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INNHOLD

HUSTAVLE

Menneske, du som har kunnskap om godt og ondt: 
Livet er truet, ta ditt ansvar! 

OPPDAG HELHETEN 
Jorden er et vev uten sømmer 

som ingen har rett til å rive i stykker. 

SANS HELLIGHETEN 
 En hellig duft hviler over alt som er til. 
Livet skal verdsettes, vernes og elskes.

GLED DEG OVER SKJØNNHETEN 
Skaperverket eier sin egen rikdom. 

Ingen ting er bare råvarer. 
Jordens gaver skal forvaltes med hengivenhet og takk.

DYRK SAMMENHENGEN 
Ditt liv er innfelt i jordens liv. 

Alt er gitt deg til låns. 
Alt skal du overlate til dem som følger etter.

KJEMP FOR RETTFERDIGHETEN 
Moder jord har nok til alles behov, 

Men ikke til alles grådighet. 
Misforholdet mellom fattig og rik 

er forakt for menneskeverdet.

LEV I FORSONINGEN 
 Menneske, du som har makt til å ødelegge jordens vev: 

Du er kalt til et liv i forsoning! 
 

(Finn Wagle / Eyvind Skeie)
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FORSIDEBILDET 
Fra Kyvannet naturbarnehage
FOTO: Hans Kristian Solbu
 
TAKK FOR DIN STØTTE
Vi trenger din hjelp for å gi ut  
Menighetsbladet, og er glade  
for alle som støtter oss!
Takk for ditt bidrag til konto  
1503 83 27698

Ropet fra en såret jord
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Tekst og foto: Hans Kristian Solbu

Søster rådyr
For ca. 800 år siden skrev Frans av Assisi i den såkalte Solsangen: «Lovet være du, min Herre,  

for vår søster, moder jord, som nærer oss og bærer oss.» Han kalte alt som lever for søster og bror: 
bror esel og søster ku, bror ulv og søster due, søster vann og bror ild. Poetisk og rørende, og litt  

vel romantisk og naivt vil vi kanskje tenke. 

Men Frans hadde egentlig mer rett enn 
han selv visste. Vår tids genetiske kunn
skap bekrefter at alt livet på jorda er i 
slekt. Rent genetisk er det liten forskjell 
på meg og på rådyret og epletreet utenfor 
vinduet mitt. Og Frans understreker sær
lig vårt slektskap med jorda ved å kalle 
henne både søster og mor.

Likevel vet vi at det er i den delen av ver
den som er mest preget av den kristen
dommen, den såkalt vestlige verden, at vi 
er kommet lengst i å utnytte og utbytte 
jordens ressurser. Vi utarmer jorda, arts
mangfoldet reduseres dramatisk, og med 
vårt forbruk er vi i ferd med å skape dra
matiske endringer av klimaet.

For en del år siden hadde jeg en samtale 
med et par som skulle gifte seg, og det 
var like før de avlyste hele vielsen da de 
fikk vite at jeg skulle lese dette i kirka: 

«Gud velsignet mannen og kvinnen og sa 
til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll 
jorden og legg den under dere!» (1. Mose
bok kap. 1, 28). Paret fant at her lå selve 
roten til det uføret vi er kommet opp i, at 
det på Bibelens første side står at men
neskene skal legge jorden under seg og 
herske over fugler og dyr og over alt liv 
på jorda. Et sånt budskap ville de ikke ha 
med i bryllupet sitt.

Jeg måtte langt på veg gi dem rett.

Samtidig prøvde jeg også å si noe om at 
da denne skapelsesfortellinga ble skre
vet, var nettopp de ordene svært frigjø
rende. Poenget var at naturen ikke er 
guddommelige krefter som menneskene 
må frykte og bøye seg for. Skaperverket 
er natur som menneskene skal ha frihet 
til å dyrke og glede seg over og bruke til 
det beste for hverandre. Dessuten er det 

alltid knyttet ansvar til frihet. Og så minte 
jeg om at vi ikke må glemme hvor små og 
få menneskene var den gangen (ca. 600 
år f. Kr.) i forhold til den naturen de var 
omgitt av. Og etter en lengre samtale 
kom paret fram til at de ville gifte seg i 
kirka likevel. Puh!

Men vi kan ikke snakke oss bort fra at 
den kristne arven har et stort ansvar for 
at vi er kommet dit vi er i dag med store 
miljø utfordringer. Samtidig har vi spor i 
vår egen tradisjon som peker i andre ret
ninger. Vi kan begynne med å bla til neste 
side i Bibelen: «Så tok Herren Gud men
nesket og satte det i Edens hage til å dyr
ke og passe den» (1. Mosebok kap.2,15). 
Det er fra den andre skapelsesfortellin
ga, og den er sannsynligvis noen hun
dre år eldre enn den første. Menneskets 
opp gave er å stelle hagen. Det er først 
og fremst gartnere vi er. Med nærhet, 
kjærlighet og kunnskap til og om alt som  
lever. Med respekt for alle de fantastiske 
og sårbare sammenhengene som ingen 
mennesker har full oversikt over.

Det er denne forståelsen av menneskets 
oppgave vi må finne tilbake til. Og det er 
ikke nok at vi sitter på hver vår tue og  
tenker vakre tanker om naturen. Nei, vi 
må kjempe for at søster og brorforstå
elsen av livet må gjennomsyre både sam
funnet og politikken. Det er bare i felles
skap vi kan stelle hagen på en god måte. 
For uansett: Vi mennesker har et helt 
spesielt ansvar i skaperverket som vi ikke 
kan skyve over på noen andre av alt som 
lever på vår søster, moder jord.

Genetisk er det lite forskjell på epletre, rådyr og mennesker.
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Små endringer kan utgjøre mye

Tekst og foto: Benedicte Salvesen

Jeg når destinasjonen min: Bunnpris  
Havstad. Her møter jeg nestleder for 
frukt og grønt Henrikke Uvsløkk Wiggen.  
Henrikke har jobbet for Bunnpris siden  
hun var 17 år gammel, nå er hun blitt 23 og  
har jobbet seg oppover og har en lysende 
fremtid i butikkbransjen. Jeg tok en prat 
med henne om hvordan Bunnpris jobber 
for å være mer klimavennlig, samtidig 
som hun gir oss noen tips som forbruker. 

 Hva gjør du som nestleder for frukt 
for å være klimavennlig?
Jeg forsøker å aldri bestille mer enn 
jeg må, slik at det blir mindre matsvinn, 
men vi vil jo også så klart ha nok frukt å  
velge i for kundene. Derfor prøver vi å finne  
balansen mellom for lite og for mye.  Jeg 
er også nøye med å prise ned varer som 
kanskje ikke alltid ser like flatterende 
ut, men som fortsatt er fine inni og like  
spiselige som resten. Fortsatt bra å bru
ke til matlaging, slik at man kan få val
get om å kjøpe de varene som også har 
snillere pris!

Hva er snål frukt og snåle egg?
Snål frukt er et av Bunnpris sine bidrag 
til å redusere matsvinnet. Snål frukt skil
ler seg ut i både utseende og størrelse, 
og selges til en billigere pris. Målet med 
dette er vel å bryte standarden på hvor
dan man tenker at frukt og grønt «skal» 
se ut, og at det fortsatt smaker like godt! 

Snåle egg er de eggene som vanligvis 
ikke blir solgt i butikkene, med tanke på 
forventningene folk har om hvilken stør
relse et egg skal ha. Eggene er litt min
dre, men de smaker akkurat det samme. 
Snåle egg er et godt alternativ for dere 
som tenker miljø! Prisen er bare en bonus.

Hva kan kunden gjøre for å bli mer  
klimavennlig? 
Kjøp vårt «kort & godt» brød! Unngå og 
la det brødet man ikke rekker å spise opp 
bli dårlig, slik at det må kastes.  

Frukt som epler, tomater, pærer og 
tropiske frukter skiller ut noe som het
er etylengass når de modnes. Etylen
gassen gjør at andre frukter som da 
ligger inntil disse fruktene modnes 
mye raskere, slik at de råtner raskere 
enn de vanligvis hadde gjort. Da blir de  
uspiselige og må kastes. Mitt tips til dere 
er å oppbevare frukta så separat som dere 
kan. Ikke legg all frukta i samme fruktskål!

Lag en matplan! Planlegg måltide
ne dine så godt det lar seg gjøre for 
en hel uke. På denne måten slipper  
man unødvendige impulskjøp. Bruk det  
samme tilbehøret, slik at grønnsakene 
ikke blir dårlige og du får utnyttet 
råvarene fullt ut.

Ikke kast egg eller meieriprodukter hvis 
best før dato har gått ut. Gjerne lukt på 
produktet først! De er kanskje best før, 
men ikke dårlig etter.

 Kunden kan for eksempel ha en  
eller flere kjøttfrie dager i uka, der man  
bytter ut kjøttet med vegetar. Bønner og  
linser egner seg like godt i tacoen, og 
man trenger ikke å stresse med datoen. 
Det finnes også økologiske matvarer 
som vil si at det ikke er tilsatt kunst
ige stoffer og dyrene går fritt. Maten  
smaker vel også litt bedre når man vet at  
det bidrar til mindre drivhusgass
utslipp?!

På vei til dette intervjuobjektet valgte jeg bena mine som transportmiddel. Et bevisst valg ettersom 
intervjuet handler om klimavennlighet. Jeg går oppover Byåsveien og snøen danser så flott ned 

mot bakken. Hvor deilig det egentlig er å gå, tenker jeg...

Henrikke Uvsløkk Wiggen jobber med frukt og grønt, og har mange praktiske 
hverdagstips for mindre matsvinn



Naturen er verdens beste lekeplass!

Tekst og foto: Hans Kristian Solbu

På Kyvatnet naturbarnehage er de ute det meste av dagen.  Vi mener det er viktig for barn å få 
kjennskap til hvordan alt i naturen henger sammen, sier pedagogisk leder Sonja Haagaas.  

 Naturen er verdens beste lekeplass! 

Jeg syns det er fint å være ute uansett 
hvordan været er. Om vinteren liker jeg 
å ake og å rutsje i rutsjebanen. Om som
meren er det fint å holde på i sandkassa. 
Og da går vi også mange turer, og jeg li
ker best å gå til «fiskedjupet» på andre 
sida av Kyvatnet. Der fanger vi og ser på 
innsekter.

Om vinteren er det fint å ake og å gå på 
ski. Og så leker vi mor og far. Og når det 
er ny snø, kan vi spise den. Det gjør in
genting at det er kaldt, for vi har jo ull
klær. Og så går vi på skitur, noen ganger 
til Femstikrysset. Det er artigst å renne 
nedover bakkene på turen tilbake, og jeg 
detter ikke. Men det er greit å gå oppover 
også,  jeg kan gå fiskebein. Om somme
ren liker jeg å disse, og når det regner, 
kan vi lage bekk med vann i sandkassa.

Thelma (5 ½ år)

Lovise (5 ½ år)

Tuva (5 ½ år)Julie (5 ½ år)

Ole (6 år)

Jeg syns det er fint å leke både inne og 
ute. Holde på i snøen og krype i snøhula 
vår. Og så liker jeg godt å gå på ski. Om 
sommeren liker jeg å være med Endre 
og hoppe i trampolina vår,  det er den 
det er best sprett i. På høsten og vinteren 
og våren er det fint å være ute å grille. 
Det kan vi ikke gjøre om sommeren, for 
da kan skogen begynne å brenne. Når 
det regner er det herlig å hoppe i søle
pyttene. Og så liker jeg og Magnus å leke 
sammen og springe etter hverandre. Om 
sommeren er det artig å bade og plaske 
og kjøle oss ned i vannet.

Det er herlig å være i snøborgen vår og 
tøyse og rulle nedover fra den. Og lage 
snømann og snøhuler. Løypemaskina er 
litt skummel, da. Men etter at den har 
kjørt, er det fint å gå på ski. Jeg fikk nye 
ski til jul. Om sommeren liker jeg å disse, 
og når det regner kan vi holde på i søle
pyttene. Og så er det fint å spise ute med 
kakao og sånn. Men det blir litt kaldt 
noen ganger om vinteren. Så det er aller 
best å spise ute om sommeren. Og da 
går vi av og til på tur til «pandaskogen», 
og der er det fint å leke.
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Det er fint å gå på ski på tur og nedover 
bakken der. Men jeg liker best å være ute 
om sommeren, for da kan vi gå i jogge
sko og ha mindre klær på oss. Det beste 
er å gå på tur til blåbærskogen og plukke 
blåbær,  spise dem og gni dem i fjeset 
og lage øyenskygge med dem. Og så går 
vi på tur til leikeskogen og tyttebærsko
gen og til Torshaug. Men no frys æ litt, så 
da e vi vel ferdig.
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Sykkelpark for alle 

Tekst Steinar Leirvik. Foto: Ola Resell

Vi samarbeider med skiklubbene om 
å få til et helårs anlegg i Nilsbyen. Det 
er mange barn som vil drive med ter
rengsykling, og her vil vi legge til rette 
for både barn, unge og voksne. Ulike  
løyper med forskjellig vanskelighets
grad, gjør anlegget velegnet for både ak
tive terrengsyklister, men også for hvem 
som helst i Trondheim som har lyst til å 
prøve seg, forteller Resell.

Forebygge slitasje og konflikter
Sykling i terrenget gir både god trening 
og fine naturopplevelser. Men når marka 
blir tatt i bruk av flere, skjer det ikke all

Sykkelklubben TVK planlegger terrengsykkelpark i Nilsbyen. Ildsjel Ola Resell vil ha aktivitet 
og sykkelglede. Drømmen er å få et anlegg med små inngrep i naturen, men med stor 

bruksverdi for byens befolkning. Målet er å få enda flere til å sykle, men også å bidra til 
mindre konflikter mellom gående og syklende i Bymarka.

tid uten utfordringer. Noen ganger 
blir det konflikt mellom syklister og 
andre brukere av Bymarka. Oftest 
fordi en tar for lite hensyn til hver
andre. Og i trøndersk sommer 
sesong med mye regn, er det dess
verre også slik at sykling i marka, 
kan lage stygge sår i naturen.

 Godt grunnarbeid er avgjøren
de for at disse stiene tåler aktiv 
bruk. Vi vil bygge et anlegg som 
tåler mye bruk, også i regnvær! 
Dessuten skal løypene legges 
slik at farten blir lav på de 

Nilsbyen terrengsykkelparkHva: Trøndelags første anlegg for terrengsykling
Hvor: Nilsbyen, eksisterende anlegg og nye stier innenfor lysløypenettetHvordan: Bruke naturen og legge forsterkede stier som tåler mye vær og mye bruk

Samarbeid: Sykkelklubben TVK og Byåsen IL og Byåsen skiskyttereHvem: For klubbens medlemmer og alle andre som ønsker å bruke stieneHvorfor: Terrengsykling på avgrenset område gir mange muligheter og færre konflikterBudsjett: Ca. 6,5 millioner kroner  + dugnadsarbeid

Barna er framtidens brukere av naturen. Nilsbyen terrengsykkelpark gir mulighet til å 
utvikle ferdigheten og bruke naturen til fysisk utfoldelse under trygge rammer.
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stedene der det kan være andre bruke
re av området. Lysløypene i Nilsbyen er 
yttergrensene for den planlagte sykkel
parken, der en vil bruke eksisterende 
løypetraseer, men også bygge nye stier 
innenfor det samme området, forklarer 
Ola Resell, og fortsetter:

Bildet er fra en tur med unge TVKere 
i marka. Vi fikk mange tilbakemeldinger, 
både underveis og etterpå, fra noen tur
gåere som syns det var svært hyggelig å 
treffe på oss: 
«Høflig ungdom som tar hensyn, brem
ser ned i god tid, slår av en kjapp prat og 
så videre.»

Dette hører med til den kultur vi prøver 
å bygge, nemlig at når vi ferdes i skog og 
mark så skal vi ta hensyn til alle rundt 
oss. Jeg har stor tro på at det er bra å 
få inn slike holdninger i ung alder. Da er 
det ekstra hyggelig når vi får slike tilba
kemeldinger, sier Ola Resell

Mer ferdighet enn fart
Løypene vil legges slik at skitraseene 
brukes bare til oppoverbakker, for at far
ten skal holdes lav. Det blir små inngrep 
i naturen, og mye mindre enn det som 

Mange deltar på sykkeltreninger i Nilsbyen. Med Terrengsykkelparken ønsker TVK å legge til 
rette for mer aktivitet, i samarbeid med andre brukere av anlegget i Nilsbyen.

Denne TVK-gjengen fikk skryt for 
høflighet og at de tok hensyn da  

de syklet i marka.

kreves til moderne skiløyper, forteller 
den tidligere aktive skiløperen.

Terrengsykling består av flere idretts
grener, som Terreng rundbane, Terreng 
Maraton, Downhill, Sprint og Enduro, i 
tillegg til mosjonsbasert Stisykling. An
legget som planlegges i Nilsbyen er et 
anlegg for Terreng rundbane, i tillegg til 
at det kan brukes av stisyklister:

Sykkelanlegget vil bli til glede for både 
aktive, mosjonister og uorganiserte 
stisyklister. I tillegg er både barnehager 

og skoler velkommen til å prøve stisyk
ling i trygge omgivelser. Her blir det fle
re sløyfer med ulike vanskelighetsgrad, i 
ulike skogstraseer.

Samarbeid med ski
Vi ønsker å samarbeide med Byåsen 
IL og Byåsen skiskytterlag om bruken 
av anlegget i Nilsbyen. Begge grupper 
er glade for planene, forteller Ola. Han 
har selv vært aktiv skiløper tidligere, og 
føler fortsatt at han har en fot i Byåsen 
langrenn. Nå er 3 av de fire barna aktive 
med sykkel.

Sykling og langrenn er en veldig god 
kombinasjon, mener entusiasten fra BIL 
og TVK.

Barna er framtiden
Ola Resell er styremedlem i Trondhjems 
Velocipedklub. (TVK) Dette er Norges 
eldste sykkelklubb, men det framtidens 
syklister som det blir satset mest på. 
Ola har han ansvar for barne og ung
domsidretten i styret, men har også  
bidratt som trener. 
Klubben har hatt sykkelskole for barn 
de siste 4 årene, og 1012 trenere fra 
foreldregruppa veileder den voksende 
mengden med unge syklister.
Dette er en fin måte å starte på for barn. 
Det er trygt, og en får grunnferdigheter. 
Også voksne vil bli bedre hverdags
syklister av å prøve seg i terrenget,  
avslutter Resell.
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TROSOPPLÆRING BYÅSEN
Marte

Påskemysteriet
Onsdag 10. april inviterer vi til en 
annerledes etter middag i kirka, bare 
for dere på 4. trinn! Denne etter
middagen skal vi ha ulike aktiviteter 
som sang, dans, drama, forming og 
for telling, og vi skal snekre, male og 
bygge. Kl. 19:00 inviteres foreldre 
og andre for å se fore stillingen «På
skemysteriet». Invitasjon til barn på  
4. trinn kommer i posten. 

Konfirmantforestilling
Søndag 31. mars 17:0019:00 skal vi for første gang frem føre 
vår nye konfirmantforestilling; «æ e». Gjennom sang, dans og 
tekst får viet unikt innblikk i hvordan det er å være ungdom i 
2019. Mange ulike talenter skjuler seg hos konfirmantene og 
vi gleder oss til å vise frem det vi har laget. Billettsalg og mer 
info på våre hjemmesider.  

Familiegudstjeneste 
med utdeling av 
4-årsbok
Søndag 24. mars klokken 11:00 
skal det gjøres ekstra stas på 
4åringene. Det blir arrangert 
familiegudstjeneste i Byåsen kirke 
ved Ludvig Aasen, hvor vi deler 
ut 4årsbok til barn i menigheten 
som blir 4 år i løpet av 2019.  
Foreldre får invitasjon i posten.

TweensKRIK
I vår starter vi opp et nytt tilbud for 
de eldste barna; fra 6. trinn og opp
over  TweensKRIK. Det blir lek, ak
tivitet og en kort andakt i gymsalen 
på Selsbakk ungdoms skole i guds
tjenestetiden. Opplegget ledes av 
medlemmer i StudentKRIK i Trond
heim og voksne fra Byåsen kirke. 
Oppmøte i gangen i Byåsen kirke. 
Ta med drikkeflaske og innesko.

Kirkebokspioner
Kirkebokspionene er en egen klubb 
for 4 og 5åringer. På klubben blir vi 
godt kjent med boka og med  kirka. 
Vi har samlingsstund med sang og 
bibel fortelling i kirkerommet, og  
formingsaktiviteter eller andre  
aktiviteter, før vi koser oss med boller, saft og kaffe.  
17:00-18:30. Påmelding MS929@kirken.no

Lysere tider i møte
I skrivende stund skinner sola inn gjennom vinduet på kontoret mitt. Selv om vi bare er i midten av februar, 
og vinteren er lang enda, er det godt å se lyset fra sola som minner oss på at vi går lysere tider i møte. I 
trosopplæringa i Byåsen kirke opplever vi små lysglimt hver eneste dag, og jeg føler meg privilegert som 
får lov å jobbe med barn og ungdom i kirka vår! Det nye året startet med blant annet Ung Messe. Der 
bidro 45 ungdommer fra Byåsen, Sverresborg og Ilen til å lage en flott gudstjeneste, der de fikk utdelt 
kursbevis for vel gjennomført ungdomslederkurs. I slutten av januar inntok 56 3. klassinger kirka for å 
leke Tårnagenter, og det å få lov til å klatre i kirketårnet var nok et av høydepunktene. Jeg gleder meg til å 
få lov til å være med å arbeide med barn og ungdom utover våren, og det er mye spennende å se fram til!  
 
Anna Nicoline S. Mentzoni, menighetspedagog 

3.  Carpe Diem
4.  Karnevalsgudstjeneste:  

Fra fest til faste
4.  Byåsen Familiekor
5.  Babysang med Åpen kafé 
6.  Speidern kl. 18:00 ved Haukvatnet
10.  Sprell Levende Søndagsskole & 

TweensKRIK
11.  Byåsen SoulKids
12.  Babysang
13.  Speidern
18.  Byåsen Familiekor
19.  Babysang med Åpen kafé
20.  Kirkebokspioner kl. 17:0018:30
20.  Speidern
24.  Familiegudstjeneste, utdeling av 

4årsbok
25.  Byåsen SoulKids
26. Babysang 
27.  Speidern
27.  Kirkebokspionene 

1,5,8,12,15,19,22,26,29.  
Shelter Ungdomskafé 

1.  Byåsen Familiekor
2.  Babysang med Åpen kafé
3. Speidern
3.  Kirkebokspionene
7.  Sprell Levende Søndagsskole & 

TweensKRIK
8.  Byåsen SoulKids
9.  Babysang
10.  Påskemysteriet
10.  Speidern
15.  Byåsen Familiekor
16.  Babysang med Åpen kafé
17.  Speidern
22.  Byåsen SoulKids
23.  Babysang
24.  Speidern
28.  Carpe Diem
29.  Byåsen Familiekor
30.  Babysang med Åpen kafé 

2,5,9,12,16,23,26,30.  
Shelter Ungdomskafé 

6.  Byåsen SoulKids
7.  Babysang
8.  Speidern
13.  Byåsen Familiekor
14.  Babygudstjeneste  semester

avslutning for Babysang
15.  Speidern
20.  Byåsen SoulKids
22.  Speidern
26.  Sprell Levende Søndagsskole & 

TweensKRIK
27.  Byåsen Familiekor
29.  Speidern

3,7,10,14,21,24,28,31.  
Shelter Ungdomskafé

3.  Byåsen SoulKids
5.  Speidern
12.  Speidern
16.  Friluftsgudstjeneste på Lian  
 gård 11:00
16.  Carpe Diemsommeravslutning
17. Byåsen SoulKids
19.  Speidern 

4, 7, 11, 14, 18. 
Shelter Ungdomskafé

MARS

APRIL

MAI

JUNI



Guro

TROSOPPLÆRING SVERRESBORG

Menighetsbladet  |  9

Sverresborg Familiespeider
Bli med på våre søndagsturer! Denne våren er 
det tur 10.februar, 24.mars, 28.april og 1.-2.
juni. Nærmere informasjon finner du på facebook: 
Sverresborg familiespeiding. 

Kirketorsdag
Vil du spise middag sammen med andre, drikke 
kaffe mens barna leker, bli kjent med nye eller 
møte gamle venner? Velkommen til Kirke torsdag! 
Aktivitetene varierer litt fra gang til gang, og du/
dere kan være med på hele eller bare deler av 
ettermiddagen. Middag serveres kl.16-17, og 
etter på har vi en kort samling før aktivitetene 
begynner. Påmelding til ga299@kirken.no

14. mars, 11. april og 23. mai er vårens datoer. 

Det blir Grønn Kirketorsdag i mai, og vi satser på 
en dag med yrende liv, byttemarked, reparasjons
verksted og deilig vegetarisk mat. Ta kontakt om 
du har lyst og tid til å bidra!

Omtrent annenhver onsdag samles ungdom 
fra 8. klasse og oppover på Sverresborg kirke
senter. Der har vi et sted og henge, ofte noe å 
spise, brettspill og god stemning. Følg med på 
Facebook: svb Krybba 

MiniKrybba Tweeens er menighetens klubb for 
tweensa, det vil si barn i 5.7.trinn. Dette har 
vært en stor suksess, og 4060 barn kommer 
hver onsdag kl.13.30-16.15 til Kirkesenteret 
fra Nyborg og Åsveien skole. Her har de fått litt 
mat, vært med venner og holdt på med ulike 
aktiviteter. Utover våren har vi planer om å ha 
Lego Challenge, Bingo, formingsaktiviteter, 
hopprenn, Marble Run og Mesternes Mester, for 
å nevne noe. Vi er medlem i Norges KFUKKFUM, 
en kristen barne og ungdomsorganisasjon som 
jobber for å bygge åpne, trygge fellesskap hvor 
barn og unge kan være seg selv, og hvor de blir 
utfordret til å stå opp for andre.

Du finner oss på facebook: MiniKrybba Tweens

Babysang og MandagsCafé
På Sverresborg kirkesenter har vi babysang 
hver mandag, samtidig er det åpen kafè for alle 
kl. 11.00-14.00. På grunn av stor interesse 
for babysang, har vi to grupper, og man kan 
være med på den som passer best. Vi samles 
kl.11.30 og kl.13.00. Kom med den stemmen 
du har, for barnet er det den vakreste av alle! 
Facebook: Babysang i Sverresborg kirkesenter.  

Åpent hus for ungdom natt 
til 1. mai! 
30. april fra kl. 19 holder Sverresborg Kirke senter 
åpent for ungdom fra 8. klasse. Det blir gratis
kafe, underholdning, gratislotteri, playstation, 
quiz, disco, karaoke, konkurranser, brettspill +++. 

18ish er et uformelt møtested for unge voksne 
i menigheten, enten man har lederansvar eller 
bare har lyst å henge med andre. Vi samles 
gjerne over et måltid, snakker om stort og 
smått og fokuserer på fellesskap, åpenhet, 
kos og hygge. Lurer du på noe, ta kontakt med 
amanda@gerhardsenkarlsen.com

For spørsmål eller påmelding til våre arrangementer send epost til ga299@kirken.no eller se vår hjemmeside 
www.kirken.no/sverresborg 

TWEENS 

Det er fint å komme helt tett innpå hverandre,og både 
lytte og ta på musikken. (Foto: GerhardsenKarlsen) 

Natt til 1. mai tar ungdommen over scenen på Sverreborg 
Kirkesenter!

På Kirketorsdag kan barna komme i gang med leken, 
mens de voksne fortsatt sitter med kaffekoppen og 
skravler. Foto: GerhardsenKarlsen

3.  Karnevalsgudstjeneste
4.  Babysang og Mandagskafé
6.  MiniKrybba Tweens
11.  Babysang og Mandagskafé
13.  MiniKrybba Tweens og  

SVBkrybba 
14.  Kirketorsdag
18.  Babysang og Mandagskafé
20.  MiniKrybba Tweens
24.  Familiegudstjeneste og  

Familiespeider
25.  Babysang og Mandagskafé
27.  MiniKrybba Tweens og  

SVBkrybba

1.  Babysang og Mandagskafé
3.  MiniKrybba Tweens 
8.  Babysang og Mandagskafé
10.  MiniKrybba Tweens og  

SVBkrybba
11.  Kirketorsdag
24.  MiniKrybba Tweens og  

SVBkrybba
28.  Påskelovsang på Kirkesenteret 

og Familiespeider
29.  Babysang og Mandagskafé
30.  Natt til 1.mai! Åpent hus for 

ungdom!

6.  Babysang og Mandagskafé
8.  MiniKrybba Tweens 
13.  Babysang og Mandagskafé
15.  MiniKrybba Tweens 
20.  Babysang og Mandagskafé
22.  MiniKrybba Tweens 
23.  Grønn kirketorsdag
27.  Babysang og Mandagskafé
29.  MiniKrybba Tweens og  

SVBkrybba

1.-2.  Overnattingstur med  
Familiespeiderne

3.  Babysang og Mandagskafé
5.  MiniKrybba Tweens og  

Ungdommens sommerfest!
12.  MiniKrybba Tweens 
16.  Familiegudstjeneste på  

Kirkesenteret

MARS

APRIL

MAI

JUNI



10  |  Menighetsbladet

Tekst og foto: Hans Kristian Solbu

Den yngste på klimatoppmøtet

i Miljøagentene. Jeg laget en kort video 
der jeg fortalte at jeg ville jobbe for at 
isbjørnene skulle ha en plass å leve, at 
isen ikke skulle smelte, og at jeg ville ha 
snø om vinteren. Og da fikk jeg så mange 
stemmer at jeg ble valgt inn. Jeg var den 
yngste i Barnas Klimapanel 2018.
Vi er barn fra hele landet, og vi har møte 
en gang i måneden. Men vi reiser ikke på 
møtene, de holder vi på Skype, og de va
rer i ca. en time. Da snakker vi sammen 
om hva vi har gjort siden forrige møte, og 
så får vi oppgaver vi skal gjøre. Det kan 

 Hei, det er Bjørn Einar. Jeg blir litt for
sinket til avtalen, for jeg har vært en tur 
på ski. Er der om noen minutter. 
 Jeg har vært opptatt av miljøvern 
nesten så lenge jeg kan huske. Pappa 
meldte meg inn i Miljøagentene da jeg 
var 6 år gammel. Jeg forsto jo ikke så 
mye av det da, men jeg begynte å lese 
i bladene jeg fikk og ble etter hvert gan
ske engasjert. Så fikk jeg lyst til å være 
med i Barnas Klimapanel. Det er ei grup
pe med 8 barn mellom 10 og 15 år, og vi 
blir valgt inn av de andre medlemmene 

f.eks. være å sende epost til en politiker 
og invitere til et møte. Og så snakker vi 
om hva vi skal gjøre framover, og om 
hvordan vi skal gjøre det.

I tillegg til disse møtene har vi tre sam
linger i Oslo og en leir sammen med flere 
miljøagenter. Men det store er at Barnas 
Klimapanel er med på klimatoppmøtet 
der toppolitikere og statsledere fra vel
dig mange land i verden deltar. Og det 
siste klimatoppmøtet foregikk i desem
ber i Katowice i Polen. Der var jeg med.

Bjørn Einar liker snø og skikkelig vinter og håper at det vil fortsette å være ordentlige vintre i  
årene som kommer. For ordentlig vinter der vi kan være ute, gå på ski, ake og grave snøhuler  

er mye bedre enn vinter med sørpe og slush.

PORTRETTET

Bjørn Einar liker vinter og snø.
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Møtte Al Gore
 Målet for oss i Barnas Klimapanel med 
å være med på klimatoppmøtet er at vi 
vil påvirke politikerne til å ta klimapro
blemene på alvor, og det gjør vi ved at 
vi deler ut rapporten vår til flest mulig. 
Og det største denne gangen var kanskje 
at vi møtte tidligere visepresident i USA, 
Al Gore, og fikk gitt ham rapporten vår. 
Rapporten er laget etter innspill fra barn 
rundt om i hele landet, og den handler 
særlig om plastforurensing, ødeleggel
se av natur og dyreliv, overforbruk og  
global urettferdighet. 

– Vi møtte også mange andre politi
kere, forteller Bjørn Einar, blant an
net miljøkomiteen på Stortinget og 
klima og miljøminister Ola Elvestu
en. Møtet var veldig lærerikt og inter
essant, men det var vanskelig å få stilt 
spørsmål, og så syns jeg ikke Elvestu
en svarte helt på spørsmålene våre. 

Men da vi møtte FNs klimapanel, med 
nestleder Thelma Krug i spissen, syns vi 

de hørte ordentlig på oss og at de svarte 
på spørsmålene våre. De tok imot rap
porten vår og tok oss på alvor. For det er 
jo vi som skal arve jorda.

Det var litt travelt av og til å være på kli
matoppmøtet, men det var jo ikke bare 
møter. Vi hadde tid til å bli godt kjent 
med hverandre vi som er med i Barnas 
Klimapanel, vi var ute og spiste,  var på 
julemarkedet i Katowice, og vi var også 
på besøk hos en internasjonal skole i Ka
towice der vi presenterte det vi holder på 
med. Vi fikk prøvd oss på å snakke en
gelsk og møtte mange forskjellige men
nesker. Det var mange artige opplevelser. 

Vi er få og har mye penger
I møtet med klima og miljøministeren 
sa vi at i Norge er vi få folk, men vi har 
mye penger. Det betyr at det er enklere 
for oss å gå foran med et godt eksempel. 
Men ministeren syns ikke at vi skal være 
i forkant av andre. Men jeg mener at hvis 
vi skal unngå oppvarming over 1,5 gra

Bjørn Einar Kjønstad 
Prestvik, 12 år

Går: 7. trinn på Nyborg skole

Aktuell: Satt i Barnas Klimapanel 
2018. Deltok på klimatoppmøtet 
i Katowice.

Liker: Være med venner.  
Fotball på Astor. Være ute.

Mat: Taco

Barnas Klimapanel: 
https://miljoagentene.no/barnas
klimapanel

der, må vi skjerpe oss: vi må kjøre mindre 
fly, vi kan ta ferien i Norge eller reise på 
InterRail. Og så trenger vi ikke kjøpe så 
masse ting. Alt dette er ting som virker 
på klimaet.

Bjørn Einar innrømmer at han av og til 
er redd for hvordan det blir i framtida, 
at det blir bare regn og bart om vinte
ren her hos oss, mens det blir tørke i 
landene rundt ekvator. Vi har jo sett 
både flom og tørke i USA i den siste tida.  

– Jeg kan kanskje noen ganger bli litt lei 
og sliten av å være opptatt av dette, men 
da tenker jeg at dette er ekstremt viktig. 
Det er viktigere at verden har det bra enn 
at jeg skal ha det så veldig bra. Jeg er 
bare én, mens verden er over sju milli
arder. Derfor er det så viktig det jeg gjør.
Bjørn Einar liker vinter og snø, men han 
gleder seg også til sommeren. For da 
skal han kanskje på InterRailferie med 
familien. Kanskje til Tyskland og Sveits. 
– Det tror jeg blir fint, smiler han. 

Bjørn Einar, lett gjenkjennelig med Astor-lua, sammen med de andre i  
Barnas klimapanel under klimakonferansen i Katowice. (Foto: Miljøagentene)
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Konfirmanter i Byåsen kirke

Lørdag 11. mai kl. 13:00
Tobias Eriksen
Sondre Furutangvik
Jakob Heide Koteng
Mads Kotsbakk
Kristian Hultgren Larsen
Erik Larsen
Thea Holm Lorentzen
Vilde Knutsen Lund
Ottar Haugen Misund
Marcus Rønning
Elly Marisol Røskaft
Jonas Hofstad Solvang
Marcus Haugen Sponnich
Simen Stene Gullvik
Caroline Gomo Svardal
Iver Dalsaune Thun
Mia Håndlykken Torset
Andreas Vaagan
Daniel VeisetauneAndersen
Tuva Ervik Wolden
Kristin Sandstad Øvrebø

Lørdag 4. mai kl. 11:00
Ane Bakås
Bjørn Markus Bersvendsen
Elias Martinussen Brurok
Joakim Jin Ho Buvarp
Ingvild Westerlund Christensen
Kasper Bredesen Christofersen
Fredrik Eide
Ingeborg Reiten Fallet
Alexander Formo
Sander Johansen Grønning
Joakim Uthus Guldseth
Emma Johnsen
Henrik Alexander Kinn
Martine Kolberg
JahnDaniel Landsem
Catharina Margareta Lindgren
Vida Torres Mollan
Julie Natvik
Håkon Godø Nordli
Julie Rødsjø Rotvik
Aslak Iversen Røv
Mikkel Tetlie
Ine Åsland Vikan

Søndag 12. mai kl. 11:00
Mats Alte
Petter Rosmo Andorsen
Smilte Berget
Leander Sandve Brøndbo
Erica Fremstad Dahl
Hanne Kristine Stavrum Dalos
Kasper Østerlie Gladsøy
Cedrik Gressethkvarme
Adrian Hammer
Jesper HildonenSkylstad
Oliver Neverdal Husby
AnneGrethe Johnsen
Emma Oline Lykken Kvendseth
Charlotte Sæther Lerstad
Adrian Nordø
Marcus Tømmerdal Rosted
Sandra Røen
Leon Eric Grøtte Røst
Kevin Andre Onsøien Stjern
Helle Holmslet Stokke
Filip Bekkos Støp
Sarah Bekkos Støp
Håvard Angell Sæther
Emilia Wasland Pettersen

Lørdag 4. mai kl. 13:00
Silje Blekkan
Oscar Haugen
Kristian Blikeng Lien
August Lund
Mathilde Postholm Nilsen
Maiken Dekkerhus Nygård
Sofie Davidsen Nygård
Marthe Wilberg Rofstad
Lea Barø Røkke
William Rathe Schjølberg
Fredrik Sjøflot
Nicklas Tårnes Stavnes
Vilde Gjøen Stenersen
Jenny Marie Sumstad
Halvor Sæther
Oskar Sørgård
Jonas Sørhøy Skagemo
Martine Aune Sørum
Kristian Tangen
Erik Tuvstein
Jonathan TønneJohansen
Marte Alvsåker Walseth

Torsdag 30. mai kl. 11:00
Marie Aronsen
Sunniva Blinkenberg Dalsaune
Mats Dypvik
Paras Martin Ericson Finstad
Alexandra Johnsen
Magnus Sølberg Lindvaag
Madelen Tuveng Nyvold
Jonas Alexander Sæther
Kristian Volden Weie

Torsdag 30. mai kl. 13:00
Andreas Saltvik Aasen
Julian Bjørstad
Isak Breivik
Synne Derås
Isak Frandsen Lindgaard
Camilla Linnea Forfot Gjersvold
Silje Erklev Henrichsen
Thomas Tørstad Hinsverk
Runa Molin Hugdahl
Cecilie Leinslie
Felix Lie Lianes
Henning Moe

Søndag 5. mai kl. 11:00
Mille Gomo Alstad
Andrea Othelie Brovold
Konrad Fossan Dahlø
Theo Bruheim Erichsen
Thale Foss Eriksen
Emma Fossland
Dina Frisendal
Malin Haltland
Alexander Haugan
Espen Andre Swensen Hårstad
Roger Pande Kristiansen
Dina Myrvoll Lie
Mikael Blomli Malm
Dennis Amanuel Manstad
Emma Flatøy Rogstad
Kamilla Silderen
Celine Yttereng Skagen
Maren Sofie Kraage Støp
Mathias SvendsenHuth
Camilla Syversen Larsen
Emma Rødsjø Sørensen
Maria Vindedal Schifte
Kevin Valstad Wik

Lørdag 11. mai kl. 11:00
Markus Almlie
Ida Amalie Bruun
Agathe Birkeland Eriksen
Brage Krohn Garnæs
Amanda Heldahl
Filip Sørensen Hjelmen
Martine Viola Rønning Indreråk
Håkon Iversen
Henrik Kjeldsberg Johansen
Thomas Jøstensen
Aleksander Myhren Karlsen
Jonas Skarsvaag Kirsebom
Maria Kjærem
Aurora Klokk Kobberrød
Andreas Standal Koch
Guro Landsem Kristiansen
David Nikolai Stene Langås
Ane Rendum
Erlend Kristian Skraastad
Lars Gunnar Sætrom
Jonas Øyen Tronstad
Nina Aas Zubova

Torsdag 30. mai kl. 13:00 
Simen Skanke Overvik
Even Asmus Thorland Ratdal
Sander Saltnes
Mathias Skogseth Stephani
Iver Søbstad Andersen
Thomas Tharalsen
Johannes Tryggestad
Magnus Klüver Ulseth
Anna Olise VistJohansen
Stine Grefstad Westgaard

Lørdag 17. aug kl. 11:00 
Marthe Eide
Adrian Hammer
Sofie Bech Kojadinovic
Maren Huseby Renolen



Konfirmanter i  
Havstein kirke
Lørdag 4. mai kl. 11:00
Kristoffer Gunnes
Pernille Tvedt
Aksel Yli Dvergsdal
Martin Vatn Skaldebø
Nora Staurset Hovde
Tobias Bøkset Danielsen
Emilie EggenHoel
Jon Noé Høye
Sondre Lereim
Even FløanLundemo

Lørdag 4. mai kl. 13:00
Hedda Juul Irvung
Ingeborg Svare
Håkon Ugelstad Størseth
Åsne Fyhn
Nora Rise Fjærtoft
Thomas Tøsse
Sverre Bakos Nessan
Axel Waldemar Øverlie
Tuva Walseth
Herman Ørn Walbye Mikkelsen

Lørdag 11. mai kl. 11:00
Sondre Bøhle
Hedda Gilde
Liliana Sandbakken
Ane Marie Skarsvaag
Ane Emilie Thoresen Jacobsen
Sigurd Rodal Leirgulen
Sigurd Andreas Haldaas Rolsnes
Anna FlatenHoff
Danayt Binyam Weldemichael
Jakob Svarliaunet Kvarme

Lørdag 11. mai kl. 13:00
Marcus Bjørnsen Flenstad
Lea Marie Johnsen
Sondre Singstad
Filippa Dyrnes Fossum
Julia Margrete Bruun Thomassen
Martin Stormo Isaksen
August Millgård Nytun
Martine Moholdt

Lørdag 11. mai kl. 15:00
Sofie Garnvik By
Selma Kaas Kayhan
Anna Storeng Frøseth
Izelin DanielsenBroholm
Iben Tiller
Embla Baarholm

Søndag 12. mai kl. 11:00
Petter Landsem Krogstad
Mathilde Skomsvold
Peder Rygg
Sarah Skogseth Stevens
Emil Wiik Hosen
Ella Fiskum Ness
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Tips til en  
grønnere hverdag
Miljøet på kloden er truet.
Vi kan ikke redde verden alene.
Men sammen får vi til mye!
Her er noen tips:

1.  Gi bort ting som fortsatt kan brukes
2.  Si nei til reklame i posten
3.  Pant flasker og bokser
4.  Skru av strømmen når du går ut av et rom
5.  Luft kort og effektiv
6.  Trekk ut kontakten på ladere og   
 unngå «standby»
7.  Reis kort og godt
8.  Reis sjeldnere og bli lengre
9.  Unngå engangsprodukter
10.  Kjøp kvalitet og reparer framfor å kaste
11.  Spis mer frukt og grønnsaker
12.  Kast mindre mat
13.  Gå eller sykle på småturer, bruk offentlig  
  transport
14.  Reis mindre med fly, prøv tog der det  
 er mulig 

«Besteforeldrenes klimaaksjon» ønsker å inspirere, 
overbevise og presse myndighet ene til en politikk som 
reduserer klima utslipp til et nivå som er forenlig med et 
varig trygt liv på jordkloden.
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For mer 
informasjon
om innhold

og priser
– se våre
nettsider

Vi tilbyr 
GRAVSTELL

 – hele året
Nett: www.kirken.trondheim.no • Tlf: 994 36 000

E-post: post@kirken.trondheim.no 

Selsbakk  menighetshus
Rimelig leie til minnesamvær, konfirmasjon, 

bryllup osv.

Kontakt: Kjell Steinar Holum
 tlf.: 73 98 48 93

Tlf. 72 56 51 10 | www.lianrestaurant.no
www.facebook.com/LianRestaurant 

Offentlig godkjent fotterapeut

Hege Agate
tar hjemmebesøk
Tlf. 959 26 680

Byens største

Trondheim
gravmonumenter AS

Fabrikk: Byneset v/Flakk 72 84 40 90

• Oppussing av steiner
• Navnetilføyelser
• Nedsliping av steiner
• Bolting av steiner
• Gravlykter og tilbehør

LANG ERFARING i å bistå pårørende ved dødsfall

VAKTTELEFON
72 89 00 80post@vigdal.no – www.vigdal.no

Avd. Melhus - Trondheim - Orkdal

Byggmester  

ULRIK RENDAL
Tlf. 915 44 254

Pianostemmer Jens Ski

renetoner.no
Tlf. 932 22 989

 Skansen stasjon as
   Tlf. :  916 11 967, Sandgata 56, 7012 Trondheim

Kulinarium Kantine AS
• Gourmetmat
• Alt innen selskapsmat
• Konditori • Catering

RING FOR UKENS TILBUD! 926 96 269
Tel 474 63 467 | Bromstadv 57 | 7047 TRONDHEIM

Vi utfører alt innen hårpleie, 
fra det klassiske til det moderne.
Råkvåg: Tlf. 926 30 819
Ila:  Tlf. 73 51 09 00
Byåsen: Tlf. 72 55 99 73
Stavset: Tlf. 72 56 13 33

Besøk vår hjemmeside:
www.fiinbeckogfia.no
www.peakshair.no

Siste nytt innen klipp, farge,
extension og hårpleie

Vi utfører alt innen hårpleie, 
fra det klassiske til det moderne.
Råkvåg: Tlf. 926 30 819
Ila:  Tlf. 73 51 09 00
Byåsen: Tlf. 72 55 99 73
Stavset: Tlf. 72 56 13 33

Besøk vår hjemmeside:
www.fiinbeckogfia.no
www.peakshair.no

Siste nytt innen klipp, farge,
extension og hårpleie

EDEN HUD OG VELVÆRE 
Alt innen hud, fot og kroppspleie på Byåsen.

Vognhallvegen 2, visavis trikkestallen på Munkvoll.  
Åpningstider: Manonsfre: 1017. Tirstors: 1018

Gratis parkering. Tlf: 72 55 50 40

Byåsen og Sverresborg menighet takker våre annonsører:

Tlf. 73 99 22 22 
Døgntelefon 932 90 086

www.flataas.no

Eiendom  kontrakt  arv

www.advokatkvernes.no

Professor Brochs gate 8 A
7030 Trondheim

Tlf. nr. 93 28 60 60 
Fax nr. 73 54 02 01
Org. nr. 992 136 251
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STØTT MENIGHETSBLADET!
VIPPS 529733

Fine lokaler i vakre omgivelser for:
 barnedåp, konfirmasjon,  

åremålsdag og minnesamvær 
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Enormt utvalg l Topp service 
Nydelige utstillinger l  www.roskaft .no



   

Hvor mange borger var det egentlig på Sverresborg og 
hva eller hvem er denne Dicken i Dickaunsvingen?

Fastegudstjenester i Havstein

Noen av oss går ofte og lurer på steds
navn i nærmiljøet. Nyborg, Dyrborg, 
Hammersborg, Cecilienborg, Mari
enborg,  hvor mange borger var det 
egentlig på Sverresborg? Og vi som 
har adresse Dickaunsvingen, får stadig 
spørsmål om denne Dicken. Med «c» 
til og med. Veistumpen er en blindvei 
som ble til overs da man på 80tallet la 
om Breidablikkveien og skar den direk
te ned fra Auneveien til den veien som 
den gang het Hofstads vei på Breida
blikk. Stedsnavn bærer ofte på historier 
som det kan være artig å nøste litt opp i. 

Sverresborgen, som ligger på Svalsber
get innenfor området til Trøndelag folke
museum, var vitterlig en borg. Borgrui
nen, også kalt Sion, som betyr «høyde» 
på hebraisk, ligger der jo ennå, oppkalt 
etter kongen som ifølge sagaen fikk den 
oppført. Men hva med alle disse andre 
borgene, var det festningsverk overalt 
på Sverresborg? Neppe. Jørn Sandnes 
skriver: «Ordet borg kan i stadnamn tyde 
borg av ymse slag, t. d. bygdeborg frå 
førkristen tid, men òg meir allment høgd 
eller berg som kunne nyttast slik. I som
me gamle namn kan ein ha ei enda meir 

allmenn tyding ‘berg’. Orda berg og borg 
er nærskylde.»  Verre var det ikkje, det 
er mange berg på Byåsen, men nødven
digvis ikke festninger på hver en knaus. 

Hva så med oss som får spørsmål (og 
skjeve smil) når vi oppgir gateadres
sen vår? Dick var visstnok en skotte 
som kom til Trondheim på 1700tallet 
og anla reperbanen i Ilsvika der et av 
husene også bar hans navn. Familien 
skaffet seg etter hvert et landsted som 
fikk navnet Dickaunet som lå omtrent 
der Dickaunsvingen 17 og Bergittavei

en 10 ligger idag. «Aune» kommer av 
gammelnorsk «auðn» og betyr «øde». 
Vi kan med andre ord gå ut fra at Dic
kaunet lå temmelig for seg selv opp i lia. 
Gårdsbygningene forsvant på 1980tal
let. Navnet eller betegnelsen «aune» ble 
nord for Dovre benyttet på samme måte 
som «ødegård» ble brukt sør for Dovre.   

Kilder: 
Sandnes og Stemshaug (1997): 
Norsk stadnamnleksikon Samlaget 
Bratberg T,T,V (2008): Trondheim 
byleksikon Kunnskapsforlaget

Tekst: Ivar Selmer-Olsen

Seks onsdagskvelder (kl.19.00) før påske feirer vi fastegudstjenester i Havstein kirke. Disse gudstjenestene 
er preget av musikk med høy kvalitet, ro til ettertanke og forberedelse fram mot påske. 
Gudstjenestene er et samarbeid mellom Byåsen, Sverresborg og Ilen menigheter.

6. mars  (askeonsdag) Prest: Hans Kristian Solbu.  
 Musikk: Kantor Ingrid Smalås  og Hilde Gjermundsen, sang.
13. mars Prest: HildeAnette Løvenskiold Grüner.  
 Musikk: Kantor Ingrid Smalås og Kristin Røskaft, klarinett.
20. mars Prest: Nils Åge Aune. Musikk: Kantor Anita Barlien  
 og Jarl Strømdal, gitar.
27. mars Prest: April Maja Almaas. Musikk: Kantor Anita Barlien  
 og Marte M. Steinholt, sang og Julian Bekkadal, gitar.
3. april Prest: Steinar Leirvik.  
 Musikk: Kantor Ingrid Smalås og Kristin Steinum, fiolin.
10. april Prest: Hans Kristian Solbu.  
 Musikk: Kantor Ingrid Smalås og PerOlaf Green, trekkspill. 

Velkommen til fine kvelder i Havstein kirke.
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Sverres borg ha sett ut, men ellers vard et nok ikke mange borger på Byåsen.  
Ill: Rekonstruksjon, Riksantikvaren.
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HAVSTEIN KIRKE OG  SVERRESBORG KIRKESENTER

BYÅSEN KIRKE

DÅP I BYÅSEN KIRKE:
18.11.  Max Brennskag Kalkvik
25.11.  Richard Bjørgum Kostamo
02.12.  Lukas Fuglstad
09.12.  Victoria Seng Mai Hpunggan
 Eirin Svinvik
 Sander Tapper Sørstrøm
16.12. Ingeborg Brunsvik Bråten
26.12.  Torgil Øwre Gjertsen
04.01.  Maren Eline Thune Jørstad
06.01.  Ella Othelie Bernhardsen
 Thea GrødemTakala
 Eli Mogseth Skrove
20.01.  Leon Eric Grøtte Røst
27.01.  Elias Breisnes Skrøvseth
 Markus Aune Torgersen
03.02. Markus Grostad
 Amanda Eriksen Sandneseng
10.02.  Theo Bruheim Erichsen
 Sander Johansen Grønning
 Espen Andre Swensen Hårstad
 Henrik Alexander Kinn
 Catharina Margareta Lindgren
 Dennis Amanuel Manstad
 Vida Torres Mollan
 Jonas Hofstad Solvang

SLEKTERS GANG

DÅP I SVERRESBORG MENIGHET
11.11 Sophie Danielsen
 Sander Eriksen Grønset
 Eira Jones Salomonsen
 Eline Tørhaug Hansen
17.11 Johannes Norbi Bolstad Alsli
 Theon Lund Aune
 Einar Sakarias Garberg Drege
 Dexter Guldberg Iversen
 Filippa Carlsen Manka
 Jakob Sverdrup
 Gabriel Matheo Hogstad
25.11 Olve Moberg Hanssen 
 Olivia Grønningen Olsen
02.12 Tuva Eide Arntzen
 Anton Gärdeman
 Storm Kornelius Jobotn
09.12 Adrian Tystad
25.12 August Aleksander Dauer
30.12 Nora Leinonen Harstad
 Cornelia Kvitland
 Sander Lionel Cabral Ottesen
 Filip Arlo Tarbotton
06.01 Elvin Aleksander Lamøy Dahlberg

 Stine Grefstad Westgaard
17.02.  Ada Hermstad 
 
DÅP I ANDRE KIRKER:
17.11.  Johannes Norbi Bolstad Alsli
 Einar Sakarias Garberg Drege
 Filippa Carlsen Manka
18.11.  Liam SolbergLyngvær
25.11.  Olivia Grønningen Olsen
09.12.  Adrian Tystad
 Gustav Fjeldvær Darell
25.12.  Ylva OftedalSæther
 Live OftedalSæther
30.12.  Lara Alida Iversen
06.01.  Elvin Aleksander Lamøy Dahlberg
13.01.  Sebastian Sæther Skilleås
 Calvin Røstberg Straume
26.01.  Emma Oline Lykken Kvendseth
 Tor Filip Skavø Trolid
27.01.  Gina Anette Torp
 Maria Torp
02.02.  Lilja Emilie Losvik
 Peder Kolberg Skei
 Jakob Tronstad
 Sverre Nerbu Skjerdal
10.02.  Oda Kristine Røsholdt 

GRAVFERD
16.11.  Else Marie Dalaker
 Ingrid Åslaug Mathisen
22.11.  Asle Kyrre Tronstad
23.11.  Inga Eline Olsen
 Roald Sivertsen
30.11.  Kirsti Margrethe Brovold
 Ingeborg Hauan
11.12.  Gunnar Eidsæther
 Marit Sliper
13.12.  Bjørg Oddveig Alsethaug
14.12.  Severin Withbro
27.12.  Audhild Thorland
03.01.  Anita Celin Knutsen
10.01.  Odd Magne Reberg
11.01.  Jostein Hernes
 Ågot Moksnes
18.01.  Aud Kristin Lidahl
24.01.  Margit Johanne Brurok
25.01.  AnneLise Linder
31.01.  Ivar Kåre Hovind
05.02.  Pål Anders Baade
 Tore Stenhaug
15.02.  Olga Myhren
 Turid Skagseth
22.02. Erling Gilstad

 Imre Wold Gran
 Linnea Adelén Lervik
13.01 Casper Sebastian Fellinghaug
 Robin FiskvikKillingberg
 Sverre Håkvåg Melby
 Sebastian Sæther Skilleås
 Calvin Røstberg Straume
 Gustav Falmår Stubban
20.01 Jonas Schjølberg
27.01 Alma Ørbog Holtet
02.02 Bendik Sæther Johnsen
 Aris Melina Nysæter Krokstad
 Lilja Emilie Losvik
 Peder Kolberg Skei
 Ida Stenslet
 Jakob Tronstad
10.02  Henry Borvik
 Oda Kristine Røsholdt

GRAVFERD
13.11  John Bernhard Sagen
29.11  JanLauritz Opstad
03.12  Ivar Arnljot Bjørgen
06.12  Møyfrid Gulli Troøien

11.12  Ellen Ragnhild Langås
18.12  Rolf Sætran
19.12  Bjørn Vennevold Ski
03.01   Alf Berhard Ålberg
04.01  Aud Inger Anderson
  Brita Holand
11.01  Synnøve Hopsø
15.01  Grete Nissen
  Per Haltbrekken
18.01  Anne Mary Jensen
22.01  Steinar Lereim
25.01  Olaug Margot Lundemo Petersen
30.01  Åse Synnøve Trøen
01.02  Jens Henrik Jæger
  Magda Myrslo Andersen
05.02  Bjørn Holm

VIELSER
08.12 Katharina Renner og  
 Hans Martin Flade
13.12 Marit BarthHeyerdal og  
 Magnar Øyre
19.01 Patricia Svendsen og  
 Scott William Cody

Dåp uansett alder
De fleste blir døpt som små barn, men siden forrige menighetsblad, har også 15 ungdommer 
og voksne fra Byåsen blitt døpt. Ta gjerne kontakt med en av prestene hvis du vurderer dåp for 
barn, ungdom eller voksen!



DET SKJER

Martha og Eirik vigslet
Søndag 17. februar ble Martha Garborg Bergslid vigslet til 
diakon i Sverresborg og Ilen menigheter. Biskop Herborg Finnset 
foretok vigslingen i Ilen kirke, og søndag 24. februar ble Eirik 
Jørgensen vigslet av biskopen, til kateket i Byåsen menighet.  

Sverresborg menighet  
har fått egen logo
Logoen er hentet fra alter bildet i 
Sverresborg kirkesenter. Sverresborg 
menighets visjon er «Nær og hellig». 
Logoen uttrykker denne visjonen på 
sin måte. 

Årsmøte i Sverresborg menighet
Sverresborg menighet holder sitt årsmøte søndag 31. mars  
kl. 12.30 på Sverresborg kirkesenter. (Etter gudstjenesten i 
Havstein kirke) Årsmøtesaker. Bevertning. 

Alle er velkommen!

Formiddagstreff på Sverresborg 
kirkesenter
Velkommen til formiddagstreff en torsdag i måneden  
kl. 11.30 – 13.30:

21.03  Gjest: prost Nils Åge Aune.  
 Kanskje han har med trekkspillet. 

25.04  Gjest fra Byåsen bibliotek.  
 En tur inn i bibliotekets skattkammer.

16.05  Gjest – ikke avklart

13. el. 20.06: Formiddagstreffets sommertur.

Fast føde i fasten Fordypning  Forundring  Forankring
Temakvelder i Byåsen kirke

Torsdag 14. mars kl. 19.30 Høgskolelektor NLA, May Bente Stuart Matre:  
«I stormens øye – om å finne indre og ytre håp»

Torsdag 4. april kl. 19.30 Prest og forfatter Stian Kilde Aarebrot: 
«Kunsten å forme livet – med musikk, hjerneforskning, litteratur, filosofi og teologi som veivisere»

Torsdag 11. april kl. 19.30 Biskop emeritus Tor Singsaas: 
«Båre og bli båret – livet med dåpens mysterium»

Sokneprest Hans Kristian  
Solbu blir pensjonist
Søndag 28. april er det avskjeds guds
tjeneste for Hans Kristian Solbu. Det er 
familiegudstjeneste og påskelovsang 
på Sverresborg kirkesenter. Etter guds  
tjenesten er det kirkekaffe med avskjeds
markering.  

Kirketjener Håvard Singstad slutter 
28. februar slutter Håvard Singstad i sin stilling som kirketjener i 
Byåsen kirke. Håvard har innehatt stillingen i 4 år, og menigheten 
er svært godt fornøyd med hans arbeid. Stillingen er 50 %, og vi 
har også forståelse for at Håvard har takket ja til en fullstilling 
som gravferdskonsulent for Elveseter Begravelsesbyrå.

Menighetens hyggestund
Byåsen kirke, annenhver tirsdag kl. 11.30-13.30

26. februar  «På leit etter slekta»  
 Gjest: Dagfinn Refseth

12. mars  «Huset på Singsaker»  
 Gjest: Perly Folstad Norberg (forfatter)

26.mars  «Kirken er også et muntert hus»  
 Gjest: Oddbjørn Stjern 

4.juni  «Vårtur»

9.april, 23.april, 7.mai og 21. mai: Programmet ikke fastlagt. 
Velkommen!

Camilla Winsnes i permisjon
Første halvår av 2019 er Camilla Winsnes i permisjon fra 
stillingen som prest i Byåsen for å vikariere som studentprest 
ved NTNU.
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GUDSTJENESTER
BYÅSEN KIRKE 
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10. mars 1. søndag i fastetiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Jan 
Øyvind Grøm og koret Te Deum. 
Sprell levende søndagsskole og 
TweensKRIK.

17. mars 2. søndag i fastetiden 
Kl. 11: Brassmesse ved Steinar 
Leirvik, Nidaros Brass Band og 
Anita Barlien.

24. mars Maria budskapsdag 
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved 
Ludvig Aasen, Byåsen Soul Kids 
og Marte Mortensdatter Steinholt. 
Utdeling av 4årsbok

31. mars 3. søndag i fastetiden
Kl. 17 og kl. 19: Konfirmant fore
stillinger med band, dansere og kor.

7 .april 4. søndag i fastetiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved 
Ludvig Aasen. Sprell levende 
søndagsskole og TweensKRIK.

14. april Palmesøndag 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Åshild 
Brenne

18. april Skjærtorsdag
Kl. 11: Gudstjeneste på Kystad 
sykehjem ved HildeAnette 
Løvenskjoldt Grüner.

Kl. 12.30: Gudstjeneste på 
Munkvoll sykehjem ved Hilde
Anette Løvenskjold Grüner.
Kl. 18.00: Gudstjeneste i Byåssen 
kirke ved HildeAnette Løvenskjold 
Grüner og Anne Talsnes Flatmo. 
Kveldsmat.

19. april Langfredag
Kl. 11: Pasjonsgudstjeneste ved 
Esbjørn Hummelgård

21. april Påskedag
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste ved 
Ludvig Aasen

2. påskedag: 
Kl.18.00: Påskelovsangen ved 
Ludvig Aasen, Byåsen familiekor og 
Byåsen Soul Kids.

28. april 2. søndag i påsketiden 
Kl. 11: Spelemannsmesse ved 
Steinar Leirvik, prosjektkoret,  
Anita Barlien med flere.

Lørdag 4. mai
Kl. 11 og 13: 
Konfirmasjonsgudstjenester ved 
Steinar Leirvik. Sindre Skauge, 
trompet. 

 

Søndag 5. mai 
Kl. 11 og 13: 
Konfirmasjonsgudstjenester ved 
Steinar Leirvik. Sindre Skauge, 
trompet.

Lørdag 11. mai 
Kl. 11 og 13: 
Konfirmasjonsgudstjenester ved 
Ludvig Aasen. Sindre Skauge, 
trompet.

Søndag 12. mai 
Kl. 11 og 13: 
Konfirmasjonsgudstjenester ved 
Ludvig Aasen. Sindre Skauge, 
trompet.

19. mai 5. søndag i påsketiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Hilde
Anette Løvenskjold Grüner.
 
26. mai 6. søndag i påsketiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved 
Åshild Brenne. Sprell levende 
søndagsskole og TweensKRIK

Torsdag 30. mai Kristi 
himmelfartsdag 
Kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste 
Dalgårdkonfirmantene, ved 
Camilla Winsnes. Sindre Skauge, 
Trompet.
 

Kl. 13: Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved Camilla Winsnes. Sindre 
Skauge, trompet.

2. juni Søndag før pinse 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Nils Åge 
Aune. Sprell levende søndagsskole 
og TweensKRIK.

9. juni Pinsedag 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar 
Leirvik.

10. juni 2. pinsedag 
Byåsen kirke kl. 18: Felles 
prostigudstjeneste ved Nils Åge 
Aune, Steinar Leirvik og unge 
musikere fra jazzlinja ved NTNU.

16. juni Treenighetssøndag 
Kl. 11: Friluftsgudstjeneste ved 
Lianvannet, ved Ludvig Aasen, 
barne og familierådet og Byåsen 
KFUK/KFUMspeidere.

23. juni 2. søndag i 
treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Åshild 
Brenne

10. mars 1. søndag i fastetiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje 
Kristin Meisal

13. mars: kl. 19.00: 
Fastegudstjeneste ved HildeAnette 
Løvenskiold Grüner

17. mars 2. søndag i fastetiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Hans 
Kristian Solbu

20. mars: kl. 19.00: 
Fastegudstjeneste ved Nils Åge Aune

24. mars Maria budskapsdag 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Silje 
Kristin Meisal

27. mars: kl. 19.00: 
Fastegudstjeneste ved April Maja 
Almaas

31. mars 3. søndag i fastetiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Hans 
Kristian Solbu. Kirkeskyss: Bergslid 
48293728
Kl. 12.30: Menighetens årsmøte på 
Sverresborg kirkesenter 

3. april kl. 19.00: Fastegudstjeneste 
ved Steinar Leirvik

Lørdag 6. april
Kl. 11: Dåpsgudstjeneste ved Hans 
Kristian Solbu

7.april 4. søndag i fastetiden
Kl. 11: Gudstjeneste ved Hans 
Kristian Solbu

10. april kl. 19.00: 
Fastegudstjeneste ved Hans 
Kristian Solbu

14. april Palmesøndag 
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved 
Hans Kristian Solbu

18. april Skjærtorsdag
Sverresborg kirkesenter kl. 18: 
Gudstjeneste ved Silje Kristin 
Meisal. Felles måltid etter 
gudstjenesten.

19. april Langfredag
Kl. 11: Pasjonsgudstjeneste ved 
Silje Kristin Meisal

21. april Påskedag
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste ved 
Silje Kristin Meisal

2. påskedag: Ingen gudstjeneste 
 

Torsdag 25. april Sverresborg 
kirkesenter  kl. 1800 og 1930: 
Samtalegudstjenester med 
konfirmantene

28. april 2. søndag i påsketiden 
Sverresborg kirkesenter kl. 11: 
Familiegudstjeneste/ Påskelovsang 
ved Hans Kristian Solbu

Lørdag 4. mai
Kl. 11 og 13: 
Konfirmasjonsgudstjenester ved 
Hans Kristian Solbu

Søndag 5. mai 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Hans 
Kristian Solbu. Gudstjenesten 
overføres i NRK Radio

Lørdag 11. mai 
Kl. 11, 13 og 15: 
Konfirmasjonsgudstjenester ved 
Silje Kristin Meisal
Søndag 12. mai 
Kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved Silje Kristin Meisal

19. mai 5. søndag i påsketiden 
Kl. 11: Gudstjeneste
  

26. mai 6. søndag i påsketiden 
Kl. 11: Gudstjeneste ved Hilde
Anette Løvenskiold Grüner

Torsdag 30. mai Kristi 
himmelfartsdag 
Kl. 11: Gudstjeneste 

2. juni Søndag før pinse 
Kl.11 Gudstjeneste ved Silje Kristin 
Meisal

9. juni Pinsedag 
Kl. 11: Gudstjeneste 

10. juni 2. pinsedag 
Byåsen kirke kl. 18: Felles 
prostigudstjeneste

16. juni Treenighetssøndag 
Sverresborg kirkesenter  
kl. 11: Sommergudstjeneste  
ved menighetens ansatte. 
Sverresborg kirkesenter 5 år 
markeres!

23. juni 2. søndag i treenighetstiden 
Kl. 11: Gudstjeneste 
Kl. 16 i Lo kirke: Sommersang

HAVSTEIN KIRKE OG SVERRESBORG KIRKESENTER
(Når ikke annet står, er det i Havstein kirke)
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ANSATTE

Kontortid Byåsen:  
Man–fre kl. 10.00–14.00. Kirken i Trondheim, felles service kontor Munkegata 6: Mandag, onsdag, torsdag, fredag: kl. 08.30–14.30. Tirsdager: kl. 08.30–13.30
Tlf: 994 36 000 | Kontonummer: 1503 81 70276 | Vipps: 77889 | www.kirken.no/byaasen | post.byaasen.trondheim@kirken.no

BYÅSEN MENIGHET
Byåsen kirke, Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

Sokneprest 
Steinar Leirvik
tlf: 996 90 565

Kapellan 
Ludvig Aasen
tlf: 481 13 436

Kateket
Eirik Jørgensen
tlf: 472 47 317

Menighetspedagog  
barn, vikar
Marte Mortensdatter 
Steinholt
tlf: 912 98 683

Diakoniarbeider 
Anne Talsnes Flatmo
tlf: 905 83 293

Kontortid Sverresborg: 
Tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.0014.00. Onsdager kl. 10.00–12.00.
Kirken i Trondheim, felles servicekontor  Munkegata 6:  
Mandag, onsdag, torsdag, fredag: kl. 08.30–14.30.  
Tirsdager kl. 08.30–13.30

Tlf: 994 36 000

Kontonummer: 1503 74 86903 | Vipps: 12060

www.kirken.no/Sverresborg
post.sverresborg.trondheim@kirken.no

Sokneprest 
Hans Kristian Solbu 
tlf: 930 06 999

Kapellan 
Silje Kristin Meisal
tlf: 907 81 749

Menighetspedagog
Guro Gaustad Anderssen
tlf: 932 66 035

Diakon
Martha Garborg Bergslid
tlf: 482 93 728

Kirketjener 
Merete Thalberg 
tlf: 902 42 527

Leder menighetsrådet 
Ivar SelmerOlsen
tlf: 909 21 743

SVERRESBORG MENIGHET
Gamle Oslovei 21, 7020 Trondheim

Kantor vikar 
Anita Barlien
tlf: 994 36 000

STRINDA, HEIMDAL OG BYÅSEN PROSTI
Brøsetvegen 168 eller Heimdalsvegen 4

Prost i Strinda, 
Heimdal og Byåsen 
Nils Åge Aune
tlf: 977 75 255

Avdelingsleder 
 Heimdal og  
Byåsen soner 
Lars Dagfinn Lossius
tlf: 976 63 110

Kapellan
(permisjon)
Camilla Winsnes
tlf: 901 99 048

Menighetspedagog  
ungdom vikar
Anna Nicoline Segtnan 
Mentzoni
tlf: 994 36 000

Menighetsforvalter 
Aud Singstad 
tlf: 954 55 161

Prostesekretær
Nina Sandstrøm  
Angelsen
tlf: 994 36 000

Menighetsforvalter 
Ingrid Eikli Heggset
tlf: 994 36 000

Kantor 
Ingrid Smalås
tlf: 414 18 370

Administrasjons- 
konsulent for  
Byåsen og Heimdal 
Torill Godø
tlf: 916 36 260

HAVSTEIN KIRKEGÅRD 
Tlf: 994 36 000 / 456 19 817 (dagtid)

HENVENDELSER 
BYÅSEN MENIGHETSRÅD
Tlf. 934 36 000



Menighetsbladet
Postboks 3340 
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Noen ganger føltes det forferdelig 
langt. Skituren fra Lian til Grønlia som 
barn. Tilbake måtte vi også. Heldigvis 
fantes det matpakker. Og medbragt 
saft. På litt mer luksuriøse dager kunne 
det vanke både appelsin og en sjokola
debit. Vi tok oss sjelden råd til å kjøpe 
noe på Grønlia. Men du verden så godt 
det var å komme fram til målet!

Jeg vokste opp på Østmarka på Lade. I 
min barndom var det lettvint å ta vogna 
fra Lade til Lian. Skien sto i egne sta
tiv utenpå trikken. Skrekken var at de 
skulle falle av i fart over den litt skumle  
Hoemsbrua, men det pleide å gå godt. 

Det var ikke slik at vi ble spurt om å 
være med på tur. Det gjorde vi bare. Vi 
ble aldri forklart hvorfor. Men det var 
vel en del av fortellingen om en lykke
lig familie. Frisk luft. Trim. Gjøre noe 
sammen. Og nyte naturen. 

Som en «bonus» kom beksømstøv
ler med gnagsår, bakglatte ski, altfor 
varme klær, strikkeskjerf som klødde, 
og en tur der målet var viktigere enn 
stoppene underveis. En kan få traumer 
av sånt. Kanskje. Jeg fikk kjærlighet til 
å bruke naturen! Og er evig takknem
lig for glad for at mamma dro oss ut 
på tur. 

Pappa som kom fra Helgelandskysten, 
var ikke så ivrig på ski. Men desto mer 
motivert når marka bugnet av bær om 
høsten. Da ble det sendt tyttebær i 
Margarinesker nordover. Og så kom 
det en kasse med fisk i retur med Hur
tigruta i Lofotsesongen. Naturen kan 
nytes, men også være til nytte.

Det føles ikke lenger så langt mel
lom Lian og Grønlia. Både løyper 
og løper en går lettere. I tillegg til at 
tynne ski gjør turen atskillig lettere.

Sjelden rast på skitur ved huset der 
Ingeborg Solberg i 1925 fikk kontrakt 
med kommunen om «at mod tage det 
spadserende Publikum og servere  
Forfriskninger.»

I sommerhalvåret går jeg oftere til 
Grønlia. Nå tar jeg meg råd til både å 
kjøpe kaffe og en bolle. Men det er ikke 
maten som er målet. Heller et middel 
til å nye turen. Tømmerveggene. Og 
turfølget! 

Noen ganger går jeg tur med mennes
ker for viktige samtaler. Det gjør noe 
med oss å være ute. Praten går lettere. 
Og stillheten er ikke så farlig. Det er 
godt å røre seg. Og noen ganger kjennes 
det som om naturen er stor nok til både 
å gi luft og lindring! Samtidig som jeg  
kjenner; Vi er natur!

Var det ”barnemishandling”? Å trekke med seg unger på tvers av hele byen, bare for å slite seg 
opp noen bratte bakker på Lian, ta på skiene, og stampe seg bak-glatt innover den endeløse 

marka og helt fram til Grønlia?

Tur til besvær, mål til begjær
Tekst: Steinar Leirvik


