felles-

skap. En kveld er gratis,
50 kroner i medlemsav-
gift i semesteret.

• Blomstermessa er
den årlige fellesgudstje-
nesten for menighe-
tene på Heimdal. Der
vil familiekoret fra Pin-
sekirken synge, og Te-
atergruppen Teofilus
vil også delta. Det blir
salg av blomster etter
gudstjenesten, og kir-
kekaffen inntas på
Peppes pizza. Søndag
15.juni kl 1100.»

• “Fortausløpet” er et
initiativ som skal
skaffe penger til en

barnehage i Estland, gjennom Estlandsforeningen. Det er mulig å
delta for alle (fra eliteløpere til gåstolbrukere) rundt Kirkeringen.
En skaffer sponsorer som gir et visst beløp per runde man løper.
En får utdelt startnummer i startgropen ved Melhusbanken i Ring-
vålveien. Lørdag 14. juni kl 1300-1400. Velkommen til å delta!

Konsert med Thunder TenSing onsdag 18. juni kl 1900 på Mi-
sjonssalen. Kreativt og musikalsk, med et viktig budskap. Gratis
inngang. Kollekt ved utgangen.

Konserten med Thunder TenSing lørdag 14. juni kl 1430 vil bli
en forsmak på programmet de skal ha på Misjonssalen 18. juni kl.
1900. Gratis inngang i teltet ved Heimdal stasjon.

Foto: Olav Hansen
Ole Kristian Bratseth
som er Trondheimsgutt og teologistudent skal ha praksis i Heim-
dal prosti i 3 uker i juli.

Magne Vik Bjørkøy
blir konfirmantlærer i Heimdal menighet kommende
konfirmantår i 20% stilling. Han har sist vinter vært
konfirmantlærer i Byneset og Leinstrand ved siden av
sin vanlige jobb. Vi er veldig glad for å få en erfaren
underviser inn i vikariatet.

Jeg heter Linda Taraldsen Aune, og skal være
i menighetspraksis på Heimdal i september.
Det gleder jeg meg til! Opprinnelig er jeg fra
Verdal, men har heldigvis/dessverre fått en
ganske forfinet verdalsdialekt etter mange år i
Bergen, på musikkgymnas og senere teologi-
studier.
Mastergraden min ble levert i vår, så nå gleder
jeg meg til litt prestepraksis etter et langt teoriløp! Vi sees!

Heimdal menighet har fått brev
fra vennskapsmenigheten i
Keren i Eritrea med takk for
støtte.

Helt til slutt i brevet skriver pres-
ten Pawlos Adem:
Må Gud velsigne dere alle og
hjelpe dere til å spre evangeliet
til alle nasjoner.
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Smånytt fra Tiller
Ingvild Hammernes slutter
Kapellanen i Tiller, Ingvild Hammernes,
har sagt opp stillingen sin fra 1. august
og slutter når hun går ut i ferie 14. juli.
Den siste gudstjenesten hennes blir da
13. juli, men vi finner det naturlig å
markere at hun slutter før sommerfe-
rien starter for de fleste.
I forbindelse med gudstjeneste og
sommerfest på Tiller menighetssenter,
15. juni kl. 17, vil vi markere at Ingvild
slutter som prest i Tiller.
Det er mange i Tiller menighet som er
blitt glad i Ingvild i løpet av de årene
hun har tjenestegjort i menigheten, først som vikar og så som
fast ansatt prest fra sommeren 2009.

Vi ønsker Ingvild og familien alt godt, takker for frimodig og
trofast tjeneste og håper at hun vil være tilbake i aktiv prestetje-
neste om ikke så alt for mange år.

BASAR
Høstens basar på Tiller blir på KVT lørdag 18. oktober kl. 15-
18. Gevinster til kveldslotteri og åresalg taes imot med takk.
Gevinstene kan leveres på menighetskontoret.

Nå blir det orgel, men vi må vente litt!
I vinter har vi hatt anbudsrunde for bygging av nytt orgel. Vi
fikk tre tilbydere og fellesrådet har valgt Ryde & Berg Orgelbyg-
geri. De bygget kororgelet vårt for 10 år siden. Ny-orgelet blir
plassert på galleriet og vil få 17 stemmer (kororgelet har 5). De
fleste stemmene blir brukte stemmer fra Hospitalskirken og
Leinstrand kirke. Da disse orglene ble tatt ut av bruk for noen
år siden hadde orgelkomiteen m/forsterkninger noen dugnader
med flytting og nedpakking av piper. Nå blir det atter lyd i dem.
Jeg tror vi får et godt og spennende instrument med mange
muligheter vi aldri har hatt i Tiller.
Rett før deadline i menighetsbladet fikk vi inn en klage fra en av
tilbyderne. Det betyr mer papirarbeid og usikker tidsplan, kan-
skje det går både et halvt eller helt år før vi kan skrive kontrakt.

K-I.K

Vandret pilgrimsleden fra Tiller til Nidarosdomen
Tirsdag 19. mai var det rene folkevandring fra Tiller kirke til Nidarosdomen. Det var så stor interesse for å
være med på vandringen at hele 60 personer deltok.
De fleste var fra Sjetnemarka, men Tiller og områdene omkring var også godt representert. Fra Klæbu
deltok det også en gruppe som startet vandringen fra Tanem.

Tiller menighet og Frivilligsentralen
Vandringen var et samarbeid mellom Tiller
menighet og frivilligsentralen i Sjetne-
marka.Hovedansvaret hadde May Tolnes som
er knyttet til frivilligsentralen i et prosjekt
knyttet til Folkehelsen. Sammen med frivillig-
leder Siri Kvande, kapellan Ingvild Knudsen
Hammernes og diakon Marit Brenne Fagerli
fikk Tolnes organisert en flott avndring i strå-
lende forsommervær
Det meste av vandringen gikk langs Nidelven i
frodig skog som ga vandrene gode naturopp-

levelser under veis. Ekstra flott var det å ta en
hvil ved Leirfoss Park.Et vakkert og fredfullt
sted. Her fikk vandrene forfriskninger servert
som påfyll til videre vandring.

Eldste vandrer 87 år.
Det var et stort spenn i alder på de som del-
tok på vandringen. Eldste deltaker under den
11 km lange vandringen var Marit Strøm som
opplevd at turen på ingen måte var utfor-
drende for henne.
Ved Nidarosdomen med vi møtt av pilgrims-
prest Einar Vegge som orienterte om pilgrim-
stradisjonen og Nidarosdomen. En fin
avslutning på en flott vandredag.

Bertel AasenMay Tolnes leder an langs Nidelven

Eldste deltaker Marit Strøm (87)
sammen med Birgitte Haugrønning

Hele gruppa samlet til rast ved Leirfossen Park



12

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!

Tidspunkt

02. september kl 11.00-13.00
16. september kl 11.00-13.00
30. september kl 11.00-13.00

Mandager kl 17.30-18.00
(fom. 25. august)

12. september kl 19.00-23.30
26. september kl 19.00-23.30

Oppstart 25. august
Mandager kl 19.30-21.30

12. juni kl 17.00-18.30
10. juli kl 17.00-18.30
14. august kl 17.00-18.30
11. september kl 17.00-18.30

18. juni kl 11.30-13.30
27. august kl 11.30-13.30
10. september kl 11.30-13.30
24. september kl 11.30-13.30

Aldersgruppe

0- 2 år

4 – 7 år

13 – 18 år

Voksne

51+

(Godt) voksne

Møter i menighetsrådet:
17. juni og 26. august kl 18.00
Menighetsrådet har ansvar for arbeidet som drives i menigheten 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.

FASTEAKSJONEN 2014
Fasteaksjonen i regi av Kirkens nødhjelp ble arrangert 6. – 8. april.
Vi takker alle som var med på aksjonsdagene og de som gav i bøssene!
Følgende summer ble samlet inn;
I Heimdal menighet kom det inn kroner 72.549,- på aksjonsdagen 8. april.
I Kolstad menighet kom det inn kroner 48.536,- på aksjonsdagen 6. april.
I Tiller menighet kom det inn kr 81.441,- på aksjonsdagen 8. april.

Hjertelig takk for gaven! Sammen for andre kan vi forandre!
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Livets gang................................................

Døpte
30.03.14 Maya Løkken

Elma Stjern Gresdal
Olava Mæhlum-Myrhaug

06.04.14 Julian Ruiz Solem Anthun
13.04.14 Liam Næss

Døde
26.02.14. Tommy Lund
13.03.14. Randi Schevik
19.03.14. Trygve Rosten
19.03.14. Torgeir Kristian Postholm
27.03.14. Arnulf Thomas Thomassen
27.03.14. Johan Sigfred Skaret
31.03.14. Hans Sundseth
01.04.14. Mary Alfrida Solstad
26.04.14. Eli Bentseng Herstad
26.04.14. Anne Dorthea Johansen

Heimdal Tiller Kolstad

Døpte
30.03. Filip Svendsen Dahl

Maria Kristiansen
Åsne Meder

06.04. Connie Alexandra Elstad
Magelssen
Jonas Svelmo Skare
Arvin Vikan-Skaalvik

27.04. Magnus Hovelsen
Nathalia Pedersen

18.05. Aurora Engmo Pedersen

Døde
20.03. Edith Målfrid Stenhaug
21.03. Rolf Hoseth
28.03. Tor Osvald Blåsmo
01.04. Gunvor Bjarnhild Sæther
02.04. Trygve Ugland
03.04. Rolf Svein Bromseth
10.04. Bjørg Lie
01.05. Leif Jan Tokle
06.05. Arthur Johan Lund

Døpte
23.03. Frida Flatvoll Nordtiller

(fra Stadsbygd)
Saga Lovise Skjetne

30.03. Mari Antonie Wang Røkke
(fra Tempe)
Sunniva Kaasbøll Vagle
Daniel Ludvigsen

13.04. Jesper Haugen Rosvold
(fra Kolstad)

20.04. Tim Wang Rømen (fra Heimdal)
Felix Skotvold (fra Heimdal)

27.04. Phillip Grande Engen
Isak Kvam Utaker (fra Heimdal)

Vigde
05.04. Ida Sand Støen og

Alexander Hagen

Døde
10.03. Arnulf Aadal
18.03. Klaus Skjesol
20.03. Bjørnulf Malvik
22.03. Tove Busch Hagen
28.03. Vigdis Dypvik
07.04. Marie Tiller
09.04. Wenche Elisabeth Midjo Øvrehus
29.04. Svein Edvin Rømo

VVookkaallggrruuppppaa
SSMMYYRR

hhaarr  kkoonnsseerrtt  ii
TTiilllleerr  kkiirrkkee

ssøønnddaagg  2211..  sseepptteemmbbeerr
kkll  1199..0000..

FFrrii  aaddggaanngg..
KKoolllleekktt  vveedd  uuttggaannggeenn..

Vokalgruppa SMYR er en kvartett fra Ålesundsområdet og
deres sanger er inspirert av folketoner og klassisk musikk.

OKFagerli
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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.
e-post: post.tiller@kirken.trondheim.no
Hjemmeside: www.tiller.kirken.trondheim.no
Kontortid tirs-fre: 10:00-14:00

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
E-post: hilde.a.kvam@kirken.trondheim.no

Kapellan Sveinung Enstad, 932 69 690
E-post: sveinung.enstad@kirken.trondheim

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

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

Kirketjener Arne Kristian Sesseng, 468 43 227
E-post: arne.sesseng@kirken.trondheim.no

Kirketjener Einar Landrø

Kirketjener Håvard Singstad

Menighetsrådsleder Åge Søsveen, 95934075
E-post: age.sosveen@ntnu.no

Kantor Håkon Grotnes, 971 15 210
E-post: hakon.grotnes@kirken.trondheim.no

Avdelingsleder Siv Mari Forsmark 480 74 514
E-post: siv.mari.forsmark@kirken.trondheim.no
Trosopplæringskoordinator  Bjørn-Olav Berg, 
915 17 842
E-post: Bjorn.olav.berg@kirken.trondheim.no

Menighetspedagog Sissel Tørring Brattli, 913 94 780
E-post: 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
E-post: bertel.aasen@kirken.trondheim.no

Prostiprest Thore Nome, 908 18 156
E-post: 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
E-post: Matthias.Alpermann@kirken.trondheim.no

Prest Per Even Robertstad, 94 881 374
E-post :Per.Even.Robertstad@kirken.trondheim.no

Kantor Erling With Aasgård, 94 811 489
E-post: Erling.With.Aasgaard@kirken.trondheim.no

Kateket Ingunn Lund Hammer, 94 882 154
E-post: Ingunn.Hammer@kirken.trondheim.no

Diakon Inger Johanne Kristiseter, 41 468 222
E-post: Inger.Johanne.Kristiseter@kirken.trondheim.no

Menighetsforvalter Siri Christine Næss, 907 15 688
E-post: Siri.Christine.Naess@kirken.trondheim.no

Menighetsrådsleder Terje Lindland,  46 80 50 59  
E-post: te-lin@online.no

Heimdal kirke, kirketjener, Tlf 41468392
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Christina er ungdomsleder i Kolstad menighet. Hun sitter i menighets-
rådet, er med i barne- og ungdomsutvalget, og er både klubbleder og
konfirmantleder. I tillegg er hun representant i Ungdomstinget som er
et møtested hvor ungdom fra menigheter og organisasjoner samles for
å si sin mening, få ny kunnskap og være med på å utvikle kirken. Med
sine mange verv og oppgaver ønsker Christina å bidra til nytenkning
slik at Kolstad kirke kan bli mere åpen og attraktiv for ungdom. 
Sammen med lederteamet har hun tatt initiativ til dialog med menig-
hetsråd og stab om å videreutvikle tilbudet for barn og unge. Hun
synes det er fint med tradisjoner, men tenker også at det må være en
åpenhet for å gjøre ting annerledes. Det er viktig at ungdommene får
lov til å involvere seg mere, og gjøre ting de har lyst til.

Hva motiverer deg til å engasjere deg i kirka?
Det er ikke så mange plasser her i byområdet som ungdom kan være;
vi har en annen plass som heter Boxen, men det er det eneste vi har. 
Jeg synes det er viktig at  ungdommene i bydelen her kan ha en plass
hvor de kan finne tilhørighet.

Hvilke drømmer har du for menigheten?
Jeg drømmer om at det skal bli mere åpent; vi skal slippe inn flere folk, 
at folk har lyst til å komme hit, og at det ikke skal være et ork å dra i kirka. Jeg vil at ungdommene skal
komme hit uansett om de har en tro eller ikke, og så lenge de føler en tilknytning til kirka så er det fint
nok. Også drømmer jeg om at ungdomsklubben skal bli populær. Christina presiserer at lederteamet som
driver klubben ønsker at folk skal komme uansett livssyn. Selv om de ikke er spesielt troende, eller hører
til et annet trossamfunn, så er klubben åpen for alle.

Christina forteller at hun fikk interesse for kirka først 2 år etter konfirmasjonen. Det startet med et ønske
om å gjøre noe i nærmiljøet, og hun følte en tilknytning både til Gud og Kolstad kirke, da hun både er
døpt og konfirmert her. I begynnelsen var hun litt usikker på om det var noe for henne, men så ble hun
med på en ungdomslederleir, og da ble hun ordentlig inspirert til å engasjere seg. Christina anbefaler alle
ungdommer til å bli med på lederleir, så ta kontakt med menigheten din for å få informasjon om hvordan
DU kan bli ungdomsleder og påvirke utviklingen til kirka.

Siri Christine K. Næss

““KKiirrkkaa  eerr  eenn  vviikkttiigg  mmøøtteeppllaassss  ffoorr  
uunnggddoomm  ii  bbyyddeelleenn!!””

CChhrriissttiinnaa  AAnnggeelliiccaa  MMoonnssvvoollll  ((1188))  
ttaarr  nnooeenn  ttiimmeerrss  ppaauussee  ffrraa  
rruusssseeffeeiirriinnggeenn  ffoorr  åå  ddeellttaa  ppåå  

mmeenniigghheettssrrååddssmmøøttee..


