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Årsmelding 2016 

Melhus menighetsråd 

 
 

Menighetsrådets sammensetning 
Faste medlemmer: 

Vibecke Paulsen Grønning  

Halldis Flakne  

John Olav Hodne  

Astrid Kassem Malum 

Herborg Hongset 

Gjertrud Løkken Knapstad 

Helge Bjørn Bæverfjord 

Jan Tore Wilhelmsen 

Kjellrun Solem  

 

Vararepresentanter: 
Nils Petter Svendsen Aune, 1. vara  

Øyvind Løvås 1. vara 

Ingeborg Eli Nideng  

Ingvild Knudsen Hammernes 

Nora Kregnes 

Bernt Fløttum 

Jan Fredrik Sagdahl  

Torill Lund 

Kjetil Johan Hasselø  

Paul Ivar Audun Lilleberg 
 

 

 

Arbeidsutvalget har bestått av: 

Vibecke Paulsen Grønning, leder 

Halldis Flakne, nestleder 

John Olav Hodne, sokneprest 

 

Fra høsten 2016 ble Øyvind Løvås valgt til  

konstituert nestleder i menighetsrådet og 

medlem av arbeidsutvalget. 

 

 

Representanter til fellesrådet: 
Jan ToreWilhelmsen  

Helge Bjørn Bæverfjord 

 

Astrid Kassem Malum  

(Personlig vara for Jan Tore Wilhelmsen) 

Herborg Hongset  

(Personlig vara for Helge Bjørn Bæverfjord) 

Fra høsten 2016 har Nils Petter Svendsen Aune og 

Vibecke Paulsen Grønning fungert som personlige 

vara i fellesrådet. 

 
Menighetsrådets kasserer er:  
Liv Inger S. Løkken  

 
Menighetsrådets regnskapsansvarlige er: 
Odd Jostein Håpnes 

 
 

 



Årsmelding 2016  side 2                     Melhus menighetsråd 

Menighetsrådets arbeid 
Melhus menighetsråd har hatt sju ordinære møter og et ekstraordinært møte i 2016.  

Det er behandlet 69 saker.  

Menighetsrådets møter avholdes tirsdagskvelder på kirkekontoret. 

Arbeidsutvalgets møter holdes onsdager, også disse på kirkekontoret. 

 

Verdt å nevne: 

 Det ble arrangert dugnad på Melhus kirkegård to kvelder i april, samt en dugnad i oktober. 

 Representanter fra menighetsrådet deltok i februar på konfirmantkveld på bedehuset. 

 Melhus menighetsråd arrangerte menighetens årsmøte på Melhus bedehus, søndag 6. mars. 

 Menighetsrådet har bistått kateketen på begge konfirmantfestene som ble avholdt i mai. 

 Representanter fra rådet har også hjulpet til ved arrangementet LysVåken. 

 

Menighetsrådet har også representanter inn i menighetens forskjellige råd og utvalg: 

 Gjertrud Løkken Knapstad, trosopplæringsutvalget 

 Bernt Fløttum, trosopplæringsutvalget 

 Jan Fredrik Sagdahl, styret i Helg i bygda 

 Astrid Kassem Malum, diakoniutvalget 

 Kjellrun Solem, diakoniutvalget 

 Ingvild Knudsen Hammernes, menighetens Kirkens Nødhjelp-kontakt 

 

 

Orgelinnsamlingskomiteen 
Menighetsrådet har enstemmig gått inn for å øke rådets egenandel til nytt orgel til 1,3 mill. kroner. 

Orgelinnsamlingskomiteen er satt sammen ved vedtak gjort i Melhus menighetsråd, og har hatt som 

hovedoppgave å samle inn penger til det nye orgelet i Melhus kirke, samt å skape engasjement rundt 

innsamlinga. Av de forskjellige arrangementene og lotteriene de har arrangert i 2016, må konserten med 

Arve Tellefsen i Melhus kirke spesielt trekkes fram. Arve Tellefsen og hans akkompagnør Jørgen  

Larsen, holdt konserten vederlagsfritt, og konserten ga en inntekt på kr. 57 000,-. 

Edgar Paulsens konsert i Melhus kirke ga en inntekt til det nye orgelet på kr. 27 000,-. Også denne konserten 

ble gitt vederlagsfritt.  

 

Orgelinnsamlingskomiteen har bestått av: 

Erik Tofte, leder 

Kjellrun Krutvik Mosdal 

Jan Sigfred Olsen 

Halldis Flakne, menighetsrådets representant fram til høsten 2016 

 

 

Menighetsrådets forlengede arm 

 

Menighetens utvalg er: 

 Gudstjenesteutvalg 

 Frivillig tjeneste i gudstjenestearbeidet 

 Musikkutvalg 

 Diakoniutvalg 

 Trosopplæringsutvalg 
 Konfirmantarbeidet 

 

Rapport fra utvalgene                                                                                      
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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.  
 

 

Gudstjenesteplanen 

Det er ikke gjort endringer i gudstjenesteplanen for Melhus. Det betyr at også i 2016 har det vært feiret 

gudstjenester etter forordning med 3 gudstjenester pr 4 uker, om sommeren 2 pr 3 uker.  

Fra statistikken tar vi med: 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Innmeldte / utmeldte 3 18 4 10 2 14 3 22 3 20 10 64 

Døpte 93 84 93 77 87  84 

Konfirmerte 83 89 107 99 117  78 

Kirkelige vigsler 16 17 16 18 19  9 

Kirkelige gravferder 46 49 42 55 56  52 

Gudstjenester /  
antall deltakere 

(gj.snitt) 

50* 8257 
(165) 

49* 
 
 

Total: 67 

8038* 
(164) 

 
10 550 

(157) 

55* 
 
 

Total: 72 

8 332* 
(151) 

 
10571 
(147) 

52* 
 
 

Totalt: 70 

8 877* 
(171) 

 
11 316 

(161) 

51* 
 
 

Totalt: 71 

8382 
(164) 

 
11370 
(160) 

51* 
 
 

Totalt:70 

8034 
(158) 

 
10597 
(151) 

Gudstj m. nattverd /  
antall deltakere 

(gj.snitt) 

14** 630 
(45) 

22 
 

1100 34 1669 
(49) 

33 1 520 
(46) 

26 1169 
(45) 

33 1272 
(39) 

Offer totalt /  
Offer eget arbeid 

227 282 115 651 195 582 125 880 222 241 139 664 205 553 118 714 218 221 117 923 196330 123787 

 

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

** Her er nattverd bare i kirken tatt med. 

 

Gudstjenesteutvalget har ikke avholdt møter i 2016. 

 

Frivillig tjeneste i gudstjenestearbeidet 
Dette er en underavdeling av Gudstjenesteutvalget, som fungerer fint på egne ben. 

Vi har i mange år hatt flere team av kirkeverter, tekstlesere og kirkekaffeverter. Noen har holdt på i årevis, 

andre i kortere perioder. De betyr mye for gudstjenesten, og mange sier at tjenesten betyr mye for dem. 

I 2016 var det 6 par 

Kirkeverter: Oddrun Brønstad og Øyvind Løvås, Marit og Alf Daaland, Mari Owesen og Arvid Løvås, Gunn 

Tove Hasselø og Jan Fredrik Sagdahl, Solrun Løvås og Jon Roar Bruholt, Sissel og Gjermund Brønstad 

( t.o.m vår-16, de fikk barn nummer to i august) Karen Onsøyen og Mali Skei ( f.o.m høst-16)  

Deres oppgaver er å ønske velkommen, dele ut salmebøker, hjelpe dåpsfamiliene tilrette, samle inn kollekten 

og rydde bøker etterpå. 

 

Tekstlesere leder prosesjonen, leser dagens tekster og teller opp kollekten sammen med klokkeren. I 2016 

var disse 6 tekstlesere: Bernt Fløttum, Ingvild Hammernes, Gunnar René Øie, Arnt Ove Løvås, Gjertrud 

Løkken Knapstad og Astrid Morland. 

 

Kaffevertene sørger for kirkekaffe etter gudstjenesten. I prinsippet skal de bare koke vann og sette fram 

kopper, kjeks og pulverkaffe til de vanlige gudstjenestene. Det er praten som er viktig, dette er ikke dagens 
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hovedmåltid. Når det er 4, 5- og 6-årsbokutdeling, eller Lys Våken,  kreves det mer, og da bakes det mye. 

Det er flere av vertene som tar med seg kaffe og hjemmebakst ellers også, og det settes det stor pris på! 

I 2016 er det disse som trofast har stilt opp: Gerd Hegerberg og Signy Myklebust, Oddrun og Marvin 

Bjørnebekk, Randi og Arvid Løvås, Marit og Joralf Rindli, Astrid Gustad og Marte Beret Gyllensten, Sonja 

og Ragna Marie Bruholt. 

Teamene rullerer etter oppsatte lister og bytter innbyrdes. De er trofaste og pliktoppfyllende og fortjener stor 

takk! 

 

Alle disse teamene trenger stadig fornyelse, forslag til nye mottas med takk! 

 

Varmbo, 4. mars 2017  

Astrid H. Morland 

 

 

Årsrapport fra Melhus diakoniutvalg år 2016 
 

Diakoniutvalgets medlemmer: Arvid Løvås, Kari Hammeren, Mildrid Vorseth, Astrid Gustad, Astrid 

Kassem Malum, Kjellrun Solem og Karen Onsøien. 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 i 2016.   

 

Melhus diakoniutvalgs hovedvirksomhet i 2016 har vært som tidligere år. 

 

- Vi hadde 8 treff på bedehuset og 10 treff på Kroa eldresenter. 8. juni hadde vi treff i kirken i 

samarbeid med Buen omsorgssenter og Kroa eldresenter. Melhus Pensjonistkor deltok og det ble 

servert kirkekaffe.  

- 48 jubilanter (80,90,95 og 100 åringer) fikk besøk og en liten oppmerksomhet fra menigheten, utført 

av en av våre 30 grendekontakter.  

 

- Busstur ble ikke arrangert i år, på grunn av lav interesse de siste år. 

Diakoniens dag 11. september, med gudstjeneste i kirken, og middag med kaffe i bedehuset etterpå. 

Sang av Ingrid Eggen Vårvik og Arild Vårvik og Magnus Norén og Randi Vik spilte firhendig på 

flygel.  

- 61 sørgende familier fikk innbydelse pr. brev til minnegudstjeneste allehelgensdags kveld. 75 til 

stede. Kvinnenes internasjonale bønnedag 4. mars ble arrangert på bedehuset med 32 deltagere.  

- Utdeling av gavekort til mat til jul ble finansiert av private gaver, gaver fra lag og foreninger og 

innsamling på stand og Vipps. Mange bidro med strikkede plagg, klær og annet. Nille, Freequent, 

Gull-åren, Europris, Apotek 1, Mama Rosa bidro med fine gaver. Juleinnsamlingen er et samarbeid 

mellom diakon og frivilligsentral. I 2016 ved diakon og Siv Reitan, pga. sykmelding på 

frivilligsentralen. Økning av antall søkere også i år, 30 familier mottok hjelp, samt at vi ga varme 

klær til to uteliggere. Bunnpris har gitt oss datovarer som vi fordeler til familier som ikke har penger 

til mat.  

-  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 2016. Et 

gjensynsmøte med sorggruppa for unge 3 år etterpå ble avholdt i høst. 2 stk fra Melhus. 

- Vi har 70 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 2017. 

 

Økonomi: Viser til regnskapet. 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 2016.    

 

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 Lundamo 

misjonshus den 9.mai 2017 med Horg diakoniutvalg som vert. Tema: Horg i den første kristne tida v/ 

Brit Inger Granmo Aune. 

 

Hjertelig takk til: alle de frivillige medarbeiderne, prestene og de andre ansatte.  

Diakonen retter en spesiell takk til diakoniutvalget for solid og godt samarbeid! 

 

 

Melhus, 06. februar 2017 

 

Tone Njøs 

Diakon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølging av dåpen 

Hovedmål for trosopplæringen: «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 

           – 85 døpte 

   Babysang – 12 barn deltok på minst halvparten av samlingene. Totalt deltok 66 barn på minst en samling. 

 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 – 38 barn. Av disse var 20 på Undretur før 

gudstjenesten. Undretur var nytt tiltak i 2015. 

 5-6 år: Gudstjeneste med utdeling av Kirkebok til 5- og 6-åringer – 32 barn. På samlingen lørdagen deltok 1 

5-åringer og 7 6-åringer. 

 7 år: Adventssamling på Melhus bedehus i samarbeid med [muv] – Adventssamlingen ble avlyst på grunn 

av manglende påmelding, men de frivillige bidro på familiesamlingen til [muv]. 

 8 år: Tårnagentdagen - 25 deltakere. Tårnagentdagen var en søndag i år.  
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 10 år: Fødselsdag – forsøkt gjennomført, men ingen deltakere. 

LysVåken – adventsnatt i kirken – 19 barn. Det er ikke veldig høyt, men ikke veldig lavt heller. Siden vi 

ikke lenger er på skolene og deler ut NT, blir dette delt ut på Lys Våken. LysVåken ble i 2016 flyttet fra 1. 

til 2. helga i advent, bl.a. pga korpsets storarrangement «Jul i Melhus».  

 Konfirmasjonsarbeid – 79 ungdommer deltok på konfirmantundervisningen. 

  
Tårnagentdag                                                             LysVåken 

 Medarbeiderkurs – et samarbeidsprosjekt mellom alle menighetene i Melhus kommune og Heimdal prosti, 

til sammen 8-9 menigheter. Dette gjør at vi får et større fellesskap av ungdomsledere, og hver av oss ansatte 

«slipper» med mindre innsats. Vi ønsker derfor å fortsette dette samarbeidet. Høsten 2016 startet 2 

fjorårskonfirmanter fra Melhus menighet på dette lederkurset. Fra de andre tre menighetene «våre» var det 

bare en fra hver. Det sier seg selv at det blir mindre interessant for alle parter dersom vi skal ha vårt «eget» 

opplegg og ikke være sammen med Heimdal Prosti, der vi nå samlet nesten 40 ungdommer til kurs. 

Vi har en 40 % stilling som menighetspedagog som har stått vakant fra 1. september 2014. Tusen takk til 

kateket Sonja Bruholt som gjennomførte LysVåken og var vår representant i samarbeidet om 

medarbeiderkurset. 

Trosopplæringsutvalget 
Har dette året bestått av: Gjertrud Løkken Knapstad og Bernt Fløttum (menighetsrådets repr.), 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 hatt ett møte dette året. Gjertrud Løkken Knapstad og Bernt 

Fløttum er våre representanter der. 

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! 

 

 

Melhus, 14. februar 2017 

 

Svanhild Christofie H. Sandberg 

Menighetspedagog 
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Årsmelding fra kateketen 2016 

Konfirmantarbeidet:  

I Melhus menighet var det bare 78 konfirmanter våren 2016. Det forholdsvis lave antallet skyldes til dels 

lite kull, og til dels relativt lav oppslutning. De 78 konfirmantene fikk velge mellom tre forskjellige 

opplegg, og vi hadde 19 på KRIK (Idrett), 35  Menighetskonfirmanter (Tradisjonelt opplegg), og 25 som 

speiderkonfirmanter. 

Lik året før, var det Hans Olav Rein, David Leithe, Vegard Bjørseth, Peter Sagdahl og Elias Landmark 

som stod for KRIK-opplegget, mens Kjell Arne Morland hadde speiderne og kateketen 

Menighetskonfirmantene. 

Vi var som vanlig på konfirmantleir på Mjuklia i januar, og mange flotte ledere stilte opp, blant annet 

gutta fra KRIK-gjengen som stilte som lovsangsband. Det er svært populært blant både konfirmanter og 

ledere, og gir en ekstra god stemning på leiren. 

Dette året fantes det ikke noe Road-service-team som vi har hatt besøk av de siste årene. Da var vi så 

heldige at guttene som var med som band på leir, som driver KRIK og som driver ungdoms-kveld-

arrangementet «Embrace» på bedehuset en lørdag i måneden, sa seg villige til å la en slik Embrace-kveld 

dedikeres konfirmantene. Dette gjorde at vi kunne gjennomføre tilsvarende opplegg dette året også. Vi 

inviterte noen ungdommer fra Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon «Changemaker» til å ha ei 

undervisningsøkt om KN og Fasteaksjonen, og så tok undertegnende ei økt om trosopplæring. Takk til 

menighetsrådsmedlemmer og foreldre som stilte som ledere/brannvakter denne kvelden. 

Høsten 2016 hadde vi ventet at det kom noen flere konfirmanter enn 78, men ble ganske overrasket da vi 

etter hvert stod med 108 påmeldte. Disse fordeles på de tre oppleggene: 60 menighetskonfirmanter, 20 

KRIKere og 28 Speidere. På KRIK-ledersida har vi to gutter som er med fra tidligere: Peter Sagdahl og 

Vegard Bjørseth, men vi har fått med flere andre ledere også: Mari Johanne Løvås, Cristina Truong, 

Mathias Landmark, David Sannesmoen, Synne Folstad Moen og Bjarte Rein. Flere av disse håper vi kan 

bli med neste år, og at vi da kan «fylle på med nye», slik at vi holder dette tilbudet gående. Det er svært 

populært. 

Vi hadde temakveld om rus på Øya høsten 2016 også, men siden melhusingene denne gangen var så 

mange, ble det bare plass til Hølonda-konfirmantene i tillegg. Vi sliter med å få med ledere på dette 

arrangementet, men gjennomførte arrangementet ved å utnevne noen konfirmanter til gruppeledere. 

Bortsett fra dette siste arrangementet, går det for tiden fint å få tak i ledere til arrangement i konfirmant-

tiden. Takk til Menighetsrådet som stiller opp på festene etter samtalegudstjenestene i mai. 

 

 

Melhus 13. februar 2017 

 

Sonja Bruholt  

Kateket 
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Musikkutvalget 

Musikkutvalget har ikke avholdt møter i 2016. 
 

 
 

Menighetens økonomi. 
Her vises det til vedlagte regnskap. 
 
 

 

Avslutning 
Menighetsrådet vil 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 2016! Det er en glede for menighetsrådet å ha så mange 

støttespillere som er villige til å gi av sin tid og kompetanse i tjenesten! 

 

Menighetsrådet ønsker videre å takke for et godt samarbeid med alle ansatte på kirkekontoret, og kirkens 

ansatte for øvrig.  

 

Menighetsrådet retter også en takk til styret for Melhus bedehus for godt samarbeid rundt gudstjenester og 

møter! Menighetsrådet er glad for at vi kan avholde menighetens årsmøte i gode lokaler. 
 

 

Vi håper mange svarer ja til nye utfordringer i tida som kommer! 

 

 

 

 

Melhus 07. mars 2017 

For Melhus menighetsråd, 

 

Vibecke Paulsen Grønning 

Leder Melhus menighetsråd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Menighetsrådets hovedregnskap for 2016 med merknader. 

Årsrapport for Helg i Bygda 


