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VVii  øønnsskkeerr  aallllee  eenn  ggoodd  JJuulleehhøøyyttiidd..

" Den Hellige Familie" er laget av Kristin Marie Singstad. Foto: Britt Arnhild WigumLindland
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Juleandakt Nidaros 2014
Helga H. Byfuglien, Preses i Bispemøtet

Nytt fra trosopplæringa www.tøtsj.no

1. Joh 1, 1-4

1 Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har
sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på,
det forkynner vi: livets ord. 2 Og livet ble åpenbart, vi har
sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv,
som var hos Far og ble åpenbart for oss. 3 Det som vi har
sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha
fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med
hans Sønn Jesus Kristus. 4 Og dette skriver vi for at vår
glede skal være fullkommen.

Den beste gaven man kan ha...

Det var julekveld for et par år siden. 190 trøtte passasjerer
ventet på bagasjen sin på en flyplass i Spania. I tusen hjem
hadde julefeiringa startet for lengst, med latter, sang og
glede, mens ansiktene langs bagasjebåndet bar den samme
stille, distanserte livstrøttheten som man ser i slike haller. Så
kommer signalet, og båndet begynner å gå. Men ut gjennom
plastremsene kommer ikke bager og kofferter. I stedet kom-
mer gaver. Sølv, gull og rødt, silkebånd og sløyfer. Med nav-
nelapper. Først nøles det; ”Hva er dette for noe tull?”. Så
kommer smilene. Latter og rop. Noen klemmer et menneske
de aldri har møtt før. Flyselskapet har gjort et stunt. De har
gitt de reisende gaver. Og det blir selvsagt filmet, i hemme-
lighet, for å bruke det til markedsføring. Det dokumenterer
samtidig hvor mye sannhet det er i det gamle utsagnet: ”Den
største glede man kan ha, det er å gjøre andre glad”.

Lure selgere har funnet ut at det å gi bort noe gir godt om-
dømme. Markedsførerne vet hva som vekker følelser og
hvilken kraft gaven har. For gavens glede er delt: Både den

som gir og den som tar i mot
kan ta del i gleden.

Vi går inn i feiringen av den
største gaven: Gud sender sin
sønn til jorden slik at hver den
som tror på ham, blir invitert
inn til evig liv hos ham. Det
evige livet var hos vår Far i be-
gynnelsen, og ble åpenbart for
disiplene. De fikk denne innsik-
ten som gave. Og Johannes be-
skriver hvordan denne gaven fyller ham: ”Det vi har sett og
hørt, forkynner vi også for dere”. Og det som virkelig gir
gaven uslitelig kraft gjennom 2000 år, er den enkle innsikten
Johannes og disiplene hadde om gavens virkelige kraft: Den
må deles! ”Vi skriver dette”, fortsetter Johannes, ”for at vår
glede skal være fullkommen”.
”Jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket”,
sa engelen på  Betlehemsmarken. For gleden er ikke begren-
set til å gjelde den første mottakeren. Gleden må deles for å
bli fullkommen, slik vi deler julens glede med hverandre i
små og store gaver. 

Så vet vi også at vi lever på en jord der gavene ikke er for-
delt rett. 2014 har vært et år der ufred og urett har fått stort
rom i verden. Vi kan ikke dele den store gleden som ble for-
kynt på marken, uten å gi den videre. Derfor er julens bud-
skap også en sterk og viktig påminnelse om å dele.
Budskapet om han som kom for å skape rettferd og fred.
Det er det vi skal få gleden av å dele. I ord og i handling. 

Del gaven!

Velsignet julehøytid.

Tilbakeblikk:

Rockegudstjeneste 
Fredag 24. oktober ble det arrangert rockegudstjeneste i Kolstad
kirke for andre gang. Over 200 mennesker, hovedsakelig ung-
dom, deltok på en gudstjeneste hvor de fikk oppleve salmer og
musikk i en rocka innpakning. Fireband spilte til inngang, nattverd
og utgang, Thunder Tensing deltok og husbandet akkompagnerte
med høyt lydnivå til salmene. Kapellan Sveinung Enstad forrettet.
Gudstjenesten ble avsluttet med gratis taco til alle mann.

Dansegruppen Angry Nerds. Fotograf:  Ole Kristian Brattli
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Use your talent
Lørdag 25. oktober ble Use Your Talent – en talentiade for ung-
dom, gjennomført i Kolstad kirke. Ca 30 ungdommer opptrådte
på scenen, alene, i band, dansegruppe eller kor. Med oss som
dommere hadde vi Ragnar Vigdal fra The Kids, Bente Smaavik
Borge fra Four jets og Blonde on blonde, og TNT-trommis Morten
Diesel Dahl. Det ble en forrykende kveld med et høyt musikalsk
nivå. Premie for de tre beste innslagene gikk til Simon Emanuel-
son, Jakob Godø Nordli og dansegruppa Angry Nerds. Neste ta-
lentiade blir høsten 2016.

Fireårsfestival i Heimdal kirke
Fireårsfestivalen er vel gjennomført for i år, med både fireåringer,
foreldre, søsken og besteforeldre til stede. Det er to timer med

masse innhold: vi lager engler og håndavtrykk. Vi leter etter sauer
i hele kirka og øver på sanger. Vi feirer gudstjeneste og 4-åringene
får sin kirkebok. Så avsluttes det hele med kirkegele, vafler, sjoko-
ladekake, saft og kaffe. Deretter gikk fireåringene fornøyd hjem
etter to trivelige timer for alle sammen.  Dette er et opplegg lagt
godt til rette for målgruppen.

Alle deltakerne på Use Your Talent 2014! Fotograf: Bjørn Olav Berg

Kommer:
Filmklubb for ungdom 
på Merciful fredag 12. desember kl.18.30. Kveldens film er 
Bruce Almighty.

Adventssamling for 2-åringer 
i alle menighetene i slutten av november/begynnelsen av desember.

Spagettigudstjeneste på Tiller
menighetssenter 
onsdag 3. desember kl.16.30-17.30

Kirkerotte-teater i Kolstad kirke 
mandag 8. desember kl.18.00 

Tårnagentdag i Tiller 
lørdag 17. januar, i Heimdal og Kolstad 
lørdag 31. januar

Invitasjon til arrangementene kommer ca 3 uker i forveien i pos-
ten. Ta kontakt med menighetskontoret eller på mail: tro.heim-
dal@kirken.trondheim.no dersom det er noe du lurer på. 

Se også menighetenes hjemmesider og www.tøtsj.no
for mer informasjon.
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Som prest har jeg mange minner fra
julefeiringa. Særlig fra de første åra i
Kristiansund og Frei. Det var ikke de
samme permisjonsordningene den
gang som nå. Så når vi fikk en sønn på
lille juleaften, så kunne jeg og jentene
se til den nyfødte og mammaen på sy-
kehuset når jeg skulle ha andakt der ju-
leaften!
I Nordlandet kirke var det en sterk tra-
disjon med ottesang. Det var ikke så
lett å komme seg opp etter en hektisk
julekveld. Og ett år hadde både klokker
og organist forsovet seg. Men vi lot
som ingen ting og starta gudstjenesta.
Julesangene lød fulltonig fra de utrolig

mange som hadde fun-
net sin plass i kirka i
otta. Etterhvert kom
både organist og klok-
ker. Men etterpå var det
en som sa: jeg merka
ingenting! Folk kunne
julesangene og sang ut
sjøl om orgel mangla!
Det mest dramatiske
minne har jeg fra en
første juledag da jeg
skulle besøke Grip. Den
jula hadde vi ei fiskes-
køyte som skulle frakte oss til den
vesle middelalderkirka. Foruten meg

var to unge med
som klokker og
organist, pluss
en journalist i ei
lokalavis. Det
ble kuling og
snødrev og vi
ble liggende ute
ved skjærgården
som omkranser
øya. Det ble
ganske stille i
kahytta der vi
sto sammen i ly
for været, Men
skipperen måtte

gi opp, og idet vi snudde oppsto det en
ganske kritisk situasjon. Journalisten
som var sjøvant, sa etterpå: jeg tenkte
at min siste stund var kommet. Vi kom
oss vel inn til byen. Men i Grip kirke
ble det messefall i ordets rette betyd-
ning. Det som skjedde ble en hel pre-
ken for meg. Vi kom ikke frem med
julens budskap til folket på Grip. Men
juleevangeliet handler nettopp om en
som kom helt frem! Han steg ned til
oss for at vi skal slippe å streve for å
nå opp.  Det er bare å si: takk at du
kom!   Gledelig jul! 

Jostein Malum

P.S. De to unge som klokker og organist
var Solveig Fiske og John Egil Bergem.

JJuulleemmiinnnneerr  oogg  jjuulleeffeeiirriinngg  

Jul i Keren
Hvordan feirer de jul i Eritrea? Det kan
Ghenet Ghebremeskel fra vennskapsbyen
vår Keren fortelle om. Hun og sønnen
Zere (7) bor i Sivert Thonstads vei på
Heimdal. Ghenet vokste opp i en orto-
doks (koptisk) familie i Keren, og alle
kristne, både evangelisk-lutherske, katol-
ske og ortodokse i Eritrea følger den or-
todokse kalenderen. – Det betyr at vi
feirer jul 7. januar. I Eritrea er det ikke ju-
letrær å få kjøpt, men folk tar kvister inn
i huset og pynter dem med skinnende
girlandere og karameller pakket inn i far-
gerikt papir.

– Det er juledag som feires, sier Ghenet,
men det begynner om natta. I de orto-
dokse kirkene er det gudstjeneste hele
julenatta, og folk tar med seg toaf til

kirka, en slags lys med en lang veke dyp-
pet i bivoks. I kirka blir lysene velsignet,
og så kan de stå hjemme og lyse til langt
på dag etterpå. 

– På juledags morgen samles alle hos de
eldste i familien for å spise frokost sam-
men, og er det naboer som ikke har fa-
milie, blir de bedt med. Vi spiser ga’at, 
en slags grøt, nesten som en pudding, og
durko og zigini (kjøttstuing), og hem-
basha, julebrød med rosiner, og så er det
kaffeseremoni med popcorn og godter.

Ghenet går ofte i Heimdal kirke. Hun
synes ikke lenger det er så viktig hvilket
kirkesamfunn hun hører til. I dag tenker
jeg bare at jeg er kristen, sier hun.

Jon Smidt
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Et barn er født på kirkebakken

Awe Andrea er født på flukt, lykkelig uvitende om konfliktene i Sør-Sudan og om faren som utkjemper noens krig et eller annet
sted. Mamma Cecilies fang er hennes egen trygge, lille verden.

Da borgerkrigen i Sør-Sudan blusset opp, lot soknepresten i Don Bosco flyktningene slå seg ned utenfor kirken. I dag er de ni
hundre mennesker som bor på kirkebakken, de aller fleste kvinner og barn. Kirkens Nødhjelp sikrer dem rent vann, hygieniske 
sanitærforhold og annen nødhjelp. Men stadig kommer flere til, nye flyktninger og barn født på flukt. Lille Awe Andrea er ett av dem.
Hun ble født i det samme teltet der ett av søsknene hennes døde for bare noen måneder siden. Moren Cecilie løfter henne var-
somt opp, ammer og vugger babyen med bevegelsene til en sjubarnsmor. Hun forteller med den samme, rolige stemmen om kri-
gens redsler, om den dramatiske flukten, tapet av to barn, om bekymringene og håpet for de fem barna som fortsatt lever.

–Det er ikke mye mat, og teltet er ikke tett. Men vi er vi er glade for å være i trygghet, og vi har rent vann. Når krigen er over, kan
vi starte på nytt.

Gi trygghet til jul!
Kirkens Nødhjelp er våre menigheters  forlengede arm ut i verden. Gjennom dem kan vi gi husrom,
rent vann og nødhjelp til barn som fødes inn i krig og kaos, enten det er i Sør-Sudan, Syria, Gaza eller
Nord-Irak. 
Dersom du tenker deg på julegudstjeneste denne julen, håper vi du vil støtte arbeidet vi gjør sammen
med Kirkens Nødhjelp. Husk å ta med kontanter til kollekten – og vær med å gi trygghet i julegave til barna som trenger det aller mest! 

Nidaros bispedømmeråd
Valgrådet

Med dette kunngjøres at det i
2015 skal velges medlemmer til Nidaros bispedømmeråd og til Kir-
kemøtet i Den norske kirke. Valget av 7 leke medlemmer gjennom-
føres som direkte valg i september, samme dag som valg til
fylkesting og kommunestyrer. En nominasjonskomite valgt av re-
presentanter for bispedømmets menighetsråd vil innen 1. mars
2015 sette opp en kandidatliste med 18 personer i prioritert rekke-
følge. Denne listen blir kunngjort i begynnelsen av mars.  

Med dette kunngjøres også at det er anledning for andre grupper
av forslagsstillere å stille kandidatlister for valg av de 7 leke med-
lemmene. Forslag til kandidatlister fra andre grupper må være kom-
met til valgrådet innen 1. mai 2015. 
Valget av de andre medlemmene; en prest, en lek kirkelig tilsatt og
en sørsamisk representant foregår etter egne bestemmelser.
Valgreglene, herunder kravene som gjelder for kandidatlister, er til-
gjengelig på www.kirken.no
Ytterligere opplysninger kan fås hos Nidaros bispedømmeråd, 
Valgrådets sekretariat, Erkebispegården, 7013 Trondheim, 
tlf. 73539100. 
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Musikalsk Julekafé 
på Kolstad
Én stor takk til alle frivillige og sponso-
rer som har vært med til å muliggjøre,
forberede og gjennomføre årets Julekafé
den 15. november! 
Bodø domkirkes guttekor, Byneset spel-
lemannslag og barnekoret KOMBA-JA!
bidro til et vellykket arrangement, der
store og små koste seg med underhold-
ningen, maten, ansiktsmalingen, loddsal-
get og mye mer. 
Inntekten på omtrent kr 35.000 vil
hjelpe menigheten i sitt arbeid framover. 
Igjen: takk - og God Jul til alle sammen!

Onsdagstreff på Kolstad
Onsdagstreffet i Kolstad menighet har eksistert lenge før menigheten ble offisielt stiftet i 1977.
Onsdagstreffet foregår annenhver onsdag kl.11.30 -13.30 i Kolstad kirke. På onsdagstreffet er
det først og fremst hyggelig sosialt samvær med festlige innslag: musikk eller foredrag, andakt
og allsang og ikke minst: god mat. Alle er hjertelig velkommen!
De frivillige på kjøkkenet sier at de opplever det givende, sosialt og at det gir mye tilbake å
være med å hjelpe til på onsdagstreff. De opplever at folk er veldig takknemlige for det de gjør.
Ja, det er en kjempe innsats damene på kjøkkenet gjør med smøring av snitter, kaffelaging,
dekke bord, servering og rydding! Dette er bare en av aktivitetene man kan være frivillig på – vi
har også aktiviteter for barn og unge. Dersom du ønsker å være frivillig i Kolstad menighet så ta
kontakt – så ønsker vi å finne en oppgave du kan trives med!  

Åpen samling -Søbstad Helsehus
En torsdag i måneden er det åpen samling på storstua på Søbstad helsehus kl. 17.00-18.30. Disse samling-
ene er ett samarbeid mellom Søbstad helsehus og brukerrådet. Mange av de som bor på helsehuset setter
pris på og ser fram til disse samlingene. Og i tillegg så er det flere som bor i nærmiljøet som er trofast med
hver måned. På samlingen har vi allsang, andakt, underholdning og servering av kaffe med noe attåt – og
ikke minst er praten rundt bordet og det sosiale en viktig del av sammenkomsten. Her har vi flotte frivillige
som deltar med sang/musikk, kaffeservering og tilrettelegger for samlingen. Alle er hjertelig velkommen og
vi håper å se flere nye ansikter både på onsdagstreff og åpen samling fremover!

Robert Johansen trofast frivillig med trekkspill, piano og sang.
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- Far min, Jakob Vingsand, var lærer og klokker på Leinstranda,
og dirigent for Leinstrand Songlag. Klokkergården lå rett ved
skolen på Nypvang, og iblant tok han med en av stemmegrup-
pene i koret inn i stua for å øve med fiolin mens resten øvde vi-
dere med orgel. Så jeg ble flaska opp med musikk, sier Jarle.
- Hva vet vi om sang og musikk i
Heimdalsområdet i gamle tider?
- Navn på spællmenn har vi nå
iallfall tilbake på 1600-tallet. Det
ble spilt og dansa både på bryllup
og under likvake. Midt på 1800-
tallet bygde Ditlef Balle Blom hus
med gjestgiveri ved den nye
veien fra Klett og kalte eiendom-
men sin Heimdal.  Blom var note-
kyndig og tok inn elever som
skulle lære å spille fiolin. Omrei-
sende spællmenn, som Fant-Kal,
fikk iblant gratis losji hos Blom på
Heimdal.

- Og kor og korps? 
- Korbevegelsen i Norge – og her
i området også – går tilbake til
slutten av 1800-tallet. Det var
gjerne lærere og klokkere som
fikk i gang kor. Koret «Heim-
klang» er fra 1923, og fylte altså
90 år i fjor, men det fantes kor
her før det, både blandakor og
mannskor. Heimdal Mannskor
fylte for øvrig 60 år i fjor, og
Heimdal Damekor er 45.

- Korps har det vært her til og fra
helt siden 1890-åra, da Lein-
strand Hornmusikkforening og
Klæbu og Tiller Hornmusikkfor-
ening ble stifta. I den politiserte
mellomkrigstida, da sosialister og
borgere sto steilt mot hverandre, ble korpset på Tiller til Arbei-
dernes Hornmusikklag, og i 1934 startet mer borgerlig-sinnede
musikanter Heimdal Hornmusikkforening. Men etter krigen ble
korpsene slått sammen, og Heimdal Musikkorps oppsto. 

- Og du har jo vært med både i Heimklang og i 
Heimdal Musikkorps?
- Ja, så lenge hørselen og pusten tillot det.  

- Hvilken rolle har kirka spilt for musikklivet?
- Det har alltid vært mye samarbeid mellom kirka og musikkli-
vet, og sånn er det jo fortsatt. Fra Leinstrand husker jeg jule-
konsertene med kor og korps og fullsatt kirke siste søndag før

jul. Julekonsertene skiftet gjerne mellom Leinstrand og Tiller i
tida før Heimdal fikk eget kapell i 1960. Og så var det juletre-
fester, med mye gang og sang rundt juletreet og gjerne musikk
og annen underholdning også. Og folk kunne jo julesangene på
den tida og var glad i dem. De fleste kunne mange andre salmer

også, som de hadde lært på
skolen.

- Og hvilke julesanger er så
du glad i?
- Å, det er så mange, det er
vanskelig å velge. «Deilig er
jorden» må jo nevnes sjøl-
sagt, men også «Kling no
klokka» og «No koma Guds
englar med helsing i sky»
av Elias Blix. Og etter at jeg
begynte i kor, den vakre
«Det hev ei rose sprunge».
En annen salme jeg er vel-
dig glad i, er Arne Gar-
borgs «Lov Jesu namn og
herredom», men den er vel
en lovsang mer enn en ju-
lesang.

- Hva var jula for deg da du
vokste opp på Leinstrand?
- Det hørte til på julaften å
lese juleevangeliet, og så
gikk vi mange runder rundt
juletreet og sang. Julegaver
var det og, selv om det
ikke var sånne hauger av
gaver som i dag. Men det
som sitter mest i meg, er at
vi gikk ut på trappa klokka
5 på julaften og sto der og
hørte at julehelga ble ringt
inn fra kjerka. Det var en

helt spesiell stund. Da kunne vi ta rundt hverandre og si «god jul!». 
Jon Smidt

Flaska opp med musikk!
Sang og musikk er en viktig del av livet i ethvert lokalsamfunn. Og i Heimdal-området, med de gamle byg-
dekommunene Leinstrand og Tiller, har det vært mye sang og klang til alle tider. Ingen vet mer om det enn
Jarle Vingsand, som vokste opp med musikk i klokkergården på Nypvang og seinere har vært med i mange
tiår i korps og kor og som forsanger i kirka på Heimdal.

Kling no klokka!
Ring og lokka,
ring og lokka frå tusen tårn!
Tona om frelsa! 
Kalla og helsa,
kalla og helsa med fred Guds born!
Kling no klokka!
Ring og lokka,
ring og lokka frå tusen tårn!



Gudstjenester

Dag – dato - prekentekst

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

Søndag 7. desember
2. s i adventstiden
1 Kor 15,50-57
Søndag 14. desember
3. s i adventstiden
Luk 3,7-18
Søndag 21. desember
4. s i adventstiden, Luk 1,39-45
Julaften 24. desember
Luk 2,1-20

1. juledag 25. desember
Joh 1,1-14

2. juledag 26. desember
Matt 10,16-22

Søndag 28. desember
Romjulssøndag, Luk 2,36-38
Nyttårsaften 31. desember 
Joh 14,27
1. nyttårsdag 1. januar
Jesu navnedag, Matt 1,20b-21
Søndag 4. januar
Kristi åpenbaringsdag
Luk 2,40-52
Søndag 11. januar
2. s i åpenbaringstiden
Mark 1, 3-11

Søndag 18. januar
3. s i åpenbaringstiden
Joh 4,4-26
Søndag 25. januar
4. s i åpenbaringstiden
Joh 9,1-7. 35b-38
Søndag 1. februar
Såmannssøndag
Mark 4,26-34
Søndag 8. februar
Kristi forklarelsesdag
Mark 9,2-13

Søndag 15. februar
Fastelavnssøndag, Joh 12,20-33
Søndag 22. februar
1. s i fastetiden
Matt 16,21-23

Heimdal kirke

Kl.11:00 Familiegudstjeneste. Dåp.
Nattverd. Aaseen. Offer: Menig-
hetsarbeidet
Kl. 17:30 Høymesse ved Enstad.
Offer: Menighetsarbeidet
Kl. 11:00 Høymesse. Nattverd. Lø-
venskiold-Kvam. 
Offer: Misjonsprosjekt
Kl. 11:00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Enstad. Offer: Lys for verden

Kl. 11:00 Høymesse. Nattverd.
Aasen. Offer: Menighetsarbeidet
13:30 Gudstjeneste. Løvenskiold-
Kvam. Offer: Kirkens nødhjelp
14:45 Gudstjeneste. Løvenskiold-
Kvam. Offer: Kirkens nødhjelp
16:00 Gudstjeneste. Aasen. Offer:
Kirkens nødhjelp

Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste.
Nattverd. Aasen og Løvenskiold-
Kvam. Offer: Menighetsarbeidet
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp
v/Enstad. 
Offer: Norsk misjon i Øst

Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

Kl. 11:00 Høymesse. Løvenskiold-
Kvam. Offer: Norsk kirke i utlandet
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste. 
Løvenskiold Kvam. 
Offer: Misjonsprosjekt
Kl. 11:00 Høymesse. Nattverd.
Nome. Offer: Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Høymesse. Nattverd.
Nome. Offer: Y’men club

Kl. 11:00 Høymesse. Dåp. Løven-
skiold-Kvam. Offer: Normisjonen

Kl 11:00 Økumenisk gudstjeneste
i Pinsekirken på Heimdal. Offer:
Bibelselskapet
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste.
Dåp. Løvenskiold-Kvam. Offer: De
fire diakoniinstitusjonene

Kl. 11:00 Høymesse. Dåp. Nattverd.
Nome. Offer: Menighetsarbeidet
Kl. 11:00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Løvenskiold-Kvam. 
Offer: Israelmisjonen

Tiller kirke

Kl. 19:00 Lysmesse. Stendahl.
Konfirmanter deltar. 
Offer: Menighetsarbeidet.

Kl. 11:00 Familiemesse. Dåp.
Nattverd. Tørring. Speidere deltar. 
Offer: KFUK-KFUM Trøndelag krets
Kl. 11:00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Reknes. Offer: Menighetsar-
beidet
Ingen gudstjeneste.

Kl. 13:00 Gudstjeneste. Tørring.
Sjetne pikekor deltar.
Kl. 14:30 Gudstjeneste. Tørring.
Andrea Otterstad Johansen, saksofon
Kl. 16:00 Gudstjeneste. Tørring.
Andrea Otterstad Johansen, saksofon
Offer: Kirkens Nødhjelp
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste.
Nattverd. Tørring. Tiller kirkekor
deltar. Offer: Misjonsprosjekt i Etiopia
Tiller helse- og velferdssenter,
Østre Rosten 51. 
Kl. 12.00 Julegudstjeneste. Tørring.
Offer: Misjonsprosjekt i Etiopia
Kl. 11:00 Høymesse. Dåp. Nattverd.
Rian. Offer: Menighetsarbeidet
Ingen gudstjeneste.

Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste.
Dåp. Nattverd. Tørring. Offer:
Kl. 11:00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Tørring. Offer: 

Kl. 11:00 Høymesse. Nattverd.
Ordinasjon av kapellan Tord Kris-
tian Thuen, v/ Tor Singaas, Bertel
Aasen og Håkon Tørring. Offer:
Kirkekaffe i Tiller menighetssenter
etter gudstjenesten.
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste.
Dåp. Thuen. Tårnagenter deltar. Offer:

Kl. 11:00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Tørring. Offer:
Kl.18:00 Menighetsfest se egen ann.
Kl. 11:00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Tørring. Offer:

Kl. 11:00 Familiemesse. Dåp.
Nattverd. Tørring. Offer:

Kl. 11:00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Vikar. Offer:
Kl. 11:00 Høymesse. Nattverd.
Tørring. Offer:

Kolstad  kirke

Kl. 11:00 Familiegudstjeneste. Dåp.
Nattverd. Alpermann og Lund Ham-
mer. Offer: Kirkens bymisjon Trond-
heim

Kl. 19:00 Lysmesse. Alpermann og
Lund hammer. Offer: 22B Salem

Kl. 11:00 Gudstjeneste med natt-
verd. Robertstad. Offer: Menighets-
arbeidet
Ingen gudstjeneste

Kl. 14:30 Gudstjeneste. Robertstad.
Barnekoret KOMBA-JA! deltarbogb-
Flatåsen musikkorps deltar
Offer: KN/menighetsarbeidet
Kl. 16:00 Gudstjeneste. Robertstad.
Offer: KN/ Menighetsarbeidet

Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste. Natt-
verd. Robertstad. 
Offer: Menighetsarbeidet
Kl. 11:00 Nattverdgudstjeneste.
Søbstad helsehus. Robertstad

Ingen gudstjeneste

Kl. 17:00 Kveldsmesse. Alpermann.
Offer: Menighetsarbeidet
Ingen gudstjeneste

Kl. 16:00 Juletrefest. Barnekoret
Komba-JA! Deltar. Ta med julebakst.

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

Kl. 11:00 Gudstjeneste med natt-
verd. Alpermann og Lund Hammer.
Offer: KIA
Kl. 11:00 Gudstjeneste med natt-
verd. Robertstad. Offer: Menighets-
arbeidet
Kl. 19:00 Kveldsmesse. Alpermann.
Gjest: Stein Bratseth. Kor X deltar.
Offer: Bibelselskapet
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med
karneval. Alpermann og Lund Ham-
mer. Barnekoret KOMBA-JA! deltar.
Offer: Menighetens misjonsprosjekt.
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd.
Robertstad. Offer: Menighetsarbeidet
Kl. 11:00 Nattverdgudstjeneste på
helsehuset. Robertstad
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Tanker i tiden: Strategi

Ordet strategi er i Gyldendals leksikon
forklart som et uttrykk hentet fra krigen,
og handler om «stridsmidlenes bruk slik
at man er fienden overlegen på de avgjø-
rende punkter, at troppene gjensidig
understøtter hverandre og at forbindel-
seslinjene er dekket». I våre dager bru-
kes ordet for å beskrive «hva gjør vi
hvis/når..?» Man vurderer situasjonen,
hva vil mest sannsynlig skje, og hva gjør
vi da for «å vinne»? Det er vanskelig å
spå, særlig om fremtiden, som kjent.
Mange stiller spørsmål om det er riktig å
snakke om strategi i kirkelig sammen-
heng, - er det ikke Gud som uansett har
oversikten og bestemmer hva som skjer?
Jo, det er nok en del av vår tro, men Gud
har også ment at vi skal bruke vår sunne
fornuft i kirkelig arbeid og tenke «stra-
tegi». Kirkelig fellesråd i Trondheim ar-
beider nettopp nå med en strategisk
handlingsplan for kirkene i Trondheim og
stiller spørsmålet «hvordan få flere men-

nesker til kirken og gudstjenesten?» Det
kristne budskapet er uforandret, men si-
tuasjonen det forkynnes i er endret.
Mange mener vi har det så godt og har
så mye kunnskap at vi ikke trenger kir-
ken og det kristne budskapet om nåde
og frelse, - «vi klarer oss selv», eller «reli-

gion handler bare om overtro og er en
trøst for de svake!» Ja, er det slik? 

I forrige menighetsblad skrev vi om tilhø-
righet og det faktum at det aldri har vært
så mange ensomme mennesker som i
vår tid. Mange opplever livet som me-
ningsløst. Ja, et liv uten evighetsperspek-

tiv kan fortone seg
som meningsløst.
Som kristne opplever vi at meningen
med livet nettopp er at vi tar i mot Guds
kjærlighet i Jesus Kristus og bringer den
til våre medmennesker, fortrinnsvis i
handling (derav begrepet diakoni). Vi
lever i et kaldt samfunn som stadig mer
overlater den enkelte til seg selv. I med-
gang kan det ofte gå bra, men når mot-
gangen kommer er det mange som
opplever kulden og ensomheten. Det er
ikke slik Gud har tenkt at våre liv skal
være! «Ha omsorg for hverandre..», befa-
ler Han. Hva er din strategi for livet? Kir-
kene i våre menigheter står åpne for alle
som søker dit, og det skaper tilhørighet
når du oppsøker kirken! Men hvordan
skal kirken møte det moderne mennes-
ket? I 2015 er det valg av nye menig-
hetsråd hvor strategisk arbeid blir viktig.
Tar du utfordringen og bidrar til denne
strategien?

«vi klarer oss selv»
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Bønn for Trondheim 
– Bønneuka for kristen enhet 2015 11. - 18. januar, søndag til søndag

Det er en stor glede å få minne om den felleskristne BØNNEUKA 2015.
Det er byens største felleskristne satsing, der dere alle er med og utgjør en forskjell i byen vår. Bønneuka 
inviterer til felles bønn med mål om å bety enda mer for enda flere!

Også denne gangen er de fleste innendørs samlinger lagt til Salem menighet i Prinsens gate 22.

All info om arrangementene under Bønneuka blir utover høsten å finne på vår nettside: www.bønneuka.no.

Bjørn Olav Hanssen deltar under Bønneuka.

Sveinung og Bønneuka
Mitt første møte med bønneuka i Trond-
heim var gjennom en opptreden med
Heimdal ungdomskor (nå Thunder Ten-
Sing) i 2008. I 2009 talte jeg på et
kveldsmøte, og etter det ble jeg spurt
om å sitte i hovedkomiteen. Jeg tenkte
som så at det å arbeide for bønnens sak
umulig kunne være feil prioritering.

Bønneuka er en del av en internasjonal
virksomhet hvor fokuset er på kristen
enhet. I Trondheim er i tillegg det lokale
sterkt fremme; vi ber for byen og hver-
andre.

Jesus sier et sted om Jerusalem; "Hvor
ofte ville jeg ikke samle barna dine som
en høne samler kyllingene under ving-

ene sine." Jeg tror Jesus ønsker å samle
oss. Det sier Herrens bønn også noe
om. Vår Far i himmelen åpner med
1.person flertall. Bønneuka blir et sted
hvor Gud kan tale til oss som ett folk.

Vi prøver å lage samlinger som kan favne
bredt mht form og musikk, samtidig bør
jo alle være åpne for at ting ikke er helt
som en er vant til. Vi har kontinuerlig
bønn inndelt i vakter på to timer, tide-
bønner, "bønneskolen" tre kvelder på
rad. I tillegg kommer en rekke enkeltar-
rangementer. En nyskapning er tema-
kvelden "Våre åndelige røtter" hvor vi får
et foredrag om keltisk spiritualitet ved
Svein Aasmuntveit og gruppa Vadested
spiller.

Arbeidet med
bønneuka er også
et arbeid mot
krefter i tiden; tra-
velhet, likegyldig-
het, individulisme.
Jeg kan kan gjen-
kjenne disse ting-
ene hos meg selv
også. Bønneuka
minner meg om
to ting; vi kan ikke være kristne uten
bønn, og vi kan ikke være kristne uten
hverandre.

For fyldigere beskrivelse av programmet
for uka i januar, se 
www.bønneuka.no



Smånytt fra Heimdal
Undringskvelder....?
Det er kvelder der vi stiller spørsmål som det kanskje ikke alltid
finnes enkle og entydige svar på. Spørsmål som det er spennende
å snakke med andre om. Vi starter i kirkerommet med musikk og
korte innledninger - tanker og spørsmål, kanskje bilder. Så fortset-
ter vi å snakke sammen i grupper i kirkesokkelen. Tre slike kvelder
blir det i Heimdal kirke over nyttår: 

Torsdag 29. januar: «Let, så skal dere finne --» - hva er vi på
leit etter egentlig? Tilgivelse? Meningen med livet? En identitet?
Har vi funnet noe? 
Torsdag 5. februar: Den Hellige Ånd – og andre ånder? Hvor-
dan erfarer vi Den Hellige Ånd? Hva tenker vi om den «åndelige
verden» og «åndskrefter» i dagens verden?
Torsdag 12. februar: Svar og ansvar - hva svarer vi på? Hvilket
ansvar har vi? For hvem og hva?

Lyddemping i kirkesokkelen
Det er mange som har ment at lyden i
Heimdal kirke, sokkelen, kunne blitt
bedre. Da snakker vi ikke om lydan-
legg, men støydempende tiltak. Kirke-
sokkelen har alltid hatt mye gjenklang
i veggene og det har nok vært ganske
slitsomt for enkelte når sokkelen har
vært full av folk.

Nå er forhåpentligvis dette historie.
Tre damer har brukt mangfoldige
timer til å sy panelgardiner og ordne
med oppheng. Formålet er å skape
lyddemping og det ene stoffet som er
benyttet er spesielt beregnet til dette.
I tillegg har disse flittige damene godt

syn for estetikk. Derfor har de også tatt dette hensynet i et mye
brukt rom. Så nå kan vi glede oss over mer behagelig lyd for
ørene og vakkert syn for øyet når vi bruker tid i kirkesokkelen.
Stor takk til Anne Grethe Stjern, Hildegunn Yrke og Aase Berit
Leer for flott utført jobb.

Nyttårsfest
8. jan Kl. 19.00 er det nyttårsfest  i Heimdal kirke.
Variert program og god bevertning.
Sett av kvelden og kom!

Sangkveld i Heimdal kirke
Tirsdag 9. des. Kl. 19.30 er det en sangkveld i kirka der Heimdal
kirkekor  deltar.
Vi lytter til sanger og synger sammen fra den nye salmeboka.
Kveldstanker  ved Bertel Aasen.
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8 dagers tur  til Costa Blanca, 
11. - 18. april 2015
Pris fra Trondheim:

Ved 20-24 påmeldte på turen
Kr. 9500.- pr prs i dobbeltrom

Ved 25-30 påmeldte på turen
Kr 9200.- pr prs i dobbeltrom

Tillegg for enkeltrom er Kr. 2350.-

Program: 
Lørdag 11. april : Reisedag 
Søndag 12. april : Heldags tur til Solgården og sjømannskirka
Mandag 13 april: Vi nyter livet ved hotellet og nærområdet
Tirsdag 14. april: Heldags tur til Guadelest. Meget popært

Turistmål.
Onsdag  15. april: Vi nyter livet ved hotellet og nærområdet
Torsdag 16. april: Heldags tur til den sjarmerende byen Calpe
Fredag   17. april: Vi nyter livet ved hotellet og nærområdet
Lørdag  18. april: Hjemreise

Påmelding: Smartreiser
Heimdal stasjon
7080 Heimdal
tlf 72596210

Spørsmål om turene kan rettes til Bertel Aasen tlf 45619825

Sveinung Enstad blir fungerende sokneprest
Fra 1. jan 2015 til 1. juni 2016 vil Sveinung Enstad være funge-
rende sokneprest i Byneset og Leinstrand menigheter. Han vil i
kommende vårsemester følge konfirmantene og koret Thunder.
Fra sommeren 2015 håper vi å ha på plass vikar for kapellanen.



11

Smånytt fra Tiller
Ny kapellan ansatt i Tiller
Tord Kristian Thuen
er tilsatt som kapel-
lan i Tiller etter In-
gvild Hammernes.
Han begynner i stil-
lingen i januar, og vi
gleder oss til han
kommer!
Vi kommer tilbake
med en ordentlig
presentasjon av ham i neste nr av menig-
hetsbladet.

Ordinasjonsgudstjeneste i 
Tiller kirke
Tord Kristian Thuen skal ordineres til prest
ved gudstjenesten i Tiller kirke 11. januar,
2015. Biskop Tor Singsaas vil foreta ordi-
nasjonen, og prost Bertel Aasen og sokne-
prest Håkon Tørring blir også med i
gudstjenesten.
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe og
velkomstfest for vår nye kapellan i Tiller
menighetssenter. Vi håper riktig mange har
anledning til å sette av dagen og bli med på
denne store begivenheten i menigheten
vår.

Adkomsten til kirka og 
kirkegården
Som mange sikkert har lagt merke til, skjer
det store gravearbeider rundt kirka. Det er
i forbindelse med utvidelsen av kirkegår-
den. Adkomsten til kirka til fots nordfra, fra
boligområdene på østsiden av John Aaes
veg og fra Sjetnemarka er stengt, og folk er
blitt henvist til å gå langs John Aaes veg,
hvor det ikke er noe fortau. Menighetsrå-
det har påpekt at dette er meget uheldig
og hatt flere møter om saken. Om det er
mulig å få til en midlertidig gangvei fra
nordsiden, er ikke klart, men henstillingen
fra menighetsrådet er under vurdering.

Hyggetreffene våren 2015
Programmet for våren er ennå ikke klart,
men datoene for hyggetreffene er klare.
Vi fortsetter med hyggetreff i Tiller menig-
hetssenter den andre torsdagen hver
måned, og i Sjetne bydelshus siste torsdag
i måneden, begge steder fra kl 11:30-
13:30. 
Tiller Sjetne

8. januar 29. januar
12. februar 26. februar
12. mars 26. mars
9. april 30. april
7. mai 28. mai

Barnas juletrefest
Små og store barn er hjertelig velkommen
til Tiller menighetssenter søndag 4. januar
2015
kl. 16.00 – 18.00
4-årskoret blir med og synger for oss. Vi
skal synge, gå rundt juletreet og oppleve
en julefortelling, og det blir poser til barna!
Ta med mat på et fat og en kanne kaffe!
Dette settes fram og så serverer vi brus.
Inngang kr. 40,- pr barn

Tiller menighet

Tradisjonell juletrefest for voksne 
3. januar 2015 kl 1800 på 
Tiller menighetssenter (Romemyra 66)
Tale v/ regionleder i NMS, Øyvind Ulland
Eriksen. Sang: Tiller kirkekor, dirigent
Knut-Inge Klock. Andakt. Gang rundt jule-
treet. Bevertning. Loddsalg
VELKOMMEN

FØRSTE TIRSDAG HVER MÅNED
Høsten 2014: 2. desember

Våren 2015: 6. januar, 3. februar, 
obs 10. mars, 7. april, 5. mai, 2. juni

BASAREN FOR TILLER MENIGHET 
på KVT lørdag 18. oktober ga et totalt overskudd kr. 28.614,- Derav kr.1.270,- fra
Speidernes Tombola.
En hjertelig takk til alle som støtta basaren ved å kjøpe lodd! Takk til dere som ga gaver
til loddsalg, åregevinster, bakervarer til kafeen, for loddsalg og for all arbeidsinnsats !
Basarkomiteen og Tiller menighetsråd.

TREKNINGSLISTE TILLER MENIGHETS LOTTERI 2014
(Solgte lodd i nummerserie fom 6001 tom 7875

Gev.nr. Lodd nr. Navn:
1  Dekket kaffebord 7708 Fam. Drågen
2  Røros-pledd 7615 T.H. Kleven
3  Sengesett – 2 stk. 7819 Egil Eide
4  Vindusvaskesett 6040 John Tore Andersen   
5  Kaffemaskin  6345 Schjetlein            
6  Lunsj for 2 på Quality Hotel 7466 Oddny
7  Stekepanne 7729 Tor Ervik       
8  Stavmikser 6805 Ingeborg Digre, Singsås
9  Gavekort på blomster 7490 S. Helgemo
10 Fruktkurv 6397 Kelvin Løvås

Tiller 18.10.2014
Rett trekning bevitnes av: Britt-Marion Føleide   Kjellrun Halgunset

sign. sign.

Bønnegruppe kl. 11.00-11.15
på menighetssenteret, Romemyra 66.
Meningen med denne gruppen er å be for
kirka, menigheten og bydelen vår og for
egne bønneemner. Vi ber korte, fri bønner
– høyt eller stille. Så om du ikke er kom-
fortable å be høyt det er fint å være med
uansett!

Åpen lunsj kl.11.15- 12.00 
på menighetssenteret, Romemyra 66.           
Ta med matpakke, og spis lunsj sammen

med staben på menighetssente-
ret.Kaffe/te får du her.
Noen ganger blir det servert noe ekstra
godt!
Alle er hjertelig velkommen!

Menighetsfest med
korkonsert
Staben i Tiller menighet inviterer
alle til menighetsfest i 
Tiller menighetssenter 
søndag 25. januar kl. 18.00.  

Alle som bor i Tiller er velkom-
men! Tiller kirkekor framfører 
korversjon av «Befriad». 
Vi serverer sodd, is og kaffe. Sett
av kvelden og kom! 
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Smånytt fra Kolstad

Aktivitet

Babysang
- Babysang er en fin mulighet til å bli kjent med andre
foreldre med barn i alderen fra 0 år og oppover. 
Ta med matpakke (eller kjøp noe til kr 30), 
vi ordner med drikke.

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

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

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

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

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

Skitur 
- Rolig og familievennlig tur fra kirken etter 
søndagens formiddagsgudstjeneste. 

Tidspunkt

09. desember kl 11.00-13.00
06. januar kl 11.00-13.00
20. januar kl 11.00-13.00
03. februar kl 11.00-13.00
17. februar kl 11.00-13.00

01./ 08. desember 
kl 17.30-18.00
2015: Onsdager kl 17.30-18.00
- oppstart 14. januar
- vi følger skoleruta

05. desember kl 19.00-23.30
19. desember kl 19.00-23.30
16. januar kl 19.00-23.30
30. januar kl 19.00-23.30
13. februar kl 19.00-23.30
27. februar kl 19.00-23.30

Mandager kl 19.30-21.30

11. desember kl 17.00-18.30
08. januar kl 17.00-18.30
12. februar kl 17.00-18.30

10. desember kl 11.30-13.30
07. januar kl 11.30-13.30
21. januar kl 11.30-13.30
04. februar kl 11.30-13.30
18. februar kl 11.30-13.30

Fra januar, søndag kl 13. 
Se etter «Skitur» i avisens 
annonse om gudstjenesten. 

Aldersgruppe

0- 2 år

4 – 7 år

13 – 18 år

Voksne

51+

(Godt) voksne

Store og små

Møter i menighetsrådet: 09. desember / 20. januar kl 18
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:
14. desember kl 19.00: Julekonsert med Trondheim gospelkor
og Trondheim ballroomorkester, ledet av Per Even Robertstad.
Billetter kr 200 (voksne)/ 100 (barn) v/ inngangen.
28. desember kl 19.00: 4. Juledagskonsert med bl.a. Heimdal
mannskor og koret Heimklang. Kollekt v/ utgangen.

To-seks-null-to-seks
Ønsker du å støtte Kolstad menighet finansielt i sitt arbeid blant
barn, unge og eldre? Nå kan du gjøre det ved å sende tekstmel-
ding! Når du f.eks. skriver "Kolstad 100" og sender det til
26026, gir du 100 kr til menigheten. Beløpet opp til 500 kr kan

velges fritt. Gaver sendt via tekstmeldinger på en dag uten for-
ordnet gudstjeneste vil gå til menighetsarbeidet, ellers til da-
gens offerformål. Det betyr at du kan gi via SMS på søndagens
gudstjeneste under ofringen. Takk for din (jule-) gave til menigheten!

Skitur
Etter en snøfattig vinter i fjor prøver vi igjen å ha en rolig og fa-
milievennlig skitur etter søndagens gudstjeneste kl 13 fra ja-
nuar. Vi starter og avslutter turen med en kort bønn. Se etter
ordet «Skitur» i avisens gudstjenesteannonse – da skal vi ut i
naturen! Velkommen!

Nye nettsider
Alle menigheter i Den norske kirke får etter hvert nye nettsider
med en enhetlig utforming. Går det etter planen, skal alt være
ferdig til våren 2015. For Kolstad sine nåværende nettsider kan
det bety, at de ikke er så oppdatert som man ønsker, siden det
jobbes med de nye sider. Vi ber derfor om litt tålmodighet og
anbefaler å følge nøye med på det som står i menighetsbladet
og kunngjøres andre plasser i denne omstillingsperioden – takk!
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Livets gang................................................

Døpte
28.09 Sofia Del Carmen Rian-Lernæs

Brage Almåsbakk (fra Kolstad)
Even Reberg Næss
Maximilian Sotberg

05.10 Emma Ovedie Gripp-Johnsen 
(fra Heimdal)
Ulrik Mortvedt (fra Heimdal)
Nathalie Vanvik
Tobias Tørvik-Formo

12.10 June Volden Dyrendahl
Oskar Wærøy Karlsson
Emil Åsli Talmo

26.10 Emilie Thrane Korneliussen 
(fra Heimdal)
Erle Sofie Berge Dahle (fra Klæbu)
Elida Nikoline Strand
Victor Johansen Tellevik

09.11 Nikoline Amlien Fagervoll
Mari Augusta Østby-Lie 
Yr Skjåkødegård Holme 
(fra Kolstad)
Sander Kvarving (fra Kolstad)

Vigde:
13.09 Anniken Jegtvik Paulsen og 

Jon Rune Paulsen
27.09 Anita Johansen og Øystein Espnes
04.10 Maria Jeanette Kroken og 

Richard Håland Nordskag
11.10 Trine Lier Arntzen og 

Øivind Viktor Jenssen

Døde
08.09 Gerd Margrete Kjeldseth Myrhaug
10.09 Ernst Ingar Resby
13.09 Jan Terje Kolstad
16.09 Kjersti Lein
19.09 Arnbjørg Lovise Nervik
20.09 Else-Mari Wullum
25.09 Brit Simonsen
01.10 Bjørg Lovise Sund
04.10 Thore Hoff
09.10 Anne Lise Myrhaug

Jostein Dullum
19.10 Rolf Magnar Mortensen

Heimdal Tiller Kolstad
Døpte

21.09 Patrick Andersen-Sunde
Sigrid Sveum Vingsand

28.09 Selda Aakvik Jørgensen
Maren Langeland (fra Oslo)
Theodor Leon Sivertsen
Emilie Nybakk Skarvøy

12.10 Eirin Linnea Bøgseth Robertstad 
(fra Byneset

19.10 Luka Vudrag Grønlie
Markus Elias Koldberg Reite
Lukas Fredriksen Wiggen

26.10 Liam Johansen-Bakkelund
Victoria Tølche Lien 
Olai Wist Munkvold

09.11 Tuva Christine Nordahl Nordlund
Jon Fossum Sødahl
Nora-Marie Kyllo Vik

Døde
30.08 Målfrid Kristine Bollingmo
14.09 Magne Gulbrandsen
19.09 Siri Almli
20.09 Arthur Fredrik Furuvik
26.09 Arne Johan Mørseth
27.09 Jorunn Olaug Teigaas
07.10 Eva Nordtvedt
11.10 John Edvin Moksnes
14.10 Marilena Okstad Bye

Steinar Noralf Husby
20.10 Rita Marie Bue
26.10 Steinar Nausthaug

Døpte
14.09 Leon Olai Bäte

Teodor Busklein Berg
21.09 Elias Bruås

Sander Lund Dyrdal
Mathea Grüner Ofstad
Mia Spakmo
Theo Knudsen Ustad

28.09 Ronja Nygård Fossbakk
05.10 Aksel Fenstad Holte

Oline Røstad-Pallin
Daniel Storvik

19.10 Valentino Holm Hegle
Amalie Grotdal Jakobsen
Maia Stein Johansen

26.10 Ludvig Myrstad Haugen
Eline Jensen
Andrea Møll

02.11 Adele Fredrikke Bøkestad
Mikael Fiskvik Dahl
Emilie Sæther Leraand

09.11 Elias André Brenne Hartmann
Steinar Nesset Husby
Oda Lindebø Johansen
Aksel Aune Molid

16.11 Nea Felle Brattheim
Vilma Myrhen-Liasjø

Døde
15.08 Karl Eilert Noreng
05.09 Kjellrun Synnøve Volden
06.09 Thorleif Skaret
12.09 Elsa Marie Bareksten
16.09 Sigrun Thronæs Glasø
19.09 Marit Hangerhagen
21.09 Åse Barkhall
22.09 Robert Lindgaard
24.09 Kari Anna Bjørnstu

Eli Skibnes
26.09 Kjersti Nickelsen
02.10 Mari Johanne Henriette Brodahl
08.10 Anna Sofie Bonesmo
10.10 Kirsten Egseth

Arnt Krogdal
22.10 Lasse Hammervold
23.10 Ole Skare
26.10 Berit Petrine Parnas Woldvik
29.10 Solveig Alvilde Braa
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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 
Kirkens Servicekontor:  9943 6000

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
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.kolstad.kirken.trondheim.no
Kirkens Servicekontor:  9943 6000

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

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

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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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

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

Autorisert Regnskapsførerselskap
Øvre Flatåsvei 14b, 7079 Flatåsen

Telefon 72 58 44 88, Faks 72 84 84 00

DØGNVAKT
72 87 10 22



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, Åge Søsveen og 
Håkon Tørring.

Layout/trykk: 
Orkla Grafiske AS - 72 48 23 20
Opplag 16200.

Andrea Kåsbøl (17) og Sindre Brå Henden (16) er begge oppvokst på Tiller, har ulikt forhold
til jula og Jesus-barnet, men stortrives med både skole og ballspill på KVT.

Vi får tak i elevene på «Kristen Videregående skole Trøndelag» (KVT) i en liten pause i gymtimen. Begge er konfirmert i Tiller-
kirka, men både jula og konfirmasjonen har ulik klang hos de to.

– Jeg var ikke kristen da, og jeg er det ikke nå. Men jeg er en åpen person og synes jeg har det fint på en privat 
kristen skole, forteller Andrea. Hun legger til at det er veldig greit å lære om kristen tro og plages ikke når hun er i 
kirken ved høytidelige anledninger. – Da koser jeg meg og synger gjerne med.

Andrea, som er en habil håndball- og fotballspiller (Tiller og Sjetne) har vært mye plaget av skader. Men verken et gud-
sord, konfirmasjon eller julefeiring er en plage: 

– Både konfirmasjonen og julefeiringene vekker gode minner, men det er først og fremst familiesamlinger og 
avslapping med familie  og god mat som hun gleder seg til når det nå nærmer seg jul.

For Sindre Brå Henden har jula en ekstra dimensjon, selv om han støtter Andrea i at familiesamlingen er noe av det tri-
veligste. 

– Det gir koselige minner når vi får blandingen av familie, god mat og gaver. Samtidig er det lurt å minne oss om at 
hovedpersonen i jula er Jesus, særlig i en tid da det er mye kommersialisering av jula, sier Sindre. Han forteller at 
han har vært kristen hele livet, at konfirmasjonen var en modningstid hvor man kunne stille vesentlige spørsmål om 
livet og reflektere over hvor heldig en er som bor her i Norge og på Tiller.

– Det er fint å ha en tro, selv om det oftest er i vanskelige tider, når man sliter i livet, at man ser verdien av å be. 
Sindre, tar sikte på å bli ambulansearbeider og stortrives med idrett. Han spiller fotball på Tiller gutter 19 og trener 
med juniorene. 

Av Odd Anders With

Ulik tro - lik trivsel


