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Ord til ettertanke
av Bertel Aasen

Gudstjenestene gir Gudsnærvær

I de snart 40 år jeg har praktisert som prest har jeg mange
ganger møtt mennesker som må komme seg til gudstjeneste
og oppleve fellesskapet der så sant det er mulig. En må oppleve
Gudsnærværet og kraften det gir for hverdagen. Gudstjenesten
er viktig påfyll av Guds gaver.

Karsten Isachsen har sagt noe viktig om dette i en av sine
bøker: Det er umulig å ikke bli berørt av Gud i en gudstjeneste
om en er åpen for det. Det kan skje gjennom salmer, musikk,

bønner, dåp, nattverd og prekenen.
Alt i en gudstjeneste kan gi meg
Gudsnærvær.

De første kristne både innså dette og
erfarte det. Derfor var de hver eneste
søndag eller sabbat samlet for å er-
fare Guds handling i deres eget liv og
i livet til andre menneske. Og apost-
lenes gjerninger forteller at de opp-
levde gleden av at flere ble med i et
dypere Gudsfellesskap.

Det er noe som uroer meg. Flere sier til meg i dag at de har så
mye å være opptatt med og prioritere at de har ikke anledning
til å delta i gudstjenestene. Gudstjenestene betyr ikke noe spe-
sielt for dem.

I bibelen vår er det flere sterke bilder på dette å være i et guds-
tjenestefellesskap. Det handler om å høre til i et fellesskap som
sammen opplever Guds nærvær og gir hverandre styrke. Vi
leser om treet og greinene i Joh 15. Byggverket av steiner 1.
Peters brev kap 2 og legemet og lemmene 1. Kor 12.

Jesus visste at det er viktig og livsnødvendig for oss å høre til i
et menighetsfellesskap. Først og fremst for at vi skal bli bevart i
Guds kjærlighet, men også være et redskap for Gud til å føre
nye mennesker inn i dette rike livet. Uten at det finnes et le-
vende menighetsfellesskap blir det ikke noe vokster i Guds rike
der vi bor. Gud har tatt en stor sjanse. Han har gjort seg av-
hengig av deg om meg for at hans rike kan vokse. Det er tanke-
vekkende.

Hvordan barn opplever gudstjenesten? Kan den helt vanlige høy-
messen ha noe å tilby barnet eller bør vi satse på å finne noe
annet å tilby til barnefamilier? Jeg tenker at begge deler er viktig.
Den vanlige høymessen burde være sånn at barn kan delta, om
ikke med alt, så hvert fall delvis. Vi kan hjelpe barnet til å delta ved
å ordne et eget barnebord eller barnealter hvor barna kan ha akti-
viteter som passer for deres alder. Det er også viktig at vi har
gudstjenester som er spesielt rettet mot barnefamilier.

Når barnet kommer til høymesse, kan det av og til oppleves lang-
tekkelig. Det kan hende at barna har lyst til å bli med på deler av
gudstjenesten. For eksempel ved å delta i nattverd eller komme
frem for å se dåpen. Når det er preken kan de kanskje ha lyst til å
gjøre noe helt annet. Derfor har vi barnebordet/barnehjørnet i kir-
ken. I barnehjørnet finner man tegnesaker, bøker eller kanskje til
og med et eget barnealter hvor de selv kan delta i gudstjenesten
ved å skrive eller tegne en bønn. I Tiller kirke har vi startet et pro-
sjekt med å ordne et nytt og fint barnealter og barnebord. Vi har

Barn i gudstjenesten
«Det skjer masse rart i en gudstjeneste. Der snakkes det om Jesus og Gud. Jeg liker best når det er stasjoner (bønnevandring).
Sånne barnegudstjenester og spagettigudstjenester er de artigste. Jeg liker når vi spiser god mat. Det er også artig å møte ven-
ner. Det er fint når vi synger i gudstjenesten. Jeg liker best å synge «Måne og Sol». Det er også artig når man kan ha oppgaver i
gudstjenesten, for eksempel å synge i kor.
Det kjedeligste er når presten snakker og jeg må høre det og ikke kan gjøre noen ting selv.»

Jente 7 år
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også flyttet barnebordet til midt i kirken. Tanken er at barna i
større grad får oppleve at de er en del av fellesskapet og deltakere
i gudstjenesten.

Det også finnes en del gudstjenester som er rettet mot barnefami-
lier. På Tiller for eksempel, har vi familiegudstjeneste en gang i
måneden. Der er programmet laget sånn at det er enkelt for barn
å delta. Vi satser på å ha preken som passer for alle aldersgrupper
og noen kjente barnesalmer. Vi har også noe som kalles spagetti-
gudstjeneste på menighetssenteret en gang i måneden. Da lager
ansatte i menigheten middag som alle som kommer spiser sam-
men. I spagettigudstjenestene har vi aktiviteter til barn i ulike
aldre. Vi har for eksempel juleverksted før jul og påskevandring
med forskjellige hobbyaktiviteter før påske. Vi avslutter samling-
ene med en enkelt gudstjeneste hvor barna kan delta aktivt.

Barna bør ha sin naturlige plass i gudstjenesten. Det kan være
godt for barna å føle tilhørighet til en kirke og en menighet. Når vi
tar barn med oss til gudstjeneste så hjelper vi barn til å bli kjent
med Gud og til å kjenne menighetens fellesskap. De fleste barn

synes at det er spennende til å bli med i kirka eller de forskjellige
aktiviteter der. Barn liker å utforske kirken og troen. Det er jo mye
spennende som skjer i gudstjenesten.

Erfaringen sier at barna best liker å være i gudstjeneste når de blir
involvert og synligjort. Viktigere enn å høre, er å gjøre. Tenne et
lys, synge eller vandre rundt i kirken, snakke med Gud (be) og
bruke sine sanser til å lukte, smake, kjenne og høre.

Det kan være viktig at vi foreldre tar oss tid til å forklare hva vi
gjør, og hjelper barna å bli med. Det er mye spennende og frem-
med i gudstjenesten men når vi voksne blir med og veileder
barna, gjør vi det kjent for dem. Ta barn med til nattverd og la dem
tenne lys. Det kan også vær greit å bli i kirken litt etter gudstje-
nesten for å bli kjent med den. Gå rundt og bruk litt tid.
Vi i Heimdal prosti har mye å tilby barn i ulike aldersgrupper. Ta
gjerne kontakt med oss ansatte hvis dere lurer på noe eller vil
melde barna på til forskjellige aktiviteter. Og ikke minst, vi ønsker
barn velkommen til gudstjeneste i kirkene våre!

Katri Sundvall-Falck

Som prest i en menighet er Tord selvsagt opptatt av gudstjenes-
ten, og hva den kan gi mennesker av dybde i livet. Som barn og
ungdom hadde gudstjenesten liten plass. Men som 21-åring tok
han et personlig valg, etter å ha blitt utfordret av ungdommer på
gata i Oslo.
- De ledet meg til et møte med Jesus, og da ble gudstjenesten
kjempeviktig for meg. Jeg måtte av sted for å få påfyll, mer kunn-
skap, mer innsikt i livet sammen med Jesus.
Og for Tord førte dette til at han oppsøkte mange forskjellige me-
nigheter, for å se hvor han fikk oppleve mest Gudsnærvær i livet
sitt.

Så ble det til slutt Den Norske kirke og teologistudiet.
Hvorfor?
- Det opplevdes mer og mer naturlig for meg. Her var jeg døpt og
konfirmert. Her har jeg hørt til i alle år, selv om jeg ikke har vært
aktiv som barn og ungdom. I denne kirka ville jeg være med å gi
mennesker del i det største et menneske kan oppleve: Guds kjær-
lighet i Jesus Kristus.

Hvorfor er gudstjenesten viktig for menneskene?
- Den er jo livgivende. Alle som er åpne for det, blir i en gudstje-
neste berørt av Guds nærvær. Det kan skje gjennom bønnene,
salmene, tekstlesningen og prekenen. Det er mange som vandrer
ut fra en gudstjeneste, med en Gudsopplevelse som betyr mye for
dem i en ny hverdag.

Tord legger til at selv om en ikke alltid har hatt de store opple-
velsene i en gudstjeneste, så er Gud tilstede enten man merker
det eller ikke.

Og han legger til at det å være til stede i gudstjenestene, er et vit-
nesbyrd om at mange opplever Gud og vil tilbringe livet sammen
med ham.

Bertel Aasen

Kapellan Tord Thuen i Tiller:

Tord Thuen (34) startet som kapellan i Tiller menighet
i januar. Han har allerede møtt mange tillerbygg i
ulike sammenhenger, og syns det er en fin plass å
være prest på.

Gudstjenesten er et møte med Gud
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- Hvorfor går dere til gudstjeneste?
- Helt siden jeg var barn har jeg vært
med til kirka, sier Torunn, - men først
som ung voksen begynte jeg å gå fast.
Det ble en viktig del av søndagen for
meg.

- Hvorfor?
- Du vet at du får påfyll for trua og fel-
lesskap med andre. Og så roen: Det
er godt å kunne sette seg ned og
bare være til stede. Det er som et
hjem, et sted jeg hører hjemme.

Per er enig: - Jeg kjenner jeg trenger
å være en del av gudstjenestefelles-
skapet. Vi lever sånne liv at den trua
vi har fått i gave, blir truet. I guds-
tjenesten – i bønnene vi ber sam-
men, når vi synger sammen eller
deltar i trosbekjennelsen sammen –
blir det tydeligere for meg hva tru er.
Det hjelper oss å holde fast på det vi
har fått.

- Ja, ikke minst sangen og musikken er
viktig, istemmer Torunn. - Det er kan-
skje ikke alle sanger og salmer jeg
liker like godt, men det er virkelig
mange fine tekster og melodier, og
så er det noe med fellesskapet i
sangen. Akkurat det ble forresten
veldig tydelig i fjor under NRKs sal-
memaraton fra Vår Frue kirke.

Per: - Etter hvert som jeg blir eldre,
verdsetter jeg enda mer de faste ledd-
ene i gudstjenesten, det at vi kan
synge sammen eller stå sammen og
lese trosbekjennelsen eller fadervår
høyt – med en felles stemme liksom.
Det ble så tydelig for meg på en
gudstjeneste i vår: Det var så mange
som deltok, og jeg kjente at gudstje-
nesten er noe vi deler med andre.

- Gudstjeneste er altså ikke bare noe vi
er med på for vår egen skyld da?

- Nei, fellesskapet er viktig, mener
både Torunn og Per. – At vi gjør
dette sammen med andre. Ja, bare

det å se de andre som kommer, og
som trenger det samme som du, sier
Per.

- Det kjennes veldig tydelig ved natt-
verden, sier Torunn. – Det å gå sam-

men opp til alteret, kanskje mens vi
synger en salme – det gjorde vi aldri
før, men det er fint – det er som å gå
i samlet flokk opp til Gud.

- Ja, derfor er det så fint også når flere
deltar på ulike måter – som når dåps-
familier er med og leser tekster eller
deltar med sanginnslag, sier Per.

- Vi har snakket om det å være sammen
i salmesangen, i trosbekjennelsen, i
nattverden, i dåpen – hva betyr alt det
andre som skjer i en gudstjeneste for
dere?
Torunn: - Jeg er glad for samlingsbønnen
helt i starten. Den minner om den gamle
klokkerbønnen: Vi har kommet hit for å
få noe, bønnen gjør oss lyttende. Og så
er det fint å ha syndsbekjennelsen tidlig i
gudstjenesten også: Du kan komme fram

til Gud med alt du har, legge det fra deg,
ta imot nåden, og så er du klar til å takke
og tilbe etterpå.

- Og prestens velkomstord, sier Per –
de kan skjerpe min oppmerksomhet,
men det må ikke bli en lang preken
av det. Så kort at du venter på fort-
settelsen. Selve prekenen har jeg et
litt dobbelt forhold til. En god preken
kan godt være lang, men noen
ganger tenker jeg at det gjerne
kunne vært bare en kort understre-
king av hovedpoeng i teksten.

- Vi var på en dåpsgudstjeneste i Oslo,
der vi sang en fin sang, og så sa
presten noen korte ord – det var
prekenen!

- Helt til slutt i gudstjenesten blir vi sendt
ut til det vanlige livet med ordene: «Gå i
fred og tjen Herren med glede!» Det er
så fint å ha dette med seg ut, sier Torunn.

Per er enig, men synes det er viktig at de
ordene virkelig kommer helt til slutt, slik at
musikken organisten spiller som avslut-
ning, postludiet, blir en del av gudstjenes-
ten og ikke bare bakgrunnsmusikk når folk
reiser seg og går. Det er godt med det ord-
løse iblant, mener Per, - en liten stund for
stillhet og ettertanke. Vi må ta vare på det
lille vi har av det i dagens samfunn.

- Hvor mye skal gudstjenesten fornyes,
og hvor mye skal vi ta vare på det
kjente?
- Det må vel være en fruktbar spen-
ning her. Vi har jo snakket om hvor
viktig deltakelse er, og deltakelse for-
utsetter at ikke alt er nytt og ukjent.
Men det må fornyelse til også:
Innenfor de kjente og faste ram-
mene kan uttrykksformene gjerne
variere.

Gammelt og nytt, deltakelse og variasjon –
slik rammer gudstjenesten inn livene våre
og lever med oss.

Jon Smidt

- Gudstjenesten er noe vi deler med andre
Lys, kjølig og våt junikveld over Uståsen, med vid utsikt over Leinstrand, Gaulosen og Melhus. Vi har avtale
med Torunn og Per Knutsen. Seinere på kvelden skal de norske fotballjentene spille VM-kamp mot Elfen-
benskysten. Torunn og Per har døtre som har spilt på landslaget tidligere og skal se den kampen. Men
først skal det handle om enda viktigere ting i livet enn fotball. Om gudstjenesten.
– Er gudstjenesten viktigere enn fotball forresten? Mange kirkemedlemmer går i kirken bare ved spesielle
anledninger – dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelser. Men noen går altså helt frivillig til kirken på helt
vanlige søndags formiddager. Torunn og Per Knutsen for eksempel. Hvorfor det egentlig?
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Ungdommene understreker at betydningen av tilhørighet og
felleskap på tvers av generasjoner og alder er essensiell for
å føle seg hjemme i gudstjenesten.
« For meg er det viktig med en følelse av fellesskap rundt
gudstjenesten. Jeg er opptatt av at alle skal føle seg hjemme
i kirken, og tror det kan oppnås ved at menigheten får mu-
lighet til å delta i, heller en å se på, gudstjenesten. Det er
samtidig viktig at man kan komme og sitte i stillhet når det
er det man trenger. Gudstjenesten bør ha noe for alle gene-
rasjoner og behov» - Solaug.
Hvordan opplever dere gudstjenesten?
Solaug: For meg er gudstjenesten et sted jeg henter energi
og gode ord jeg kan ta med meg gjennom uken. Den er ofte
avslappende, og gir tid og rom for å tenke, noe som er vel-
dig positivt. Jeg opplever allikevel også at gudstjenesten kan
bli noe repetitiv og lite engasjerende.
Christina: Jeg opplever gudstjenesten som en tid hvor sinnet
mitt er åpent og hvor jeg får puste. Gudstjenesten minner
meg på at vi alle er et verdifullt lem på Kristi legeme, vi er
alle et felleskap. Selv om jeg er glad i tradisjoner, må menig-
heter variere litt på hvordan de holder gudstjenester, det

kan bli litt repetivt - noe som kan gjøre gudstjenesten litt
trøttende.

Hva skulle dere ønske var annerledes?
Solaug: Det hadde vært fantastisk med mer variasjon og
flere forskjellige gudstjenester. Jeg tror også det hadde vært
veldig positivt med større fokus på at gudstjenesten er en
feiring. Enkelte ganger gir stemningen, og kanskje spesielt
musikken, inntrykk av at gudstjenesten er en alvorlig og
nesten trist samling, noe det absolutt ikke trenger å være!
Christina: Skulle ønske vi kunne variert mer. Få flere unge
interessert i Gudstro og delta på gudstjenester. Jeg opplever
det vanskelig å delta på søndagsgudstjenester da jeg har
ekstra jobb i helgene - det tror jeg flere unge/studenter har.
Selv om det finnes andre alternativer i Trondheim, så er det
noe annet når du er på gudstjeneste i din egen menighet -
hvor du føler deg hjemme. Enkelte prester er flinke til å
bruke menigheten aktivt med i gudstjenesten, skulle ønske
flere gjorde dette.

«I gudstjenesten opplever jeg at mitt sinn er åpent
og jeg får puste».

Ungdomslederne Christina Angelica Monsvoll, til høyre, (19) og Solaug Trøan Ellefsen, til venstre, (20) fra
Kolstad menighet deler deres tanker rundt gudstjenesten. Begge stiller som kandidater til høstens menig-
hetsrådsvalg.
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Anne Hirsch
68 år
Eyvind Løkkens veg 6
7091 Tiller

Svein Willy Danielsen

67 år
Lykkmarka 10 B
7081 Sjetnemarka

Leiv Erik Elvestad
66 år
Rognbudalen 30
7092 Tiller

Finn Sverre Drabløs
57 år
Starrmyra 58
7091 Tiller

Alf Egil Aaberge
55 år
Torvmyra 135
7091 Tiller

Lars Konrad Mostad
62 år
Svartholtet 4
7092 Tiller

Jan Fredrik Tønnesen
65 år
Moltmyra 12
7091 Tiller

Randi Husevåg Garnes
60 år
Alf Godagers veg 7 B
7081 Sjetnemarka

Ludvig Karlsen
70 år
Lykkmarka 13
7081 Sjetnemarka

Ellen Margrete Hognestad
68 år
Moltmyra 72
7091 Tiller

Håvard Holm
45 år
Lunderhaugen 33
7081 Sjetnemarka

Kandidater til Tiller menighetsråd - valget 2015

På menighetens hjemmeside www.kirken.no/tiller finner du en fyldig presentasjon av kandidatene
og det de mener er viktig arbeid i et menighetsråd.

Oddleiv Moen

Tonje Djupvik Aspli

Ivar Yrke

Linnea Gunnes

Åge Søsveen

Gunnhild Glømmen

Olav Johannes Nilsen

Aud Ellinor Holst Breivold

Jon Smidt

Brita Vestbøstad

Kjell Petter Olaussen

Peter K Værlien

Mary Morrison

Kandidater til Heimdal menighetsråd - valget 2015
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Kandidater til Kolstad menighetsråd - valget 2015

Runar Walderhaug
(54 år)
Huseby

Lene Bye Lorentzen
(44 år)
Huseby

Rolf Per Giskeødegård
(72 år)
Flatåsen

Christina Monsvoll
(20 år)
Flatåsen

Solaug T. Ellefsen
(21 år)
Huseby

Helge Harsvik
(70 år)
Flatåsen

Lauritz Løfall
(35 år)
Saupstad

Hanne Elisabeth Jystad
(56 år)
Huseby

Sigrun Kristine Helle
(58 år)
Saupstad

Robert Johansen
(81 år)
Flatåsen

Bodil Akuffo
(56 år)
Huseby

Inger Johanna O. Jystad
(82 år)
Huseby

Gunnar Aadne Solbakken
(69 år)
Huseby

Seniorrådgiver, prosjektleder hos Geomatikk IKT på Tyholt.
Jeg mener at Kolstad kirke og menighetsarbeidet bør stå frem tydeligere i lokalsamfunnet. Min
sterke side er organisering. KM bør samles om felles mål, og etablere samarbeid med andre en-
heter i lokalsamfunnet.

Førstekonsulent/studieveileder ved Dronning Mauds Minne Høgskolen
Jeg ønsker å bidra til at kirken vår blir brukt av både barn og voksne. Kirka vår skal være åpen og
inkluderende, den skal være en plass å komme både i sorg, glede, hverdag og fest.

Pensjonist
Jeg er opptatt av at Kirka har mange store og viktige oppgaver for samfunnet vårt,
Jeg ønsker å bidra til at kirka skal være et sted der alle som ønsker det kan finne en plass.

Lærling som barn og ungdomsarbeider.
Jeg har lenge vært en del av kirkens frivillige arbeid. Jeg synes det er viktig at kirken tilbyr aktivite-
ter, og er en møteplass for de som bor i nærmiljøet, slik at den blir en arena for tilhørighet og fel-
leskap. Jeg brenner spesielt for utvikling av barne-og ungdomsarbeidet.

Studerer drama og teater ved NTNU
Jeg ønsker å bidra med min generasjons ønsker og ideer til menigheten. Jeg er spesielt interes-
sert i å videreutvikle Kolstad menighets potensiale som en mangfoldig, åpen og inkluderende
menighet.

Pensjonist
Jeg ønsker å bidra til å styrke frivillighetsarbeidet i nærmiljøet, og i kirka vår. Utover saker som
evt. er i innen økonomi/organisasjon, bør vi arbeide mere med hvordan vi kan få flere til å enga-
sjere seg i kirka på forskjellige områder.

Renholder og kirketjener
Det jeg har som visjon for Kolstad kirke er ei levende kirke. Jeg har jobbet en del med ungdoms-
klubb her i Kolstad, men ønsker og få utvidet ungdomstilbudet Ellers så ønsker jeg å få Kolstad
kirke mer synlig i nærmiljøet.

Saksbehandler, Trondheim kommune
Jeg har vært med i menighetsrådet en periode og har funnet det veldig interessant og lærerikt.
Har vært med i Heimklang siden 2003/2004 og er fortsatt med der. Håper det i framtiden blir et
kirkekor i Kolstad kirke.

Hjemmeværende (tidligere lærer)
Jeg vil jobbe for at folk skal føle tilhørighet til Kolstad menighet. At kirken skal være et godt sted å
komme til. Barn og unge er en gruppe det er viktig å satse på.

Pensjonist (tidligere klokker og menighetssekretær)
For tiden er jeg aktiv som medarbeider ved Åpen samling 51+ ved Helsehuset, og har i tillegg ar-
beidserfaring fra menighetsarbeid i Trondheim og gatevirksomhet i regi av Frelsesarmeen.

Hjelpepleier
Jeg har et stort ønske om vekst i kirka vår. Vi må tenke nytt sammen. Det er veldig mange flotte
mennesker som bor her, som kan hjelpe til med dette, og kanskje selv få hjelp tilbake.

Pensjonist
Jeg har vært med i menighetsrådet i flere perioder og synes det er interessant og givende å være
med. Viktig alle aldersgrupper er representert i menighetsrådet. Har tidligere vært med på
sammenkomstene ned på Søbstad Helsehus på torsdager.

Pensjonist
Jeg er opptatt av at menigheten må få tilstrekkelige økonomiske rammer fra fellesrådet/kommu-
nen til å kunne gjennomføre sine lovbestemte oppgaver.
Ellers er det viktig å videreutvikle samarbeidet mellom ulike deler av organisasjonen, samt å
styrke dåpsarbeidet.



Gudstjenester

Dag – dato - prekentekst

Søndag 06. september
15.s i treenighetstiden
Luk 10, 38-42

Søndag 13. september
16. s i treenighetstiden Matt 5,
10-12

Søndag 20. september
17. s i treenighetstiden
Luk 7, 11-17

Søndag 27. september
18. s i treenighetstiden
Matt 8, 5-13

Søndag 04. oktober
19. s i treenighetstiden
Joh 7, 14-17

Søndag 11. oktober
20. s i treenighetstiden
Mark 10, 2-9

Søndag 18. oktober
21. s i treenighetstiden
Luk 16, 19-31

Søndag 25. oktober
Bots og bønnedag
Luk 18, 9-14

Torsdag 29. oktober

Søndag 01. november
Allehelgensdag
Matt 5, 13-16

Søndag 08. november
24. s i treenighetstiden
Kol 1, 24-29

Søndag 15. november
25.s i treenighetstiden
Matt 14, 22-34

Fredag 20. november

Søndag 22. november
Kristi kongedag
Matt 25, 1-13

Søndag 29. november

Søndag 06. desember

Heimdal kirke

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Aasen. Offer:
Vennskapsmenigheten i Keren

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Aasen.
Offer: Israelsmisjonen

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste.
Høsttakkefest Løvenskiold Kvam.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 VANN Temagudstjeneste
m/dåp. Løvenskiold Kvam og
Grandy-Teig.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Vikar. Offer: KIA

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Grandy-Teig. Offer: Me-
nighetsarbeidet

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp. Løvenskiold Kvam.
Offer: TV-aksjonen

Kl. 11:00 Gudstjeneste.
Grandy-Teig.
Offer: Vassfjellkapellet

Kl.11:00 LYS temagudstjeneste
m/nattverd. Løvenskiold Kvam.
Offer: Menighetsarbeidet.
Kl. 18:00 Minnegudstjeneste.
Løvenskiold Kvam.
Offer: Menighetsfakultetet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Løvenskiold Kvam.
Offer: Kirkens SOS i Trøndelag

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp. Grandy-Teig.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Aasen.
Offer: Misjonsprosjektet.

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp. Grandy-Teig.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11:00 HÅP Temagudstjeneste
m/nattverd. Løvenskiold Kvam.
Offer: Menighetsarbeidet.

Tiller menighetssenter

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Thuen.
Presentasjon av konfirmanter.
Offer: Changemaker

Kl.11:00 Gudstjeneste. Andresen
Presentasjon av konfirmanter.
Offer: KVT

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste.
Thuen. Offer: Himalpartner

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Andresen.
Offer: De fire diakoninstitusjoner

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Thuen.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Andresen.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp og nattverd. Thuen.
Offer: TV-aksjonen

Kl. 11:00 Gudstjeneste. Andresen.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/
nattverd. Thuen.
Offer: Gå Ut Senteret.
Kl. 16:00 Minnegudstjeneste.
Thuen

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp og nattverd. Andresen.
Offer: Misjonsprosjektet i Etiopia

Kl. 11 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Thuen.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/natt-
verd. Andresen.
Offer: Menighetsarbeidet
Kl. 13:00 Gudstjeneste m/dåp.
Andresen. Offer: Menighetsarb.

Kl. 19:00 Lysmesse. Thuen.
Offer: Strømmestiftelsen

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp og nattverd. Andresen.
Offer: KFUK/M Tr.lag.

Kolstad kirke

Kl. 19:00 Kveldsmesse m/nattverd.
Robertstad. Offer: menighetsarbei-
det. Gjest: Anne Hirsch.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/konfir-
mantpresentasjon. Lund Hammer og
Alpermann. Offer: KFUK/M

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Robertstad. Offer: menig-
hetsarbeidet

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste
m/dåp. Lund Hammer og Alper-
mann. Utdeling av 4-årsbok. Barne-
koret Komba-Ja deltar.
Offer: menighetsarbeidet

Kl. 19:00 Kveldsmesse. Vikar.
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11:00 Nattverdgudstjeneste på
Søbstad helsehus. Alpermann

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Robertstad.
Offer: TV aksjonen.

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/konfir-
mantpresentasjon. Lund Hammer og
Alpermann. Offer:Misjonspr i Mali.

Kl. 19:00 Minnegudstjeneste.
Robertstad, Alpermann og Kristiseter

Kl. 19:00 Kveldsmesse. Alpermann.
Gjest: Anne Lill Lia.
Offer: menighetsarbeidet

Kl. 19:00 Ungdomsgudstjeneste.
Lund Hammer og Alpermann.
Dansegruppen ALIVE deltar.
Offer: menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Robertstad.
Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 19 Rockegudstjeneste v/trosopp-
læringen i Heimdal prosti

Kl. 11:00 Gudstjeneste m/dåp og
nattverd. Robertstad.
Offer: menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste m/dåp
og nattverd. LysVåken deltagere
medvirker. Offer: Bymisjon

Kl. 19:00 Lysmesse. Lund Hammer
og Alpermann.
Offer: Menighetsarbeidet



Tanker i tiden:
Ikke å velge er også et valg!

Høsten 1996 kom jeg i nyopprettet stilling.
Heimdal menighet var da preget av for få an-
satte, og mange menighetsmedlemmer var
svært glad over at de ansatte fikk mulighet til å
gjøre noe mer enn bare de «lovpålagte» tjenes-
ter.

Jeg skriver nå fordi jeg savner flere av
dere i gudstjenstefellesskapet. Ikke
som en moralsk pekefinger, som jeg
vet det lett kan høres ut. Men fordi
jeg vet at litugien, sakramentene, sal-
mene og Ordet gir oss noe som ing-
enting annet kan gi oss. Gud møter
oss i gudstjenesten. En har sagt:
«Kommer du med et åpent sinn til en
gudstjeneste, kan du ikke gå uberørt ut.» Guds
Ånd bevirker oss og lever i oss, vi fikk den i
dåpen. I et samfunn som endres fortere enn
noen gang, trenger vi noen møtepunkt som
holder oss fast. Som møter oss med nådehilsen
og sender oss ut med velsignelse.

Opp igjennom årene har vi hatt mange forskjel-
lige arbeidsformer i menigheten, slik som fami-
liekor, barne- og ungdomsklubb, Alfakurs og
temagudstjenester, julemesse, og kor for barn,
unge og voksne. Til tider har det vært stor akti-
vitet – kanskje for stor. Mange har båret barn

til dåpen, blitt konfirmert, vigd og fulgt sine
kjære til graven.

Midt i dette har vi hver søndag feiret gudstje-
neste, slik Bibelen oppfordrer oss: De holdt

seg trofast til apostlenes lære og
fellesskapet, til brødsbrytelsen og
bønnene. Apgj. 2,42. Dette er
hjertet i menighetes arbeid. I
gudstjenesten får vi ord og sakra-
ment. Det er hovedessensen for
oss kristne.

Årene har gått og flere av dere
som trofast har vært i fellesska-
pet, er blitt eldre og helsen har

sviktet. Noen kjenner på at livet har tatt andre
vendinger enn forventet, barn har blitt voksne
og flyttet ut, gamle foreldre krever sitt, jobb,
hytte, hus og andre aktiviteter tar tid. Sosiale
medier gjør at mange holder kontakten der.
Mye i menighetens liv og arbeidsformer en-
dres, men noe endres ikke.

Jesu ord om at vi trenger hverandre og at han
vil gi oss det vi trenger i livet, endres ikke. «Jeg
er vintreet, dere er grenene» (Joh.15,5), står fast.

Vi er flere ansatte, men en menighet er ikke en

bedrift, men levende mennesker som søker
sammen fordi vi har en felles tro. Presten er
viktig for menigheten, men menigheten er også
viktig for presten.

Jeg undrer meg over, hvor det ble av mange av
dere som kom til gudstjenesten mer eller min-
dre regelmesssig før, men som nå sjeldent
eller aldri er å se? Var det for barnas skyld vi
gikk i kirken? Har vi funnet andre fellesskap?
Har vi sluttet å forvente noe mer av Gud? Har vi
det for travelt eller for godt, så vi ikke har tid til
Gud? Eller hva er det som gjør at du aldri kom i
gang med å søke gudstjenesten igjen?

Hvordan kan vi sette oss selv i en posisjon slik
at Gud kan få tid og rom til å la oss modnes
som kristne.? Da er det å komme sammen til
gudstjeneste helt sentralt.

Kanskje du kan bruke litt tid for å reflektere
over hvem Gud er for deg? Hvor din lengsel
ligger.

Så håper jeg at dere kan være med å snu tren-
den med at kirkesøkningen går ned. Ikke for å
demme opp for dårlig samvittighet , eller fordi
jeg sier det, men fordi dere lengter etter å ta i
mot mer av hva Gud gir.
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Vi står foran flere viktige valg hver dag, enten
velger vi selv eller så lar vi andre velge for oss.
Nå står både kommunevalg, valg til Bispedøm-
meråd og valg til Menighetsråd for døra
(14.september). Det blir et spesielt viktig valg.
Vi har hatt «Rød-grønn» regjering, og vi har nå
en «Blå-blå» regjering. Nå er ikke regjering og
kommunestyre det samme, men vi har sett hvor
store endringer den «Blå-blå» regjeringen har
gjort og er i ferd med å gjennomføre. Disse vil
få store konsekvenser for kommunene også,
men ikke minst for kirkevalgene. Allerede under
den «Rød-grønne» regjeringen (i 2008) ble det
inngått en avtale som innebærer et skille
mellom Staten og Den norske kirke (DNK), og
fra 1.1.2018, altså i kommende valgperiode (!),
skal skillet iverksettes fullt ut. Derfor er de
mange valg som skal gjøres i kommende valg-
periode. Ikke minst berøres kirkens forhold til
kommunene, som bl.a. omfatter kirkeanleggene
og gravferdsordninger.

Hvem skal ha ansvaret for gravferdene? Hvor-
dan skal kirken styre seg selv, hvem rapporte-
rer til hvem (sokneprest, prost, biskop?).
Hva med kateketer og diakoner, hva med kirke-
tjener og Kirkelig fellesråd, som i dag har ansva-
ret for kirkeanleggene?

Her er det mange spørsmål som må avklares i
kommende valgperiode. Men hovedoppgaven
til både Bispedømmeråd og Menighetsråd er å
vekke og styrke den kristne tro.

Hvordan skjer det? Det har lett for å bli fokusert
på enkeltspørsmål, som f.eks. nå, homofili. Der-
for stilles det nå to lister til Bispedømmeråds-
valg, en fra Nominasjonskomiteen og en fra
Åpen folkekirke. Begge har gode kandidater,
men Åpen folkekirke fokuserer spesielt på at
kirken skal inkludere homofile og lespiske på
samme måte som heterofile.
Mange i listen fra Nominasjonskomiteen ønsker

også å gjøre det, men øn-
sker et bredere fokus på
en mangfoldig folkekirke.

Grunnlovens §2 er endret til «..landet skal byg-
ges på kristen og humanitær grunn..», men hva
betyr det i praksis?
Vårt samfunn er så gjennomvevd av kristen tan-
kegang at vi ikke ser «skogen for bare trær»,
men den siste tids utvikling viser at ting kan
skje raskt.

Hva med søndagsåpne butikker? Skal alt gjøres
verdinøytralt, - ja, er det mulig?

Her er det mange valg som skal tas. Hva skal
være hovedfokus i DNK? Utviklingen i land
lenger sør viser vel at et samfunns verdigrunn-
lag har stor betydning for landets utvikling.
Ønsker du å være med og påvirke valgene, eller
vil du at andre skal velge for deg?

Hvor ble du av? En sokneprests refleksjoner
Denne sommeren var det 29 år siden jeg ble ordinert til prest. I 25 av disse årene har jeg tjenestegjort i Heimdal
prosti, 19 av dem i Heimdal menighet. Jeg har reflektert litt over de årene.



Smånytt fra Heimdal
Nytt fra trosopplæringen på Heimdal

Babysang
Onsdag 26. august starter Babysang igjen i Heimdal kirke. Hver
uke møtes vi i sokkelen kl.11.30 for å synge og spille sammen.
Kl.12.00 serveres lunsj. Lunsjen koster 30,- pr voksen. Dersom
du kun ønsker drikke er dette gratis. Babysangen ledes av menig-
hetspedagog og sanger Ingvild Winsnes Flølo. Sangene er varierte
og vi benytter oss mye av instrumenter og andre effekter i sang-
stunden.

Familiesang
Onsdag 26. august starter Familiesang i Heimdal kirke. Tiltaket er
nytt denne høsten og er tiltenkt alle småbarnsfamilier med barn i
alderen 1-12 år. Vi ønsker dere velkommen til middag fra
kl.16.00-17.15 i sokkelen. Deretter blir det sangstund fra 17.30-
18.00. Middagen vil koste 50,- pr. familie. Dersom du, eller noen i
din familie vil hjelpe til med oppvask, opprydning o.l. blir vi veldig
takknemlige. Ta da kontakt med menighetspedagog Ingvild Wins-
nes Flølo, tlf: 913 94 780, eller via mail:
ingvild.winsnes.flolo@kirken.trondheim.no.

Kirkesprell
Går du i 1. eller 2. klasse på barneskolen? Da inviteres du til «Kir-
kesprell» i SFO-tia i høst. Arrangementet foregår på Åsheim-, Brei-
dablikk-, Stabbursmoen- og Kattem barneskole. På «Kirkesprell»
leker vi for å lære! Du vil få høre spennende fortellinger fra Bibe-
len, lære om Gud, Jesus og Den hellige ånd, og du vil få lage en
liten hemmelighet. «Kirkesprell» går over 5 samlinger og ledes av
menighetspedagog Ingvild Winsnes Flølo. Påmelding sendes
innen 31.august til 913 94 780 eller til
ingvild.winsnes.flolo@kirken.trondheim.no.

4-årsfestival
8. november kl 16-18 innbyr vi årets 4-åringer til festival i kirka. Vi
har satt av to timer til festivalen, men hvis dere ikke ønsker å være
med på hele opplegget, så møt opp til kl 17. Da starter gudstjenes-
ten med selve utdelingen.
Innbydelse sendes ut i slutten av oktober. Men hvis denne innby-
delsen av en eller annen grunn ikke når fram, så møt opp likevel.
Vi håper på fullt hus, mye liv i kirka og god avsetning på saft/kaffe
og kaker og ikke minst – at mange har lyst til å motta boka.

Ungdomsarbeid i Heimdal menighet

Konfirmantreunion
Ble du konfirmert i år? Torsdag 24. september kl.19.00 inviteres
alle som ble konfirmert i Heimdal kirke i 2015 til reunion! Sam-
men vil vi mimre med bilder, quiz og lek. Det serveres taco og
arrangementet er selvfølgelig gratis. Vi avslutter kl.21.00. Kom til
Heimdal kirke for en flott kveld i trivelig fellesskap.

Merciful
En gang i måneden kl 18.30-22.00 er det filmkveld på Merciful.
Ungdomsklubben holder til i lokalene til Misjonssalen i Ole L Kol-
stads veg. Ønsker du noe godt å spise mens du er der tar du med
deg penger og kjøper deg noe blant utvalget vi har. Kveldene fyl-
les også med lek, spill og prat samt en felles avslutning med kors-
samling. Datoer for filmkvelder i høst er 25. sept, 30. okt og 27. nov.

Thunder Tensing
Er du glad i å synge er Thunder riktig sted for deg. Koret øver hver
onsdag kl 18.45-21.00 i Heimdal kirke med oppstart 19. august.
Koret ønsker gamle kjente og nye medlemmer velkommen til et
nytt og trivelig år.

Åpen kirke for ungdom
Kirken er åpen for ungdom under korøvelsene til Thunder på ons-
dager. Kom til kirken og bruk den som et møtested for å treffe
andre og slå av en prat. Kirken er åpen kl 18.30-21.30. Kirkerom-
met er forbeholdt korøving (og det er helt greit å finne seg en
plass og lytte), sosialt samvær og prat skjer i kirkesokkelen.

Nå er det på tide ut å gå tur igjen! (eller fortsette)
Turgruppa starter opp onsdag 19. august☺
Møt opp på Saupstad skistadions parkeringsplass kl. 11.00.
Du er velkommen og ta gjerne med deg noen om du ønsker!
Ser ellers opplysninger om turgruppa under «Turgruppe» på Heim-
dal sin hjemmeside.

NÅ STARTER ÅPEN KIRKE IGJEN☺
Tirsdag 18. august kl. 10.45 – 14.00 er det oppstart med «Åpen
Kirke» igjen!
Tilbudet i høst er som følger:
10.45. Kom og lytt til musikk i kirkerommet
11.00. En enkel hverdagsgudstjeneste
11.30. Sosial samling m/lunsj i kirkesokkelen
12.30. Prate/ strikke osv
Du er velkommen og ta gjerne med deg noen!
Se programmet for høsten for den sosiale delen nede under
«Åpen kirke»
Der står det når vi har gjest og hvem det er, og når det er sang-
stund og utlodning!

TEMAGUDSTJENESTER
I høst har vi tre temagudstjenester i Heimdal kirke. 27. sept 1. nov
og 6. des kl.11.00. Temaene er:
VANN - LYS - HÅP
Gjennom ord, toner og visuelle utrykk vil vi formidle noe av hva
bibelen sier om vann, lys og håp. Ulike kor og grupper vil være
med å prege gudstjenestene og Ivar Bjørlykkbakke har laget fotos
som vil være med å understreke temaene alle tre gangene.
Dåpen og nattverden vil også være sentrale elementer som kon-
kret viser oss noe av hvordan Gud får oss i tale.
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Julemesse 2015 i Heimdal kirke blir
lørdag 14. november
Det er fortsatt en stund igjen til julemessa i Heimdal kirke, men
forberedelsene er i gang. Messa starter kl. 10.30 og avsluttes
med trekninger ca. kl. 16.30. I tillegg til mange fine gaver fra
handelsstanden på Heimdal var det i fjor flere som kom med
gevinster til åresalg og loddbøker. Dette oppfordrer man til også
i år! Tenk på hva du selv ville ønske å vinne! Varer leveres i Kir-
kesokkelen torsdag 12. november kl. 18.00-19.00 eller fredag
13. november fra kl. 18.00. Det blir salg av ulike varer, spesielt
bakevarer, samt kafeteria og salg av rømmegrøt fra ca. 12.30.
Det blir samlinger oppe i kirken både for familier kl. 12 og spe-
sielt for voksne kl. 15.30. Suksessen fra i fjor med amerikansk
auksjon vil bli fulgt opp også i år! Velkommen til julemesse 2015!
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Smånytt fra Tiller
• Grethe er tilbake fra USA som kateket, Siri Kristine
Næss er vår nye menighetsforvalter, og vi venter på at
Oddny Clara Andresen skal starte som ny sokneprest i
slutten av august!

AKTIVITETER:

Barnekoret TIMBAKO starter igjen!
Øvelsene starter igjen onsdag 26. august kl. 17.30. Vi øver på Me-
nighetssenteret annenhver onsdag. Eli Romstad Helgemo er ko-
rets nye dirigent. Barn i alderen 5-9 er velkommen til å bli med.
Hvis du har spørsmål kan du kontakte kantor
knut.inge.klock@kirken.trondheim.no eller på tlf. 908 11 370.

Speider Tiller KFUK-KFUM
har møter annenhver mandag, kl.18.00-19.30. Oppstart er 31/8.
Vi møtes ved menighetssenteret, og er som regel ute. Speider´n
er for deg som har begynt i 2. klasse eller er eldre. Kontaktper-
son: Kateket Grete Ramampiaro,
grethe.ramampiaro@kirken.trondheim.no.

Tweensarbeid på KVT
fredag annenhver uke klokka 18.00-19.30. Første gang 4.9. Twe-
enskor/puls-idrett aktiviteter, kiosk, spille, andakt & mye mer.
Samarbeid mellom Tiller menighet og Trondheim Frikirke.
Alle fra 4- til 8-klasse er velkommen til å bli med!

Spagettigudstjenester
for hele familien onsdager 16.9.,14.10.,11.11. og 9.12. klokka
17.00– 18.30 på menighetssenteret.
Vi skal ha spagettimiddag, en liten gudstjeneste og aktiviteter for
barna.

Familiegudstjeneste med høsttakkefest 18.10.
Etter gudstjenesten møtes vi på menighetssenteret og lager mid-
dag sammen. Alle store og små er velkommen. Det blir også for-
skjellige leker og aktiviteter. Påmelding til
katri.sundvall-falck@kirken.trondheim.no før 15.10.

Lørdag 7.11 og søndag 8.11 inviterer vi alle 6-åringer og deres fa-
milier til KIRKESPRELL I TILLER KIRKE. Info og påmelding:
katri.sundvall-falck@kirken.trondheim.no

Formiddagstreff på Tiller og hyggetreff i
Sjetnemarka
Ulike gjester, allsang, andakt og servering av smørbrød med kaffe
og utlodning! Du er hjertelig velkommen! Vi samles fra kl. 11.30-
13.30:
Formiddagstreff på Tiller høsten 2015:
10. september. Hvordan går det i Etiopia? Foredrag og bilder fra
Etiopia ved Ingeborg Meslo Ulvin fra Det norske misjonsselskap.
8. oktober. Dikt og tanker om livet ved diakon Inger Johanne
Kristiseter.
12. november. Nå skal vi synge! Allsanger, historie og tanker bak
sangene ved pianist Ruth Karlssen.
10. desember. Juleavslutning med julebord. Byneset pensjonistkor
kommer til å synge jula inn.

Hyggetreff i Sjetnemarka høsten 2015:
27. august. Glimt av historien i Sjetnemarka ved Arnold Rimol fra
Heimdal historielag.
24. september. Bokprat. Unni Ustad fra Heimdal bibliotek kommer
på besøk.
29. oktober. Dikt og tanker om livet ved diakon Inger Johanne
Kristiseter.
26. november. Juleavslutning med julebord. Sjetne barnehage
kommer til å synge jula inn.

4-årskoret
starter opp 18. november på menighetssenteret i Romemyra 66.
Alle som fyller 4 år i løpet av 2015 er hjertelig velkommen til å
være med på sang og lek 4 onsdagskvelder i november og de-
sember.
Den 4. januar skal dere få lov til å vise hva dere har lært på menig-
hetens juletrefest.
Alle øvelsene blir fra 1730-1815.
18.11
02.12
09.12
16.12

Førjulskonsert i Tiller kirke torsdag 26/11
Varnes vokal og Tiller kirkekor framfører Arne Dagsviks julekan-
tate «I denne søte juletid» sammen med solister og kammerorkes-
ter. Billetter kr. 200. Klokkeslett kunngjøres senere bl. a. på
hjemmesidene våre.

Vil du være med å dele ut menighetsblad?
Det er ca. 30 personer som går med menighetsbladet i Tiller, på
Sjetnemarka og på Kroppanmarka. Vi trenger 2-3 til! Ta en tur
med bladet alene eller sammen med en venn 4-5 ganger i året.
Rodene i Tillerringen og Kroppanmarka trenger nye utdelere. Gjør
en viktig innsats for menigheten din! Ta kontakt med Mai-Britt
93033217 eller mai.brit.tonnesen@ntebb.no for nærmere info.

Velkommen på høstbasar!
Den tradisjonelle basaren skal være på KVT lørdag 17. oktober kl.
15-18
Salg av grøt og kaker. Gratis kaffe/te og saft.
Aktiviteter for barna.
Hovedlotteri, årelotteri og kveldsutlodning
Kanskje kommer..... speiderne med sin tombola.
Andakt.
Sang av menighetens barnekor.
NB! Husk å levere
loddboka på me-
nighetskontoret
innen fristen!
Åregevinster
og/eller gevinster
til kveldslotteri
mottas med takk!
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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 "Singstar" og mer.
På klubben kan du kjøpe litt drikke og noe å bite i til en
overkommelig pris.

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 sosialt
samvær med festlige innslag eller foredrag, andakt og allsang
og ikke minst: GOD MAT!

Åpen kirke
- Mulighet for å komme innom og sette seg ned, tenne lys og
nyte stemningen i kirkerommet. Noen ganger vil det skje noe
samtidig – lytt på, se på eller bli med!

Tidspunkt
15. september kl 11.00-13.00
29. september kl 11.00-13.00
13. oktober kl 11.00-13.00
27. oktober kl 11.00-13.00
10. november kl 11.00-13.00
24. november kl 11.00-13.00
08. desember kl 11.00-13.00

Onsdager kl 17.30-18.00
Vi følger skoleruta!

11. september kl 19.00-23.30
25. september kl 19.00-23.30
09. oktober kl 19.00-23.30
23. oktober kl 19.00-23.30
06. november kl 19.00-23.30
20. november kl 19.00-23.30
04. desember kl 19.00-23.30

10. september kl 17.00-18.30
08. oktober kl 17.00-18.30
12. november kl 17.00-18.30
10. desember kl 17.00-18.30

16. september kl 11.30-13.30
30. september kl 11.30-13.30
14. oktober kl 11.30-13.30
28. oktober kl 11.30-13.30
11. november kl 11.30-13.30
25. november kl 11.30-13.30
09. desember kl 11.30-13.30

- tirsdag og onsdag kl 10.00-
13.00
- fredag kl 19.00-21.00 når det
er ungdomsklubb

Aldersgruppe

0- 2 år

4 – 7 år

13 – 18 år

51+

(Godt) voksne

Alle

Leder(e) for speider-
gruppen søkes!
Inntil for noen år siden har Kolstad
menighet hatt sin egen speider-
gruppe – nå er den slått sammen
med Byåsen. Men for menigheten
og interesserte barn hadde det vært
flott å starte opp igjen en egen gruppe. Kanskje kan du tenke
deg å være leder for en slik gruppe, siden du trives i naturen
og kan formidle både kunnskap og praktiske ting når man er
ute? Vi har fortsatt et speiderrom i kjelleren til kirka, der det
finnes div. utstyr, bl.a. 2 kanoer. Hvis det er noe for deg,
meld deg i kirka eller hos Ketil Inderberg, mobil: 4631 9762.
«Vær beredt!» - «Alltid beredt!»

Møter i menighetsrådet: 13. oktober/
17. november 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 menig-
hetsrådet eller send en mail til kirkekontoret. Kom gjerne på møtene
- de er offentlige.

LysVåken -
overnatting i Kolstad kirke
1.adventshelgen inviteres alle 11-og
12-åringer i Kolstad menighet sitt om-
rådet til aktiviteter og overnatting i kirken. Vi starter på lørdagsetter-
middagen og avslutter med gudstjenesten på søndagsmorgen – i
mellomtiden skal det skje mye, bl.a. leker, sang, formingsaktiviteter
– og overnatting i kirkerommet. Sett av 28./ 29. november for å bli
kjent med andre barn og kirken – det blir gøy! Personlig invitasjon
vil komme i posten. Vi gleder oss å være sammen med deg!

Åpen kirke
Det er blitt tydelig, at det er mange som setter pris på at Kolstad
kirke er åpen for besøkende på dagtid. Samtidig har det vært litt til-
feldig, når kirkedøren var åpen. Fra nå av har du mulighet til å
komme innom på tirsdager og onsdager kl 10.00-13.00 og freda-
ger kl 19.00-21.00 (når det er ungdomsklubb – se oversikten).
Noen ganger vil det også skje andre ting i den øvre delen av kirke-
bygget på disse tidspunkt – men da er det bare å lytte på, se på,
eller bli med! Velkommen!

Julekafé 21. november kl 11-16
Hjertelig velkommen til den årlige Julekaféen i Kolstad kirke!
På lørdag, 21. november kl 11-16 har du mulighet til å høre på
vårt barnekor KOMBA-JA og Byneset spellemannslag og å
hygge deg med familien og venner med kaffe, saft, grøt og mye
annet. Loddsalg og aktiviteter for store og små skal det også bli.

Kom og kos deg med deg og dine! Og ønsker du å bidra til ar-
rangementet med kaker, gevinster eller ved loddsalg i ditt nær-
området, ta gjerne kontakt eller stikk innom.
Takk!
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Livets gang................................................

Heimdal Tiller Kolstad
Døpte

31.05 Linnea Gullvåg Bangsund
Emilie Angelica Johansen-Strand
Maya Matelie Johansen Moen
Louise Moadel Risholt
Amanda Lysfjord Vitsø

12.07 Alma Lovise Danielsen

Vigde
11.07 Inger-Lise Kvamme Aaland og

Peter Hans Seterdal (fra Heimdal)

Døde
15.05 Edel Johansen
19.05 Bodil Halseth
29.05 Harald Hansen
13.06 Eli Holthe Leistad
23.06 Tor-Amund Aas
01.07 Marie Elisabeth Johnsen
06.07 Karen Bjørnås
15.07 Steinar Gunvald Berge

Døpte
24.05. Jonas Heggvik

Even Rønsberg Hald
31.05. Molly Emine Aasbak Jæger

Liv Marielle Nergård-Holm
Mats Aspen Nordli
Sylvia Natalie Olsen

21.06. Ludvig Olsen Dahl
Elena Næss
Markus Sanden Lund
Nora De la Cruz
Runa Ervik
Frida Svedjan Wiken

28.06. Amalie Slettestøl Stafne
Thea Enoksen Hagen
Juniper Aurora Robyn Rosten
Karl Baluyot Eide
William Dahl

26.07. Tobias Balto-Johansen
Kjersti Savannah Nilssen

02.08. Hedda Ottesen

Vigde
23.05. Elisabeth Fagervold og Lars Frigaard

June Vivian Jakobsen og
Stig Pettersen

13.06. Line Natalie Røllheim Albertsen og
Fredrik Brynjarsønn Henriksen

27.06. Lisa Marie Flatmo og Geir Ola Fenne
04.07. Marianne Sandvik Brekstad og

Fredrik Aleksander Moe
Wenche Vårum og Christoffer Rosmo

18.07. Toya Bye Lefstad og John Fredrik
Kolmanskog

25.07. Tina Karin Magnussen og
Roger Nygård
Vibeke Monsvold og Magnus Øygård
Kristiansen

08.08. Tina Trønsdal og Kristian Nicholas Bye

Døde
02.06 Eirin Christiansen
05.06 Marit Busklein
09.06 Øystein Stjern
12.06 Olav Eyvind Hovlandsvåg
12.06 John Bjørnstu
23.06 Fredlaug Nilsen
26.06 Einar Reitan
10.07 Sven Erling Karlsen
17.07 Bjørn Raphaug
23.07 Hans Faanes Vinge
24.07 Karstein Jens Pedersen
05.08 Lilly Pauline Aune

Døpte
24.05 Rakel Saltvik
31.05 Mille Arnegård

Rikke Brage Solberg
14.06 Adrian Skar Brattberg

Emilia Michelle Prøis-Jansen
28.06 Ylva Elvira Wegdahl
12.07 Viktoria Anne Greenhalgh Tronvik
02.08 Carla Maria Olava Lindberg

Niklas Johansen Overå

Vigde
25.07 Evy Ann Pedersen og Morten André

Aasheim
01.08 Helene Bye og Jone Ørsjødal

Brattland
Silje Marit Hokkanen Ødelien og
Knut Erik Røv Langø

Døde
17.05 Elin Schive Larssen
23.05 John Edvin Olsen
03.06 Tom Jeddi Paulsen
04.06 Alf Simonsen
03.07 Arvid Blomseth

Prisen for turen er kr.
11.300.-
Da er de fleste måltider in-
kludert og alle tre utfluk-
tene
Flere har meldt sin inter-
esse, så vær rask med på-
melding.
Kontakt Heimdal kirkekon-
tor om du vil ha brosyren
for turen.

NB.
Frist for
påmelding er:
30. november.



Ansatte i Heimdal Prosti

Heimdal menighet
Heimdal preste- og menighetskontor, Prosten i Heimdal, Heimdalsvn 4.
7080 Heimdal. e-post: post.heimdal@kirken.trondheim.no
Hjemmeside: www.kirken.no/heimdal
Kontortid man-fred: 10.00-14.00 Kirkens Servicekontor: 994 36 000

Tiller menighet
Tiller preste- og menighetskontor
Romemyra 66, 7091 Tiller.
e-post: post.tiller@kirken.trondheim.no
Hjemmeside: www.kirken.no/tiller
Kontortid tirs-fre: 10:00-14:00
Kirkens Servicekontor: 9943 6000

Kolstad menighet
Postboks 9605, Saupstad, 7478 Trondheim
Telefon 90 98 64 90, Faks 72 58 51 34 Kontortid man-fre kl 10-14
e-post: post.kolstad@kirken.trondheim.no
Hjemmeside: www.kirken.no/kolstad
Kirkens Servicekontor: 9943 6000

Ansatte

Sokneprest Hilde-Anette Løvenskiold Kvam, 901 30 939
E-post: hilde.a.kvam@kirken.trondheim.no

Kapellan Angelika Grandy-Teig
E-post: Angelika.Grandy-Teig@kirken.trondheim.no

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

Diakon Marit Brenne, 414 18 322
E-post: marit.brenne@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

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

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

Menighetspedagog Ingvild Winsnes Flølo, 913 94 780
E-post: ingvild.winsnes.flolo@kirken.trondheim.no

Trosopplæringskoordinator Bjørn-Olav Berg, 915 17 842
E-post: Bjorn.olav.berg@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 Oddny Clara Andresen
E-post: oddny.clara.andresen@kirken.trondheim.no

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

Kapellan Tord Kristian Thuen, 917 09 111
E-post: tord.kristian.thuen@kirken.trondheim.no

Kateket Grethe Ramampiaro, 922 97 942
E-post: grethe.r@kirken.trondheim.no

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

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

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 Rolf Giskeødegård 91 61 90 44
E-post: rolf.giskeodegard@gmail.com

Heimdal kirke, kirketjener, Tlf 41468392

Enhetsleder Anne-Lill Lia
E-post: anne.lill.lia@kirken.trondheim.no
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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

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

FLATÅS BEGRAVELSESBYRÅ
Gamle Kongevei 52A

TLf 73 99 22 22 - Fax 72 99 22 20
KAFÈ KOKKELISE

Kattem helse- og velferdssenter
Åpen onsdag og fredag.

Middagsservering hver onsdag.
Levere catering til alle anledninger.

Telefon 46863082 –
mail: sodeland@hotmail.com

www.kokkelise.com

Støtt våre annonsører!

Elveseter Begravelsesbyrå
Lyngveien 3, 7088 Heimdal

Tlf 72 84 50 80
E-post: kontakt@elveseter.com

Ingen tillegg ved konferanse i hjemmet.

MMiinnddrree  sseellsskkaappeerr  --  ÅÅrreemmåållssddaaggeerr
BBaarrnneeddååpp  --  KKoonnfifirrmmaassjjoonn

MMiissjjoonnssssaalleenn
Ole Kolstadsv. 2 - Heimdal

TTllff  7722  8844  5566  3300

DØGNVAKT
72 87 10 22

BANDAGISTEN PÅ HEIMDAL

Tlf 72 84 98 77 - Ringvålvn 10B - 7080 Heimdal

• STOMI
• ERNÆRING
• BRYSTPROTESER
• INKONTINENS
• KATETER
• SÅRUTSTYR

Vi har e-resept

Gratis bringing av varer 
og hjemmebesøk!

Lever blåresepten din hos oss.

Tlf: 72 89 45 40
E-post: post@braasorvaag.no

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP
Telefon: 72 58 44 88

firmapost@folderegnskap.no
www.folderegnskap.no

Auto Konsult AS
Øvre Flatåsvei 6
Man - tor: 08.00 - 16.30
Fre: 08.00 - 16.00
Tlf: 92 44 89 00
• Service og reparasjoner på alle 

bilmerker
• Eu-kontroll
• Service klimaanlegg
• Salg av bilrekvisita, 

dekk og felger
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Prosjektlederen Frode Blomlie:

Kirka er en viktig 
kulturbærer med et budskap
alle trenger!

- Jeg opplever at heimdalingene har sett hva som har skjedd med kir-
kebygget de siste årene. Etter mitt syn er denne enkle kirka blitt et
vakkert smykke etter oppussingen. 

Frode innrømmer at det har vært et krevende prosjekt. Vi måtte gå
noen runder for å få murpussen og malingen til å sitte og vare i
mange år. Men han innrømmer også at det har vært veldig oppmun-
trende å få så mange rosende ord fra menigheten for arbeidet. Det 
inspirerer til ny innsats.

Og den nye innsatsen er?
- Akkurat nå driver vi og fintegner et etterlengtet påbygg på kirka på
ca 50 m2 i 2 etasjer. I hovedetasjen blir det et større dåpsrom, i tillegg
blir det handicaptoalett og heis. I tillegg blir det en god garderobe. I
underetasjen blir det utvidelse av kjøkkenet og ikke minst rikelig med
lagerplass.

Og når er dette ferdig?
- Vi håper at arbeidet starter i månedskifte oktober/november og at vi er fullt ferdig til neste sommer. Jeg kan love at det blir
et vakkert påbygg som passer til kirka slik den står. Vi har bl. a. jobbet mye med at det skal komme inn rikelig med lys.

Spesielt å arbeide med en kirke?
- Det er klart. Vi jobber med en kulturinstitusjon som skal vare mange år framover. Et bygg som skal gi mennesker en opp-
levelse av Gudsnærvær.
Eller du kan si at til alle tider har kirken gitt mennesker verdier for tid og evighet.

Hva betyr kirka for deg personlig?
- Jeg og henne jeg lever sammen med er minst en gang i måneden til stede på gudstjenester i kirka. Nå bor vi slik til at Nida-
rosdomen er nærmest. Og å være i det kirkerommet der gjør noe med meg. Det gir meg en forunderlig ro. Det handler vel
rett og slett om et Gudsnærvær.  

Kirka har vært en viktig kulturbærer og det må den få være i framtida også. Den har et viktig budskap alle mennesker trenger.
Og så gir den menneskene et nært fellesskap, sier prosjektlederen som gleder seg til å lede utbyggingen av sin barndoms
kirke.

Bertel Aasen

Frode Blomli (51) har ikke lang fartstid med Trondheim
kirkelige fellesråd som arbeidsgiver. Men det er blitt to
interessante og givende arbeidsår med hovedfokus på
Heimdal kirke. Og heimdalingen Frode syns det er ekstra
moro å jobbe med et bygg han har hatt et forhold til i
nærmere 50 år. Spesielt husker han fra barneåra å vandre
fra Breidablikk til Heimdal kirke på skolegudstjenester.


