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Jorda er merket med korsets tegn.
Denne våren har jeg opplevd noen 
ubeskrivelige vakre morgener når jeg 
har gå   gjennom Domkirkegården, - 
en symfoni av vidunderlig fuglesang fra 
de høye majeste  ske trærne hvor også 
kråka har delta   i orkesteret med sin 
«hæse bass». 

Kirkegården kalles både «gudshagen» og «gudshånda». I den blir vi lagt 
når livet er  l ende. Gud vet hvor alle er, både i liv og død. Å gå gjennom 
«gudshagen» og vite at du er i «gudshånda», gir en helt spesiell fred. 
Domkirkegården har om våren et mykt teppe av blå blomster te   i te  .
På vei opp  l Storhornet i Oppdal har jeg kjent på lukta av jord, - mø   
kvitveisen, - som har en egen evne  l å melde inn det nye livet om våren. 
Når vi er ute i naturen utvikles en ærefrykt og opplevelse av fellesskap 
med alt det Gud skapte. Vi merker vår felles sårbarhet.  
Gud skaper med sårbarhet. Alt liv har det i seg. Sårbarheten skal vi verne 
om og vedkjenne oss. I den erfarer vi at vi er gi    l hverandre. I sårbar-
heten holdes vi fast i at vi trenger medmennesker og en jord som ikke er 
såret  l ødeleggelse.
I begynnelsen slo Gud korsets tegn over alt han hadde skapt. For Kristus, 
Guds Sønn var alt med ved skapelsens morgen. 
Gud gjorde seg selv sårbar da han ga sin egen Sønn  l jorda og verden. 
Han kom som en av de minste på jord. Guds Sønn veves inn i hele skaper-
verket ved at han blir  l kropp i Jesus Kristus, og slik lar seg bygges opp 
av jordas materialer. De  e er Guds solidaritet, ikke bare med mennesker, 
men med alt han har skapt. 
Gud viser seg i Jesus Kristus sårbar  l døden, - på korset. Jesu Kris   tårer 
er fortsa   inne i det evige kretsløp av vann på jorda. Vi er med Kristus 
«korsfestet  l jorda». Når jorda lider, gjør også vi. 
Vi skal besky  e hverandre og jorda mot å bli såret. 
Men vi sårer oss selv, hverandre og jorda. Ødeleggelse, ondskap og død 
følger i menneskenes spor.  
Slik står vi Gud imot.
Men Gud tåler ikke at det skjer. Han vil ha sin skapning  lbake. 
Slik blir Guds Sønn et medmenneske for hver en og av oss. Han går inn i 
ødeleggelsen, ondskapen og døden for vår skyld. Vi er ikke alene lenger. 
Guds sårbarhet er uløselig kny  et  l Guds kjærlighet. Ikke noe kan stå 
det imot. Til sist tar de  e all makt fra ondskap og død. 
Jesus Kristus lot seg korsfeste i kjærlighet  l oss. 
Han forsoner mennesker og skaperverk med Gud.  
Korset er håpets tegn for alt sårbart liv på jorda.

Avslutningshilsen fra avgå   biskop Tor Sing-
saas. Han er full av takknemlighet overfor 
alle han har mø   i sin tjeneste, også her i 
Melhus, og se  er her ord på noe av det som 
opptar ham mest.
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VELKOMMEN TIL NY SOKNEPREST:
 Merete Sand
Av  Kjell Arne Morland

HELG I BYGDA 3/2017

Vi har vært heldige med presteanse  elsen i Melhus. 
Vi kunne risikert at den som ble ansa   må  e bruke fi re 
måneder på å avvikle si    dligere arbeidsforhold, slik 
at vi ville mangle en prest det meste av høsten. Men 
Merete Sand var klar  l innsats på kort varsel, og 
allerede 21 august begynte hun hos oss. Jeg fi kk et 
intervju med henne på kontoret den tredje dagen hun 
var der.

Allsidig bakgrunn
Merete Sand har virkelig en allsidig bakgrunn, med 
mange ulike typer erfaring. Hun har fl ere strenger 
å spille på enn de fl este prester. Hun ble født i 1955 
og vokste opp på Selsbakk. Der var hun ak  vt med i 
både Byåsen menighet og i Trondheim Ten Sing.  E  er 
videregående skole var hun også e  åring for KFUK-
KFUM i Tromsø med mye menighetsarbeid. Så ble hun 
student, først i Tromsø noen år, og dere  er i Oslo, der 
hun tok teologisk embetseksamen i 1984.

 l Trondheim og Selsbakk der hun fortsa   bor. Nå 
var hun i tjeneste som  sykehjemsprest  i Trondheim 
kommune, og da var hun blant annet kollega med vår 
forrige sokneprest, John Olav Hodne. Også nå tok hun 
vikarpres  jenester ved siden av, og var fl ere ganger 
ulike steder i Gauldalen. På midten av 2000-tallet ble 
prestetjenesten for ins  tusjoner i Trondheim nedlagt, 
og da ble hun ansa   som prest i Hoeggen menighet fra 
2007, og det er derfra hun kommer  l oss.

Hun har også mange fri  dsinteresser: Hun synger i kor 
i Trondheim, nemlig i Fosen sangkor. Hun er sam-
funnsengasjert og er oppta   av å bidra på sin måte, 

Det første arbeidet 
var som lektor 
i videregående 
skole på Vikna, der 
hun også var prest 
et år. Så bar det  l 
Sørøya i Finnmark, 
der hun arbeidet 
som fl yktningkon-
sulent noen år, før 
hun fl y  et  l Alta 
som leder av asyl-
mo  aket der. Da 
det ble nedlagt, 
underviste hun 
ved Høyskolen i 
Alta. Men i 1998 
bar det  lbake 

selv om hun ikke ser det som naturlig å være medlem 
av noe poli  sk par   så lenge hun er prest. Så er det 
hagen da. Den er stor og krever si  , og hun tar gjerne 
i mot gode råd i så måte. Hun liker stauder bedre enn 
sommerplanter.

Gudstjenesten i sentrum
Hvorfor hun søkte seg  l Melhus? Jo, hun hadde hørt 
at det er et allsidig kristenliv her, og at det meste er 
på stell med ordnede forhold. Da kan man gå inn i 
tjenesten med gode rammer. Hun synes det er spenn-
ende med menighetsprestetjeneste  fordi arbeidet er  
så mangfoldig.  Å arbeide på sykehjem er på mange 
måter å arbeide med den mollstemte strengen av livet. 
Men hun legger  l at hun er glad for erfaringen fra det 
arbeidet.

Framfor alt er hun glad i gudstjenesten. Det er ikke 
mange år siden vi hadde et stort arbeid med å fornye 
den i alle menigheter. Det syntes hun var svært 

Velkommen
Når de  e leses, har Merete Sand bli   ta   i mot i 
Melhus, og velkomsten skal markeres i Horg og Flå den 
24. september og i Hølonda ved ved gudstjenesten 15. 
oktober. Mange har truff et henne i ulike sammenhenger 
allerede, og mange vil gjøre det e  er hvert. Vi i staben 
ser fram  l et godt samarbeid. Nå har vi prester på 
plass i alle s  llinger, og det var kjærkomment at Me-
rete kunne starte allerede nå. Siden det ikke lenger er 
boplikt for prester i den menigheten de virker, er det en 
fordel for både henne og for oss at hun ikke bor lenger 
unna enn Selsbakk. 

Velkommen skal hun være!

meningsfullt, og 
brukte mye  d på 
det. Endringene 
åpnet også for at  
fl ere lekfolk får 
oppgaver i guds-
tjenesten.  Sam  -
dig syntes hun det 
var vik  g at end-
ringene ikke ble så 
radikale at folk ikke 
kjente seg igjen 
i gudstjenesten. 
Man skal ikke 
forandre bare for 
å få inn noe ny  ! 
Gjenkjennelse har 
sin verdi.
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Tusen takk!

Det ble noen fl o  e festdager i Melhus kirke i pinsen i år: Først ble det 
nye orgelet innviet i gudstjenesten på pinsedagen i en fullsa   kirke, 
dernest ble det feiret med godt besøkte konserter både på 2. pinsedag 
og søndagen e  er. Folkemeningen er entydig: De  e er et orgel som låter 
fi nt både når det spilles svakt og s  lle, og når jubelen slippes løs for fullt. 
Kantor Chris  ne Goedecke er begeistret, og hun kan mer enn å spille: Til 
den siste konserten hadde hun bakt 9 kringler for servering, og de var 
formet som hver sin bokstav. Til sammen dannet de setningen: Tusen 
takk! Kringelene var fi ne å se på og gode å spise!

Melhus kirke har i alle mange år ha   
et fl o   portre   av den kjente presten 
og dikteren Anders Hovden hengende 
framme på høyre side i koret. Som kjent 
var han prest her fra 1910  l 1920. Da 
hadde han også ansvar for Hølonda 
sokn, og i vinter fi kk Hølonda kirke si   
Hovden-portre  . Det er Ingebrigt Trygve 
Kolås som har få   tak i et relieff  av den 
kjente presten, og det har nå funnet sin 
plass på veggen  l venstre nær inngan-
gen. Gaveoverrekkelsen ble høy  delig 
markert på årsmøtet i mars, og noen av 
Hovdens salmer ble avsunget. I bladhylla 
kan vi også fi nne et lite he  e om ham 
og hans produksjon, som giveren har 

Anders Hovden i Hølonda kirke

utarbeidet. 
Ellers er Hovdens mest synlige innsats i Hølonda kirke å fi nne øverst 
på altertavla: Han sørget for at den opprinnelige toppen kom på plass 
igjen, e  er at den hadde bli   sensurert bort i mange år fordi man ved 
en misforståelse fant den upassende. 

Høstdugnad på Melhus kirkegård
I  or høst hadde vi dugnad på Melhus kirkegård for å rydde og rake løv 
før vinteren. Da ble kirkegården fi nere og triveligere også utover høsten 
og en vinter med lite snø. Og så ble vårarbeidet mye le  ere!
Menighetsrådet inviterer  l dugnad også i høst. 17. oktober 2017 
kl 16:30 møtes vi for å ta et felles tak for å gjøre kirkegården vår fi n. 
Sam  dig kan du beny  e anledningen  l å stelle li   på gravene  l 
dine før Allehelgensdag! Velkommen  l felles innsats  l felles glede!                                                   
Melhus menighetsråd

Sang og musikk i kirkene 
framover:
MELHUS KIRKE
Søndag, 1. oktober kl. 19.00 
Orgelkonsert med Erling With 
Aasgård over salmer av Mar  n 
Luther. Kaff e og kakeservering. 
Kollekt ved utgangen.
Lørdag 7.oktober (  dspunkt ikke 
avklart enda).
«Pe  te Messe Solennelle» av G. 
Rossini, Thora operakor, dirigent 
Lars Eggen med solister og instru-
mentalister
Onsdag 25. oktober kl. 20.00 
Gospelkoret «Salt» med Bjarne og 
Thomas Brøndbo
Fredag, 17.november kl 23.00 
MidNATTA konsert, med elever av 
Melhus Kommunale kulturskole
Søndag, 29.november kl 19.00 
Orgelkonsert med Chris  ne 
Goedecke over salmer av Mar  n 
Luther
 

HORG KIRKE
Tirsdag, 3.oktober kl. 19.00: 
Konsert  l inntekt av årets TV-
innsamling (Unicef). 
Medvirkende: Horg og Flå 
skolekorps, Horg Musikkorps, 
Byneset Spellmannslag, Magnus 
Noreen, Randi Vik og Chris  ne 
Goedecke på piano og orgel
Og kanskje enda fl ere…
 

HØLONDA KIRKE
22 oktober kl 18:
Høstkonsert med variert 
program: Geir-Morten Øien tar 
med trompeten sin, og blir 
akkompagnert på orgel og piano. 
Segte  en, som består av «stor-
familien» Segtnan, synger a 
capella, og sang blir det også av 
to jenter fra Hølonda: Elise Eid 
og Guro Pe  ersen. Det blir også 
allsang, som nærmest har bli   en 
tradisjon på konsertene i Hølonda 
kirke. Kollekten ved utgangen går 
 l TV-aksjonen og UNICEF. 

Velkommen!
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Tredje Luther-hjørne
HELG I BYGDA 3/2017

Av  Kjell Arne Morland, prest i Melhus

I år feirer vi at det er gå   500 år siden reformasjonen 
startet. Den 31. 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. Vi er alle kjent med hva han vektla om synd og 
 lgivelse. Men kanskje ikke alle er klar over hans sterke re-

alisme som motvekt mot et jag e  er åndelige opplevelser? 
Eller hva med hans vektlegging av det vanlige livet som det 
vik  ge livet? Det tredje Luther-he  et henter fram disse 
temaene som i sin  d var banebrytende.

Luthers realisme
Luther hørte ikke med blant dem som lovet sterke opplev-
elser og framgang i livet for den som ville leve fromt. Tvert 
om. Han betonte at livet o  e påfører oss smerte, og det må 
vi tåle. Vi blir ofre for andres ondskap, vi rammes av sykdom 
eller frarøves våre kjære ved at de dør. Kristne kan  l og 
med forfølges. Jesus opplevde mye motstand og forfølgelse. 
Da kan ikke hans disipler forvente noe annet. Dersom vi ikke 
har en tro som tar høyde for at livet har sine svært strev-
somme sider, er troen ikke realis  sk i forhold  l livet. Men 
den som har realis  ske forventninger, vil erfare at troen gir 
en ekstra kra    l å komme gjennom det som er vanskelig.

Luther om hverdagens betydning
På Luthers  d var det en klar inndeling av kristne i et A-lag 
og et B-lag. Det var bare de ekstra fromme som levde e  er 
Guds egentlige vilje, og de dro o  e i kloster uten å gi  e seg, 
eller de ble prester eller gjorde mange fromme spesial-
gjerninger. Luther fi nner ikke noe slik skille i Bibelen, og 
derfor feide han  l side alle slike tanker. Alle som er døpt, er 
likeverdige kristne. Noen blir prester og biskoper, andre blir 
bønder, noen blir håndverkere, andre blir fyrster som styrer 
folket, de fl este blir ektefeller og de fl este blir foreldre. 
Enhver tjeneste i hverdagen som er  l beste for andre, er 
like vik  g som de andre. For oss kan de  e høres selvsagt 

ut, men det var Luther 
som i sin  d framhevet 
det på en slik måte at 
betydningen av vanlige 
folks liv ble skikkelig 
verdsa  .

Luther om ærlig 
selvinnsikt
De fl este har få   med 
seg at Luther var svært 
oppta   av å betone 
at alle mennesker 
er syndere. På de  e 
feltet er han upopulær 
hos mange. Men har 
vi forstå   hva som 
er drivkra  en i de  e 

anliggendet hans? Luther vil en bestemt type mennesker  l 
livs, nemlig de som hever seg hovmodig over andre fordi de 
føler seg så mye bedre enn dem. Det farligste som fi nnes er 
det hovmodet som springer ut av stolthet på egne vegne. 
Men sannheten er at ingen klarer å leve perfekt. Mange 
klarer å styre unna de verste syndene, men ikke de indre 
fristelsene. Derfor er det så mye bedre for både oss selv og 
de rundt oss, at vi våger å være ærlige om det. Først da kan 
vi se  es fri  l å tjene andre uten egois  ske baktanker. Her 
u  ordrer Luther alle som ikke liker å høre at de er syndere: 
Hvorfor liker du ikke å høre det? Har du holdninger i di   
indre som du ikke våger å innrømme? Alle kan trygt våge 
det, for Guds  lgivelse og frigjøring er den store 
belønningen for ekte ærlighet.

Luthers livsnøkler i dag
Vi lever i en annen kultur enn Luther gjorde, slik at vi o  e 
har andre u  ordringer å ta s  lling  l. Likevel har jeg i det 
tredje he  et mi   lagt vinn på å la Luther slippe  l med sine 
egne ord i form av ni livsnøkler som kan låse opp for et godt 
liv på disse tre feltene. På den ene siden har Luther sa   ord 
på innsikter som stemmer godt med den moderne  d, på 
den andre siden må han u  ylles med fl ere temafelt. Ja, han 
hadde også holdninger som bør kri  seres, og jeg ser ingen 
grunn  l for  e det. Vi kan hente fram også de  e, slik at vi 
kan se hvordan vi kan gjøre det annerledes.
 Last ned det tredje av de fi re he  ene: Luthersk liv i 
dag. Det heter Ni livsnøkler, og du fi nner det på 
h  p://morland.no/kamorland/bibliotek.html

Luther-tema og Luther-kvelder
Vi har 500-års-jubileun for reformasjonen i år. De  e bladets lesere har få   presentert 4 Lutherhe  er som ligger gra  s 
 lgjengelig på interne  , det tredje i de  e bladet. Ellers blir det også noen lokale markeringer, fordi kirken sentralt har sa   

opp fi re tema som man gjerne vil at alle menigheter skal få høre om i gudstjenestene i høst. I Melhus kommune blir de  e 
iverksa   slik:
- Tema 1: Nåden alene. Søndag 27. august i Flå, Horg og Melhus, søndag 17. sept i Hølonda.
- Tema 2: Skaperverket er ikke  l salgs. Søndag 17. sept i Melhus, søndag 1 oktober i Hølonda.
- Tema 3: Frelsen er ikke  l salgs: Søndag 15. okt i Hølonda, søndag 29 okt i Melhus.
- Tema 4: Mennesker er ikke  l salgs: Søndag 19. nov i Melhus.
 Felles for alle menighetene blir det festkveld på Melhus bedehus torsdag 16. november kl 19.30. Her blir det kåseri 
ved sokneprest Morland, Luthersalmer ved kantor Goedecke, egen konkurranse ved bordene, humor-innslag fra Luthers 
bordtaler og bevertning. Kanskje blir det mer?
 Felles for hele bispedømmet er en stor festgudstjeneste i Nidarosdomen på reformasjonsdagen  rsdag 31 oktober 
kl 19.30. Den overføres direkte på NRK 1. Det blir fl ere arrangementer og seminarer i forkant av den, fra kl 15-17.
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Trondheim Gospelkor fylte Flå kirke med 
fengende sang og musikk.

Ny   fra 
diakonien:
Tone Njøs

Flå eldresenter 
Andakter onsdager kl. 11.00: 
13. og 27.sept., 11. og 25. okt.,
8. og 22.nov. 

Treff  torsdag kl. 16.00 – 18.00: 
21.sept.,19.okt., 16. nov. 
Trenger du skyss, 
ring Reidun Ljøkjell, 994 39 308. 
30 kr egenandel t/r 

Horg Sykeheim 
Andakter onsdager 12.30: 
13. og 27. sept., 11. og 25.okt.,
8. og 22. nov. 

Treff  onsdager 10.30: 
20. sept., 4. og 18.okt., 
1., 15. og 29. nov. 
Skyss: Ring kirkekontoret. 40 kr t/ r

Hølonda helsehus 
Andakter  rsdager 11.00:
12. og 26.sept., 10 og 24. okt. 
7. og 21. nov. 

Treff  fredag kl. 11.00: 6.okt., 3. nov. 

Buen: 
Sangstund: Øyåstun/Håggåtun kl.12. 
Andakt: Peisestua kl. 12.30: 
20..sept., 4 og 18. okt., 
1., 15. og 29.nov. 

Kroatreff  utgår i høst.
Buen  dspunktene blir antagelig 
fremskyndet

Formiddagstreff  bedehuset
En torsdag i mnd. Kl.10.30: 
5.okt., 2nov., 30. nov. 

så langt i Flå-kirka. Publikum nynnet med og klappet i takt med musikken. 
Ved utgangen ytret mange ønske om fl ere slike arrangement! Det skal de 
få, for  l høsten kommer mannskoret Web. Da er det bare å glede seg. 
Dato og klokkesle   vil bli kunngjort senere.  Det var gra  s inngang på kon-
serten  l Trondheim Gospelkor, men kollekten ved utgangen innbrakte vel 
kr 5000,-  l det nye misjonsprosjektet vårt. Tusen takk  l alle glade givere.

Juleinnsamling
Først vil jeg re  e en stor takk  l alle frivillige medhjelpere og alle som 
ga penger, ullprodukter og julegaver i 2016! Tusen takk  l alle lag og 
foreninger som ga oss rause bidrag! Deres innsats og bidrag ga over 30 
familier en god jul med mat på bordet og gaver under treet! Skal hilse dere 
fra mo  akerne og si tusen takk! 
I år blir det 5. året vi si  er på stand rundt omkring i bygda vår og samler 
inn penger. Pengene blir en gave fra bygda vår,  l de av våre sambygdinger 
som trenger det mest. I år blir vi å fi nne på stand i de fl este bu  kkene i 
bygda fredag 24. og lørdag 25. november i  dsrommet 10 – 17. 
Vi tar sikte på å si  e i Melhus sentrum fredag 1. og lørdag 2. desember kl. 
10 - 17 også. 
Kunne du tenke deg å være frivillig medhjelper i forbindelse med jule-
innsamlingen, gi beskjed  l diakonen så fi nner vi en oppgave  l deg! 

Har du lyst på et strikkeprosjekt i høst, så tar vi gjerne i mot ullplagg i 
ulike former og fasonger. De  e kan leveres på kirkekontoret eller på et av 
stedene vi si  er på stand i november/desember.

Trenger du hjelp  l jul?
Du kan søke om å få gavekort  l mat  l jul, ved å fylle ut søknadsskjema 
ved personlig oppmøte ved kirkekontoret. Søknader kan leveres i  dsrom-
met mellom 6. november og 20. november, kl. 9.00 – 15.00. For å kunne 
søke må du være bosa   i Melhus kommune. Kun en søknad pr. husstand. 
Søkere må selv komme og hente gavekortet på kirkekontoret. Vi håper å 
kunne gi gavekort  l mat   l alle som søker, men de  e er avhengig av hvor 
mye vi får samlet inn, og hvor mange familier det skal fordeles på. 

Søndag 11 juni kl 20.00 fyltes Flå 
kirke raskt av et forventningsfullt 
publikum, og forventningene ble 
innfridd! Det ble gamle, kjente og 
nyere negro-spirituals: Nydelig 
kor, mange fl o  e soliststemmer 
og et dyk  g, avstemt band gjorde 
konserten  l årets" happening" 

 

     Helg i Bygda trenger din hjelp!
  Tro det eller ei – uten DIN hjelp vil ikke Helg i Bygda komme i postkassen din fi re ganger i året! 
  Menighetsbladet er et samarbeids  ltak mellom menighetene i Flå, Horg, Hølonda og Melhus for å informere om det   
  som skjer i menighetene og s  mulere  l engasjement og oppslutning om  ltakene i menighetene. 

  Helg i Bygda har ingen andre inntekter enn annonser, ofringer og GAVER! For å dekke våre utgi  er (trykking og 
  distribus  jon), trenger vi kr 120.000,- i gaver. Her kan DU hjelpe  l med din GAVE! 
  Bruk giroblanke  en som ligger i bladet! Alle gaver er like kjærkomne, men dersom alle ga kr 200,- hver, ville det sikre 
  økonomien vår – og du fortsa   kan fi nne Helg i Bygda i postkassen din!
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Hva skjer? 
 
Lurer du på hva som skjer for ditt barn i høst?  
Informasjon om hva som skjer finner du på vår inter-
nettside www.kirken.no/tim   

Følg oss også gjerne på  
www.facebook.com/KirkeneMelhus  

En vidunderlig drøm 
Første Mosebok 25 og 27-28 
Gjenfortalt av Desmond Tutu 

Isak vokste opp sterk og sunn, og han fikk to  
sønner, Esau og Jakob. En dag slåss de to  
brødrene, og Jakob ble skremt av storebroren. Han 
stakk av gårde og gjemte seg i ørkenen. Da det ble 
mørkt, la han hodet på en stor glatt stein og prøvde 
å sove. 

Lenge så han bare på stjernene høyt der oppe på 
himmelen. Jakob kjente seg langt hjemmefra og 
veldig alene. Til slutt sovnet han, men søvnen var 
urolig og uten hvile. 

Han drømte om en stige som rakk helt opp til 
himmelen, der engler gikk opp og ned. I drømmen 
stod Gud ved siden av ham og sa: ”Jeg har gitt et 
løfte til forfedrene dine, Abraham og Isak, og jeg 
vil holde løftet til deg. Jeg vil være hos deg, og jeg 
vil beskytte deg, og jeg vil sørge for at du er trygg.” 

Jakob våknet. Han var fortryllet av drømmen. 
”Gud er her, og jeg visste det ikke!” 

Så løftet han steinen han hadde ligget på, reiste 
den opp og helte olje på den for å velsigne den. 
Han sa: ”Dette er Guds hus og porten til himme-
len.” Han kalte plassen for Betel, som betyr Guds 
hus. Og han lovet å minnes Gud samme hvor han 
gikk. 

Kjære Gud, 
hjelp meg å se at hele verden er ditt hjem. 

Barnas side 

Jakob har 
drømt 
1. Mos. 28, 17 

Løs rebusen og se 
hva som står.  

… og nå se er han 
seg opp og sier: 

Skriv her: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

.…………………………….. 

.…………………………….. 

 

Ny TIM-
medarbeider 
I september får vi endelig en ny medarbeider i trosopp-
læringen. Hun skal jobbe med barn og unge i alders-
gruppen 10-18 år i alle de fire menighetene våre. Her er 
litt om Åshild. Hun blir presentert nærmere i neste  
menighetsblad. 

Navn: Åshild Opedal Hugdal 

Alder: Født i 1991, så da 
kan du regne det ut 
selv! 

Bosted: Melhus 

Hva liker du å gjø-
re på fritiden?: Jeg 

liker å være ute, lese, 
og å være sammen med 

familie og venner 

Hva gleder du deg mest til 
med å begynne som menighetspedagog i Mel-
hus? Jeg gleder meg til å treffe og bli kjent med barna 
og ungdommene som jeg skal jobbe med! 

 

Ta godt imot Åshild! - Mamma, kan jeg lese til jeg sovner? 
- Ja, men ikke ett minutt lenger. 

Det lille tusenbeinet hadde falt og slått 
hull på alle bukseknærne sine. 
Men moren satte bare på en tusenlapp. 
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UTFLYTTEDE HØLONDINGER GIR HÅP TIL AFRIKANERE

Kan vanlige Hølondinger bety en 
avgjørende forskjell for mange 
mennesker i fa   ge land? Ja, der-
som engasjementet, fantasien og 
pågangsmotet er  l stede, og folk i 
slekt og vennekrets stø  er opp!

Morten Bollandsås vokste opp på 
Skjegstad. Han gi  et seg med Linda 
som var vokst opp på Korsvegen 
fra hun var 12 år. De fl y  et  l Hitra 
da de gi  et seg, og har nå to barn 
sammen. De har all  d holdt kontak-
ten med hjembygda. Morten spilte 
for eksempel på Ungdommens 
høs  est på Hølonda forrige septem-
ber. Da Linda skulle arrangere over-
raskelsesselskap i anledning 40-års-
dagen hans i slu  en av januar i år, 
var Korsvegen bedehus et naturlig 
valg. Og gavene? De skulle gå  l 
vannprosjektet i Kenya! De var en 

Av Kjell Arne Morland og Torild Ødegård Hell

Her s  ller barna seg i kø 
for å få utdelt kjeks.

sier Linda og fortse  er: «De mangler det vik  gste av 
alt. Det vi her i Norge tar for gi  . Der nede dør de av 
vannet de drikker og her dusjer vi i drikkevann! Det 
vil vi gjøre noe med». På spørsmål om hvordan de  e 
fi nansieres, kikker Morten og Linda på hverandre. Det 
vet de ikke helt enda. Det er frem  l i dag samlet inn 
100 000  l vannboring  l sammen. Om det er nok vet 
man ikke før brønnen er boret. Det koster omtrent 
1500,- pr m, og brønnen er anslå    l å bli mellom 100 
og 150 meter dyp. I  llegg må de opp med vann-res-
ervoar og det må graves ned vannrør. Dermed er det 

tur på Filippinene sammen med medlemmer av organ-
isasjonen "Bru  e Lenker" i 2015, og har stø  et arbeid 
der siden. Men det er turer  l Kenya som har inspirert 
dem  l det mest omfa  ende hjelpearbeidet. Nå over-
later jeg ordet  l Torild for å presentere det:

Vannprosjekt
I Kenya er hovedfokuset akkurat nå på å skaff e lokalbe-
folkningen og skoleprosjektene rent drikkevann. Skolen 
som først kommer  l å dra ny  e av vannet, er en skole 
for foreldreløse barn i Bungoma. Foreldrene har o  e 
omkommet, ikke bare på grunn av HIV og aids, men 
også fordi at de mangler rent drikkevann. «Tenk det» 

Linda og Morten Bollandsås ved ekvator. 
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Det resulterte et engasjement hun aldri kunne drømt 
om. På e   døgn var det kommet inn over 49.000 
via VIPPS. «ÅÅÅÅÅh – hvordan kan jeg noen gang få 
takket alle som var med og ga? Jeg kjenner jo nesten 
ingen av givere og vil så gjerne takke dem alle. Jeg blir 
så rørt over  lliten og givergleden». Hun presiserer 
at her kommer hver eneste krone frem. En krone gi   
her var en krone fremme  l formålet. Det er kjøpt inn 
medisiner, medisinsk utstyr, sko, pulver som dreper 
sandfl uer inne i hus og på klær.

Vannet skal bli ferdig!
Utpå høsten tenker paret å reise sammen med fl ere 
engasjerte mennesker  l Afrika for å bore e  er vann. 
Det vil skje uanse   om pengene er kommet inn eller 
ikke. De er tydelige på at de vil ikke si  e her hjemme i 
Norge og se på at barna de besøkte risikerer å dø bare 
på grunn av at de er fa   ge.

På spørsmål om videre plan fremover svarer paret at 
de ønsker å bore en eller to brønner  l. De er engas-
jert i to skoleprosjekter der de trenger vann. De 
kommer også  l å fortse  e å engasjere seg i fore-
byggende helsearbeid gjennom organisasjonen "Bru  e 
Lenker" på Filippinene.

Det ny  er å engasjere seg! Vi kan ikke annet enn å 
takke Linda og Morten for en helhjertet innsats  l 
andres beste!

nesten sikkert at de enda ikke har nok penger  l å 
fi nansiere de  e. «Vi må vel prøve å følge opp Face-
booksiden "Vann for å leve" li   bedre» sier Linda og 
fortse  er: «men det er ikke så le  . Det kjennes jo ut 
som om vi  gger penger, og det synes jeg er vanskelig». 
De er begge krystallklare på at pengene som samles inn 
 l vann går uavkortet  l selve vannprosjektet. En krone 

gi   betyr en krone inn  l formålet. «Det er det ikke 
mange bistandsprosjekter som kan reklamere med» sier 
Morten. 

Skoleprosjekt
Skoleprosjektene som  de engasjerer seg i, er startet 
opp med norske midler. Det er en skole i Bungoma og 
en i Kwangamore. På disse skolene får barna to mål  der 
pr dag – o  e er de  e de eneste mål  dene de får spise. 
Derfor ønsker ikke barna at skoleferier skal gjennom-
føres, og skolen er dermed åpen hele året.
Lærerne på skolen gjør en formidabel jobb. De tjener 
kun 700kr/mnd – noe som er langt under halvparten 
av det de burde ha  . «Men» skyter Morten inn «det er 
ikke  så le   å få økonomisk stø  e, så da kan de ikke få 
mere. De har en jobb og to mål  der pr dag om ikke 
annet. De skulle selvsagt få   mye mer»

Med hjertet i Afrika
På reisen fi kk de oppleve å få hjulpet mange mennesker. 
Familien reiste rundt i landsbyene og delte ut mat  l de 
aller fa   gste familiene. De reiste inn i slummen og del-
te ut mat  l eldre som ikke klarte seg selv. «De hadde 
ingen  l å hjelpe seg» forteller Linda. På skolene delte 
de ut kjeks, juice og kjærlighet på pinne  l barna. De 
mø  e fl ere som var syke av malaria, og fi kk dem lagt inn 
på sykehus. De  e reddet livene deres. «De har jo ikke 
penger  l medisinsk behandling selv» forteller Morten. 
Før de reiste samlet de inn 100 kg sko som de fraktet 
med seg nedover: «Vi sjekket inn bare li   over 20kg 
privat bagasje  l sammen på oss fi re» humrer Linda. 
På spørsmål om hvilken organisasjon som har vært med 
og sponset mat og medisiner, blir ekteparet li   s  lle. 
De har nemlig betalt alt selv. I 2016 brukte de alle skat-
tepengene sine og mye av feriepengene på å hjelpe de 
aller fa   gste. «Vi som bor i Norge har vunnet i Lo  o. 
Det er en glede for oss å få kunne gi li    lbake for alle 
godene vi blir født inn i her i Norge» sier Linda. «Det 
skulle bare mangle» fortse  er Morten «De bor jo på 
samme jord som oss».

Sandfl ueplagen
Det som har gjort mest inntrykk på dem som fulgte 
arbeidet, er bildene fra  erningen av sandfl uene som 
legger egg i kroppene  l barna. De må skjæres ut med 
skalpell, helt uten bedøvelse. Barna går hjem uten sko 
med store åpne kjø  sår under beina e  er at behandlin-
gen er fullført. Linda reiste nedover i januar, og da la 
hun ut videoer og bilder av de  e på sin facebookprofi l. 

Sko er vik  gere 
enn vi tror!
Ved en av turene 
hadde de med seg 
100 kg sko  l Kenya. 
De fi kk også så mye 
penger på Facebook 
at de kunne kjøpe 700 
par sko i lokale sko
bu  kker. Dermed 
stø  et de lokalt 
næringsliv. Hvorfor så 
mange sko? Jo, e  er 
at barna var ferdigbe-
handlet, ble de såre 
fø  ene renset og 
stelt. Så fi kk de sko for 
å besky  e fø  ene, for 

det er det eneste som hjelper mot sandfl uene. Derfor 
deles sko også ut  l skolebarn som forebyggende  ltak. 
Innkjøp og utdeling av sko kommer  l å fortse  e!



SLEKTERS gang
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Melhus sokn
Døpte:
23.04: Helle Rødde
30.04: Maja Leseth Rødsjø, Marie Gimse 
Høibråten, Johannes Selnes Duna, 
Emil Alexander Leira
14.05: Levi Frengen Sellie, Silje Rønning 
Hestnes, Linnea Løkkeberg Trøan
04.06: Viola Olsvik Lunde, døpt i Klæbu 
kirke
11.06: Elias Myhren, døpt i Klæbu kirke
18.06: Ava Wang Kvaal, Oda Losen, 
Agnes Engh-Halstvedt
02.07: Isabella Cicilie Hansen, Emma 
Hovin, Einar Stølan, Iver Tømmerdal,  
Markus Berge-Malmo, 
Sander Lervaag Winge
04.07: Håkon Lauritz Bones Lynum, 
døpt i Kolbrandstad stavkyrkje
11.07: Nils Oscar Brown, 
Ivabella Evelyn Brown
30.07: Fillip Küchel
13.08: Mira Høgset Sandvik, 
Simen Kvernberg Vitsøe
Vigde:
03.06. Michelle Johansson Eriksen og 
Knut Marius Røsberg
17.06. Anne Beate Ljøkjel og S  an 
Sivertsen
17.06. Gine Camilla Wedø og Arnt Omar 
Bakken
24.06. Berit Hammerås Opheim og Jan 
Olav Hammerås Opheim
01.07. Martha Irene Sælør Engesland 
og Odd Einar Grøseth
08.07. Janne Rogstad og Stein-Inge 
Nyrud
29.07. Marte Løvseth  og Jo-Andre 
Syrstad

29.07. Gislaug Loddgard og Bjarne 
Ringstad Olsen
05.08. Anniken Wærøe Løkkeberg og 
Mads Trøan
Døde:
19.04. Henry Fjelle f. 1928
24.04. Malvin Gimse f. 1959
04.05. Inger Oline Lund f. 1948
17.05. Ove Hage f. 1955
17.05. Anne Marie Tevik f. 1929
18.05. Gunvor Krigstrøm, f. 1927, 
begravet på Heimdal kirkegård
24.05. Bjørn Haugen f. 1939
28.05. Geir Atle Gimse f. 1957
08.06. Einar Pallin f. 1937
09.06. Olga Edvardsen f. 1931
28.06. Asbjørn Johan Hammer f. 1944
05.07. Øystein Are Rømyhr
09.07. Synnøve Søreggen f.1927
13.07. Bodil Stokke Skimmeli f. 1958
17.07.  Jonas Adolf Kjørsvik f.1930
Horg sokn
Døpte:
05.06: Saga Ekle Hermanstad,
Marius Mosand
11.06: Mathias Dragsten Fiksdal, døpt i 
Bratsberg kirke
25.06: Janne Strand Pe  ersen, 
Peder Evjen
06.08: Signe Haukland
13.08.: Marie Haugnes Strand, døpt i 
Melhus kirke
Vigde:
13.05. Guri Løkken og Per Kåre Lyngen
01.07. Henrie  e Pe  ersen og Jostein 
Stølhaug
Døde:
24.05. Ella Sørtømme f. 1929
17.06. Oddbjørg Harriet Waldemarsen 
f. 1935

02.07. Gunvor Slåen f. 1933
05.07. Bjørn Olav Jønland f. 1930, begra-
vet på Melhus gravplass
09.07. Målfrid Småøien f. 1934
16.07. Karen Helgemo f. 1930
23.07. Arne Tormod Skjøtski   f. 1922
25.07. Ingeborg Agnes Skjærvold f.1924
04.08. Lilly Mathilde Gjersvold f. 1926
05.08. Ingrid Wærum f. 1924

Hølonda sokn
Døpte:
14.05. Fillip Lilleberg Iversen
Døde:
27.05. Anders Næve f. 1942
07.06. Jan Erik Andersen f. 1945
10.07. Solveig Margrete Grønli f.1937
19.07. Marit Eid f.1924
28.07. O  ar Lien f. 1923
31.07. Anna Trotland f. 1928
10.08. Ester Bergljot Lillebudal f. 1924

Flå sokn
Døpte:
30.04. Marius Bye
07.05. Cornelius Mid  lå Moe
06.08. Tove Hollakleiv Ler
Marensius Winther
13.08. Jenny Hårstad Eggen, døpt i Mel-
hus kirke
Vigde:
30.04. Hanne Jusnes Aasen og 
Ole Gunnar Bye
10.06. Kamilla Lovise Moan og 
Magnus Holthe
01.07. Linda Bølien og Per Gunnar 
Bremseth
Døde:
04.07. Ole Kris  an Holthe f. 1969
28.07. Nils M. Langland f. 1934

Hølonda helse og omsorgssenter takker:
Hjertelig takk for pengegave  l ansa  e og beboere ved Kåret, 
gi   i forbindelses med Kåre Estenstad sin begravelse.
Hjertelig takk for pengegave  l Hjemmesykepleien, gi   i 
forbindelse med Odd Magnar Restad sin begravelse.

Hjemmetjenesten Nedre Melhus takker pårørende og givere 
for pengegaven vi har mo  a   i forbindelse med 
Haldis Fagerdal sin begravelse.

Buen Helse- og Omsorgssenter takker:
Demensenheten takker pårørende og givere for pengegaven 
vi har mo  a   i forbindelse med Anne Marie Tevik sin 
begravelse.
Buen Bygdakafè takker pårørende og givere for gaven vi har 
mo  a   i forbindelse med Bjørn Haugens begravelse.
Buen Dagsenter takker hjerteligst for minnegaver gi   i forbin-
delse med Einar Pallins begravelse.

Horg sykehjem takker:
Avdeling Valdum takker hjertelig for mo  a   pengegave e  er 
Ella Sørtømme sin begravelse

Horg sykehjem takker hjertelig for mo  a  e pengegaver e  er 
Oddbjørg Waldemarsen  og Gunnvor Slåen sine begravelser.
Hjemmetjenesten takker hjertelig for mo  a  e pengegaver 
e  er Målfrid Småøien og Karen Helgemo sine begravelser.
Dagsenteret takker hjertelig for mo  a   pengegave e  er 
Ingeborg Skjærvold sin begravelse

Hølonda sanitetsforening takker hjertelig 
for gaven  l minne om O  ar Lien.

Takk !
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TRENGER DU SKYSS TIL 
KIRKA?

    Hølonda kirke: 
Se i lokalavisa hvilket 

nummer man kan ringe.

    Flå kirke:
Ring Hildegunn Gravråk Eggen 

tlf. 415 19 216 
eller  

Me  e Goa Hugdal 
tlf. 938 57 489.

Søndag 17. september
15.søndag i treenighets  den
Ma   7, 31-37
Melhus kirke kl. 11.00
Skaperverkets dag
«Skaperverket er ikke  l salgs»
Gudstjeneste v/ Sand
Dåp. Ofring: Kirkens bymisjon
Bygdekvinnelaget Melhus deltar 
og har kirkekaff e.
Hølonda kirke kl. 11.00
«Nåden alene»
Gudstjeneste v/ Morland
50-årskonfi rmanter
Na  verd. Ofring: Diakoniutvalget

Søndag 24. september
16.søndag i treenighets  den
Mark 7, 31-37
Horg kirke kl. 11.00
Diakoniens dag 
Gudstjeneste v/ Sand. Dåp. 
Na  verd. Ofring: Diakoniarbeidet
Flå kirke kl. 14.00 
Diakoniens dag 
Gudstjeneste v/ Sand
50-årskonfi rmanter
Na  verd. Ofring: Diakoniarbeidet

Søndag 1. oktober
17. søndag i treenighets  den
Joh 11, 19 og eller 30-46
Melhus kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Sand. Dåp. Ofring: 
Menighetens arbeid. Kirkekaff e
Hølonda kirke kl. 11.00
Skaperverkets dag
«Skaperverket er ikke  l salgs»
Gudstjeneste med konfi rmant-
presentasjon v/ Morland
Ofring: Menighetsarbeidet

Lørdag 7. oktober
Flå kirke kl. 14.00
Barnegudstjeneste v/ Vespestad 
og Sandberg. Utdeling av 4-årsbok
Ofring: Menighetens barne- og 
ungdomsarbeid
Samling for 4-åringene i forkant 
av gudstjenesten

Søndag 8. oktober
18. søndag i treenighets  den
Ma   8, 14-17

Horg kirke kl 14.00
Barnegudstjeneste v/ Vespestad 
og Sandberg. 
Utdeling av 4-årsbok.Dåp. 
Samling for 4-åringene i forkant 
av gudstjenesten
Melhus kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Morland
Dåp. Ofring: Blå Kors. Kirkekaff e

Søndag 15. oktober
19. søndag i treenighets  den
Luk 20, 45 – 21,4
Hølonda kirke kl. 11.00
«Frelsen er ikke  l salgs»
Gudstj. v/ Sand. Dåp. Na  verd. 
Ofring: Det Norske Misjonsselskap

Søndag 22. oktober
20. søndag i treenighets  den
Joh 11, 1-5
Melhus kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Morland 
og Sandberg
Utdeling av 4-årsbok
Dåp. Ofring: IKO. Kirkekaff e.
Undretur for 4-åringer i forkant 
av gudstjenesten
Flå kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Vespestad 
og Bruholt
Utdeling av Ny-Testamente
Ofring: Menighetens barne- og 
ungdomsarbeid
Horg kirke kl. 14.00
Familiegudstjeneste v/ Vespestad 
og Bruholt
Dåp. Utdeling av Ny-Testamente

Søndag 29. oktober
Bots og bønnedag
Luk 13, 22-30
Melhus kirke. kl 11.00
«Frelsen er ikke  l salgs»
Gudstjeneste v/ Sand
Ofring: Menighetsarbeidet
Kirkekaff e
Hølonda kirke kl. 17.00
Familiegudstjeneste v/ Morland og 
Sandberg. Utdeling av 4-årsbok
Ofring: Menighetsarbeidet
Samling for 4-åringene i forkant av 
gudstjenesten

Søndag 5. november
Allehelgensdag
Ma   5, 1-12
Melhus kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Morland
Dåp. Na  verd.
Ofring: NKSS, Norges Kristelige 
Student- og Skoleungdomslag
Kirkekaff e
Melhus kirke kl. 19.30
Minnedag v/ Morland og Njøs
Horg kirke kl. 17.00
Minnegudstjeneste v/ Vespestad 
og Njøs

Søndag 12. november
Hølonda kirke kl. 11.00
Flå kirke kl. 11.00

Søndag 19. november
Melhus kirke kl. 11.00
Horg kirke kl. 17.00
Verdensminnedagen for trafi k-
kofre

Søndag 26. november
Hølonda kirke kl. 11.00
Melhus kirke  kl. 17.00

Søndag 3. desember
Flå kirke kl. 18.00
Lysmesse 
Horg kirke kl. 11.00
Melhus kirke kl. 11.00



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

• 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 

Ledig plass  l deg som vil 
markedsføre din bedri  , 

og sam  dig stø  e 
Helg i bygda!

www.melhusauto.no  
tlf:72 85 28 50


