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Ord til ettertanke av Håkon Tørring, sokneprest i Tiller

Høst og innhøsting

Nytt fra trosopplæringa www.tøtsj.no

Hvilke tanker gjør du deg når du hører ordet høst?
Høsten har noe av vemodet i seg. Sommeren er over, det
går mot mørkere tider og naturen går i dvale.
Vi som blir eldre tenker også på «livets høst». Etter et langt
yrkesliv nærmer pensjonisttilværelsen seg. For mange kan
det bli en god tid, ja, en ny vår. Samtidig vet vi
at livet går mot slutten.

Men høsten er også full av aktivitet. Det
er ei travel tid for bøndene som må få
avlingene i hus. Og uten markens grøde
ville det ikke blitt greit å være menneske.

Gud har gjort seg avhengig av mennesker for
å «høste inn» til sitt rike. Mange har små tanker om seg
selv og om hva de kan bidra med. Det er så lite at det ikke
betyr noe i det hele tatt, tenker de. Men Gud sier at vi alle er
like verdifulle og viktige for sammenhengen. Om oppgavene

er forskjellige så er det ingenting
som er for lite. Og ved å gjøre vår
del av arbeidet, blir vi en del av et
stort og flott fellesskap.

Også i Tiller menighet har vi
bruk for mange som er vil-

lige til å gjøre en innsats
for at menigheten skal
kunne oppleves som et
godt sted å være. Så velkommen til en me-

ningsfull tjeneste!

Jesus sier:
«Høsten er stor, men arbeiderne få. 
Be derfor høstens herre sende ut arbeidere 
for å høste inn grøden hans.» 
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Tilbakeblikk:

SommerHeimdal 2014
De tre første dagene av skoleferien var rundt ti barn i alderen 9-
13 år med på ferietilbudet SommerHeimdal, arrangert av Heim-
dal menighet og trosopplæringen. Mandag dro vi på sykkeltur til
Haukvatnet med bl.a. kanopadling, bading og grilling. Neste dag
tok vi bussen til byen og var med på omvisning i Nidarosdomen
og Erkebispegården.  Onsdag var det «kreativ dag» i Heimdal
kirke, hvor vi lagde masker og pusleklosser og koste oss med
taco. Store og små hadde tre kjempefine dager, og vi satser på å
gjenta dette neste år! 

Tekst og foto: Grete Westrum Sortland

Under og undredag
Fredag før skolestart i august var det duket for nok en Under- og undredag i Heimdal kirke. Om
de ikke var så mange barn, var deltakerne veldig fornøyd. Og det er jo så mye å undre seg over:
dåpen, er det mulig å gå på vann, hvordan føles det når noen vasker mine føtter og hvordan
kunne Jesus stille stormen og gjøre vann til vin? Dette er noe av det som var innholdet på denne
dagen og det samlende stikkordet for dagen var vann. 
Men enda var det mange ting å gjøre. Mat må man ha og da grillet vi pølser. Vi hadde konkurran-
ser og leker. Og vi øvde drama og sanger som vi deltok med på gudstjenesten den følgende søn-
dagen. Timene gikk fort og da vi spurte ungene mot slutten av dagen om hvordan de hadde hatt
det, var det enstemmig svar: alt har vært bra! 

Tekst og foto: Kristin Kosberg Ofstad

Kreativiteten blomstret under maskeradeverkstedet på SommerHeimdal
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Skolestartmarkering
Skolestartmarkering: Søndag 17. august var 14 spente 6-åringer
samlet i Tiller kirke til gudstjeneste med skolestartmarkering.
I løpet av gudstjenesten kom barna fram og fikk 6-årsbok. Det ble
tent lys for dem og bedt for dem. Vi ønsker dem lykke til!

Kommer:
Babysang 
har startet opp i alle menigheter. Hver mandag kl 10 og 12 på Tiller me-
nighetssenter, tirsdager i partallsuker kl.11 på Kolstad, hver 
onsdag kl 11 i Heimdal. Brosjyrer er lagt ut på helsestasjonene. 
Se www.tøtsj.no for mer informasjon

Merciful: Filmklubb for ungdom
En gang i  måneden kan ungdom samles for å se en god film, snakke om
den, og lære mer fra de som kan mye. Det er storskjerm og godt lydan-
legg. Vi vil vise filmer som ungdom kan kjenne seg igjen i, budskap som
setter i gang tanker om livet, og som på mer eller mindre tydelig vis sier
noe om Gud. Ungdomsklubben har lokaliteter i Ole L Kolstads vei 2, Mi-
sjonssalen rett overfor Statoil. Ett besøk er gratis, medlemskap for et se-
mester koster 50 kroner.  Datoer for høsten er 3. oktober (The Perks of
Being a Wallflower) 31.oktober (the Others), 5. desember 
(Bruce Almighty). Klubben er åpen fra 1830-2230 disse kveldene.

Myndighetsmarkering i Heimdal kirke 6. november.

4-årsfestival i Heimdal kirke 16. november.

Adventssamling for 2-åringer
I løpet av november/desember vil alle som fyller 2 år i år få invitasjon til å
bli med på Adventsamling. 2-åringene vil få utdelt hver sin julekrybbe
med figurer. Julebudskapet presenteres gjennom ulike sanseopplevelser
og på barnas nivå. Vi synger sanger og lager noe som kan brukes til julekrybben. 
Det vil også bli servert et enkelt måltid.

4-årskor 
starter opp på Tiller menighetssenter 5. november kl 17.30. Alle som fyller 4 år i år er
hjertelig velkommen til å delta på 4 korøvelser og opptreden på menighetens juletre-
fest. Det blir et enkelt og humørfylt repertoar hvor 4-åringenes nivå er ivaretatt. Koret
vil bli ledet av trosopplærer Bjørn-Olav Berg som har mange års erfaring som musikk-
lærer. Hjertelig velkommen!

Rockegudstjeneste
24. oktober kl 19.00 blir det rockegudstjeneste i Kolstad kirke. Thunder tensing, Fire-
band og husbandet sørger for en annerledes kveldsgudstjeneste med salmer og liturgi
i rocka innpakning. Etter gudstjenesten blir det taco. 
Alle er hjertelig velkommen.
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Mange har hørt rykter om noe som skal foregå i Vår Frue Kirke ved adventstider, men detaljene om hva,
hvem og hvordan er ikke helt ferdigspikret ennå. 

Salmeboka minutt for minutt
Helge Gudmundsen er prosjektleder for «Salmeboka minutt for minutt».
Over 20 kor har til nå meldt sin interesse for å delta i «Salmeboka minutt
for minutt» på NRK TV i november. – Veldig bra respons så langt, sier
prosjektleder Helge Gudmundsen som er overrasket over den gode geo-
grafiske spredningen på korene

Fra fredag 28. november til søndag 30. november skal alle de 899 sal-
mene i den nye salmeboka synges nonstop dag og natt av kor, solister
og som allsang – i og utenfor Vår Frue kirke i Trondheim. Alt skal sendes
direkte på NRK.

– Det blir en salmefest uten like, sier Gudmundsen som forteller at også
andre steder i landet skal trekkes med i sendingen.

– Selv om basen er i Trondheim og Vår Frue kirke, kommer vi også til å sende direkteinnslag fra andre steder i Norge, sier han.
Starttidspunktet fredag 28. november er ikke helt fastlagt ennå, men man har regnet seg fram til at det vil ta cirka 60 timer å
synge seg gjennom hele salmeboka.

Det går mot en spennende adventshelg

Mens jeg sitter her i kirkebenken min og spekulerer på hva
tro er for noe, myrdes troende mennesker av andre som
kaller seg sterkt og rett troende. Samtidig organiserer noen
tøffe, troende (muslimske) jenter en stor protestdemonstra-
sjon mot den måten å tolke troen på. Plutselig skjønner jeg
hva Jesus mente da han snakket om sterk tro og svak tro.
Den sterke troen er ikke den skråsikre, og slett ikke den
som mener seg å følge Guds regler til siste prikk, men den
som tross risiko og tvil og alskens motgang våger å gjøre
noe for andre.

Var det ikke omtrent sånn det var på Jesu tid også? Risiko-
fylt, fiender og vold. Disiplene var redde, som rimelig kan
være. Men Jesus satte ikke inn noen timers kristendoms-
kunnskap. Han sa: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på
Gud og tro på meg.» Som om troen skulle være en slags
motgift mot angst og frykt. Og kanskje er det akkurat det
den er? «Dit jeg går, vet dere veien,» fortsatte han (i følge Jo-

hannes-evangeliet), og da Tomas
ganske fornuftig protesterte at de 
aldeles ikke visste veien, sa han: 
«Jeg er veien!» Som om troen handler om å følge ham rett
og slett. Og å begynne å gå på en vei. 

Ja, kanskje det? Kanskje er troen mer en vei enn et ferdig læ-
resystem eller et lukket rom. En vei som går i svinger, opp
og ned, iblant med riktig tunge motbakker, men som fører
deg til nye steder, til nye utsikter (og innsikter)? På veien
møter du mennesker, utfordres av mennesker, gleder deg
med mennesker, får håp og tro gjennom andre mennesker.
Det gjør ikke den som stenger seg inne i sin Faste Tro. Noen
våger til og med å sette i gang demonstrasjoner mot vold og
terror.

Ja, ja, jeg får kanskje våge meg ut en tur?
Jon Smidt

Fra kirkebenken ved Jon Smidt

Veien

Når menighetsbladet går i trykken er ikke påmeldinga avsluttet, men kanskje  får vi  se sangere både fra  Heimdal kirkekor 
(bildet) og Tiller kirkekor på TV denne helga.
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Intervju med vår nye diakon 
Vi har snakket lenge om behovet for en egen diakon i Tiller menighet, så lenge at det nesten bare ble en
drøm. Menighetsbladet har snakket med den som fikk drømmejobben – Kaarina Kauppila. 

Kaarina er 33 år gammel og er gift med Matti. De har to barn, Ismo (5 år) og 
Sini (3 år). De bor i dag på Rye (Byneset), men ønsker å flytte nærmere byen. 

Vi spør

Hvor kommer du fra og hva brakte deg hit til Trondheim og Tiller?
Jeg kommer fra Finland, fra Helsingfors. Mannen min hadde en drøm å flytte til
Norge. Han er sykepleier og visste at det fantes veldig gode arbeidsmuligheter for
ham her. Vi har også reist litt i Norge tidligere, og undret oss over de vennlige
menneskene her - også kalt nordmenn - og den vidunderlig fine naturen. Vi tenkte
på noen andre land, men Norge ble det beste valget for oss. Som ventet fikk Matti
jobb her i Trondheim, og i januar flyttet vi hit med våre to barn. Det var et under at
det akkurat da var flere ledige diakonstillinger her i byen. Trosopplærer Katri
(Sundvall-Falck) tipset meg den ledige stillingen i Tiller menighet. Så det var ikke
bare mannen min som fikk drømmejobben. Det gjorde jeg også. 

Hva slags utdanning og arbeidsbakgrunn har du?
Jeg er sosionom og diakon, og ble ferdig utdannet i 2002. Etter det var jeg ett år i
England der jeg først jobbet som frivillig i Wycliffe Bible Translation sin barnehage.
Senere flyttet jeg til London hvor jeg jobbet som frivillig i den Finske Sjømannskir-
ken. Der møtte jeg også mannen min. En vet aldri hva som kan skje når en flytter
til utlandet. 

Etter oppholdet i England begynte jeg å arbeide som diakon i Helsingfors i 2004 i
en menighet med syv diakoner! Der var jeg i syv år. Jeg hadde ansvar for arbeidet
med innvandrere og samarbeidet mye med Kirkens Nødhjelp. Jeg arbeidet med
ulike aldersgrupper i menigheten. Det var mange som trengte samtale og sjelesorg,
så det ble en stor del av jobben min. Jeg hadde også ansvar for frivillige, grupper,
familieleir og så videre. 

Under min treårige mammapermisjon arbeidet jeg som barnehagearbeider og i bar-
nevernet I Finland. Jeg har også vært lærer på konfirmantleir. Jeg er flink til å lage
iskremkuler.

Har du merket noen forventninger og hvordan er førsteinntrykket ditt av menig-
heten?
Jeg tror det er mange forventninger, men kanskje en spesiell forventning om at jeg
skal gjøre noe for barnefamiliene. Det er også noe jeg er veldig opptatt av. Jeg har blitt flott mottatt her. Denne høsten blir spen-
nende fordi det er flere nye ansikter I staben. Jeg synes at Tiller menighet er en fin og trivelig arbeidsplass, og gleder meg til å bli
kjent med folk i menigheten og i området.

Hva tenker du om jobben som diakon i Tiller?
Å jobbe som diakon her er en flott utfordring for meg. I starten vil det nok ta litt tid å bli kjent med menneskene, området, Den
Norske kirke og den trønderske dialekten. Jeg er opptatt av at den diakonale dimensjonen ivaretas i alt menighetsarbeid og guds-
tjenesteliv. Jeg har allerede ideer men gleder meg til å høre forventninger og å planlegge det diakonale arbeid i menigheten sam-
men med andre. Jeg vil gjerne at folk tar kontakt med meg hvis de vil bidra med noe. Jeg håper også at alle som vil ha samtale
med diakon, ikke er redd for å ta kontakt. Av og til kan det være lurt å snakke om egen livssituasjon med noen som er ikke med-
lem i familien eller en venn. Diakonen har taushetsplikt. Jeg kan også komme på besøk hvis noen ønsker det i stedet for å komme
til kontoret her på menighetssenteret.

Det er ingen tvil om at menigheten har fått en flott diakon med mye erfaring og en variert bakgrunn. Redaksjonen ønsker henne
varmt velkommen og like varmt lykke til i denne viktige jobben i menigheten.

For redaksjonen
Lars Konrad Mostad

Fotograf: Anne Liv Elvestad
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Smånytt fra Kolstad
Kommer du til 
Kolstad kirke…
vil du se at det har skjedd mye, både om-
kring kirken og i kirkebygget. Noe har
profesjonelle tatt seg av, men det har
også vært noen frivillige som f.eks. har
tatt seg av plenklipping, rydding rundt
kirken og maling av våpenhuset innven-
dig. Det rettes en stor takk til alle som
har engasjert seg i dette arbeid – tusen
takk for innsatsen! Kanskje er det flere i
menigheten som kan tenke seg å bidra
med praktiske ting for at det ser flott og
innbydende ut i og rundt kirken?! Kirke-
tjeneren Håvard Singstad har vært med i
arbeidet som ble utført i våpenhuset på
en veldig fin måte og også ellers bidratt
til at «alt gikk rundt» i menigheten – takk
til ham, som skal begynne i en ny stilling
i oktober og lykke til videre! Og så er
menigheten takknemlig for 8 nye salme-
bøker som Harald Hansen har gitt – de
skal brukes godt og vi håper på enda
mer og sterkere sang!

Åpen kirke
Mange synes at kirkene i Norge er ikke
så godt tilgjengelig – dørene er ofte luk-
ket utenom gudstjenester og aktiviteter.
Kolstad kirke har ikke vært noe unntak,
men nå skal det gjøres noe med det: vi
prøver å holde kirkerommet åpent for
stillhet, bønn og lystenning når kontoret

er betjent. I våpenhuset kan du ta en
kopp kaffe og ønsker du å prate med
noen, kan du ta kontakt med den som er
på kontoret i sokkelen. Når du ser plaka-
ten «Åpen kirke» ved gangveiene til Kol-
stad kirke, er kirkedøren åpen. Så bare
stikk innom!

Er du syklist?
Da kan du bruke de nye sykkelstativene
ved hoved- og kontorinngangen som me-
nigheten har fått via Miljøpakken! Så nå
utfordrer vi deg til en miljøvennlig syk-
keltur til kirken – og kanskje er det også
et fint utgangspunkt etter f.eks. sønda-
gens gudstjeneste?

Vigsling av 
Saupstad gravlund
Etter gudstjenesten 24. august 2014

gikk en prosesjon ut på den nye gravlun-
den ved Kolstad kirke, der prest Per Even
Robertstad ledet vigslingen med sang, 
tekstlesning, andakt og bønn. 

Dermed er delen som skal brukes til
kristne gravferd vigslet. 
En offisiell åpning med representanter fra
kommunen skal finne sted ved et senere
tidspunkt.

TV-aksjonen 2014 går til Kirkens Nødhjelp
Søndag 19. okt er den store innsamlingsdagen
– Rent vann til en million mennesker er målet.

Lise Martinussen er både heim-
daling og regionleder for Kirkens
Nødhjelp. 

Hun forteller at årets innsamling
har fokus på rent vann. Det er et
skrikende behov for å hjelpe
mennesker med rent vann
mange steder i verden. Flere
hundre millioner blir syke av for-
urenset vann.

- Midlene som kommer inn skal brukes til rehabilitering av
sisterner og gamle brønner. Og ikke minst borre nye brøn-
ner. Det er 7 land som vil nå nytte av innsamlingen: Etiopia,
Tanzania, Sudan, Sør-Sudan, Pakistan, Afganistan og Haiti.

Har du nok bøssebærere?

- Det vil alltid være behov for flere bøssebærere. Så jeg opp-
fordrer så mange som mulig til å melde seg til tjeneste. Kom
og opplev gleden over å kunne gi en million mennesker en
bedre framtid. Og så får en være med på verdens største
dugnad.

Bertel Aasen

Meld deg som bøssebærer
Lise Martinussen
Regionkoordinator for Kirkens Nødhjelp i Trøndelag
Mobil 93405099
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Sissel forteller at hun har bodd nesten hele livet på Heim-
dal bortsett fra de første barneår i Sverige og noen få år
på Nardo. Hun måtte vende tilbake til Heimdal  og Ustå-
sen der røttene er.

Hva er spesielt med Heimdals-
området?
- På en måte er det som en
landsby i byen. Her har vi det
meste av butikker, serverings-
steder og lokaler. Mange har
sikkert lagt merke til at det er
rett ofte en treffer  kjente når
en vandrer rundt på Heimdal.
Dette skaper en sterk tilhørig-
het.

Sissel legger til at det er godt
oppvekstmiljø for barn og
unge på Heimdal, og det er
viktig å utvikle det og gjerne
gjøre det enda bedre. Heim-
dalshallen og de mange andre
gode lokalene er positive fak-
torer.

Men hva med kirka?
- Heimdal kirke har stått der i
over 50 år nå. Den har betydd
mer for bydelen  enn vi er helt
klar over. For veldig mange
mennesker har den vært der
som et viktig ankerfeste  i  
gledens dager, og ikke minst i
krisetider. Selv er jeg både
konfirmert og vigd i Heimdal kirke og dermed betyr den
mye for meg. 

Vi ser at om ikke kirka blir nedrent hver søndag, så er
den kjempeviktig for oss.  Og i kriser er den blitt viktigere
enn noen gang.

Sissel legger til at dette viser hvor viktig kirkerommet er
for alle generasjoner.

Det handler om at den er en viktig kulturbærer som har
vært der i generasjoner etter generasjoner. Samfunnet

ville  bli utrolig fattig om kirkas liv ble borte.
- Jeg gleder meg veldig over å høre hva dere gjør for ung-
dommene. Det er fantastisk å høre at dere stiller opp og

lager middag til skole-
ungdommer og at pen-
sjonister er i miljøet og
hjelper litt til med lekser.

Og så er jeg glad for at
vi har fått trosopplæ-
ringsmidler. Jeg er nok
litt stolt over at det kom
godt i gang mens Arbei-
derpartiet satt i regje-
ring. Nå har alle
menigheter i landet fått
disse midlene og vi ser
at dette kan bety mye
for at kirka blir et godt
sted for kommende ge-
nerasjoner.

Du sitter både i kommu-
nestyre og formannskap
i Trondheim. Er det noe
du ser er ekstra viktig
for kirka i Trondheim?
- Jeg og de andre politi-
kerne har vært sterkt
opptatt med å styrke den
diakonale siden ved
kirka. Derfor har vi nå i
flere år bevilget ganske
store beløp til dette. Og
vi gleder oss over at det

er tilsatt et stort antall diakoner nå og at de gjør et viktig
arbeid for barn og ungdom først og fremst, men  også
omsorgspersoner til mennesker i alle aldre. Dette trenger
vi nå.

Har du et godt råd til kirka?
- Vær en folkekirke der mennesker kan kjenne at de har
et godt ankerfeste. Spesielt for de som opplever det som
sitt andre hjem.  Men alle trenger dette ankerfest en eller
annen dag i livet. Da er det godt å oppleve at en hører til
der.

Bertel Aasen

Kommunalråd  Sissel Trønsdal:

Kirka er et viktig ankerfeste i livet
Sissel Trønsdal  er som politiker og medmenneske  veldig opptatt med  å ta vare på og utvikle alt det gode
som er knyttet til å bo på Kattem og Heimdal.
Hun har mange år bak seg i politikken og gleder seg over at hun får være med å tilføre samfunnet mange
viktige resurser. Hun var ivrig i å legge til rette for Kattem Helse- og Velferdsenter  som hun synes ble vel-
dig bra. Og nå sist Heimdalshallen som også ble helt topp.



Gudstjenester

Dag – dato - prekentekst

Søndag 05. oktober
17. s i treenighetstiden
Joh 11,17-29

Søndag 12. oktober
18. s i treenighetstiden
Matt 8,14-17

Onsdag 15. oktober

Søndag 19. oktober
19. s i treenighetstiden
Gal 5,16-26

Fredag 24. oktober 

Søndag 26. oktober
Bots- og bønnedag
Luk 13,22-30

Torsdag 30. oktober

Søndag 02. november
Allehelgensdag
Matt 5,1-12

Søndag 09. november
22. s i treenighetstiden
Matt 12,33-37

Søndag 16. november
23. s i treenighetstiden
Mark 10,28-31

Søndag 23. november
Kristi kongedag
Matt 25,31-46

Søndag 30. november
1.s i adventstiden
Luk 4,16-22a

Heimdal kirke

Kl. 11.00: Høymesse med dåp.
Øyvind Brastein.
Offer: Misjonsprosjekt i Keren.

Kl. 11.00: Høymesse med natt-
verd. Bertel Aasen.
Offer: Eget arbeid

Kl. 20.00. Taize- gudstjeneste
Sveinung Enstad.

Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
Sveinung Enstad.
Offer: TV- aksjonen.

Kl. 11.00: Bots og bededagsguds-
tjeneste. Bertel Aasen.
Kl. 12.30: Hovedgudstjeneste med
dåp.  Bertel Aasen.

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

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

Kl. 11.00: Høymesse med dåp
Bertel Aasen.
Offer : Kirkens SOS.

Kl. 11.00: Høymesse med natt-
verd. Bertel Aasen.
Offer: Kirkens Bymisjon.

Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
v/Bertel Aasen.
Offer: Eget arbeid.
Kl. 17.30: Høymesse ved Sveinung
Enstad.

Tiller kirke

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

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

Kl. 11.00
Familiegudstjeneste.Nattverd.
Tørring. Høsttakkefest.
Offer: TV - aksjonen

Kl. 09.30 Gudstjeneste. Dåp. Re-
knes. Offer: Kirkens Familievern.
Kl. 11.30 Bots- og bønnedags-
gudstjeneste. Reknes.

Kl. 11.00 Høymesse. Nattverd.
Tørring. Offer: Det Norske Mi-
sjonsselskap.
Kl. 16.00 Minnegudstjeneste. 
Tørring.

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste.
Dåp. Nattverd. Stendahl.
Offer: Misjonsprosjekt i Etiopia.

Kl. 11.00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Rian. Offer: KVT

Kl. 11.00 Høymesse. Nattverd.
Reknes. Offer: Stefanusalliansen.

Kl. 19.00 Lysmesse. Stendahl.
Konfirmanter deltar.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kolstad  kirke

Kl. 19.00: Kveldsmesse . Alper-
mann.Gjest: Shahriar Shafighi.
Offer: Menighet.

Kl. 11.00: Søbstad  helsehus . Natt-
verdgudstjeneste. Robertstad.

Kl. 11.00: Høymesse  Alpermann.
Offer: TV – aksjon.

Kl. 19.00: Rockegudstjeneste 
Trosopplæringen i Heimdal prosti.

Kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Ro-
bertsted og L. Hammer. Høsttakke-
fest og utdeling av 4- årsbok.
Offer: Menighet.

Kl. 19.00: Minnegudstjeneste.
Kristiseter, Robertstad og Alper-
mann. Offer: Menighet.

Kl. 19.00: Kveldsmesse. Alpermann
Gjest: Kjell Inge Nordgård. 
Offer: Menighet.

Kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Ro-
bertstad. Kirkespell for 6.åringer.
Offer: Menighet.

Kl. 19.00. Ungdomsgudstjeneste. 
Alpermann og Lund Hammer. 
Dansegruppe ALIVE fra Melhus del-
tar. Offer: Menighet

Kl. 11.00. Høymesse Robertstad.
Offer: Menighet.

Kl. 11.00: Familiegudstjeneste Alper-
mann og  Lund Hammer.
LysVåken – overnatting i kirka for

11.åringer.
Offer: Menighet.
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Tanker i tiden: Tilhørighet

Dette ordet er blitt enda mer sentralt i
kirken etter innføring av ny liturgi for vel
ett år siden. Noe av målsettingen med
revisjonen var nettopp å gjøre liturgien
mer inkluderende, dvs. å gi både enkelt
medlemmer og hele menigheten større
mulighet til å delta i gudstjenesten, og
derved oppleve større tilhørighet til det
som foregikk i gudstjenesten. 

Det er et paradoks at den største «folke-
sykdommen» i vår tid synes å være en-
somhet, til tross for, - eller kanskje
nettopp derfor -, at vi bor så tett? Dette
ønsker kirken å gjøre noe med. 
Tidligere var gudstjenesten mer en pas-
siv deltakelse i det presten sa og gjorde.
Hovedhensikten med revisjonen er å
skape tilhørighet og innlevelse i det som
skjer i menigheten. Det gjøres i stor grad
gjennom aktiviteter, ut fra erkjennelsen
av at «fortell meg det, men da glemmer
jeg det fort, demonstrer det, -da husker
jeg det litt lenger, la meg delta, - da blir
det en del av meg selv!» Derfor utvikler

den flere muligheter for deltakelse og til-
hørighet. Gå over fra å være tilskuer til å
være deltaker! Da får du en helt annen
opplevelse av det som skjer. Det er der-
for det leveres ut en «kjøreseddel» når
du kommer til kirken slik at du kan følge
med og delta i det som skjer. Da vil du
etter hvert oppleve tilhørighet! Kanskje
ikke første gangen, - alt må læres, men
etter hvert kan du følge aktivt med, både

i salmesang (kirken har fått en ny salme-
bok!) og i lesning av ulike ledd som er
lagt inn i liturgien.
Liturgien følger et fast opplegg, så etter
hvert føler du deg trygg på det som fore-
går. Menighetene i Kolstad, Tiller og

Heimdal er meget
aktive menigheter,
også med andre tilbud til alle aldersgrup-
per. Gudstjenesten er den sentrale akti-
viteten som utruster til tjeneste. 
Trosopplæringen henvender seg spesielt
til barn og unge i alderen 0-18 år, og de
har et imponerende tilbud med mange
ulike aktiviteter for «enhver smak», hvor
et gjennomgående tema er å skape tilhø-
righet. 
Kirken blir stadig mer avhengig av at fri-
villige går inn i oppgavene, men det ska-
per tilhørighet. Finn din plass og opplev
tilhørighet til den menigheten du tilhører.
Konfirmasjonsundervisningen er en gyl-
den anledning til dette, - både for konfir-
manten og dens foresatte! 
De ulike aktivitetene annonseres ofte i
gudstjenesten. Du kan også kontakte an-
satte på det lokale menighetskontoret
eller menighetsrådet. 

Det er bruk for mange slags «talenter»!

«Gå over fra å være
tilskuer til å være 

deltaker!»
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En reise mot håp
En reise mot håp er en konsertforestilling som tar deg med på en nær og sann reise fra barndom, ungdom og inn i
voksenlivet hos ei jente som aldri helt gir opp håpet.

Hva overgrep og krenkelser i barne- og ungdomsår kan gjøre
med tanker og følelser er et gjennomgående tema i konsert-
forestillingen. På samme tid er håpet der som en rød tråd
gjennom det hele, og hva som kan bidra til å gi håp blir te-
matisert.

Initiativtager Marit Louise Barlaup har i mange år jobbet med
traumatiserte kvinner, og formidling av håp er drivkraften og
årsaken til at hun vil dele sin historie. Hun har de siste 15
årene bodd på Heimdal og vært aktivt med i flere sammen-
henger her. Ikke minst som sanger og musiker i Misjonskir-
ken.

Konsertforestillingen byr på et variert program av både egen-
skrevne sanger og coverlåter. Gjennom musikk, dans og
monologer formidles tekster og melodier som har vært med
å bidra til at reisen går i retning av lys og håp.

TID: 
Søndag 12. oktober kl 18.00.



Smånytt fra Heimdal
Menighetsforvalteren  i 
Heimdal
Knut Arne Aasen (37) ble i sommer
tilsatt som menighetsforvalter ved kir-
kekontoret på Heimdal. Han kommer
opprinnelig fra Støren. Han har siste
årene vært kirkeverge i hjembygda.
Knut Arne Aasen er utdannet som
statsviter og har praktisert mye som
organist. En gang i måneden vil han
som en del av stillingen sitte på orgel-
krakken i Heimdal kirke.
Vi ønsker ham hjertelig velkommen!

Rehabilitering av Heimdal kirke
Den siste måneden har Heimdal kirke vært innpakket. 
Hva er det som skjer med kirka?
Taket er isolert og det er lagt nye taksteiner. Og så blir alle veg-
gene og tårnet pusset opp med sement og maling. Endelig skjer
det vi har ventet lenge på.

Pilegrimsvandring
Vi vandrer med freidig mot, 
vårt sinn er lett og rask vår fot." 
Årets pilegrimsvandring med konfirmantene ble gjennomført 30.
august i strålende sensommervær. Og ungdom er lett på foten og
de trasket raskt av gårde. Noen måtte bremses på, for poenget
med pilegrimsvandring er ikke å gå en gitt strekning på kortest
mulig tid. Vi skal ha tid til ettertanke. Og tid har vi godt av på
strekningen Kastberga til Kyvannet.
Vi har mange små stopp underveis. Tema skaperverket, livets

vann og kors, motgang, gjestfrihet og noen tema til ble berørt. Vi
har god tid til pauser. Konfirmantene går i grupper, men ved pau-
sene møtes alle og det setter de stor pris på. Da blir det fort litt
mer liv rundt om. Den største utfordringen er ikke å gå 11 km av
pilegrimsleden, men det å gå ca en kilometer av denne i stillhet.
Det er vanskelig det! Noen ble kanskje litt sliten av turen, og det
er helt greit. Dess bedre å nå målet. Noen konfirmanter fikk kan-
skje et annet blikk på pilegrimsvandring etter å ha snakket med
noen som hadde gått en langt stykke av pilegrimsleden og nå
nærmet seg Nidarosdomen. Vår vandring var kort i forhold. (kko)

Heimdal kirkes julemesse: Gi ditt bidrag!
Edith Stegavik og hennes mann tok i sin tid
initiativet til julemesse i Heimdal kirke, som
for øvrig fikk en ny start i 1993 da sokke-
len ble oppgradert. Hun er med i Julemes-
sekomiteen for 2014, og brenner for en
ide om at «alle» kan bidra til julemessa, ikke
bare ved egenproduserte gevinster, bak-
verk og dugnadsinnsats, men også ved å gi
gaver og kjøpe inn gaver til åresalget og de
ulike lotteriene. Handelsstanden på Heim-
dal er flinke til å gi gaver, men når det er så mange innom jule-
messa er det også behov for mye. «Kjøp passende gaver som du
selv kunne tenke deg å vinne», oppfordrer hun! «Du kan gjerne
kjøpe noe på salg og gi det til julemessa!» Gavene/gevinstene kan
leveres på kirkekontoret så snart de er anskaffet. De kan også le-
veres direkte i Heimdal kirke torsdag ettermiddag 20.november
mellom kl. 18.00 og 20.00, altså 2 dager før julemessa.

Julemessa i Heimdal kirke 
lørdag 22. november kl 10.30
Den årlige julemessa i Heimdal kirke er i år lørdag 22.november.
Den starter kl. 10.30 med salg av årer, nummer på loddbøker,
bakverk inklusive julekaker, og selvfølgelig kaffe og «nogo attåt».
Det er familiesamling oppe i kirka kl. 12, salg av rømmegrøt kl.
12.30 og utover. Julemessa avsluttes med en ny samling oppe kl.
15.30, bl.a. med Heimdal kirkekor, før det blir amerikansk auk-
sjon og trekning av vinnere både på Hovedlotteri (som hovedsa-
kelig selges på forhånd) og loddbøker. 
Velkommen!
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Musikk i Heimdal prosti:
Konsert med sanger og klavermusikk av J. Brahms.
Tiller kirke Søndag 16. november kl. 19.00
Nina Sætherhaug, mezzo, Knut Stiklestad, bass og Erling With
Aasgård, piano og orgel.

Cembalokonserter!
Heimdal kirke søndag 23. november kl 19.00.
Tre konserter for to, tre og fire cembali av J.S. Bach.
Christine Goedecke, Jon. M. Skogstad og Håkon Grotnes og
strykekvintett.

Konsert for orgel og trompet.
Leinstrand kirke onsdag 31. desember kl. 17.00
Heidi Rye, trompet - Erling With Aasgård orgel

Fri entre på alle konsertene!
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Smånytt fra Tiller

VELKOMMEN TIL ÅPEN BARNEHAGE I SJETNEMARKA!
STED: SJETNE BYDELSHUS, PARALLELLEN 18, 2. ETASJE
TID: TIRSDAGER OG FREDAGER KL 09.30 – 13.30
Dette er et privat tilbud for barn fra 0-3 år i følge med en voksen. Dere kan komme og gå til de tids-
punkt som passer dere innenfor åpningstiden.
Barnehagen gir dere mulighet for å gjøre noe aktivt sammen med barna og er også et trivelig møtested
for voksne.
Av innhold kan nevnes lek, sangstund, enkel formingsaktivitet (annenhver tirsdag), felles lunsj og gym-
salaktiviteter. 

Ta med mat til deg og barnet. Varme drikker kan kjøpes for kr 10 pr kopp. Ta gjerne med innesko/tø-
fler. Vi starter ved skolestart i august og holder åpent ut mai. Dette er et privat tilbud som drives av Tiller menighet. 
Ta kontakt med Synnøve 930 27 196 eller Mai-Brit 930 33 217.

Hyggetreffene i høst
Hyggetreffene er allerede godt i gang, som
regel andre og siste torsdag hver måned.
Vi samles til fellesskap med kaffe og smør-
brød og har litt forskjellig program hver
gang mellom kl. 11.30 – 13.30.
Programmet for resten av høsten ser slik
ut:
Tiller menighetssenter
9. oktober: Frøydis Vestbøstad: Livsglede
13. november: Gunnar Bonsaksen:
Et møte med en engel på St. Olav
11. desember: Lise Martinussen:
Årets TV-aksjon - Kirkens nødhjelp
Sjetne bydelshus
30. oktober: Frøydis Vestbøstad: Livsglede
27. november: Lise Martinussen:
Årets TV-aksjon – Kirkens Nødhjelp

Vikar for kateketen
Kateket Grethe har ett års permisjon dette
året.  I hennes sted har vi fått en meget
god og stødig vikar som allerede er godt i
gang med konfirmantarbeidet. Det er Odd
Erik Stendahl.

Odd Erik har arbeidet
mye med barn og
ungdom og også med
konfirmanter, så vi er
svært takknemlige for
at han ville være vikar
mens Grethe har per-
misjon. Han leder
også speiderarbeidet i
menigheten mens
Grethe er borte.

Vi ønsker Odd Erik velkommen i staben
vår og Guds velsignelse over tjenesten her
i Tiller.

Orgel i Tiller
Anbudskonkurransen er trukket! Det betyr
at vi atter må smøre oss med tålmodighet.
Så får vi se hva som skjer videre….

KIK

Så flotte konfirmanter vi har
-Ungdommer i dag er både hyggelige og
høflige og greie å ha med å gjøre.
Dette var tilbakemeldingen flere av grup-
pelederne kunne gi når de» avleverte» sin
konfirmantgruppe ved Tiller kirke  Tradisjo-
nen tro gikk alle konfirmantene PILE-
GRIMSVANDRING  fra Torgard til Tiller
kirke, en strekning på ca 6 km. Været var
strålende denne siste søndagen i august,
og det ble en flott tur langs Tilleråsveien ,
forbi den gamle kirkegården ved Flotten,
gjennom gården  Nordre Tiller , ned til elva
og opp til målet Tiller kirke. Underveis var
det 8 stopp med bibellesning og betrakt-
ninger.

Gruppe E ankommer Tiller gamle  kirkegård og er klar for en liten hvil.

Høstbasar!
Når:  Lørdag 18. oktober kl. 15.00-18.00
Hvor: KVT
Hva : matsalg, gratis kaffe/te/saft
Hovedlotteri, kveldsutlodning og årer.
Speiderne har tombola.
Betel Brass sørger for fin musikk. Andakt
ved kateketvikar
NB: Vi trenger mange åregevinster. De
kan leveres på menighetssenteret. Husk
også frist for innlevering av loddbok man-
dag 6.oktober for dere som har loddbok.
Vel møtt til et trivelig samvær!
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Synge i Kolstad kirke – noe for deg?
For å styrke menighetssangen i Kolstad menighet vil det fra
søndag 28 september være mulig å bidra aktivt som forsanger
i gudstjenestene våre.
Interesserte melder seg til kantor 
erling.with.aasgaard@kirken.trondheim.no eller pr. sms til 95
85 18 87 slik at vi kan få oversikt over ressursene.
Vi trenger en «base» med sangglade på (la oss håpe) ca. 20
personer som kan inndeles i forskjellige grupper slik at vi kan

få en viss stabilitet og forutsigbarhet i forhold til oppmøte ved
gudstjenestene. Ideelt bør vi få til at 5-7 personer  kan møte
ved hver gudstjeneste. Forsangerne møter  i kirken kl. 09.50
den søndagen de er satt opp. Det  vil da bli en grundig
gjennomgang av dagens salmer og liturgiske musikk.

Kanskje kan vi også etter hvert kunne bidra med et musikalsk
innslag av og til også! Det forutsettes ikke notekunnskaper
eller sangferdigheter utover det «normale».

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

30. september kl 11.00-13.00
14. oktober kl 11.00-13.00
28. oktober kl 11.00-13.00
11. november kl 11.00-13.00
25. november kl 11.00-13.00
09. desember kl 11.00-13.00

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

26. september kl 19.00-23.30
10. oktober kl 19.00-23.30
24. oktober kl 19.00-23.30
07. november kl 19.00-23.30
21. november kl 19.00-23.30
05. desember kl 19.00-23.30
19. desember kl 19.00-23.30

Mandager kl 19.30-21.30

9. oktober kl 17.00-18.30
13. november kl 17.00-18.30
11. desember kl 17.00-18.30

24. september kl 11.30-13.30
08. oktober kl 11.30-13.30
22. oktober kl 11.30-13.30
05. november kl 11.30-13.30
19. november kl 11.30-13.30
10. desember kl 11.30-13.30

Aldersgruppe

0- 2 år

4 – 7 år

13 – 18 år

Voksne

51+

(Godt) voksne

Møter i menighetsrådet: 
14. oktober/ 11. november/ 09. desember 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.

Konserter:
19. oktober kl 19.00: «Orgel med Erling» v/ kantor Erling With
Aasgård
23. november kl 18.00: «Syng med» - konsert med Kor X

14. desember kl 19.00: Julekonsert med Trondheim gospelkor
og Trondheim ballroomorkester, ledet av Per Even Robertstad

Snart er det Jul igjen…
I hvert fall går tiden ofte fortere enn man tror! Også i år blir det
det Julekafé i Kolstad kirke. Lørdag 15. november kl 11-16 kan
du hygge deg med familien på kaféen med kaffe, saft, grøt og
mye annet. Barnekoret KOMBA-JA! åpner tilstelningen, og så
blir det som vanlig loddsalg og aktiviteter for store og små, før
Byneset Spellemannslag skal opptre. Sett av dagen allerede nå
– velkommen skal du være! Vil du bidra til et vellykket arrange-
ment med kaker, gevinster eller ved loddsalg i ditt nærområdet,
ta gjerne kontakt eller stikk innom.
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Livets gang................................................

Døpte
18.05. Emma Sofie Reksen

Linnea Isabelle Pallesen dePano 
(fra Melhus)
Matheo Robinson Lilleberg

25.05. Ingrid Langørgen Enlid  (fra Heimdal)
Filip Elias Jacobsen Aalbu (fra Berg)
Maja Sivertsen

01.06. Sofia Schjetlein Dahlberg (fra Klæbu)
Leon Harding Skogvold Huynh

08.06. Mille Liebech Bringsli
Lotta Marie Tølløfsen-Skotnes
Niklas Jektvik

22.06. Adelen Kleveland
Mia Harborg Rustad
Helmer Berggård
Brage Andreas Lundhaug Forseth
Mathias Mortensen Nilsen

29.06. Othelie Lorentzen Majala
Ronja Sneve-Pedersen
Kristine Berntzen Wilker 
(fra Tingvoll)
Vincent Børmark Skog

06.07. Stina Aurora Nordvik (fra Ilen)
10.07. Filip Ramampiaro-Egholm 

(fra Kolstad)
13.07. Alva Hansen Skjønhaug

Andreas Solheim Følstad 
(fra Melhus)

03.08. Hermine Holthe Dybvik
Malin Eline Ranøyen (fra Melhus)
Noah Alexander Kverkild

17.08. Linus Bjørgmo (fra Heimdal)
Sverre Landrø Nilsen

24.08. Vilma Jektvik-Hammervold
Ella Rørbakk (fra Berg) 
Leander Asp Gammelsæter
Christopher Thonstad

07.09. Mathias Risan-Dyrset
Adrian Hansen Sellesbakk
Ola Røsberg Sotberg
Linus Rørvik Stellander

Vigde:
24.05. Maja Thrana Albrigtsen og 

Stian Tangvik
07.06. Marita Refseth Hergren og 

Mats Bjerke
Veronica Kjærnåsen Simonsen og 
Pål Christian Nielsen

14.06. Tina Løhre og Lars Bakke
Siri Sollund Hegsbro og 
Jan Erik Leirtrø
Benedikte Sumstad og Frode Sumstad

12.07. Linn Hoffstrøm Pedersen og 
Steinar Gram

26.07. Hanne Johansen Vollan og 
Jonny Johansen Vollan

02.08. Beate Vinje og Bård Røstad
09.08. Andrea Vold og Nicklas Berg
16.08. Lene Vanebo Stene og Erlend Amundal
30.08. Hilde Nesset og Arild Simonsen

Døde:  
12.05. Åsta Annie Kristiansen
20.05. Gunnar Vollvik
30.05. Astrid Løkken
02.06. Gunhild Løvaas
09.06. Ingeborg Buseth
24.06. Marianne Rudolfsen
26.06. Ingulf Ove Holm
08.07. Birgit Pauline Vårvik
09.07. Ingrid Bæverfjord
20.07. Lisbeth Hammer
31.07. Kåre Olav Sand
06.08. Mikal Næsset
08.08. Hege Svendsen
16.08. Elin Grethe Hjertø
18.08. Lars Johan Abelseth
23.08. Eldbjørg Enebakk Jensen
24.08. Jørgen Kellerblock Søbstad-Eide
25.08. Karl Åsmund Kristiansen
27.08. Hjørdis Bergljot Fiskvik

Heimdal Tiller

Kolstad
Døpte

25.05 Malene Alexandra Kojen
01.06 Elina Søderlund-Thorvaldsen

Maria Volden Taftø
08.06 Nora Hauge Børset

Celia Sofie Lerfald
27.07 Theodor Mostue Holte
03.08 Celine Jakobsen Navelsaker
10.08 Leah Mortensen Bjærum
24.08 Emeli  Bredesen Smaavik

Isabella Sletten Stensø
31.08 Carmen Cornelia Flatnes Nordgård

Vigde
31.05 Lene Sumstad og Stein Erik Larsen
28.06 Vibeke Hokstad og Markus Wevang

Døde
10.05 Steinar Bent Edvart Andreassen
13.05 Solbjørg Kristine Gaarden
15.05 Agnes Okstad Bye
02.06 Malfrid Johanne Nilsen
20.06 Hildur Kaasbøll
28.06 Reidar Thoresen
30.06 Anne Kjelldrun Gellein
15.07 Ruth Jensen

Astrid Gerd Rogstad
24.07 Kjell Anonsen
10.08 Peggy Alfrida Vårum
14.08 Einar Ellefsen

Anne Lise Vevang 
17.08 Jenny Oline Grønvik
18.08 Bjørg Paasche
24.08 Jorunn Berg

Døpte
18.05 Sunniva Bergsdal Johansen
01.06 Sara Tangvik Eriksen

Elise Monsøy Nyhus
Leon Kimani Zachariassen-Myraas

08.06 Leon Ilias Iversen
22.06 Kristoffer Johan Haslebrekk

Mathias Remman Oldervik
29.06 Rikke Bolt-Evensen Sølvernes
20.07 Roald Eines
27.07 Henrik Ingolf Johansen
10.08 Ella Ingeborg Angen

Timo Joo Fiksdahl
Sara Leiseth Skipnes

17.08 Jonathan Fjell Thorgård
31.08 Mathias Jonassen

Emma Kapfer
Henrik Kapfer
Katarina Spencer Niedzwiedzki
Albert Ulvin

Vigde
14.06 Eva Hofstad og Thomas Hagen
21.06 Mona Øien og Ole Sigurd Nordbø
28.06 Ann Kristin Hammervold og 

Frode Ulstad
26.07 Hege Tetlie Forfot og 

Paul Olai Tetlie Forfot
16.08 Tonje Øyen og Halvor Sagen

Døde
04.05 Randi Haugen
08.05 Tordis Elisabeth Tårland
15.05 Michael Parmas

Randi Helene Vitsø
17.05 Åse Bergfall
23.05 Ellen Øvrehus
24.05 Tom Josefsen
28.05 Greta Raphaug
29.05 Eldbjørg Samdahl
09.06 Eldbjørg Rasmussen
30.06 Ann Kristin Lyslo
26.07 Marit Charlotte Fossum
30.07 Inga Karoline Flaathe
07.08 Lars Rø
10.08 Helge Eiliv Sørgård
13.08 Ingvar Berg
15.08 Karl Eilert Noreng
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Ansatte i Heimdal Prosti

Heimdal menighet
Heimdal preste- og menighetskontor, Prosten i Heimdal, Heimdalsvn 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, 414 18 322
E-post: marit.brenne.fagerli@kirken.trondheim.no

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

Menighetsforvalter Knut Arne Aasen   468 55 625.
E-post: Knut.Arne.Aasen@kirken.trondheim.no

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

Kirketjener Einar Landrø, 415 59 745

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

Diakon Kaarina Kauppila, 482 38 105
E-post: kaarina.kauppila@kirken.trondheim.no

Kateket Grethe Ramampiaro, (permisjon) 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 (permisjon)
480 63 448
Vikar kirketjener Lauriz Løfall, 452 81 317

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

Vikar for kateket Odd Erik Stendahl, 469 20 925
E-post: odd.erik.stendahl@kirken.trondheim.no
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3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer BADEROM, FLIS, MUR- OG PUSSARBEIDER

Østre Rosten 26 · 7075 Tiller
Tlf: 72 88 11 00 · Mobil 98 08 11 11

jorn@murerkompaniet-as.no · www.murerkompaniet-as.no



Menighetsblad for Heimdal, Tiller og 
Kolstad blir utgitt av menighetsrådene i
Heimdal, Tiller og Kolstad. 
Bankgiro: 9235 20 63209

I redaksjonen:
Bertel Aasen, Anne Liv Elvestad, 
Jon Smidt, Grete  Westrum Sortland, 
Lars Mostad, Britt Arnhild Wigum 
Lindland. Åge Søsveen og Håkon Tørring.

Distribusjon Tiller: 
Jan Fredrik Tønnesen 72 88 74 87
Layout/trykk: 
Orkla Grafiske AS - 72 48 23 20
Opplag 16200.

Use your talent 
25. oktober vil det bli gjennomført talentiade for ungdommer. 
Dette skjer i Kolstad kirke, men er for ungdommer i alle menighetene.
Har du et talent i sang, spill, dans? Spiller du i band? er du rå på sjonglering? 
Meld deg på på www.tro.heimdal@kirken.trondheim.no . Du finner mer informasjon
På facebook på «Use your talent 2014»


