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R E F L E KS J O N E R
Tekst:Ivar Selmer-Olsen

Da Gud skiftet ansikt
«Vi tror på en Gud som kommer,» sa
teologen, og det gjorde inntrykk. Vi tror
ikke på en gammel Gud, sa han, men på
en Gud som alltid er ny, som vi beveger
oss fremover mot, som kommer oss i møte,
en Gud vi stadig må tegne nye bilder av.
Nye gudsbilder. Nye bilder av kjærligheten.
Nye bilder av rettferdigheten. Nye bilder av
Guds ansikt.

som saligpriste de fattige i ånden, de
sørgende, de ydmyke, de sultne og tørste,
de barmhjertige, de rene av hjertet, de
som skaper fred og de som blir forfulgt
for rettferdighets skyld, som kom. Det var
han som ga kjærligheten retning, som kom.
Det var han som ville gi styrke til de svake,
som kom. Det var han som ba oss gå hen
å gjøre likeså, som kom.

Vi kan ikke gripe Gud. Evighetens uforander
lige Gud er ubegripelig for oss som lever
i tiden. Det er ikke evighetens Gud som
forandrer seg, det er vi som lever i tiden.

La de døde begrave sine døde, sa han, og
kom til oss som et nyfødt, svakt og sårbart
lite barn og ba oss velge og beskytte livet.
«Velkommen fra din himmelsal/til denne
verdens tåredal/hvor man deg intet annet
bød/enn stall og krybbe, kors og død!»
skriver Brorson i sin kjente julesalme. Ingen
kan påstå at det lille barnet ble hjertelig
mottatt. Den solidariske kjærligheten vil
alltid provosere dem som vil bestemme
over andre.

Det nærmer seg jul og det radikale skiftet.
Den store overgangen. Den strenge
gammeltestamentlige guden skifter ansikt.
Gjennom veer og smerte lar Gud seg føde
som et ekte lite menneske i kjøtt og blod.
Med Jesusbarnet kom Gud menneskene i
møte med et gudsbilde de ikke før hadde
sett.
Det var den menneskelige guden, som
kom. Det var kjærlighetens, nådens og
solidaritetens Gud, som kom. Det var
han som sa at den som var uten synd,
kunne kaste den første stein, som kom.
Det var han som ville nå alle folkeslag
og ikke gjøre forskjell på jøde og greker,
kvinne eller mann, som kom. Det var han

Det er dette gudsansiktet vi feirer i jula. Det
er dette gudsbildet vi er forpliktet til stadig
å fornye, bildet av den evige Gud som på
nytt og på nytt vil vise oss hva kjærlighet
og rettferdighet, nåde og oppreising er i
den tid vi lever. Gud ligger ikke bak oss i
historien og lurer. Han kommer oss i møte.
Han løfter sitt åsyn på oss og gir oss sitt
håp, sin nåde og fred. Det er snart jul og all
grunn til å feire.

D IK TET
det er overgangen som er hellig
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det er overgangen som er hellig:
morgenen og skumringen,
beslutningen, overgivelsen og den nye innsikten
er Gud
det er når Mikael stikker spydet i dragen
Gud er
solen er ikke Gud, ikke Mikael heller
og når sirkelen er fullendt
avtar den

Ivar Selmer-Olsen

KJÆ R E L ES E R
Tekst: Steinar Leirvik

Ingen mening med alt
Det er lenge siden. Men jeg glemmer det ikke. Ulykken skjedde langt fra Trondheim. Et barn på tre
hjulssykkel kom ut i veien mellom to biler. Selv om trafikken gikk sakte, var den lille kroppen sjanseløs.
På vei inn på sykehuset, møtte jeg en fortvilet bestefar som sa: - Det er nok en mening med det!

Noen sekunder kan forandre alt. Trolig vil de unge foreldrene
huske dagen så lenge de lever. Det var før og etter. Fra å være
4, ble de bare 3. Forskjellen er enorm! De hadde ingen å miste.
Ikke de heller.
Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si da jeg dro på besøk. Men jeg
prøvde å støtte så godt jeg kunne. Mest med å være der. Uten
å si så mye. Det gikk mye røyk. Og kaffe. De viste meg bildene.
Snakket om henne. Jeg fikk høre om alt som fikk fram verdens
beste smil i et sorgløst ansikt. Heldigvis var det ingen som sa
ordene igjen. -Det er nok en mening med det.

altfor mye. Andre kan se ut som de bare seiler i medvind. Slik
er det mellom familier på Byåsen. Og løfter vi blikket ut mot
den store verden, blir det enda vanskeligere å snakke om «å få
som fortjent.» Livet er sjelden matematikk. Og det går i hvert
fall ikke opp!
Men så slår det meg også, at selv om jeg ikke klarer å si at «det
er en mening med det,» så kan det ofte komme noe meningsfylt
ut av det som så håpløst ut! I fare for å skjønnmale noe som
slettes ikke er hverken vakkert eller noe vi vil når motgangen
møter oss, synes jeg ofte å se at det kan komme mening ut av
det. Selv da det så som mørkest ut.

Fra den dagen da ulykken skjedde, har jeg aldri sagt det. Ikke
til meg selv. Og aldri som prest fra en talerstol. Men selv om
jeg ikke tror at Gud står bak det vonde i verden. Og heller ikke
straffer mennesker på jorda. Så kan jeg også forstå at noen
finner en slags trøst for seg selv eller andre ved å si: -Det er
nok en mening med det.

Mennesker kommer nærmere hverandre. En får hjelp til å se
bedre hva som er viktig i livet. Andre lærer plutselig ting som
en helst ikke vil kunne noe om, men som faktisk også kan bli en
tydelig ballast gjennom livet. For eksempel når andre rammes
av noe som ligner.

Handler det ikke om å bære på et ørlite håp? Om at midt i alt
det meningsløse, så kan det være et håp, en mening eller et lys,
som jeg ennå ikke har sett?

Overganger kan være både viktig og nødvendig. Noen ganger gjør
det godt med forandring. Andre ganger er det bare tøft. Særlig
i møte med det som vi ikke er forberedt på.

Likevel. Jeg tror ikke at det er mening med alt som skjer. Til det
rammer både sykdom, ulykker og død, altfor vilkårlig. Det er ikke
noe samsvar mellom det et menneske skulle «fortjene,» og det
som enkelte må slite med av motgang og utfordringer. Noen får

Det som ligger bak oss, får vi ikke gjort noe med. Men kanskje
kan noe av det vi har lært, faktisk gi mer mening til veien videre.
Ikke fordi det var en mening med det vonde. Men fordi det kom
noe meningsfullt ut av det.
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Naturlig og lystbetont
Tekst og foto: Hans Kristian Solbu

Lena og Vegard koser seg med Theon selv om noen dager også kan være ganske hektiske.

- Da Iben ble født for snart tre år siden,
og jeg fikk henne i armene, ble jeg ganske
stressa. Hun skrek ganske mye den første
natta. Men da personalet på sykehuset
sa at vi ikke trengte å gjøre alle de rette
tingene, men først og fremst gi Iben
kjærlighet og nærhet, - da ble det mye
bedre. Det er Vegard som forteller. Iben
ble født med hastekeisersnitt, så derfor
var det han som hadde henne mest i
armene de første timene. Nå har Lena
Lund og Vegard Aune to barn: Iben på
snart 3 år og Theon som ble født i juli.
Det var altså ikke bare snakk om én
overgang da dere fikk barn?
- Etter den første natta har Iben vært et
ganske rolig barn, - hun er rett og slett
en livsnyter, sier Lena med et smil. – Vi
har vært heldige sånn. Vi har ikke vært så
slitne som mange andre nybakte foreldre
kan være. Men livet fikk et annet fokus da
hun kom, mer bort fra oss selv og i retning
av dette store underet som et barn er. Og
vi har opplevd det som en helt naturlig
dreining av livet, føyer Vegard til. Når
barnet er der, har vi jo egentlig ikke noe
valg, for hun trenger oss.
Det var kanskje en større forandring da
Iben begynte å bevege seg og å gå. Selv
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om det på én måte ble mer frihet igjen
etter hvert som Iben ble større, så ble det
også mer å passe på: Hvor hun gikk, hva
hun puttet i munnen osv. Og så utvikler og
forandrer jo barnet seg, og det forandrer
jo oss også.
Hvordan var det da Theon kom?
- Kanskje det var den største forandringen
for oss. Vi ble mer tatt av det hektiske
småbarnslivet da. Vi har hatt hund i
ganske mange år, og det gikk veldig greit
da Iben kom. Men med to barn og hund
blir det fort for få hender. Nå blir det også
mindre søvn, men vi prøver å holde på det
at i helgene skal vi få ligge litt utpå hver
vår morgen.
- Samtidig så kjenner vi oss roligere nå,
tryggere på å forstå signalene fra barnet.
Men barna er jo forskjellige, har forskjellig
rytme og personlighet, og det er det viktig
å ta hensyn til.
Oppleves livet mer kaotisk nå enn før?
- Da Iben kom, og jeg kunne konsentrere
meg nesten bare om henne, opplevde
jeg en større balanse i hverdagen under
fødselspermisjonen, sier Lena. Det er litt
mer kaos av og til nå. Vi liker nok begge å
ha det nokså ryddig og i orden, så vi føler

nok at vi mer enn før går og plukker opp
ting og rydder. – Og så hjelper det med
en klar ansvarsfordeling, sier Vegard. Det
er en god hjelp for oss at ting er mest
mulig forutsigbart. For det er jo litt mer
logistikkutfordringer når vi har to. Og hvis
det ikke funker, så snakker vi sammen om
det.
Vi kjenner også at vi må være tydeligere
i prioriteringene våre nå i forhold til jobb,
venner og familie ellers. Vi må ha tid til
småbarnslivet. Også tid til å nyte det. I
løpet av de siste årene har vi gått fra mye
egentid til svært lite egentid, og sånn må
det vel være akkurat nå.
Dere har valgt å døpe barna deres. Har det
også noe å gjøre med de forandringene
de representerer i livene deres?
- Vi er veldig glad og takknemlige for å få
barn. Det er det beste som har skjedd oss.
Det er så flott å se storesøster og lillebror
sammen. I dåpen får vi vise verden at Iben
og Theon er kommet, og det er den første
merkedagen deres, - at de er blitt en del
av oss, og at vi ønsker det beste for dem.
Kirka er den mest naturlige plassen for
oss å gjennomføre en slik merkedag.

Fra Champions League-finale
til Astorbanen
Tekst og foto: Steinar Leirvik

Arild Sundet er dommerkoordinator i Astor fotballklubb. Hver eneste uke er han på
plass for å se, veilede og gi feedback til unge dommere. Arild er ansvarlig for oppsett av
330 kamper på Astorbanen i løpet av sesongen, og han er til stede på 250 av dem!

A
– Mekseb er et do

mmertalent, sier

Arild Sundet.

-Jeg snakker med dommeren før kampen,
følger med underveis, og så prater vi i
pausen og etterpå, forteller Arild Sundet.
(56) Mannen som i 2006 på kort varsel fikk
oppgaven med å være assistentdommer
i mesterligafinalen mellom Arsenal og
Barcelona, bruker denne ettermiddagen på
å veilede klubbdommer Mekseb Beraki (14)
i sjuerkamp mellom Astor og Sverresborg.
Arild spilte fotball i Astor fra han var 10 år, og
selv om han måtte finne seg en annen klubb
(Kolstad) da han kulle være toppdommer,
er det alltid Astor som har vært klubben
hans. For sin innsats fikk han pris som
Årets ildsjel i klubben i 2016, og nylig fikk
han ærespris fra Norges Fotballforbund
Trøndelag, for en ekstraordinær innsats
for dommergjerningen gjennom lang tid.
Mexeb kan ta steget
-Jeg er som en lagleder for dommerne.
Det er artig å følge dem opp, og på trinnet
til Mekseb er det god rekruttering. Vi
skolerer 30 nye dommere hvert år. Selv
om det er vanskeligere når de kommer på
videregående, håper vi å gi unge dommere
interessen, trygghet og mot til å gå videre,
forteller Sundet.

-Mange i 13-14 årsalderen er usikre, men
Mekseb er flink. Han har dømt i ett år,
etter at laget han spilte på, ble nedlagt.
Han kan ta steget videre. Men jeg vil
prøve å få ham til å smile mer når han
dømmer!

-Unge dommere spiller oftest fotball selv
også. Å være dommer, lærer dem å se ting
fra flere sider. Jeg tror dømming er med på
å skape noe positivt blant ungdommene.
De får troen på seg selv, forstår mer
fotball, og blir mer modne som mennesker.

Sundet selv har vært på toppnivå som
assistentdommer. Mellom 1994 og 2006
dømte han 200 kamper i tippeligaen, og
hadde over 100 internasjonale kamper
på linja. -Det artigste var turene til det
meste av Europa.

-Det er et bra opplegg i Astor, og vi prøver
å skape et bra dommermiljø, både faglig
og sosialt.

Større glede her!
-Men det er større glede her! Jeg er heller
på aldersbestemte kamper enn å følge
elitefotballen. Her er gleden større, og det
gir meg mer enn å være på Lerkendal!
Når vi spør om foreldre på sidelinja kan
være en utfordring, svarer Arild: - Noen
ganger må jeg gripe inn, og støtte dommere
som får motstand fra foreldre. Vi må huske
at for den som er ung og fersk, er det første
gangen med alt. Hvis de får troen på det de
gjør, blir det lettere senere. Jeg ønsker at
enda flere gir ros til dommerne.

nen.

å Astorba

er i året p

kamp
erer 250
rild observ

En bøyg å blåse
-Største bøygen for unge dommere er
faktisk å blåse frispark, forteller Arild
Sundet, som ikke bryr seg om å følge opp
alle regler, men har 4-5 punkter som får
fokus: -Høy og tydelig fløyte. -Bevegelse
overalt i banen. -Tydelige tegn. -Stemme,
prat, kommunikasjon. -Oppfølging av
press-sone. (spesialregel for yngre lag)
Og så må de være fokusert og våkne.
-Min viktigste rolle er å støtte dommerne.
Jeg ser på kamper for å svare på spørs
mål. Etter et langt fotball-liv kan jeg
det fotballfaglige, og å være dommer
koordinator gir meg mulighet til dele
fotballgleden og få flere til å brenne for det
å være dommer, sier ildsjel Arild Sundet.
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– Ungdommene har lært meg mye
Tekst: Benedicte Salvensen. Foto: Hans Kristian Solbu.

er det ikke få som synes dette kan være
ekstra vanskelig.

Helsesøster Wenche: - Det er mange unge på denne alderen som er usikre på følelsene sine.

Når jeg søker opp ordet ”overgang” i
ordboka finner jeg flere betydninger på
hva dette ordet kan forestille. Overgang
kan bety å gå over, passere eller krysse
et eller annet. Det kan også bety at du
går av buss nr. 18 for å ta en overgang
på «8ern» videre til Dalgård. Også i
fotballverdenen brukes ordet hyppig.
Vi fleste vil vel bli ekstra glade når
Rosenborg utnytter overgangene og
scorer på kontringer. Men akkurat nå vil
jeg fokusere på en annen betydning av
ordet overgang. Altså endringer, det å
gå fra noe kjent til noe ukjent. Gjennom
et liv opplever vi mange overganger. Det
kan være overgangen mellom barnehage
6 | Menighetsbladet

og skole, til voksenlivet som byr på valg
og mange muligheter, den nye jobben
som man er litt spent på, det å miste
noen, og så kommer det kanskje et barn
til verden også! Dette er bare noen få
overganger et menneske kan oppleve.
Men nå skal vi fokusere på overgangen
mellom barneskole og ungdomsskole,
og hvilke overganger ungdom i dag
skal takle. Jeg har vært så heldig å få
snakke med helsesøster Wenche Falck
ved Sverresborg ungdomsskole, der hun
har jobbet siden 2005. Gjennom jobben
har hun fått mange erfaringer med
ungdom som har utfordringer knyttet til
overganger, og som man kan tenke seg til

Hva opplever du som ekstra vanskelig
for en elev i overgangen fra barneskole
til ungdomsskole?
Det er mange elever som opplever denne
overgangen som noe skummelt og kan
for noen være så utfordrende at de
kan bli psykisk syke. Det har vært flere
elever som har kommet til meg med
vansker under denne overgangen, da
kanskje mest jenter. Men de som gruer
seg ekstra før ungdomsskolen blir ekstra
fulgt opp og kan få hjelp av for eksempel
en ungdomskontakt. En ungdomskontakt
kan ha forskjellige faglige bakgrunner, og
er til for å hjelpe enkelte unge. Det jeg ser
som er mest utfordrende er det sosiale,
men noen gruer seg også til å bli vurdert
og få karakterer. Så har vi flere elever
som har mobbehistorie og har opplevd
å bli utestengt. Disse gruer seg ofte
mer til å begynne på en ny skole. Men
når elevene begynner på skolen blir de
fleste fornøyde med tilværelsen. Når det
kommer nye elever på 8.trinn blir det en
del snakk om karakterer og press for å
være bra nok. Jeg har jobbet med lærerne
for å forebygge dette, og for å gi elevene
en myk start. Før opplevde jeg at elevene
følte de ikke dugde fordi de opplevde
forventninger fra foreldrene, men nå er
det mer motsatt. I dag har elevene store
forventinger til seg selv og føler på press.
Jeg snakker mye med elevene om å være
fornøyde med seg selv, og at de er bra nok.
Dette har jeg snakket med lærerne om, og
det virker som det er en positiv endring.
Har skolen spesielle prosedyrer ved
denne overgangen, og hva synes du
er viktig for en elev i overgangsfase?
Ja, lærerne har prosedyrer med at de
har samtaler med den forrige skolen
elevene gikk på. Barneskolen lager
en fordeling i klassene som de tror
er gunstige med tanke på det sosiale.
Vi i skolehelsetjenesten besøker
barneskolene i forkant av overgangen
for å samle viktig informasjon om de
elevene som kanskje har ekstra behov
slik at vi kan hjelpe dem best mulig. Det

er faktisk så mange at det er vanskelig å
få med alle. Nå økes også stillingen min
som helsesøster til 100%. Et annet tiltak
skolen har, er å arrangere en bli kjentfest for 7.trinn våren før de starter på
ungdomsskole.
Selv er jeg lærerstudent, og har fått
med meg at det er mange elever som
sliter psykisk. Er det noe du har sett
en økning på?
Ja, det er mye mer.
Tror du det er fordi det er mer åpenhet
rundt psykisk helse?
Ja, det tror jeg. Dette har endret seg mye,
og det er vanskelig å si om det har blitt
verre på grunn av den nye åpenheten. Jeg
tror at mange har holdt det vanskelige
inne i større grad før.
Hvordan ser du at sosiale medier
påvirker elevene?
Jeg tror at nettopp dette er en stor
grunn til at så mange sliter i dag. I dag
har ungdommene mange apper de
kan kommunisere på. Fra i år av ble
Sverresborg ungdomsskole en mobilfri
skole. Det har jeg ønsket lenge, og det
håper jeg har en positiv effekt. Man ser
at elevene snakker mer sammen enn å
ha hodene ned i mobilen. Det er klart at
det er en fordel, og jeg tror vi får se en
positiv virkning.
Hvilke råd vil du gi til foreldre og unge
som har begynt eller skal begynne på
ungdomsskole?
Jeg råder foreldre å være positive til
overgangen, for de fleste opplever det
som mye bedre enn forventet. De kan
oppfordre ungdommene til å møte blikket,
smile og si hei til hverandre. Jeg råder
ungdom til å vise seg frem, og tørre å
snakke. Min erfaring er at de fleste får
en fin start, men for noen er det vanskelig.

Det er også andre overganger elevene
kan oppleve. For eksempel skal de
forberede seg til videregående skole.
Hvordan påvirker dette elevene?
Det kan stresse veldig mange. De er
bekymret for karakterene, og om de
kommer inn på linja de ønsker. Flere
elever er også usikre på hvilket
valg de skal ta, men her
kommer rådgiverne inn
og veileder elevene.
Jeg snakker mest
med elever som
er stresset over
karaktere ne, og
som opplever press
fra flere hold. Jeg
opplever også flere
foreldre som forventer
at barna deres skal velge
studiespesialisering. Da
er det dumt hvis karakterene og
interessene ikke er til stede. Det er viktig
at elevene velger det de selv har lyst til,
for det tror jeg kan føre til gode karakterer
og tre gode år på videregående. Så når
jeg møter elevene snakker jeg ofte med
dem om egne valg, og at de skal velge det
de selv ønsker. Det er deres valg, ingen
andres.
Vi kan ikke komme utenom den store
overgangen i livet, altså puberteten.
Hva vil du fortelle om den?
Puberteten kan være en stor overgang
for ungdommer, den kan være tøff og den
varer en stund. På 9.trinn merker man det
mest. Nå har jeg begynt å prate med alle
ungdommene på 8.trinn om alt. Først har
jeg en informasjonstime med klassene
der jeg snakker om helse generelt. Altså
kosthold, fysisk aktivitet, følelser og
seksualitet. Deretter har jeg samtaler
med hver enkelt elev, der de skal krysse
av helseopplysningsskjema. Det gir
mulighet for å snakke rundt spørsmålene

Når elevene er kommet igang på ungdomsskolen, blir de fleste fornøyde med tilværelsen.

på skjemaet. Temaer som nettmobbing,
psykisk helse, seksualitet, kjønnsidentitet,
legning, rus og vold kommer opp.
Elevene snakker mye om legning og
kjønnsidentitet. Jeg er overrasket over
hvor mange som tør å fortelle, så jeg tror
det er få som holder igjen. Det er mange
unge på denne alderen som er
usikre på følelsene sine.
Gjerne opprettholder
jeg kontakten med
elevene som har
behov for det. Noe
jeg synes er viktig
er å stille elevene
spørsmål som de
kanskje ikke får av
andre. Jeg har også et
informasjonsmøte med
foreldrene før jeg snakker
med elevene. På 9.trinn er
seksualitet et større tema. Da har
vi noe som vi kaller pubertetfestival!
Var ikke det en artikkel i Adressa?
Fortell mer!
Det startet opp med at jeg og skolelegen
skulle ha undervisning om seksualitet
der vi var seks instanser inn samtidig.
Den nye avdelingsleder Karin Gravås
Ingimundarson ville utvide dette, og det
ble til pubertetsfestivalen. Før var de
fleste elevene flaue over å snakke om
seksualitet, men nå sitter de å suger til
seg informasjon og er åpne for å lære.
10.trinn er det ikke laget opplegg for
ennå, men det skal bli. Jeg mener det
ikke trenger å være et satt tema, men det
er lurt å tenke på hva som er et aktuelt
tema for denne skolen. Man bør altså se
an behovet. Også skal disse tilbudene
være tverrfaglig for å dekke alle områder.
Denne praten med helsesøster Wenche
Falck ga meg innblikk i hvor viktig
helsesøstrene er på skolene. Og det fikk
meg til å reflektere litt over hvor mange
overganger ungdom må gå igjennom.
De opplever altså ikke en overgang om
gangen, men ofte må de takle flere
overganger samtidig. Og dette stopper
vel ikke etter ungdomsskolen, gjør det
vel? Det kan være lett å tenke at ungdom
har det enkelt, og at de ikke har sett den
virkelige verden ennå. Men er ikke det å
prøve å finne ut av egne følelser, takle
det å være usikker og forvirret, føle på
presset og ta viktige valg i livet veldig
beundringsverdig? Jeg vil gjerne avslutte
med noe helsesøster Wenche fortalte
meg: Ungdommene har lært meg mye.
Menighetsbladet | 7

TROSOPPLÆRING BYÅSEN
An

Mar te

na Nicoline

NOVEMBER
24.-25. Lys Våken

25.
26.
27.
27.
28.
30.

Lys Våken-gudstjeneste
Byåsen Familiekor
Babysanggudstjeneste
Shelter ungdomskafé 12:00
Speidern i Shelter
Shelter ungdomskafé

DESEMBER
3.
4.
4.-7.
5.
7.
9.
10.
11.
14.
17.

Byåsen SoulKids
Shelter ungdomskafé
Krybbevandringer
Speidern i Shelter
Shelter ungdomskafé
Juleavslutning Carpe diem
Byåsen Familiekor
Shelter ungdomskafé
Shelter ungdomskafé
Byåsen SoulKids

JANUAR
6.
7.
8.
8.
11.

Carpe Diem
Byåsen Familiekor
Babysang med Åpen kafé
Shelter ungdomskafé
Shelter ungdomskafé
11.-12. ULK-leir
13.
Ung messe i Ilen kirke 11:00
14.
Byåsen SoulKids
15.
Babysang
15.
Shelter ungdomskafé
18.
Shelter ungdomskafé
21.
Byåsen Familiekor
22.
Babysang med Åpen kafé
22.
Shelter ungdomskafé
25.
Tårnagent
25.
Shelter ungdomskafé
27.
Tårnagent-gudstjeneste 11:00
28.
Byåsen SoulKids
29.
Babysang
29.
Shelter ungdomskafé

FEBRUAR
4.
Byåsen Familiekor
5.
Babysang med Åpen kafé
10.
Ungdomsgudstjeneste 19:00
11.
Byåsen SoulKids
12.
Babysang
18.
Byåsen Familiekor
19.
Babysang med Åpen kafé
25.
Byåsen SoulKids
26.
Babysang
1,5,8,12,15,19,22,26
Shelter ungdomskafé

Godlyd!
Når jeg kikker ut av vinduet på kontoret mitt, ser jeg ned på barnehagen. Her ser jeg barn som leker og
smiler, hver eneste dag. Det hender selvfølgelig at det er litt grining, men stort sett hører jeg godlyder fra
barnehagen. Sånn er det heldigvis med trosopplæringen i Byåsen også. Om det er babysang, 4-åringer,
10-åringer eller konfirmanter, så hører jeg stort sett godlyder.
Jeg anser meg som utrolig privilegert som får lov til å arbeide med barn og unge; som får lov til å oppleve
og erfare at barn og unge trives i kirken. At latteren sitter løst, at smilene er ekte og deles med mange,
at tro skapes og nysgjerrigheten blir møtt.
I en tid hvor alt skal gå så fort og hvor vi har veldig mye vi skal gjøre, kan det innimellom være godt å
koble helt av og lytte etter godlyder.
Eirik Jørgensen, kateket

Dette kommer!
Lys våken
Lys Våken arrangeres for elever på 6.trinn over hele landet. Vi har en
ettermiddag med ulike aktiviteter og de som har lyst, får ligge over i
kirka sammen med ungdomsledere og voksne. Vi ser film sammen
og viser det vi har øvd på, og lært om, under Lys våken-gudstjenesten
søndag. Påmelding til ms929@kirken.no.

Tårnagent
Tårnagenthelg er en helg for alle 8-åringer.
Helgen er fylt med oppdrag og mysterier som barna skal løse - og
gjennom det bli kjent med kirkerommet og Bibelen og klokketårnet.
Påmelding til ms929@kirken.no.

Electromesse i Byåsen Kirke
For første gang ble det avholdt Electromesse i Byåsen kirke. Messa ble en annerledes ungdomsgudstjeneste, med tradisjonelle salmer i electro-drakt. Musikken ble levert av DJ og musiker Tomas Nerbø
Smågesjø. RG Lighting Service leverte stilig lys som satte en fin ramme rundt det hele, og ungdomsrådet
og flere andre frivillige ungdomsledere sto for det øvrige innholdet. Vi er heldige som har så mange dyktige og flotte ungdomsledere i Byåsen kirke!

MARS
3.
4.
5.
11.
12.
18.
19.
24.

Carpe Diem
Byåsen Familiekor
Babysang med Åpen kafé
Byåsen SoulKids
Babysang
Byåsen Familiekor
Babysang med Åpen kafé
Familiegudstjeneste, utdeling
av 4-årsbok
25.
Byåsen SoulKids
26.
Babysang
1,5,8,12,15,19,22,26,29
Shelter ungdomskafé
8 | Menighetsbladet

For mer informasjon om våre aktiviteter og påmelding, se våre nettsider: www.byåsenkirke.no

TROSOPPLÆRING SVERRESBORG
G ur o

Klubben for Tweensa i menigheten har vært en
stor suksess denne høsten. Mellom 40-60 barn
i 5.-7.trinn har hver onsdag kl.13.30-16.15 vært
på Kirkesenteret, hvor de har spist litt, hengt med
venner og holdt på med ulike aktiviteter. Vi har blant
annet hatt Mesternes mester, t-skjortemaling, Bingo
og kino, og det har også vært mulig å spille spill på
ungdomsrommet. Vi gleder oss til fortsettelsen,
men trenger flere hender til nye sprell i 2019! Du
finner oss på facebook: MiniKrybba Tween

Karnevalsgudstjeneste
Under bispevisitasen får biskopen finne frem noen av
sine staselige gevanter og bli med på fest og moro
i karnevalsgudstjenesten på Kirkesenteret søndag
3. mars. Vi gleder oss!

Foto: GerhardsenKarlsen

TWEENS

Popcorn og gode venner på fjorårets Kirkerottekino.

Kirketorsdag
Vil du spise middag sammen med andre, drikke kaffe
mens barna leker, bli kjent med nye eller møte gamle
venner? Velkommen til Kirketorsdag! 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 etterpå har vi en
kort samling før aktivitetene begynner. Påmelding
til ga299@kirken.no
Kirketorsdag med juleverksted
Kirketorsdag med juletrefest!
Kirketorsdag med Kirkerottekino
Kirketorsdag

Foto: GerhardsenKarlsen

Kirkerottene

3.
5.
10.
12.

Barn født i 2013 og 2012 inviteres spesielt til Kirke
rottekino på en kirketorsdag, i tillegg til familie
gudstjeneste med utdeling av gave søndag 14.
februar i Havstein kirke.

Juletrefest
Velkommen til Juletrefest i Kirkesenteret torsdag 3.
januar! Den som vil kan spise pølser fra kl.16, før vi
begynner festen kl.17. Det blir gang rundt juletreet,
besøk av Hellige tre konger og kroneverksted!

Sverresborg Familiespeider
Bli med på våre søndagsturer! Nærmere informasjon
finner du på facebook: Sverresborg familiespeiding.

Babysang og Mandagskafé
MiniKrybba Tweens
Babysang og Mandagskafé
MiniKrybba Tweens og
SVBkrybba

JANUAR

29. nov.
3. jan.
14. feb.
14. mars
Omtrent annenhver onsdag samles ungdom fra 8.
klasse og oppover på Sverresborg kirkesenter. Der
har vi et sted og henge, ofte noe å spise, brettspill
og god stemning. Følg med på Facebook: svb Krybba

DESEMBER

3.
13.
14.
16.
21.
23.
25.
27.
28.
30.

Juletrefest og kirketorsdag
Ung messe i Ilen Kirke
Babysang og Mandagskafé
MiniKrybba Tweens og
SVBkrybba
Babysang og Mandagskafé
MiniKrybba Tweens
Tårnagentdag i Ilen
Tårnagentgudstjeneste
Babysang og Mandagskafé
MiniKrybba Tweens og
SVBkrybba

FEBRUAR
4.
6.
10.
11.
13.
14.
25.
27.

Babysang og Mandagskafé
MiniKrybba Tweens
Familiegudstjeneste
– gave til 5- og 6-åringene
Babysang og Mandagskafé
MiniKrybba Tweens og
SVBkrybba
Kirketorsdag med
kirkerottekino
Babysang og Mandagskafé
MiniKrybba Tweens og
SVBkrybba

MARS

Det kiler i magen og gleden er stor på babysang.

Babysang og MandagsCafé
På Sverresborg kirkesenter har vi babysang hver
mandag, samtidig er det åpen kafè for alle kl. 11.0014.00. 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.

3.
4.
6.
11.
13.
14.
18.
20.
24.
25.
27.

Karnevalsgudstjeneste
Babysang og Mandagskafé
MiniKrybba Tweens
Babysang og Mandagskafé
MiniKrybba Tweens og
SVBkrybba
Kirketorsdag
Babysang og Mandagskafé
MiniKrybba Tweens
Familiegudstjeneste
Babysang og Mandagskafé
MiniKrybba Tweens og
SVBkrybba

Tårnagent
Fredag 25. januar er skolefridag, og vi inviterer til
Tårnagentdag i Ilen kirke. Årets 2. og 3. klassinger
får invitasjon i postkassa si.
Søndag 27. januar er det radiosendt Tårn
agentgudstjeneste i Havstein kirke, og under kirke
kaffien deler vi ut gave til Tårnagentene.

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 en mail til ga299@kirken.no eller se vår
hjemmeside www.kirken.no/sverresborg
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P O RT R E T T E T

Både krevende og gode forandringer
Tekst og foto: Hans Kristian Solbu

ikke å gi seg i arbeidslivet så tidlig. – Det
var mange av kollegene mine som så fram
til å bli pensjonister, men for en del av oss
virket ikke det så forlokkende, forteller Jan.
- Jeg tenkte at det antagelig er lettere å
finne annen jobb hvis jeg slutter før jeg blir
60, og i politiet har vi jo anledning til å gi
oss på 57 år.
Det ble en ganske spesiell overgang for
Jan, for samtidig som han sluttet i politiet
i 2011, fikk hans mor kreft. – Jeg var
egentlig ganske «heldig», for det halvåret
jeg var uten jobb, kunne jeg være sammen
med min mor hver dag helt til hun døde.
Jeg begynte i ny jobb som HMS-ingeniør
i Statoil dagen etter hennes begravelse.
Da var det godt å komme i gang i arbeid
igjen. Men så kom olje-nedturen i 2014
og jeg måtte slutte. Da hadde jeg passert
60, men ville fortsatt ikke bli pensjonist.
Jeg hadde en opplevelse av at en lang
og variert yrkespraksis kombinert med
en viss livserfaring kunne være verdifullt
på flere arbeidsplasser. Så jeg fikk jobb i
Statens Naturoppsyn, som ligger under
Miljødirektoratet. Der er vi nå 6 pensjonerte
politifolk som jobber sammen i HMSavdelinga. Jeg begynte i 80% stilling og
er nå i 60%. Og det har bl.a. med Elins
situasjon å gjøre.
- Etter hvert har jeg lært meg å fokusere på det jeg klarer istedenfor å sørge over det som har
gått tapt.

- Jeg har akkurat sluttet i jobben min i
politiet, og er på jakt etter ny jobb. Det er
ikke aktuelt for meg å bli pensjonist enda.
Det er 6 – 7 år siden jeg pratet med Jan
W. Klüver om dette. Han var 57 år da. Jeg
tenkte at det må da være flott å kunne bli
pensjonist når man er knapt 60 år, og så
få mange gode år å nyte. Men det var altså
Jan ikke interessert i.
Hvordan ligger det an nå?
Jan og Elin bor nå i leilighet i Catharinas
Hage på Havstein og trives svært godt
10 | Menighetsbladet

der. De har bodd på Byåsen det meste av
livet. Elin (f. Kamvik) har riktignok vokst
opp på Rosenborg, men ellers har det vært
Hallset, Ferstad, Rognheim og nå Havstein.
I tillegg har de hatt 6 år på Svalbard der
Jan arbeidet hos Sysselmannen.
Jobb eller pensjon?
Elin er sykepleier og har arbeidet mange
år på kreftavdelinga på St.Olavs Hospital.
Jan har vært innom mange forskjellige
områder i politiet. I politiet har de en grense
for alderspensjon på 60 år, men han ønsket

Sykdom
I 2015 ble Elin syk. Det ble sykemeldinger
og avklaringspenger. Elin havnet i rullestol,
og det tok lang tid før man fant ut at hun
har nevroboreliose, som er en sykdom som
rammer nervesystemet, mest sannsynlig
etter flåttbitt. – Det har vært en lang og
krevende prosess, forteller Elin. Det er
selvfølgelig tungt å være syk, og det var
et nederlag at jeg måtte gi meg i jobben.
Jeg hadde tenkt å gi meg på 62 år, for det
var en krevende jobb. Vi kom svært tett inn
på folk. Men det var også et arbeid som
ga meg svært mye. Men så ble det ikke
helt sånn som jeg hadde tenkt. Men etter
hvert har jeg lært meg å fokusere på det

- Jobben har vært og er en god verdi i livet
mitt, sier Jan. Jeg har alltid trivdes godt
på jobben, og jeg er fornøyd med at jeg
ikke ble pensjonist da jeg måtte slutte i
politiet. Men nå begynner det kanskje å bli
tid for å trappe helt ned. Ikke minst pga
Elins helse, - og for å kunne være der mer
for barnebarna.
- Ja, det har stadig blitt viktigere for oss å
ta vare på hverandre, tilføyer Elin. - Bruke
dagen i dag. For vi aner jo ikke hva vi har
foran oss. Vi har også interesser hver for
oss som vi gjerne vil dyrke. Jeg trives f.eks.
med å gå på konserter og være sammen
med venninner. Og Jan tar seg gjerne lange
turer på motorsykkelen om sommeren. Vi
trenger ikke være sammen hele tida. Vi må
gi hverandre luft under vingene.

- Det har stadig blitt viktigere for
oss å ta vare på hverandre.

jeg klarer istedenfor å sørge over det som
har gått tapt. Og det går framover, selv om
det går sakte. Nå kan jeg bruke rullator, og
jeg har fått meg el-rullestol som gjør at jeg
kan komme meg ut på ting. Det betyr mye
for meg. Men jeg er litt lei av å høre at jeg
må være tålmodig. Jeg vet at jeg må være
det. Og så savner jeg å kunne være en mer
lekende mormor. Det er en stor sorg.
- Dette har virkelig vært en stor og krevende
overgang for oss, sier Jan. - Vi flyttet i
leilighet før Elin ble syk. Elin har slitt noe

med helsa også tidligere, og det huset vi
bodde i på Rognheim ble for tungvint. Vi
trives svært godt i leiligheten her. Og så
har vi et flott sommersted i Snillfjorden
der jeg kan få utfolde meg med snekring
og plenklipping mm. Jeg liker å holde meg
i aktivitet og å trene. Sykler og jogger til og
fra jobb. For meg har det med livskvalitet
å gjøre. Men egentlig trener Elin mer enn
meg, for trening er den eneste medisinen
for henne. Og treningsmengden hennes
imponerer meg . Så vi trener begge to ut
fra hvert vårt nivå.

Gammel?
Da har jeg fått høre litt om hvordan det
ligger an nå. Det har vært flere både gode
og krevende forandringer for Elin og Jan.
Men hva tenker de om årene som ligger
foran? Om det å bli gammel? Ville de helst
vært unge igjen?
- Jeg tenker minst mulig på alderdommen,
sier Jan. Mye er avhengig av helsa. Det
viktigste er vel å få beholde hodet klart.
Men jeg tror nok at trening og det å holde
seg aktiv er med på å gjøre alderdommen
bedre. Ellers så føler jeg meg ikke mye
annerledes nå enn da jeg var 30 – 40 år,
så jeg drømmer ikke om å være yngre enn
jeg er. Jeg har det på mange måter bedre
nå enn jeg hadde før.
- Jeg føler meg heller ikke gammel, sier
Elin. Men jeg kjenner meg tryggere i meg
selv. Er ikke så opptatt av hva andre syns
og mener om meg eller andre ting. Vi har
mer livserfaring begge to, og det er med
på å gjøre dagene gode.

ROLF JACOBSEN, Fra “Nattåpent” (Gyldendal, 1985):

Broenes skjønnhet
Stål eller sten. Der står de
brospennenes strenge buer
meislet inn i landskapet
som porter til fred.
Verrazano Narrow Bridge, Bosporus,
Rheinbrücke, Sotraog Sortlandsspennene, Golden Gate
lysende som smykker, blomsterkranser,
kniplinger kastet gjennom luften:
Min hånd i din. Kom over og se.

Regnbuen sier: Se på meg. Jeg er en bro.
Jeg er et tegn på himmelen. Bygg broer.
Bøy dere. Løft armene til en bue.
Bind sammen. Bryt lenker. Bygg.
Se stålsøyler og tårn mot skyene: En bro.
Hør vindfløyten mellom wirene: En bro.
To mennesker møtes. Ansiktene blusser: En bro.
Ord som blir sagt. Hengivelse, fred: En bro.

Menighetsbladet | 11

Det blir ikke alltid sånn som
jeg har tenkt
Tekst: Silje Kristin Meilsal

Siste helgen i oktober var tilsammen 110 konfirmanter, ungdomsleder og ansatte fra Ilen og Sverresborg på leir på Mjuklia
på Berkåk. Gjennom samlinger, samtaler, aktiviteter, andakter
og film, tematiserte vi temaet «Jeg og Verden». For som menneske i denne verden, så lever vi hele tiden tett sammenvevd
med oss selv, andre mennesker og den skapte jorda som vi har
fått i gave. Og noenganger blir ikke ting slik vi hadde tenkt eller
håpet på i våre relasjoner.
Konfirmantene fikk være med å reflektere rundt kropp og seksualitet, urettferdig fordeling, skapelsen, synd, tilgivelse og håp.
Det ble innholdsrike og gode dager for en super gjeng!

Konfirmanter og ledere strikket lappeteppe for fargerikt
fellesskap i løpet av leiren.
12 | Menighetsbladet

Høstleir
Tekst: Eirik Jørgensen, kateket

Pulsen har roet seg og adrenalinet etter fire dager på leir har lagt seg.
Omsider. Jeg anser meg selv utrolig privilegert som får lov til å dra på leir
med så mange flotte konfirmanter, ungdomsledere og kolleger.

Tenk å få arrangere leir for 80 sprudlende, blide, glade og flotte
konfirmanter, er det rart man kjenner på takknemlighet? Det å
være på leir sammen er helt spesielt, man få oppleve den andre
på en helt annen måte. Man får ta del i det meste som rører seg
i en ung 14-årings kropp; man opplever gleden, latteren, trøttheten, undringen, fascinasjonen, engasjementet og alt fjaset.

samt andre aktiviteter i regi av våre ungdomsledere. Vi har
hatt Høstkveld og Korssamling, hvor ungdomslederne har fått
utfolde seg både humoristisk og åndelig. Vi har utrolig flinke
ungdomsledere i menigheten. Det er virkelig noe å være stolt
av. Men vi har også utrolig flotte konfirmanter, som har en oppførsel som er helt upåklagelig.

Høstleiren var innholdsrik; vi har hatt undervisning om Jesus,
tro, bønn, intimitet og seksualitet. Vi har også vært aktive og
konfirmantene har fått prøve IMI-Stølens samhandlingsløype,

Tusen takk for en utrolig flott leir. Jeg gleder meg til
neste gang!
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Byåsen og Sverresborg menighet takker våre annonsører:

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

Trondheim
gravmonumenter AS

•

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

Fabrikk: Byneset v/Flakk 72 84 40 90

Tlf. 73 99 22 22
Døgntelefon 932 90 086
www.flataas.no

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

POST • TIPPING • APOTEK

Byens største

BUNNPRIS HAVSTAD AS • Byåsveien 158
E-post: bphavstad@bunnpris.no

Selsbakk menighetshus
Rimelig leie til minnesamvær,
konfirmasjon, bryllup osv.

STØTT
MENIGHETSBLADET!
VIPPS 529733

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

Byggmester

POST
TIPPING
APOTEK

Tlf. 915

44 254

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

Advokat Ola Kvernes
ola@advokatkvernes.no

ULRIK RENDAL

BUNNPRIS HAVSTAD AS • Byåsveien 158
E-post: bphavstad@bunnpris.no

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

Siste nytt innen klipp, farge,
Siste nytt
innen klipp,
farge,
extension
og hårpleie
extension og hårpleie

Vi utfører alt innen hårpleie,
Vi utfører alt innen hårpleie,
fra det klassiske til det moderne.
fra det klassiske til det moderne.
Råkvåg:
Råkvåg:
Ila:
Ila:
Byåsen:
Byåsen:
Stavset:
Stavset:

Tlf. 926 30 819
Tlf. 73
926
Tlf.
5130
09819
00
Tlf.
51 09
Tlf. 73
72 55
9900
73
Tlf.
73
Tlf. 72
72 55
56 99
13 33
Tlf. 72 56 13 33

EDEN HUD OG VELVÆRE

Alt innen hud, fot og kroppspleie på Byåsen.
Vognhallvegen 2, vis-a-vis trikkestallen på Munkvoll.

Åpningstider: Man-ons-fre: 10-17. Tirs-tors: 10-18
Gratis parkering. Tlf: 72 55 50 40

Hege Agate
tar hjemmebesøk
Tlf. 959 26 680

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

Offentlig godkjent fotterapeut

LANG ERFARING i å bistå pårørende ved dødsfall
Avd. Melhus - Trondheim - Orkdal

Pianostemmer Jens Ski

renetoner.no
Enormt utvalg l Topp service
Nydelige utstillinger l www.roskaft.no

VAKTTELEFON
post@vigdal.no – www.vigdal.no

Tlf. 932

22 989

72 89 00 80

Vi tilbyr
GRAVSTELL

– hele året

For mer
informasjon
om innhold
og priser
– se våre
nettsider

Nett: www.kirken.trondheim.no • Tlf: 994 36 000
E-post: post@kirken.trondheim.no
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Lysverket i Haukvannsbekken
– et hundreårsminne
Tekst: Kjell Ivar Aune

Endre A. Bræck kjøpte Kystad gård i 1902. I hans tid ble eiendommen kraftig redusert, store
deler ble fradelt og solgt. Han bygde ny hovedbygning på Kystad Østre (nedre) i 1912. Kystad
Vestre (øvre), med Kroghs hovedbygning fra 1817, ble fradelt og solgt i 1913.
Bræck solgte Kystad Østre i 1916.
Bræck bygde i sin periode på Kystad et
eget lysverk i Kystadbekken som kommer
fra Haukvatnet. Kraftverket besto av
inntaksdam og kraftstasjon og skulle
skaffe elektrisk strøm til gården. Det ble
også levert strøm til lyspærer i fjøset på
Dalgård.
Demningen for inntaksdammen lå i
bekkedalen ca 40 m nedenfor dagens
kryss mellom Oskar Braathens veg og
Lysverkvegen. Noen rester av demningen
kan man også i dag se i dalen i overkant
av Øvre Stavsetveg nr 46. Kraftstasjonen
(eller lysverket) lå lengre nede i dalen, rett
ovenfor der stien mellom Kystadbrinken og
Enromvegen i dag krysser Kystadbekken.

KIA 2018

UTSTREKNING
AV INNTAKSDAMMEN

Kystad
Vestre

DEMNINGEN
Lysverkvegen
Byåsvegen

Stavset
skole

Kraftverket i Kystadbekken ble utbygd i
samme tidsperiode som kraftverkene i
Nidelva, kraftstasjonene i Øvre og Nedre
Leirfoss som sto ferdig henholdsvis i 1901
og 1910.

LYSVERKET I
KYSTADBEKKEN

Demningen var bygd av store stein
og fylt med stein og grus, i overkant
forsterket med betong. Dammen ble kalt
«Brekkdammen» og var oppdemt til ca
kote 150 moh. Etter at kommunen førte
fram strøm til dette området på Byåsen
ble lysverket nedlagt. LYSVERKVEGEN har
navnet sitt etter dette kraftverket.

´Demningen ble også benyttet til ferdsel
mellom Kystad og Stavset både sommer
og vinter, og man kunne fortsatt benytte
denne snarvegen helt ut på 1950-tallet.
Både lysverket og demningen ble rasert da
det ble lagt kloakkledninger ned gjennom
dalen. Plassering av inntaksdammen og
kraftstasjonen er vist på vedlagte kart.

LYSVERKET/
kraftverket
Stavset Gård

Denne artikkelen ble utarbeidet av Kjell
Ivar Aune, Byåsen historielag, på grunnlag
av opplysninger fra Sigmund Solem og
Synnøve Skaug, og har tidligere blitt trykt
i Byåsminner 2012.

Byåsen historielag sin årbok har mye
interessant stoff fra lokalmiljøet
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SLEK T E R S GAN G
BYÅSEN KIRKE
DÅP I BYÅSEN KIRKE:
23.09.
Lukas Kusslid Benz
30.09.
Håkon Åsmundstad Hørløck
07.10.
Alexander Fenes Selbo
Olander Øvrebø Wiig
14.10.
Julie Sandkjernan
Martin Husby Hollund
14.10.
Oline Nøvik Alvestad
21.10.
Sander Kyllo
28.10.
Elias Lundemo Sivertsen
Madelen Halderager
Bjørnstadjordet

DÅP I ANDRE KIRKER:
23.09.
Emma Søberg Våbenø
30.09.
Ada Grafstad Roseth
Sara Vikan
07.10.
Aurora Sandvik Bye
Oppdal Svala Osland
13.10.
Matilde Bruheim Haltstrand
21.10.
Magne Opdal
27.10.
Agnes Vammervold Dahle
Camilla Becker
28.10.
Marielle Elise Wigen
Olav Sælen Bergan
11.11.
Sophie Danielsen

GRAVFERD
14.09.
Eva Lehn
02.10.
Arvid Tangen
26.10.
Lilly Margrethe Lehn
30.10.
Olav Morten Linaker
30.10.
Eilif Magnar Sagen
01.11.
Augusta Lovise Sæther
07.11.
Heidi Schei Haugan
08.11.
Vera Marie Thomassen
09.11.
Per Hetling
09.11.
Karl Aune

HAVSTEIN KIRKE OG S
 VERRESBORG KIRKESENTER
DÅP I SVERRESBORG MENIGHET
02.09
Oskar Myrvang Rosten
08.09
Nora Haugen Birkeland
Henrik William Juul
Halgunset
Teo Langlid Pedersen
Amanda Folin Sandvik
Olai Nødtvedt Guldvik
23.09
Marie Brocks Brevik
Sanne Andrea Hanssen
Gustav Solbu Lorentzen
Julie Følling Reitan
Emma Søberg Våbenø
30.09
Jonathan Rossvoll Lian
07.10
Ole Brevik Aspzhjell
Ylva Bloch-Vere
Eline Charlotte Hassel
Amalie Kasseth Johannessen
13.10
Matilde Bruheim Haltstrand
Bror Pharo-Tyldum
Odin Lie Skjærstad
Emilie Temre Thonstad
27.10
Camilla Becker

GRAVFERD
22.08
Tormod Trana
28.08
Hildur Augusta Torgersen
03.09
Brit Stav
21.09
Bodil Oline Kjenstad
09.10
Olaug Margrethe Langlo
11.10
Kristoffer Krokan
19.10
Alfhild Fostervold
Per Edvard Kilaas
23.10
Asbjørn Kristian
Hammervold
30.10
Richard Adolf Pedersen

01.09

VIELSER
18.08
Gunnhild Konstanse Hoff
Olsen og Dimitry Kongevold
Ann Kristin og Emil Røen Bye
Vibeke Johansen og
Arne Julius Berdal
25.08
Ingrid Bakken Rønning og
Henrik Rønning
Helle Erdal Sande
og Kristoffer Tokle Sande

13.10

07.09
08.09
15.09
22.09
06.10

27.10
03.11

Minnegave

Menighetens hyggestund

Takk for minnegaven som ble gitt ved
Per Hetling sin gravferd fra Byåsen kirke
9. november! Etter familiens ønske vil
pengene øremerkes det gode arbeidet
i Menighetens hyggestund.
Byåsen menighetsråd

Byåsen kirke, annenhver tirsdag kl. 11.30
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Anne og Svein-Erik
Torsmyr-Jonassen
Mariann Hegglund Strøm
og Kenneth Hoff Bjerken
Brit Granøien og
Vegar Johansen
Stine Louise Brandal
og Eivind Skjelmo Kristiansen
Guri og Torstein Mehli
Inger Lise Mørkedal
og Stig Martin Tobiassen
Åse Johanne Jakobsen
Millerjord og Rune Millerjord
Anette Hegstad Selbo
og Hans -Martin Ingebrigtsen
Helene Utseth Sandvåg og
Robin Yosefa Bjørnholm-Jatta
Kari Charlotte Sellgren
og Bjørn Øystein Aune
Frida Bekkelund
og Henrik Fevang

15. januar: «Nyttårsfest» Gjest: Jens Malum – sangglad trubadur
29. januar «Kan en god latter forlenge livet?» Gjest: Rolf Rolfsen
12. januar
26. februar
12. mars
26.mars: «På leit etter slekta» Gjest: Dagfinn Refseth

DE T S KJ E R
Sverresborg er radio-menighet i 2019 NRK P1
I 2019 skal Sverresborg menighet være radio-menighet i NRK P1. Det betyr
at det skal overføres fire gudstjenester fra vår menighet i løpet av året.
Gudstjenestene 27. januar, 5. juni og 13. oktober overføres fra Havstein
kirke, og gudstjenesten 22. desember overføres fra Sverresborg kirke
senter. Dette gleder vi oss til og håper på god
oppslutning om gudstjenestene.

Musikk og etikk
17. januar kl. 19.00 blir en annerledes
kulturkveld i Byåsen kirke. Både artist Christian
Ingebrigtsen og filosof og skribent Henrik Syse
har besøkt Byåsen tidligere. Denne gangen har
de skreddersydd et program under overskriften
Musikk og Etikk. Billetter 150/100

Prosjekt-kor i Byåsen kirke
Velkommen til å være med i prosjekt-kor på
Byåsen! Vi starter opp i februar, og skal øve inn
en «Spelemannsmesse» som skal fremføres
i Byåsen kirke søndag den 28. april kl 11.
Vi skal samarbeid med Heimdal kirkekor og
kantor Håkon Grotnes. En spelemannsmesse
en gudstjeneste hvor musikken er spele
mannsmusikk framført av spelemannslag,
folkedansere, solister og kor.
Korøvelsene starter tirsdag 5 februar kl.19.30
til 2100 i Byåsen kirke, og vi øver annenhver
tirsdag fram til påske.

Bispevisitas
25. februar – 3. mars kommer biskop
Herborg Finnset på besøk til Sverresborg
og Ilen menigheter. Formålet med en
visitas er at biskopen skal få innblikk i
menighetens virksomhet og inspirere
til aktivt engasjement og fornyelse i
menigheten.
Biskop Herborg skal være med på
Babysang og Mandagskafé, møte ungene
på Tweens i tillegg til en rekke møter bl.a.
med lærerne på Sverresborg skole. Visitasen avsluttes med karnevalguds
tjeneste på Sverresborg kirkesenter fastelavnssøndag 3. mars kl.11.00, og
det er vel ikke alle som har like stilige klær å kle seg ut i til karnevalet som
det biskopen har. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe der biskop Herborg
holder sitt visitasforedrag.
Bispevisitasen omfatter både Sverresborg og Ilen menigheter. Det er mye av
programmet som ikke er klart enda, så følg med på menighetens hjemmeside
og facebookside.
Vi ønsker biskop Herborg velkommen til visitas!

Velkommen til å være med i koret!
Anita Barlien, kantor i Byåsen

Konserter i Havstein kirke i jula
Fredag 28.desember – 4. juledag kl. 19.00: Familien Steinum
holder sin tradisjonelle julekonsert. Det er Lars Magnus på fiolin,
Marit Charlotte på fløyte og Harald på piano. Det er 12. året på
rad familien har konsert i Havstein! Gratis entré.
Søndag 30.desember kl.18.00: Viggja Voices. Vokalgruppa
Viggja Voices, som består av 6 sangere, har et allsidig repertoar
som spenner fra joik og religiøse folketoner til madrigaler og jazz.

Formiddagstreff på Sverresborg kirkesenter
Torsdag 13. desember kl.11.30 får vi
besøk av tidligere biskop Tor Singsaas på
formiddagstreffet. Det er Lucia-dagen og vi får
også besøk fra Valset barnehage som vil synge
for oss.
Datoer for vinterens og vårens formiddagstreff:

Svevestøv og Rolling Tones
Rolling Tones inviterer til DesemberLys i
Havstein kirke søndag 9. desember kl. 1800.
Dirigent er Simon-André Jacobsen. Årets
DesemberLys er den åttende i rekken, og vi
har med oss gruppa Svevestøv. Publikum
kan forvente seg en stemningsfull og
variert konsert.

17. januar – gjest: Bjørn Fjeldvær
21. februar – gjest: Marvin Wiseth
21. mars – gjest: Nils Åge Aune
25. april
16. mai
13. juni – formiddagstreffets
sommertur
Velkommen til hyggelige treff på kirkesenteret!
Menighetsbladet | 17

G UD STJ E N EST E R
BYÅSEN KIRKE
25. november Kristi Kongedag
Kl. 11: Lys våken familegudstjeneste
ved Ludvig Aasen og Marte Steinholt.
Takkoffer til «Lys til verden.»
2. desember 1. søndag i advent
Kl. 11: Gudstjeneste ved Camilla
Winsnes. Sprell levende søndagsskole.
9. desember 2. søndag i advent
Kl. 11: Lysmesse ved Steinar Leirvik
og KFUK/KFUM-speiderne.
Selsbakk menighetshus Kl. 17.00
Gudstjeneste ved Steinar Leirvik og
Anne Talsnes Flatmo.
Mandag 10. desember
Kl. 17.30 Julekonserten! Familie
konsert for små og store, med
Byåsen familiekor, Byåsen Soul Kids,
Prosjektkor, Anita Barlien og Ludvig
Aasen. Kveldsmat etter konserten
16. desember 3. søndag i advent
Kl. 11.00 "Vi synger julen inn"gudstjeneste ved Ludvig Aasen,
Segtetten og prosjektkoret.
Søndagsskole.
23. desember 4. søndag i advent
Kystad helse- og velferdssenter Kl. 11:
Julegudstjeneste ved Ludvig Aasen

Munkvoll helse- og velferdssenter
Kl. 12.30 Julegudstjeneste ved
Ludvig Aasen
24. desember Julaften
Kl. 11.30 Familiegudstjeneste ved
Camilla Winsnes.
Kl. 13.00 Familiegudstjeneste ved
Camilla Winsnes og Kor Hærli.
Kl. 14.30 Familiegudstjeneste ved
Ludvig Aasen og Byåsen skolemusik
korps.
Kl. 16:00 Familiegudstjeneste ved
Ludvig Aasen.
25. desember Juledagen
Kl. 11: Høytidsgudstjeneste ved
Camilla Winsnes. Takkoffer til Det
Norske Misjonsselskap.
26. desember Stefanusdagen
Kl. 11: Julegudstjeneste med musikk
fra gospel og Elvis, med Graceland
Band, korgruppe og Ludvig Aasen.
Takkoffer til Stefanusalliansen.
6. januar Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11: Juletrefestgudstjeneste med
Byåsen familiekor og Ludvig Aasen.
Takkoffer til menighetens arbeid.

13. januar 2. søndag i åpenbarings
tiden Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar
Leirvik. Sprell levende søndagsskole
20. januar 3. søndag i åpenbarings
tiden Kl. 11: Gospelmesse med
Rejoicing Frosta. Prest Steinar Leirvik.
27. januar 4. søndag i åpenbarings
tidenKl. 11: Familie-gudstjeneste ved
tårnagenter og Ludvig Aasen.
3. februar 5. søndag i åpenbarings
tiden Kl. 11: Gudstjeneste ved
vikar med presentasjon av Dalgård
konfirmanter.
10. februar 6. søndag i åpenbarings
tiden Kl. 11: Gudstjeneste ved Ludvig
Aasen. Dåp av konfirmanter. Sprell
levende søndagsskole
Kl. 19: Ungdomsgudstjeneste ved
Ungdomsrådet, Anna-Nicoline
Segtnan Menzoni og Ludvig Aasen.
17. februar Såmannssøndag
Kl. 11: Gudstjeneste ved vikar.
24. februar Kristi forklarelsesdag
Kl. 11: Gudstjeneste med vigsling til
tjeneste som kateket ved Eirik
Jørgensen, biskop Herborg Finnset og
Steinar Leirvik.

3. mars Fastelavnssøndag
Kl. 11: Gudstjeneste ved Ludvig Aasen.
Menighetens årsmøte.
Mandag 4. mars
Kl. 17.30 Karnevalgudstjeneste "Fra
fest til faste» ved Byåsen Soul Kids,
Vigdis Aakre og Steinar Leirvik
10. mars 1. søndag i faste
Kl. 11: Gudstjeneste ved vikar. Sprell
levende søndagsskole.
17. mars 2. søndag i faste
Kl. 11: Gudstjeneste ved Steinar
Leirvik
24. mars Maria Budskapsdag
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Ludvig
Aasen og Byåsen Soul Kids. Utdeling
av 4-årsbok.
31. mars 3. søndag i faste
Kl. 17: Konfirmantforestilling.
Kl. 19: Konfirmantforestilling.
7. april 4. søndag i faste
Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ludvig
Aasen. Sprell levende søndagsskole.

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

25. november Kristi Kongedag
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Silje
Kristin Meisal. «Lys våken»-barn deltar.
2. desember 1. søndag i advent
Kl. 11: Gudstjeneste ved
Hans Kristian Solbu.
Lo kirke Kl. 14: Vintersang.
9. desember 2. søndag i advent
Kl. 11: Gudstjeneste ved Hans Kristian
Solbu.
16. desember 3. søndag i advent
Sverresborg kirkesenter Kl. 11:
Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal.
Havstein kirke Kl. 18: Lysmesse ved
Silje Kristin Meisal og konfirmantene.
Fredag 21. desember Havstein
helse- og velferdssenter kl. 12.30
Julegudstjeneste ved Hans Kristian
Solbu. Havsteinekra helse- og
velferdssenter kl. 13.30 Julegudstjeneste ved Hans Kristian Solbu.
24. desember Julaften
Kl. 13: Julegudstjeneste ved
Silje Kristin Meisal. Sverresborg
kirkesenter Kl. 14: Julegudstjeneste
ved Hans Kristian Solbu.

18 | Menighetsbladet

Havstein kirke kl. 14.30 Juleguds
tjeneste ved Silje Kristin Meisal.
Havstein kirke kl. 16: Jule
gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu.
25. desember Juledag Kl. 12: Høy
tidsgudstjeneste ved Silje Kristin Meisal.

3. februar 5. søndag i åpenbarings
tiden Kl. 11: Gudstjeneste ved
Hans Kristian Solbu.
10. februar 6. søndag i åpenbaring
stiden Kl. 11.00 Familiegudstjeneste
ved Silje Kristin Meisal.

6. januar Kristi Åpenbaring Kl. 11:
Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal.

17. februar Såmannssøndag
Ilen kirke kl. 11: Felles gudstjeneste
for Ilen og Sverresborg menigheter.
Vigsling av Diakon Martha Garborg
Bergslid.

13. januar 2. søndag i åpenbarings
tiden Kl. 11: Gudstjeneste ved Hans
Kristian Solbu.

24. februar Kristi Forklarelsesdag
Kl. 11: Gudstjeneste ved
Hans Kristian Solbu.

20. januar 3. søndag i åpenbarings
tiden Sverresborg kirkesenter Kl. 11:
Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu.
Sang av Kor Arti.

3. mars Fastelavnssøndag
Sverresborg kirkesenter kl. 11: familie
gudstjeneste v/ biskop Herborg Finnset og
ansatte i Ilen og Sverresborg. Bispevisitas.

27. januar 4. søndag i åpenbarings
tiden Kl. 11: Familiegudstjeneste ved
Silje Kristin Meisal og Tårnagenter.
Radiooverføring i NRK.

6. mars Askeonsdag Kl. 19: Faste
gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu

30. desember Romjulssøndag Kl. 11:
Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu.

Lørdag 2. februar Kyndelmesse
Kl. 11: Dåpsgudstjeneste ved Hans
Kristian Solbu.

10. mars 1. søndag i faste Kl. 11:
Gudstjeneste ved Silje Kristin Meisal
Onsdag 13. mars Kl. 19: Faste
gudstjeneste ved Camilla Winsnes

17. mars 2. søndag i faste Kl. 11:
Gudstjeneste ved Hans Kristian Solbu
Onsdag 20. mars Kl. 19: Faste
gudstjeneste ved prost Nils Åge Aune
24. mars Maria Budskapsdag
Kl. 11: Familiegudstjeneste ved Silje Kristin
Meisal og Guro Gaustad Anderssen.
Onsdag 27. mars Kl. 19: Faste
gudstjeneste ved Steinar Leirvik
31. mars 3. søndag i faste
Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Hans
Kristian Solbu. Menighetens årsmøte.
Onsdag 3. april Kl. 19: Faste
gudstjeneste ved April Maja Almaas
Lørdag 6. april Kl. 11.00 Dåpsguds
tjeneste ved Hans Kristian Solbu.
7. april 4. søndag i faste
Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Hans
Kristian Solbu
Onsdag 10. april
Kl. 19: Fastegudstjeneste ved
Hans Kristian Solbu

AN SAT T E
BYÅSEN MENIGHET
Byåsen kirke, Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

Sokneprest
Steinar Leirvik
tlf: 996 90 565

Kapellan
Ludvig Aasen
tlf: 481 13 436

Kapellan
Camilla Winsnes
tlf: 901 99 048

Menighetsforvalter
Ingrid Eikli Heggset
tlf: 994 36 000

Kantor vikar
Anita Barlien
tlf: 994 36 000

Diakoniarbeider
Anne Talsnes Flatmo
tlf: 905 83 293

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

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

Kirketjener
Håvard Singstad
tlf: 901 88 976

Kateket
Eirik Jørgensen
tlf: 472 47 317

Leder menighetsrådet
John Stene
tlf: 404 67 335

Kontortid Byåsen:
Man–fre kl. 10.00–14.00. 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 81 70276 | Vipps: 77889 | www.kirken.no/byaasen | post.byaasen.trondheim@kirken.no

SVERRESBORG MENIGHET
Gamle Oslovei 21, 7020 Trondheim

Sokneprest
Hans Kristian Solbu
tlf: 930 06 999

Kapellan
Silje Kristin Meisal
tlf: 907 81 749

Menighetsforvalter
Aud Singstad
tlf: 954 55 161

Kantor
Ingrid Smalås
tlf: 414 18 370

Menighetspedagog
Guro Gaustad Anderssen
tlf: 932 66 035

Leder menighetsrådet
Ivar Selmer-Olsen
tlf: 909 21 743

Kontortid Sverresborg:
Tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.00-14.00. 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
Diakon
Kirketjener
Martha Garborg Bergslid Merete Thalberg
tlf: 482 93 728
tlf: 902 42 527

Kontonummer: 1503 74 86903 | Vipps: 12060
www.kirken.no/Sverresborg
post.sverresborg.trondheim@kirken.no

STRINDA, HEIMDAL OG BYÅSEN PROSTI
Brøsetvegen 168 eller Heimdalsvegen 4
HAVSTEIN KIRKEGÅRD
Tlf: 994 36 000 / 456 19 817 (dagtid)

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

Prostesekretær
Nina Sandstrøm
Angelsen
tlf: 994 36 000

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

Administrasjonskonsulent for
Byåsen og Heimdal
Torill Godø
tlf: 916 36 260
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Med jobb i sikte!
Tre religiøse seremonier
Det er antakelig få ting som er mer givende enn å
jobbe med ungdommer som så gjerne vil lykkes.
Både de som stiller høye krav til seg selv og jobber
knallhardt for å nå mål de tidlig har satt seg, og de
som kanskje ikke ser like langt frem og har samme
målbevisstheten til hvor de skal, men som likevel
kommer frem til målet. Det å se andre lykkes er en
glede i seg selv!
Selv har jeg fått gleden av å jobbe med lærlinger i byggebransjen
de siste årene. Når vi ser ungdom som etter endt læretid står
med et fag- og svennebrev i hånda, så kan vi si at de kan være
stolte og være trygg på at Norge trenger dem!
Det bør egentlig være en veldig god følelse - og en veldig god
motivasjon – når de er ferdig med utdanning og skal ut i markedet
og jakte jobb i private eller offentlige virksomheter.
For hva betyr dette? Jo, det betyr jo at det er veldig mye opp
til dem selv.
Hvis man tar litt tak, unngår unødvendig fravær, har normal orden
og oppførsel. Så vil en riktig utdannelse være inngangsporten til
en god jobb og man vil være attraktiv for bedrifter og arbeidsliv
i overskuelig fremtid.
Det har ikke bestandig vært slik. For noen generasjoner siden,
når foreldrene diskuterte fremtiden med sine barn, så var
ofte et vanlig spørsmål: «Skal du ta utdanning eller skal du i
industrien?»
I dag er det annerledes. I dag vet vi at man som oftest også må
ha utdanning for å gå inn i industrien.
Det å ha en formell utdanning er blitt selve nøkkelen for å kunne
komme ut i arbeidslivet for å lære mer. De som ikke har denne
inngangsbilletten sliter i fremtidens arbeidsliv. Dette skjer på
tross av at de aller fleste av oss vil si at det meste av det vi kan,
det har vi lært på jobben og i livet – ikke nødvendigvis på skolen.
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Det er ikke sikkert at alle har tenkt over det. Men opplæring
gjennom å være lærling er nok i bunn og grunn den opprinnelige
måten å lære en jobb på. Prinsippet om at en som ikke kan et fag,
går sammen med en som kan faget og lærer gjennom praktisk
arbeid har vært den vanligste – og antakelig også den beste
– måten å lære på.
Lærlingeordningen representerer på mange måter en unik verdi
i det norske arbeidslivet. Den sikrer lav arbeidsledighet og tidlig
tilknytning til arbeidslivet. Men ordningen er ikke bare viktig for
de som skal være lærlinger, den er også helt uvurderlig viktig
for bedriftene og for arbeidslivet.
Og hvorfor det? Jo, ganske enkelt for at med lærlinger må
bedriftene også ha fast ansatte fagarbeidere. Det er de som
skal være læremestrene, og når dette fungerer så er det med
å holde hjulene i gang bedriftene, i bransjene og i arbeidslivet.
For at vi skal lære må vi støtte oss på noen som kan mer enn
oss. Og den oppgaven tar bedriftene på alvor. Rett og slett fordi
det å investere i opplæring, kunnskap og kompetanse hos egen
ansatte er den viktigste investeringen en bedrift kan gjøre.
Hvis en fagarbeider på byggeplass eller på gulvet i et norsk verft
får en tegning i hånda som han ser er feil, så sier han fra om det
og han gjør det annerledes så det blir rett.
På en byggeplass ute i Europa eller på et verft i Korea, så vil de
gjerne se på tegningen og gjør det som står det – uansett om
de selv mener og vet at det er feil.
Så norske fagarbeidere er nettopp det som ligger i navnet – de
er eksperter i sitt fag. Og i Norge så har vi en arbeidslivsmodell
som lar de være nettopp det. Vi må få enda flere ungdommer til å
innse at de kan bli eksperter. Det er ganske enkelt det vi trenger!
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