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Menighetsrådets sammensetning: 
Nils Petter Svendsen Aune, sekretær 

Helge Bjørn Bæverfjord, leder 

Halldis Flakne  

Vibecke Paulsen Grønning, nestleder 

Astrid Gjengstø Kassem 

Gjertrud Løkken Knapstad 

Merete Sand, sogneprest 

Kjellrun Solem 

Jan Tore Wilhelmsen 

 

Vararepresentanter: 
Bernt Fløttum 

Ingvild Knudsen Hammernes 

Kjetil Johan Hasselø 

Nora Kregnes 

Paul Ivar Audun Lilleberg 

Torill Lund 

Øyvind Løvås 

Ingeborg Eli Nideng 

Jan Fredrik Sagdahl 

 

Som fast ordning innkalles 1. vara for begge lister til alle ordinære menighetsrådsmøter.  

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg: 
Helge Bjørn Bæverfjord 

Vibecke Paulsen Grønning 

Merete Sand 

 

Representanter til fellesrådet: 
Jan Tore Wilhelmsen (personlig vara: Vibecke Paulsen Grønning)  

Helge Bjørn Bæverfjord (personlig vara: Halldis Flakne) 

 

Jan Tore Wilhelmsen er fellesrådets leder.   

 

Regnskapsansvarlig: 
Melhus Regnskap AS 

 

Avtale om regnskapsføring ble inngått med Melhus Regnskap AS med virkning fra 1.1.2018. 

 

Etter skifte av regnskapsfører og overgang til nytt regnskapssystem har ikke menighetsrådet 

hatt egen kassererfunksjon. Overgangen til nytt regnskapssystem har bydd på en del 

utfordringer, men synes nå å være i godt gjenge. 
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Årsrapport fra Melhus menighetsråd 2018  
Melhus menighetsråd har i 2018 hatt 9 ordinære møter og behandlet 80 saker.  

Menighetsrådet har avholdt sine møter på kirkekontoret. Fast møtedag i første halvår var 

tirsdag, i andre halvår torsdag. Arbeidsutvalget har hatt 13 møter med onsdag som møtedag, 

også disse på kirkekontoret. 

 

2018 var et jevnt godt arbeidsår i og for vår menighet. Av markeringer nevnes spesielt: 

 Melhus kirke fylte 125 år i november 2017, men selve jubileumsmarkeringen ble lagt til 

21. januar 2018 – med en salmekveld i kirken hvor følgende deltok: Messingblåsensemble 

fra Melhus Janitsjar, Erik Tofte med fortellinger om Melhus kirke, Ingrid Storlimo og 

Ronny Kjøsen, Melhus Pensjonistkor, Solveig Tofte, Leif Idar Skei, Vibecke Paulsen 

Grønning, kantor Christine Goedecke og sogneprest Merete Sand. 

 Erik Tofte ble tildelt Nidaros bispedømmes hederspris for 2018. Overrekkelsen skjedde 

under gudstjenesten i Melhus kirke søndag 9. september med påfølgende kirkekaffe. Erik 

Tofte ble foreslått av menighetsrådet og fikk prisen for sitt store engasjement for lokal- og 

kirkehistorie, og for sin store innsats for nytt orgel i Melhus kirke. 

 

Melhus menighetsråd har ellers arrangert eller bidratt ved disse arrangementene: 

 Menighetens årsmøte på Melhus bedehus 4. mars 

 Skjærgårdskveld for konfirmantene på Melhus bedehus våren 2018 

 To kirkegårdsdugnader, vår og høst 2018 

 To konfirmantfester på Melhus bedehus, mai 2018 

 Samtaler om tro i Melhus kirke under Sagauka. Dette inngikk i Sagaukas program, som i 

2018 hadde temaet Tro og ære.   

 Fasteaksjonen våren 2018 til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Her gjorde diakon, kateket, 

konfirmantene og frivillige en stor jobb.  

 Juleinnsamlingen 2018. Her er det all grunn til å gi honnør til diakon og hennes stab av 

frivillige.  

 

For øvrig nevnes at menighetsrådet i 2018 har: 

 inngått samarbeid med Melhusbanken om å arrangere en årlig konsert i Melhus kirke – 

Vinterkonserten. Konsertens økonomiske overskudd skal i størst mulig grad komme 

innbyggerne i Melhus kommune til nytte i form av bistand.  

 vedtatt ny trosopplæringsplan. 

 avgitt høringsuttalelse til kirkerådet om ny kirkeordning. 

 oppnevnt nominasjonskomité foran kirkevalget 2019. Komitéen består av: Oddvar 

Frisvoll, Kjellrun Krutvik Mosdal, Gjertrud Løkken Knapstad og Jan Horg. 

 nedsatt en arbeidsgruppe for vurdering av ønsker for Melhus kirke. Arbeidsgruppen består 

av sognepresten, Vibecke Paulsen Grønning, Torill Lund og Øyvind Løvås, og gruppens 

mandat er at den skal vurdere og komme med forslag til menighetsrådet om ev. behov for:  

 universell utforming med tanke på toalett og adkomst til kirken 

 oppgradering av prestesakristi, dåpssakristi, barnekrok og ev. andre rom 

 lagringsmuligheter i kirken og ev. fjernlager 

 sikker oppbevaring og plassering av malerier, tekstiler, sølv og ev. andre 

verdigjenstander 

 hensiktsmessige og sikre rutiner med tanke på økt tilgjengelighet og låsing 
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Gudstjenester og statistikk for 2018 
Gudstjenesten er menighetens hovedsamling rundt ord og sakrament. 

I henhold til gudstjenesteforordningen har det også i 2018 vært avholdt hovedgudstjeneste ca. 

tre av fire søndager, med unntak av sommerferien hvor det har vært to pr tre uker.  

I 2019 vil det bli avholdt gudstjeneste så godt som hver søndag, men noen færre i 

sommerferien. Ordningen skal evalueres. 

  

Eldre ble invitert til en egen gudstjeneste 6. juni, og Pensjonistkoret medvirket.   

3. søndag i advent var menighetens gudstjeneste lagt til Øye Grendahus, og 4. søndag i 

advent, lillejulaften, til Buen helse- og velferdssenter.  

«Skaperverkets dag» (temagudstjeneste) ble lagt til høsten, den tida det vanligvis feires 

tradisjonell høsttakkefest. Melhus Bygdekvinnelag bidro også i 2018 med et utvalg av høstens 

grøde, og sto også for kirkekaffen denne søndagen.  

1. søndag i advent tok menigheten i mot «Fredslyset fra Betlehem», som speiderne sørger for 

å få til Melhus. Speiderne deltok også på gudstjenesten denne søndagen, med prosesjon og 

speiderbønnen. Det lyktes å holde liv i Fredslyset gjennom hele adventstida, og det var til 

stede på gudstjenesten i Melhus 2. søndag i advent, på skolegudstjenestene, og var også med 

til Øye Grendahus og under julaftensgudstjenestene i Melhus.  

 

Fra statistikken tar vi med:  

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

** Her er nattverd bare i kirken tatt med. 

Dessverre ble det bare gjennomført 3 hovedgudstjenester for barn. En årsak til dette er at 

trosopplæringstiltakene Lys Våken og Tårnagenter ikke ble gjennomført dette året. De blir 

«tatt igjen» våren 2019. 

I forkant av gudstjenesten siste søndag i kirkeåret ble det avholdt skriftemålsgudstjeneste.  

På flere av «de vanlige» gudstjenestene har vi også hatt gleden av å ha med ulike musikere, 

både profesjonelle og frivillige! Musikk-konfirmantene har også satt sitt preg på 

gudstjenestene de har deltatt på. Frivillige har også i år deltatt som tekstlesere under 

gudstjenestene, som kirkeverter, og sørget for kaffe og noe å bite i etter de fleste 

gudstjenestene.   

 2017 2018 2013 2014 2015 2016 
Innmeldte / utmeldte 2 19 6 18 2 14 3 22 3 20 10 64 

Døpte 63 76 i alt/ 62 bosatt i 
Melhus  

93 77 87  84 

Konfirmerte 109 95 107 99 117  78 

Kirkelige vigsler 13 11 16 18 19  9 

Kirkelige gravferder 47 52 42 55 56  52 

Gudstjenester /  
antall deltakere 

(gj.snitt) 

49* 
 
 
Totalt 69 

8148* 
(166) 

 
    11093 
     (166) 

50* 
 
 

Total: 66 

7499* 
 
 

9963 

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) 

33 
 

1601 34 1669 
(49) 

33 1 520 
(46) 

26 1169 
(45) 

33 1272 
(39) 

Offer totalt /  
Offer eget arbeid 

195683 95094 214134 121819 222 241 139 664 205 553 118 714 218 221 117 923 196330 123787 
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Skolegudstjenester 

Det har vært avholdt skolegudstjenester for Høyeggen skole, Rosmælen skole, Gimse 

barneskole, Gimse ungdomsskole og Øya ungdoms- og videregående skole før jul. Det har 

vært godt samarbeid med lærerne ved de ulike skolene, og både elever og lærere har lagt ned 

mye arbeid i forkant og i gjennomføringen av gudstjenestene. Skolegudstjenestene har vært 

svært godt besøkt. Øya ungdoms- og videregående skole la også sin årlige 

påskeavslutningsgudstjeneste til Melhus kirke i år.  

 

 

 

 

Årsrapport fra gudstjenesteutvalget  
Mandatet for gudstjenesteutvalget ble vedtatt i menighetsrådet 16. januar 2018. Utvalgets 

fremste oppgave er å arbeide for at menighetens medlemmer kommer på gudstjeneste. 

Gudstjenesteutvalget har følgende medlemmer: Jon Roar Bruholt, Mari Johanne Løvås, 

Harald Oddvar Danielsen, Alf Daaland og Astrid Morland. Sokneprest og kantor er faste 

medlemmer av utvalget.   

Gudstjenesteutvalget har avholdt tre møter i 2018, og har:  

 drøftet og påpekt en rekke utfordringer med tanke på selve kirkerommet, og som får 

konsekvenser for helhetsopplevelsen av gudstjenesten.  

 «landet» på at det er best at barnekroken blir under galleriet på nordsiden i kirken, men 

ønsker å arbeide videre med utforming/innhold. 

 drøftet høringsforslaget fra kirkerådet om endringer/justeringer av ordning for 

hovedgudstjenesten, men avga selv ingen høringsuttalelse. Justering av ordning for 

hovedgudstjenesten skal opp som egen sak på kirkemøtet i 2019, og gudstjenesteutvalget 

avventer vedtak der med tanke på forslag til eventuelle justeringer av nåværende lokal 

grunnordning for menigheten.  

 foreslått gudstjenester med ulike musikalske genrer/uttrykk, f. eks. jazzmesse, 

folkemusikkmesse, osv., og å utvikle familiegudstjenestene.   

 være offensive med tanke på aviser, hjemmesider, snapchat osv. 

 markere semesterstart  

 

På vegne av utvalget – Merete Sand 

 

 

Frivillig tjeneste i gudstjenestearbeidet 

 er en «underavdeling» av gudstjenesteutvalget. Vi har i årevis hatt flere team av tekstlesere, 

kirkeverter og kirkekaffeverter. Dette betyr mye for og i gudstjenesten og for menigheten, og 

mange sier at tjenesten er verdifull for dem personlig. Når kirkelistene er ferdige fra 

kirkekontoret, settes det opp lister. Dette skjer to ganger i året, i april/mai for høstsemesteret, 

og i oktober/november for vårsemesteret. 

 

I 2018 var det 6 par kirkeverter: Mali Skei, Elbjørg Løvås, Mari Owesen, Arvid Løvås, 

Gunn Tove Hasselø, Jan Fredrik Sagdahl, Øyvind Løvås, Oddrun Brønstad, Solrun Løvås, 

Jon Roar Bruholt, Aimee Nyamafeza, Marit og Alf Daaland. 

Kirkevertenes oppgaver er å ønske velkommen, dele ut salmebøker og hjelpe dåpsfamiliene til 

rette. Dernest samler de inn kollekten i benkeradene, og til slutt rydder de bøker på plass 

igjen. Mali Skei skadet seg i vår, og utpå høsten sa hun helt fra seg oppgaven som kirkevert. 

Vi sier tusen takk til Mali for en 30 år lang og trofast tjeneste! Heldigvis sa Aimee ja til å ta 

Mali sin plass som kirkevert! 
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I 2018 var det 6 tekstlesere: Gjertrud Løkken Knapstad, Bernt Fløttum, Mari Johanne Løvås, 

Gunnar René Øie, Arnt Ove Løvås, Astrid Morland. 

Tekstlesernes oppgave er å lede prosesjonen, lese dagens bibeltekster, og etterpå telle opp 

kollekten sammen med klokkeren. 

I 2018 var disse kirkekaffeverter: Oddrun og Marvin Bjørnebekk, Randi og Arvid Løvås, 

Gerd Hegerberg, Signy Myklebust, Marit og Joralf Rindli, Astrid Gustad, Marte Beret 

Gyllensten, Sonja og Ragna Marie Bruholt. 

Etter gudstjenesten er det trivelig å kunne sitte igjen og prate litt. Det er tilgjengelig 

pulverkaffe, te og kjeks. Et team av kaffeverter sørger for å koke vann og finne fram, og 

mange av dem har også med seg kaffe hjemmefra og en kake. Det vet folk å sette pris på! 

Melhus Bygdekvinnelag fortjener stor takk for at de stilte med fin kirkekaffe på Skaperverkets 

dag denne høsten også. To par hatt gått ut av tjenesten i løpet av året, og vi sier stor takk til 

Oddrun og Marvin, og til Gerd og Signy for trofast tjeneste! Det lyktes ikke å finne arvtagere 

for dem i høst, men det ble, om enkelt, kirkekaffe på alle oppsatte datoer. 

Det er stadig vanskeligere å finne nye kirkekaffeverter. Til gudstjenester med utdeling av 

bøker forventes det gjerne boller og kaker, og det kommer mye folk. Da er det godt å være 

flere enn to med ansvaret. Men da trenger en også flere enn de seks parene å ta av. Det er lov 

å melde på både seg selv og andre! Nå er vi for få til å klare å ha kirkekaffe hver søndag i 

2019, siden antall gudstjenester vil bli økt. 

Når bare listene er ferdige og sendt ut, lever dette opplegget fint på egne ben. Folk bytter seg 

imellom, og det hører med til de absolutte sjeldenheter at noen ikke dukker opp. Noen har 

vært med i årevis, andre er innom for kortere perioder. Alle fortjener de en stor takk for trofast 

tjeneste! 

 

Astrid Morland. 

 

 

 

 

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

Per Artur Løfall, Kjellrun Solem og Karen Onsøien. Diakonen er selvskreven medlem og 

sekretær. Karen Onsøien sluttet i diakoniutvalget på grunn av flytting. 

 

Melhus diakoniutvalgs hovedvirksomhet i 2018 har vært som tidligere år. 

 Vi hadde 9 treff på bedehuset. 6. juni hadde vi treff i kirken i samarbeid med Buen 

omsorgssenter. Melhus Pensjonistkor deltok, og det ble servert kirkekaffe.  

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

menigheten, utført av en av våre 24 grendekontakter.  

 Busstur ble ikke arrangert i år, men Horg menighet arrangerer en busstur som er åpen for 

alle 4 menigheter.  

Diakoniens dag 9. september, med gudstjeneste i kirken (100deltakere) og utvidet 

kirkekaffe i kirken etter gudstjenesten. Lite påmelding til middag på bedehuset, derfor 

utvidet kirkekaffe i stedet. 

 74 sørgende familier fikk innbydelse pr. brev til minnegudstjeneste allehelgensdags kveld. 

77 til stede. Kvinnenes internasjonale bønnedag 2. mars ble arrangert på bedehuset med 

27 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. 82 000 kr). Mange bidro med strikkede 

plagg og klær. Freequent, Gull-åren, Europris, Vitus Apotek, Apotek 1, Sport 1, Amigos, 
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Wagner Savoy, Nille, Melhus Pizzeria, Ark, og Mama Rosa bidro med fine gaver. Vi 

samarbeidet med avisa Gaula, som skrev mye om innsamlingen og hvem som hadde gitt 

gaver. Det var 55 søkere, samme antall søkere som i fjor, og 40 familier fikk hjelp. 

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

gjennom hele 2018. I tillegg har vi hentet gratis mat hos matsentralen i Trondheim, som 

diakonien har fordelt. I 2019 må vi betale kontingent for å få hente mat. For oss utgjør 

dette 3000 kr pr år. Da kan vi hente ut 1-5 tonn mat i året.  

 Tilbud om sorggrupper for voksne ble gitt, men ingen sorggruppe i år.  

 Vi har 75 frivillige medarbeidere fordelt på de ulike diakonale oppgavene.  

 

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. Finne samarbeidspartnere som kan bidra i prosessen 

med å prioritere søkerne på en god måte.  

 Rekruttere nye medlemmer til diakoniutvalget.  

 

Økonomi: 

Viser til regnskapet. Takker for det budsjetterte beløpet for diakonien på kr 25.000 Vi takker 

alle som bidro i juleinnsamlingen, med penger, julegaver og strikkede sokker og klær. Tusen 

takk for alle kirkeofringene i 2018, og for en egen ofring til juleinnsamlingen!     

 

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 Flååsen 

grendahus den 14.mai 2019 med Flå diakoniutvalg som vert. Tema: Språkkafe – et rom for 

møte mellom mennesker v/ Oddrun Duesten fra biblioteket. 

 

Diakonen retter en spesiell takk til diakoniutvalget for solid og godt samarbeid, og til alle de 

frivillige medarbeiderne for stor og verdifull innsats.  

 

Tone Njøs, diakon 

 

 

 

 

Årsrapport fra trosopplæringsutvalget  
 

 

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: 
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 0 år: Dåpssamling med fadderhilsen og dåpsbok – 74 babyer var på dåpssamling eller 

hadde dåpssamtale. 

Babysang – 16 barn deltok på minst halvparten av samlingene våren eller høsten. Totalt 

deltok 30 barn på minst en samling. Det utgjør 40 %. 

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

 4 år: Gudstjeneste med utdeling av bok til 4-åringer – 25 barn. Av disse var 13 på Undretur 

før gudstjenesten. 

 5-6 år: Gudstjeneste med utdeling av Kirkebok til 5- og 6-åringer – 19 barn. På samlingen 

lørdagen deltok tre 5-åringer og fire 6-åringer. 

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

avlyst på grunn av ingen påmelding. 

 8 år: Tårnagentdagen – Denne er utsatt til 2. mars 2019 på grunn av sykdom.  

 10 år: LysVåken – overnatting i kirken – er flyttet til februar 2019. Siden vi ikke lenger er 

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

 13-18 år: Kick-off – i september samarbeidet vi med flere av aktørene for kristent 

ungdomsarbeid i Melhus om en kick-off av ungdomsarbeidet – omtrent 30 ungdommer 

deltok. 

 Konfirmasjonsarbeid – 97 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 2018 startet 4 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 weekend på Søvasslia. De har knyttet nye bånd på 

tvers av menigheter, og vi håper og tror de er blitt utrustet til ulike lederoppgaver. 
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Trosopplæringsutvalget 
har dette året bestått av: Gjertrud Løkken Knapstad og Bernt Fløttum (menighetsrådets 

representanter), Margrethe Sannesmoen Løvseth. Menighetspedagogene Svanhild Christofie 

Hafnor Sandberg og Åshild Opedal Hugdal er med som ansatte. Trosopplæringsutvalget har 

ikke hatt møter dette året. 

Styringsgruppa for menighetene i Melhus har ikke hatt møter dette året. Gjertrud Løkken 

Knapstad og Bernt Fløttum er våre representanter der. 

Barne- og ungdomsarbeid 
Vi samarbeider med kristne organisasjoner 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 39 frivillige som har vært med slik at vi har fått til dette 

trosopplæringsarbeidet i år! 

 

Svanhild Christofie Hafnor Sandberg og Åshild Opedal Hugdal, menighetspedagoger 

 

 

 

                                                                        

Årsrapport fra kateketen i Melhus menighet 

Konfirmanter 
Våren 2018 ble 93 ungdommer konfirmert i Melhus kirke. Det er 93 % av de døpte. Våren 

2018 gjennomførte vi konfirmantleir og Skjærgårdskveld. Det siste innebærer at vi får besøk 

fra et team som kommer fra Viken folkehøgskole og underviser om Gud, om givertjeneste, og 

holder en konsert. Alle konfirmanter i Melhus kommune samles på Melhus bedehus denne 

kvelden. 

Konfirmantåret 2018-19 har vi 82 konfirmanter. Dette er ganske få, men de fordeler seg 

fortsatt på fire opplegg: 

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

skole. Ledere her er Bjarte Rein, Mari Johanne Løvås og Cristina Truong. Sokneprest 

Morland følger opp gruppa i viktige tema, samt oppmøte. 

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

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

 Musikk-konfirmantene er 9 stk. i år og deltok på en gudstjeneste før jul. Kantor Christine 

Goedecke og kateket Sonja Bruholt samarbeider om disse samlingene. 

 Menighetskonfirmanter, 27 stk., har samlinger i kirka på mandager og har det opplegget 

som ligner mest på tradisjonell konfirmasjon. Kateketen har hånd om disse. 

For å gjennomføre konfirmantundervisningen er vi avhengig av frivillige. Takk til alle som 

har bidratt til å gjøre dette mulig, med alt fra kjøkkentjeneste på bedehuset, vakter på 

arrangement, medvandrere på pilegrimsturer, og ledere på leir m.m. Takk også til dere i 

foreningene som sitter og ber for oss. 
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Barnehagekontakt 
Tradisjonen tro ble kateketen invitert til Rosmælen barnehage for å fortelle om påske. Jeg 

skulle gjerne hatt kapasitet til å tilby et slikt besøk til alle barnehagene, men tiden strekker 

ikke til, litt fordi det også er KN-aksjon i uka før påske, og konfirmantene jo er sterkt 

medvirkende her. 

Før jul kommer alle barnehager i kirka til adventssamling. Vi hadde også i 2018 fire 

samlinger med om lag 100 barn pr samling. 

 

Sonja Bruholt, kateket 

 

 

 

Årsrapport fra kantoren i Melhus menighet  
Ved siden av å spille til gudstjenester, andakter, sangstunder, vielser og begravelser og en god 

del administrasjon legger kantor Christine Goedecke stor vekt på følgende tre musikalske 

arbeidsområder: 

 

Korarbeid i Melhus menighet 

På initiativ fra kantor Christine Goedecke og i samarbeid med de andre kirkemusikerne 

Magnus Noreen og Randi Vik ble det i 2018 etablert et nytt voksenkortilbud for alle 4 

menighetene, Melhus, Flå, Horg og Hølonda.  

Initiativet er først og fremst tenkt som et menighetsbyggende element, men også for å 

videreutvikle og styrke samarbeidet med de andre kirkemusikerne og den kirkemusikalske 

kompetansen i Melhus menighet.  

Siden 12.4.2018 øver koret «Jubilate Deo», som er et latinsk navn og betyr «jublet for Gud», 

hver torsdag kl. 19-21 i Melhus kirke, eller Flå kirke hvis Melhus kirke er opptatt. Koret tar 

med åpne armer imot alle som har lyst til å synge i gudstjenester og konserter i alle kirkene i 

Melhus kommune. 

Korets mål er å videreformidle sangglede og det kristne budskapet ved å synge i hver 

menighet minst en gang pr semester. Koret startet med 7 medlemmer og vokste etter 

sommerferien 2018 til 11 medlemmer. Men det er god plass til flere medlemmer! 

Koret medvirket i 2 gudstjenester i vårsemesteret: 

 29/4: gudstjeneste med utprøving av ny liturgi i Flå kirke 

 10/6: gudstjeneste i Horg kirke 

Det ble 6 opptredener i høstsemesteret: 

 30/9: «Skaperverkets dag» i Melhus kirke 

 4/10: salmekveld/konsert i Melhus kirke i tilknytning til TV-aksjonen  

 25/11: gudstjeneste i Hølonda kirke  

 16/12: julegudstjeneste på Øye Grendahus 

 21/12: «Vi synger julen inn» i Flå kirke 

 25/12: festgudstjeneste 1. juledag i Melhus kirke 

 

Musikkonfirmanter i Melhus menighet 
I samarbeid med kateket Sonja Bruholt driver kantor Christine Goedecke et tilbud for 

konfirmantene, «musikkonfirmantene», som møtes i Melhus kirke til kveldssamlinger med 

konfirmasjonsundervisning og musikalsk utforming av salmer og annen kirkerelatert musikk. 
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Kantor og kateket legger til rette for musikalsk medvirkning av musikkonfirmantene i flere 

gudstjenester i løpet av året. Hver konfirmant i denne gruppen får mulighet til å bidra med sitt 

instrument eller sang i sanggruppe, band, kammermusikalsk eller solistisk. 

 

Konserter i Melhus kirke  
Kantor Christine Goedecke har i samarbeid med menighetsrådet og sokneprest Merete Sand 

arrangert 2 salmekvelder, 1 for hvert semester.  

 Vårsemesterets salmekveld fant sted den 21. januar. Her bidro Melhus Pensjonistkor, 2 

messingblåsere fra Melhus Janitsjar, Solveig og Erik Tofte, Ingrid Storlimo, Ronny 

Kjøsen og Leif Idar Skei. 

 Høstens salmekveld fant sted den 4. oktober. Her bidro varaordfører Stine Estenstad, en 

representant fra Kirkens Bymisjon, Eivind Bjerksetmyr, elever fra Melhus kulturskole, 

koret «Jubilate Deo» og alle tre kirkemusikere fra Melhus kommune. Kollekten ved 

utgangen gikk til NRK sin TV-aksjon for Kirkens Bymisjon. 

 I tillegg ble det arrangert en konsert i anledning Johann Sebastian Bach sin 333-års 

bursdag den 21. mars. Her bidro Stephan Schultz med musikk for barokkcello. Melhus 

Pensjonistkor sang til akkompagnement av Kari Frisvoll, og kantor Goedecke bidro med 

orgelmusikk. 

 Den 31.oktober var det orgelkonsert i Melhus kirke i samarbeid mellom Nidaros 

Bispedømme og kantor Christine Goedecke. Konserten var avslutningen på fagdagen 

2018 for kantorer og kirkemusikere i Nidaros bispedømme. Kantorene Stephen Hicks fra 

Røros, Kristina Lysiak fra Lånke og Skatval, Christine Goedecke fra Melhus og NTNU-

student Andreas Pettersen bidro alle med orgelmusikk. 

 

I tillegg ble det arrangert mange flere kirkekonserter i Melhus kirke med lokale og ikke lokale 

arrangører, der kantoren bidro til noen av dem. 

 

Christine Goedecke, kantor 

 

 

 

 

Menighetens økonomi. 
Her vises det til vedlagte regnskap. 
 

 

 

 

Sluttord 
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 2018! 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 til sammen kr. 123 489,- 
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Menighetsrådet ønsker også å takke alle ansatte på kirkekontoret, og kirkens ansatte for øvrig, 

for godt samarbeid. Takk også til Melhus Regnskap for godt samarbeid og god og kyndig 

hjelp ved overgangen til nytt regnskapssystem. Menighetsrådet retter videre en takk til styret 

for Melhus bedehus for godt samarbeid rundt gudstjenester og møter! En stor takk også til alle 

frivillige som har bidratt med dugnadshjelp i forbindelse med ulike innsamlingsaksjoner. 

 

2018 ble et jevnt godt år for vår menighet. Vi får til mye når vi gjør ting i fellesskap.  

Vi håper mange svarer ja til videre utfordringer i tiden som ligger foran oss! 

 

 

Melhus 9. februar 2019 

 

 

For Melhus menighetsråd 

 

 

Helge Bjørn Bæverfjord 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Menighetsrådets regnskap for 2018 

Årsmelding og regnskap 2018 for Helg i Bygda 

 


