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I Andre Kongebok kapi  el 7, fra 
vers 1 fortelles det om noe som 
skjedde mens det var krig i Israel. 
Hovedstaden, Samaria,  var 
omringet av Arameerne.  Belei-
ringen hadde vart lenge og det 
var matmangel og stor hungers-
nød i byen. Prisene på mat var 
skyhøye.
Elisja, profeten, sa at i morgen på 
denne  d -skal maten bli veldig 
billig. En som jobbet for kongen 
sa at det var umulig.
Gud lot Arameerne høre støy av vogner og hester – larm av en stor hær. 
De ble livredde og fl yktet og lot det de hadde ligge igjen.  
Fire menn som led av en hudsykdom, sa   ved  byporten. Mennesker 
med slik sykdom fi kk ikke være i kontakt med andre blant annet på 
grunn av smi  efaren.
De gjorde opp status. Hvorfor skulle de bli si  ende utenfor byporten  l 
de døde. Gikk de inn i byen ville de dø. De ville gå  l Arameernes leir. 
Lot de dem leve ville de berge livet. Drepte de dem, ville de dø. Alt var 
bedre enn å si  e ved byporten.
Da de kom  l utkanten av leiren var det ingen der. De gikk inn i  teltene.  
Der fant de  gull, sølv og klær. Ellers var det mat og verdier i overfl od.
E  er de  e kom de  l sans og samling og sa  l hverandre. "Det er ikke 
re  , det vi gjør nå. De  e er dagen for gode nyheter. Tier vi og venter  l 
morgenen gryr, fører vi skyld over oss. Kom, la oss gå og fortelle de  e i 
kongens slo  ! "
Som sagt så gjort. De fi re mennene gikk inn i byen med gledesbud-
skapet. 
Folket gikk ut av byen og plyndret arameernes leir. Maten ble så billig 
som profet Elisja hadde sagt. Nå var det overfl od i byen igjen og folk 
berget livet.
Vi som lever i Norge har det vi trenger, og o  e li    l. Vi vet om folk som 
er i nød materielt - eller på annen måte. Noen trenger en venn, andre 
har behov på annen måte.
Alle kan vi ikke hjelpe, men vi kan hjelpe noen. 
En annen  ng vi har rikelig av er det Bibelske budskap. I Joh.14, 6 står 
det: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer  l Far uten 
gjennom meg.»
Skal en komme  l Far eller  l  Himmelen – må en tro på Jesus. Gud vil, 
og har lagt  l re  e for at alle mennesker skal få samfunn med han og 
komme der han er.
Jeg leste noe for ikke lenge siden.  40% av verdens befolkning har ingen 
reell mulighet  l å bli kjent med Jesus. Da må noen spre disse nyhetene.
Hva gjør du og jeg med det? Vi kan gjøre noe her også, om det er å reise 
selv, be eller gi økonomisk stø  e  l spredning av evangeliet.



   3

Ja, vi elsker dett e vannet!
Av Kjell Arne Morland
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Ha pengene klare  rsdag 4 april! 
Da kommer konfi rmanter og frivillige med 
bøsse for å samle inn penger  l Kirkens 
Nødhjelps årlige fasteaksjon. Hvis du ikke 
er hjemme, se nederst for andre giver-
muligheter.

Dersom du ikke er hjemme på aksjonsdagen, kan du stø  e aksjonen 
direkte ved å:
- Beny  e kontonummer 1594 22 87493
- Sende GAVE på sms  l 2426 (200 kroner)
- Vipps eller MobilePay: Valgfri   beløp  l 2426

For 200 kroner kan du gi et menneske sikker  lgang  l rent vann!

(Bearbeidet fra Kirkens Nødhjelp)

Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere 
enn før, sier Richard Wilson, før han tar en ny slurk av 
vannet fra landsbyens nye brønn. Nå er livet enklere, 
friskere og morsommere for Wilson.
Før kunne Wilson bruke mange  mer på å hente vann 
 l familien. Køen ved brønnen kunne være lang, og 

for hvert minu   med ven  ng, ble det e   minu   min-
dre med fotballspilling sammen med vennene. For en 
13 år gammel gu   er det hardt å akseptere.
Men vann må familien  l Wilson ha, og å skaff e vann 
er hans ansvar. Og det er et tungt ansvar, bokstavelig 
talt. Fire kanner med vann skal fraktes fra brønnen 
og hjem, og når kannene er fulle er vekten på 80 kilo. 
Det er god trim for en 13-åring, kanskje li   for mye av 
det gode, tenker mange. Men vann må familien ha.
Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd 
endringer i landsbyen Ikonda, der Wilson bor. I lands-
byen har fl ere brønnbyggere få   opplæring, og en ny 
brønn er på plass. Den har gjort køen ved brønnen 
kortere og vannet renere. Sykdommer som diaré og 
urinveisinfeksjon er det også mye mindre av.

Før kunne det gjøre vondt å  sse, og jeg hadde mye 
vondt i magen. Men nå er det mye bedre. I fram  den 
håper jeg at vann  lgangen vil bli enda bedre, og at folk 
sin helse også blir bedre, sier Wilson, som nå også har 
bedre  d og helse  l å spille fotball – slik 13 år gamle 
gu  er skal gjøre.
Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfører 
Fasteaksjonen. I 50 år har altså menigheter over hele 
landet bidra    l at millioner av mennesker har få   den 
hjelpen de har re   på. Rent vann og  lgang på mat er 
en re   alle mennesker har, og Kirkens Nødhjelp kan 
aldri få gi   nok takk  l de som har stø  et aksjonen 
trofast gjennom 50 år.
2017 er også året der lutherske kirker verden over 
markerer at det er 500 år siden Mar  n Luther hang 
opp tesene i Wi  enberg. Kirkens Nødhjelps faste-

aksjon står sentralt i den 
norske 500 års-markeringen, 
og målet er å vise diakoni i 
praksis ved å gå med bøsser 
den 2-4. april.
Vi kan ikke alle bare reise  l 
Wi  enberg for å feire. Vi må 
se  e oss ned og se på alt vi 
har oppnådd disse 500 årene. 
Vi kan ikke bare be om penger, 
og si halleluja og amen. Vi må 
se på hva vi kan gjøre for sam-
funnet vårt, sier Emmanuel 
Makala som er biskop i den 
lutherske kirken i området der 
Wilson bor.
50 års-jubilanten Fasteaks-
jonen er den stødige pålen 
i Kirkens Nødhjelps daglige 
arbeid. For å klare å hjelpe 
fl est mulig også de neste 50 
årene, trenger Kirkens Nød-
hjelp drahjelp fra våre trofaste 
bidragsytere. Du kan bidra  
ved å gi penger i bøssa. 
Det har aldri vært enklere å bli 
en brønnbygger.

Wilson ved brønnen.
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NYTT fra daglig leder:
Kurt Rylandsholm
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Takk for den 
frivillige innsatsen
Å bygge orgel har 
mange faser og 
aspekter. Blant 
annet skal det 
gamle orgelet ut, 
og det nye instrumentet inn. Felles-
rådet og daglig leder vil re  e en stor 
takk  l alle de frivillige som har vært 
med på å legge  l re  e for byggingen 
av det nye orgelet i Melhus kirke. 
Mange av disse s  ller opp gang e  er 
gang, og viser en stor dugnadsånd for 
sin lokale kirke og menighet. Spesielt 
takk  l Erik To  e, og den innsatsen 
du legger ned, blant annet med å 
samle sammen og koordinerer 
dugnadstroppene. 
Hjertelig takk  l dere alle!

Ledige s  llinger
I skrivende stund har fellesrådet to 
ledige s  llinger:
- Menighetspedagog/Menighets- 
  arbeider 40 %
- Klokker Melhus kirke 15 %
På ne  stedet www.kirken.no/melhus 
får du mer informasjon om s  llin-
gene.

Benkene i Melhus kirke
Kirkebenkene som i samsvar med 
 dligere vedtak skal reinnse  es over 

rørovnene i Melhus kirke blir reha-
bili-tert av en kyndig møbelsnekker 
hos Braa og Sørvaag Bygg AS på Tiller. 
Benkene hadde større skader enn 
først anta  , og arbeidet har derfor 
ta   noe lenger  d. E  er planen blir 
benkene montert i uke 12-15.

Kirkens ne  sider
Ne  stedet  l Den norske kirke i 
Melhus kommune har adressen 
www.kirken.no/melhus. Her fi nner 
du  dspunkt for gudstjenester, infor-
masjon om konfi rmanter og andre 
trosopplærings  ltak, sakspapirer og 
møteprotokoller, årsmeldinger, 
menighetsbladet Helg i bygda, 
informasjon kny  et  l de ulike 
menighetene, m.m.

Vi har vært så heldige at vi har få   en allsidig prestevikar  l å gjøre 
tjeneste hos oss helt fram  l oktober i år, og kanskje lenger. Han heter Jan 
Tore Vespestad, han er 55 år gammel, og han bor sammen med familien i 
Orkdal, slik at reisevegen hit ikke er av de korteste. Likevel trives han godt 
hos oss!

Jan Tore ble født og vokste opp i Langevåg på Bømlo sør for Stord. Far var 
sjømann og de drev også småbruk. Han husker godt at de begynte med 
sauer da han var 14 år gammel. Han har gå   folkehøyskole på Os, bibel-
skole i Stavanger, og han har ta   fi re års misjonærutdanning på Fjellhaug 
i Oslo. E  er det har han u  oldet seg på fi re ulike arenaer:

Først bar det  l England på språkstudier, før han kunne dra  l Kenya som 
misjonær i over tre år. Der hadde han presteansvar på to ulike steder, og 
han underviste også som lærer på evangelistutdannelsen. Dere  er reiste 
han som forkynner for Misjonssambandet i 6 år, med reiser over hele 
landet.

Familien fl y  et  l Orkdal i 1997. Kona heter Guri, og sammen fi kk de 
e  er hvert fi re barn. Nå arbeidet han som kateket og menighetspedagog 
i 5 år, både i Orkdal, Klæbu og Hemne. Det var særlig disse årene som gav 
ham nærkontakt med kirkens arbeid her  l lands.

Men som den vestlendingen han er, med en far som var i skipsfarten, 
og med mange sommerjobber på båt, lot han seg så lokke  l å arbeide 
på båt i snaut 13 år. Det ble 4 år i Asia, halvannet år i Mexicogulfen, og 
resten i Nordsjøen.

Jan Tore opplevde ved fl ere anledninger at folk mente han kunne bli 
en god prest. Han kjente  l oppgavene både fra Kenya og Orkdal, men 
det var ikke enkelt å få  l, for han må  e da ta mastergrad i teologi, og 
prak  sk seminar e  erpå. Men så åpnet Fjellhaug i Oslo for at det kunne 
gjøres med lesning hjemme og eksamener der. Da meldte han seg på, 
og brukte fi re måneder full  d på å studere hebraisk i 2011. Mens han 
arbeidet på båt, tok han så den ene eksamenen e  er den andre. Hvis 
alt går bra, er han klar for Prak  cum om to-tre år. Nå har han pause fra 
båtlivet og arbeider hos oss mens han tar noen fl ere eksamener. Vi håper 
at det kan fortse  e slik!

Jan Tore sier at han liker å møte folk, og han liker å forkynne. Han ønsker 
at folk skal se Guds kjærlighet og oppleve Hans godhet mot oss. Må  e 
han få mange anledninger  l å bidra  l de  e hos oss i Melhus! Siden han 
ikke er ordinert prest, kan han ikke ha vigsler, og han får heller ikke bruke 

En allsidig prestevikar
Av Kjell Arne Morland

de fargede 
stolaene på 
prestekjolen 
sin. Ellers kan 
han u  øre alle 
de oppgavene 
som en prest 
skal gjøre, men 
han må passe 
på å få nok  d 
 l å studere 

også.
Jan Tore Vespestad på kontoret.
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Første del av orgelmontasjen i Melhus er utført!
Skrevet i samarbeid med Chris  ne Goedecke og Erik To  e

HELG I BYGDA 1/2017

Orgelbyggerne fra Firma Kuhn ankom i Trondheim på 
søndag kveld 26 februar og ble hentet på fl yplassen av kan-
tor Chris  ne Goedecke. På mandagen var det stor dugnad 
med 2 traktorer og 11 frivillige personer, som fraktet forsik  g 
alle deler  l det nye orgelhuset inn i kirken. Prosjektlederen 
og orgelkonstruktøren Claude Lardon ga instruksjoner hvor 
de enkelte deler skulle plasseres i kirkerommet. Alle orgel-
husets deler samt innebygd spillepult, pedal, podium og de 
største trepiper fra det gamle orgelet ble transportert med 
en stor trailer samt  lhenger fra Männedorf  l Melhus. Det 
ble en gemy  lig "kirkekaff e" e  er at jobben var gjort!
De  e var en fl o   oppstart  l 3 intense uker hvor hele orgel-
huset ble sa   opp.
Orgelbyggerne og en snekker fra fi rma Kuhn arbeidet fra 
mandag  l fredag kl.08.00 – kl.18.00 og en halv dag på lørdag 
(de  e er vanlige arbeidsdager for de sveitser orgelbygger). 
Den siste uka var det bare tre av dem igjen. 

Det skal gjøres mye mer framover: I ukene 12-15 skal ben-

Melhusorgelet var klart i Sveits i januar
Skrevet i samarbeid med Chris  ne Goedecke

Den eneste av oss som har se   det nye Melhus-orgelet, 
er kantor Chris  ne Goedecke som var på besøk hos 
orgelbygger Kuhn i Männedorf, Zürich 25 januar i år. Hun 
fi kk omvisning i den imponerende store bedri  en med 
sine rundt 36 ansa  e, som ble grunnlagt i 1864. Anlegget 
inneholdt mange verksteder og bygninger. Høydepunk-
tet var å komme inn i den store lyse montasjesalen, der 
også orgelkonsulent Bjørn Andor Drage var. Det var et 
overveldende opplevelse å se orgelhuset  l Melhus kirke 
for første gang! Orgelfasaden er 8 meter høy, 6 meter 
i bredden og omtrent like lang i dybden. Den fylte hele 
montasjesalen. De fi kk klatre opp i alle tre etasjer av det 
8 meter høye orgelhuset, så på den elegant u  ormede 
spillepulten med tangenter av hvitlakkert pæretre og 
svart ibenholt, pipestokker med hull for alle orgelpiper, 
vindkanaler, motor, blåsebelger, elektriske deler, dører 
som smidig åpner og lukker svellverket osv. Og alt omgi   
av en vidunderlig du   av fersk bearbeidet tre av for-
skjellige slag. Alle orgler som bygges av Kuhn blir først 
sa   opp i montasjesalen for å forsikre seg at alt er korrekt 
sammensa   og fungerer. Dere  er blir de ta   fra hver-
andre igjen for å frakte dem  l kirken der det bygges opp 
på ny   igjen.

Orgelkonstruk-
tør Claude 
Lardon, market-
ingmedarbeider 
Stephan Schuh, 
kantor Chris  ne 
Goedecke og 
orgelkonsulent 
Bjørn Andor 
Drage.

kene bakerst i kirken over varmerørene monteres. Den første 
halvparten er nok montert når de  e bladet leses, mens den 
siste halvparten forhåpentligvis er på plass før påske. De er 
nå bli   oppusset, noe som ble et større arbeid enn forventet. 
Så kommer det en ny trailer fra Sveits mandag 3 april, og den 
inneholder orgelpiper  l 26 register i ulike kasser. De skal 
bæres inn bak i kirken og bæres videre  l orgelgalleriet e  er 
hvert som de bli montert og grovstemt av en intonatør og 
en orgelbygger. De har arbeid de neste to månedene med å 
gjøre de  e, for så å gå over  l fi nstemmingen som også tar 
sin  d. Det er 4735 enkeltpiper som skal behandles hver for 
seg, og fl ere skal det bli! Orgelet skal bli spillbart fra 17 mai, 
men det er ikke helt ferdig intonert før  l pinse. Da blir det 
stor innvielse 4 juni med orgelkonsert om kvelden. 

Økonomi
Økonomien ser god ut, for Melhusbanken spanderte en kon-
sert med Bjarne Brøndbo for en fullsa   kirke 9 februar, noe 
som innbrakte kr 100 000,-  l orgelet. Så kom noen mindre 
gaver, og i mars fi kk vi en privat gave fa Ivar Gafseth på 
kr 64 500,- som gjorde at innsamlingsmålet allerede er nådd. 
Da så Sparebank 1 og Eidendomsmegler 1 MidtNorge dagen 
e  er meldte at de hadde gi   kr 20 000,-, ble grunnen lagt for 
innsamling  l en utvidelse av orgelet. Det har nemlig plass 
for hele 34 stemmer, men bare 27 av dem er inne i 
budsje  ene nå.

Orgelbyggerne Josef Garic og Remo Jenal med kantor Chris-
 ne med deler av orgelfasaden på traktoren på vei  l kirken. 

FOTO: Harald Danielsen.

Seks av dugnadsgjengen 27. februar. Fra venstre: Oddvar Horg, 
Tor Ingolf Reitan, Erik To  e, Kåre Skånøy, Mar  n Melhuus og 
Torleif Haarberg. Jens Loddgard og Per Ivar Dørrum er ikke med 
på bildet.
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2017 - et kirkehistorisk merkeår
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Stor fest 19. februar da Tone Njøs ble vigslet til diakon.
Av Kjell Arne Morland

Av Kjell Arne Morland

1. januar 2017 skjedde den største 
organisatoriske endringen av Den 
norske kirke siden reformasjonen 
for 500 år siden. I løpet av de siste 
100 år har vi få   både menighets-
råd, bispedømmeråd, kirkemøte og 
fellesråd. Til sist ble også grunnloven 
endret i 2012, og i år er vi kom-
met så langt at biskoper, proster og 
prester ikke lenger er embets- eller 
statstjenestemenn. Kirkerådet og 
bispedømmerådene er ikke lenger 
statlige forvaltningsorganer. Kirke-
møtet er nå det øverste represen-
ta  ve organet for det nye re  s-
subjektet Den norske kirke. Nå er 

altså Den norske kirke et selvstendig 
trossamfunn på lik linje med andre 
trossamfunn i Norge.
Hva betyr de  e for vanlige kirkemed-
lemmer? 
Det er først og fremst vi prestene i 
Melhus som merker forskjellen, for 
vi har få   et ny   avtaleverk med ny 
arbeidsgiver og nye datasystemer 
som vi må lære oss å bruke. Men for 
vanlige folk fortse  er alt som før. 
Kirkens budskap er det samme, og 
alle er like velkomne som før. Det er 
spennende med økonomien mange 
steder i landet. Det fi nnes nemlig 
bispedømmer i nord og i vest som 

må ku  e ned på antallet prestes  ll-
inger, fordi økonomien er så dårlig. 
Men her i Nidaros er ikke nøden så 
stor. Vi i Melhus har få   lø  e om at 
vi ikke trenger å vente med å 
anse  e ny sokneprest når Hodne 
slu  er i juni, men vi kan utlyse 
s  llingen allerede før påske. Dermed 
kan vi puste le  et ut - overgangen 
synes å gå fi nt. Det blir mer spen-
nende om to år når det skal avgjøres 
hvordan fi nansieringen av kirken 
skal skje framover, men det er ingen 
grunn  l å bekymre seg for hvordan 
det skal skje i dag.

Tone Njøs har allerede rukket å 
arbeide i menighetene våre i 7 år. 
Hun har gjort det på en måte som 
har vunnet manges hjerter. Men 
det var en brikke som manglet: Hun 
hadde ikke ta   seg anledning  l 
å gå det siste skri  et, nemlig å la 
seg vigsle  l tjenesten som diakon. 
De  e skjedde med Tone på denne 
søndagen.
- Du har så mye fi nt i deg, Tone, og 
jeg vet at du skaper trygghet og  llit 
i møte med mennesker. Du er vel 
kvalifi sert og besi  er allerede mye 
kunnskap og erfaring, sa biskopen i 
sin hilsen.
I sin preken på vigslingsdagen,pekte 
Tone Njøs på Jesu lignelse om den 
barmhjer  ge samaritan. Hun sam-
menlignet røveren i fortellingen 
med det som kan stjele menneskers 
livskvalitet i dag: "For noen er 
«røveren» den som mobber eller 
truer. For andre kan det være angst, 
skyldfølelse eller skam. Mange  ng 
kan holde oss  lbake fra den vi 
ønsker å være. Det er hver sin gang 
å oppleve de  e - og sam  dig er det 
hver sin gang at vi har kre  er og 
muligheter  l å hjelpe dem vi ser. 
Lignelsen om den barmhjer  ge 
samaritan, forteller at det er ikke 

all  d hjelpen kommer fra dem vi 
tror, og at ens neste er den som har 
øyne for de som har det vondt og 
vanskelig og som kan ha inderlig 
medfølelse". Hun fi kk mye ros for 
talen, og den kan leses i sin helhet på 
h  ps://kirken.no/nb-NO/bispedom-
mer/nidaros/enkeltar  kler/
tone-njos-preken/
Selv om det var vinterferie, var det 
mange som fylte kirken, fordi det 

var felles gudstjeneste for alle fi re 
menighetene i Melhus. Gudstjen-
esten var s  lfull og fi n med mange 
medvirkende. E  erpå var det stor 
kirkekaff e på Melhus bedehus. 
Kakebordet var usedvanlig velfylt, 
og det ble både taler, gaveover-
rekkelser og sanger i en trivelig 
atmosfære. Menighetsrådsleder i 
Melhus, Vibecke Paulsen Grønning, 
ledet det hele på en fl o   måte.
 

De medvirkende under diakonvigslingen i Melhus kirke. Bak fra venstre: Siv Reitan, Vibecke 
Paulsen Grønning, sogneprest Kjell Arne Morland, diakon og diakonirådgiver i Nidaros 
bispedømme Bri   Arnhild Wigum Lindland, Gunnar René Øie og Vibeke Lysø. Foran fra ven-
stre: Sogneprest John Olav Hodne, biskop Tor Singsaas, diakon Tone Njøs, prost Øystein Flø 
og diakon og representant for Nidaros s    av Det Norske Diakonforbund Anne Hirsch.
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Av Kjell Arne Morland

I år feirer vi at det er gått 500 år siden reformasjonen 
startet. Den 30 oktober1517 gjorde Martin Luther kjent sine 
95 teser mot avlatshandelen. Da gikk det ikke mer enn fi re 
år før han ble bannlyst og reformasjonen var et faktum. 
Hvilken betydning har det for oss i dag? I fi re små artikler vil 
jeg sette noen ord på det, og henvise til hefter som ligger 
gratis tilgjengelig på internett slik at stoff et kan utdypes.

Luthers store bragd var at han studerte Bibelen så 
fordomsfritt at han oppdaget hvordan den var blitt mis-
forstått gjennom mange hundre år. Da han gjenopp-
daget hva som egentlig stod skrevet der, falt det nytt 
lys over mange viktige temaer. To av dem var betyd-
ningen av dåpsdagen og dødsdagen.

Luther om trygghet på dødsdagen
På Luthers tid var det knyttet mange skremmende tanker 
til det som skjedde etter dødsdagen. Man fi kk høre at alle 
måtte gjennom en skjærsild, der man på smertefullt vis 
måtte sone for vanlige synder, slik at man ble renset for å 
komme inn i Guds evige rike. Dette skapte behov for både 
bønnegudstjenester for avdøde og for kjøp av avlat som 
skulle forkorte denne perioden. Men siden det ikke står 
noe om dette i Bibelen, feide Luther alle slike tanker til 
side: Den som tar imot Guds frelsestilbud gjennom Jesus, 
vil få alle sine synder tilgitt slik at det ikke er noe å frykte 
etter døden. En kristen kan være trygg på dødsleiet! Han 
skrev en egen preken om det å forberede seg på å dø, og 
den hører med blant de skriftene som ble trykket i mange 
opplag også her i Norge på 1500-tallet. Den gav trøst til 
titusener av kristne over hele Europa!

Luther om dåpsdagens doble pakt
Luther skrev også en egen preken om betydningen av 
dåpsdagen, slik at alle voksne kunne få inspirasjon til å leve 
som bevisste kristne. På dåpsdagen inngikk Gud en to-sidig 
pakt med oss: Gud på sin side forpliktet seg til å gi oss av 
sine gaver hele livet, uten å kreve noe av oss for at vi skulle 

Første Luther-hjørne
fortjene det. Vi ble hans 
barn, vi fi kk alle rettigheter, 
              vi får tilgivelse for alle
              synder når vi ber om
            det, vi får kraft fra
           ham til å leve det gode
           livet. Vi på vår side
        forplikter oss til å ta
        imot alle disse gavene
      i tro, slik at vi ikke avviser 
    dem. Av ren takknemlighet 
    forplikter vi oss også til 
   å kjempe på Guds side mot 
ondskapen i verden, slik at vi 
daglig tar kampen opp mot 
de onde kreftene i oss og 
omkring oss. Denne kampen 
blir vi aldri ferdige med før 
vi en gang dør og vinner den 
evige seieren over ondskap-
en. Dermed er dåpen både 

S   elsen OLA LØKBAKKS FOND
Ola Løkbakks fond er oppre  et på grunnlag av en testamentarisk gave fra Ola Løkbakk.
Av fondets avkas  ng utdeles e  er søknad, årlig  l følgende formål:

1. Hølonda Helsehus.
Utdelingen skal utelukkende brukes  l  ltak for beboernes beste.  Det forutse  es at utdelingen ikke
skal brukes  l dri  , nødvendige investeringer eller andre  ltak som det påhviler kommunen å dekke.

2. Studenter fra gamle Hølonda herred som e  er grunnskole søker utdannelse innen landbruksfaget.
Utdelingen forutse  er at vedkommende har få   studieplass ved høyere utdanning, eventuelt videregående skole 
innen landbruksfag.

3. Hølonda Menighetsråd.
Utdelingen skal beny  es  l forskjønnelse av Hølonda kirke, inkludert kirkegården. Det forutse  es at utdelingen 
ikke skal beny  es  l dri  , nødvendige investeringer eller andre kostnader som det påhviler det off entlige å dekke.

Søknadsfrist for tildeling av avkastningen i året 2016 er 20.04.2017.
Søknader med beskrivelse av formål og med kostnadsoverslag sendes Ola Løkbakks fond v/Kristmar Sunnset, 
Melhus Regnskap, Melhusvegen 417, 7224 Melhus eller epost: kristmar@melhus-regnskap.no.

en stor gave som vi kan takke for hele livet, og den gir oss 
en stor oppgave som vi kan kjempe for å leve opp til hele 
livet!

To moderne prekener om dåpsdag og dødsdag
Vi lever i en annen kultur enn Luther gjorde, slik at vi ofte 
har andre utfordringer å ta stilling til. Derfor har jeg valgt å 
skrive to nye prekener om de samme emnene. Jeg forsøk-
er å  ivareta det som var viktigst for Luther, samtidig som 
jeg utvider synsfeltet slik at mange av de forholdene som 
vi er opptatt av, også kommer med. Vi er for eksempel ikke 
bare opptatt av hva som skal skje etter døden, men også 
av den fysiske, mentale og sosiale smerten som tanken på 
døden gir oss. Derfor kan vi ikke bli fortrolig med tanken 
på det å dø uten at vi også tar dem på alvor.

Last ned det første av de fi re heftene: Luthersk liv i dag. Du 
fi nner dem på http://morland.no/kamorland/bibliotek.html
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Karneval - fra fest til faste Fra Palme-
søndag til 
påskedag

Påskeuka fra dag til dag Jesus som tjener
Johannes 13
Gjenfortalt av Desmond Tutu

Jesus og disiplene mø  es i Jerusalem. De var skitne 
på fø  ene e  er å ha gå   langs støvete landeveier 
for å fortelle folk om Guds drøm. Disiplene begynte 
å krangle om hvem av dem som var vik  gst.
Jesus reiste seg og bandt et håndkle om livet. Han 
tok en balje med vann og begynte å vaske disiplenes 
fø  er, før han tørket dem med håndkleet. Disiplene 
var sjokkerte. «Det er tjenerarbeid,» ropte de.
Jesus  dde mens han fortsa  e å vaske fø  er. Da det 
var Peters tur, sprang han opp. «Herre, du skal aldri 
vaske fø  ene mine!»
«Da kan ikke du være min disippel,» sa Jesus.
«Herre,» gråt Peter. «Vask fø  ene mine, hendene 
mine, hodet mi  , hele meg!» 
Da Jesus hadde vasket alles fø  er, løsnet han hånd-
kleet og sa  e seg igjen.
«Forstår dere hva jeg har gjort?» spurte han. Dere 
kaller meg herre og lærer, men jeg har vasket 
fø  ene deres som om jeg var en tjener. Dere må 
følge mi   eksempel. Lederen skal tjene alle. Dere 
må alle tjene hverandre. Ingen er vik  gere enn 
andre. Jeg ønsker at dere skal elske hverandre slik 
jeg har elsket dere.»

Kjære Gud,
hjelp meg  l å være en villig tjener for andre.

Av Kjell Arne Morland. 
Tegninger ved Ragnhild Morland.

De fl este barn elsker konkurranser og spill. Hvorfor 
ikke utny  e det når det gjelder å lære påske-
fortellingen? Dersom det er dårlig vær en dag i 
ferien, har man  d  l å avse  e en  me  l et bre  -
spill.
Dersom man ønsker et bre  spill som er konsen-
trert om påskebudskapet, kan man laste ned et 
spill fra www.kirken.no/  m som vi har laget og 
kalt: Fra Palmesøndag  l Påskedag.
- Spillplaten fi nnes på en egen fi l. Den kan trykkes 
ut og limes sammen på en A-3 papplate. Kanskje 
kan eldre barn fargelegge slik at det blir penere?
- 9 av rutene er markert med tall. De markerer 
påskebegivenheter som svarer  l tegningene. 
Et eget ark over Begivenhetsrutene 1-9 anviser hva 
som skjer når man treff er de rutene.
- Mange av rutene har et spørsmålstegn. Da må 
man svare på et av 40 spørsmål fra påske-
fortellingen, som fi nnes på tre ark. Hvis man 
bruker de  e spillet tre-fi re ganger i påsken, vil nok 
alle i familien huske svarene på spørsmålene! Da 
har de lært påskefortellingen! Neste år vil de nok 
huske mange av svarene.
- Man må skaff e seg brikker og en terning på annet 
vis. Lykke  l!

På Lundamo misjonshus var det både 
sommerfugl, Zorro, edderkoppmann, fotballsparker, 
Askepott og mye annet da Horg menighet hadde 
karneval på askeonsdag. 
Vi startet med å spise pølser og kake, så vi skulle 
ha energi til både skattejakt, sangleker og knusing 
av pinjata. Vi fi kk høre at ordet karneval betyr å 
slutte med kjøtt, og vi fi kk høre om hva fasten er. 
Karnevalet ble avsluttet med gudstjeneste.

Finn ut hvilke dager alt hendte, og se   strek mellom bilde og 
navn på dag. 

Palme-
søndag

Skjær-
torsdag

Lang-
fredag

Påske-
dag
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Ny   fra diakonien:
Tone Njøs
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Takk !

99999999999

Møteplan 
Flå eldresenter 
Andakt: 
onsdager kl. 11.00:
29. mars, 26 april og 10 mai.
Na  verdgudstj. 13. april kl. 15.30

Treff : Torsdag kl. 16 – 18: 18. mai.
Trenger du skyss, ring 
Reidun Ljøkjell, 994 39 308.
30 kr i egenandel t/r.

Hølonda helsehus 
Andakt:  rsdager kl. 11.00:
28. mars, 25. april og 9. mai.
Na  verdgudstj. 11. april kl. 11.00

Treff : Fredager kl. 11.00:
7. april og 5. mai.

Horg Sykeheim
Andakt: onsdager kl. 12.30: 
26. april og 10 mai.
Na  verdgudstj. 13 april kl. 17.00.

Treff : Onsdager kl. 10.30: 
5. og 19. april, 3. mai.
Skyss: Ring kirkekontoret. 40 kr t/r.

Buen 
Sangstund: Øyåstun/Håggåtun 
kl.12.00. 
Andakt: Peisestua kl. 12.30: 
5. april og 3 mai.
Na  verdgudstj. 13 april kl. 16.30.

Kroatreff  
En torsdag i mnd kl. 11.00 – 12.30:
20. april og 18. mai.
Na  verdgudstj. 12 apr. kl.11.00. 

Formiddagstreff  
bedehuset 
En torsdag i mnd. kl. 10.30:
6. april og 4 mai

Festmøte for 
diakoniarbeidet:
De  e er et arrangement for hele 
prestegjeldet. Tirsdag 9. mai 
kl. 18.00 på Lundamo misjonshus. 
Brit Inger Granmo Aune kåserer 
om «Horg i den første kristne 
 da».

Buen Helse- og Omsorgssenter
Hjemmetjenesten og Demensenheten takker pårørende og givere for 
pengegaven vi har mo  a   i forbindelse med 
Oddlaug og Øyvind Sneeggen sine bise  elser.
Avdeling Jarlsbu/Gimsebu takker pårørende og givere for gaven vi har 
mo  a   i forbindelse med Torleif Engan,  Kjell Richard Leer og 
Liv Einangshaug sine begravelser.
Dagsenteret takker pårørende og givere for pengegaven vi har mo  a   i 
forbindelse med Steinar Brujordet sin begravelse.
Hjemmetjenesten takker pårørende og givere for pengegaven vi har mot-
ta   i forbindelse med Dorthea Indset sin begravelse.
Demensenheten takker pårørende og givere for pengegaven vi har mot-
ta   i forbindelse med Inger Nikoline Leraand sin begravelse.
Trygghetsavdelingen takker pårørende og givere for pengegaven vi har 
mo  a   i forbindelse med Mary Pauline Eidsmo sin begravelse.

Horg/Flå helse og omsorg
Hjemmetjenesten takker hjerteligst for mo  a   pengegave e  er Arne J. 
Krogstad, Ane Leer Engan og Mildrid Børseth  sine begravelser.
Avdeling  Mid  un takker hjerteligst for mo  a   pengegave e  er Sigrid 
Langland si   opphold ved sykehjemmet.
Valdumstua takker hjertelig for mo  a   pengegave e  er 
Sigrun Kjelstad sin begravelse.
Krogstadstua og dagsenter takker hjertelig for mo  a   pengegave i 
forbindelse med Kjers    Røsbjørgen sin begravelse.
Horg sykehjem takker hjertelig for mo  a   pengegave 
e  er Ragnhild Gylland og Olga Marie Mathisen sine 
begravelser.
Avdeling Fremo takker hjertelig for mo  a   pengegave 
e  er Anne Marie Engen sin begravelse

Hølonda helse og omsorgssenter
Hjemmetjenesten på Hølonda takker hjertelig for pengegave 
gi   i forbindelse med Gunnar Johnsen sin begravelse.

Flå menighetsråd 
ønsker å overbringe en varm takk  l pårørende og givere for penge-
gaven  l Minnefondet i menigheten, gi   ved Ane Leer Engans begravelse.

Fra diakonvigslinga. 
Tone Njøs får diakon-
korset av diakon og 
representant for 
Nidaros s    av Det 
Norske Diakonforbund, 
Anne Hirsch. 
FOTO: Harald Danielsen
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Melhus sokn
Døpte:
06.11. Axel Mathias Castro
27.11. Erik Falkman Hovind 
(Døpt i Lade kirke).
04.12. Julian Moan Mjelde,
S  an Reitan.
11.12. Johanne Øye, 
Oda Krogh Angvik, 
Sigrid Birgi  e Gunnes Bølestrand, 
Emilian Henry Bonsaksen, 
Mar  n Rein-Foss 
(døpt i Leinstrand kirke).
01.01. Axel Gauslaa Wehn 
(døpt i Hølonda kirke).
08.01. Jim Mesterio Bogen 
(døpt i Singsås kirke).
15.01. Kris  an Rønning, 
Lara Alice Prestmo Mellemsæther,
Håkon Fanavoll Lø  amo,
Thea Fanavoll Lø  amo.
12.02. Freya Søreng Kobdock.
19.02. Gabriel Leander Gilde Nygård 
(døpt i Å  ord kirke).
26.02. Sverre Aleksander 
Valseth (døpt i Røyrvik kyrkje).
05.03. Isak Dragon Mosbakk 
(døpt på Melhus bedehus).

Døde:
14.11. Anne Reitan f. 1928, 
begravet på Hølonda gravplass
22.11. Klara Johanne Kvaal f. 1921
24.11. Magne Skjetne f. 1929
28.11. Anna Emelie Vestgård 
            f. 1924
29.11. Kris  ne Kvaal f. 1923
04.12. Johanne Amalie Fremo 
            f. 1923, begravet på Flå 
            gravplass
05.12. Kari Kjørsvik f. 1938
05.12. Jostein Riseth f. 1939
06.12. Johan Bergsmyr f. 1932
10.12. Bjørg Oddveig Rønning 
            f. 1936
11.12. Gunnar Ko  um f. 1931
13.12. Kjell Ricard Leer f. 1948
16.12. Steinar Brujordet f. 1939
18.12. Laila Helena Hegbom f. 1923
04.01. Dorthea Indset f. 1930
06.01. O  ar Aune f. 1922
07.01. Borghild Bergkvist f. 1924
11.01. Inger Nikoline Leraand 
            f. 1942

28.01. Mary Pauline Eidsmo f. 1925
31.01. Dagfi nn Karl Båtvik f. 1942
01.02. Olav Solem f. 1938
04.02. Astrid Brækken f. 1936
06.02. Ingrid Oline Tetlivold f. 1944
09.02. Karen Husøy f. 1938
09.02. Asbjørg Nygård Myhr f. 1923
15.02. Anne Marie Hagen Engen 
            f. 1932
16.02. Sigbjørn Kvam Hansen f. 1950
23.02. Ivar Mar  n Klungen f. 1937
25.02. Liv Einangshaug f. 1945

Horg sokn
Døpte:
27.11. Pernille Storinset, 
            døpt i Kvikne kirke
08.01. Jenny Kravik-Skjærli
05.02. Liam Lilleøien
26.02. Ina Madeleine Molden Sørum

Vigde:
19.11. Ellen Anita Randen og
           Morten Rise

Døde:
03.12. Arne Krogstad f. 1929,  
           begr. på Tiller kirkegård
05.12. Ola Helgemo f. 1957
06.12. Borgny Midtlyng f. 1922
20.12. Kjers   Røsbjørgen f. 1935
04.01. Mildrid Børseth f. 1937
10.01. Sigrun Otelie Kjelstad f. 1919
17.01. Sigrid Langland f. 1940,
           begr. på Flå kirkegård
09.02. Ragnhild Gylland f. 1922
16.02. Anders Finseth f. 1934
23.02. Olga Marie Mathisen f. 1926

Hølonda sokn
Døpte:
20.11. Siren Rimol Krognes
22.01. Mathilde Gjervan Sven-
ning,  
           døpt i Å  ord kirke
29.01. Maria Hammerås
26.02. Mar  n Gaustad
26.02. Marion Anastasia Contrera

Døde:
17.11. Kåre Johannes Sunnset f. 
1936
17.12. Reidar Johannes Kjøsen 
           f. 1926
19.12. Johan Karle Grønli f. 1927
21.12.  Berit Lufall f. 1989
24.12. Gunnar Johnsen f. 1928
02.01. John Åmot f. 1930
03.02. Bjørn Kjerstad f.1946

Flå sokn
Døpte:
13.11. Sigrid Lufall
11.12. Einar Svanholm Skogesal,
           døpt i Oppdal kirke.

Døde:
20.11. Ingeborg Ljøkjell f. 1931
28.11. Ole M. Haltbrekken f. 1930
05.12. Signe Marie Lufall f. 1928
09.12. Anne Leer Engan f. 1918
17.12. Jostein Engen f. 1938
08.01. Eilert Fandin f. 1926 
19.01. May Oline Skaali f. 1942
25.01. Råger Holte f. 1978
05.02. Erling Bollandsås f. 1927
08.02. Iver Oddan f. 1937

TRENGER DU SKYSS TIL KIRKA?

Hølonda kirke: 
Se i lokalavisa hvilket nummer 
man kan ringe.

Flå kirke:
Ring Hildegunn Gravråk 
tlf. 415 19 216 eller 
Me  e Goa Hugdal 
tlf. 938 57 489.

Takk for frivillig kon  ngent!
Regnskapet for Helg i bygda viser i år 
et fl o   resultat, siden så mange av 
dere lesere har betalt frivillig kon  n-
gent. Vi fi kk inn nesten 
115 000 kroner. Regnskapstallene er 
noe misvisende i år, siden  oråret 
gikk med stort underskudd på grunn 
av at mesteparten av annonse-inntek-
tene ikke kom før i januar i år. Men 
dersom vi ser disse to årene under 
e  , har vi gå   med et lite overskudd, 
slik at vi ikke har tæret på kapitalen 
vår. Vi kan dermed se fram  l å utgi 
bladet uten økonomiske bekymringer 
også i 2017. 
Takk  l alle som har betalt!
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26. mars - Maria budskapsdag
Luk 1,26-38
Hølonda kirke kl. 11.00
Gudstj. v/Morland 
Vandrena  verd. Ofr: Menighets-
arbeidet
Menighetens årsmøte. Kirkekaff e 
Kirkeskyss: Elfrid Blokkum, 
tlf 932 19 754
Melhus kirke  kl. 11.00
Familiegudstj. v/Hodne og 
Sandberg. Utdeling av bok  l 
5- og 6 åringene. Dåp. 
Ofr: Menighetsarb.. Kirkekaff e.   

2. april  - 4 s i faste  den
Joh 11,45-53
Horg kirke kl. 11.00
Felles familiegudstj. for Flå og Horg  
v/Vespestad.
Dåp. Ofr: Overføringsanlegget
Melhus  kirke kl. 11.00
Gudstj. v/Morland. Dåp. 
Ofr: Det nye orgelet. Kirkekaff e

9. april - Palmesøndag
Joh 12,12-24
Lundamo misjonshus kl. 11.00
Gudstj. v/Hodne. Ofr:  Lundamo 
misjonshus. Kirkekaff e
Melhus  kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Dåp. Ofr: Kirkens nødhjelp
Kirkekaff e

11. april
Hølonda helsehus kl. 11.00
Na  verdsgudstjeneste v/Hodne

12. april
Kroa eldresenter kl. 11.00
Na  verdsgudstjeneste v/Hodne

13. april - Skjærtorsdag
Ma   26,17-30
Flå eldresenter kl. 15.30
Na  verdgudstj. v/Morland
Horg sykehjem kl. 17.00
Skjærtorsdagsgudstj. v/Morland
Kveldsmat.
Gåsbakk misjonshus kl. 18.00
Skjærtorsdagsgudstj. v/Vespestad
Vandrena  verd. Ofr: Gåsbakk 
misjonshus. Festsamvær e  erpå.
Kirkeskyss: Ola Næve, 480 13 863.
Buen sykehjem kl. 16.30
Na  verdsgudstj.  v/Vespestad

Melhus kirke kl. 19.30
Skjærtorsdagsmesse v/Morland
Na  verd. Ofr: Menighetsarbeidet

14. april - Langfredag
Luk 22,39-23,46
Flå kirke kl. 18.00
Langfredag kveld
‘’Jesu 7 ord på korset’’v/Vespestad
Melhus kirke kl. 11.00
Langfredagsgudstj. v/Morland
15. april - Påskea  en
Gapahuken ved Morsjøen/
Jårakjølen. Påskeandakt v/Morland
Horg kirke kl. 23.15
Mark 16,1-8
Påskena  /o  esang
Påskena  sgudstj. v/Morland
Ofr: Diakoniarbeidet

16. april - Påskedag 
Luk 24,1-9
Melhus kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstj. v/Hodne
Dåp. Na  verd. Ofr: NMS - 
Menighetens misjonsprosjekt

17. april - 2. påskedag
Luk 24,13-35
Flå kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstj. v/Hodne
Dåp. Na  verd
Ofr: Misjonsprosjektet 
Hølonda kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Morland
Dåp. Na  verd. Ofr: Normisjon
Kirkeskyss: Idar Eid tlf. 913 03 102

23. april - 2. s i påske  den
Joh 21,1-14
Melhus kirke kl. 11.00
Familiegudstj., ’Barnas påskedag’’ 
v/Flø. Dåp . Ofring: Menighetsarb.
Kirkekaff e 

30. april  - 3.s i påske  den
Joh 10,11-18
Flå kirke kl. 11.00
Forbønnsgudstj. v/Vespestad og 
Njøs. Dåp. Na  verd
Ofr.: Menighetens diakonale arbeid
Horg kirke kl. 18.00
Samtale- og forbønnsgudstj.
v/Vespestad og Njøs
Ofr: Konfi rmantarbeidet

Hølonda kirke kl. 17.00
Familiegudstj. Utdeling av 6-års bok
v/Hodne og Sandberg.
Samling fra kl. 15.00. Ofr: Menig-
hetsarb. Kirkeskyss: Kåre Krokhaug 
tlf. 481 60 481
Melhus kirke kl. 11.00
Gudstj. v/Morland
Dåp. Ofr: KiA (kristent interkulturelt 
arbeid). Kirkekaff e

3. mai
Flå kirke kl. 18.00
Samtalegudstj. v/Vespestad
Ofr: Konfi rmantarbeidet.
Melhus kirke kl. 18.00
Samtalegudstj. v/Morland. Ofr: KRIK 
& Menighetens øvrige arbeid.

7.mai - 4. s i påske  den
Joh 16,16-22
Flå kirke 
Tårnagentdag for Flå og Horg
Flå kirke kl. 17.00
Familiegudstj. v/Vespestad og Sand-
berg. Ofr: Yngreslaget Gnisten

8.mai 
Melhus kirke kl 1800
Samtalegudstj. v/Hodne og Bruholt
Ofr: KRIK og Menighetens øvrige 
arbeid

10. mai
Hølonda kirke kl. 19.00
Samtalegudstj. v/Morland

14. mai  - 5.s i påske  den
Joh 15,1-8
Horg kirke kl. 11.00
Gudstj. v/Flø. Dåp. Na  verd
Ofr: Sjømannskirken 
Hølonda kirke kl. 11.00
Diakoniens dag. Gudstj. v/Morland 
og Njøs. Vandrena  verd
Ofr: Diakoniarbeidet. Kirkekaff e.
Skyss: Elfrid Blokkum tlf. 932 19 754
Melhus kirke kl. 11.00 
Gudstj. v/Hodne. Na  verd. 
Dåp. Ofr: Søndagsskolen, Trøndelag 
krets. Kirkekaff e 

17. mai
Flå kirke kl. 12.00
Horg kirke kl 1030
Hølonda kirke kl. 11.00
Melhus kirke kl. 10.00 



Full distribusjon

Lundamo
8 - 22 (9 - 20)

Sandmofl ata 3, 7072 Heimdal, tlf. 72596180 / 
97788831, sandmoenkro@dialogus.no

www.sandmoenkro.no

Vi tilbyr og tilrettelegger alle typer 
arrangement som åremålslag, minnesamvær, 

konfi rmasjon og lignende.

tlf.72 85 46 80
post@horgmo-rorkompani.no

Tlf. 72 85 72 50

Hovin
8 - 22 (9-18)

Ler
7 - 23 (9 - 20)
Søndag: 10-22 

Telefon72 43 92 00

Ak  vitet fremmer læring. 
På Øya får du en utedag hver uke. 

Ta fag på videregående i løpet av 
ungdomsskolen? 
Mulighetene fi nner du på Øya

Les mer på  www.oya.vgs.no

• NY KRIK-linje på Studiespesialisering. 
• Bygg- og anleggsteknikk
• Naturbruk
Anleggsgartner, byggteknikk, landbruk, 
dyrepleie, hest, frilu  sliv og realfag
 
Les mer på www.oya.vgs.no /Facebook

Tlf: 72 85 34 34
knut.veien@anleggstjenester.no

Døgnvakt:
mobil: 414 52 610

7288 Soknedal
Epost: stobbe@gauldalen.no

Dame og herrefrisør
Nyhusvegen 2, 7234 Ler

Tlf. 958 57 898 


