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Herren velsigne deg og bevare deg
Herren la si   ansikt lyse over deg 
og være deg nådig
Herren lø  e si   åsyn på deg og gi 
deg fred. (4. Mos. 6, 24-26)

Hva er velsignelse?
Jeg tror egentlig vi vet det alle, 
men det er ikke all  d like le   å si 
hva det er.

Men hva et bortvendt ansikt er, når 
man trenger trøst og er fortvilet, 
det vet i hvert fall alle barn. Og 
enhver voksen.
Hvordan et ansikt som lyser mot en 
kan tenne gleden, det vet vi også.

Velsignelse er en kra  , et ansikt 
som ikke lenger er vendt bort.

I Jesus lyser Guds ansikt mot oss. 
Han som ikke vendte ryggen  l en 
eneste en.
Men kom for å reise opp.
Du er elsket - derfor verdifull.

Nå har jeg vært prest i 37 år.
Gjennom disse årene er jeg bli   
mer og mer glad i velsignelsen.
Det har med mange  ng å gjøre.
Ikke minst de  e at jeg så o  e har 
opplevd hvilken kra   den har.

I kirka snakker vi o  e om skyld, 
om dårlig samvi   ghet og om 
 lgivelse. Det er vik  g. Mange 

mennesker sliter med skyldfølelse.
Og trenger å høre evangeliet om 
Guds  lgivelse.

Men i min  d som prest synes jeg 
mer og mer å merke at mange har 
ersta  et skyldfølelsen med skam-
følelse og det å tape ansikt.
Skamfølelsen har to kilder:
Enten den at hvis folk fi kk vite, fi kk 
se, da ville jeg bli blo  s  lt, gjort  l 
la  er, tape ansikt.
Eller bevisstheten om at jeg er ikke 
som de andre, jeg er annerledes.
Begge deler fører  l en nega  v 
selvfølelse.

Skamfølelsen si  er i kroppen på 
oss. Den gjør oss redde for å vise 
ansikt, vi gjemmer oss bort, og 
tør ikke for alt i verden å fortelle 
om den  l andre. For da taper vi 
ansikt på ny   liksom.
Ingen har det mer vondt enn den 
som lever med skamfølelse over 
 d.

Prisen er ensomhet og opphoping 
av sorg.
Derfor er det vik  g at vi hjelper 
hverandre med å gjenreise selv-
bildet og selvfølelsen.

På samme måte som syndenes 
forlatelse er svaret på vårt skyld-
problem, er velsignelsen svaret 
på det skamfulle menneskets 
situasjon.
«Herren velsigne deg og bevare 
deg. 
Herren la si   ansikt lyse over deg 
og være deg nådig. 
Herren lø  e si   åsyn på deg og gi 
deg fred.»

Gud er glad i deg.
Han  lgir deg. Sle  er all din skyld.

Og om du føler at hele verden vil 
snu seg bort fra deg,
og om du forakter deg selv: 
Han vil ta bort selvforakten og gi 
deg  lbake gleden over å få leve.
Han vil velsigne deg.
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JEG GLEDER MEG 
Av  Chris  ne Goedecke, kantor

HELG I BYGDA 2/2017

Med stor glede ser jeg frem  l å kunne ta i bruk det 
nye orgelet, som bygges nå i Melhus kirke! 

Jeg vil også re  e en stor TAKK  l alle dere som har 
bidra    t at de  e prosjektet kunne realiseres, både før 
og e  er jeg startet som kantor i Melhus menighet: 
Orgelkomiteens medlemmer, dugnadsfolk, diverse kor 
og solister, og alle som har bidra   fi nansielt  l 
innsamlingsaksjonen og alle som har bidra   musikalsk! 

En stor gave «sa  e punktum» for innsamlingen  l det nye orgelet.

Jeg vil gjøre mi   beste for å vise frem orgelet  l alle 
som har lyst  l å se og høre resultatet, både i guds-
tjeneste og konsert. Jeg håper at interessen for det nye 
instrumentet blir stor i  den e  er orgelinnvielsen og 
jeg vil se  e stor pris på at alle, som har lyst  l å prøve 
ut det nye orgelet, vil ta kontakt med meg, enten for 
en omvisning i orgelet, for prøvespilling eller for å 
arrangere konsert der orgelet skal brukes. 

Orgelet skal tas i bruk for første gang i festgudstjeneste 
på 17. mai, og  l konfi rmasjonsgudstjenestene, men 
orgelet er e  er planen ikke helt ferdig intonert før i 
slu  en av mai. Orgelinnvielsen blir på 1. pinsedag, 
4. juni, i festgudstjenesten kl. 11, ved prost Øystein Flø 
og kantor Chris  ne Goedecke. Melhus Pensjonistkor 
med sin faste akkompagnatør Kari Frisvoll på orgelet 
deltar med verker av J.S.Bach . Det blir også arrangert 
gra  s orgelkonsert kvelden e  er og fl ere konserter før, 
og e  er sommerferiene. For mer informasjon se egen 
annonse side 10 menighetsbladet. 

Ivar Gafseth «nullet ut» restbeløpet for egenandelen 
for ny   orgel, med gave på ca 64 500 kr. nå  i mars. Det 
var gledelig! Siden vi startet innsamlingen med stor 
Lanseringskonsert i Melhus kirke 10.10.2010, kl. 20.10, 
har det vært mange som har gi   penger  l orgelsaken. 
Det er vi ydmykt takknemlige for. Entusias  sk har vi 
i Innsamlingskomiteen stå   på med ulike ak  viteter. 
Som «Tiggerbrev»  l private, næringsliv/bedri  er, 
organisasjoner m.fl ; Kunstlo  eri og lynlo  erier; salg av 
orgelpiper, stands og arr. av ulike konserter. 

Det ble dessverre li   «landligge» i orgelsaken en peri-
ode, da det var «stormvær». Men vi kom i gang igjen, 
og har siden da følt medvind. Nå er nyorgelet på plass! 
«Mangfoldstoner» med orgelbrus gjennom piper fra 
Melhus, Sko  land og Sveits vil snart fylle kirkerommet. 

Til det nye orgelet har vi mo  a   betydelig stø  e fra 
private, næringsliv og ulike aktører. Store gaver fra 
MelhusBanken; stor oppstartsgave fra Lydbokforlaget; 
vederlagsfrie konserter ved Edgar Paulsen og Arve 
Tellefsen og betydelige beløp fra bedri  er, foretak og 
organisasjoner, og gjennom kollekter, pipesalg og lodd-
salg. Det blir her helt umulig for oss å nevne alle beløp 
og alle givere ved navn. Men vi har prøvd å takke e  er 
hvert undervis. Beløpene som er gi  , har ha   ulik stør-
relse. Vi ønsker å understreke at alle bidrag er vik  ge! 
Det er ne  opp du og din gave som har gjort det mulig 
å komme i mål. 

Derfor: Hjertelig takk  l dere alle for alle bidrag. Og 
takk for oppmuntrende ord om å stå på.  Vi håper du 
føler deg medregnet og glad. 

Vi ønsker særlig kantor Chris  ne, men også deg og alle 
andre i menigheten, lykke  l med nyorgelet. Vi håper 
det vil gi glede, trøst, inspirasjon og rekreasjon i ulike 
livssituasjoner. 

Av: Innsamlingskomiteen Kjellrun K Mosdal, Erik To  e,  
Jan Sigfred Olsen

Ivar Gafseth og kantor Chris  ne Goedecke
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NYTT fra daglig leder:
Kurt Rylandsholm
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Resultat fra KN-aksjonen

Nytt  misjonsprosjekt i Flå

Som vanlig fi kk de fl este av dere 
besøk av konfi rmanter og andre 
på tirsdag før Palmesøndag. De 
kom med bøsser og samlet inn 
penger til Kirkens Nødhjelp 
under temaet: "Ja, vi elsker dette 
vannet". Heldigvis ble været på 
aksjonsdagen fi nt å gå ute i. I 
hele landet ble det samlet inn 30 
millioner kroner, og her hos oss 
ble resultatet:
Flå:      15 657,-
Horg:      25 646,-
Hølonda:   18 413,-
Melhus: 101 201,-

Til sammen ble 
det hele 161 
917,-. Det er 
10 000,- mindre 
enn fjoråret. I 
tillegg har sik-

eeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

kert mange av dere som ikke 
var hjemme sendt inn penger på 
mobil eller konto slik som det 
stod på lappene dere fi kk. Disse 
midlene kommer svært godt med 
i fattige land. Tusen takk til alle 
som bidro med innsats og giver-
glede!

Flå menighetsråd har nå valgt et prosjekt, denne gang fra Himalpartner, 
og prosjektet heter "Ingen helse uten mental helse." Himalpartner het 
 dligere Tibetmisjonen,og de har et samlet fokus på Himalaya som er et 

område/  ellkjede på størrelse med Norden og Storbritannia  l sammen. 
Det ligger på grensa mellom Nepal og Kina, med  Mount Everest og K2 
som to av de mest kjente og høyeste  ell i verden.

Flå menighetsråd vil stø  e organisasjonen ut fra et bredere fokus på 
mental helse. Det anslås at 20% av landets 30 millioner innbyggere sliter 
med ulike psykiske lidelser uten å få hjelp og/eller ha råd  l behandling. 
Selvmord er den største dødsårsaken blant kvinner i reproduk  v alder. 
Mange med psykiske lidelser opplever diskriminering ,s  gma  sering 
og sosial utestengelse. Særlig utsa  e grupper er barn, kvinner, eldre og 
funksjonshemmede. I 2011 var det 56 psykiatere og 6 kliniske psykologer 
i Nepal, med en befolkning på nærmere 30 millioner! Som vi skjønner er 
hjelpebehovet stort. Derfor er det så vik  g og rik  g å bidra  l å gjøre en 
innsats der.

Av  Eldbjørg Engan, Flå menighetsråd

Menighetens oppgaver blir:
A) Forbønn.
Misjonens arbeid og prosjekt vil bli 
ta   med i gudstjenestens forbønn. 
Menigheten vil også oppfordre  l 
en personlig bønnetjeneste.
B) Ofringer og andre inntektsbrin-
gende  ltak.
C) Kny  e misjonen og prosjektet 
inn i ulike ak  viteter som f.eks 
trosopplæring, konfi rmant/ko-
rarbeid og prosjekt med skole/
foreningsliv.
D) Kontakt med misjonen gjennom 
blader og  lsendt informasjon.

Takk for dugnads-
innsatsen
Tradisjonen tro har 
det også i år bli   
gjennomført dugnads-
arbeid ved gravplass-
ene i kommunen. 
De  e er en fi n tradisjon der lokal-
befolkningen bidrar  l å forskjønne 
området rundt kirken e  er 
vinteren. Fellesrådet vil a  er en 
gang re  e en stor takk  l alle dere 
som har lagt  l re  e for, og/eller 
delta   på dugnadene. Tusen takk.

Investeringer 2017
Det er planlagt oppstart/ferdigs  ll-
ing av følgende investeringer:
- Melhus kirke, ny   orgel
- Melhus kirke, oppussing bårerom/
  kjeller
- Melhus kirke,  lkobling fi berkabel 
- Melhus kirke, varmestyringsanlegg
- Flå gravplass, utviding
- Horg gravplass, navnet minnelund

Navnet minnelund
Navnet minnelund betegner et 
område av gravplassen der det står 
et felles gravminne med  lhørende 
urnefelt. På et felles gravminne 
se  es navneplater med navnet  l 
avdøde. Denne formen for gravsted 
er et supplement  l tradisjonelle 
gravsteder med egne gravminner. 
Bes  lling skjer  l gravferdsmyndig-
heten via begravelsesbyråene når 
dødsfall meldes. Melhus gravplass 
har de  e i dag, og Horg gravplass 
skal e  er planen få en navnet min-
nelund i 2017. Kontakt:
kirkekontoret, tlf. 72 85 86 21,  
e-post: kirkekontoret@melhus.
kommune.no, for mer informasjon.

Kirkens ne  sider 
Ne  stedet  l Den norske kirke i 
Melhus kommune har adressen 
www.kirken.no/melhus. Her fi nner 
du oppdaterte  dspunkter på guds- 
tjenester, informasjon om konfi r-
manter og andre trosopplærings-
 ltak, sakspapirer og protokoller, 

årsmeldinger, menighetsbladet Helg 
i bygda, informasjon kny  et  l de 
ulike menighetene, m.m.
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Andre Luther hjørne
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Av  Kjell Arne Morland, prest i Melhus

I år feirer vi at det er gå   500 år siden reformasjonen 
startet. Den 30 oktober 1517 gjorde Mar  n 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 ar  kler vil 
jeg se  e noen ord på det, og henvise  l he  er som ligger 
gra  s  lgjengelig på interne   slik at stoff et kan utdypes.
Luthers store bragd var at han studerte Bibelen så for-
domsfri   at han oppdaget hvordan den var bli   misforstå   
gjennom mange hundre år. Da han gjenoppdaget hva som 
egentlig stod skrevet der, falt det ny   lys over mange vik  ge 
temaer. Det vik  gste var nok at han gjenoppdaget at det er 
frihet som er det fremste kjennetegnet på kristent liv.

Luther om den kristne frihet
Det er vanlig å tro at den som vil leve som bevisst kristen, 
påtar seg mange slags forpliktelser og lever under mange 
slags regler og bud som hemmer livsgleden. Slik var det nok 
på Luthers  d, for det fromme livet skulle fi nne u  rykk i 
både  debønner, fastedager, pilegrimsreiser,  pengegaver 
 l kirke, messer og helgener og mye mer. Det var et ideal å 

bli så oppta   av åndelige sysler at man o  e forsømte den 
vanlig livsgleden. Luther oppdaget at nesten ingen av disse 
kravene og skikkene var påbudt i Bibelen, så derfor feiet 
han dem  l side i en stor frigjøringskamp. Han gjorde alvor 
at det som står skrevet om at vi har både et indre og et ytre 
liv, og at disse har hver sine behov.

Luther om det indre og det ytre livet
I det indre livet i oss, skal det herske full frihet. Her taler 
Gud  l oss i samvi   gheten på den måten at han  lgir alle 
synder og anser oss som fullt ut re   erdige for Gud. Her 
kreves det ingen fromme prestasjoner av oss, fordi synden 
gjør at vi ikke kan bli feilfrie uanse   hva vi gjør. Her er det 
derfor slik at Jesus døde slik at frelsen skal kunne gis oss 
som ren gave. Vår oppgave er å ta imot den gaven i tro, og 
takke og lovprise Gud fordi han er så god mot oss.

Vi lever hele  den også et 
ytre liv, fordi vi lever blant 
mennesker i hverdagen. 
Her er vi også mye friere 
enn man trodde, fordi alle 
slags hellige fromhets  ltak 
ikke er vik  ge. Det vik  ge 
er at vi viser kjærlighet mot 
hverandre, slik at vi kjemper 
godhetens sak i verden i 
det helt prak  ske livet som 
ektefelle, forelder, slektning, 
nabo, arbeidstager eller sjef. 
Her har vi ikke mange bud å 
forholde oss  l, men et stort 
ideal om nestekjærlighet. 

De fl este avgjørelser er overla    l vårt modne, kristne skjønn. 
Luther formulerer de  e livet i et stort paradoks:
- Et kristent menneske er en helt og holdent fri herre over alle 
 ng og ikke underlagt noen.

- Et kristent menneske er en tvers gjennom pliktskyldig trell 
under alle  ng og underlagt enhver.

En moderne prekenen om kristen frihet
Vi lever i en annen kultur enn Luther gjorde, slik at vi o  e har 
andre u  ordringer å ta s  lling  l. Derfor har jeg valgt å skrive 
en ny preken om kristen frihet i dag. Jeg forsøker å ivareta det 
som var vik  gst for Luther, sam  dig som jeg utvider synsfeltet 
slik at mange av de forholdene som vi er oppta   av, også kom-
mer med. Vi kan føle oss bundet av mange andre former for 
ufrihet enn de Luther tar opp. Derfor blir temafeltet adskillig 
videre i mi   he  e, sam  dig som jeg mer bevisst kny  er det 
 l den store friheten vi skal oppleve i Guds evige rike. Der skal 

den fulle friheten oppleves, slik at den vi får nyte og gi hveran-
dre nå, er å anse som forsmaker på den.

Last ned det andre av de fi re he  ene: Luthersk liv i dag. Du 
fi nner dem på h  p://morland.no/kamorland/bibliotek.html

Ny   Fadervår og ny dåpsordning.
 
De fl o  e gudstjenesteprogrammene som John Olav 
Hodne utarbeidet for noen år siden, må nå fornyes. 
Grunnen  l det er at dåpsordningen er bli   forandret, 
slik at den er bli   kortere og leddene kommer i en li   
annen rekkefølge. Dessuten har Horg menighet bestemt 
seg for å bruke den nye utgaven av Herrens bønn, slik 
at det nå bare er Flå som bruker den gamle versjonen. 
Kanskje Flå også kan beny  e anledningen før sommeren 
 l å vedta det samme? Det ville vært fi nt for oss alle der-

som det samme Fadervåret ble brukt i alle menighetene, 
og det ville vært fi nt for skolegudstjenestene om elev-
ene overalt kunne lære seg den nye versjonen og bruke 
den. Det ville vært fi nt om Flå menighet kunne utlyse et 
menighetsmøte om saken e  er en gudstjeneste så snart 

som mulig. Det er godt om John Olav, som er dataspe-
sialisten vår, kunne oppgradere alle gudstjenestepro-
grammene før han slu  er.
 
Kjell Arne Morland



Farvel til John Olav Hodne
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Av Kjell Arne Morland

På Kris   Himmelfartsdag 25. mai blir det avskjeds-
gudstjeneste i Melhus kirke for sokneprest John Olav 
Hodne. Det er en felles gudstjeneste for alle fi re me-
nighetene, med e  erfølgende stor kirkekaff e på Melhus 
Bedehus. Vi håper på godt frammøte, for det fortjener 
han e  er nesten 12 år hos oss!

John Olav har all  d se   det som vik  g å forkynne evan-
geliet som et lys i livet. Det var en advent han forsøkte 
å gjøre det på en al  or prak  sk måte. Vi hadde kjøpt 
inn adventsstjerne  l det nye kontoret, og han steg opp 
på kontorpulten for å feste den i vinduet. Men så trådte 
han feil på vei ned, falt, og brakk håndleddet. Det ble 
ei jul med armen i gips. Men hendelsen gav inspirasjon 
 l en preken: Det er mange som opplever at livet går 

i stykker, men det er lys der framme,  ng kan bli godt 
igjen, når det får gå   li    d!

John Olav sier at han har sa   stor pris på å være her i 
Melhus. Han har bli   glad i folk og arbeidsplassen. Han 
er glad for den  lliten som er bli   vist ham. Det har 
vært arbeidskrevende, med mye kvelds- og helgear-
beid. Han har ha   behov for et par pauser underveis. 
Nå merker han at han blir le  ere sliten enn  dligere, og 
at hur  gladeren ikke virker som før.

Det er spennende å være prest. Det er fi nt i de store an-
ledninger, for eksempel når kirkene er fulle på jula  en. 
Han ble selv født på jula  en i Bergen, og både i kirkene 
i Melhus og på Hølonda har man sunget bursdags-
sangen for ham den dagen, og han har brukt den som 
disposisjon for prekenen! Men det er også fi nt i de små 
og fortrolige samtaler, særlig når mennesker er i krise. 
Da er det et privilegium å få være der og få høre at man 
har få   være  l hjelp.

På fotoet ser vi John Olav den dagen det var budrunde 
på leiligheten hans i Trondheim. Ved en  lfeldighet 
hadde staben kake  l lunsj, slik at vi alle kunne feire 
salget sammen med ham! Leilighet i Larvik er allerede 
innkjøpt, og i midten av juni går fl y  elasset dit. Da kom-

mer han i nærheten av både to barn og et barnebarn. 
Da skal han få  d  l å være bestefar,  l å kny  e ny   
ne  verk, og kanskje også ta noen vikarpres  jenester.

John Olav har sa   spor e  er seg på så mange måter. 
Han er en skikkelig data-freak, og har laget maler for 
både gudstjenesteplanlegging og programfoldere 
 l utdeling i kirkene, som vi kommer  l å bruke i 

årevis framover. Det hadde heller ikke bli   noen 
NRK-gudstjenester fra Melhus uten at han tok på seg 
hovedansvaret for dem. På familiegudstjenester har 
han o  e ar  ge, små skuespill. Og når det var noe å 
feire i staben, kunne vi være sikre på at John Olav 
hadde diktet mange sangvers som passet  l anlednin-
gen. Vi kommer  l savne ham, og ønsker ham lykke  l 
med nye u  ordringer på et ny   sted!
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Du har sparken! ropte sjefen.
- Hva, hvorfor det? Jeg har jo ikke 

gjort noen verdens  ng.
– Nei, ne  opp!

Et rart besøk
Første Mosebok 18
Gjenfortalt av Desmond Tutu

En endeløs, varm dag sa   Abraham ved 
åpningen  l teltet si  . Tre fremmede 
dukket opp, og Abraham var ikke sen 
med å hilse, han sprang dem i møte og 
sa: ”Velkommen og slapp av. Her er kaldt 
vann så dere kan vaske fø  ene. Jeg vil 
hente mat som dere kan spise.”
Sara bakte brød av det beste melet, og 
Abraham tok en ung kalv og laget et fest-
mål  d. Da maten var klar, serverte han 
selv de fremmede.
Gjestene ble svært glade for at Abraham 
var så gavmild og vennlig.
”Vi er engler sendt av Gud,” sa gjestene. 
”Når vi kommer  lbake hit, vil Sara ha 
få   en sønn.”
Sara ly  et inne fra teltet og lo. ”Jeg er for 
gammel  l å få barn.”
Engelen svarte: ”Ingen  ng er for van-
skelig eller for fantas  sk for Gud.”
Og, akkurat som engelen lovet, fødte 
Sara en liten gu  . Hun sa: ”Gud har gi   
meg et barn som kan vekke la  eren i 
hjertet mi  .”
Abraham og Sara takket Gud og kalte 
gu  en Isak, det betyr la  er.

Kjære Gud,
hjelp meg  l å stole på dine lø  er.

Les teksten, fi nn tegninga 
1. Mos. 14,17-15,5
Hvilken tegning hører til hvilket vers?

f

e

c

b
d

a

TÅRNAGENTENE 
I HØLONDA 

         - ÅRINGER
Flå/Horg: Babysang onsdag i partallsuker sept.-des.
Hølonda: Babysang  rsdag i partallsuker sept.-des.
Melhus: Babysang  rsdag i oddetallsuker sept.-des.

          - ÅRINGER
Flå: Samling og gudstjeneste lørdag 7. oktober
Horg: Samling og gudstjeneste 8. oktober
Hølonda: Samling og gudstjeneste 29. oktober
Melhus: Undretur og gudstjeneste 22. oktober

         - ÅRINGER
Horg: Legokveld 11. september
Hølonda: Himmelsk legobyggekveld en torsdagskveld 
                 i november
Melhus: Adventsstund 10. desember

         - ÅRINGER
Melhus: Tårnagentdag 26. november

TIM-arrangement høsten 2017
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Ny   fra diakonien:
Tone Njøs

   HELG I BYGDA 2/2017   

Bussturer
Møteplan
Flå eldresenter
Andakt: 
onsdager kl 11.30.  
24. mai, 7. og 28. juni, 19. juli, 
2., 16. og 30. august, 13. sept.

Treff : Torsdager kl 16 – 18
18. mai, 15. juni og 24. august.
Trenger du skyss, ring Reidun 
Ljøkjell, tlf. 994 39 308. 
30 kr i egenandel t/r.

Hølonda helsehus
Andakt:
Tirsdager kl 11.00:
23. mai, 6. og 20. juni, 11. juli, 
1., 15. og 29. august, 12. sept.

Treff : Fredager kl 11:
2. juni og 8. september

Eldres kirkedag- Hølonda kirke 
Torsdag 8. juni kl 11.30

Horg sykeheim
Andakt:
Onsdager kl 12.30:
24. mai, 7. og 28. juni, 19. juli, 
2., 16. og 30. august, 13. sept.

Treff : Onsdager kl 10.30
31. mai, 14. juni, 6. september
Skyss: Ring kirkekontoret. 40 kr t/r

Buen
Sangstund: 
Øyåstun/Håggåtun kl 12.00
Andakt: Peisestua kl 12.30
31. mai, 14. juni, 5. og 26. juli,
9. og 23. august, 6. september

Kroatreff 
En torsdag i mnd. kl 11.00 – 12.30    
18. mai, 15. juni

Formiddagstreff  på bedehuset
En torsdag i mnd.  kl 10.30:
7. september

Treff  i kirken
Onsdag 7. juni kl 11.30
Melhus kirke
Melhus pensjonistkor deltar

Tur  l Lensvika
Horg diakoniutvalg arrangerer tur 
 l Lensvika  rsdag 8. august.

Start fra Melhus skysstasjon kl 
09.00,  på Coop Prix Ler kl 09.15, 
Hovin S-lag kl 09.30, Hølonda 
S-lag kl 10.00  med pås  gning 
underveis.
Vi skal besøke museet  l Rolf 
Mar  n Meland. Det er et land-
bruksmuseum med alt som fi nnes 
på en gård for både kvinner og 
menn! Der får vi servert kaff e. Vi 
tar også en    på premiesamlinga 
 l Harald Grønningen. Underveis 

spiser vi middag og tar et kirkebe-
søk.
Turen koster kr 600,- pr. pers.
Turen er for alle i Melhus pre-
stegjeld.

Påmelding  l kirkekontoret, 
tlf. 72 85 86 21 innen 1. august

Tur  l Savalen
Flå sanitetsforening  arrangerer
busstur  l Savalen 4. juli

Melhus kirke 20. mai kl 11.00
Christoff er Antonsen
Ingrid Brækken Aune
Lisa Ayna
Marion Bellingmo
Marius Rønning Berntsen
Silje Bjørklund
Ronja Hilanmo Eiternes
Sander Hage
Hanna Hellebust Hegerberg
Mona Rimolsrønning Hovin
Sara Jeane  e Inderberg
Aurora Kuldvere
Marie Eidem Kvaal
Mari-Ann Bjørnli Løvås
Ola Nordløkken
Maren Emilie Samdal
Liam Zacharias Scheff er
Thea Iselin Haugen Selliseth
Kine Skogstad
Marcus Wollan Stene
Mathias Wollan Stene 
Philip Stenvold
Vilde Vatn

Melhus kirke 21. mai kl 10.30
Ildrid Kornelia Andersen
Kris  ne Kvernberg Bendiksen
Kirsten Margrethe Eidem
Kenneth Solemsmo Fagerbekk
Malin Solemsmo Fagerbekk
Jonas Frengen
Casper Haugan
Oda Marie Hermannstad
Anders Jordan Kaasen
Marit Kvaal
Sigurd  Kvam
Tobias Kvernrød
Frida Sletvold Langlie
Nora Hansen Løvseth
Iselin Hovd Mar  nsen
Emilie Petersen
Amalie  Stendahl
Lene Vist Storstein
Daniel Olsvik Strickert
Kristoff er Olsvik Strickert
Helen Sørløkken
Ingvil Nyhus Willmann
Odin Årvik

Hølonda helse- og omsorgs-
senter takker hjertelig
for pengegave  l hyggekveld 
for personalet, 
gi   i forbindelse med 
Anders Finseth sin begravelse.

Takk !
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KONFIRMANTER

Flå kirke 21. mai kl.12.00    
       

Daniel Folde Eggen
Klent Styren Naces 
Andreas   Rylandsholm 
Anders Nyhus Røsbjørgen 
Robin Elias Trøan 
Rikke Bolland 
Maddelen  Hugdal
Charlo  e Desirè Eidsmo Rødli 
Runa Folstadli Saltvik 
Emma  Skjøstad 
Ruth Astrid Mari  Stenmo 
Marie  Øien 

Flå kirke 21. mai kl. 10.00   
Peter Bjørseth Aukan
Sander Dyndal Bollandsås
Marius Losen Bye
Emil Eggen
Simon Andreas Hindenes
Tobias Lundemo
Arne Seim
Håkon Vistnes
Nora Borren
Kaja Einvik
Torunn Bolland Hårvik
Tonje Kvam Kjøsen

Horg kirke 28.mai kl. 11.00     
     

Guro Fremo
Emil-Johan Glæstad
Antony Kristoff er Grande
Eirill Gylland
Emma (Augusta) Haugen
Arild Helgemo
Joachim Holthe
Amund Horg-Bordal
Selma Sand Hovin
Emma Bøkestad Hovin
Marcus Jacobsen
Anders Jønland
John Einar Krogstad
Malin Krogstad
Ida Smemo Krogstad
Espen Helgemo Nordtømme
Marie Næss
Espen Samdal Reppe
Lukas Ryen
Simen Skrødal
Marcus S  rling
Vilde Stokke
Ine Sunnset Trøen
Sondre Viken

Hølonda kirke 4. juni 2017:
Bent Iben Nordli Bjerkenås 
Even Øie Eid
Fredrik Larssønn Eid 
Birk Stenset Furutangvik
Kris  n Gaustad
Maren Øien Kjøsen 
Øyvind Konstad jr. 
Tiril Stubsjøen Mo
Tonje Eid Nyhus
Ole Johan Sunnset
Magdalena Næve Wold
Anne Dorthe Ysland

Melhus kirke 21. mai kl. 12.30

Amalie Solem Bagøien
Malin Sandvik Bergdal
Marius Granbo Birkelund
Bjørnar Undlien Bruvoll
Marion Anastasia Contrera
Ida Døhl
Elsa Amanda Eriksson
Maria Julia Eriksson
Mathias Flagestad
Martha Kris  ne Grønning
Marius Almås Gustad
Håkon Haugen
Runar Hulsund
Kim Andre Holthe Høybakken
Celine Engh-Halstvedt Kopperud
Even Kregnes
Marius Krogh-Albertsen
Svein Aage Langørgen
Jonas Losen
Chris  ne Gauslaa Rismark
Fredrik Tøndel Sneen
Solveig Røste Tevik
Sara Margrethe Tøndelstrand

Melhus kirke 28. mai kl. 10.30
Nora Konstad Brevik
Lewis Trøan Douglas
Trym Dybdalsbakk
Thea Hanger
Isak Hegerberg
Maren Svensli Hokseggen
Kevin Holthe
Tuva Indbryn
Henrik Fenstad Ko  um
Arne Løvseth
Mar  n Kaiser Mellingsæter
Mathias Nordskag
Bård Larsen Rimolsrønning
Chris  an Ross
Ildri Sandvik
Victoria Tydeman Skånøy
Anders Engen Syrstad
Jørgen Sæter
Nora Johanne Gran Thon
Anne Victoria Tønnessen
Marcus Øverland

Melhus kirke 28. mai kl. 12.30
Espen Sundin Aasen
Anders Syrstad Engen
Magnus Kregnes Hansen
Anders Hollum
Frida Jørstad
Eivind Larsen
Nora Klingenberg
Hannah Losen
Andrine Marie Mathisen
Mar  n Langørgen Nikolaisen
Andreas Søpstad Reiten
Kristoff er Ringen
Helene Vollan Riset
Oda Rønninghaug
Silje Strøm
Oliver Dypdalsbakk Sætre
Mar  n Tøndel
Odin Havik Undlien
Jocelyn Joseph Oliver Yokwe



SLEKTERS gang
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Melhus sokn
Døpte:
19.03. Gyda Othelie Ler-Tanem,
             døpt i Flå kirke
             Ragnar Vårhus Gimse, 
             døpt i Budal kirke 
             Eirik Nøstum, 
             døpt i Leksvik kirke
26.03. Sanna Hauan Lillemo
            Sondre Holte Aspelin
02.04. Celine Wang Høybakken
            Konrad Bolland Haugen
            Maren Irene Henriksen
09.04. Celine Buan
            Emil Nordahl Løkken
            Arez Lionell Grytdal Engstrøm
16.04. Julia Elida Torgersen
 

Døde:
09.03. Olav Vikan f. 1929
09.03. Ingeborg Ballo f. 1925
18.03. Harald Sannum f. 1944,
begravet på Kvikne kirkegård
26.03.  Haldis Fagerdal f. 1931
03.04. Harald Svendsen f. 1938
08.04. Elisabeth Humlen f. 1996
16.04. Arnfi nn Søreng f. 1936

Horg sokn
Døpte:
19.03. Even Hesjedal Blomhaug
            Sindre Aamot Johansen
02.04. Noah Winsnes Horgmo
            Marcus Erensius S  rling

Hølonda sokn
Døde:
24.03. Berit Restad f. 1930
25.03. Gerd Louise Wiggen f. 1937, 
begravet på Selbu kirkegård
07.04. Kåre Estenstad f. 1939, 
begravet på Skaun kirkegård
07.04. Odd Magnar Restad f. 1928
13.04. Even Kjøsen f. 1952

Flå sokn
Døpte:
19.03. Mikkal Johan Rogneslien 
Lehmann
17.04. Anna Maren Mosand

Døde:
26.03. Ingeborg Kleven f. 1938

ORGELINNVIELSE
 

Søndag 4. juni, kl.11.00
Festgudstjeneste 1. pinsedag med orgelvigsling ved sokneprest Hodne og prost Flø. 

Kantor Chris  ne Goedecke, 
Melhus pensjonistkor med Kari Frisvoll på orgel, bidrar musikalsk.

 
Mandag 5. juni, kl. 19.00 

Orgelinnvielseskonsert med Bjørn Andor Drage og Chris  ne Goedecke 
sammen med fl ere instrumental-solister.  

Musikk av Guy Bovet, Felix Mendelssohn, Joseph Rheinberger, Gioacchino Rossini. 
Gra  s adgang– kollekt ved utgangen.

 
Søndag 11. juni, kl. 17.00

Messe solennelle av Louis Vierne med Nidarosdomens gu  ekor, 
dirigent Bjørn Moe og Erling With Aasgård, orgel. 

Bille  salg (100.-/150.-) på kirkekontoret og ved inngangen;
 

Fredag 30. juni kl. 19.00
Sommerkonsert med Gunnhild Bjørkøy, orgel og Jan Junker, fl øyte.

Gra  s adgang– kollekt ved utgangen

HELG I BYGDA 2/2017

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

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.



   11

GUDSTJENESTER
HELG I BYGDA 2/2017

Onsdag 17. mai
Luk 1, 50-53
Flå kirke kl. 12.00
Festgudstjeneste v/Vespestad
Ofr: Misjonsprosjektet
Horg kirke kl. 10.30
Festgudstjeneste v/Vespestad
Ofr: Menighetsarbeidet
Hølonda kirke kl. 11.00
Festgudstjeneste v/Morland
Hølonda Barnegospel deltar
Ofr: Barnegospelkoret
Melhus kirke kl. 10.00
Festgudstjeneste v/Hodne
Ofr: NSF-speiderne i Melhus

Lørdag 20. mai
Melhus kirke kl. 11.00
Konfi rmasjon I
v/Hodne og Bruholt
Ofr: Konfi rmantarbeidet

Søndag 21. mai
6 s. i påske  den
Luk 18, 1-8
Flå kirke kl. 10.00
Konfi rmasjon v/Vespestad
Ofr: Konfi rmantarbeidet
Flå kirke kl. 12.00
Konfi rmasjon v/Vespestad
Ofr: Konfi rmantarbeidet
Melhus kirke kl. 10.30
Konfi rmasjon 2,
v/Hodne og Bruholt
Ofr: Konfi rmantarbeidet
Melhus kirke kl. 12.30
Konfi rmasjon 3,
v/Hodne og Bruholt
Ofr: Konfi rmantarbeidet

Tordag 25. mai
Kris   himmelfartsdag
Mark 16,19-20
Melhus kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste for alle fi re 
menigheter. Avskjedsgudstjeneste 
for Hodne. Dåp. Ofr: Det nye orge-
let. Kirkekaff e på Melhus bedehus 
e  er gudstjenesten

Søndag 28. mai
Søndag før pinse
Joh 15,26-27
Horg kirke kl. 11.00
Konfi rmasjon v/Vespestad
Ofr: Konfi rmantarbeidet

Melhus kirke kl 1030
Konfi rmasjon 4, v/Morland
Ofr: Konfi rmantarbeidet
Melhus kirke kl 12.30
Konfi rmasjon 5, v/Morland
Ofr: Konfi rmantarbeidet

Søndag 4. juni. Pinsedag
Joh 20, 19-23
Hølonda kirke kl. 11.00
Konfi rmasjon v/Morland
Ofr: Barne- og ungdomsarbeidet
Melhus kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstjeneste og orgel-
innvielse v/Hodne og Flø
Dåp. Na  verd
Ofr: Gimse kristelige skolelag
Melhus pensjonistkor deltar

Mandag 5. juni. 2 Pinsedag
Joh 16, 5-11
Flå kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Morland
Dåp. Na  verd. Ofr: Misjonsprosj.
Horg kirke kl. 14.00
Høy  dsgudstjeneste v/Morland
Dåp. Na  verd. 

Onsdag 7. juni
Melhus kirke kl 1130
Treff   v/Morland og Njøs
Na  verdssamling
Melhus Pensjonistkor deltar

Torsdag 8. juni
Hølonda kirke kl. 10.30
Samling for 5-åringene 
i samarbeid med barnehagene
Hølonda kirke kl. 11.30
Eldres kirkedag. Kirkeskyss: 
Marie Kulbrandstad tlf. 913 37 527

Søndag 11. juni
Treenighetssøndag
Ma   28,16-20
Flå kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Ofr: Helg i bygda

Søndag 18. juni
2 s i treenighets  den
Ma   3, 11-12
Kolbrandstad stavkyrkje kl. 11.00
Gudstjeneste v/Morland
Ofr: Stavkyrkjelaget. 
Kirkeskyss: 
Ola Næve tlf. 480 13 863

Melhus kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Flø
50-årskonfi rmanter. Dåp. Na  verd
Ofr: Helg i bygda. Kirkekaff e

Fredag 23. juni
Sankthansa  en
St.Olavskneppet kl. 18.00
Gudstjeneste v/Morland
Avmarsj fra Håen kl 1700
 

Søndag 25. juni
Flå kirke kl. 14.00
Horg kirke kl. 11.00
Kolbrandstad stavkyrkje kl. 08.00
O  esang
Pilgrimsvandring  l Skaun

Gudstjenester i sommer/høst:
Søndag 2. juli 
Melhus kirke kl. 11.00
Søndag 9. juli
Hølonda kirke kl. 14.00
Utgår dersom det ikke meldes dåp
Melhus kirke kl. 11.00
Søndag 16. juli
Flå kirke kl. 11.00
Horg kirke kl. 10.00
(evt. dåpsgudstjeneste)
Søndag 23. juli
Melhus kirke kl. 11.00
Søndag 30. juli
Hølonda kirke kl. 11.00
Melhus kirke kl. 11.00

Søndag 6. august
Flå kirke kl. 10.00
(evt. dåpsgudstjeneste)
Horg kirke kl. 11.00
Søndag 13. august
Melhus kirke kl. 11.00
Søndag 20. august
Kolbrandstad stavkyrkje kl. 11.00
Søndag 27. august
Flå kirke kl. 11.00
Horg kirke kl. 14.00
Melhus kirke kl. 11.00

Søndag 3. september
Hølonda kirke kl. 11.00
Melhus kirke kl. 11.00
Søndag 10. september
Flå kirke kl. 11.00
Horg kirke kl. 14.00
Melhus kirke kl. 1100



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 

www.melhusauto.no  
tlf:72 85 28 50

Lundamo sentrum
Tlf. 72 85 41 90

storen.blomster@interfl ora.no
Tlf. 72 43 13 53 / 482 50 256


