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Årsmelding 2017 

Melhus menighetsråd 

Menighetsrådets sammensetning: 
John Olav Hodne, fram til 06/17 

Merete Sand, fra 08/17 

Helge Bjørn Bæverfjord 

Halldis Flakne  

Vibecke Paulsen Grønning  

Herborg Hongset 

Astrid Gjengstø Kassem 

Gjertrud Løkken Knapstad 

Kjellrun Solem  

Jan Tore Wilhelmsen 

 

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 
 

Merknad: 
Nils Petter Svendsen Aune, Øyvind Løvås og 

Ingeborg Eli Nideng har store eller hele deler 

av 2017, møtt som faste representanter i 

rådet grunnet innvilgede permisjoner. 

Arbeidsutvalget har bestått av: 

Vibecke Paulsen Grønning, leder 

Gjertrud Løkken Knapstad, nestleder 

John Olav Hodne, sokneprest; fram til 06/17 

Merete Sand, sokneprest; fra 08/17 

 

 

Representanter til fellesrådet: 
Jan Tore Wilhelmsen  

Helge Bjørn Bæverfjord 

Vibecke Paulsen Grønning 

(Personlig vara for Jan Tore Wilhelmsen) 

Herborg Hongset  

(Personlig vara for Helge Bjørn Bæverfjord) 

 

 
Menighetsrådets kasserer har vært:  
Liv Inger Skimmeli Løkken  

 
Menighetsrådets 

regnskapsansvarlige har vært: 
Odd Jostein Håpnes 
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Årsrapport fra Melhus menighetsråd 2017  
Melhus menighetsråd har hatt sju ordinære møter i 2017 og behandlet 62 saker.  

Menighetsrådet har avholdt sine møter tirsdagskvelder på kirkekontoret. 

Arbeidsutvalgets møter har vært på onsdager, også disse på kirkekontoret. 

 

2017 ble et år med en rekke store markeringer i og for vår menighet og kirke. Melhus 

menighetsråd har arrangert eller bidratt ved disse markeringene: 

 Vigsling av diakon Njøs 

Søndag19. februar ble diakon Tone Njøs vigslet til sin gjerning i Melhus kirke. Hun 

ble vigslet av daværende biskop Tor Singsaas Tilstede var også prost Øystein Flø, 

samt prester og representanter fra soknets fire menigheter. Høytideligheten ble 

avsluttet med fest-kirkekaffe på Melhus bedehus. 

 Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Hodne 

Kristi Himmelfartsdag, torsdag 25. mai, ble det holdt avskjedsgudstjeneste for 

sokneprest, John Olav Hodne. Dette var en fellesgudstjeneste for alle menighetene i 

soknet, og alle de fire menighetene var representert i en fullsatt Melhus kirke. Spesielt 

minneverdig ble gudstjenestens avslutning, da kantor Christine Goedecke til 

postludium, spilte opp med «Udsigter fra Ulriken»; på folkemunne «Nystemten», og 

hele menigheten reiste seg og klappet i takt. Avskjedsfesten på Melhus bedehus i 

etterkant av gudstjenesten, ble ledet av sokneprest Kjell Arne Morland. 

 Orgelinnvielse 

Det nye orgelet ble innviet med festgudstjeneste i Melhus kirke, søndag 4. juni. 

Gudstjenesten var ved Hodne og Flø, og ved orgelet satt kantor Goedecke og tidligere 

organist Kari Frisvoll. Melhus pensjonistkor deltok med sang.  

 Festkonsert for orgelet 

Mandag 5. juni inviterte Melhus menighetsråd og kantor Goedecke til festkonsert i 

anledning innvielsen av det nye orgelet. Bjørn Andor Drage, kantor Goedecke og flere 

lokale aktører deltok musikalsk. Tilstede i konserten var også representanter for 

orgelbygger Orgelbau Kuhn. Sokneprest Hodne var kveldens konferansier. 

 Innsettelse av ny sokneprest 

Merete Sand ble innsatt som ny sokneprest med gudstjeneste ved prost Flø i Melhus 

kirke, søndag 27. august. Den høytidelige begivenheten ble videre feiret med 

kirkekaffe på Melhus bedehus, ledet av Gjertrud Løkken Knapstad. 

 Frivillighetsfesten 

Tirsdag 24. oktober inviterte menighetsrådet alle menighetens ansatte og frivillige til 

festkveld på Melhus bedehus. Kveldens foredragsholder var Aud Kristin Aasen, 

rådgiver v/ Nidaros bispedømmekontor som talte over temaet «Frivillighet- en gave og 

en oppgave». Det ble servert varmmat og kaker. 85 personer var tilstede denne 

kvelden. 
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For øvrig nevnes: 

 Menighetsrådet deltok da Melhusbanken inviterte til konsert med Bjarne Brøndbo i 

Melhus kirke, 9. februar. Melhusbanken overrakte overskuddet fra konserten, samt 

egne midler, totalt kr. 100 000,- til det nye orgelet den 14. februar 2017. 

 Representanter fra menighetsrådet deltok i februar på konfirmantkveld på bedehuset. 

 Melhus menighetsråd arrangerte menighetens årsmøte på Melhus bedehus, søndag 12. 

mars. 

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

retter menighetsrådet en spesiell takk til Melhus-speiderne som deltok på dugnaden 

med ledere, speidere og deres foreldre, etter invitasjon fra menighetsrådet. 

 Menighetsrådet bistod kateketen på begge konfirmantfestene som ble avholdt i mai. 

 Menighetsrådet bistod kantoren i forbindelse med at Nidarosdomens guttekor med 

organist Erling With Aagård holdt konsert i Melhus kirke 11.06.17. 

 Melhus kirke 125 år 

Melhus menighetsråd vedtok høsten 2017 å utsette markeringen av Melhus 125-års 

jubileum til januar 2018. Menighetsrådet utnevnte en egen jubileumskomite for 

kirkejubileet, og komiteen avholdt to møter innen utgangen av 2017. 

 Leder og nestleder i Melhus menighetsråd står på valg årlig. Menighetsrådet vedtok i 

sitt møte i november å utsette valget til januar 2018 av praktiske årsaker. 

 

 

 

 

Menighetsrådets forlengede arm er menighetens utvalg: 

 Gudstjenesteutvalg 

 Musikkutvalg 

 Diakoniutvalg 

 Trosopplæringsutvalg 

 

 

Merknad:  

Det har ikke vært avholdt egne møter i gudstjeneste- og musikkutvalg i 2017. Avgjørelser av 

en viss størrelse i forbindelse med gudstjenester og kirkemusikalsk virksomhet har blitt 

behandlet i Arbeidsutvalget og i menighetsrådets møter ved behov. 
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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. Det er ikke 

gjort endringer i gudstjenesteplanen for Melhus, og det betyr at det også i 2017 har vært 

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

uker.  

Det ligger fast at gudstjenesten 3. søndag i advent avholdes på Øye Grendahus på Øysand. 

Gudstjenesten på Rosmælen gikk ut i år fordi julaften falt på 4. søndag i advent.  

I forbindelse med Lutherjubileet ble det avholdt 4 temagudstjenester slik hovedkomiteen for 

reformasjonsjubileet i Den norske kirke la opp til med følgende tema: «Nåden alene», 

«Skaperverket er ikke til salgs», «Frelsen er ikke til salgs», «Mennesket er ikke til salgs». 

Temaet «Skaperverket er ikke til salgs» ble lagt til «Skaperverkets dag» i år.  

2. søndag i advent tok menigheten imot «Fredslyset fra Betlehem» (På Lys Våken-

gudstjenesten)  

Frivillige har også i år sørget for kaffe og noe å bite i etter de fleste gudstjenestene.   

 

Fra statistikken tar vi med:  

 

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

** Her er nattverd bare i kirken tatt med. 

*** Offeret julaften og juledag ble ikke innsatt i 2017.  

 

Skolegudstjenester 

Det har vært avholdt skolegudstjenester for Brekkåsen, Høyeggen, Rosmælen, Gimse barne- 

og ungdomsskole før jul. Det har vært godt samarbeid med lærerne ved de ulike skolene, og 

både elever og lærere har lagt ned mye arbeid med gjennomføringen av gudstjenestene. 

Skolegudstjenestene har vært godt besøkt. Krav om aktiv påmelding ser ikke ut til å ha 

påvirket deltakelsen.  

Øya skole la også sin årlige avslutningsgudstjeneste til Melhus kirke i år.  

 

 2017 2012 2013 2014 2015 2016 
Innmeldte / utmeldte 2 19 4 10 2 14 3 22 3 20 10 64 

Døpte 63 84 93 77 87  84 

Konfirmerte 109 89 107 99 117  78 

Kirkelige vigsler 13 17 16 18 19  9 

Kirkelige gravferder 47 49 42 55 56  52 

Gudstjenester /  
antall deltakere 

(gj.snitt) 

49* 
 
 
Totalt 69 

8148* 
(166) 

 
    11093 
     (166) 

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) 

29** 1554 
      (53) 

22 
 

1100 34 1669 
(49) 

33 1 520 
(46) 

26 1169 
(45) 

33 1272 
(39) 

Offer totalt /  
Offer eget arbeid 

95094***  195 582 125 880 222 241 139 664 205 553 118 714 218 221 117 923 196330 123787 
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Årsrapport for 2017 fra de øvrige utvalgene:   
 

                                                                       

Årsrapport fra Melhus diakoniutvalg år 2017 
Diakoniutvalgets medlemmer: Arvid Løvås, Kari Hammeren, Mildrid Vorseth, Astrid Gustad 

og Karen Onsøien. Diakonen er selvskreven medlem og sekretær. Vi har jobbet med å få tak i 

flere som vil være med i diakoniutvalget, og Per Arthur Løfall og Kjellrun Solem ble med i 

diakoniutvalget høsten 2017. 

 

Melhus diakoniutvalgs hovedvirksomhet i 2017 har vært som tidligere år. 

 

 Vi hadde 9 treff på bedehuset og 5 treff på Kroa eldresenter. 7. juni hadde vi treff i 

kirken i samarbeid med Buen omsorgssenter. Melhus Pensjonistkor deltok og det ble 

servert kirkekaffe. Treffene på Kroa ble avsluttet mai 2017 på grunn av lite oppmøte. 

 62 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, men Horg menighet arrangerer en busstur som er åpen 

for alle 4 menigheter.  

Diakoniens dag 10. september, med gudstjeneste i kirken, og middag med kaffe i 

bedehuset etterpå. 4 fra Eritrea sang og ble intervjuet på scenen. 

 73 sørgende familier fikk innbydelse pr. brev til minnegudstjeneste allehelgensdags 

kveld. 111 var til stede. Kvinnenes internasjonale bønnedag 3. mars ble arrangert på 

bedehuset med 30 deltagere.  

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

foreninger og innsamling på stand og Vipps. (ca. 73 000 kr). Mange bidro med 

strikkede plagg og klær. Freequent, Gull-åren, Europris, Vitus Apotek, Sport 1, 

Brillesalongen, Ark, og Mama Rosa bidro med fine gaver. Juleinnsamlingen 

samarbeidet i år med valgfaggruppa «Innsats for andre» fra Gimse ungdomsskole. 

Økning av antall søkere, 55 familier søkte. Diakonen samarbeidet med Nav for å 

prioritere hvilke familier som hadde størst behov. Coop Extra og Rema 1000 ga oss 

varer. Bunnpris har gitt oss datovarer som vi fordeler til familier som ikke har penger 

til mat gjennom hele 2017.  

 Tilbud om sorggrupper for voksne ble gitt, men ingen har i år benyttet dette tilbudet.  

 Vi har 90 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.  

 

 

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.  
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 Fortsette å utvikle gavekort til jul. Finne samarbeidspartnere som kan hjelpe prosessen 

med å prioritere søkerne på en god måte. Hvis behovet for hjelp fortsetter å øke som i 

år, vil vi komme i en situasjon der vi ikke har penger til å hjelpe alle.  

 Rekruttere nye medlemmer til diakoniutvalget. Vi er glade for å få to nye medlemmer 

høsten 2017. Diakonen ønsker seg 2 varamedlemmer til diakoniutvalget i 2018. 

 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 2017.    

 

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 Korsvegen bedehus den 25.april 2018 med Hølonda diakoniutvalg som 

vert. Tema: Sørg for å gjøre gode gjerninger i byen dere bor. Alle kan delta! v/ 

sogneprest Merete Sand. 

 

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, 19.01.18   

 

Melhus diakoniutvalg  

v/ Tone Njøs  

Diakon 

 

 

Årsrapport fra trosopplæringa 2017 

 

 

 

 

Konfirmantleir på Mjuklia 

Oppfølging av dåpen 
Visjonen til trosopplæringen: «Fri og Forankret» Dette forsøkte vi å ivareta ved 

ulike tiltak som: 
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 0 år: Dåpssamtale med fadderhilsen og dåpsbok – 67 dåpssamtaler 

Babysang – 21 barn deltok på minst 3 av de 7 samlingene. Totalt deltok 45 barn på 

minst en samling. Det utgjør 64 %. 

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

 4 år: Gudstjeneste med utdeling av bok til 4-åringer – 35 barn. Av disse var 21 på 

Undretur før gudstjenesten. 

 5-6 år: Gudstjeneste med utdeling av Kirkebok til 5- og 6-åringer – 22 barn. På 

samlingen lørdagen deltok 4 5-åringer og 3 6-åringer. 

 7 år: Adventssamling på Melhus bedehus i samarbeid med MUV – Adventssamlingen 

ble avlyst på grunn av lite påmelding, men menighets-pedagogen hadde andakt på 

familiesamlingen til MUV. 

 8 år: Tårnagentdagen - 18 deltakere.  

 10 år: LysVåken – adventsnatt i kirken – 16 barn. Siden vi ikke lenger er på skolene 

og deler ut NT, blir dette delt ut på Lys Våken. 

 Konfirmasjonsarbeid – 108 ungdommer deltok på konfirmantundervisningen på våren. 

 Medarbeiderkurs – et samarbeidsprosjekt mellom alle menighetene i Melhus 

kommune og Heimdal prosti, til sammen 8 menigheter. Dette gjør at vi får et større 

fellesskap av ungdomsledere, og vi ansatte deler på ansvar og erfaringer. Vi ønsker 

derfor å fortsette dette samarbeidet. Høsten 2017 startet 2 fjorårskonfirmanter fra 

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

ingen som deltok. Ungdommene har deltatt på flere kurskvelder, samt en trivelig og 

sosial leir på Søvasslia. De har knyttet nye bånd på tvers av menigheter, og vi håper og 

tror de er blitt utrustet til ulike lederoppgaver. 

 I september startet Åshild Opedal Hugdal opp i en 40% stilling som 

menighetspedagog. Hun jobber med aldersgruppen 10-18 i Melhus, Flå, Horg og 

Hølonda menigheter. Tusen takk til kateket Sonja Bruholt som var vår representant i 

samarbeidet om medarbeiderkurset som ble avsluttet våren 2017 

 
Trosopplæringsutvalget                                                                                                                  

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

Margrethe Sannesmoen Løvseth og Marthe Sørli Nøstum. Marthe gikk ut av utvalget høsten 

2017. Menighetspedagogene Svanhild Christofie H. Sandberg og Åshild O. Hugdal er med 

som ansatt. Trosopplæringsutvalget har hatt to møter dette året. 

Styringsgruppa for menighetene i Melhus har hatt to møter 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. 
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Takk 

Tusen takk til alle de frivillige som har vært med slik at vi har fått til  

dette trosopplæringsarbeidet i år!  

Melhus 01.02.18 

Svanhild Christofie Hafnor Sandberg 

Menighetspedagog                                                                                                 Tårnagentdag 

                                                                                  

 

Årsmelding for kateketen i Melhus menighet 2017 

Konfirmanter 

Våren 2017 ble 108 ungdommer konfirmert i Melhus kirke. I følge medlemsregisteret er dette 

95% av dem som er døpt. Våren 2017 ble det gjennomført konfirmantleir og 

Skjærgårdskveld. Sistnevnte var et arrangement for alle konfirmanter i hele kommunen, der vi 

får besøk av en omreisende gruppe som underviser om Gud, om givertjeneste, og har en 

konsert. 

I inneværende konfirmant-år, 2017-18, har vi 93 konfirmanter, som i følge medlemsregisteret 

er 82% av de døpte (114 stk.). De fordeler seg på fire forskjellige opplegg; 

 KRIK-konfirmanter (idrett), 20 stk., samles til trening og undervisning på Høyeggen 

skole noen tirsdager. Ledere her er Bjarte Rein, Synne Moen, Mari Johanne Løvås, 

Cristina Truong, David Sannesmoen og Mathias H. Landmark. I tillegg samler 

sokneprest Kjell Arne Morland disse til undervisning om sentrale tema som dåp og 

nattverd. 

 Speiderkonfirmantene følger et opplegg basert på speider-filosofien. Det er Kjell Arne 

Morland som har laget opplegget, og som følger disse 25 konfirmantene. 

 Musikk-konfirmanter, 14 stk., har deltatt med sang og musikk på to gudstjenester 

høsten 2017 og skal delta på to til i 2018. Kantor Christine Goedecke har det 

musikalske ansvaret for disse, mens kateketen har det pedagogiske ansvaret, ettersom 

disse skal igjennom de samme temaene som de andre. 

 Menighetskonfirmantene, 34 stk., møtes i kirka på mandager, og følger den mest 

tradisjonelle konfirmantundervisninga. Det er kateketen som har disse. 

I tillegg til disse gruppesamlingene, har vi også i høst hatt temakveld om rus på Øya vgs. 

Denne samlinga var sammen med Hølonda-konfirmantene. 

Takk til alle som har bidratt til at det er mulig å gjennomføre et variert konfirmantopplegg 

med god kvalitet: ansatte, menighetsråd og andre frivillige, spesielt ungdomsledere. I tillegg 

vil jeg takke alle som sitter i misjonsforeningene rundt omkring og ber for oss og for hver 

enkelt konfirmant. 
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I tillegg: 

Før påske var kateketen på besøk i Rosmælen barnehage og fortalte om påske.  

Dette er en årlig tradisjon 

Før jul kommer de fleste barnehagene til adventssamling i kirka.  

Vi har fire slike samlinger med om lag 100 barn pr samling. 

 

Melhus 29.01.18 

 

Sonja Bruholt 

Kateket 

 

 

Menighetens økonomi. 
Her vises det til vedlagte regnskap. 
 

 

 

Avslutning 
Mye av arbeidet i en menighet baserer seg på frivillighet og innsamlede midler. 

Menighetsrådet vil rette en hjertelig takk til det store korps av frivillige medarbeidere som har 

bidratt med sin tjeneste i og for menigheten i 2017! Det er en glede for menighetsrådet å ha så 

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

Takk også for alle offergaver til menighetens eget arbeid på kr. 119 629,- 

 

Menighetsrådet ønsker også å takke for et godt samarbeid med alle ansatte på kirkekontoret, 

og kirkens ansatte for øvrig.  

Menigheten er glad for at det er ansatte i alle stillinger, og at vakante stillinger i vår kirke nå 

er fylt. 

 

Menighetsrådet retter videre 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. 

 

Melhus menighetsråd ønsker å rette en spesiell takk til Orgelinnsamlingskomiteen; Erik Tofte, 

Kjellrun Krutvik Mosdal og Jan Sigfred Olsen, for sitt engasjerte og utrettelige arbeid med å 

skaffe midler til nytt kirkeorgel. 

Menighetsrådet retter også en stor takk til alle bedrifter, lag, foreninger og privatpersoner som 

har gitt pengegaver til orgelet! 

Varm takk rettes til også til alle frivillige som har bidratt med dugnadshjelp og matservering i 

forbindelse med bygginga av det nye orgelet. 

 

Til slutt vil Melhus menighetsråd takke kasserer Liv Inger Skimmeli Løkken og 

regnskapsfører Odd Jostein Håpnes, som i en årrekke trofast har utført sitt arbeid for Melhus 
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menighet! De avslutter nå sitt engasjement for Melhus menighet, og vi takker dem begge for 

den nøyaktighet og flid de har lagt i sitt arbeid. Takk for godt samarbeid! 

 

2017 ble et arbeidskrevende, men givende år for vår menighet, og vi så tydeligere enn noen 

gang hva vi kan utrette sammen når alle hjelper til og bidrar med det de kan. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Melhus 04.02.2017 

 

 

 

For Melhus menighetsråd, 

 

Vibecke Paulsen Grønning 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Menighetsrådets hovedregnskap for 2017 med merknader. 

Årsmelding 2017 for Helg i Bygda 
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