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Årsmelding 2015 

Melhus menighetsråd 

 
 

Menighetsrådets sammensetning 

 
Menighetsrådet fram til kirkevalget: 
  
Astrid Kassem Malum(leder) 

Bente Brandsæter (nestleder, medlem i styret for 

Helg i Bygda) 

Bjørn Kåre Stjern (sekretær) 

John Olav Hodne (sokneprest) 

Trude Aasen Gustad ( repr. Fellesrådet.) 

Liv Marit Hovdal (Repr. Fellesrådet.) 

Arne Skarsem (repr. Trosopplæringsutvalget) 

Brit Estenstad 

Erik Tofte  

Kjetil Hasselø(vara) 

Solrun Gustad Løvås (vara) 

Arvid Løvås (vara) 

Jan Sigfred Olsen (vara) 

 

Arbeidsutvalget har bestått av 

Astrid Kassem Malum 

Bente Brandsæter 

John Olav Hodne 

 

Representanter til fellesrådet har vært 

Liv Marit Hovdal 

Trude Aasen Gustad 

Erik Tofte (vara) 

 

 

Menighetsrådets kasserer/ 

regnskapsansvarlig:  
Liv Inger S. Løkken / Odd Jostein Håpnes 

 

 

 
Nytt menighetsråd fra 01.11.15: 

 
Vibecke Paulsen Grønning (leder) 

Halldis Flakne (nestleder) 

John Olav Hodne (sokneprest) 

Astrid Kassem Malum(repr.Diakoniutvalget, 

personlig vara for Jan Tore Wilhelmsen 

Fellesrådet)) 

Herborg Hongset(personlig vara for Helge Bjørn 

Bæverfjord Fellesrådet) 

Gjertrud Løkken Knapstad(repr. 

Trosopplæringsutvalget) 

Helge Bjørn Bæverfjord(repr.Fellesrådet) 

Jan Tore Wilhelmsen(leder Fellesrådet.) 

Kjellrun Solem (Repr. Diakoniutvalget.) 

Nils Petter Svendsen Aune (vara og sekretær) 

Øyvind Løvås (vara) 

Ingeborg Eli Nideng (vara) 

Bernt Fløttum(vara) 

Nora Kregnes(vara) 

Jan Fredrik Sagdahl (vara, medlem i styret for 

Helg i Bygda) 

Torill Lund(vara) 

Kjetil Johan Hasselø (vara) 

Paul Ivar Audun Lilleberg (vara) 

Ingvild Knudsen Hammernes (vara og Kirkens 

Nødhjelp-kontakt) 

 

Arbeidsutvalget fra 01.11.15: 

Vibecke Paulsen Grønning 

Halldis Flakne 

John Olav Hodne 
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Representanter til fellesrådet fra 

01.11.15: 

 
Jan ToreWilhelmsen (leder) 

Helge Bjørn Bæverfjord 

Astrid Kassem Malum (Personlig vara for Jan 

Thore Wilhelmsen) 

Herborg Hongset (Personlig vara for Helge Bjørn 

Bæverfjord.) 

 

                                                                                                                                        

Menighetsrådets arbeid 

 

Melhus menighetsråd har hatt åtte ordinære møter 

og et konstituerende møte i 2015. Det er behandlet 

60 saker.  

 

Verdt å nevne: 

 Det ble arrangert hyggekveld for ansatte og 

frivillige medarbeidere på Melhus bedehus 

7.mars. Ca. 60 deltok. 

 I samarbeid med Det Norske Misjonsselskap 

arrangerte vi misjonsfest i januar med stor 

deltagelse. 

 Det ble arrangert dugnad på Melhus kirkegård 

to kvelder i mai. 

 Kontrakt om bygging av nytt kirkeorgel levert 

av Orgelbau Kuhn ble undertegnet. 

 I september avholdt vi kirkevalg. 

 

 

 

Menighetsrådets forlengede arm 

 

Melhus menighetsråd har et stort korps av frivillige 

medarbeidere. Vi er takknemlig for alle dem som 

har regelmessige oppdrag gjennom hele året og de 

som hjelper til med faste arrangement en eller to 

ganger i året. 

 

Utvalg: 

 Gudstjenesteutvalg 

 Musikkutvalg 

 Diakoniutvalg 

 Trosopplæringsutvalg
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Rapport fra utvalgene 

 

Årsrapport for 2015 fra Gudstjenesteutvalget. 
 

Gudstjenesteutvalget har i 2015 ikke hatt noen 

møter.  

Utvalget består av følgende personer : 

 

Erik Tofte, Kirsten P.Øie, Bjørn Vevang , John 

O. Hodne og Alf G.Daaland. 

 

De frivillige har som sedvanlig vært meget godt 

styrt av Astrid Morland. Dette gjelder 

kirkeverter, tekstlesere og tilretteleggere for 

kirkekaffe. Det er stadig noe utskifting i denne 

tjenesten og behov for nye. Astrid Morland leder 

arbeidet med oppfølging av lister for tekstlesere, 

kirkeverter og kirkekaffe tjenesten. Vi regner 

med at utvalget skiftes ut med inntreden av nytt 

menighetsråd.  

  

  

Musikkutvalget 

 

Musikkutvalget har i 2015 ikke vært i aktivitet. 
 

 Årsrapport fra Melhus 

diakoniutvalg år 2015 

 

Diakoniutvalgets medlemmer: Bjørg Singstad, 

Arvid Løvås, Kari Hammeren, John og Mildrid 

Vorseth Fra sommeren 2015 ga John Vorseth og 

Bjørg Singstad seg. Astrid Gustad og Karen 

Onsøien begynte i diakoniutvalget sommeren 

2015.  Diakonen er selvskreven medlem og 

sekretær. Vi har jobbet med å få tak i flere som 

vil være med i diakoniutvalget, uten å nå målet 

med å få et diakoniutvalg med 7 medlemmer.   

 

Melhus diakoniutvalgs hovedvirksomhet i 2015 

har vært som tidligere år. 

 

- Vi hadde 8 treff på bedehuset og 4 treff 

på Kroa eldresenter. 3. juni hadde vi treff 

i kirken i samarbeid med Buen 

omsorgssenter og Kroa eldresenter. 

Melhus Pensjonistkor deltok, og det ble 

servert kirkekaffe.  

 

 

 

- 50 jubilanter (80,90,95 og 100 åringer) 

fikk besøk og en liten oppmerksomhet fra 

menigheten, utført av en av våre 30 

grendekontakter.  

- Bussturen 12. august ble avlyst på grunn 

av manglende påmelding. De 7 som var 

påmeldt fikk tilbudet om å bli med 

bussturen til Horg/Flå 11.august, og 4 

takket ja til dette.  

- Diakoniens dag 13. september, med 

gudstjeneste i kirken og middag med 

kaffe i bedehuset etterpå. Sang av Leif 

Idar Skei, og Magnus Norén spilte på 

flygel.  

- 72 sørgende familier fikk innbydelse pr. 

brev til minnegudstjeneste 

allehelgensdags kveld. 111 til stede. 

Kvinnenes internasjonale bønnedag 6. 

mars ble arrangert på bedehuset med 29 

deltagere.  

- Utdeling av gavekort til mat til jul ble 

finansiert av private gaver(6200 kr). 

Gaver fra sanitetslag og andre 

foreninger(31000), og innsamling på 

stand (ca. 25500 kr). Mange bidro med 

strikkede plagg, klær og annet. 

Handelsstanden sponset noen matvarer. I 

2015 fikk vi julegaver til alle barna fra en 

facebookgruppe som kaller seg «God jul, 

lille venn». Juleinnsamlingen er et 

samarbeid mellom diakon og Melhus 

frivillighetssentral. Økning av antall 

søkere også i år, 29 stk. mottok hjelp. I 

romjulen 2015 tok Bunnpris kontakt og 

ville gi mat som går ut på dato til 

frivillighetssentral/diakonien, og vi har 

gitt det vi har fått til dem som søkte om 

hjelp til jul. Dette vil fortsette i 2016.  

-  Tilbud om sorggrupper for voksne ble 

gitt, men har ikke hatt sorggruppe i år. 

Sorggruppe for unge i samarbeid med 

psykisk helsetjeneste og frivilligsentralen 

har ikke vært virksom i 2015.  

- Vi har 75 frivillige medarbeidere fordelt 

på de ulike diakonale oppgavene. I tillegg 

har vi 3 besøkere som er disponible i sorg 

når det meldes behov via prester eller 

diakon.  
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Delmål/visjon:  

- Gi tilbud om sorggrupper på tvers av 

menighetene. Dette tilbudet får pårørende 

gjennom prestene som gir en brosjyre ved 

sorgsamtalen, og nytt tilbud gis ved 

minnegudstjenesten. Sorggruppe for ungdom 

(12 – 18 år) er klar til å starte opp når det 

meldes inn behov.  

- Fortsette å utvikle gavekort til jul. Ser at 

behovet for de som trenger hjelp er 

mangfoldig. Noen trenger å få middager fra 

Buen fremfor penger til mat, andre trenger 

penger både til mat og varme klær til ungene.  

- Rekruttere nye medlemmer til 

diakoniutvalget. Vi trenger 2-3 nye på plass 

innen våren 2016. 

 

Økonomi: Viser til regnskapet. 

Matvarer/annonser ble dyrere, 

inngangssummen var den samme, så 

formiddagstreffene gikk ofte i underskudd. 

Takker for det budsjetterte beløpet for 

diakonien på kr 25.000 Vi takker for alle som 

bidro i juleinnsamlingen, med penger, 

julegaver og strikkede sokker og klær. Takk 

for kirkeofringene i 2015.    

 

Diakoniutvalget takker menighetsrådet for 

godt samarbeid i året som er gått. 

Medlemmene i menighetsrådet og i 

menigheten inviteres herved til det årlige 

festmøtet i diakonien på Øya vgs den 3.mai 

2016 med Melhus diakoniutvalg som vert. 

Tema: «Jeg-en frivillig» v/ Helge 

Gudmundsen. 
 

Hjertelig takk til: alle de frivillige 

medarbeiderne, prestene og de andre ansatte.  

Diakonen retter en spesiell takk til diakoniutvalget 

for solid og godt samarbeid!  

  

Trosopplæring 

Oppfølging av dåpen 

I trosopplæringsplanen for Melhus menighet står 

det: «Menigheten skal vise omsorg for barna, be 

for barna, lære dem selv å be, og hjelpe dem til å 

bruke Guds ord og nattverden, slik at de kan leve 

og vokse i den kristne tro som forankrede og frie 

mennesker.» Dette forsøkte vi å ivareta ved ulike 

tiltak som: 

 

 0 år: Dåpssamtale med fadderhilsen og dåpsbok 

           – 79 døpte 

Babysang – 53 barn med foreldre.

 1-3 år: Hilsen til 1-, 2- og 3-års dåpsdag.

 2-3 år: Foreldre- fadder- og besteforeldrekurset 

ble avlyst pga. manglende påmelding. 

 4 år: Gudstjeneste med utdeling av bok til 4-

åringer – 39 barn. Av disse var 28 på Undretur før 

gudstjenesten. Undretur er nytt tiltak i 2015. 

 5-6 år: Gudstjeneste med utdeling av Kirkebok 

til 5- og 6-åringer – 28 barn. Nytt i år var at 5-

åringene fikk bok, og samling på lørdagen før 

gudstjenesten. På samlingen deltok 4 5-åringer og 

8 6-åringer.

 7 år: Adventssamling på Melhus bedehus i 

samarbeid med [muv] – 17 barn deltok, av dem 

var 12 barn 7 år.

 8 år: Tårnagentdagen - 19 deltakere. 

Tårnagentdagen var en lørdag i år. 

 

 10 år: Lys Våken – adventsnatt i kirken – 22 

barn. Vi var litt uheldig og kolliderte med flere 

større arrangement, blant annet skolekorpsets nye 

satsing "Jul i Melhus". Vi må vurdere å finne ei 

anna helg. 

 

Tårnagentdag, foto: John Lerli 

 
 

 Konfirmasjonsarbeid – 117 ungdommer deltok 

på  konfirmantundervisningen.

 Medarbeiderkurs – 3 ungdommer fra vår 

menighet startet på kurset denne høsten. Kurset 

avsluttes i 2016. Kurset er et samarbeid med Flå, 

Horg, Hølonda og 4 menigheter i Heimdal prosti. 

Vi har en 40% stilling som menighetspedagog 

som har stått vakant fra 1. september 2014. 

Tusen takk til kateket Sonja Bruholt som 

gjennomførte LysVåken selv om det ikke var 

hennes arbeidsoppgave. Hun er også vår 

representant i samarbeidet om 

medarbeiderkurset. 
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Trosopplæringsutvalget 
Har dette året bestått av: Arne Skarsem 

(menighetsrådets repr. før kirkevalget), Gjertrud 

Løkken Knapstad og Bernt Fløttum 

(menighetsrådets repr. etter kirkevalget), 

Margrethe Sannesmoen Løvseth og Marthe Sørli 

Nøstum. Menighetspedagog Svanhild Christofie 

H. Sandberg er med som ansatt. 

Trosopplæringsutvalget har ikke hatt møter dette 

året. 

Styringsgruppa for menighetene i Melhus har 

ikke hatt møter dette året. 

Barne- og ungdomsarbeid 
Vi samarbeider med de kristne organisasjonene 

og søker å støtte opp om deres arbeid for å skape 

et tilbud til alle barn og unge i menigheten. 

De nye arrangementene i trosopplæringen er 

finansiert over statsbudsjettet, og det føres eget 

regnskap som forelegges bispedømmekontoret. 

Det føres derfor ikke over menighetsrådets 

regnskap. 

Takk 

Tusen takk til alle de frivillige som har vært 

med slik at vi har fått til dette 

trosopplæringsarbeidet i år! 

 

Årsmelding om konfirmantarbeidet i 

Melhus menighet 2015 

 

I Melhus menighet var det 117 konfirmanter i 

mai 2015. Vi tilbyr for tiden fire (fem) 

forskjellige opplegg til konfirmantene: 

- Menighetskonfirmanter, som er det man 

tradisjonelt forbinder med 

konfirmantopplegg, at man møter til 

samlinger i grupper der det samtales over 

forskjellige tema. Det er kateketen som 

har menighetskonfirmantene. Noen av 

menighetskonfirmantene deltok som 

musikk-konfirmanter og bidro med 

musikk og sang på 3-4 gudstjenester. 60 

konfirmanter var menighetskonfirmanter, 

og av disse var det 8 på musikk-gruppa 

- KRIK-konfirmanter, som er 

idrettskonfirmanter som får drevet fysisk 

aktivitet som skal utfordre og inspirere. 

Tilbudet er svært populært og det er stor  

 

rift om de 20 plassene vi kan tilby. Krik-

opplegget ble ledet av Hans Olav Rein, David 

Leithe og Elias Landmark m.fl. 

- Soul-konfirmanter, som er medlemmer i 

Melhus Soul-children. Det var 13 

soulkonfirmanter dette året 

- Vi viderefører speider-konfirmant-

opplegget. Det er Sokneprest Kjell Arne 

Morland som har dette opplegget. De har 

samlinger med speidervri og er delt i 

patruljer. Det er plass til 24 konfirmanter 

i speideropplegget. 

Både KRIKerne og Soul-konfirmantene har 

egne samlinger for enkelte sentrale tema i 

løpet av året, utenom det de får med seg 

gjennom tekster og andakter på korøvelsene 

og treningssamlingene. 

Vi var på leir på Mjuklia i januar 2015 også. 

Mange flotte ledere stilte opp og bidro til å 

gjøre leiren til en god opplevelse også for 

disse konfirmantene. Over 100 ungdommer 

er mange på en gang, men det går bra når vi 

er på et så bra sted som Mjuklia og vi også 

har mye erfaring med leirarbeid. 

Vi fikk også i år besøk av Roadservice 

(undervisning og konsertopplegg) 

Arrangementet er for alle konfirmantene i 

Melhus, Horg, Flå og Hølonda, og fant sted 

på Melhus Bedehus. 

Høsten 2015 var det bare 78 konfirmanter 

som startet undervisning. Hovedgrunnen til 

det lave tallet, er at 2001-kullet er mye 

mindre enn det forrige. I tillegg har vi relativt 

lav oppslutning i år. Det kan ha noe med 

hvordan det ble informert overfor de 

potensielle konfirmantene, da vi ikke fikk 

komme på besøk på skolen denne våren, men 

fikk sende info via uke-post på skolen. Noen 

signaler tyder på at det ikke fungerte helt 

optimalt. 

Vi arrangerte Temakveld også om høsten 

2015. Siden melhusingene var såpass få, 

inviterte vi også Horg og Flå til dette 

arrangementet i tillegg til Melhus og Hølonda 

slik vi har gjort før, så i år var det 140 

konfirmanter til stede. Det fant også i år sted 

på Øya vgs, og vi ser det som tjenlig å 

fortsette samarbeidet med dem om denne 

kvelden. Skolen får presentere seg for 

konfirmantene, også som en rusfri skole, og 

noen av elevene stiller opp som gruppeledere. 
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Det går noenlunde greit å få tak i 

ungdomsledere til arrangement i 

konfirmanttiden. For tiden har vi en stor 

gruppe med ungdommer fra den 

«indrekirkelige» krets som vil være med, så 

det er ikke noe problem med ungdommelig 

lederskap. Vi skulle imidlertid fortsatt gjerne 

hatt noen flere voksne som var med, og vi har 

fortsatt ikke noe utvalg eller komite som 

kunne stått for praktisk tilrettelegging på 

diverse arrangement. Menighetsrådet tar det 

praktiske ansvaret for festene etter 

samtalegudstjenestene i mai, og Bjørg og 

Leif Inge Sandberg har i flere år tatt ansvar 

for servering på foreldremøtet om høsten. 

Begge disse fungerer utmerket. 

 

     Årsmelding om 
konfirmantarbeidet i 
kortversjon: 

 

Våren 2015 ble 117 ungdommer konfirmert i 

Melhus kirke. Vi har dette året tilbudt fire 

(fem) forskjellige opplegg: 

Menighetskonfirmant (tradisjonelt) + 

musikk-konfirmant, Soul-konfirmant, KRIK-

konfirmant og Speider-konfirmant-opplegg. 

Det er sokneprest Kjell Arne Morland som 

står for speider-opplegget. Takk til Hans 

Olav Rein, David Leithe og Elias Landmark 

m.fl. som har drevet KRIK-opplegget, og til 

lederne i Soul-children Melhus for deres 

innsats. 

I tillegg til de jevnlige samlingene, har 

konfirmantene vært på helge-leir på Mjuklia 

på Berkåk, deltatt på temakveld om rus 

(sammen med Hølondakonfirmantene), 

Roadservice, undervisning og konsert 

(sammen med konfirmantene i alle fire 

menighetene) og gått med bøsse for Kirkens 

Nødhjelp i fasteaksjonen. 

Det er ganske greit å finne ungdomsledere til 

arbeidet for tiden, men vi skulle gjerne hatt 

noen flere voksne, og en praktisk komite. 

Skoleåret 2015-16 har vi 78 konfirmanter. 

Kullet er vesentlig mindre enn i fjor, men 

prosenten er også relativt lav. 

 

 

     Årsmelding kateketens 
andre oppgaver 

Det nye testamentet ble heller ikke i år delt ut 

på skolene. De 24 som kom på Lys våken, 

fikk hver sin bok. Kateketen tok denne 

oppgaven også i 2015, siden vi ser det som 

en godt innarbeidet tradisjon som folk 

kjenner til. Vi tror det ville skadet arbeidet å 

ikke gjennomføre dette i år. Kateketen fikk 

betalt som menighetspedagog for dette, siden 

det slett ikke er rom for dette i 50% stilling. 

 

      Barnehagesamlingene i kirka før jul ble også     

      gjennomført i 2015 med mange hundre barn  

      tilstede i kirka. En barnehage uteble og  

      dermed ble det ikke noe problem med  

      for mange barn på den ene samlingen slik 

      det har vært i 2 år.     

      

 

                                                                                               

Gudstjenesten er menighetens 

hovedsamling rundt ord og 

sakrament. 

 

I Melhus menighet er det hovedgudstjeneste 

cirka tre av fire søndager i måneden. I 

adventstiden er det gudstjeneste og førjulskaffe 

på Rosmælen og Øysand. Familiemesse på 

Melhus bedehus en gang pr semester.  

 

Ved hovedgudstjenestene er det ofte nattverd, og 

nesten alltid dåp, og nesten alltid kirkekaffe. 

Dette skal være pulsslaget og kilden i 

menigheten, hvor man både kan kjenne seg 

oppreist i møte med Gud og med hverandre.  
 

Ny lokal grunnordning for gudstjenesten har vært 

i bruk siden 1 søndag i advent 2012 og har 

fungert godt.  Ny salmebok ble tatt i bruk 1. 

søndag i advent i 2013. Den har blitt godt mottatt 

i menigheten. Nye salmer har funnet sin plass i 

gudstjenesten og beriket samlingene.  
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I 2015 har vi ikke hatt fast kantor på plass. 

Organisten i Horg og Flå, Magnus Noreen og 

organisten i Hølonda, Randi Vik, har vært svært 

tjenestevillig og gjort at vi ikke bare har hatt 

ukjente vikarer ved orgelet. Dette har ikke minst 

lettet samarbeidet om gudstjenestene mellom 

prest/menighetspedagog/ kateket og organist. 

Men uten fast kirkemusiker har det ikke vært 

arbeidet planmessig med salmekvelder o.a. og i 

gudstjenesteutvalget har det vært liten aktivitet. 
 

 

Det har i 2015 vært gjort noen forsøk med 

hverdagsgudstjenester for gudstjenester  i  

tilknytning til trosopplæringen. En av 

utfordringene med hverdagsgudstjenester er å 

imøtekomme ønsker om barnedåp.  

Dåpsfamiliene ønsker gjerne ikke dåp på 

hverdager.   

Melhus menighet har hatt 4 gudstjenester på 

NRK radio i løpet av 2015. Tilbakemeldingene 

fra NRK er de aller beste. NRK skriver om 

gudstjenestene fra Melhus at: 
 

  «de kjennetegnes ved gode valg av lett 
gjenkjennbare salmer, dyktig traktering av orgel,  
  flott korsang, tydelige tekstlesere og inkluderende 
og lettfattelige prekener.  
  Når språket er enkelt og elegant på samme tid, er 
det lett å ta til seg det som blir sagt.  
  Vi trekker gjerne frem framføringen av ‘Det hev 
ei rose sprunge’ i kombinasjon med ‘The Rose’  
  samt ‘Blå Salme’ som spesielt vakker. På vegne av 
NRK takker vi for godt samarbeid.  
  Hanne Næss Tremoen og Dagfinn Albertsen.» 
 

Musikalsk ansvarlig ved 3 av gudstjenestene var 

Christine Goedecke og ved 1 gudstjeneste 

Magnus Noreen.  

 

 

Gudstjenesteplanen 

Det er ikke gjort endringer i gudstjenesteplanen 

for Melhus. Det betyr at også i 2015 har det vært 

feiret gudstjenester etter forordning med 3 

gudstjenester pr 4 uker, om sommeren 2 pr 3 

uker.  

Fra statistikken tar vi med: SE VEDLEGG 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

* Her er gudstjenester bare på søndager og helligdager tatt med.  

 

** Her er nattverd bare i kirken tatt med
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Menighetens økonomi. 

 
Her vises det til vedlagte regnskap. 
 
 

 

Avslutning 

 

2015 ble et år med utfordringer i menigheten.  

Prosessen rundt nytt kirkeorgel ble fullført, men 

før kontakten ble undertegnet ble orgelpipene fra 

Skottland, som ble oppbevart på et galleri i kirken, 

fjernet. Saken ble anmeldt til politiet men er siden 

henlagt. Pipene ble heldigvis funnet på loftet over 

kirketaket. Denne saken har vært en stor 

belastning for alle i menighetsrådet og menigheten 

som sådan og skapte mye negativ oppmerksomhet 

i media. 
 

Menighetsrådet vil rette en takk til styret for 

Melhus bedehus for godt samarbeid rundt 

gudstjenester og møter! Menighetsrådet er særlig 

glad for at vi kan avholde menighetens årsmøte i 

gode lokaler. 
 

Menighetsrådet vil også rette en hjertelig takk til 

alle ansatte og det store korps av frivillige 

medarbeidere som har bidratt med sin tjeneste i og  

for menigheten i 2015! Det er en glede for 

menighetsrådet å ha så mange støttespillere som 

er villige til å gi av sin tid og kompetanse i 

tjenesten. 

  

Vi håper mange svarer ja til nye utfordringer i tida 

som kommer. 

 

Melhus 3.februar 2016 

 

For Melhus menighetsråd 

 

Astrid Kassem Malum 

Tidligere leder i Melhus menighetsråd 

 

Vedlegg:  

Kirkelig statistikk 

Menighetsrådets hovedregnskap for 2015 med 

merknader. 


