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Fritjhof Lyng-Nielsen

VI ER I FASTETIDEN
HVA ER DET Å FASTE? 

Mange kan kanskje lettere forstå faste når man snakker om  
Ramadan.  Selv om dette er to forskjellige religiøse tradisjoner,  
så er det mye felles også.  

Både kristen faste og muslimenes ramadan handler om å  
konsentrere seg og finne øvelser som hjelper en til å rette fokus  
mot det egentlige. Mot Gud og mot sin neste.

Når en muslim avstår fra mat, så er også tanken å kjenne på sult, 
man sparer penger til å gi til de fattige og man får tid til å  
konsentrere seg om bønn og andakt.

Den kirkelige tradisjonen med fastetid de 40 dagene før påske  
er en utmerket anledning til å fordype seg i hva kristen faste handler 
om.  I Strinda kirka kan man onsdagene i fastetiden høre mer om 
kunst og kristen tro og også samtale om hva fastetiden er.

Kirkens Nødhjelp har i alle år hjulpet menighetene til å forstå hva  
fasten er; nemlig å sette av tid og midler så vi kan hjelpe den som 
ikke har det så godt som oss.  Vi forbereder oss til å gå med bøsse 
den 31. mars.

Men vi forbereder oss også til det som skal skje i påsken, til å  
minnes Jesus sin lidelse og død på korset. Og så oppstandelsen.   
Vi tror på en Gud full av nåde og kjærlighet.  Gjennom Jesus så er  
vi frelst.  

Så minner vi hverandre om vers 4 fra salmen "Se, vi går opp  
til Jerusalem".

LISE H. MARTINUSSEN
Sokneprest

Se, vi går opp til Jerusalem,
til byen med glans og ære,
for Frelseren sa oss at der han er,
skal vi ved hans nåde få være.

Spørsmålet blir så om kirken skal engasjere 
seg i samfunnet? Ja, og med støtte i de nye 
bærekraftsmålene så er det mer enn noen 
gang ønskelig at kirken er en aktiv del av det 
sivilsamfunnet som bidrar, slik at Norge får 
oppfylt de FN-kravene som vi har skrevet 
under på.

Bibelen kan være en bok som bl.a. inspi rerer 
og setter standard for å regulere livet til 
mennesker og land imellom.
Historien om kong Akab og den fattige 
bonden Nabot er et slikt eksempel. Kong 
Akab ville gjerne ha vingården til Nabot, men 
Nabot sa nei. Da blir Akab så sint og vrang at 
han stenger seg inne på soverommet sitt, og 
stakkars dronning Jesabel ser ingen annen 
råd enn å hjelpe ham til å få sin vilje. Hun 
inngår et komplott med landsbyens mektige 
menn med det resultat at Nabot blir steinet.  

Da kvikner kong Akab til, og ikke før er Nabot 
død, så er han å finne i hans vingård.
Da sender Herren sin profet Elia til kong 
Akab og refser ham. Kong Akab blir fylt  med 
skam over det han har bidratt til.

Fortellinga fra 1. Kongebok kapittel 21 i det 
Gamle Testamentet minner oss om hvordan 
også Gud ønsker at mennesker skal regulere 
sine forhold seg imellom.  Det er ikke slik at den  
med penger og makt kan komme og ta fra den 
som er fattig.  I våre dager vil vi kalle det for 
folkeretten, det er internasjonale lover som  
regulerer land og folks rettigheter og plikter 
for at vi skal få leve i en rettferdig verden.  

Den 31. mars kommer representanter fra 
Strindheim menighet på døra for å samle inn 
penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjonen.  
Målet med fasteaksjonen er en rettferdig 
verden.  Ta vel imot bøssebærerne.

MENIGHETER I ENDRING 
MENIGHETER I ENDRING, DET HØRTE  VI OM UNDER BISPEVISITASEN.  

SÅ KAN MENIGHETER I ENDRING OGSÅ HANDLE OM HVORDAN KIRKEN ENDRER  
SEG I FORHOLD TIL SAMFUNNET, SOM VI ER EN DEL AV.

TEKST  OG FOTO: LISE H.  MARTINUSSEN

Konfirmantene i Strindheim menighet fikk en utfordring i å forklare hva de enkelte  
bærekraftsmålene betyr og så laga de ei bønn til hvert av målene.
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01. Biskopen var på besøk i en konfirmanttime og  
konfirmantene tente lys under avslutningen av timen

02. Kari Løvendahl Mogstad og biskop Herborg Finnset 
besøker konfirmanter i Strindheim kirke

03. Biskop Herborg Finnset og sokneprest Lise Martin ussen 
i samtale med konfirmantene under visitasen

04. Vi besøkte Persaunet helse- og velferdssenter

05. Det var to dåpsbarn som fikk æren av å bli døpt  
av biskopen

06.Visitasgudstjeneste i Strinda kirke søndag 09.02. 

07. Sokneprest i Berg Menighet, Bergljot Svanholm  
under gudstjeneste i Berg kirke

08. En stor begivenhet var da vi mandag 03.02. fylte 
hele Strindheim kirke med frivillige fra de tre menig hetene 
Strinda, Berg og Strindheim

09. Berg Kantori under visitasgudstjenesten i Strinda  
kirke ble for anledningen ledet av Odd Erik Stendahl

10. Biskopen besøkte også en skoleklasse ved  
Strinda videregående skole

11. Storstaben i menighetene Strinda, Berg og Strindheim

TEKST: LISE MARTINUSSEN 

Det var en stolt biskop Herborg 
Finnset som takket av etter ei 
uke med visitas i menighetene 
Strinda, Berg og Strindheim. Og 
som hun sier sjøl: «Det har vært 
ei uke til å bli glad og stolt av: 
glad for alt det gode som skjer, 
og stolt over alt det som ansatte 
og frivillige sammen får til. Vi 
har hatt tankevekkende samtaler 
med store og små samfunns-in-
stitusjoner i lokalmiljøet. Jeg har 
møtt lønnede og ulønna ildsjeler 
i ulike sammenhenger. Jeg har 
møtt ei kirke som er nær og til 
stede i lokalmiljø og en bydel 

med fellesskap og trygge, anner-
ledes rom, steder for senkede 
skuldre, livstolkning og omsorg, 
for håp og tro og fellesskap. Og vi 
har møtt samfunnsinstitu sjoner 
som ønsker samarbeid og ser 
kirka som en relevant samar-
beidspart i store og viktige sam-
funnsoppgaver som vi deler. «

Biskopen sier videre: Å være på 
visitas er å spørre: «Hvordan står 
det til?» Formålet med biskopens  
tilsynsbesøk er å samtale og 
støtte, inspirere og veilede me-
nigheter og ansatte, og synlig-
gjøre kirkas nærvær i lokalsam-
funnet. Visitasen  

er en temperaturmåler på hvor-
dan det står til lokalt, og fungerer 
på sitt beste som et speil hvor vi 
ser oss selv, gleder oss over det 
vi ser, - og også ser at endring 
alltid er nødvendig.

«Menighet i forandring» var tema  
for  bispevisitasen. De tre soknene 
Strinda, Berg og Strindheim ligger  
i et beskjedent geografisk område, 
det er kort vei mellom kirkene, og  
menighets stabene har i det siste 
samlokalisert seg i felles kontor i 
Brøsetvegen. Alt dette legger gro-  
 bunn for ytterligere samarbeid og  
samhand ling. Det tror vi vil gjøre 
menighetene mer robuste på sikt.

Visitasen startet med guds   -
tjenes ten Messe for Gud og hver-
mann søndag den 2. februar.   
Sanger Grete Storbæk Eriksen  
har satt toner til dikt av Halldis  
Moren Vesaas. Vår egen Helle  
Pütz leste dikt av Vesaas.  
Det er helt ty delig behov for en 
slik nyvinning av en gudstjen este-   
form, der vi gjerne låner øret til 
flere sjangre. 
Mandag kveld var det fest for  
frivillige. Strindheim kirke var  
fylt av nær 100 frivillige fra de  
tre menighetene. Aksel Tjora var  
en av bidragsyterene med kåseri 
om fri villighet. 
 
 

Vi var også på besøk til Pers-
aunet Helse- og Velferdssen ter,  
sammen med de andre institu-  
sjonene i området.  Vi fikk opp- 
leve en god samtale om livet i 
siste fase, og om hvordan kirka  
kan være til støtte for både be-  
boere og ansatte.  Institu sjonene 
ønsker at vi skal være mer tilst-
ede blant deres brukere.  

Bærekraftsmålene og unges 
oppvekstsvilkår sto i fokus da vi 
inviterte til konfirmanttime for 
både biskop, konfirmant er og 
foreldre. Med oss hadde vi Kari  
Løvendahl Mogstad som hadde et 
innlegg om unges oppvekst vilkår.   
 

Våre politi kere har skrevet under  
på FNs bærekraftsmål. Skal vi  
op  p  fylle målene og alle del målene,  
må alle stå sammen, både  
enkelt personer, be  drifter, skole,  
lag og organi sasjoner og ikke  
minst politikere.  Sokneprest Lise  
Martinussen hadde også et 
innlegg om Bærekraftsmålene 
og kirkas bidrag da biskop med 
følge møtte ordfører Rita Otter-
vik og hennes represen tanter for 
administra sjon i kommunen. 

Hele visitasberetningen kan leses  
på hjemmesidene til Strindheim  
menighet.

BISPE- 
VISITAS
02. -  09. FEBRUAR

01 02 03 04 05 06 07

08

09

10 11
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Ute er deg regn og vind. Frithjof 
kommer inn gjennom døren i 
koksgrå genser og lyseblå
skjorte, som er kjekt åpen i 
halsen. Han har nemlig kort vei 
fra Horisont, hvor han bor med
samboer Emly. Etterkommerne 
er to døtre og fem barnebarn.

Han ser ikke ut til å være vant til 
å kaste bort tid, setter seg ned og 
ser spørrende på meg…
Jeg griper fatt i det jeg allerede 
vet om denne omgjengelige 66- 
åringen – at han er aktiv.
-Ja, det stemmer. Det er viktig 
for meg å ha gode verdier og 
være aktiv. Jeg har kanskje alltid
vært litt rastløs. Vokste opp på 
Lohove her i Trondheim med to 
yngre søstre. Var med i Nidaros - 
domens guttekor helt til interes-
sen for langrenn ble for stor.
Aha, tenker jeg og husker den 
klare barytonen jeg hadde hørt 
under gudstjenesten. -Joda, jeg 
sang senere også – i Strindakoret.

Så var det løpingen da. Under 
våre samtaler for å planlegge 
tidspunkt for intervjuet, forekom  
ord som trening og løping et par 
ganger som en viktig ingrediens 
i Frithjofs liv. Han trener fem til 
seks ganger i uka og er med i 
Strindheim Idrettslag. Nå står 
NM i veteranidrett for tur med 

deltagelse i 100 og 200 meter 
løp. Han vant faktisk NM gull i 
2015 og 2018. Og så legger han 
stolt til: -Laget vårt har vunnet 
Holmenkollstafetten for super-
veteraner 5 år på rad. Det gir 
så mye – ikke bare det å vinne, 
men å være en del av et lag som 
fungerer så godt sammen. Det 
sosiale er veldig viktig.

Da lurer jeg på om Frithjof har tid 
til noen jobb? Han ler og forteller 
at han gikk av med pensjon som 
62-åring etter mer enn 40 år som 
salgskonsulent i Freia.

Hva så med interessen for mat-
laging? Hvor har han kunnskapen 
fra? Den siste onsdagen i januar  
sto Frithjof for kirkemiddagen. 
Han serverte klubb med flesk og 
duppe, laget helt fra bunn. Det 
var skikkelig godt – også for en 
som aldri hadde våget å smake 
det før! -Jeg vokste opp med 
en mormor som bodde i andre 
etasje i huset vårt, og hun kunne 
lage mat – skikkelig tradisjons-
mat. Av henne lærte jeg blant 
annet å tilberede lutefisk, lage
hjemmelaga kraftsuppe og så 
klubb da. Men hjemme deler 
Emly og jeg på matlagingen.

Så tar Frithjof frem et sammen-
brettet ark. Han synes nok det 

blir for mye mat- og treningsprat. 
Han har lyst til å komme med 
noen tanker om livet i kirka. 
Disse har han skrevet ned, og jeg 
siterer: «Det er stor konkurranse 
med all slags idretter og kultur. 
Vår oppgave i menighetsrådet er
blant annet å finne på ting og 
løsninger som er attraktive og 
meningsfylte for folk og sørge
for at de som kommer i kirka, 
blir sett og føler seg velkom-
men... Jeg har noen tanker om 
hvordan vi skal jobbe med barn 
og unge og synes samtidig at det 
er svært viktig å ta vare på de  
eldre i bydelen – de som har bygd 
opp velferden vår…

Personlig står kirka sterkt for 
meg, mye p.g.a. tradisjoner,  
spesielt dåp, konfirmasjon og
bryllup. Og så er det en trygg og 
god stemning som jeg har kjent 
på siden jeg var liten, som
korgutt. Særlig orgelet begeist-
rer meg veldig! Jeg ser frem til et 
spennende år og de opp gavene vi  
skal arbeide med. Det er så mange  
flotte mennesker som er tilknyt-
tet kirka, og jeg føler meg både 
ydmyk og heldig overfor de opp-
gavene som ligger foran oss.»
Rett mann på rett plass! Lykke 
til, Frithjof. Vi gleder oss til å 
følge det splitter nye menig-  
hetsrådet i dets arbeid!

FRITHJOF LYNG-NIELSEN 
– NY LEDER I MENIGHETSRÅDET 

FOR STRINDHEIM  
HAN LØPER, LAGER MAT OG SVINGER MALERKOSTEN OM NØDVENDIG.  

OG SÅ ER HAN GLAD I Å PRATE MED FOLK.
 

TEKST: HELLE VOSS PÜTZ • FOTO: KIRSTEN STANGVIK/DAFFYDESIGN.NO
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LØPEJENTA  KILA

Hun piler over det grønne gresset. 
Lett i steget, barbeint og i et flagrende 
skjørt. Med verdens største smil. 
- Jeg elsker å løpe. Jeg kan løpe hele 
tiden. Det gjør meg så lykkelig. Spesi-
elt hvis venninnene mine blir med. 
Så er det kanskje ikke så rart. Hun 
deler hjemlandet Etiopia med verdens-
kjente løpere som Haile Gebrselassie. 
Men hun løper ikke bare fordi det er gøy.  
Hun har nemlig mange plikter i huset, 
som å hente rent vann til familien. 

Tungt å bære vann
10 år gamle Kila Hirpo bor i en frodig 
del av landsbyen Beseko, cirka fem 
timer sør for hovedstaden Addis 
Abeba i Etiopia. Midt på en grønn 
slette ligger huset hennes omringet 
av en maisåker, avokadotrær, falske 
banantrær og eukalyptustrær. 

Huset er bygget av leire, høy og tre - 
pinner, og rommer en stue og et sove-
rom.  Det deler hun med besteforel-
dre, mor, to brødre og en søster. 
- Jeg elsker dyrene våre. Kuene gir 
oss melk, oksene hjelper oss i åkeren  
og eselet hjelper oss å bære. 
Hver dag henter hun vann både i elva  
og rent vann ved vannstasjonen. 
Vannstasjonen er en av 14 som 
landsbyen fikk av Kirkens Nødhjelp 
i fjor. Da ble det boret en 120 meter 
dyp brønn, og lagt 16 kilometer med 
rør inn til landsbyen.
- Det er tungt å bære, særlig i regn- 
tiden når det er så glatt å gå, 
forklarer hun. 
Landsbyen fikk vann i september 
i 2018, men før det flyktet folk fra 
landsbyen blant annet på grunn av 
sykdommer de fikk av vannet. 

Toppkarakterer i alle fag
Sammen med brødrene sine hjelper 
hun til på gården. Og hun har 
mange oppgaver. 
- Jeg lager kaffe, henter vann, 
fjerner ugress fra maisåkeren og gir 
til dyrene, vasker klær og huset. 
Kila går i fjerde klasse, og hun er 
så glad i å gå på skolen at hun vil bli 
lærer. Det er nemlig en smart ung 
dame vi har med å gjøre. Som får 
toppkarakter i alle fag. 
- Skolen er viktig for at vi skal ut-
vikle oss og få en utdannelse. Jeg vil 
til universitetet,  forklarer hun. 
Matte er favorittfaget.
- Jeg vil så gjerne at andre skal 
skjønne hvor morsomt matte er, så jeg 
håper å bli lærer i blant annet matte. 

LESEGLEDE: 

KJERSTI OPSTAD  
– ELLER KIRKE-KJERSTI SOM  
HUN KALLES AV VENNER PÅ  
INSTAGRAM – HAR BESØKT 52  
KIRKER I OSLO PÅ ETT ÅR.  
OG DISSE BESØKENE HAR HUN SKREVET EN ÆRLIG,  
VELSKREVET OG INFORMATIV BOK OM.
HVA I ALL VERDEN VAR DET SOM FIKK HENNE TIL Å KASTE  
SEG UT I ET SLIKT PROSJEKT?

TEKST: HELLE  VOSS PÜTZ  

Den modige forfatteren har et bonusbarn på 11 år. Han 
er muslim og heter Muhammed. Muhammed spurte 
Kjersti så å si daglig om hvorfor hun som kristen aldri 
gikk i kirken. Han kjenner mange kristne, men ingen 
kristne som går til gudstjeneste. Kjersti gransket 
seg selv og fant etter hvert ut at det var på tide rett 
og slett å møte opp og se hva de egentlig drev med i 
de forskjellige kirkene. Hun stilte seg selv følgende 
spørsmål: Skal jeg fortsette å være medlem i stats-
kirka, eller er det kanskje på tide å melde seg ut?

Hun fant ut på kirken.no at hennes nærmeste kirke 
var Rødtvedt kirke i Groruddalen og startet der på 
Hellige Tre Kongers dag. Da havnet hun midt oppi en 
barnefest med lystenning, sang, spill og gang rundt 
juletreet. Veldig fint for barn, men hva med henne som 
44-åring? Og var det ekte vin i de nattverdsbegrene, 
tro? Det første besøket var gjort, og hun satset på at  
den  neste gudstjenesten kanskje egnet seg bedre 
for folk på hennes egen alder. Og sannelig i Tonsen  
kirke fikk hun en folkelig preken «som var som skrev et 
for sånne som meg… » Og der tok hun også mot til 
seg og var med på kirkekaffen etterpå og traff folk 
«som jeg gjerne skulle ha snakket mer med.»

Og nå er Kjersti i gang; mange kirker står for tur. 
Hun beskriver levende både   kirkebygg og det indre 
livet. Og som hun selv sier i etterordet: »La meg 

si det som det er, men 52 besøk på ett år er nokså 
mange. I løpet av denne reisen har jeg til tider vært 
fra meg av begeistring, jeg har vært sinna, glad, 
forundret og av og til litt lei».

Jeg kan ikke ta dere med i alle kirkene, men her 
er noen overskrifter som kanskje kan si like mye:                                                                                                   
Miljømesse i Kampen kirke, Koselig kaos i Sinsen 
kirke, Det er plass til 900, men vi er ni (kveldsmesse 
i Ullern kirke), Yogagudstjeneste i Fagerborg kirke, 
Tro, dåp og kjærlighet i Bygdøy kirke, Arbeidernes dag 
i Oslo Domkirke, Kunstnergudstjeneste i Grønland 
kirke, Utpust i Nordstrand kirke, En klem i Lovisen-
berg kirke, Barbeint på kirkegulvet i Tøyen kirke, Gjør 
døren høy, gjør porten vid i Grønland kirke, Økumenisk 
fredsgudstjeneste i Trefoldighetskirken…

Mangfoldet er stort, og erfaringene blir mange. 
Finner hun den Gud hun leter etter? «Jeg trenger 
en skikkelig romslig og diger Gud. En som har plass 
til oss alle. En alle-skal-med-Gud… En Gud som 
virkelig er diger og nådig.» Og den ser det ut til at 
alle de 52 kirkebesøkene har gitt henne – i sum.                                           
Boka er ærlig, særs velskrevet og også selvironisk. 
Jeg er så enig med Kjersti Opstad når hun sier: 
«Kirka har et spennende og variert program som flere 
av de 3 758 070 medlemmene nok ville ha satt pris på 
om de også møtte opp.»

MANGLER DE VANN PÅ GÅRDEN,  
ER DET TI ÅR GAMLE KILA SOM 
ORDNER OPP.  
HVIS HUN IKKE ER UTE OG LØPER. 

AV ANETTE TORJUSEN FOTO: HÅVARD BJELLAND 

AVHENGIG AV HJELP FOR Å HJELPE
For at Kila og andre skal få rent vann trengs det hjelp fra mange norske frivillige. Hvert år er tusenvis av frivil-
lige med på å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom Fasteaksjonen. 
Det er nettopp disse pengene som gjorde det mulig å levere rent og trygt vann i Etiopia. For Kila og tusener av 
andre mennesker har dette vært livsviktig hjelp.
Også i år skal frivillige over hele Norge være med på å samle inn penger til brønnboring, latrinebygging og 
andre tiltak som redder liv rundt om i verden. Også du kan bidra når STRINDHEIM MENIGHET skal gjennomføre 
årets aksjon, enten ved å være bøssebærer eller å støtte aksjonen.
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BARNETEATER
I Måsen og sangfuglen – Den store 
fortellingen, møter vi den nysgjer-
rige måsen, som lurer på det meste 
her i livet. Kan sangfuglen hjelpe til 
med å finne svar?
Måsen har funnet en stor bok, og 
forsøker å finne ut hva den handler 
om. Men det viser seg å være gan-
ske vanskelig, det står jo så veldig 
mye forskjellig i den. Heldigvis 
kommer den kloke sangfuglen til 
unnsetning, og hjelper måsen med 
å finne svarene. Det viser seg at 
boken inneholder mange spennende 
historier, om hvordan verden ble 
til, om en mann som het Jesus, og 
mye annet. Men måsen blir ikke helt 
fornøyd med svarene. Hun vil vite 
hva boken egentlig handler om…
Hovedtema i dette teaterstykket 
er Bibelen. Gjennom karakterene 
måsen og sangfuglen, tar skuespill-
erne Solaug Trøan Ellefsen og Grete 
Winther Westrum oss med på en re-
ise gjennom denne boken, som har 
fasinert mennesker i flere tusen år. 
Bibelen inneholder fortellinger om 
livet og tilværelsen, som setter våre 
egne opplevelser i perspektiv. Bibel-

FOR FJERDE TRINN 

ONSDAG 26. FEBRUAR INVITERER VI ALLE PÅ 4. TRINN TIL KARNEVAL I STRINDHEIM KIRKE. 
SELVE ARRANGEMENTET STARTER KL.16.00. DE SOM ØNSKER DET, KAN BLI HENTET 

PÅ SFO KL.15.30. DET SERVERES MIDDAG KL.16.30.

I februar arrangeres det karneval mange 
steder rundt om i verden. Karnevalet er 
inngangen til fastetiden, som er forberedel-
sestiden fram mot påskefeiringen. Når det 
er karneval, er det lov til å kle seg ut. De som 
ikke har kostymer selv, kan låne fra kirkens 
lille lager. I løpet av ettermiddagen for-

bereder 4.klassingene karnevalsfesten som 
starter kl.18.00 (-19.30). Foreldre, søsken og 
venner er velkommen til å delta. Det ser-
veres fastelavnsboller og vi leker sammen. 
Pinata hører selvfølgelig med. Det blir også 
fortellinger om fastelavn og fastetiden. Det 
er gratis å delta i arrangementet.

TROSOPPLÆRING  
I STRINDHEIM 
MENIGHET
Alle barn og unge i Strindheim er 
velkommen til arrangementene.  
Her er datoer som er fastsatt for 2020:

0 år: Babysang (oddetallsuker)
2 år: 2-års-bok (nov.)
3 år: Føradventssamling (24. nov.)
4 år: 4-årsbok (13. sept.)
5 år: Måsen og sangfuglen (3. mars)
6 år: Førsteklasses (23. aug.)
7 år: Noas-ark-dag (5. mai)
8 år: Tårnagent (12.-13. jan.)
9 år: Karneval (26. feb.)
11 år: Lys våken (nov.)
14 år: Ditt valg (mai)
14/15 år: Konfirmant (sept.-mai)

Les mer om arrangementene 
på våre nettsider:

Kirken.no/strindheim 

en er et sentralt grunnlag i vår kultur, og kjennskap 
til denne gjør det lettere å forstå den verden vi lever i.
Manuset til teaterstykket er skrevet av Grete Winther 
Westrum, og er laget spesielt for barn i 5-årsalderen. 
Strindheim menighet samarbeider med Strinda og 
Berg menigheter om denne forestillingen, som vises 
i Strindheim kirke tirsdag 3. mars. Barn som er født i 
2015, samt en foresatt, får gratis inngang. 
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Etter århundrer med brutalitet og under-
trykkelse har antallet kristne sunket drama-
tisk, fra 25 prosent av befolkningen i 1914, 
utgjør kristne i dag kun 0,2 prosent av 
Tyrkias 84 millioner innbyggere.

Etter det mislykkede kuppforsøket i 2016 
har den generelle menneskerettighets-
situasjonen i Tyrkia stadig blitt forverret. 
Ytringsfriheten har blitt mer innskrenket, 
noe som igjen medfører store begrensninger 
på trosfriheten. Ingen trossamfunn har full 
juridisk anerkjennelse, noe som betyr at de 
har begrenset mulighet til å ha et gudshus, 
lære opp religiøse ledere og tilby religiøs ut-
danning. Nasjonale identitetskort er utstyrt 
med en rubrikk for religion, noe som ofte 
fører til diskriminering på ulike områder, 
spesielt for de som ikke tilhører islam/ sun-
nimuslimer. Tyrkere som konverterer fra 
islam, møter mange steder undertrykkelse 
og utfrysing fra så vel familie som samfunn. 
Noen blir stemplet som landssvikere, andre 
risikerer å miste jobben. Kristne og andre 

minoriteter møter mange fordommer og 
beskyldninger i skolepensum, i byråkratiet 
og gjennom media. De siste årene har det 
vært en økning av hatefulle angrep i media, 
fysiske angrep og trusler mot minoritetstro-
ende uten at tyrkiske myndigheter har tatt 
effektive grep.

De senere årene har Stefanusalliansen hatt 
spesielt nær kontakt med Antalya evan-
geliske kirke og kirkens pastor Ramazan 
Arkan. Menigheten er tyrkisktalende og øn-
sker å vise at man kan være både tyrkisk og 
kristen på samme tid. Både pastoren og de 
fleste av dagens omtrent 200 medlemmer er 
tidligere muslimer. Det er gledelig at til tross 
for trusler og diskriminering av konvertitter, 
er medlemstallet økende!

Stefanusalliansen er en misjons- og men-
neskerettighetsorganisasjon med særlig 
vekt på kampen for trosfrihet. Ønsker du å 
støtte dette arbeidet?

(kilder: VG 28.12.18 og Stefanus.no)

BYDELENS HJERTE I  VÅR

FERIEPARADISET TYRKIA 
-  HVOR MENNESKERETTIGHETER 

UTFORDRES DAGLIG
TYRKIAS KRISTNE TILHØRER NOEN AV VERDENS ELDSTE KIRKESAMFUNN.  

BL. A. GRUNNLA APOSTELEN PAULUS FLERE MENIGHETER I DAGENS TYRKIA.    

FASTE ARRANGEMENT
SØNDAGER: 
Gudstjenester.  Gudstjenest-
elista ser du på side 15 i bladet.
Bibelmeditasjon kl.19-21 den 
23/2, 29/3, 26/4 og 7/6. Vi lytter  
til en Bibel-tekst. Stillhet til etter- 
t anke. Anledning til å dele tanker.

TIRSDAGER: 
Bønnesamling kl.11-12. 
Samtale og bønn.
  
ONSDAGER:  
Kirkemiddag: Spis en enkel 
middag sammen med andre! 
Servering kl.16 - 17 onsdag den 
25/3, 22/4 og 27/5. Påmelding 
tlf. 469 15 448, senest dagen 
før kl.12.00. Pris: Voksne kr.50; 
barn kr.25, familie kr.100.

TORSDAGER: 
Hyggetreff annenhver torsdag 
kl.12-14. Samlingene innehold-
er andakt, mat, allsang,  
 

gratisutlodning og foredrag.  
Vi har følgende tema:
5.mars: Sabbat og søndag - 
hvile og arbeid v/Bjørn Olav 
Grüner.
19.mars: Sang og musikk  
v/Sverre Granheim og Tormod 
Våge.
2.april: Bli kjent med NLM 
sitt arbeid i Mongolia v/Åshild 
Sørhus.
16.april: Syng med oss på 
Valmuen (obs! kl.11) Sangstund 
på Valmuen, Valentinlyst helse 
og omsorgssenter.
30.april: Aukrust-jubileum 
2020. Kjell Aukrusts liv og  
forfatterskap. 
14.mai: Rolf Jakobsen, liv  
og dikting v/Trond Roland.
28.mai: Innblikk i livet i Finland 
v/Kaarina Kauppila

FREDAGER: 
Babysang annenhver fredag 
kl.11.00-11.45 for mødre, fedre 

eller andre medbragt en baby 
under ett år. Sang, lek, rim, 
regler, musikk og bevegelse. 
Hvis du vil, kan du gå direkte 
over til vaffelspising på fred-
agstreffet. Babysang foregår i 
oddetallsuker for vårsemes-
teret. Siste gang 5/6.
Fredagstreff: Kaffe, vafler og 
rundstykker serveres mellom 
kl.11.30 og 12.30 hver fredag. 

Store og små er hjertelig 
velkommen når som helst!
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Sammen for de forfulgte

Gi en gave på kontonummer: 
3000 14 57922  eller på VIPPS: 19013

TA EN PÅSKEVANDRING!
Påskens gudstjenester deles også i år mellom 
de tre kirkene Strinda, Berg og Strindheim.
Palmesøndag starter vi i Strindheim kirke 
kl.11.00. Vi markerer Jesu inntog i Jerusalem. 
Prest: Lise Martinussen.
Onsdag i den stille uke blir det anledning til 
ettertanke i Strinda kirke. Det er åpen kirke fra 
kl.18.00. Meditasjonsmusikk kl.18.15 -18.50. 
Hverdags-gudstjeneste fra kl.19.00.
Skjærtorsdag samles vi i Berg kirke kl.18.00. 
Vi sitter rundt vakkert dekkede bord og bruker 
en liturgi som er bearbeidet fra det jødiske 
påskemåltidet, med spørsmål og svar, bitre 
urter og vinbeger som tømmes mens vi får 
historien om utvandringen fra Egypt. Vi spiser 
lammegryte med salat og ris. Vi avslutter med 
nattverdsmåltidet og kirken som "kles om" til 
langfredag. Pga. maten ber vi om påmelding til 
diakon Ingun Bøe IB527@kirken.no eller tlf.469 
28 299. Pris for måltidet: kr.50 / familie kr.150. 
Gudstjenesten forrettes av Trond Roland.
Langfredag blir det pasjonsgudstjeneste 
kl.11.00 i Strinda kirke v/Børre Rindal. Vi følger 

Jesu siste timer, og den dramatiske historien 
blir fremført av flere.
1. påskedag i Strindheim kirke: Vi starter med 
frokost kl.09.30. Alle inviteres deretter til å bli 
med i påskekoret som øver kl.10.15. Vi avslutter 
med høytidsgudstjeneste kl.11.00. Den forrettes 
av Børre Rindal. Foruten påskekoret deltar kan-
tor Endre Lorentzen og antakelig en trompetist.
2. påskedag kl.18.00 tar vi en oppsummering 
med familiegudstjeneste/ påskelovsang i Berg 
kirke. Gudstjenesten ledes av Børre Rindal og 
lovsangen av kantor. Anledning til kveldsmat et-
ter gudstjenesten.

MESSE FOR  
GUD OG HVERMANN
Dette er navnet på en serie gudstjenester som 
primært foregår første søndag i måneden på 
kl.18.00 i Strindheim kirke.  Gudstjenesten blir 
litt annerledes med musikk, tema og andre ut-
trykk.  Det er ikke gudstjeneste på formiddagen 
disse søndagene.  Dette skjer den 1. mars, 19. 
april (samtalegudstjeneste med konfirmantene), 
3. mai og 7. juni.



DIAKONI-
ARBEIDER
Diakon Sølvi 
Rise er i per-
misjon ut mai. 
Vi har vært 
heldige og fått 
Silja Kiplesund 

til å ta noen av arbeidsoppgavene. 
Silja er utdannet sykepleier og har 
vært misjonær i Etiopia i mange 
år. Hun har ansvaret for hyggetref-
fene, besøker sykehjemmene og 
deltar i gudstjenester. Vikariatet 
er 50 % stilling. Resten av permis-
jonen er dessverre ubesatt.

NYTT FRA MENIGHETSRÅDET
Det nye menighetsrådet trådte i 
kraft ca. fra november. Siden da 
har rådet vært involvert i planleg-
ging av bispevisitasen og strate-
gitenkning om veien videre for 
menigheten.
Budsjett for 2020 er vedtatt med 
et underskudd (overforbruk) på 
kr.96.200. Det kan vi tillate oss når 
vi har reserver å ta av, men ideelt 
sett burde inntekter og utgifter 
balansere. Over 80 ulike organisas-
joner og tiltak har søkt om offer. Det 
er innvilget 17. Det utgjør ca. 40 % av 
antall ganger det tas opp offer. 

NYTT FRA  
STRINDHEIM KIRKE

STRINDHEIM KIRKE  takker sine annonsører:

FLATÅS
Begravelsesbyrå

Gamle Kongevei 52a (ved Rosendal kino)
NORGES ELDSTE BYRÅ - ETABLERT I 1849

Egen parkering for besøkende.
Tlf. 73 99 22 22 Mobil: 926 09 098

Når det står at det er dåp i gudstjenesten, avhenger det av om det er dåpsbarn påmeldt.
SE ADRESSEAVISEN FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER. MED FORBEHOLD OM ENDRINGER
Strindheim kirke • Bromstadbuen 34. • Post: Postboks 4120 Valentinlyst, 7450 Trondheim • Tlf 994 36 000 (felles sentralbord)/469 15 448 
(menighetskontor) se også side 2 • e-post: post.strindheim.trondheim@kirken.no  • Bankkonto 0539 62 75556 • www.strindheimkirke.no

SLEKTERS GANG
DØPTE:
10.11. Jacob Vassaas Nielsen (døpt Nidaros domkirke)
10.11. Thomas Bø Fossåskaret
10.11. Sander Tuvik Grosberghaugen (døpt Strinda)
10.11. Ella Kielland Roksvaag
10.11. Freja Remen
17.11. Sofie Hølaas Heggen
17.11. Amelia Kvernstad Selliah (døpt Strinda)
29.12. Mikkel Reinaas Angell
04.01. Felix Markovic (døpt Bakke)
05.01. Lavrans Søberg Alsethaug (døpt Strinda)
09.02. Martha Flane-Drange (døpt Lade)
09.02. Olai Marselius Lillevik Hulbækmo (døpt Strinda)

DØDE:
28.09. Gunn-Eli Benjaminsen
27.10. Randi Inger Thoresen
31.10. Alma Pauline Strand
 

01.11. Stein Reidar Johansen
08.11. Rita Irene Romulslie
14.11. Ragnar Myran
17.11. Magnor Hokland
17.11. Johannes Henrik Glasø
21.11. Åse Marie Letnes
15.12. Adolf Johan Sagøy
18.12. Lillian Oddny Klingenberg
22.12. Torkel Wedø
24.12. Kjell Brynjulf Staven
27.12. Sigfrid Schjelderup
31.12. Randi Woldseth
09.01. Torild Emilie Buvik
13.01. Nils Olaf Berg
13.01. Åse Magnvor Svanholm
17.01. Bjørg Hoff
18.01. Berntine Guldseth
20.01. Ingebjørg Gåsvatn
26.01. Gunvor Saksgård Kåsbøll 
30.01. Astrid Sivertsen

23.02. FASTELAVNSSØNDAG
Joh.17, 20-26
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11.00 v/Oddvar Gudmestad.

01.03., 1. SØNDAG I FASTETIDEN
Matt.4, 1-11
Messe for Gud og hvermann m/natt-
verd kl.18.00 v/Lise Martinussen.

08.03., 2. SØNDAG I FASTETIDEN
Matt.15, 21-28
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11.00 v/Esbjørn Hummelgård.

15.03., 3. SØNDAG I FASTETIDEN
Luk.11, 14-28
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11.00 v/Åshild Brenne.

22.03., MARIA BUDSKAPSDAG
Luk.1, 26-38
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11.00 v/Bergljot Svanholm.

29.03., 4. SØNDAG I FASTETIDEN
Joh.11, 45-53
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11.00 v/Lise Martinussen.

05.04., PALMESØNDAG
Joh.12, 12-24
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11.00 v/Lise Martinussen.
Felles: Strinda, Berg og Strindheim.

09.04., SKJÆRTORSDAG
Matt.26, 17-30
Felles gudstjeneste m/nattverd for 
Strinda, Berg og Strindheim i Berg 
kirke kl.18.00 v/Trond Roland. 

10.04., LANGFREDAG
Mark.14, 26- 15,37
Felles pasjonsgudstjeneste for 
Strinda, Berg og Strindheim i Strinda 
kirke kl.11.00 v/Børre Rindal.

12.04., 1. PÅSKEDAG
Luk.24, 1-9
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11.00 v/Børre Rindal.

13. 04., 2. PÅSKEDAG
Luk.24, 13-35
Felles familiegudstjeneste for 
Strinda, Berg og Strindheim i Berg 
kirke kl.18.00 v/Børre Rindal.

19.04., 2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Samtalegudstjeneste med konfirman-
tene kl.18.00 v/Lise Martinussen.

26.04., 3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Joh.10, 11-18
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11.00 v/Bergljot Svanholm.

02.05., (LØRDAG)
Konfirmasjonsgudstjenester kl.11.00 
og 13.00 v/Lise Martinussen.

03.05., 4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Joh.16, 16-22
Messe for Gud og hvermann kl.18.00 
v/Lise Martinussen.

10.05., 5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Joh.15, 1-8
Konfirmasjonsgudstjeneste kl.11.00 
v/Lise Martinussen.

24.05., SØNDAG FØR PINSE
Joh.15, 26-27
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11.00 v/Åshild Brenne.

GUDSTJENESTER  
Hvis sted ikke er angitt, er det i Strindheim kirkeEn fin ramme for alle typer sammenkomster. 

La oss ta vare på ditt neste arrangement. 
Restauranten er åpen: ons.-søn. 16:00

Ulaveien 5, 7045 Trondheim
Telefon: 73826400

www.tregaarden.no 
epost: post@tregården.no

MELHUS BAKERI 
avd. Valentinlyst Senter

tlf. 72 87 20 05

SCUSHI
el-sykler
Valentinlyst Senter

Tlf. 94 10 54 40

 

FFaasstteettiiddeenn  22002200  --  SSttrriinnddaa  kkiirrkkee::  

OOmm  ttrroo  oogg  kkuunnsstt 

Onsdager i fastetiden 
Strinda kirke: 

FOREDRAG 
26. februar: Fornyet bruk av bibelske bilder 
ved Sverre Asbjørn Olsen 
 

4. mars: Kunstsamtalen som møteform  
ved Sverre Asbjørn Olsen 
 

11. mars: Påskemysteriet i ortodokse ikoner, 
ved Torstein Tollefsen                 
 

18. mars: «Drømmen om korset»  
- om steinkorset fra Ruthwell  
ved Jan Schumacher 
 

25. mars: Gjenkjennelsens øyeblikk. 
Caravaggio’s «Måltidet i Emmaus»  
ved Halvor Moxnes 
 

1. april: Påskeuken i tidlig italiensk 
renessansekunst  
ved Gunnar Danbolt 

Måltidet i Emmaus 

G
unnar D

anbolt Bilde: no.w
ikipedia.org 

18.00 Åpen kirke med meditasjonsmusikk 
19.00  Fastegudstjenesten 
19.30 Kveldsmat 
20.00  FOREDRAG 
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 Returadresse: Strindheim kirke, Postboks 4120 Valentinlyst, 7450 Trondheim

SØKE ETTER BØSSE-
BÆRERE

 

Ta imot bøssebærerene fra
 STRINDHEIM MENIGHET den 31. mars

Fikk du ikke besøk, kan du 

VIPPSE til 2426 eller 
SMS VANN til 2426 (200,-)


