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Noe lignende har du sikkert 
hørt mange ganger når en 
smårolling stolt ønsker å vise 
fram sine kunster.

Å bli sett er ett av de mest grunn- 
leggende behov mennes ket 
har. Spebarn kan faktisk utvikle 
skade hvis omsorgs per sonene  
ikke greier å se og å tolke det 
lille barnets ulike signaler. 

Som ungdom er det fryktelig 
å bli holdt utenfor, misforstått 
og føle seg annerledes enn de 
andre. Som voksne kan vi kjenne 
sårhet, bitterhet og ensomhet  
når vi er satt utenfor ulike 
fellesskap, fordi vi ikke føler vi 
passer inn. Da er det lett å fylle 
opp tomheten med andre ting og  

aktiviteter. Noe av kompenser-
ingen kan gjøre godt, andre ikke. 

Jesus møtte en samaritansk 
kvinne en gang ved en brønn. 
Hun kom alene, på en tid da  
ingen andre hentet vann.  
Kanskje hadde de andre frosset 
henne ut, kanskje var hun flau 
over sine valg i livet. Vi vet 
ikke helt, men det vi vet, er 
at hun hadde en samtale der 
ved brønnen med Jesus. Han 
så henne, og fortalte om livet 
hennes. Om alle mennene 
hun hadde hatt, og at den hun 
levde med nå, var ikke hennes 
ektemann. Kanskje hadde hun 
søkt etter noen som kunne fylle 
ensomheten, gi henne respekt 
og trygghet. Men de ulike  
mennene ga ikke det hun søkte, 
og ble skiftet ut med en ny. 

Jesus fortalte kvinnen om en 
kilde som aldri ble tom. «Den 
som drikker av dette vannet, 
blir tørst igjen.  Men den som 
drikker av det vannet jeg vil gi, 
skal aldri mer tørste. For det 

vannet jeg vil gi, blir i ham en 
kilde med vann som veller fram 
og gir evig liv.»  (Joh.4,13-14) 
Det var ikke vannet i brønnen Jesus  
snakket om, men om seg selv.
Det skjedde noe med kvinnen 
i møte med Jesus. Fra å være 
en som snek seg rundt i byen, 
gikk hun inn i folkemengden, 
rakrygget, med løftet hode og 
fortalte alle om denne mannen.  
Om han som visste alt om henne,  
men som allikevel ønsket 
fellesskapet med henne. En 
som ga henne tilbake verdig-
heten. Det kan vel ikke være 
noen andre enn Messias? 

I kirka har vi mange arenaer 
hvor ulike mennesker møtes. 
Vi ønsker at våre fellesskap skal  
være steder hvor vi alle kan bli 
sett, akseptert og kjenne på til-
hørighet. Vår største bønn er at 
alle kan få et møte med mester-
en selv. Med Messias,- han som 
snakker til oss, som kan fylle 
tomrommet mange kjenner på, 
og som gir mennesket nåde, 
verdighet og oppreisning.

"MAMMA, PAPPA,-  SE PÅ MEG DA!"
TEKST:  INGUN SYNNØVE BØE

EN PRAT MED NOEN AV
ÅRETS KONFIRMANTER

JULIA, LUMA, ALIAH OG LISA ER ALLE KRIK-KONFIRMANTER. DETTE ER IDRETTSKONFIRMANTENE  
VÅRE SOM HAR MYE AV UNDERVISNINGEN I GYMSALEN PÅ BERG SKOLE. I FORKANT AV EN KONFIRMANT-

TIME TOK VI EN LITEN PRAT HVOR DE FORTALTE OM HVORDAN KONFIRMANTÅRET HAR VÆRT.  

TEKST:  JULIA AARLOT, LUMA KRISTIANSEN, ALIAH OPDØL AKUFFO OG LISA STRAND KASTÅS 
 FOTO:  TORUNN STAVIK KARLSEN

Det har vært et artig og lærerikt år, 
og det har vært interessant å 
lære nye ting om kristendom-
men. Det har vært koselig 
å være i kirka. Spesielt om 
vinteren og før jul, det ga 
skikkelig julestemning. Det 
er så koselig i kirka på vint-
eren, jula er jo en kristen 
tradi sjon. Når det var kaldt 
og mørkt ute, var det godt å 
komme inn i kirkerommet der 
det var så lyst og varmt.  

Jentene nikker seg imellom og er enig. 
Det er noe eget med kirka i mørketida før jul. 

Det har også vært koselig å få nye venner og 
bli gjenforent med de vi gikk på barneskolen  
med. Mange på gruppa kjente vi fra før, 
mens noen kjente vi ikke så godt. 

- Var det noe som var ekstra gøy med  
konfirmanttida? 
KRIK-leiren!! utbryter jentene. Det var gøy å 
være sammen med nye folk, og de forskjel-
lige aktivitetene var morsomme. Det var ar-
tig at vi var så mange samlet (det var rundt 
250 konfirmanter og 150 ledere), og det var 
mange gøye sosiale opplegg. 

- Hva har dere gjort på undervisningen? 
Lært om forskjellige ting i kristendommen,  
vi har hatt om livet og døden, de ti bud og 
påskedagene. Vi har også hatt forskjellige 
aktiviteter som pilegrimsvandring, og vært i 
aktivitet i timene, ikke bare læring.  

Det har vært hyggelig og artig. Vi 
valgte alle KRIK fordi vi liker å 

være i aktivitet. 
Det har vært spennende 
å lære mer om seg selv 
siden vi snart går inn i 
voksenlivet, og det har 
vært gøy å bli kjent med 
nye folk. 

- Hva sitter dere igjen med 
etter dette året? 

At vi ikke skal dømme folk, den 
kristne troen og at vi kan være 

mer omtenksomme. 

- Hva ser dere fram til på  
selve konfirmasjonsdagen?
- Vi gleder oss til å feire med familie og venner. 
Alle jentene gleder seg, men noen synes det 
er litt skummelt også med all oppmerksom-
heten på seg selv. Men det blir koselig med 
familien uansett. Det er også fint å møte 
slekta som vi ikke møter så ofte ellers. 

- Har dere noen tips til nye konfirmanter? 
Følg med og gled dere! Det er artigere enn 
man tror! 

Vi ansatte i Strinda, Berg og Strindheim 
menig heter vil takke årets konfirmanter for et 
fint år.
Vi ønsker nye konfirmanter velkommen, 
påmelding åpner 18.mai.  
Det vil bli holdt informasjonsmøte i forkant  
av påmeldingen. 
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«Tekster for mot, håp og tro i 
hverdagen» er undertittelen til  
Henrik Syses bok MED ANDAKT. 
Og er det noe vi trenger å snakke  
om - og gi hverandre - både nå,  
de siste årene og kanskje  
bestandig, så er det vel nettopp   
mot, håp og tro!                                                                                                                                             
«En oase. Et pusterom. Et hvil-
ested. Vi har mange ord for det 
samme: stedet vi kan stoppe opp 
i en hektisk hverdag for å trekke 
pusten. Dypt. Slik at vi kan tenke 
tankene våre litt lenger, litt dy-
pere, litt mer i sammenheng.» 
skriver forlaget Cappelen Damm 
på omslaget til boka som kom 
ut i 2014. Den inneholder både 
andakter, tekster og essays som 
tar opp store  spørsmål om Gud, 
språk og livets mening, men 
også helt vanlige spørsmål og 
utfordringer vi møter hver en-
este dag i det helt vanlige – og 
noen ganger uvanlige – livet.                                   
Syse forklarer i forordet til boka 

hva ordet andakt egentlig kom-
mer av – nemlig det tyske «an-
denken», som betyr å tenke på. 
Altså en tekst i religiøs forstand, 
som skaper en viss ettertanke. 
Og en ettertanke fører forhåpent-
lig også til en fruktbar samtale!

Interessante tema
De som følger med på morgen-
andaktene i radioen, vil nok ha 
funnet mye å tenke på i Henrik 
Syses mange utfordringer. Jeg 
vil her nevne noen av emnene 
han tar opp i denne boka:                                 
Går det an å snakke om Gud i dag? 
Om tro, språk og livets mening. Å 
falle til ro i en urolig verden, Nei  
til klisjeene. Hva er et menneske-
liv?  Tanker nedtegnet etter 22.juli  
2011. Det komplekse mennesket.  
Gud med oss? ...                                                                                                               
Her er nok til et helt livs sam taler 
om vi bare tør å ha dem og om vi 
finner samtalepartnere å ha dem 
med. Henrik Syse snakker om "å 
åpne sinnet". Vi må være ærlige 
når vi snakker med hverandre. 
Vi må finne de rette ordene slik 
at samtalepartneren utbryter: 
«Nå forstår jeg hva du mener!» 
Vi må ta utgangspunkt i virkelige 
opplevelser, også dersom disse 
noen ganger måtte være vonde. 
Syse sier: «For all del, språket 
brukes til så mye. Ofte handler 
det bare om det helt hverdags-
lige, banale eller tankeløst under-
holdende. Det kan være greit 

nok. Men på sitt beste, ja, også 
gjennom sin hverdags lige bruk, 
hjelper språket oss til å leve et 
virkelig og helt og godt liv, ved at 
det tilfører oss noe som beriker 
tilværelsen – smått eller stort»

Humor
Filosofen Henrik Syse er også 
søndagsskolelærer. Heldige er de 
barna som får ha samtaler med 
ham! Og han har mye humor. Det 
fikk vi oppleve som var så heldige  
å høre hans foredrag om tro i 
Strindheim kirke for et par år siden. 
Derfor tillater jeg meg å avslutte 
denne Lesegleden med et herlig 
illustrert ordskifte mellom mor og 
barn. Det er hentet fra Andreas  
Blochs barneskildringer fra  
århundreskiftet;  
ENGLEBARN OG RAKKERUNGER:

- Er det sant, mamma, at Eva ble skapt 
av  Adams ribben mens han sov?               
– Ja, vennen min.           
 – Jeg har vondt her i siden.  
Jeg tror jeg får en kone. 

LESEGLEDE: 

Å LESE ER OGSÅ Å SAMTALE

EN BOK KAN VÆRE SÅ MEDRIVENDE AT DU FØRER EN INDRE DIALOG MED DEG SELV. OG SÅ MÅ  
DU FAKTISK UT Å FORTELLE ANDRE HVA DU HAR LEST! FILOSOF HENRIK SYSE ER EN  FORFATTER 
SOM SKRIVER SLIK AT DU IKKE KAN TIE STILLE.

TEKST OG BILDE :  HELLE  VOSS PÜTZ

Det har vært folkemusikk-   
messe,  og Ingrid  
Brækken Melve (bildet)  
har hatt salmemesse 
med nyskrevne salmer 
med nåtidens språk som 
har nådd ut til mennes-
ker på en ny måte.

Vi har hatt poesimesser med tekster av 
Hans Børli, Rolf Jacobsen og André Bjerke. 
Nå i mars hadde vi poesimesse - eller  
kanskje vi kan  kalle det kulturmesse - med 
tekster og sanger av Erik Bye som ble frem-
ført av Jonsvatnet sangkor. 

Kirken har jo en lang tradi sjon som kultur-
bærer i vårt samfunn. Den er blitt kalt 
«kulturens vugge». Kirken driver ikke med 
kultur, kirken er kultur.

Hvorfor satser vi på slike messer? 
Først og fremst for å gi et variert tilbud i 
kirka hvor flere kan kjenne seg hjemme.

Det har i de siste årene vært mange reformer  
i Den norske kirke: gudstjenestereform, ny  
liturgi og ny salmebok. Men hva med for kyn-  
nelsen og språket i kirken? Også her trenger 
vi en språklig oppgradering og reform.

Vi trenger å omformulere oss. Jeg tror at 
litteraturen generelt og poesien spesielt kan 
gi oss språk til bedre formidling,  og slik gi 
en  forkynnelse som når ut til mennesker i 
dag anno 2022.

Jeg tenker at litteratur og teologi har mye til  
felles. Begge handler om formid ling. Begge 
er avhengig av språket for å uttrykke seg. 
Språk skaper virkelighet. Begge bedriver 
fortolkning – livstolkning - og den må ha en 
tilknytning i menneskene for å kunne kom-
munisere, for å berøre, for å bevege.

Jeg tror at poesien er en kilde til mennes-
kelige erfaringer, og den hjelper oss til å 
snakke sant og ærlig om livet.

Når poesien berører og skaper gjenkjen-
nelse, blir den den korteste veien mellom 
mennesker. En av våre største poeter sier 
det slik. «-Hvordan bør et godt dikt være? 
Det er fryktelig vanskelig å si... Dikt  må 
aldri være prat, ordene skal slå  gnister.  
Det finnes titusen flotte papirord, men 
ikke et eneste ORD som tenner lys i men-
neskenes øyne.» 
(Hans Børli i diktet Teleprinter).

Burde kirken ha samme målsetting?
Blir det for lite liv av det vi forkynner  og for 
mange flotte papirord som ikke tenner lys i 
menneskenes øyne?

Jeg tror på litteraturen! Kanskje vi kan sn-
akke om en litterær teologi, hvor litteraturen 
er en støttespiller, men også en kritisk røst 
som kan bidra med både spørsmål og svar 
som teologien  nødvendigvis selv ikke kom-
mer fram til. «Litteratur er et språk som gir 
stemme til Guds fravær.» (John Caputo) 
 
Litteratur og teologi er begge livstolkninger, 
begge representerer våre spede forsøk på å 
sette ord og navn på mysteriet vi står midt 
oppe i, det vi kaller livet.

«ORD SOM TENNER LYS  
I MENNESKENES ØYNE»

I DET SISTE HALVÅRET HAR DET VÆRT FLERE KVELDSGUDSTJENESTER 
 I STRINDA KIRKE MED ET ANNET "SPRÅK" OG MED ET ANNET MUSIKALSK UTTRYKK. 

TEKST:  TROND ROLAND  •  BILDE :  HÅKON BORG OG BJØRN SIGURD SKJELBRED
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-Menigheten samtaler tilbake. 
Det er kroppsspråk begge veier.  
Jeg kan finne på å forkorte  
prekenen om jeg ser på menig-
hetens ansikter at vi har nådd et 
metnings punkt! Når Bella sier 
dette, skjønner jeg at det nok er 
en rød tråd i hele hennes arbeid.

I gudstjenestene hennes er 
det mye som foregår. Første 
søndagen i mars var det f.eks. 
FAMILIEgudstjeneste med både 
jazz på piano og orgel + sang, 
og fokus på miljø og klima! 
Alt fremført i en ramme av 
samtale med store og små. Og 
litt dramatisering midt oppi det 
hele da barna stolt fikk bære 
på en stor oppblåst jordklode.                                                                                  
Her må det ligge noe bak,  
ten ker jeg. Kan en vanlig teolog - 
utdanning føre frem til så variert 
formidling?  

Misjonær og prest 
På mitt spørsmål får jeg et  
lurt smil tilbake:                                                                            
- Som ung ville jeg bli enten 
skuespiller eller misjonær. 
Jeg hadde drama som valgfag 
på Ringve gymnas, så ble det 
misjonærkurs og drama valgfag 
på Rønningen folkehøyskole. 
Deretter tok jeg Drama, Film og 
Teater på Lærerhøyskolen og 
utdannet meg som lærer. Etter 
å ha undervist et par år på Adolf 
Øyen, dro jeg med mannen min 
som misjonær i 1989 til Ecuador.  
Der ble vi en familie på fire.  

I 1997 kom vi hjem og ville falle 
til ro for barnas skyld. Bispe-
kontoret ringte og spurte om 

jeg ville ta noen vikariater. Det 
ble bl.a. Byneset kirke, hvor jeg 
fikk ansvar for konfirmantene. 
Det var greit. Jeg hadde vært 
både speider og konfirmant.                                                                                                                                      
Etter eksamen i både latin og 
gresk pluss praktikum i teologi 
ble så den mangfoldige Bella 
ordinert som prest i 2005. I 2008 
følte hun at hun kom «hjem» da 
hun ble ansatt i Berg kirke.

Et andre hjem
Og folkekirken Berg, som 
faktisk ble bygget på initiativ, 
innsats og med penger fra be-   
boerne i området, er sannelig 
blitt et «annet hjem» for store 
og små. Alle er med, sier Bella.          
Men noen må vel ta initiativ 
og være drivkraft, tenker jeg. 
Her er vel en krumtapp?                            
- Her er mange krumtapper, 
insisterer soknepresten. Vi har 
for eksempel ingen fast kir-
ketjener. Beboerne trår til når 
noe skal gjøres – ofte på eget 
initiativ. Det kan dreie seg om 
reparasjon av oppvaskmaskin, 
utelys, flytting av bord og stoler, 
matlaging, turer… 
- Men noen må vel trekke i noen  
tråder, spør jeg og får beskjedent  
til svar:                                                   
- Ja, jeg tar jo noen telefoner, 
er litt frimodig, tar kontakt og 
utfordrer store og små på det 
de kan og kanskje vil. Det er 
godt at så mange som mulig 
faktisk bruker kirka og får være 
med i gudstjenestene. Ved 
samtale og kommunikasjon 
finner vi alltid frem til noe de 
kan bidra med. Bella innrøm-
mer at hun ikke er så glad i å 

sitte foran datamaskinen, selv 
om det jo også er en del av job-
ben. Det er samtalene som gir 
henne energi: Dåps samtaler, 
sorgsamtaler, sjele sorg og 
vei ledning. Om de det gjelder 
ønsker det, tar hun gjerne 
samtalen hjemme hos dem.  
Det blir mer personlig og av - 
slappet. Der er det familie bilder  
og kanskje en storesøster. Det 
blir også lettere å si HEI! i butik-
ken eller på tur etterpå. Hun bor jo  
i området. Så enkelt kan det sies.                                                                                                      

Samvær gir energi 
Men blir hun aldri sliten? Og hva  
med fritid? Har denne engasjerte  
soknepresten noe av det?                                        
- Jeg får energi av samvær.  
Ellers har jeg nok tenkt på om 
jeg kunne ha en fast fritids   - 
akti vitet, men det er vanskelig  
å binde seg til noe i denne job-
ben. Jeg har prøvd Kantoriet, 
vårt faste blandakor, men det 
ble for mange ganger jeg ikke 
kunne møte. Heldigvis er jeg  
glad i å gå på ski, går mye på 
turer i marka, strikker og leser…

Klokka er blitt ti, og jeg skjønner 
at Bella har andre avtaler. Hva 
skal du når vi skilles her?         
– Jeg har to sorgsamtaler, sier 
hun tankefullt. Men så kommer  
et stort smil: Etterpå skal jeg 
bestille bløtkake til begynnelsen  
av 50-årsfeiringa vår. Berg kirke 
sto ferdig 19.mars 1972! 

GRATULERER til store og små i 
Berg kirke! Det blir nok en feir-
ing hele året til ende. Og mange 
gode samtaler, kan jeg tenke. 

- TAKK FOR SAMTALEN!
 SKREV SOKNEPREST BERGLJOT SVANHOLM I EN SMS ETTER  

MORGENINTERVJUET I EN SOLFYLT BERG KIRKE - MED HILSEN FRA BELLA.

TEKST:  HELLE  VOSS PÜTZ • FOTO: KIRSTEN STANGVIK /  DAFFY DESIGN
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Hvordan opplevde du møtet med  
diakonen og kirka?
Det var veldig godt. Forstå meg 
rett: det var ikke "høytidelig". 
Jeg møtte en trygg person og 
jeg følte meg trygg. Opplevde 
at jeg kunne være meg selv, 
kunne si det jeg tenkte og 
mente. Og jeg opplevde at vi 
fikk god kontakt. Jeg tror det 
finnes flere i kirka man kan 
samtale med på en trygg måte.

Du formidler at du fikk god  
hjelp fra kirka. Hva vil du si  
om tilbudet som kirka har?
Jeg synes det er et viktig tilbud. 
Det er ofte lange køer til psyko-
loger. Men mange har behov for 
å prate om problemene man 
møter i livet; det kan være tap 
og sorg, sykdom, rusproblemer. 
Alt fra fødsel til død. Her kan 
man snakke om alt.Ikke vær 
redd for å ta kontakt med kirka 
for å snakke med noen, uansett 
forhold til tro og religion, om 
man går i kirka eller ikke. De 
som tar imot til samtale, har 
god kompetanse, utdan nelse, 
kunnskap og med menneskelig-
het. De gir god hjelp til å komme 
seg videre, i stedet for å "grave 
seg ned" i sin egen fortvilelse.  

Helen ble med i sorggruppa. 
Ei flott dame kommer inn på 
samtalerommet i Berg kirke. Hun 
er i full jobb og har barn i barne-
og ungdomsskolealder. Ingen 
som ikke kjenner henne, kan se 
at hun bærer på en stor sorg. 
 
Hva skjedde, Helen?
Jeg mista faren min i mai i fjor 
etter et kort tids sykeleie. Etter 
en måned på sykehuset døde 
han. Det føltes som et sjokk. 
Den måneden var en enorm 
påkjenning, for dagene veksla 
mellom det å være livredd, og 
håpet om at han skulle over-
leve.Da døden kom, så var det 
så ubeskrivelig vondt. Samtidig 
måtte jobben gjøres med å 
fortelle både venner og familie 
hva som hadde skjedd, og å 
planlegge begravelse. Tiden 

før og under begravelsen føltes 
nesten uvirkelig, og du ønsket 
bare å våkne opp fra denne for-
ferdelige drømmen. Heldig vis 
snakket vi i familien om det som  
skjedde, og det var en styrke. Vi 
sørget ulikt, men det gjorde at 
vi samarbeidet godt og støttet 
hverandre i prosessen.

Folk rundt meg var støttende 
og omsorgsfulle. Men så går 
tiden og hverdagen kommer.  
Det er da jeg begynner å kjenne 
mer på at pappa er borte. Det 
er bare helt forferdelig! Du vet 
jo med hodet at han er død, 
men så går det mer og mer opp 
for deg at du ikke kan se han 
mer eller ringe til han. Denne 
følelsen forsvinner ikke bare 
sånn plutselig. Den ligger der.

Har sorgen forandret  
seg ett år etter?
Ja. Sorgen er jo der, men den 
har endra seg. Jeg begynte 
ganske raskt i jobben igjen og 
prøvde å skyve sorgen vekk, men 
det gikk jo ikke. Da jeg kom hjem  
etter en arbeidsdag og ville 
slappe av, så kom sorgen over 
meg som en knyttneve som slo  
meg i magen, eller at beina ble 
slått vekk under meg. Jeg mer-
ker at det har blitt bedre sånn 
sakte, men sikkert, selv om det 
fortsatt er rart og sårt å dra hjem 
til barndoms hjemmet mitt, og 
pappa ikke er der og tar imot oss. 

Familien din har tydelig vært 
støttende, allikevel ble du med i 
sorggruppe. Hvorfor ble du det?
I sorggruppa kunne jeg møte 
sorgen min på en annen måte. 
Der møtte jeg mennesker som 
var i samme situasjon som 
meg. Selv om historiene våre 
var ulike, så var mye også likt.

Jeg kjente at når tiden gikk, ble  
jeg redd for å belemre andre med  
sorgen min. Sorgen min tar jo  
enda stor plass i livet mitt, så 
var det godt å komme til et 
sted over en lengre tid hvor jeg 
kunne prate. Det ble et fristed 

for meg. I sorggruppa var det 
rom for å være skikkelig lei seg.

Hvordan var det å høre andres 
historie når du selv var i sorg?
Det var jo trist å høre andres 
historie, samtidig så var det så 
fint å høre det motet de hadde 
og alt de fikk til når de ble satt 
til oppgaver de ikke hadde gjort 
tidligere. Det vitnet om en stor 
styrke midt i det vanskelige.

Hvordan var det å være med i 
sorggruppa for deg?
Alle grudde seg veldig til det  
første møtet og hadde be stemt 
seg for at de skulle i alle fall 
ikke sitte der og gråte, og så 
endte vi alle opp i gråt. Det 
høres kanskje litt teit ut, men  
samtidig tenker jeg: Hvorfor  
kan man ikke få lov til å gråte?  
Trenger man egentlig å unn-
skylde seg for det?  Jeg mener 
at det å gråte er det min ste 
som man kan få lov til, når man 
har opplevd å miste noen man 
er glad i. Vi opplevde jo også 
etter hvert som det ble trygg-
het i gruppa at det ble det like 
mye latter sammen som gråt.

Det var ikke bare det svarte og 
såre som kom fram i gruppa, 
men også mye fint. Gode min-
ner, det vi får ta med oss vi-
dere, det å ha hatt noen i livene 
våre som har betydd så mye. Å 
bli minnet på dette i en sorgpro-
sess, tror jeg er kjempeviktig.

Sorggruppe er et lavterskel-
tilbud som jeg tror hadde vært 
til hjelp for mange. Jeg hadde 
ønsket at enda flere hadde 
hørt om dette tilbudet. Jeg må 
inn rømme jeg var skeptisk da 
jeg hørte det var kirka som 
arrangerte sorggruppene, og 
jeg tror det skremmer vekk 
noen.  Det er jo så dumt, for det 
var våre opplevelser og det vi 
hadde opp levd, som var i fokus. 
Vi kunne v elge tema selv hvis vi 
ønsket. Etter at sorggruppa var 
avsluttet, fikk vi i tillegg tilbud 
om én til èn-samtale med 
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Hjelp etter tung tid. 
Anne Thomassen ble syk og 
opererte vekk en hjernesvulst i 
2015. Etter dette fikk hun en del 
fysiske utfordringer med balanse, 
syn og smerter. I tillegg opplevde 
hun problemer med konsentras-
jon, oppfattelse og lesing.  Hun 
fikk tilbud om samtale gjennom 
det offentlige helsetilbudet, men 
det var lang kø for å få hjelp hos 
psykolog / psykiater. 

Hun fikk da spørsmål om hun 
ville snakke med noen i kirka. 
Selv beskriver hun seg som ikke 
den mest troende, eller kirkegjen g-   
er. Men hun hadde hatt kontakt 
med prestetjenes ten ved St.Olavs 

hospital og hadde ikke motfore-
stillinger mot å prøve dette på nytt.

Hvorfor valgte du å ta imot  
tilbudet fra kirka?
Jeg kjente på redsel og mange 
vonde tanker. Og jeg visste det var 
lang kø hos det offentlige hjelpe-
apparatet, så jeg tok gjerne imot 
tilbud om å snakke med noen.

Hadde du noen tanker om hva du 
ville få ut av samtalene?
Jeg hadde nok en forventning 
om å få det bedre og få klarhet i 
tankene om livet og døden.  
Anne fikk kontakt med diakonen i 
den menigheten hun da bodde.

ET SAMTALETILBUD TIL ALLE
KIRKENS SAMTALETILBUD ER LAVTERSKEL OG HAR IKKE VENTETID.  

DE TRE FØLGENDE INTERVJUENE MED BRUKERE AV TILBUDET  
VISER LITT AV DEN STORE BREDDEN I SAMTALENE.  

KORT SAGT: ET ÅPENT OG  VARIERT LAVTERSKELTILBUD.

TEKST:  DIAKONENE SØLVI RISE OG INGUN SYNNØVE BØE

Anne Thomassen 
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UNDERVISNINGSTILBUD 0-15 ÅR
MENIGHETENE VÅRE HAR ET STORT UNDERVISNINGSTILBUD TIL ALLE BARN OG UNGE I  

OMRÅDET. HER KAN DU LESE OM NOEN AV TILBUDENE VI HAR FOR ALDERSGRUPPEN 0-15 ÅR. 

MENIGHETSPEDAGOG ODD ERIK STENDAHL

I september i fjor startet Barnas jubelkor opp, 
med Marit Bergendal som dirigent og kantor  
Endre Lorentzen som pianist. Koret har etablert 
seg med en stabil gruppe medlemmer, som 
møtes i Berg kirke hver mandag ettermiddag. 
Men det er plass til mange flere. Søndag 20. mars 
hadde koret sin aller første opptreden, i gudstjen-
esten i Strinda kirke, hvor de sang fem sanger.

TROSOPPLÆRINGSKALENDER 0-15 ÅR
Alle barn og unge i Strinda, Berg og Strindheim 
er velkommen til arrangementene. Her er datoer 
som er fastsatt for 2022:
0 år:  Babysang, Berg kirke (hver mandag)
0 år:  Babysang, Strindheim kirke  
 (fredag/partallsuker)
1 år:  Småbarnsgudstjeneste, Berg (2. okt.)
1-3 år: Småbarnssang, Strindheim    
 (26.3./23.4./21.5.)
2 år:  2-årsbok, Strinda (10. nov.)
  2-årsbok, Berg (2. okt.)
  2-årsbok, Strindheim (13. nov.) 
3 år:  Adventssamling, Strinda (15. nov.)
  Adventsamling, Berg (16. nov.)
  Adventssamling, Strindheim (22. nov.)
4 år:  4-årsbok, Strinda
  4-årsbok, Berg (06. nov.)
  4-årsbok, Strindheim (25. sept.)
5 år:  Kirketeater (6. april)

5-8 år: Barneklubben i Berg (første tors. i mnd.)
5-9 år: Barnas jubelkor (hver mandag kl.17.30)
6 år:  Førsteklasses, Strinda (mars 23)
  Førsteklasses, Berg (3. april)
  Førsteklasses, Strindheim (28. aug.)
7 år:  Noas-ark-dag, Strinda/Strindheim (31. mai)
  Noas-ark-dag, Berg (2. juni)
8 år:  Tårnagent (januar 23)
9 år:  Karneval/Fra fest til faste,  
 Strinda/Strindheim
  (21. feb.23)
  Karneval/Fra fest til faste, Berg (22. feb.23)
10 år:  Pizza, sykkel og Newton, Strinda/Strindheim
   (27. sept.)
  Pizza, sykkel og Newton, Berg (29. sept.)
11 år:  Lys våken (19.-20. nov.)
12 år:  Jorden rundt på en dag (mars 2023)
14/15 år: Konfirmant (sept.-mai)
Les mer om arrangementene på våre nettsider

Noahs Ark-dag 
2. klassingene inviteres til Noahs Ark-dag i 
starten av juni. Vi bygger bl.a. en båt og fyller 
den med kosedyrene som barna har med. 
Fortellingen om Noahs Ark handler om natur-
katastrofer og vanskelige ting, men også om 
håp og ansvar.

Familiegudstjeneste og «Åpen kirkedag»: Aktivitetstorg, lego/perling/tegning, kafé og interaktivt 
teater i og rundt kirka. Strinda kirke søndag 15. mai kl. 11.00-14.00

lederne eller en annen gruppe 
seinere. Lederne var tydelig på 
at de ikke var terapeuter, men 
at de kunne gi omsorg. Det å 
strekke ut en slik hånd, det be-
tyr så mye. Jeg kjenner mange 
som har vært i vanskelige situa-
sjoner og har opplevd mye.  Hvis 
de bare hadde visst at det var 
gratis tilbud uten ventelister, 
tror jeg det hadde gjort dem så 
godt. Det handler om å sette 
ord på det vonde og vanskelige. 
Dette var det flere i gruppa som 
sa. Når vi delte historier, og 
andre kunne støtte eller komme 
med lignende historier, så var 
det ganske forløsende hvis det 
var tanker du strevde med. Jeg 
opplevde at enkelte ting lettet 
etter samtalene.

Det settes store krav i samfun-
net om at man må komme seg  
videre. Sorg er ikke noen kvikk-
fix. Derfor var det godt å få være 
et sted hvor sorgen var akseptert. 

Jeg lette og fant  
troen på nåden! 
Nora Levold er professor ved 

Senter for teknologi og sam-
funn på Institutt for tverrfaglige 
studier, NTNU. Hun har gått 
i åndelig veiledning i kirken i 
mange år. Hun forteller at hun 
vokste opp uten noen barnetro 

og ble ikke døpt som liten. Men 
etter hvert fant hun veien til 
kristen tro som et svar på at 
deler av livet opplevdes kompli-
sert. Hun har levd sitt voksne liv 
i ganske rasjonelle miljøer, som 
politisk aktiv og som forsker. 
Hun sier videre: "Jeg kjente på 
en stor mangel, som jeg etter 
hvert tenkte på som et mang-
lende åndelig rom, og hadde vel 
en lengsel etter å fylle det. Og så 
hadde jeg et ønske om å nærme 
meg en Gud som skulle være til 
hjelp, fordi jeg skjønte at å bære 
seg selv gjennom livet alene er 
en vanskelig øvelse.   Mennes-
kelig maktesløshet ble ikke mye 
tematisert i de rom jeg levde 
mitt vanlige liv".

Hvordan kom du i kontakt med 
åndelig veiledning spesielt?
Jeg oppdaget tilfeldigvis en 
"flyer" om åndelig veiledning. 
Skjønte egentlig ikke så mye av 
hva det var, men kjente umiddel- 
bart at dette kunne være et rom  
for meg som jeg måtte utforske.

Hvilke erfaringer fikk du?
Jeg følte etter hvert at dette ble 
veldig rett for meg. Jeg møtte en 
åndelig veileder som jeg syntes 
jeg "matchet" med. Så har jeg på 
en måte erobret mitt eget ån-
delige rom etter hvert, og det han-
dler mye om å øve seg på å slippe 
kontroll, stole på at rela sjonen til 
en Gud som ser mer  enn meg, 
holder og bærer, og forsone meg 
med at jeg ikke kan se eller forstå 
alt selv. Jeg hadde nok på den 
tiden også en lengsel etter meg 
selv, som jeg etter hvert skjønte 
også handlet om en lengsel etter 
Gud, og omvendt.

Hvilken rolle har samtalen i dette?
Samtalen blir viktig. Det er i 
samtalen man kan bli møtt og 
anerkjent, og dermed forstå 

mer og utvikle både troen og 
seg selv. Etter hvert som jeg har 
deltatt mer i organisert kirkeliv 
her i Trondheim, har jeg lagt 
merke til at jeg sjelden går meg 
på steder hvor man snakker 
om Gud. Man snakker om hva 
Bibelen sier om tro, og arbeidet 
i kirka organiseres rundt en tro 
som tas for gitt. Men det snak-
kes ikke så mye om egen tro. 
Så å gå i åndelig veiledning og 
få et menneske som snakker 
med deg om Gud og ditt forhold 
til Gud, er en ek strem luksus, 
tenker jeg. Det ble et utrolig godt 
tilbud for meg.

Hva har det gjort med deg?
Det har gitt meg kunnskap, men 
det har også gitt meg åndelig 
påfyll, ved at jeg er blitt tryggere 
og tryggere. Jeg har beveget 
meg fra et ganske så engstelig 
forhold til Gud og etter hvert til 
et tryggere gudsforhold. Jeg ser 
i ettertid at det også har handlet 
om en bevegelse fra et mer eng-
stelig forhold til meg selv og til 
et tryggere forhold til meg selv.

Du har gått i åndelig veiledning i 
mange år. Hvorfor fortsetter du 
med dette, blir du ikke ferdig?
Nei, den åndelige veiledningen 
holder meg så å si i ånde.Jeg 
får oppmerksomhet på guds-
forholdet, setter av tid til det og 
til å reflektere over livet ellers. 
Denne samtaleformen gir også 
trygghet, og jeg erfarer at jeg blir 
mer trygg i min egen tro, selv om 
den ikke nødvendigvis er lik alle 
andres. Min åndelige veileder har  
hjulpet meg til å forstå  at jeg ikke 
må tro på en spesiell måte. Jeg 
blir tatt imot med min tro sånn 
som den er, og den er bra nok. 
Hun har hjulpet meg til å forstå  
hva nåde er. Jeg lette og fant troen  
på nåden! Det var det jeg trengte.

Som kirke har vi lang erfaring i å møte mennesker i krise, med eksistensielle utfordringer og ved 
sykdom, tap, sorg og død. Prester, diakoner, kateketer og andre som tilbyr samtaler, er ikke tera-
peuter. Vi tilbyr ikke behandling, men et lyttende øre, en å tenke sammen med, en å støtte seg til i 
vanskelige tider og en man kan reflektere sammen med for å finne veien videre.
Om du har behov for en prat, ta kontakt med oss.

Nora Levold
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Dette styrker den enkeltes 
selvbilde og skaper en positiv 
kristen identitet. I tillegg er ak-
tiviteter som styrker kvinners 
posisjon i kirke og samfunn, en 
viktig del av arbeidet. Vi jobber 
også for et mer bærekraftig 
jordbruk og bedre matvare-
sikkerhet. Vår hovedsamar-
beidspartner i Etiopia er Den 
lutherske Mekane Yesus-kirken.

SPRÅK OG KULTUR
Gumuz, mao- og komo-folkene 
har i århundrer blitt diskrimi-
nert og fordrevet. Vi støtter 
arbeidet med å bygge positiv 
identitet gjennom språk-,  
kultur- og ungdomsarbeid.  
Det holdes seminarer og  
workshops, og det er etablert 
et eget kultursenter.

KVINNER OG BARN
Kvinnesyn og tradisjon i den 
mannsdominerte etiopiske kul-
turen fratar kvinner muligheter 
til å delta i samfunn og kirke.  
Vi er med på å kjempe mot 
kvinnelig omskjæring, barne-
ekteskap og fødselsskader, og 
jobber for kvinners rettigheter.

UNGDOM
Vi gir en ung generasjon nye im - 
pulser og muligheter, og vil styrke   
stillingen og selvbildet til margi-
naliserte grupper. Et ungdoms-  
senter i Kamashi har en sentral 
plass i arbeidet. Noen får også 
stipend til utdanning.

BIBELOVERSETTELSE
Det nye testamentet på gumuz 
er nylig revidert. Nå arbeides 
det med oversettelse av Det 
gamle testamentet. I tillegg 
oversettes og synliggjøres 
bibelfortellinger og bibelvers 
på andre minoritetsspråk, både 
muntlig og skriftlig.

MIGRASJON
Mange unge etiopiere reiser  
uten ID-papirer til land i 
Midtøsten for å arbeide. 
Mange av dem vender fattige 
og traumatiserte tilbake. Det 
holdes kurs som hjelper dem 
til å kunne stå på egne ben i 
Etiopia. Det jobbes samtidig 
med informasjonsarbeid for 
å hindre at andre havner i 
samme situasjon. 

Løsningen av dette kryssordet sendes til post.strindheim.trondheim@kirken.no, i brev eller postkassen til Strinda, 
Berg og Strindheim menighetskontor, Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim, eller i postkassen utenfor Strindheim 
kirke innen 30.05.22. Husk å oppgi navn og adresse. Én vinner trekkes ut til å få to flaxlodd..  
Vinner av kryssord i nr. 1 var Jan Arild Aunvik. Gratulerer!

KRYSSORD HVA GJØR NMS I ETIOPIA?
EN HOVEDOPPGAVE ER Å STØTTE OG LØFTE OPP MARGINALISERTE GRUPPER I  
SAMFUNNET. VI ER MED PÅ Å GI MENNESKER TILGANG TIL UTDANNING OG 
MULIGHETEN TIL Å LESE OG HØRE BIBELENS TEKSTER PÅ EGET MORSMÅL.   

TEKST OG FOTO: FOTO: KLAUS-CHRISTIAN KÜSPERT 

STØTT VÅRE ANNONSØRER! DE STØTTER OSS! 

SCUSHI
el-sykler

Valentinlyst Senter • www.scushi. no
Tlf. 94 10 54 40
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OM ETIOPIA:
Etiopia er et fjelland ved Afrikas Horn. Landet er tre ganger større enn Norge, har nesten 115 millioner innbyggere, over 
80 forskjellige språk og folkegrupper – og et kulturelt mangfold som få andre land kan vise til. Etiopia har aldri vært 
kolonisert og har en meget rik og unik historie. De fleste etiopiere er kristne og tilhører den ortodokse kirke. Landet har 
en sterkt voksende økonomi, men også store sosiale problem og politiske spenninger.

Befolkning: 114,96 • Hovedstad: Addis Abeba • Levealder: Gjennomsnitt 56 år • Etnisitet: 90 etniske grupper. Den største 
er oromere på 35 prosent. • Religion: Etiopisk ortodokse 44%, muslimer 34%, protestanter 19%, resten er tradisjonelle/
andre religioner. • Annet: Spedbarnsdødeligheten er sju prosent. 39 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. 
Tørkekatastrofer og krig har gjort at store deler lever på eksistensminimum. • Levekår: Stor økonomisk vekst, men også 
store sosiale problemer og politiske spenninger. • Næringsveier: Jordbruk. Kaffe er største eksportvare. 
Styresett: Republikk. Flerpartisystem. Ni delstater, inndelt etter etniske og språklige skillelinjer. Kilde: Wikipedia og www.fn.no
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  SE  HVA SOM SKJER  
  I MENIGHETENE FRAM TIL HØSTEN:

DIAKONI
TORSDAGSKAFEEN BERG 
KIRKE KL.12-14
21.04.: «Hvorfor kastet ingen 
den første sten? Ledelse i 
religiøse skrifter»  
v/Jon Syrstad.
19.05.: «Pilegrimsvandring, 
en reise som berører» 
v/Kjartan Bergslid.
16.06.: Vi går pilegrimstur fra 
Lade til domkirka. Mer info 
kommer.
15.09.: Program ikke klart.

TORSDAGSKAFEEN MOHOLT 
MENIGHETSHUS KL.12-14
07.04.: Temakafé: «2.verdens-
krig i Trondheim og Strinda» 
v/Strinda historielag.
21.04.: Kake, kaffe og ord for 
dagen
05.05.: Temakafé: «Våre 
vakre vårblomster»  
v/biolog Einar Værnes 
19.05.: Kake, kaffe og ord for 
dagen
02.06.: Grøtfest med musikk 
og sang
18.08.: Kake, kaffe og ord for 
dagen
01.09.: Temakafé.  
Program ikke klart.
15.09.: Kake, kaffe og ord for 
dagen

HYGGETREFF STRINDHEIM 
KIRKE KL.12-14
Tema-foredrag, allsang, 
andakt, bevertning.
21.04.: «Om konspirasjons-
teorier» v/Jean Bergane, NTNU
05.05.: «Kjente plasser på 
Strinda» v/Strinda historielag.
19.05.: «Edvard Munchs 
«Skrik» i bibelsk sammen-
heng» v/Sigrid Fløttum  
Kristoffersen.

02.06.: Pandemier i nyere tid.
01.09.: Program ikke klart.
15.09.: Program ikke klart.

FREDAGSTREFF  
STRINDHEIM KIRKE
HVER FREDAG kl.11.30 – 12.30 
– også i sommer!
Uformell samling med kaffe, 
vafler og rundstykker. Ikke 
noe program. Den enkelte kan 
komme og gå når man vil.

PÅSKEFROKOST
17.04. kl.10 i Strindheim 
kirke. Uforpliktende  
påmelding til kirkekontoret.

MENIGHETSTURER
18.08.: Busstur arrangert av 
Strindheim menighet.  
Turmål ikke klart.
08.09.: Busstur arrangert av 
Strinda og Berg menigheter. 
Turmål ikke klart.

SAMTALETILBUD I STRINDA, 
BERG OG STRINDHEIM:
Trenger du noen å snakke 
med? Det kan være godt å ta 
en prat og bli sett av et men-
neske som setter av tid til  
akkurat deg. Vi tilbyr ulike for-
mer for samtaler.
Ta gjerne kontakt med dia-
konene og prestene.  
Se kontaktinfo side 2.

SORGGRUPPER 
Kirken i Trondheim starter 
sorggrupper hvert semester.
Kontaktperson: Inger Jo-
hanne Kristiseter, tlf. 414 68 
222, ik447@kirken .no

BESØKSTJENESTE 
i Berg menighet. Ønsker du 
besøk av noen som bryr seg? 
Ta kontakt på tlf 971 98 414.

KURS/FORDYPNING
BIBELMEDITASJON
i Strindheim kirke søndagene 
08.05. og 12.06. kl.19 - 21. Vi 
lytter til en bibeltekst. Stillhet 
til ettertanke. Mulighet til 
kreativitet med malepensel/
fargeblyanter. Anledning til å 
dele tanker og erfaringer.

ANDRE ARRANGEMENT
SENIOR-YOGA I BERG KIRKE 
Torsdagene 28.04., 02.06., 
30.06., 25.08., 29.09. kl.12.00 
– 13.30.

DUGNAD STRINDHEIM KIRKE
tirsdag 26.04. kl.18 – 20. Vi 
ordner ute og inne før vårens 
festdager. Ta med hageredskap 
dersom du har. Dugnadskaffe 
etter endt dyst.

INTERNASJONAL AFTEN
Velkommen til fellesskaps- 
og misjonsfest for Strinda, 
Berg og Strindheim menig-
heter torsdag 28.04. kl.19.00 i 
Strindheim kirke. Fokus på  
vårt misjonsengasjement. 
Salmekåseri v/Helge Gud-
mundsen. Sokneprest Berg-
ljot Svanholm og menig het-
enes misjonsutvalg deltar. 
God mat! Utlodning. 
Velkommen til en spennende 
kveld med internasjonal utsikt!

LOPPEMARKED I BERG KIRKE
Lørdag 23.04 kl.10 – 15
Søndag 24.04. kl.12 – 15
Levering av lopper i Berg 
kirke 21. og 22.04 kl.16 – 20.
Til inntekt for ungdommenes 
besøk til NMS sine misjons-
prosjekt i Thailand.

MENIGHETENS ÅRSMØTE
Strinda kirke 24.04. etter guds tjenesten.

VÅRKONSERT
Onsdag 04.05. kl.17.30 i Strindheim 
kirke. Medvirkende: Hoeggen mini- 
og barnegospel, Lightning TenSing, 
KorArtig, Hoeggen Vocale og Nardo 
Bydelsorkester. Kollekt.
Arrangør: Nidelven menighet.

VÅRSANGKVELD
Torsdag 05.05. kl.19.00 i Strinda 
kirke. Medvirkende: Kantoriet,  
kantor Magnus Leite og kanskje 
flere. Kollekt.

FELLES FEST FOR  
FRIVILLIGE MEDARBEIDERE
25.08. i/ved Berg kirke. Nærmere 
opplysninger kunngjøres senere. 

JUBILEUMSFEST FOR BERG BYDEL
15.09. Nærmere opplysninger 
kunngjøres senere.

KANTORIET
Voksenkor for glade sangere (og de 
som vil bli det) i Berg kirke tors-
dager kl.19.30 – 21.30. Oppstart for 
høsten den 15.09. Mer informasjon 
v/kantor Magnus Leite (se side 2).

KANTORS AFTEN
torsdag 29.09. kl.19 i Strinda kirke. 
Våre kantorer Magnus Leite, Endre 
Lorentzen og Thomas Immanuel 
Vatn Weisser i fri utfoldelse. 

OPPLEVELSE FOR LIVET!  
Dra på leir!
Ulike tilbud: Se f.eks  
normisjon.no/trondelag og
nms.no/region-trondelag
Menighetene gir kanskje støtte om 
du søker.

10.04. – PALMESØNDAG
Joh.12, 1-13
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Aas

14.04. – SKJÆRTORSDAG
Joh.13, 1-17
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Meditasjonsmusikk, nattverd 
v/Rindal og Leite
BERG KIRKE kl.18:  
Gudstjeneste m/påskemåltid 
og nattverd v/Svanholm. 
Påmelding til måltidet

15.04. – LANGFREDAG
Joh.18, 1 – 19,42
STRINDA KIRKE kl.11:  
Pasjonsgudstjeneste v/Rindal
Meditasjonsmusikk fra kl 10.30

17.04. – 1. PÅSKEDAG
Joh.20, 1-10
STRINDA KIRKE kl.11:  
Høytidsgudstjeneste v/Roland
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Høytidsgudstjeneste v/Rindal. 
Påskefrokost kl 10. Se s. 14.

18.04. – 2. PÅSKEDAG
Joh.20, 11-18
BERG KIRKE kl.18:  
Påskelovsang m/kveldsmat  
v/Roland

21.04. TORSDAG
Joh.20, 1-10
BERG KIRKE kl.18.30: 
Torsdagsmesse for og med 
ungdom v/Aas

24.04. – 2. SØNDAG  
I PÅSKETIDEN
Joh.20, 24-31
STRINDA KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Aas
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.11: 
Familie gudstjeneste v/Roland 
og Stendahl

30.04. – LØRDAG FØR  
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Mark.6, 30-44
STRINDHEIM KIRKE kl.11: 
Konfirmasjonsgudstjeneste  
v/Rindal

01.05. – 3. SØNDAG I PÅSKE-
TIDEN
Mark.6, 30-44 / Matt.20, 25-28
BERG KIRKE kl.11:  
Familie gudstjeneste  
v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.18: 
Messe for Gud og hvermann 
med 1.mai-preg v/Rindal

07.05. – LØRDAG FØR  
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Joh.14, 1-11
STRINDA KIRKE kl.11 og 
12.30: Konfirmasjonsguds-
tjenester v/Roland
BERG KIRKE kl.11:  
Konfirmasjonsgudstjeneste  
v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.11 
og 13: Konfirmasjonsguds-
tjenester v/Rindal

08.05. – 4. SØNDAG  
I PÅSKETIDEN
Joh.14, 1-11
STRINDA KIRKE kl.11: 
Konfirmasjonsgudstjeneste  
v/Roland
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste  
v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.11: 
Gudstjeneste v/Rindal

14.05. – LØRDAG FØR  
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Joh.17, 6-11
STRINDA KIRKE kl.11 og 12.30:  
Konfirmasjonsgudstjenester 
v/Aas
BERG KIRKE kl.11: 
Konfirmasjons gudstjeneste 
 v/Svanholm

GUDSTJENESTER  
STRINDA, BERG OG  
STRINDHEIM KIRKER 
VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTER! DE ER PÅ FORSKJELLIGE 
STEDER, TIL FORSKJELLIGE TIDER OG MED ULIKE UTTRYKK.
STRINDA KIRKE ÅPEN ALLE ONSDAGER KL 18, MEDITASJONS-
MUSIKK KL. 18.30, ENKEL KVELDSGUDSTJENESTE KL. 19.

Fortsetter på neste side
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M E D  FO R B E H O L D  O M  E N D R I N G E R .  SE ADRESSEAVISEN OG HJEMMESIDENE FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER.  
KONTAKTINFORMASJON om menighetene: se side 2.  

RETURADRESSE: Strinda, Berg og Strindheim kirkekontor, Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim

15.05. – 5. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Joh.17, 6-11
STRINDA KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Aas
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Rindal

19.05. TORSDAG
Matt.6, 7-13
BERG KIRKE kl.18.30: Torsdags-
messe for og med ungdom v/Aas

22.05. – 6. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Matt.6, 7-13
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Roland
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Brenne
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Aas  
og Stendahl.
 
29.05. – SØNDAG FØR PINSE
Joh.16, 12-15
STRINDA KIRKE kl.18:  
Gudstjeneste v/Svanholm
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Brenne

05.06. – 1. PINSEDAG
Joh.14, 23-29
STRINDA KIRKE kl.11 og 13:  
Konfirmasjonsgudstjenester v/Aas
BERG KIRKE kl.11:  
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Rindal
STRINDHEIM KIRKE kl.18:  
Messe for Gud og hvermann v/Rindal

12.06. – TREENIGHETSSØNDAG
Luk.24, 45-48
BERG KIRKE kl.11: Gudstjeneste  
v/Svanholm. Frivillighetens dag.
ESTENSTADMARKA kl.12:  
Friluftsgudstjeneste / Skaperverkets 
dag v/Roland

19.06. – 2. SØNDAG I  
TREENIGHETSTIDEN
Esek.36, 25-29a
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Aas

26.06. – 3. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
Mark.10, 13-16
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Roland

03.07. - 4. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN
Matt.9, 35-38
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Aas

10.07. – 5. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
Matt.18, 12-18
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Svanholm

17.07. – 6. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN/ 
APOSTELDAGEN
Mark.3, 13-19
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Rindal

24.07. – 7. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
Mark.5, 25-34
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Svanholm

31.07. – 8. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
Mark.12, 28-34
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Rindal

07.08. – 9. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
Luk.6, 36- 42
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Roland

14.08. – 10. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
1.Mos.33, 1-11
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Rindal

21.08. – 11. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
Joh.8, 31-36
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Aas
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Rindal

28.08. – 12. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
Joh.4, 27-30 + 39-43
STRINDA KIRKE kl.11: Gudstjeneste 
m/konf.presentasjon v/Roland
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/Aas
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Familiegudstjeneste v/Rindal

04.09. – 13. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN
Joh.15, 13-17
BERG KIRKE kl.11:  
Festgudstjeneste v/Svanholm.  
Kirka 50 år.
STRINDHEIM KIRKE kl.18:  
Popmesse v/Aas

11.09. – 14. SØNDAG  
I TREENIGHETSTIDEN /  
VINGÅRDSSØNDAG
Matt.19, 27-30
STRINDA KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste v/vikar
BERG KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste m/konf.presentasjon  
v/Svanholm
STRINDHEIM KIRKE kl.11:  
Gudstjeneste m/konf.presentasjon  
v/Rindal


