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GUD - VENNSKAP OG/ 
ELLER KJÆRLIGHET? 
En munk i middelalderen drøfter spørsmålet. Han lever i en tid 
som gjenopp dager vennskapet. Klostrene blir steder for å utvikle 
vennskap – fortrolighet og emosjonell nærhet er sentrale verdier. 
Relasjonen mellom munk og Gud blir som en følge av dette selvsagt 
beskrevet som et vennskap. Men munken undres: Kan vi dermed si 
at Gud er vennskap slik vi sier at Gud er kjærlighet. Munkens svar 
er at vi ikke kan si at Gud er vennskap. Begrunnelsen: Vennskap er 
gjensidig åpenhet. Vi mennesker er ikke (heller ikke de som lever i 
kloster)  venner med alle på samme måte. Vennskap må bygges over 
tid. Vi prøver oss fram når vi etablerer vennskap. Men Gud elsker jo 
alle. Ingen prøvetid der Gud tester om vi er elskverdige. Så etter først 
å ha foreslått at Gud er vennskap trekker munken seg i nedslaget og 
konkluderer: Gud er ikke vennskap. 

Jeg foreslår at vi dropper betenkelighetene og sier: Gud er vennskap. 
Mellom mennesker er vennskap en begrenset ressurs. Men Gud er 
uendelig rik. Venn med alle uten unntak. 
Noen av oss syns det er vanskelig å tenke på Gud som venn. Flere 
enn meg opplever kanskje at vennskap kan høres litt følelsesladet, 
nesten klamt, ut. Men våre forhold til Gud er i praksis «uendelig» 
varierte. Er en venn en du tenker høyt sammen med? Er en venn en 
du sparker fotball sammen med? Er en venn en du deler de indre 
følelsene med? Betyr ingenting. Gud er den vennen du trenger. 

Gud uendelig rik.                                                                                             
Våre forhold til Gud varierte som oss.

Gud er vennskap.
Hva er kirken? Et sted der vi sammen prøver å tenke etter hva det 
betyr at Gud er vennskap? Et sted der vi øver på å leve som om det er 
sant at Gud er vennskap? 

Undertegnede får gleden å være fungerende sokneprest i Strind-
heim ett års tid. Håpet mitt er å lære noe nytt om Gud og kirke som 
vennskap. 
Vennskap omsluttet av uendelig rik og tålmodig kjærlighet. 
Fred og alt godt.

BØRRE RINDAL
Fungerende sokneprest

Jeg kan reise, for jeg fortjener det - eller jeg kan 
reise fordi jeg trenger det.  Vi har ikke noe med hva 
andre gjør eller ikke gjør.  Det får være myndig-
hetenes ansvar å regulere.

Jeg mener at ordet skam i denne sammenhengen 
har fått for mye fokus. Det kan lett bli en avsporing for 
det som vi egentlig skulle ha fokus på, nemlig at vi nå 
er i ei tid der vår evne til solidaritet settes på prøve. 
Og det er, som jeg ser det, med de gruppene som 
ofrer mest i disse tider: Det kan være eldre på våre 
institusjoner som får sjeldnere besøk, skolebarn 
og ungdom, mennesker som av ulike grunner er 
i risikogruppen. De som blir stående utenfor ar-
beidslivet. Og så tenker jeg på mennesker i andre 
deler av verden. De som ikke har det økonomiske 
støtteapparatet som vi har i Norge.

Vi finner ikke direkte ordet solidaritet i Bibelen, men 
vi finner skriftsteder som går tilbake på handlingen.  
Det første i det Nye testamentet er Marias lovsang 
fra Lukasevangeliet
For store ting har han gjort mot meg,
han, den mektige; hellig er hans navn.
Fra slekt til slekt varer hans miskunn
over dem som frykter ham.
Han gjorde storverk med sin sterke arm;
han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
Han støtte herskere ned fra tronen
og løftet opp de lave.

Han mettet de sultne med gode gaver,
men sendte de rike tomhendte fra seg.

Disse versene har levd i den jødiske kulturen helt til-
bake til gammeltestamentlig tid. Og versene er hentet 
fra Jobs bok, salmenes bok og profettradisjonen.

Gud er en solidarisk Gud. Gud har vist oss hvem 
han er igjennom Jesus.  Ved å følge Jesus sine 
gjerninger, taler og møter med mennesker slik vi 
finner det beskrevet i Det nye testamentet, så ser vi 
hvor grensesprengende Guds kjærlighet er.  Jesus 
overrasker alltid.  Han tar alltid den andres parti, 
eller avslører de som satt med makten eller utnytta 
sine posisjoner på andres bekostning.
Nå møter vi oss sjøl og våre medmennesker både 
nært og fjernt i en stor utfordring. Hvordan skal vi 
ta vare på hverandre?

Bibeltekster som Marias Lovsang og andre tekster 
gjør at jeg stoler på Guds tilstedeværelse også 
i mitt liv. Jeg ønsker at livet mitt skal preges av 
kristne verdier som nestekjærlighet og medmen-
neskelighet, slik at jeg kan stå opp mot urett, i 
solidaritet med dem som trenger det. Akkurat nå er 
det det som gjelder.  

BØNN:  
Gode Gud, ta oss imot med din nåde og kjærlighet 
til å stå i de utfordringer som livet gir oss.

SKAM
  I DE UNDERLIGE TIDENE VI ER I, SÅ HØRER JEG AT NOEN SNAKKER OM SKAM.   

MAN SKAL IKKE TRENGE Å FØLE PÅ SKAM, HVERKEN DEM SOM HAR VÆRT UTE OG REIST  
ELLER DEM SOM SKULLE HA BLITT SMITTA AV KORONA.  HVA KOMMER DET UT AV DET?   

FORSVARSMEKANISMER?  

TEKST: LISE MARTINUSSEN
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Takk for fin samtalegudstjen-
este, der alle bidro med korsang, 
drama, dans og tekst lesning og 
andre oppgaver. Takk til dere i 
konfirmantstyret for gode innspill 
underveis i konfirmasjonstiden.

Nå husker jeg ikke om alle har tatt 
de tjeneste oppgavene eller antall 
gudstjenester som de skulle ha hatt.  
Men spiller det noen stor rolle?  
For å være helt ærlig; det å være 
konfirmant betyr ikke at man 
skal gå opp til eksamen eller vise 

seg fram som prektig eller ha 
de rette meningene. Det å være 
konfirmant betyr at man har vært 
med på noe der man ha lært og  
opplevd ting på en litt annen måte.  
Strindheim kirke er kirka di. Og 
skulle du flytte på deg, ja, så 
finner du ei ny kirke som er din.
Takk til foreldre, som bidrar på 
så positiv måte. Jeg håper at vi 
ser dere alle på nytt ved andre 
anledninger.

Nå er du med på Guds-laget, for 

en rettferdig og solidarisk verden.
Dere har hørt om slagordet fra 
KFUK-KFUM: VÆR DEG SELV- 
STÅ OPP FOR ANDRE!
Den franske sosiologen, Émile 
Durkheim, sa en gang: «Solidari-
tet er en nødvendig forutsetning 
for at samfunnet skal bestå.» 
Mennesker som oss, som ønsker 
å stå opp for andre, er en nød-
vendig forutsetning for at sam-
funnet skal bestå. Og du trengs 
akkurat sånn du er, kjære konfir-
mant. Vi heier på deg og ditt liv.

TAKK FOR EI FIN TID SAMMEN,
KJÆRE KONFIRMANTER 
DET BLE BRÅTT SLUTT PÅ KONFIRMANTSAMLINGENE I VÅR OG DET VI  
VAR I FERD MED Å BYGGE SAMMEN. MEN VI KLARTE DET TIL SLUTT. 

TEKST :  LISE MARTINUSSEN  •  FOTO:  EINAR ELLINGSEN, TERJE KROGH, VIBEKE HUSBY  •   ILLUSTRASJON: BIRGITTE KOLBEINSEN

LESEGLEDE: 

ERLEND LOE SIER I  ET INTERVJU I  UKEADRESSA 22.AUGUST I  ÅR: 
"Akkurat nå har samboeren min og jeg høytlesning av Bjørn Hatteruds  

MJØSA RUNDT MED MOR. Den liker jeg veldig godt". 

OG SANNELIG: JEG HAR OGSÅ AKKURAT LESTE DENNE BOKA. OG JEG LIKTE DEN OGSÅ VELDIG GODT!  
DERFOR HAR JEG LYST TIL Å DELE LESEGLEDEN MED DERE.

TEKST OG FOTO :  HELLE  VOSS PÜTZ   

Jeg begynner med å sitere siste avsnitt i første kapittel:
Midt i Innlandet, som sjølve smørauget i grauten, ligg 
Mjøsa. Om ein berre køyrer strake vegen rundt Mjøsa, 
kan ein gjere det unna på tre-fire timar. Men mor og eg 
skal velje omvegar, gardsvegar og grusvegar for at vi 
skal komme nærast mogleg Mjøsa og ei slags forteljing 
om kva det betyr å høyre til ein plass.

Bjørn Hatterud er født i 1977, er kulturskribent, kura-
tor og musiker. Han er homofil, funksjonshemmet og 
klassereisende. Boka her undertittelen EI LIVSREISE.

Den handler i korthet om språk, kropp, klassetil-
hørighet og kjærlighet. Alt dette i en bok som bare er 
på 219 sider. Hvordan får han det til, og hvorfor har 
boka fått så mange lesere? Forfatteren stiller – og 
svarer på - mange viktige spørsmål: Hvordan formes 
vi av det samfunnet vi vokser opp i? Setter vi altfor 
lett folk i båser? Hvordan er livet for en med ulike 
handicap? Blir en lettere akseptert om en går med 
stokk enn om en halter av gårde uten? Og hva har 
skjedd med alle de små bygdesamfunnene vi en gang 
hadde? La oss starte med det siste. Hatterud beskriver 
sin egen bygd i Brumunddal, sør for Hamar, slik:                                                                                                                                   
Då eg var liten, var Veldre framleis ei levande bygd med 
butikk, aldersheim, skole, bensinstasjon, post, bibliotek, 
telefonkiosk, bedehus og barnehage… Eg voks opp i ei 
bygd der det var sosialt liv, der folk prata med kvaran-
dre… Vi låste berre døra om vi var lenge borte.                                                                                    

Han forteller videre at det var mange slike bygder rundt 
Mjøsa, men mange av dem forsvant på få år - og de so-
siale levemåtene med dem. Nostalgiske betraktninger 
følges av humoristiske kommentarer, som denne:                                       
Huset til mormor og morfar ble revet til fordel for en 
firefelts motorvei, men jeg elsker firefelts motorveier!                                                                                                              

Forfatteren bruker 100 sider på episoder, opplevelser  
og lune betraktninger. Selve reisen med mor rundt 
Mjøsa begynner først på side 100, men det gjør ingen-
ting, for vi er hele tiden også med på en annen reise. 
Bjørn Hatterud har forlatt bygda si og bor nå i Oslo 
med samboer Peder, som han kaller sin «bedre 
halvdel». Han er en bygdegutt, født med både rygg-
margsbrokk og klumpfot, som har arbeidet seg inn i 
kunst- og kulturfeltet i hovedstaden, men som likevel 
henger fast i fortida si – på godt og vondt. Jeg tør å 
hevde at dette først og fremst er en bok om kjærlighet 
– til det som var og til det som er. Både det gode og 
det vonde. Bjørn Hatterud er også fullstendig klar over 
at minner kan forandres både til det positive og det 
negative. Derfor har han latt mor og far – i dialog med 
familie og naboer – lese og godkjenne manuskriptet.                                                                                       

I et intervju med NRK siterer han med en liten latter 
Ole Ivars: «Ein får verra som ein e -  når ein itte vart  
som ein sku»!

P.S. "Aille har et syskjenbarn på Gjøvik", heter det. Og sannelig: Jeg har søskenbarn på Gjøvik. De heter HATTERUD til etternavn!  
Og så viser det seg faktisk følgende: Far til Bjørn Hatterud er fetter til min inngiftede onkel Arne HATTERUD, som hadde gård i Vardal  
nær Gjøvik. Og da er altså mine søskenbarn på morssida, tremenninger med forfatteren til MJØSA RUNDT MED MOR! Det er også et 
poeng i boka (s,49) at Bjørn har tremenninger overalt. Det var visst mye inngifte i den familien, sier han.



6 www.strindheimkirke.no  www.strindheimkirke.no  7

Når dette nummeret av STRIND-
HEIM KIRKE menighetsblad 
kommer i postkassen, er konfir-
masjon 2020 endelig feiret og 
festet i sognet vårt. Det er sikkert 
ikke bare meg som har lurt på 
hvordan de unge har kommet seg 
gjennom koronatiden og hva de 
har tenkt og gjort. Ved hjelp av 
Tor-Erling får vi svar på noen av 
våre tanker og spørsmål.

Den unge gutten med det gode 
smilet og den mørke luggen 
er født 12.09.2005 og går i 10. 
klasse på Blussuvoll Ung doms-
skole. Han har mange interesser 
og aktiviteter: Spiller klarinett 
og tenorsaksofon i Strindheim 
skolekorps, klatrer og buldrer på 
klatresenteret på Sluppen, er en 
av fire på et curlinglag på Leangen 
og drar gjerne til Djupvika for å 
bade og spille volleyball.  Han har 
også stor  interesse for matlag-
ing. Hvordan har denne aktive og 
sosiale gutten taklet nedstenging 
av skole og andre gjøremål?

Tor-Erling ser slett ikke så trist 
ut når han svarer:   
                                                                                                                  
- Det har faktisk vært godt med 
litt tid! Deilig å kunne stå opp litt 
senere enn vanlig, vandre rundt 
en stund i pysjamas og så logge 
seg inn på skolen. Jeg var litt sur 
for at jeg hadde fått en treer i 
faget Mat og Helse. Nå kunne jeg 
gjøre en ekstra innsats, og san-
nelig gikk jeg opp to karakterer.   
                                                
 

- Hvordan klarte du det?           
                                                                                                                                                
- Jeg laget egen oppskrift på kjøtt - 
boller med pasta i tomatsaus. Alt 
laget fra bunn – unntatt pastaen. 
Og så serverte jeg foccaciabrød 
med ost og masse godt. Alt do-
kumentert med bilder og tekst.  
Det var gøy! Men jeg gikk nok litt 
lei av hjemmeskole på slutten. 
Kroppsøving var vanskelig på 
nett, og både korps og curling 
måtte jeg jo legge på vent. Det 
ble en del jogging…                   
                        
- Du er etter hva jeg skjønner, en 
sosial ungdom. Hvordan taklet du 
å ikke kunne være med venner 
som du pleier?                     
                                                                                                                                              
- Vi lever jo heldigvis i en digital 
verden, så det ble en del data-
spill, men jeg er en sosial type 
som liker å være med folk på or-
dentlig. Vi prøvde oss til og med 
med korpsøving på nett. Det ble 
litt rart, men vi fikk det til. Det er 
godt å være i gang igjen, for jeg 
ble ganske så rastløs på slutten!

- Og nå er du konfirmant. Hva 
slags forhold har du til kirka?

- Jeg var aldri i tvil om at jeg skulle 
ha kristen konfirmasjon. Det føltes 
rett for meg. Jeg er vokst opp i en  
kristen familie og synes det er godt  
å gå til guds tjeneste. Det ble litt 
pro blemer med de tre gudstje-
nestene vi skulle møte opp på i 
konfirmasjonstiden, men da satt 
jeg foran PCskjermen og så på en 
direktesendt gudstjeneste klokka 

11 på søndager. Det var en fin 
start på dagen.                                 
                                                      
Når jeg spør Tor-Erling om hva 
han tenker om framtida, kikker 
han litt ned, reflekterer og ser så 
opp med et lunt smil:

-Når det gjelder koronaen, tror 
jeg ikke det blir verre. Det er 
en liten bølgetopp nå, men den 
flater ut igjen. Når det gjelder 
min egen framtid, frister det med 
Oppdal videregående fordi de til-
byr curling som fag. Men da må 
jeg flytte fra familie og venner…

Sølvi diakon kommer forbi: Hei. 
Du var jo med i barnekoret vårt!

Tor-Erling nikker lurt: Ja, det var 
jeg, jo. I to år, men så sluttet jeg 
til fordel for fotball. Som jeg også 
sluttet med til fordel for musikk 
og curling…

Men en ting står fast: 12. sep-
tember blir det både konfirma-
sjon og bursdag. Det skal feires 
på Kvilhaugen. 50 gjester er invi-
tert, men alle kommer nok ikke. 
Gammeltanta og gammelonkelen 
f.eks. orker nok ikke den lange 
reisen fra Tromsø, men de har 
god kontakt digitalt.

Så ser 15-åringen på meg med et 
lurt smil: Jeg liker å snakke med 
besteforeldre, skjønner du. Vi har 
alltid så mye å prate om!

Takk for at du stilte til intervju, 
Tor-Erling. Ja, vi hadde sannelig 
mye å prate om!

EN FORNØYD   
KONFIRMANT 2020

  
TOR-ERLING KVARNER ER EN REFLEKTERT OG BLID REPRESENTANT FOR ÅRETS  

KONFIRMANTKULL - MED KONFIRMASJON PÅ SELVESTE BURSDAGEN SIN.

TEKST:  HELLE  VOSS PÜTZ •  FOTO: KIRSTEN STANGVIK / DAFFY DESIGN
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barn og unge i den norske kirke

TROSOPPLÆRING  
I STRINDHEIM 
MENIGHET
Samlinger for barn og unge, som var 
planlagt før sommeren, er i tråd med 
myndighetenes bestemmelser avlyst.  
Vi planlegger arrangementer for  
høstsemesteret:

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)

Alle barn og unge i Strindheim er 
velkommen til arrangementene.

Les mer om arrangementene på våre  
nettsider: Kirken.no/strindheim

SAMLINGER FOR 
BARN OG UNGE
ER ENDELIG I GANG IGJEN! 
MENIGHETENS AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE 
STOPPET HELT OPP I VÅR, ETTER AT LANDET VÅRT 
«TOK PAUSE» FOR Å STOPPE KORONASMITTEN.  
ETTER SOMMERFERIEN HAR VI STARTET OPP IGJEN.
  

I månedene etter 12. mars 2020 hadde menigheten ikke 
anledning til å samle barn og unge til aktiviteter sammen. 
I denne perioden forsøkte vi derfor å spre informasjon 
om ulike aktiviteter for barna, som finnes på det store 
internettet (se bl.a. forrige menighetsblad). Vi lagde også 
digitalt innhold selv, som ble publisert på nett gjennom 
sosiale media.

Når vi nå kan invitere til samlinger med barn og unge igjen, 
tar vi de forhåndsreglene i forhold til smittevern som er 
nødvendige. Vi forholder oss alltid til de gjeldene smit-
tevernforskriftene fra landets myndigheter. Kirkerådet har 
også utarbeidet en smittevernveileder, som vi bruker når vi 
planlegger og gjennomfører arrangementer.

Aktiviteter som allerede er gjennomførte nå etter sommer-
ferien, har hatt lavere deltakelse enn tilsvarende arrange-
menter tidligere år. Vi tror hovedårsaken er at mange forel-
dre fremdeles er forsiktige med å la barna delta i sosiale 
arrangementer, ut over det helt nødvendigste. Dette har vi 
full forståelse for. 

Babysang
Babysang-samlingene startet opp i begynnelsen av sep-
tember. Samlingene er fredager i partallsuker fra kl.11.00. 
For å sikre smittevernet er samlingene flyttet til festsalen 
i sokkelen i kirken. Det er også innført et maksantall per 
samling på ni barn m/forelder. Facebooksiden «Babysang i 
Strindheim kirke» brukes for å organisere påmeldingen.

Odd Erik Stendahl, kateket/koordinator

 «BESKYTT NATUREN, SLIK AT NATUREN  
KAN BESKYTTE OSS!» ER SLAGORDET  
TIL KVINNEN SOM BRUKER SØPPEL TIL  
Å STYRKE LOKALSAMFUNNET.

CITEKOS 
SØPPELDRONNING

– Vi sparer penger ved å samle inn søppel, sier 
Ibu Yuli om initiativet hun har satt i gang. I 26 
år har hun bodd i landsbyen Citeko, ved ett av 
utløpene til elven Ciliwung i Indonesia. Elven 
regnes som en av verdens mest forurensede. 
Hvert år fører den tusen tonn plast ut i havet. 
Før kunne Ibu Yuli vaske klærne sine i elven, 
men nå har søppelet hopet seg opp i elveløpet. 
Om sommeren kan lukten bli nær uutholdelig  
for innbyggerne. Likevel må mange kaste sitt 
eget søppel i elven, i mangel av andre tilbud.
En dag bestemte Ibu Yuli seg for å ta grep. Nå 
viser hun lokalbefolkningen hvilken ressurs  
søppel kan være.
– Vi har en Whatsapp-gruppe der vi gjør avtaler 
med de lokale innbyggerne. Hver lørdag kom-
mer de som ønsker det hit og leverer avfallet 
sitt, sier Ibu Yuli.
Plast og annet materiale av verdi sorteres ut og 

selges til resirkuleringsanleggene. Deretter går 
pengene til å betale ned boligskatten for dem 
som bidrar med avfall. Organisk materiale går 
blant annet til å lage gjødsel slik at Ibu Yuli kan 
plante nyttevekster og blomster i nabolaget. 
Annet materiale som ikke selges gjøres om til 
møbler, blomsterpotter og til og med klær.
Gode avfallssystemer kan bidra til å endre lokal-
samfunn og gjøre mennesker enda mer knyttet til sitt 
nærområde. Gjennom TV-aksjonen skal WWF sørge 
for at mer enn 53 000 mennesker langs Ciliwung får 
tilgang til velfungerende avfallshåndteringssystemer, 
i samarbeid med lokale organisa sjoner og lokale 
myndigheter. På denne måten kan vi stanse opp til 
530 tonn plast fra å havne i naturen hvert år.
– Når flere får øynene opp for at vi kan gjøre om-
rådet renere samtidig som vi gir noe tilbake til 
lokalsamfunnet, er jeg sikker på at mange flere 
kommer til å bidra, sier hun. 

Dette går pengene til: Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men 
også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal 
vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjen-
nom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med 
lokalbefolk ning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere bruken av unødvendig plast. Vi skal samle inn og 
resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs 
mål om null plast på avveie i 2030.  Bli med på årets viktigste søndagstur 18. oktober!
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Covid-19 har fått store konsekvenser for folket i 
Thailand. Veldig mange har mistet jobben, og det 
er lite støtteordninger for de som blir rammet. 
Organisasjoner som deler ut mat, melder om 
lange køer med mennesker. På mange plasser 
rundt omkring i Thailand er det satt opp mat-
skap, der en kan hente seg mat gratis. 

 
 

 

Lovsangshjemmet i den store Kong Toey-
slummen i hovedstaden Bangkok er nå stengt 
på grunn av Korona-viruset, og vi bekymrer oss 

over barna som bor sammen med mange andre 
på små rom. De har liten plass, både til å bo 
og leke, og ingen luftavkjølere nå når varme-
tiden står for døren. Lovsangshjemmet er en 
friplass for barna, en trygg og god plass der de 
får masse kjærlighet og omsorg og nok av både 
melk og mat. Der er også et stort område å leke 
på, hvor de er sammen med trygge voksne og 
har mange venner. 

Hvordan har det de nå, lurer vi på. Lærerne har 
fått i oppgave å ringe alle foreldre og barn og på 
den måten følge de opp, og leder i barne- 
hagen har kontakt med områdesjefen i slum-
men. (Klong Toey-slummen er så stor at den er 
delt inn i mange områder). Vi håper og ber om at 
vi snart kan åpne barnehagen igjen. 

Vi venter fortsatt på at lokale myndigheter skal 
besøke oss, og se om vi har gjort de fore byg-  
gende tiltak som kreves. I mellomtiden følger de 
ansatte opp barna via telefon og videomøter.

THAILAND KOM FORHOLDSVIS SENT I GANG MED TILTAKENE FOR Å HINDRE SPREDNING 
AV KORONAVIRUSET, MEN NÅR DE FØRST KOM I GANG, VAR TILTAKENE MANGE.

TEKST:  ANNE STORSTEIN HAUG  •  FOTO:  HILDE JØRGENSEN

EN SPESIELL TID FOR
THAILAND OG LOVSANGSHJEMMET

Å vokse opp i et hjem som er preget av trygg-
het og omsorg er viktig for et lite mennes-
kes utvikling. Voksne som bryr seg om, som 
er gode forbilder, som viser vei og styrker 
barn og unges selvbilde er viktige for alle.  
Mange voksne rundt oss: familie, lærere, 
trenere, naboer og andre har betydd mye for 
hvordan vår livsvei har blitt. 

Noen ganger trenger barn og unge et annet 
hjem for kort eller lang tid: de nære person-

ene kan ikke ta godt nok vare på dem eller 
gi dem den tryggheten som skal til. 
Disse barna og ungdommene trenger noen 
som bryr seg – bryr seg om.  Bryr seg så 
mye at de kan tenke seg å åpne hjemmet 
sitt for å skape trygghet for de som trenger 
omsorg og trygge voksne. Dette er et felles 
ansvar.  Er det din tur nå? 

Herborg Finnset
Biskop i Nidaros

FOSTERHJEM TRENGES

trygg skole for alle

Tomasskolen er en kristen grunnskole, 
med et åpent tilbud for alle barn.

Skolen har et flerkulturelt miljø hvor elevene 
lærer å respektere og inkludere hverandre. 

Vi vil gjerne se alle barna vokse gjennom mestring 
- både i læring og som mennesker. 

Vi har i dag 142 elever fra 1.-10. trinn 
og vi har plass til flere!

Kontakt oss :

Tomassko len 
Festningsgata 2,  7014 Trondheim

rektor@tomassko len .no
kontor@tomassko len .no 

t lf :  73 53 42 47

Tomassko len Trondheim kristne grunnskole

Vi tilbyr blant annet:

Tomasskolen tar inn elever to ganger i året:
Søknadsfrister er 1. oktober, og 15. januar. 

www.tomasskolen.no 

* Morgensamling med kristent innhold hver dag.

* Offentlig godkjent skole med statlig støtte og rimelig foreldrebetaling.

* Skolen dekker klassetur til Tyskland og Polen for 9. og 10. trinn.

* Skolen gir også tilbud om leksehjelp, kodeklubb og kulturskole etter skoletid.

FAKKELTOG FOR FORFULGTE 2020 ER AVLYST  som følge av koronasituasjonen. 
I stedet planlegges fakkelborg på Trondheim Torg i forbindelse med tenning av julegrana 1. 
søndag i advent. Senere vil man finne mer info om dette på oppslagstavla i Strindheim kirke. 

TRYGGE VOKSNE ER VIKTIG FOR BARN OG UNGE. BEHOVET FOR FOSTERHJEM ER IKKE 
BLITT MINDRE DETTE ÅRET: MANGE OPPLEVER AT FAMILIESTRUKTURER BLIR STERKERE 
UTFORDRET I DENNE ANNERLEDES TIDA VI ER INNE I.   

ANNONSE
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NOEN AV MENIGHETENS  
AKTIVITETER I HØST 
KOM OG DELTA!
VI ØNSKER DEG HJERTELIG VELKOMMEN TIL STRINDHEIM KIRKE! HER ER DET  
PLASS TIL ALLE. BYDELENS HJERTE BANKER FOR ALLE SOM BOR PÅ STRINDHEIM,  
BROMSTAD, PERSAUNET, VALENTINLYST - ELLER ANDRE BYDELER. VI VIL VÆRE BÅDE  
HELLIGDOM OG HVERDAGSKIRKE - MED GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER TIL UTFOLDELSE,  
FELLESSKAP OG TRO FOR ALLE ALDERSGRUPPER. VELKOMMEN!

Løsningen sendes til post.strindheim.trondheim@kirken.no, leveres i postkassen utenfor kirka eller sendes  
Strindheim kirke, Postboks 4120 Valentinlyst, 7450 Trondheim innen 30.10. Husk å oppgi navn og adresse.  
Én vinner trekkes ut til å få to flaxlodd. Vinner av kryssord i nr.2: Julie L. Tiller.

KRYSSORD 

SOGNE-
BARN

RELI-
GIØST

SYMBOL

KJEDE-
LIG

SLÅ NED

GRUG-
GEN

MATFISK

UT-
FLUKT

LIKT

HÅND-
VERKER

FRISERE

LIDEN-
SKAPE-

LIG

MEIERI-
VARE

FINNES

KORT-
FARGE

HØY-
STEMT

AFFÆRE

PARA-
MENT

GEIST-
LIG-
HET

VANN-
SPORT-
UTØVER

GÅTT
GOD
FOR

HELTE-
MODIG

LUKTE
VONDT

SVIME

KNIV-
SPISS

STIKK
MOT-
SATT

FLYT-
ENDE

DONING

UTTAL-
ELSER

VELDIG

PROFET
I GT

BETYD-
NING

SØKE
HØYERE

SJØMAT

FROT-
TERE

KIRKE-
LIG

AKTI-
VITET

SKRAM-
MER

LAND

FARTØY

TRO-
VERDIG

VIA

EFFEK-
TIVT

SJØMAT

KLIMA-
PERIODE

GJØRE
KLAR

LOPPE-
KASSA

SYKKEL-
LØP

AVVIK

FARTS-
MÅLER

RESUL-
TAT AV
TIDENS
TANN

REISE-
ALTER-
NATIV

MILD

BERG-
RAS

LIDEN-
SKAPE-

LIG
TRANG

BY
I YORK-
SHIRE

EMBAL-
LASJE

HUFF!

BLOD-
VÆSKE

OPPHAV

ÉN
HELHET

ASIA-
TISK ØY

SIDEN

SLAMP

SITTE
I SALEN

SIKT-
FOR-
HOLD

KAMP-
HAND-
LING

HA
PIPLING

FRAG-
MENT

PROFET
I GT

LANDE-
MERKE

Vi tar forbehold om endringer på grunn av  
eventuelle koronarestriksjoner.

GUDSTJENESTER
• Hver søndag kl.11 unntatt kveldsgudstjeneste   
 kl.18 den 1. søndagen i måneden - se guds -  
 tjenestelista, Adresseavisen og hjemmesiden
• Varierte gudstjenester for barn, ungdom og voksne
• Spesielle gudstjenester i høst: 
•  25. okt.: Misjonsgudstjeneste. 
    Studentkoret AKS deltar.
• 1. nov.: (kl.18) Allehelgensdag. Minnegudstjeneste 
• 8. nov.: Familiegudstjeneste.  
 Utdeling av kirkebok til 2-, 4- og 6-åringer
• 15. nov.: Markering av Søndag for de forfulgte. 
• 29. nov.: (kl.18) Lysmesse. Konfirmantene deltar.

BØNNETJENESTE
• Åpen gruppe møtes i kirka hver tirsdag kl.11-12. 

BABYSANG
• Se side 8

TROSOPPLÆRING 
Strindheim menighet tilbyr trosopplæringsaktivi teter 
til alle barn i alderen 0-18 år tilpasset de ulike  
aldre. Variert i innhold og omfang. Mere info rma-  
sjon på våre nettsider, facebook og insta gram. De 
fleste aktivitetene har en bestemt mål gruppe/ 
alderstrinn, og ofte sender vi ut invitasjon med 
post direkte. Kontak person: kateket Odd Erik 
Stendahl (os465@kirken.no)
• 8. nov. kl.11: Utdeling av kirkebok til 2-åringer   
 og til 4- og 6-åringer som ikke har fått bok før.   
 Invitasjon kommer i posten.
• 25. nov.: Adventsamling for 3-åringer.  
 Invitasjon kommer i posten.
• Ansvarlig: kateket Odd Erik Stendahl, tlf. 917 23 929

KONFIRMANTER
• Ulike samlinger etter valgte interesser.  
 Felles med Strinda og Berg. Konfirmantene har  
 fått tilsendt planer.
•  Ansvarlig: fung. sokneprest Børre Rindal,  
 tlf. 469 57 596

FREDAGSTREFF
• kaffe, rundstykker og nystekte vafler
• uformell prat
• hver fredag mellom kl.11.30 og 12.30
• ansvarlig: Ingrid Sletvold Hansen, tlf. 977 14   
 576, evt. diakon Sølvi Rise tlf. 469 18 327

HYGGETREFF
• Formiddagssamling annenhver torsdag kl.12-14.  
  med tema som belyses på ulik måte. Vi prøver å 
  ha tema som er aktuelle, uansett alder, men noen 
  ganger har vi tema særlig rettet mot eldre. Allsang 
  og en kort andakt er fast innslag, gratisutlodning 
  og selvsagt formiddagsmat og prat rundt bordene.  
Høstens program:
1. okt.: «Mennesker jeg har møtt».  
Helge Gudmundsen forteller.
15. okt.: «Eksotiske Mongolia. Åshild Sørhus  
– misjonær der for NLM - forteller.
29. okt.: «Rolf Jacobsen – liv og diktning»  
v/sokneprest Trond Roland.
12. nov.: Sangstund v/Sverre Granheim og  
Tormod Våge.
26. nov.: «Roseslottet – en kunstinstallasjon i 
Nordmarka om krigsårene» v/Bjørn Røe.
10. des: «Vakre Nord-Norge». Bildekåseri  
v/Karin Weisert og Anne-Marie Gravås.

JULEBORD
Enkelt julebord åpent for alle fredag 18. desem-
ber kl.11.30. Påmelding!

KIRKEMIDDAG en onsdag i måneden kl.16. 
Middagen er åpen for alle. Påmelding innen 
tirsdag en før aktuell dato før kl.12. Ta kontakt på 
tlf. 469 15 448 for å høre hvilken meny vi tilbyr. 
Tilbud for deg som ønsker å spise sammen med 
andre, som er glad for å slippe å lage maten selv i 
en travel hverdag, eller som ønsker et fellesskap. 
Prisen er kr. 50 for voksne, kr. 25 for barn og 
kr.100 for familier. Datoer i høst: 23. september, 
21. oktober, 18. november og 2. desember.

SALMESTUND
• Torsdag 22. oktober kl.13.  
Programmet ikke klart når bladet går i trykken.

BIBELMEDITASJON I  
STRINDHEIM KIRKE
Ca. 1 gang pr. måned. Ordet meditasjon kan 
lyde litt fremmed, men ordet kommer fra latin 
og betyr egentlig «å dvele over, å reflektere, å 
kretse rundt». Vi lytter til en Bibeltekst som vi 
reflekterer over i stillhet. Samlingene begynner 
med en enkel kaffekopp i kirkestua. Deretter går 
vi inn i kirkerommet for stillhet og meditasjon. Vi 
inviteres til å dele med hverandre det vi har opp-
levd i refleksjonen, men ingen må dele.  
Vi lytter, uten å kommentere eller diskutere.

• Datoer for høsten: søndagene 20.sept., 25. okt.  
 og 22. nov. kl.19-21
• Ansvarlig: diakon Sølvi Rise, tlf. 469 18 327

 

ÅPEN KIRKE ALLE ONSDAGSKVELDER  
I STRINDA KIRKE 
• Kl.18.00: Kirka er åpen
• Kl.18.15: Meditasjonsmusikk
• Kl.19.00: Gudstjeneste
• Kl.19.30-20.30: Åpen samtalegruppe basert på  
 kommende søndags evangelietekst 
• Ansvarlig: Børre Rindal, tlf.995 26 794,  
   br473@kirken.no

SAMTALE OVER 1. KORINTERBREV  
(KAPITTEL 9-16) MOHOLT MENIGHETSHUS
• Utrolig hva en lærer av å lese sakte og samtale!
• Moholt menighetshus, Brøsetvn. 147 B,  
 mandager kl.14.30 – 16.00
• Ansvarlig: Børre Rindal, tlf.995 26 794,  
   br473@kirken.no 

FELLES FOR STRINDA, BERG OG STRINDHEIM SOKN
MØTESTEDER FOR TRO, FELLESSKAP,  
MENING OG MODNING



BASAR  AVLYST
Den 26. september skulle vi egentlig 
hatt basar i kirka. Foredragsholder 
og kor var klare, men basarkomiteen 
kom fram til at det blir vanskelig å 
gjennomføre en tradisjonell basar 
med de smitteverntiltak som må 
gjøres. Det betyr at vi mister de bud-
sjetterte inntektene på kr. 40.000.  
Alternative måter å støtte (ekstra) på:
• Bruk giroblanketten i bladet.  
• Send penger til konto 0539.62.75556 
• Bruk Vippskode 75862
• Kom innom kontoret med din gave
• Gi ekstra i kollekten v/gudstjeneste
• Kjøp hjemmelaget syltetøy og 
håndstøpte misjonslys (fås kjøpt når 
det er arrangement i kirka)
• Kanskje du kan tenke at det du 
evt. har spart på å bake kake eller 
kjøpe gevinster og lodd, kan gis som 
økonomisk støtte i stedet?

SOKNEPRESTEN TAR PERMISJON
Sokneprest Lise Martinussen skal  
vikariere i Ranheim og Charlotten-
lund sokn fra 14.09.20 til ca. 30.06. 
2021. Kapellan Børre Rindal blir 
fungerende sokneprest og deltar i 
menighetsrådet. Flere prester vil 
tjenestegjøre ved gudstjenester, men 
Børre tar ca. halvparten.

DIAKON SØLVI
Rise er tilbake i 100 % stilling etter 
studiepermisjon.

HJERTELIG TAKK
for minnegaver til Strindheim 
menighet i forbindelse med Sylvia 
Rasmussens dødsfall. Vi lyser fred 
over hennes gode minne!

NYTT FRA MENIGHETSRÅDET (MR)
Det er avholdt møter i juni, august og 
september.
• Økonomien har vært sak på alle     
   møter. En del endret seg jo på 
   grunn av pandemien og redusert 
   aktivitet. Pr. august hadde vi et  
   underskudd på kr.19.500.
• Gudstjenesteplan 2. halvår er vedtatt.
• Møte med diakoniutvalget:  
   De tradisjonelle tiltakene med  
   hyggetreff, kirkemiddag og fredags-      
   treff fortsetter.
• Møte med misjonsutvalget:  
   Menigheten støtter fremdeles    
   prosjekt i Thailand (gjennom NMS) 
   og Stefanusalliansen.
• Nestleder Liv Elin Sandnes er inn- 
   vilget fratreden fra MR fra august   
   2020. Bente Dahl rykker opp som 
   fast medlem av rådet og blir også 
   nestleder etter Liv Elin. 
• Menighetens årsmøte ble avholdt 
   30.08. (utsatt fra mars). 
   Årsmeldingen for 2019 ble godkjent.

NYTT FRA  STRINDHEIM KIRKE

STRINDHEIM KIRKE  takker sine annonsører:

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:
16.05. Odin Haukø Løvstad (Nidaros domkirke)
21.06. Cedrik Lervik Ulvang (Strinda kirke)
18.07. Niels Walther (Nidaros domkirke)
19.07. Sigurd Nilsen Mjønes (Stord kirke)
19.07. Ludvik Nilsen Mjønes (Stord kirke)
09.08. Mathea Witsøe Hoksnes (Strindheim kirke)
16.08. Frøy Markovic (Strinda kirke)
23.08. Alfred Johan Holmström (Kirkvollen, Tydal)
23.08. Viktor Hoelseter (Strindheim kirke)

DØDE:
08.04. Anja Furuseth
11.04. Sofie Neverdal
14.04. Ola Bjerkås
24.04. Reidar Reidarsøn Prøsch
28.04. Per Bernhard Johansen
 

13.05. Marit Lien
17.05. Inga Lovise Alstad
28.05. Turid Arntsen
08.06. Erling Bjørvik
13.06. Jan Ove Næss
20.06. Erling Ingar Pedersen
25.06. Aage Norleif Løkvoll
12.07. Eva Mauring
14.07. Bjarne Magnussen
19.07. Egil Stormo
20.07. Jon Jonsen Hjelde
07.08. Elzbieta Bartyzel Nielsen
09.08. Gyda Sofie Brandvik
12.08. Einar Johannes Andersen
12.08. Gunnar Frog
14.08. Per Øystein Ofstad
17.08. Liv Hedvig Sannes
17.08. Anna Inez Elisabet Sellgren

04.10., 18. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Matt.8, 14-17
Messe for Gud og hvermann m/natt-
verd kl.18. Prest: Børre Rindal.  
Sang: Erik Bauck Bårdstu.  
Saksofon: Rune Revhaug.

11.10., 19. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Matt.5, 20-26
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11. Prest: Esbjørn Hummelgård.

18.10., 20. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Joh.11, 1-5
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11. Prest: Oddvar Gudmestad.

25.10., BOTS- OG BØNNEDAG
Luk.13, 22-30
Misjonsgudstjeneste m/dåp og natt-
verd. Prest: Børre Rindal. 
Studentkoret AKS.

01.11., ALLEHELGENSDAG
Matt.5, 1-12
Messe for Gud og hvermann m/natt-
verd kl.18. Minning av døde siste år. 
Prest: Esbjørn Hummelgård.  

08.11., 23. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Mark.10, 28-31
Familiegudstjeneste m/dåp kl.11. 
Prest: Børre Rindal. Utdeling av 
kirkebok til 2-, 4- og 6-åringer.

15.11., 24. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Joh.6, 63-69
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11. Prest: Trond Roland.  
Markering av Søndag for forfulgte.

22.11., DOMSSØNDAG/ 
KRISTI KONGEDAG
Matt.25, 31-46
Gudstjeneste m/dåp og nattverd 
kl.11. Prest: Oddvar Gudmestad.

29.11., 1. SØNDAG I ADVENT
Luk.4, 16-22a
Lysmesse kl.18 v/konfirmantene og 
Børre Rindal.

GUDSTJENESTER  
Hvis sted ikke er angitt, er det i Strindheim kirke.SCUSHI

el-sykler
Valentinlyst Senter

Tlf. 94 10 54 40Tlf: 90 06 68 29
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 Returadresse: Strindheim kirke, Postboks 4120 Valentinlyst, 7450 Trondheim

Mange tanker går gjennom dem som har blitt 
nybakte foreldre. Er det forventninger om 

dåp i familien eller er det et valg de 
nybakte foreldrene tar alene?

De som skal ha dåp og hører til Strindheim 
menighet, blir tilbudt en dåpssamtale  

med presten på forhånd. Både de som skal  
døpe i Strindheim kirke og de som skal  

døpe andre steder.

Å bli foreldre er en stor hendelse i livet.   
Derfor kan man forstå at det ikke 

alltid er er enkelt å velge dåp,  
selv om det er en sterk 

tradisjon for dette i Norge.

Velkommen til å kontakte oss 
 i kirka, hvis du lurer på hva  

dere skal velge.

VELKOMMEN TIL DÅP!
MEN SKAL VI DØPE?   

HVA VELGER DE ANDRE I BARSELGRUPPA?  
I MIN FAMILIE, SÅ ER DET EN FIN TRADISJON.   

JEG ER IKKE SJØL DØPT, MEN HVIS DET BETYR  
NOE FOR DEG, SÅ KAN VI HA DÅP.


