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Menighetsrådets sammensetning:  
Jon Roar Bruholt, nestleder fra 10.12.2020 

Oddrun Gangås Brønstad, leder fra 10.12.2020 

Helge Bjørn Bæverfjord, leder til 10.12.2020  

Alf Georg Daaland            

Vibecke Paulsen Grønning, nestleder til 10.12.2020, sekretær      

Anna Lina Mørreaunet Holm          

Torill Lund             

Monica Stenset Sagdahl 

Merete Sand, sogneprest     

 

Vararepresentanter:  
Solrun Gustad Løvås 

Kjellrun Jofrid Krutvik Mosdal 

Nils Petter Svendsen Aune 

John Sigurd Underdal 

Tove Vingen 

 

Representanter til fellesrådet:  
Jon Roar Bruholt  

Helge Bjørn Bæverfjord  

 

Helge Bjørn Bæverfjord er fellesrådets leder.  

 

Vararepresentanter til fellesrådet:  
Torill Lund   

Monica Stenset Sagdahl  

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg (inntil 10.12.2020): 
Helge Bjørn Bæverfjord 

Vibecke Paulsen Grønning 

Anna Lina Mørreaunet Holm 

Merete Sand 

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg (fra 10.12.2020): 
Oddrun Gangås Brønstad 

Jon Roar Bruholt  

Merete Sand 

 

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.  
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Årsrapport fra Melhus menighetsråd 2020  
Melhus menighetsråd har i 2020 hatt 10 ordinære møter og behandlet 90 saker.  

Menighetsrådet har avholdt sine møter på kirkekontoret med torsdag som fast møtedag. 

Arbeidsutvalget har hatt 13 møter med onsdag som møtedag, også disse på kirkekontoret. 

 

Melhus menighetsråd har arrangert eller bidratt ved disse 

arrangementene: 
➢ Familiegudstjeneste med juletrefest, Melhus kirke 5. januar 

➢ Oppklaringsmøte med konfirmantforeldrene, Melhus kirke 9. januar  

➢ Vinterkonserten 2020, Melhus kirke 12. februar (i samarbeid med MelhusBanken) 

➢ Samtalekveld Mer himmel på jord, Melhus kirke 27. februar  

➢ Menighetens årsmøte, Melhus bedehus 1. mars 

➢ Fasteaksjonen våren 2020 (digital innsamling til inntekt for Kirkens Nødhjelp)  

➢ To kirkegårdsdugnader, 7. mai og 15. oktober 

➢ Møte med lederne i Gimse IL, Melhus IL og Trønder-Lyn om opplegget for Æestolt-

konfirmantene, kirkekontoret 31. august 

➢ Møte med konfirmantforeldre, Melhus kirke 6. september 

➢ Åpen kirke Allehelgensdag, Melhus kirke 1. november 

➢ Juleinnsamlingen 2020 (til økonomisk vanskeligstilte familier og enkeltpersoner)  

 

Vinterkonserten 2020 med Violet Road ble en flott kulturell opplevelse. Menighetsrådet er 

godt fornøyd med arrangementet og oppmøtet, og kirken viste seg igjen å være et utmerket 

konsertlokale. Med MelhusBankens bidrag ble det også et pent økonomisk bidrag til Melhus 

Røde Kors sitt arbeid for barn og unge. 

Samtalekvelden Mer himmel på jord i Melhus kirke 27. februar var opprinnelig en del av 

programmet for bispevisitasen, men måtte utsettes. Samtalepanelet pekte enkeltvis på 

utfordringer og oppgaver kirken står overfor både nasjonalt og lokalt, og som menighetsrådet 

vil arbeide videre med. Menighetsrådet vil jobbe for at arrangement av denne typen kan 

gjennomføres årlig i Melhus kirke i form av en debatt- eller temakveld.  

Fasteaksjonen måtte avlyses i år pga. corona-situasjonen, og det ble derfor ikke ført noe eget 

regnskap for årets fasteaksjon. En oppfordring fra konfirmantene til å gi penger ved hjelp av 

Vipps resulterte i noen bidrag til Kirkens Nødhjelp, men disse er bokført som offer og inngår i 

menighetens samlede bidrag til Kirkens Nødhjelp i 2020.  

Juleinnsamlingen måtte i år foregå digitalt. Her ble resultatet kr 209 750,-, som er et 

betydelig høyere pengebeløp enn det som har kommet inn de siste årene. Siden det i år ikke 

var mulig å bidra med varer, ble alle som ønsket å bidra, oppfordret til å gi penger i stedet. 

Resultatet tyder på at mange fulgte denne oppfordringen. 

 

Representasjon/deltakelse etter invitasjon: 

• Biskopens nyttårssamling 15. januar: Helge Bjørn Bæverfjord (menighetsrådets og 

fellesrådets representant) 

• Digitalt møte om kirkelig organisering for rådsmedlemmer, Melhus kirke 17. september (7 

fra menighetsrådet deltok)   

• Oppfølgingsmøte etter bispevisitasen, Melhus kirke 5. november (7 fra menighetsrådet 

deltok) 
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Menighetsrådets utvalg og representanter i ulike verv: 
Gudstjenesteutvalg: Jon Roar Bruholt, Alf Daaland, Harald Odd Danielsen Astrid Morland, 

sokneprest Merete Sand og kantor Christine Goedecke. Sokneprest og kantor er faste 

medlemmer. 

Trosopplæringsutvalg: Oddrun Gangås Brønstad (menighetsrådets representant), Bernt 

Fløttum, Gjertrud Løkken Knapstad, og menighetspedagogene Svanhild Christofie Hafnor 

Sandberg og Åshild Opedal Hugdal. Menighetspedagogene er faste medlemmer. 

Diakoniutvalg: Aud Bjørgen, Astrid Gustad, Per Artur Løfall, Arvid Løvås, Kjellrun Solem, 

Kirsten Pernille Øie og diakon Tone Njøs. Diakon er fast medlem. Helge Bjørn Bæverfjord er 

utvalgets kontaktperson i menighetsrådet.  

Konfirmantutvalg: Gjertrud Løkken Knapstad, Tormod Leithe, Arne Løvseth, sokneprest 

Merete Sand og kateket Sonja Bruholt. Sokneprest og kateket er faste medlemmer.  

Miljøutvalg (Grønn menighet): 

Sonja Bruholt, Christine Goedecke, Anna Lina Mørreaunet Holm og Åshild Opedal Hugdal. 

Anna Lina Mørreaunet Holm er menighetsrådets miljøkontakt. 

Styrerepresentant til Helg i bygda: Solrun Gustad Løvås 

Misjonskontakt: Kirsten Pernille Øye 

KN-kontakt: Torill Lund 

Samarbeidskomitéen for Vinterkonserten: 

Vibecke Paulsen Grønning og Anna Lina Mørreaunet Holm 

Kontaktperson for 50-årskonfirmantene: 

Gjertrud Løkken Knapstad (Kjellrun Krutvik Mosdal fra 2021) 

 

Menighetsrådets uttalelser i 2020: 
• Tilsetting av ny sokneprest i Hølonda og Melhus sokn 

• Tilsetting av sokneprest i Horg og Flå sokn  

• Strategi for Den norske kirke 2022-2025  

• Utforming av minnelund på Melhus  

• Prøveordning med endret gudstjenestefrekvens i Melhus  

 

For øvrig nevnes at menighetsrådet i 2020 har: 

• vedtatt revidert lokal konfirmantplan 

• vedtatt ny lokal plan for kirkemusikk 

• utarbeidet folder om menighetsrådets bruk av offerpenger  

• vedtatt lokal smittevernplan (menighetsrådets oppgaver og ansvar) 

• inngått avtale med Norkirken Melhus om konfirmantopplæring 2020/21 

• gjort vedtak om bruk av kirkerommet til ikke-religiøse begravelser 

• gjort vedtak om at Melhus menighet skal være grønn menighet, og menigheten er nå 

sertifisert som sådan 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding 2020 side 5                                    Melhus menighetsråd 

Gudstjenester 2020 
 

Et annerledes år med stengte kirker og adgangsbegrensning! 
I 2019 ringte kirkeklokkene inn til gudstjeneste nesten hver søndag i løpet av året. Etter 12. 

mars 2020 ble kirkene stengt for forordnede gudstjenester fram til 24. mai, og resten av året 

har det vært adgangsbegrensninger. Det innebærer at den siste «vanlige» gudstjenesten i 2020 

ble feiret i Melhus 8. mars. Dåp som var meldt før nedstengningen, ble gjennomført i lukkede 

dåpsgudstjenester fram til 24. mai.  

I denne perioden ble det gjort fire digitale opptak av gudstjenester. Den første ble laget som 

en slags «samtalegudstjeneste» med konfirmantene. Opptakene til gudstjenesten ble gjort med 

mobiltelefon og redigert av kateketen. I tillegg ble det gjort tre digitale opptak av 

gudstjenester ved hjelp av folk fra kulturetaten i Melhus kommune. Gudstjenestene ble 

formidlet ved hjelp av kommunens og Trønderbladets nettsider og ble lagt ut «til rett tid». 

Opptakene fra Melhus kirke ble sendt 17. mai og søndag 14. juni. 14. juni ble valgt som en 

hilsen til årets 50-årskonfirmanter. Jubilantene har fått ny dato for jubileumsmarkering i 2021.  

Det ble også gjort opptak av pinsedagsgudstjeneste i Hølonda kirke.  Menigheten(e) har ikke 

hatt utgifter i forbindelse med opptakene. Takk til Melhus kommune og Trønderbladet! 

Fra 24. mai ble kirkene åpnet for ordinære gudstjenester, men med antallsbegrensning på 

inntil 50 personer. Fra og med 15. juni ble antallet økt til 200 deltakere i Melhus kirke, men 

med avstand på 1 meter mellom husstander, og slik var bestemmelsene fram til 1. november. I 

perioden fra 15. juni til og med 1. november fikk vi i all hovedsak gjennomført 

gudstjenesteplanen med de tilpasninger som var nødvendig for å overholde 

smittevernbestemmelsene. Mandag 9. november kom det nye innstramninger: Nå var vi 

tilbake til 50 pr. arrangement i kirka, men ansatte og frivillige medarbeidere samt musikere 

osv. kunne regnes i tillegg til 50 deltakere. 

 

Noen «glimt» fra gudstjenestelivet:  
Konfirmasjonene ble flyttet fra mai til september. Det ble nødvendig å avholde fem 

konfirmasjonsgudstjenester mot normalt fire. Hver konfirmant fikk ha med færre gjester enn 

vanlig. Vi fikk det «til å gå opp», takket være mange tvillingpar i kullet! Et nytt 

konfirmantkull ble hilst velkommen på to påfølgende gudstjenester 6. september.  

Utdeling av 4-årsbok ble avlyst på våren, men gjennomført i to påfølgende 

familiegudstjenester samme dag på høsten. Dessverre ble det de eneste familiegudstjenestene 

som ble avholdt i Melhus kirke i 2020. Planlagt kveldsgudstjeneste med Tårnagenter i 

november ble avlyst fordi barna tilhører ulike skole-kohorter. Menighetspedagogen utarbeidet 

et alternativt opplegg med ute- og hjemme-aktiviteter.  

Minnegudstjenesten Allehelgensdag ble gjennomført som planlagt 1.november.  Til denne 

gudstjenesten valgte vi å be om påmelding i forkant. Det var 120 til stede.   

Etter 1. november var vi tilbake til situasjonen med inntil 50 deltakere på hvert arrangement. 

Det medførte blant annet at dåp ble lagt til lukkede dåpsgudstjenester i etterkant av 

gudstjenesten. Den årlige gudstjenesten på Øye Grendahus ble ikke gjennomført der grunnet 

lokalitetenes størrelse.  

For gudstjenestene julaften og juledag ble det organisert påmelding via nettbasert tjeneste. 

Julaften ble det dette året gjennomført tre gudstjenester. 
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Da kirkene åpnet i mai, ble det også gjort en del endringer i og rundt gjennomføringen av 

gudstjenestene: 

• klokker (eller andre) fører lister over de som er til stede 

• dåpsfamilier bruker ikke lenger dåpssakristiet, men området under sidegalleriene 

• barnekroken ble ryddet vekk  

• nattverd ble feiret med strenge hygienetiltak 

• ingen ofring rundt alteret eller i benkeradene   

Etter 11. oktober har vi ikke invitert til kirkekaffe etter gudstjenester. Det har vært et savn for 

mange. Og siden Allehelgensdag 1. november har ikke menigheten feiret nattverd. Vi har 

også innført restriksjoner med tanke på privat lystenning i globene.  

Full nedstengning i flere måneder og sterk antallsbegrensning resten av året har naturligvis 

ført til at antallet gudstjenestebesøkende avviker sterkt fra tidligere år. Derfor er det tross alt 

gledelig at antallet dåp i Melhus gikk opp i 2020 sammenlignet med året før: 68 

dåpshandlinger i 2020 mot 61 i 2019. 

Vi har lagt til rette og funnet løsninger for alle som har meldt dåp, men noen har også valgt å 

avlyse/utsette dåpen til senere.  

 

Skolegudstjenester 
Oppslutningen rundt skolegudstjenester har normalt vært stor i Melhus. Vi var tidlig i dialog 

med alle skolene om mulige varianter for gjennomføring av skolegudstjenester, men det var 

vanskelig å planlegge både for skolene og kirka. Med to unntak:  

• De første femti på Gimse ungdomsskole som meldte seg på, fikk oppleve tradisjonell 

julegudstjeneste i Melhus kirke.  

• FAU ved Rosmælen skole ønsket at kirka i stedet kom til skolen dette året. Og slik ble det. 

I løpet av tre gudstjenester der fikk alle elevene som ønsket det, delta på tradisjonell 

julegudstjeneste i litt uvante omgivelser.  

 

Vigsler og gravferder  
Noen vielser ble avlyst/utsatt til 2021, men i alt ble det foretatt 6 vigsler i Melhus kirke, mot 9 

i 2020.  

I alt ble det gjennomført 68 gravferder i Melhus kirke. Noen av dem var bosatt i andre sokn i 

prestegjeldet.  

 

Avskjed med sokneprest Kjell Arne Morland og velkommen til sokneprest 

Tarjei Løvik  
2020 var også det året Kjell Arne Morland sluttet som prest i Melhus menighet. Han gikk over 

i pensjonistenes rekker 1.oktober. Menigheten hadde planlagt avskjedsgudstjeneste med han 

Kristi himmelfartsdag, men i samråd med Morland og menighetsrådet er markeringen utsatt til 

18. april 2021. Takk så langt for mangeårig innsats! 

1. august tok Melhus imot Tarjei Løvik som ny sokneprest i Hølonda. Han ble formelt innsatt 

av prosten i Hølonda kirke 16. august. Markeringen i Melhus kirke ble gjort på Diakoniens 

dag 4. oktober. Velkommen! 

Til tross for stengte kirker og adgangsbegrensning: Gudstjenesten vil alltid være menighetens 

pulsslag og hovedsamling rundt ord og sakrament. 

  

Merete Sand, sokneprest 
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DIVERSE STATISTIKK 
Statistikk over antall til stede på høytidsdager i Melhus kirke 

Kommentar til enkelte av tallene: 

• Juledag 2015: Radiogudstjeneste      (d) = dåp 

• Kristi Himmelfartsdag 2017: Avskjedsgudstjeneste med Hodne  (k) = konfirmasjon 

• Pinsedag 2017: Innvielse av det nye orgelet. Pinsedag 2020: Digitalt overført i tillegg.  

 

Statistikk over kirkelige handlinger m.m. i Melhus kirke  

Handling 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Døpte 87 84 63 76 61 68  

Konfirmerte 117 78 109 95 82 92  

Vielser 19 9 13 11 9 6  

Gravferder 56 52 47 52 50 68  

Innmeldte 3 10 2 6 4 4  

Utmeldte 20 64 19 18 41 22  

Kommentar: For 2020: Døpte betyr antall dåpshandlinger som er gjennomført i Melhus 

kirke. Gravferder betyr antall gravferder som er gjennomført i Melhus kirke  

  

Statistikk over antall gudstjenester m.m. i Melhus sokn 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totalt antall 

gudstjenester  

71 70 69 66 74 66  

 

 

Totalt antall til 

stede 

11370 10597 11093 9963 9924 5261 

 

 

Nattverds- 

deltakere  

1169 1272 1554 1601 2249 662  

Ofring  

totalt 

218221 196330 195799 215609 236104 149996  

Ofring egen 

menighet 

117923 123787 95094 123489 150045 67129  

Kommentar: I oversikten over totalt antall gudstjenester: 55 er avholdt på søn- eller 

helligdager, og 11 på hverdager. I tillegg kommer 3 digitale. På Buen helse- og omsorgssenter 

ble det avholdt 1 gudstjeneste før nedstangningen, - samt 1 julegudstjeneste (i tre omganger). 

Årsaken til at antall gudstjenester er forholdsvis høyt også dette året, skyldes at vi har gjort 

«samme gudstjeneste» flere ganger enn vi vanligvis gjør, og at vi har hatt en rekke lukkede  

Dag 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nyttårsdag 87  54 53 58 42 50  

Skjærtorsdag 53 35 45 47 42 avlyst  

Langfredag 55 53 38 28 47 avlyst  

Påskedag 110 (d) 100 (d) 130 (d) 240(d) 82 avlyst  

17.mai 85 72 88 68 74 digitalt  

overført   

 

Kristi 

himmelfartsdag 

65 52 (d) 140 

 

110(d) 125 (d) avlyst  

Pinsedag 925 (k) 180 (d) 330 (d) 1000(k) 87 (d) 31  

Julaften  960 1003 980 833 1050 212  

Juledag 120 72 96 86 79 49  
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dåpsgudstjenester. Totalt antall til stede på gudstjenester er 5261. Av disse har 870 vært til 

stede på gudstjenester på hverdager, herunder 140 på Rosmælen skole. 
 

 

Misjon 
Melhus menighet har en samarbeidsavtale med Det norske misjonsselskap. Menigheten har 

forpliktet seg til å bidra med et årlig beløp på minst kr 8000,- til misjonsprosjektet i Etiopia.  

En gledelig begivenhet for menigheten var vigslings-/utsendelsesgudstjenesten for en 

misjonærfamilie fra Melhus med kurs for Senegal. Vigslingen ble gjennomført i Melhus kirke 

13. desember i samarbeid med Norkirken Melhus. Pga. korona-bestemmelsene ble det 

påmelding til gudstjenesten. Det ble en sterk opplevelse som betydde mye både for de som ble 

sendt ut, og for de som fikk være til stede. 

   

Merete Sand, sokneprest 

 

 

Årsrapport fra gudstjenesteutvalget 2020 
Mandatet for utvalget ble vedtatt i menighetsrådsmøtet 16. januar 2018.  

Utvalget har avholdt to møter i 2020. Møter har dessverre blitt avlyst på grunn av 

koronasituasjonen.    

Utprøving av nytt hallelujarop ved evangelielesning, Norsk salmebok 997.5, ble gjennomført i 

januar, og 997.6 ble gjennomført i februar. Kantor har i løpet av året utarbeidet en 

kirkemusikalsk plan for menigheten. Gudstjenesteutvalget vil eventuelt komme tilbake med 

forslag om utprøving av annen liturgisk musikk når gudstjenestelivet kommer i mer normalt 

gjenge. 

Arbeidet i utvalget har konsentrert seg om å justere liturgien vi bruker i tråd med de vedtak 

som ble fattet på Kirkemøtet 2019 og foreta valg innenfor de alternativer der er mulig å velge.  

Forslag til ny justert utgave ble introdusert for menigheten 1. søndag i advent og har vært til 

utprøving i tida etterpå. Det er ikke gjort endringer i den liturgiske musikken, men åpnet for å 

bruke alternative melodier. Ny agende må vedtas i menighetsmøte. Det var planlagt et 

menighetsmøte etter gudstjenesten 31.  januar 2021, men dette er utsatt inntil videre.  

Det arbeides med å ferdigstille alteret tilpasset barnekroken.  

 

På vegne av gudstjenesteutvalget,  

Merete Sand 

 

Frivillig tjeneste i gudstjenestearbeidet 
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 2020 var det 10 personer som var kirkeverter: 

Elbjørg Løvås, Mari Owesen, Arvid Løvås, Gunn Tove Hasselø, Jan Fr. Sagdahl, Øyvind 

Løvås, Oddrun Brønstad, Jon Roar Bruholt, Aimee Nyamafeza og Mali Skei. 

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. Pga. Covid-19 ble gudstjenester avlyst i vår etter 12. mars. Da det igjen ble åpnet for 

gudstjenester, fikk tre av kirkevertene «fritak» slik at det i høst kun var 7 kirkeverter.  
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Tekstlesernes oppgave er å lede prosesjonen, lese dagens bibeltekster og etterpå telle opp 

kollekten sammen med klokkeren. 

I 2020 var disse 6 tekstlesere:  

Gjertrud L Knapstad, Bernt Fløttum, Gunnar René Øie, Arnt Ove Løvås, Anne Sofie Tofte og 

Astrid Morland. Vi er takknemlige for å ha Anne Sofie Tofte tilbake som tekstleser. 

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

pulverkaffe og 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!  

I 2020 var disse kirkekaffeverter:  

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

Sonja og Ragna Marie Bruholt. 

Siden gudstjenestene ble avlyst, ble det ikke mange kirkekaffer dette året.  

Tarjei Løvik ble innsatt i vår menighet 4. oktober, på Diakoniens dag. Da var det aktuelt med 

kirkekaffe, og det tok menighetsrådet seg av. Tusen takk! 

Helgen etter var det Skaperverkets dag, og Melhus Bygdekvinnelag stilte raust med kirkekaffe 

og bidrag til pynt og prosesjon. Tusen takk! 

Det har vært et ønske fra meg at de frivillige, som stort sett er godt voksne, skulle slippe å 

være for mye utsatt for smitterisiko. Jeg er derfor takknemlig for at klokker har tatt seg av 

innskrivingen, og at det ikke ble uttalt ønske om oftere kirkekaffe i høst, da det igjen ble åpnet 

for det. Ellers opplever vi at smittevern er tatt på alvor og er takknemlige for at ingen er blitt 

smittet i våre sammenhenger. 

Selv om dette ble et amputert år, fortjener alle de frivillige stor takk! De stiller trofast opp 

med håp om bedre tider neste år. Tusen takk!! 

 

Astrid Morland. 

 

 

 

 
 

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 forsøker vi å ivareta ved ulike tiltak. 

I 2020 har vi hatt litt andre løsninger på noen av våre 

tiltak. 

0 år: Dåpssamling med fadderhilsen og dåpsbok. 70 

babyer var på dåpssamling eller dåpssamtale. 

Babysang. 28 barn deltok på minst en samling. Det 

utgjør 36 %. 

1-3 år: Hilsen til 1-, 2- og 3-års dåpsdag til 204 barn 

4 år: Undretur og familiegudstjeneste med utdeling av 

bok til 4-åringer. 17 4-åringer (19 %) på undretur og 31 

4-åringer (36 %) på gudstjenesten. 
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5-6 år: Samling og familiegudstjeneste med utdeling av bok til 5- og 6-åringer. På grunn av 

korona-situasjonen og smittevern inviterte vi ikke 5- og 6-åringene til kirka i april. Vi ønsket 

likevel at barna skulle få kirkeboka si. Kateketen og menighetspedagogene kjørte derfor rundt 

til alle døpte 5- og 6-åringer og la boka, med et følgebrev til foresatte, i postkassen deres. Det 

ble på forhånd sendt ut SMS eller e-post til de foresatte der de kunne reservere seg mot å få 

boka. 

7 år: Adventsstund er et tiltak som vi ikke lenger har fordi det ikke har fungert. Vi har ikke 

fått nok påmeldinger til det tidligere år. Vi hadde derfor tenkt å prøve ut legokveld for denne 

aldersgruppen, slik vi har i de tre andre menighetene våre. 

Slik smittevernveiledningen var, kunne ikke ungene dele på Lego. Det ble derfor ikke 

gjennomført legokveld i år. Vi sendte Barnas julenummer til de døpte barna som skulle vært 

invitert til legokveld. Kanskje kan vi invitere de til legokveld neste år sammen det årets 7-

åringer? 

8 år: Tårnagentdag. Vi sendte ut Tårnagentavis og 

brev med oppdrag til 99 8-åringer. Dette var et nytt 

opplegg siden vi ikke kunne ha vanlig Tårnagentdag 

inne i kirka. De fire som svarte, fikk tilsendt 

laminert deltakerbevis og Tårnagent-CD. 

Var det for lite respons i forhold til arbeidet? 99 

barn fikk i hvert fall høre fra kirka, og kanskje leste 

de og løste oppgaver i Tårnagentavisa. 

10 år: Lys Våken, overnatting i kirken, ble ikke 

gjennomført i år på grunn av smittesituasjonen i 

desember. 

11-12 år: Sommerkirke. Det ble avtalt et samarbeid med Acta om deres City Camp i 

Trondheim, men denne leiren ble avlyst. 

Konfirmasjonsarbeid: 93 ungdommer (76 %) deltok på konfirmant-undervisningen på 

våren. 

Lederkurs for ungdom: Dette er 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. Høsten 2020 fikk vi ingen 

deltagere til kurset. Det er satt i gang en prosess for å se på om vi kan starte et samarbeid med 

menighetene i Gauldal prosti med en lederkursleir på Mjuklia. Dette vil kanskje føles mer 

nærliggende for potensielle deltagere, og vi håper på en bredere oppslutning fra hele sognet. 

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. 

Økonomi: Trosopplæringen finansieres over 

statsbudsjettet, og det føres eget regnskap som forelegges 

bispedømmekontoret. Det føres derfor ikke i 

menighetsrådets regnskap. 

Tusen takk til alle de 23 frivillige som har vært med slik 

at vi har fått til dette trosopplæringsarbeidet i år! 

Svanhild Christofie Hafnor Sandberg og Åshild Opedal 

Hugdal, menighetspedagoger 
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Årsrapport fra konfirmantarbeidet i Melhus 2020 
 

Konfirmanter i koronaens tid  
Konfirmantåret 2019-2020 hadde vi 94 konfirmanter. De fordelte seg på seks opplegg: 

• KRIK-konfirmantene (idrett), 20 personer, møttes til trening og undervisning på 

Høyeggen skole. Ledere her var Simon og Isak Skarsem. Sokneprest Morland fulgte opp 

gruppa i viktige temaer samt oppmøte. 

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

Morland som har laget opplegget, og som hadde ansvaret for gruppa på 17. 

• Musikk-konfirmantene var 6, og de deltok på en gudstjeneste før jul. Kantor Christine 

Goedecke og kateket Sonja Bruholt samarbeidet om denne gruppa. 

• Delta-konfirmantene var 15, med samlinger i kirka på mandager. Denne gruppa har det 

opplegget som ligner mest på tradisjonell konfirmasjonsundervisning. Kateketen hadde 

ansvaret for denne gruppa.  

Konfirmantene 2020 hadde to nye opplegg å velge mellom:  

• Global-konfirmanter, med fokus på miljø, forbruk og rettferd i lys av vår kristne tro. Her 

deltok 21 konfirmanter, og kateketen hadde ansvaret for dem.  

• MUV-konfirmanter, i samarbeid med MUV-Melhus. Der deltok 14 konfirmanter. 

Disse gruppene hadde både egne samlinger og deltok på fellessamlinger. 

Konfirmantleiren på Mjuklia ble gjennomført etter samme opplegg som tidligere, men etter 

12. mars ble det brått slutt på konfirmantundervisningen. Konfirmasjonene i mai ble avlyst og 

satt på vent. Konfirmantene mistet resten av undervisningen og planlegging/gjennomføring av 

samtalegudstjenestene. Konfirmantfestene på Melhus bedehus ble selvfølgelig også avlyst. 

Konfirmantene fikk en del spørsmål som skulle besvares, og med utgangspunkt i disse tok 

kateket Bruholt og sokneprest Sand opp en digital gudstjeneste i Melhus kirke som en hilsen 

på dagen da vi skulle hatt samtalegudstjenester.   

Konfirmasjonene ble gjennomført i Melhus kirke 13., 26. og 27. september. Til sammen 

deltok 955 på konfirmasjonsgudstjenestene mot 1810 året før. 2 av de 94 konfirmantene ble 

konfirmert i Melhus bedehus. 

Menighetsrådet nedsatte et konfirmantutvalg i februar med følgende medlemmer:  

Gjertrud Løkken Knapstad, Arne Løvseth og Tormod Leithe, samt kateket og sokneprest.  

Konfirmantutvalget gjennomførte 2 møter våren 2020 og utarbeidet en revidert 

konfirmantplan. Denne ble vedtatt av menighetsrådet 8. juni.  

 

Konfirmantåret 2020 – 2021  
Nytt konfirmantkull ble tatt imot i Melhus kirke 6. september fordelt på to gudstjenester. 

Konfirmantkullet 2020-21 teller 80. De fordeler seg på fire opplegg: 

• Æestolt-konfirmanter (idrett), 33 i alt, samles til trening og undervisning i klubbhuset til 

Melhus idrettslag i Gruva. Leder her er Simon Skarsem. Kontaktperson inn mot 

idrettslaget er Tormod Leithe. Kateket følger opp gruppa i noen temaer samt oppmøte. 

Noen frivillige fra idrettslaget har vært invitert inn i arbeidet, blant annet ved å la 

konfirmantene få bli med på trening i de ulike avdelingene i idrettslaget. Dette opplegget 

er nytt av året og er et prøveprosjekt i samarbeid med Melhus idrettslag.  
• Speiderkonfirmantene teller 23 dette konfirmantåret. De følger et opplegg basert på 

speider-filosofien. Dette året har Kirsten Margrethe Eidem (som har vært aktiv 

ungdomsleder i menigheten de siste årene) vært leder for denne gruppa. Kateket følger 

opp gruppa og tar noen temaer.  

• Global-konfirmanter er 20 personer og har det opplegget som ligner mest på tradisjonell 

konfirmasjonsundervisning. Undervisningen skal i større grad være preget av vårt felles 
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forvalteransvar og diakonale ansvar globalt. Kateketen og sokneprest Tarjei Løvik har 

hånd om disse. 

• Nor-konfirmanter, 4 personer, har undervisning på Melhus bedehus i regi av pastor Rune 

Haugen og frivillige fra Norkirken. Konfirmantene har deltatt på presentasjons-

gudstjeneste, samt at noen skulle ha vært med på konfirmantleir i november.  

Kateket Sonja Bruholt ble sykmeldt utover høsten, og menighetspedagog Åshild O. Hugdal 

tok over noen av kateket-oppgavene fram til jul. I begynnelsen av oktober ble det med 

bakgrunn i gjeldende bestemmelser for gruppestørrelser og smittevern, samt tilgjengelige 

ressurser i staben, tatt en avgjørelse om at konfirmantleiren som skulle avholdes i midten av 

november måtte avlyses. Det ble først bestemt å avholde en aktivitetsdag som alternativ til 

leir, men i november satte smittesituasjonen i Trøndelag en stopper for dette. Som et 

alternativ til leirundervisning ble det derfor laget en filmsnutt og noen oppgaver som 

konfirmantene skulle gjøre hjemmefra, samt en konkurranse utenfor kirka. 

Konfirmantundervisningen i resten av tida før jul ble også gjort digitalt, da det i de fleste 

gruppene ville være en blanding av kohorter og ulike ungdomsskoler. De digitale samlingene 

ble gjennomført av de aller fleste konfirmantene.  

Før jul ble Tor Ljøkjell ansatt i 50% stilling som vikar for kateketen og har fått ansvaret for 

konfirmantene våren 21. Åshild O. Hugdal har bistått i en overgangsperiode i januar.  

Tor Ljøkjell er også ansatt som menighetspedagog i 50 % fast stilling.  

Konfirmantundervisningen er avhengig av frivillige medarbeidere. Takk til alle som har 

bidratt med store og små oppgaver.  

 

Barnehagekontakt 
Banehagebesøket i Rosmælen barnehage før påske ble avlyst på grunn av nedstengingen i vår.  

I desember dro menighetspedagog Åshild O. Hugdal rundt til tre av barnehagene i nedre 

Melhus og hadde en adventsmarkering. I tillegg var to barnehager på adventsmarkering i 

Melhus kirke.  

 

Merete Sand, sokneprest, og Åshild O. Hugdal, menighetspedagog, med hjelp av Sonja 

Bruholt, kateket  

 

Rapport fra MUV-konfirmantene 2019-20 
14 konfirmanter har i løpet av konfirmantåret 19/20 fått blitt bedre kjent med den kristne tro 

gjennom Norkirken Melhus (tidligere MUV Melhus) og Dnk i Melhus. Vi har hatt et godt 

samarbeid med Dnk i Melhus med felles møtepunkt, som også har gjort at kullet har kjent på 

en tilhørighet til det store kullet. Samtidig har konfirmantene fått eierskap og tilhørighet til 

Norkirken Melhus gjennom menighetens ungdomsarbeid Embrace, samt deltakelse og 

engasjement under gudstjenestene.  

Vi har i løpet av semesteret brukt Alpha ungdom i undervisningen. Konfirmantene har blitt 

bedre kjent med forskjellige typer trosuttrykk gjennom deltakelse i Dnk, Norkirken Melhus, 

Embrace, undervisning, overnatting på bedehuset og ungdomsfestivalen Impuls. Et stort fokus 

har vært at alle mennesker er forskjellige, man uttrykker tro forskjellig, finner tilhørighet i 

forskjellige trossamfunn, men alle er like viktige og utfyller hverandre til en økumenisk 

forståelse. Vi fikk også arrangert en avslutningssamling for konfirmantene sammen med 

Embrace da samfunnet åpnet opp i juni, med paintball og god stemning. Pandemien førte også 

til digitale samlingspunkt våren 2020, noe som fungerte greit. Samt at konfirmasjons-

seremonien i Norkirken Melhus ble utsatt til 6. august. De fleste konfirmantene peker på 

Impuls-festivalen som konfirmantårets store høydepunkt. 

Rune Breivold Haugen, pastor Norkirken Melhus 
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Årsrapport fra diakoniutvalget 2020 
Diakoniutvalgets hovedvirksomhet i 2020 har vært preget av korona-pandemien.  

Vi har 80 frivillige medarbeidere fordelt på de ulike diakonale oppgavene. 

Arrangementer: 

• Vi hadde 3 treff på bedehuset. Treff i kirken i samarbeid med Buen omsorgssenter ble 

avlyst.  

• Jubilanthilsninger ble gitt til 90- og 100-åringer, med en hilsen sendt i posten.  

• Festmøte for diakonien 12.mai ble avlyst.  

• Diakoniens dag 4. Oktober, med innsettelsen av Tarjei Løvik. Kirkekaffe etter 

gudstjenesten.  

• Det ble sendt invitasjon til 84 familier om å delta på minnegudstjenesten allehelgensdags 

kveld. 100 til stede. 

• Kvinnenes internasjonale bønnedag 6. mars ble arrangert på bedehuset med 16 deltagere.  

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

begynt et samarbeid med menighetene i Orkland og Skaun om samarbeid om sorggrupper 

for både voksne og barn. 

• En planlagt temakveld om sorg, Barn og unge som pårørende, ble utsatt fra april til 

november, men måtte utsettes på grunn av korona-restriksjoner. 

Juleinnsamlingen 2020: 

Utdeling av gavekort til mat til jul ble finansiert ved digital innsamling via vipps og 

innbetaling til konto. Vi mottok gaver fra lag og foreninger. I år kunne vi ikke ta imot fysiske 

julegaver, så God jul lille venn startet en spleis til juleinnsamlingen. Til sammen kom det inn 

kr 209 750,-. Mange bidro med strikkede plagg. 60 familier søkte om hjelp til jul. Diakonen 

samarbeidet med NAV for å se at behovet for hjelp var reelt, og 59 familier fikk hjelp.  

Matutdeling: 

Bunnpris har, frem til de la ned butikken 4. desember, gitt oss datovarer som vi har fordelt til 

familier som ikke har penger til mat. I tillegg har vi hentet mat hos matsentralen i Trondheim 

mot en årlig kontingent på kr 3000,-. Vi kan hente ut mellom 1 og 5 tonn mat for dette 

beløpet, og i 2020 hentet vi ut og fordelte ca. 3,5 tonn. Det er utdeling en dag i uka, og det har 

vært 8 – 10 familier som har fått mat etter behov. I 2020 var det henvendelser om å få hjelp til 

mat til påske. Vi ga hjelp til 13 familier med gavekort på Rema 1000.  

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.   

• Fattigdomsutfordringene – økt behov for hjelp til matutdeling og hjelp til jul og påske. 

Behovet er blitt større enn diakonien kan håndtere alene. Å finne en samarbeidspartner 

som kan utvikle konseptet videre, er mål for 2021. Kontakt med Melhus Røde Kors om 

dette er opprettet. 

Økonomi: 

Det vises til regnskapet. Diakoniutvalget takker for det budsjetterte beløpet til diakonien på kr 

25 000,- og takker alle som bidro i juleinnsamlingen med penger, julegaver og strikkede 

sokker. Tusen takk for alle kirkeofringene i 2020. 

    

Diakoniutvalget takker menighetsrådet for godt samarbeid i året som har gått.  

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

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

 

Tone Njøs, diakon 
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Årsrapport fra kantoren i Melhus 2020  
Året 2020 var fra medio mars i stor grad preget av Covid-19 og smitteverntiltak som gjorde 

det vanskelig å gjennomføre planlagte arrangementer og korøvelser på vanlig måte. Dette ble 

mest tydelig i antall konserter, korøvelser og koropptredener i gudstjeneste.  

Likevel fikk vi gjennomført ganske mye. Antall gudstjenester økte, og antall gudstjenester 

med kulturskolelever som bidro musikalsk, økte. Dette fordi barn fra Melhus kulturskole, 

sammensatt til små grupper, ikke var omfattet i så stor grad av smitteverntiltak.  

Som kantor føler jeg meg heldig som har kunnet være på jobb. Pandemien har ikke hatt større 

innvirkninger på arbeidstiden min på kontor og orgelkrakk, men arbeidet har delvis fått et 

annet fokus. Det ble flere gudstjenester og begravelser, færre korøvelser og konserter. 

  

Gudstjenester  
I 2020 ble det arrangert ca. 60 gudstjenester i Melhus kirke og på Melhus bedehus, men kun 5 

sangstunder/andakter på BUEN omsorgssenter. 2 digitale gudstjenester, som ble tatt opp på 

forhånd, 2 skolegudstjenester og 1 gudstjeneste i forbindelse med prestesamling inngår i 

antallet gudstjenester. Inviterte musikere deltok på 21 gudstjenester.  

Kor- og bandmedvirkning i kirken og på bedehuset:  

• menighetens musikkonfirmanter  

• menighetskoret Jubilate Deo  

• gospelkoret WEB  

• et sammensatt ungdomskor  

• band og sanggruppe fra MUV  

• damekoret «Coda vokal»  

Barn, ungdommer og voksne som bidro med blåsmusikk i gudstjenestene:  

Skolekorps, små grupper og enkeltelever fra kulturskolene i Melhus og Midtre Gauldal 

kommune deltok i et stort antall gudstjenester gjennom året, alt fra juletrefesten i januar til 

advents- og julegudstjenester. Kulturskolelærere og korpsdirigenter fra Melhus skolekorps og 

Flå- og Horg juniorkorps var gode og engasjerte samarbeidspartnere for å få dette til. 

Det gode samarbeidet med Melhus Janitsjar ble videreført, bl.a. ved at janitsjarkorpset bidro 

til å ramme inn 17.-maigudstjenesten musikalsk. Denne ble tatt opp og overført digitalt av 

Mehus kommune. Nytt samarbeid ble opprettet med Flå musikkorps, som sammen med 

Melhus Janitsjar bidro med både voksne og ungdommer på sine messingblåseinstrumenter 

ved en av julegudstjenestene. 

Musikkstudenter og unge voksne med mange års instrumentalerfaring som bidro:  

Kari Birgitte Skotvoll på fiolin, Eirin Vik Brede på obo og Linn Sofie Sørlien musiserte på 

julaften.  

Profesjonelle solister fra området som medvirket ved spesielle anledninger:  

• to solotrompeter ved alle konfirmasjoner: Ingrid Øien fra Lundamo og Inger Fidjestøl 

Mosand fra Ler  

• Margrete Hegelund, tidligere solocellist fra TSO, på Bots- og bønnedag  

• jazzsanger og - jazzpianist Else Skogan Bonesrønning bidro i minnegudstjenesten  

• sangsolistene May Kristin Svanholm Heggvold fra Buvika og Geir Morten Øien på 1. 

juledag  

Konserter og andre arrangementer i menighetsrådets regi:  

• 5. januar: familiegudstjeneste med påfølgende gang rundt juletreet, og hvor 

kulturskoleelever spilte  

• 12. februar: Vinterkonserten 2020 med gruppen Violet Road, et samarbeidsprosjekt 

mellom MelhusBanken og Melhus menighetsråd  
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• 27.februar: samtalekveld Mer himmel på jord med kulturelle innslag, og hvor bl.a. 

kirkemusiker Magnus Noreen bidro musikalsk  

• 22. november: orgelkonsert med Erling With Aasgård og tekstlesning med sokneprest 

Merete Sand  

Her må også en samarbeidskonsert nevnes, som dessverre måtte avlyses pga. smittevern:  

15. mars, rett etter at landet stengte ned, skulle det finne sted et stort samarbeidsprosjekt 

mellom Melhus menighet, Melhus kulturskole og Trondheim kommunale kulturskole (TKK). 

Melhus kulturskole skulle stille sangsolister, TKK skulle stille med sitt lørdagsskoleorkester 

og ungdomskor og kantor Christine Goedecke skulle bidra som akkompagnatør på orgel og 

piano. Det var planlagt å fremføre Pergolesis Stabat Mater, en musikalsk betrakting om Jesu 

mors lidelser i møte med den korsfestede sønnen. Dette skulle bli en stor begivenhet, og 

avlysningen kom som et sjokk på alle som skulle medvirke.  

Konserter fra eksterne aktører:  

Etter at landet måtte stenge ned i midten av mars, ble det ganske stille på konsertfronten. Det 

kom inn 7 konsertsøknader fra eksterne arrangører, som alle måtte avlyses pga. smittevern, 

herunder konserter med Melhus Songlag, Kvål Songlag, Studentkoret Aks fra Trondheim,  

Trondheim Ballroomorkester m.fl.   

Noen få konserter fra eksterne arrangører kunne, med strenge smitteverntiltak gjennomføres:  

• 31. oktober: høstkonsert med Melhus Janitsjarkorps  

• 2. desember: Vår Jul med Maria Arredondo, Tine Thing Helset, Gaute Ormåsen, Torstein 

Sødal m.fl.   

• 6. desember: adventskonsert med Melhus Janitsjarkorps  

• 9. desember: 2 små lukkede julekonserter i regi av Melhus kulturskole, der utvalgte 

kulturskoleelever spilte for sine foreldre  

 

Korarbeid  
Menighetskoret Jubilate Deo, som startet opp for noen få år siden som et 

menighetsovergripende samarbeidsprosjekt for menighetene i Melhus, Flå, Horg og Hølonda, 

fikk føle ringvirkningene av pandemiens smittevernstiltak på sangerkroppen. Antallet 

korøvelser krympet fra 27 i 2019 til 18 i 2020, og antallet koropptredener ble redusert fra 11 

til 4. Likevel kunne vi fortegne følgende: Medlemsantallet steg i 2020 til 12 personer. Vi har i 

dag 7 damestemmer fordelt på alt og sopran og 4 herrestemmer fordelt på tenor og bass. I 

tillegg kommer dirigenten kantor Christine Goedecke.  

Opptredener og sosiale aktiviteter i 2020:  

• 12.januar, Nidarosdomen: korinnslag i gudstjenesten til den tyskspråklige menigheten i 

Trøndelag  

• 20.februar, Esp Bedehus, Leinstrand: korinnslag under diakonitreff  

• 17.juni, Lauglo Gård, Ringvål: sommeravslutning/grillfest i hagen til kantor Christine 

Goedecke  

• 23.september, Melhus kirke: korseminar med instruktør Harald Bjørkøy 

• 8. november, Hølonda kirke: korinnslag i høymesse 

• 20. desember, Melhus Bedehus: korinnslag i gudstjeneste sammen med kulturskoleelev 

Aurora Øien på kornett 

 

Orgelet i Melhus kirke  
Vedlikehold:  

Orgelbygger fra Firma Kuhn, Antonello Puglio, utførte service på orgelet 28. august. Orgelet 

ble grundig stemt, og tekniske justeringer og små reparasjoner ble foretatt. Bl.a. ble 
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tangentenes motstand ved anslag litt oppjustert, en låssylinder som hadde blitt litt slakk, ble 

festet, og små reparasjoner på noen få av de gamle, gjenbrukte orgelpipene utført.  

Det ble konstatert at orgelet er i fin tilstand ellers.  

Orgelseminar:  

Det var planlagt å få besøk av orgelklubben Ludvik fra Trondheim Kommunale Kulturskole, 

men dette måtte avlyses pga. sykdom.  

Orgelkonsert: 

Det ble holdt en orgelkonsert i november  

Orgelinnsamlingen: 

I 2020 ble det ikke samlet inn penger for å fullfinansiere orgelet i Melhus kirke. Dette arbeidet 

må tas opp igjen, da vi fortsatt mangler penger for å kunne bygge inn de siste 7 planlagte 

register. Disse befinner seg fortsatt i orgelverkstedet hos Firma Kuhn i Sveits. 

  

Oppsummering  
Til tross for at pandemien kastet noen snublesteiner i veien for det kirkemusikalske arbeidet i 

Melhus menighet i 2020, er det en tydelig fremgang å notere både i samarbeidet med frivillige 

aktører fra kulturskolene i Melhus og Midtre Gauldal, med Melhus Janitsjar, og interessen for 

korsang i gudstjenestene har også vært stigende. Å bidra musikalsk i gudstjeneste er en fin 

utfordring for unge instrumentalister, og voksne bidrar også gjerne.  

Kormedlemmene møter regelmessig opp om de er friske, og det var ikke noen frafall i 

medlemsregisteret. Neste år vil vi vokse videre. Nye kormedlemmer i alle stemmegrupper er 

hjertelig velkommen!  

I 2021 er menigheten i Melhus fortsatt underlagt strenge smitteverntiltak, noe som gjør det 

vanskelig med kontinuerlig korarbeid og å trekke inn andre musikalske aktører. Det er 

nærmest umulig å planlegge forutsigbart så lenge pandemien pålegger oss innskrenkninger. 

Vårsemesteret vil være preget av dette, og så håper jeg å kunne slippe løs musikerne igjen når 

situasjonen etter hvert har bedret og stabilisert seg. 

  

Christine Goedecke, kantor 

 

 

Menighetens økonomi. 
Årsregnskapet for 2020 viser et regnskapsmessig underskudd på kr 101 147,92 for 

menighetsrådets samlede aktivitet. Resultatet er omtrent som forventet. Halvårsrapporten pr 

30.6.2020 viste et regnskapsmessig underskudd på kr 89 477,99. Menighetsrådet vedtok 26. 

august et revidert budsjett for 2020 (jfr. vedlegg), men dette er ikke tatt med i årsregnskapet 

da det ikke har noen avgjørende betydning for årsresultatet. Det regnskapsmessige 

underskuddet er differansen mellom faktiske inntekter og faktiske utgifter i 2020.  

Menighetsrådet har ingen faste inntekter, og driften av menighetsrådet må derfor baseres på 

offerpenger og gaver. Det nærmeste en kommer en fast inntekt er den godtgjørelsen 

menighetsrådet mottar for meditasjonsspill ved begravelser. Denne inntekten brukes i sin 

helhet på kirkemusikalsk aktivitet som honorar til musikere og sangere som leies inn til 

gudstjenester og konserter. 

Driftsunderskuddet skyldes i hovedsak at inntektene fra kirkeoffer til egne formål er betydelig 

redusert pga. nedstengning og adgangsbegrensning. I tillegg kommer at det ikke er innkrevd 

konfirmantavgift for konfirmantåret 2020/21, noe som skyldes at det har vært stor usikkerhet 

knyttet til hva som er mulig å gjennomføre. Konfirmantavgift vil bli innkrevd og bokført i 

første halvår 2021, men i skrivende stund er det fortsatt uklart hvor stor denne skal være.  

Ofringer til eksterne formål kommer regnskapsmessig noe bedre ut, men det skyldes at dette 

beløpet inkluderer et beløp mottatt på Vipps i forbindelse med den avlyste fasteaksjonen, samt 
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avvikling av Esten Brubaks legat, som ble gitt til menighetens misjonsprosjekt i Etiopia. I 

tillegg kom det inn et pent beløp til Norkirkens misjonsprosjekt i Senegal ved misjonær-

innvielsen i Melhus kirke 13. desember. Generelt har offerbidragene til eksterne mottakere 

vært lavere i 2020 enn tidligere år. Foreløpig er det høyst usikkert om den økonomiske 

situasjonen for menighetsrådet vil bli mindre utfordrende i 2021 enn den var i 2020. 

 

 

Sluttord 
Også for kirken ble 2020 et annerledesår. Året har vært preget av covid-19-pandemien og de 

restriksjoner som har vært nødvendige for å hindre smittespredning – alt fra total 

nedstengning til varierende situasjonsbestemte aktivitetsbegrensninger. Utsettelse og 

avlysning av planlagte aktiviteter har vært det normale siden 12. mars. Kanskje aller 

vanskeligst har det vært å tilpasse konfirmantundervisningen til de til enhver tid gjeldende 

smittevernregler.  

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

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

også under pandemien har bidratt med sin tjeneste i og for menigheten! 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. 67 129,-.  

Menighetsrådet ønsker også å takke alle ansatte på kirkekontoret, kirkens øvrige ansatte, samt 

Melhus Regnskap og Melhus bedehus for godt samarbeid. Menighetsrådet retter videre en 

takk til alle frivillige som har bidratt med dugnadshjelp ved ulike arrangementer, og til alle 

som har bidratt med penger og gaver til juleinnsamlingen. 

2020 ble et annerledes, men likevel et jevnt godt arbeidsår i og for vår menighet. Vi får til 

mye når vi gjør ting i fellesskap, og vi håper mange svarer ja til videre utfordringer i tiden 

som ligger foran oss! 

 

 

Melhus 10. februar 2021 

 

 

For Melhus menighetsråd 

 

 

Oddrun Gangås Brønstad  

leder  

 

 

 

 

Vedlegg:  

Menighetsrådets regnskap for 2020 

Revidert budsjett for 2020  

Årsmelding og regnskap 2020 for Helg i Bygda 

 


