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er ta   i november 2016. 
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Av biskop i Nidaros, Herborg Finnset

Har du opplevd å få holde et bi  e lite, 
ny   menneske i armene og se det inn i 
øynene? Et åpent, granskende, ja rent 
ut mys  sk blikk møter deg.
Vi møter Guds storhet i hvert eneste 
bi  e lite barn. I det nyfødte barnets 
blikk er det all  d mulig å få kontakt 
med Guds skaperglede.

Hver juledag leser vi fra Johannesevangeliets «jule-evangelium»; 

  Og Ordet ble menneske
  og tok bolig iblant oss,
  og vi så hans herlighet,
  en herlighet som den enbårne Sønn
  har fra sin Far,
  full av nåde og sannhet.
  Joh 1, 14. 

Barnet gråt i na  en – som alle andre barn. Jesus. Han var Maria og Josefs 
lille gu  . Født underveis, langt hjemmefra. Vennlige mennesker hjalp 
dem. Barnet, det himmelsendte, gråt i na  en. Han var helt vanlig – og 
han var noe langt mer, ufa  elig mye mer: Jesus. Frelseren. Han som var 
med da alt ble skapt, før alle  der, han ligger nå som en liten bylt, 
et skrøpelig lite menneskebarn i halmen i krybba i landsbyen Betlehem, 
den som for all  d er kny  et  l Frelserens fødsel. 
Det er en dyp mening i at det er i våre første levedager vi ligner aller mest 
på Jesus. Han som vi kan kalle vår bror.

I de  e landet er vi jule-mennesker. Vi feirer julehøy  da fordi vi i den 
møter noe som gir gjenklang i hjertene våre. Jula er lysets og gledens 
fest, midt i vintermørket. Frelserens fest: Gud er kommet nær.
Alle har vi våre jule-minner; gode og varme og trygge, eller vanskelige 
minner om utrygghet, sorg eller ensomhet. Eller så kjenner du på at de 
gode minnene fra før i  da er bli   borte: livet har forandret seg – og vi 
har også det.  
Jeg har en hilsen  l deg: Gud er kommet nær  l oss! Barnet bærer med 
seg velsignelsen: Det sårbare, lille barnet som bare fi kk en krybbe  l seng 
– men som englene sang for. Gud er kommet nær  l oss.
En velsignelse forandrer ingen  ng, men den forandrer alt: Jesusbarnets 
åpne, kjærlige blikk hviler også på alt det som ikke ble slik vi trodde og 
håpet. Også på det som er vanskelig, og som fyller oss med sorg, hviler 
velsignelsen fra Jesusbarnet. Han som kom med fred.  Midt i en verden i 
ulage, hvor mørke skyer truer i horisonten er det Frelserens og Trøsterens 
åpne blikk som møter oss.  Med dyp fred – tross alt som er vanskelig, og 
gjennom alt som er vanskelig.  

Velsignelsen er der fordi Gudsnærværet er større enn mørket. 
Velsignet jul ! 

FOTO: Ti   Melhuus

Velsignelsen er der fordi Gudsnærværet er større enn mørket. 
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VI HAR FÅTT NY MENIGHETSPEDAGOG:

Av  Kjell Arne Morland

HELG I BYGDA 4/2017

Endelig fi kk vi ansa   ny menighets-
pedagog med ansvar for alders-
gruppen 11-18 år! Når vi først fi kk en 
søker  l 40% s  llingen vår, ser det 
ut  l at vi har vært svært heldige og 
få   en dyk  g og mo  vert kollega. 
Hun begynte den 1. sept, og skal 
ha ansvar for blant annet lederkurs 
for ungdom i alle menighetene, 
bibelopplegget Kode B for 12-åringer 
i Horg og Melhus, Ungdommens 
høs  est på Hølonda, Lys-våken-helg 
med overna   ng i alle menighetene, 
og sommerleir i Melhus. Da vi hadde 
et lite intervju, var det invitasjon  l 
kode B som beskje  iget henne, og 
lederkurset med 3 ungdommer fra 
Melhus er hun i gang med i samarbeid 
med andre menigheter.
Åshild er født i 1991 og vokste opp 
her i Melhus. Hun var med både i 
Freezone-klubben, og i Laget, og 
dessuten ivrig på ulike leirer som 
misjonsorganisasjonene arrangerte. 
Videregående skole ble ta   på KVT, 
og dere  er bar det  l Nord  ord 
folkehøyskole et år, på ei linje med 
frilu  sliv. Hun liker nemlig å u  olde 

seg i naturen, særlig på ski om 
vinteren. Hun tok så lektorutdanning 
som innbefa  et årsenhet i 
religionsfaget, men masteroppgaven 
ble ta   i historie. Hun liker å lese 
bøker, og det innbefa  er også 
klassiske romaner når  den  llater 
det.
Ved siden av studiene arbeidet 
hun som trosopplærer i Ilen 
menighet i Trondheim, noe som 
gav henne mersmak på det yrket. 
Hun gi  et seg i 2012 med Henning 
Goa Hugdal fra Flå. Hun startet 
yrkeslivet med å arbeide et halvt år 
på Ungdomsskolen på Øya, men så 
fødte hun Johan i januar i år, og det 
ble foreldrepermisjon. Nå passer 
det med li   mindre og mer fl eksibel 
arbeids  d, og derfor er denne jobben 
midt i blinken for henne.
Familien har bosa   seg i eget hus 
like ved Melhus kirke. Hun ser fram 
 l et arbeid der hun kan være en 

voksenperson som ser barna og 
ungdommene. Hun ønsker at de skal 
føle seg hjemme i sin menighet, og 
at de kan bidra med noe vik  g der. 
Vi ønsker henne lykke  l i den vik  ge 
tjenesten hun får u  øre blant oss.

Klokker i Melhus kirke 
Einar Vespestad, som er 18 år 
gammel, og som går på linja Påbygg 
ved Øya videregående skole, har 
sagt ja  l å være klokker i Melhus 
kirke de  e skoleåret. Han synes 
selv at det er en fi n ekstrajobb, og 
skriver i en mail:  ”Å være klokker i 
Melhus kirke er svært interessant. 
Jobben som klokker er veldig 
morsom, man får treffe mange nye 
mennesker og folk man kjenner fra 
før av. Det å bli kjent med mange 
og å kunne snakke med alle, er 
noe jeg som person syns er helt 
fantastisk. Så jeg tror at et år som 
klokker vill bli ganske bra». 
Vi ønsker ham lykke til!  

Takk for hjelpen! 
Ved utgangen av oktober har 
406 personer gi    lsammen kr 
98.264,-  l Helg i Bygda. Igjen; 
Hjertelig takk! Vårt behov er 
120.000,- så vi mangler enda 
om lag kr 22.000,-. Det er ennå 
ikke for sent å gi et bidrag. Alle 
gaver er like kjærkomne! Vår 
bankkonto er 4230.20.12517. 
Gi din gave og vær med å bidra 
slik at Helg i Bygda kan komme 
med fi re gode utgaver også i 
2018! 

Åshild Opedal Hugdal   

Åshild med tursekk

Åshild får  lse   ngsbrev fra Kurt 
Rylandsholm
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Nyoppusset venterom i Flå kirke

Pilegrimsvandring for årets konfi rmanter i Horg og Flå

Ny   fra daglig leder:
Kurt Rylandsholm.

Levende lys og åpne 
rømningsveier
Vi går nå inn i en  d 
med økende bruk av 
levende lys både i 
kirkene og på gravplassene. Med 
tanke på sikker-heten vil en derfor 
be besøkende og arrangører 
som leier kirkene om å ha en 
gjennomtenkt bruk av levende 
lys og fakler. Det er også vik  g 
å passe på at rømningsveiene 
ikke blir blokkerte. Vær vennlig 
å imøtekomme beskjeder fra 
kirkelige ansa  e/representanter.

Investeringer 2018
I fellesrådsmøte 14. september 
2017 vedtok fellesrådet å søke 
Melhus kommune om midler  l 
utvendig og innvendig oppussing 
av Melhus kirke. Søknaden 
bygger på en  lstandsrapport fra 
Mul  consult utarbeidet i 2016. 
Fellesrådet håper på å kunne 
starte oppussingen i 2018, og 
prosjektet er  ltenkt gjennomført 
over 2 år.

Personalsituasjonen 
E  er 16 års tjeneste som ren-
holder i Horg kirke takket 
fellesrådet av Karin Lium. Hun 
ble i sommer ersta  et av Diana 
Einum, som fra før har renholdet 
i Flå kirke. I høst ble også Åshild 
Opedal Hugdal ansa   som 
menighetspedagog. Åshild 
skal tjenestegjøre i alle de 4 
menighetene i fellesrådsområdet. 
Einar Vespestad er ansa   som 
klokker i Melhus kirke. E  er å ha 
gjennomført anse  elsene har 
fellesrådet få   bemannet alle 
s  llingene. 

Takk for innsatsen
Melhus kirkelige fellesråd vil re  e 
en stor takk  l alle som la  l re  e 
for, og/eller var med på dugnaden 
på Melhus gravplass 17. oktober. 
Melhus gravplass er den eneste 
i kommunen der det også blir 
gjennomført dugnad på høsten. 
Mange takk for god innsats.

En av oss i menighetsrådet la merke  l at 
dåpssakris  et/venterommet i kirka vår sårt trengte 
oppgradering. Konfi rmantkappene hang i krøll, i 
et alt for lite skap, og dåpsbarna hadde bare et 
bi  elite bord å bli stelt på. Vegg-og takpanelet 
hadde bli   mørkt og trist. Golvbelegget viste seg 
også å være i svært dårlig forfatning. Da var det 
bare å spørre om  llatelse, og det fi kk vi, både av 
den lokale kirkevergen og av hovedkirkevergen!

Siden rommet er knø   lite, ble det en u  ordring i 
å utny  e plassen på beste måte!
Så var det bare å se  e i gang: kra  vask av vegger 
og tak, påføring av lysner på panelet. Men vi må  e 
ha hjelp av fagfolk  l legging av golv, montering av 
skap og li   elektrisk arbeid. Folk fra Flå det også.
Vi kjøpte et garderobeskap som går fra gulv  l tak, med skyvedører og hele speil 
på dørene. De  e plasserte vi i et hjørne. Så kjøpte vi et stellebord, som kan slås 
opp/inn  l veggen når det ikke er i bruk. Tilslu   ble vindu og gardiner vaska.

Det var et morsomt prosjekt. Vi er veldig fornøyd med resultatet. Håper alle som 
bruker det synes det samme. Takk for velvilje og god hjelp!

Årets vandring fant sted torsdag 
28 september i et varmt og vakkert 
høstvær. Den gikk som vanlig fra krysset 
ved Fremo gård, over Skaret til Kirkfl å, 
og endte ved Flååsen grendahus.
Siden det har vært så mange 
forskjellige vikarprester her de 
senere åra, er det prost Øystein Flø 
som har stå   for opplegget.

Det var fl ere stopp underveis, der 
prosten tok opp forskjellige sider av 
de  e med å leve som en pilegrim, 
og om hvordan det kan gi oss hjelp 
 l vandringen gjennom livet. Det var 

stopp ved en kilde eller bekk med 
e  ertanke om vannets betydning 
for livet generelt, og om dåpens 
vann spesielt. Her var det en liten 
dåpspåminnelse, der konfi rmantene 
ble tegnet med korsets tegn, slik de 
ble i dåpen. Det var også en stopp 

Julegudstjenester på ins  tusjonene
23. desember, lille jula  en
Flå eldresenter kl 11.30
Julegudstjeneste v/ Vespestad
Horg sykehjem kl 12.30
Julegudstjeneste v/ Vespestad

ved det gamle kirkestedet på Kirkfl å, 
hvor temaet var Gauldalsraset i 1345, 
og om at det var frykten for nye 
oversvømmelser som var grunnen  l at 
Flåkirka, e  er denne katastrofen, ble 
bygd opp igjen her, så langt opp i åssida. 
De siste hundre meterne  fram  l de  e 
helligstedet, ble det oppfordret  l s  lle 
vandring, med e  ertanke i solidaritet 
med dem som i dag er rammet av krig, 
katastrofe og sykdom.

E  er endt pilegrimsvandring var 
alle både sultne og tørste! Ca 50 
konfi rmanter, med prost Øystein Flø 
og prestevikar Jan Tore Vespestad som 
følge, benket seg rundt pent pynta 
bord i Flååsen grendahus. Sa  , vann 
,pølser brød og lomper forsvant som 
dugg for solen. Tilslu   ble det noen 
rebuskonkurranser.
 

Buen sykehjem kl 16.00
Julegudstjeneste  v/Morland
24. desember, jula  en
Hølonda helsehus kl 1200
Julegudstjeneste v/Sand
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Fjerde 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 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 har jeg i år 
sa   noen ord på det, og henvist  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 fordomsfri   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. Den avgjørende forutsetningen for 
de  e gjennombruddet var at han gjennom hele livet var 
lærer på universitetet med tolkning av Skri  ens ord som 
fagfelt. På den måten ble han lommekjent med det som stod 
der, og kunne feie  l side alle trekk i sam  dens fromhet som 
ikke hadde stø  e i Guds ord.

Skri  en i medvind og i motvind
Den kristne kirken har all  d ment at Bibelordet skulle 
være øverste norm for alt det som skal gjelde som lære 
i kirken. Det er teorien. I det virkelige livet, derimot, 
har vi mennesker al  or le   for å gi våre egne meninger 
forkjørsre  . Dersom vi ikke liker noe som står i Bibelen, 
hopper vi over det  l det som vi liker. Like vanlig er det å 
ikke orke å lese i Bibelen, for vi har nok med andre oppgaver. 
Dermed tar vi bare  l oss det vi selv synes er fornu  ig, eller 
det som er populært i den  den vi lever i. Luther levde 
i en  d da de  e hadde få   pågå al  or lenge, slik at det 
opprinnelige budskapet var bli   forvrengt. 
 Men på Luthers  d ble det et ideal å søke  lbake 
 l kildene, slik at hans forelesninger på universitetet i 

Wi  enberg medførte at studenter strømmet  l fra hele 
Tyskland. Han arbeidet i mye medvind. I dag opplever ikke 
den som vil tro på Bibelens autoritet like mye medvind. Det 
blir reist så mange fi losofi ske og vitenskapelige innvendinger 
mot det, at folkemeningen drar i en annen retning. Dermed 
står vi i fare for at noe  lsvarende kan skje igjen: Det 
opprinnelige budskapet blir forvrengt på den måten at det 
som moderne fornu   ikke kan like, blir skåret bort.

Et enhetlig budskap i et stort mangfold
Det er krevende å fi nne en solid rød tråd som binder 
sammen alt som står skrevet i 66 ulike skri  er som stammer 
fra ulike forfa  ere gjennom et  dsrom på over 1200 år. 

Luther fant fram  l mange slike, og de vik  gste er disse fem: 
Hele Bibelen har Jesus i sentrum, evangeliet i sentrum og 
lø  ene i sentrum. Dessuten må vi se e  er om tekstene er 
skrevet for oss eller for andre. Dersom de er skrevet for oss, 
må vi se e  er om det er skrevet for det indre mennesket 
eller  l det ytre mennesket i oss.
 Det er ikke alt som går like le   opp selv om det 
meste kan samles i disse hovedtemaene. Det gjenstår 
problemer med  at vi ikke forstår alt, at vi blir uenige om 
tolkningen, at det er så mye som Skri  en ikke sier noe om, 
og at noen påbud i Skri  en ser ut  l å medføre al  or mye 
smerte. Hva gjør vi med det? Det gis ingen enkle svar, men 
når vi blir oss disse u  ordringene bevisst, kan vi få mye hjelp 
av Luther  l å takle dem på en klok måte.

Luthers skri  syn i dag
Den beste måten vanlige kristne kan ha Bibelen som norm 
på, er å lese jevnlig i den, og å høre pålitelig forkynnelse ut 
fra den, slik at den kan prege måten vi tenker og lever på. 
Derfor la Luther ned mye arbeid i å overse  e Bibelen  l et 
le   a  elig folkespråk slik at den kunne leses med utby  e i 
de tusen hjem. Han sa  e også i gang mange andre  ltak som 
beskrives i he  et, for eksempel salmesang med folkelige 
melodier  l sentral forkynnelse på rim.
 Last ned det første av de fi re he  ene: Luthersk liv i 
dag. Det heter Skri  en alene, det er noe mer krevende enn 
de andre, og du fi nner det forsa   på 
h  p://morland.no/kamorland/bibliotek.html
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Ny   fra diakonien:
Tone Njøs

Flå eldresenter
Andakter onsdager 
kl.11.30:  6. des, 
lørdag  23. des., 
17. og 31.jan, 14. og 28 .febr. og 
14. mars.
Treff  torsdag kl. 16 – 17.30
14. des 25. jan 22. feb. 22. mars
Trenger du skyss, ring Margot 
Bjørseth 918 95 980
30 kr i egenandel t/r. 

Horg sykeheim
Andakter onsdager kl 12.30
6. des og  lørdag 23. des
17. og 31. jan 14. og 28.feb 14.mars
Treff  onsdager 10.30
13. des 10. og 24. jan 7. og 21. feb 7. 
og 21.mars
Skyss: Diakoniutvalget ordner felles  
skyss for de som ønsker det. 40 kr 
t/r. 
Hølonda helsehus 
Andakter  rsdager 11.00
5. des søndag 24.des ( kl 12)               
16. og 30. jan 13.feb (kl 16) 27. feb 
13. mars
Treff  fredager  kl. 11.00
1. des 12. jan 9. feb 9. mars             

Buen
Andakter Buen onsdager Sangstund: 
11.30  Øyåstun/Håggåtun       Andakt 
peisestua kl. 12.00 13. des halv  me 
senere begge steder. Lørdag 23. 
desember (kl 16.00) 
10. og 24. jan 7. og 21. feb 7. og 21. 
mars              

Formiddagstreff  Melhus bedehus:
Torsdager kl. 10.30
30. nov
11. jan 8. feb 8. mars                        

Ny messehagel i Horg

Konserter i kirkene i Melhus

Til jul i  or fi kk Horg kirke ny 
messehagel. Begivenheten ble 
skikkelig markert i pinsen i år, og 
da ble også giveren Ole Røska   
invitert for å mo  a en varm takk. 

Messehagelen er u  ørt i ulike 
teknikker på rødt ullstoff  av Karon 
Josefi ne Teige Wanvik som bor på 
Sundet Gård i Gaulosen. I  llegg 
 l å være kunstner driver hun og 

mannen overna   ng for pilegrimer 
på gården sin.  Hun har laget mange 
”plagg”  l kirker, både stolaer, 
messehagler mm.
 Vi ser her forsiden med et 
stort rødt kors som det lyser ild fra. 
Det er le   å tolke det slik at Guds 
kjærlighet lyser i verden gjennom 
det som skjedde på korset. På 
baksiden har vi en due over fem 
ildfl ammer. Det er le   å tolke det 
slik at Guds fredsdue skaper tro i 
alle fem verdensdeler.
 Det var ca 25  l stede når 
messehagelen ble presentert, og 
leder i menighetsrådet, Eli Stølan, 
fortalte om prosessen som førte 
fram  l de  e fl o  e resultatet.

Eli Stølan, Kjell Arne Morland og 
Ole Røska  

Torsdag, 30. november kl. 19.00
Horg kirke:
«Red Mountain Christmas»,
Country-Gospel konsert med 
O  ar Big Hand Johansen og band, 
Hovinkoret og gjestear  ster

Lørdag, 2. desember kl. 17.00 
Melhus kirke:
JULEORATORIUM av J.S.Bach.
Kris  ansund Kammerkor, solister 
og barokkorkester. Dirigent: Peder 
A. Rensvik. Bille  er: ved inngangen 
350.-/300.- og via Ticketmaster.

Onsdag, 6. desember kl. 19.00 
Flå kirke:SALMEKVELD
Arr: Flå menighetsråd.

Søndag, 10. desember kl. 19.00  
Melhus kirke:ADVENTSKONSERT
Arr: Melhus Janitsjar.

Onsdag, 13/12 kl. 18.00
Melhus kirke: LUCIAKONSERT
Arr: Melhus Songlag.

Søndag, 17. desember kl. 17.00 
Melhus kirke: JUBILEUMSKONSERT 
Kvål Songlag 75 år.
Arr: Kvål Songlag

Søndag, 17. desember kl. 17.00
Horg kirke:
VI SYNGER JULEN INN
Arr: Horg musikkorps

Søndag, 17. desember kl. 18.00
Hølonda kirke:
VI SYNGER JULEN INN
Arr: Hølonda hornmusikklag 

Søndag, 21. januar kl. 19.00
Melhus kirke: SALMEKVELD,
125 ÅRS KIRKEJUBILEUM
Med Melhus pensjonistkor, blåsere 
fra Melhus Janitsjar, Solveig To  e, 
Grete Winther Westrum, Eivind 
Bjerksethmyr, Ronny Kjøsen, 
Chris  ne Goedecke og mye allsang.
Arr: Melhus menighetsråd
Gra  s adgang – kollekt ved 
utgangen
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BARNAS SIDE

Lys Våken 2017
Har du lyst  l å overna  e i Melhuskirka sammen med 
andre 10-åringer? Kom på Lys Våken 9.-10. desember! 
Mer info fi nner du på ne  sidene våre, eller på 
invitasjon som kommer i posten i disse dager. 

Jesus blir født
Gjenfortalt av Desmond Tutu

Den romerske keiseren bestemte at alle i Judea skulle 
reise  l byen der faren deres ble født, slik at de kunne 
telles. 
Maria var høygravid og reiste  l Betlehem sammen med 
mannen Josef. Da de kom dit, var det ikke husrom for dem 
noe sted. Til slu   lot en snill mann de to få sove i en stall 
sammen med dyrene.
En ku sa MØØ og en sau sa BÆÆ. Men så hørte alle 
babygråt. Lille Jesus var født. Maria la ham forsik  g i en 
krybbe med høy. Alle dyrene samlet seg rundt det lille 
barnet for å snuse på det.
På markene utenfor byen passet gjeterne sauene sine. 
Plutselig lyste himmelen opp over dem, og en engel kom 
 l syne. «Ikke vær redde», sa engelen. «Jeg kommer med 

store nyheter. Guds sønn har bli   født i Betlehem. Han vil 
bringe fred og glede  l verden. Dere kan fi nne ham, sov-
ende, i en krybbe.» Snart dukket fl ere engler opp på nat-
tehimmelen, og de sang: «Ære være Gud i det høyeste!»
Gjeterne fant Maria, Josef og lille Jesus i stallen. Na  en 
ble fylt av lovsang, og de takket Gud for verdens frelser.
Kjære Gud,
takk for sønnen din, Jesus.

   7

I november holdes kurset “Kode B” for 11- og 12-åringer 
i Horg menighet. Her løser vi koder og lærer om verdens 

mest solgte bok: Bibelen!

Greier du å løse koden nedenfor?
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MELHUS KIRKE 125 ÅR
Av Erik To  e
Gammelkirka
Der kirka står i dag sto det ei eldre 
stenkirke, bygd av gråsten med noe 
klebersten rundt dører og portaler. 
Kirkeskipet var 19,5 meter langt og 
13,2 meter bredt utvendige mål. Det 
vil si at omtrent hele kirka kunne 
få   plass i den nåværende kirka 

Kirkeverge Sivert Sivertsen Øie (1840-
1919) fi kk en arkitekt  l å ta en befaring 
og utarbeide en faglig rapport i 1877. 
Rapporten påpekte store skader på 
murene, og herredstyret vedtok å 
rive kirka og oppføre ei ny kirke på 
samme tomt. De  e rivingsvedtaket 
skapte stor strid i bygda, og  l og med 

fl ertall vedta   at menigheten ville ha ei 
stenkirke, og den 28. desember 1887 
slu  et herredstyret seg  l de  e. 
Den skulle bygges på samme tomt 
som den gamle, og ha 800 si  eplasser. 
En lov fra 1851 krevde at kirka skulle 
ha si  eplasser  l 30 % av soknes 
innbyggere.

 

fra inngangsdøra og fram  l 
tverrskipet. Det var tjukke murer 
som krympet innvendige mål 
betydelig, men likevel   kunne 
kirka romme 500 mennesker.
På østre gavlvegg var det et lite 
 lbygg av tre, et fundthus. Der 

ble barna døpt fram  l e  er 
reformasjonen. 
Kirka var bygd i slu  en av 
1100-tallet, og var ca. 700 år 
da folket samlet seg  l den 
siste messe 2. februar 1890, og 
klokkene slo sine siste slag fra 
tårnet. 
Opprinnelig hadde kirka 
stampet jordgolv, og det var 
ikke benker. Det var heller ikke 
tårn, så klokkene hang i en 
fri  stående støpul utenfor kirka. 
På 1600-tallet ble det benker, 
golv og tårn. I dag ser vi årstallet 
1646 på altertavle og prekestol, 
så på den  da ble det store 
forandringer i kirka. 
Da kirka fi kk tårn ble klokkene 
hengt opp der. Den største klokka ble 
omstøpt i Nederland i 1751. Den veide 
li   over 500 kilo. I gammelkirka hang 
det også ei mindre klokke med årstallet 
1585. Det enestående portre  et av 
Pe  er Dass hang i også gammelkirka 
sammen med sju andre portre  er av 
prester på 1600- og 1700-tallet.
I kirka var det et harmonium, også kalt 
trøorgel. Når de  e ble sa   inn vet en 
ikke.
På benkene sa   kvinnfolka på sørsida 
og mannfolkene på nordsida. Det var 
streng rangordning om plassene fremst 
og videre bakover. Embedsmenn og 
velstående bønder fremst, husmenn, 
inderster og fa   gfolk bakerst.

Strid om riving eller bevaring
Kirka kom e  er hvert utover 1800-tallet 
i sterkt forfall. Hovedproblemet var at 
den ikke sto på telefri grunn. Veggene 
var betydelig ute av lodd, opp  l en 
liten meter. 

Kirkedepartementet motsa  e seg i 
første omgang riving av gammelkirka, 
og for  dsminneinteresser motsa  e seg 
også. Men herredstyret holdt på si   
vedtak, og 13. april 1889 fi kk de svar fra 
Kirkedepartementet med klarsignal for 
riving.
Dermed kom Melhus inn i hopen av 
bygder som rev gamle kirker. Fra 1847  l 
1890 ble det i Norge revet 40 stenkirker 
og 38 stavkirker.

Forberedelser  l bygging av kirka
Allerede tre år før gammelkirka ble revet 
begynte forberedelsene  l bygging av 
nykirka. Kirkeverge Sivert Øie kontaktet 
arkitekt Carl J. Bergstrøm i Trondhjem. 
Han hadde god erfaring med tegning av 
kirkebygg.
Bergstrøm la fram foreløpige tegninger 
og kalkyler, både på ei stenkirke og 
ei trekirke. På et menighetsmøte den 
7. november 1887 ble det med stort 

Det ble oppnevnt en 
byggekomite som besto av 
Nils Melhuus, Sivert S. Øie 
og Klaus Søberg. Senere 
ble byggekomiteen utvidet 
med Anders P. Skjerdingstad. 
Eystein L. Kvam fi kk oppdraget 
som regnskapsfører og 
kasserer.
I slu  en av 1889 ble det sendt 
ut anbudsinnbydelse, og fi re 
byggmestre var interessert i å 
bygge kirka. Byggmester Knud 
Gu  ormsens pris på 63.000 
kroner var det laveste og han 
fi kk oppdraget
De  e ble endelig vedta   i 
herredstyremøtet 11. januar 
1890.  Det ble også vedta   å 
låne 50.000 kroner av Melhus 
Sparebank.

Aksjon for trekirke
På samme møte ble det levert 
et brev fra 173 melhusbygger 
om at de ville ha beslutningen 

om å bygge stenkirke omstø  , og i 
stedet bygge trekirke. De  e utgjorde 
en betydelig gruppe av herredets 
ska  ebetalere. 
Herredstyret avviste anmodningen 
i et velbegrunnet svar. Saken hadde 
kommet alt for langt  l å starte på ny  .
Et par utdrag fra svarbrevet: 
«Herredstyrelsen fi nder at ihvorvel 
en saadan udtalt Folkemening burde 
 llægges Vægt, saa kan man for de  e 

Tilfælde ikke refl ektere videre herpaa, 
idet den dikterer sig fra unøiakig 
Kjendskab  l Sagen, og kun bygger paa 
forudfa  ede Meninger eller feilak  ge 
Forudsetninger.»
Videre sto det i svaret: «Det vil derfor 
ikke geråde Herredet  l megen Ære, 
ja være en skjærende Selvmotsigelse 
nu at tage Sagen op på nyt på Basis af 
Træbygning.»
Dermed stoppet forsøket på å reversere 
saken.
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 Bygging av ny kirke
Utgravingene  l nykirka begynte 
 dlig på året 1890, og det var grunn-

stensnedleggelse 25. august samme 
år. Det skal ha vært laget et skrin der 
det blant annet var lagt inn to gull-
mynter. De  e skrinet ble murt inn 
under tårnet.

Det aller meste av byggestenen kom 
fra Hovin, det ble i alt sendt 280 
jernbanevogner derfra. Det kom 
også mye annet byggemateriell fra 

ugi   all sin dag, det var musikken som var 
hans lidenskap. På folkemunne ble han all  d 
nevnt som «Sivert organist».

Vedlikehold og forbedringer
E  er som årene gikk ble det behov for 
vedlikehold og forbedringer. Elektrisk lys ble 
det i 1926. Innvendige vegger ble kalket i 
1930-årene, det ble te  et dører og vinduer, 
og ny himling med isolasjon. Altertavle og 
prekestol lutet av og malt.
Organist Øye holdt det gående med 

Horg. Hovind Handelsfore-
ning og Ole N. Lundemo 
leverte mye trelast, og 
Lundemo Teglverk leverte 
teglsten og kalk.

Det ble bes  lt et orgel 
fra August Nielsens 
orgelfabrikk i Kris  ania, og 
de  e ble levert og oppsa   
i god  d før innvielsen. 
Lensmann Nielsen gav ny 
døpefont.
Kirka ble innviet torsdag 
10. november 1892 ved 
s   sprost Angell og 
soknets egen prost Ulrik 
Fredrik Neumann. Kirka 
kostet i alt 93.000 kroner.

En prest og en organist i 
særklasse
Mange prester har gjort tjeneste 
i Melhus, det er én prest som må 
nevnes. Anders Hovden (1860-
1943) var sokneprest fra 1910  l 
1920. Ikke alle ville ha Hovden. 
Han var svært liberal, og i  llegg 
nynorskmann, bare det var 
kontroversielt i Melhus. I samme 
periode var kona, Kari, organist. Som 
en kuriositet nevnes at Hovden var 
gi   to ganger. Den første kona døde 
fra to småbarn. Så gi  et han seg 
med Kari på hennes 18-årsdag, og 
de fi kk å  e barn sammen. I den nye 
salmeboka har han skrevet teksten 
 l 11 egne salmer, og har også fl ere 

overse  elser. I koret henger et 
portre   av Hovden.
En organist som har gå   inn i 
kirkehistorien i Melhus er Sivert S. 
Øye (1911-1993). Han startet som 
organist da han var 15 år i 1926 
og hadde s  llingen i 55 år. Han 
tok eksamen ved Musikkskolen i 
1931, og utdannet seg videre hos 
domorganist Ludvig Nielsen. 
Han var bonde på Øy-Rønningan i 
 llegg  l å være organist. Han levde 

pengeinnsamling i alle krigsårene og nådde 
målet med ny   orgel 9. november i 1947. 
Et prek  g instrument fra J. H. Jørgensens 
orgelfabrikk i Oslo.
Det ble sa   inn nye vinduer i 1960-årene, 
og det ble bygd toale  er og bårerom. 
Til 75-årsjubileet i 1967 fi kk kirka 
høy  aleranlegg. Før 100-årsjubileet i 1992 
ble det laget en plan for innvendig opp-
pussing. Kirka ble stengt våren 1988 og 
arbeidene begynte.
Sommeren 1991 ble det foreta   store 
reparasjoner av tårnet. Det var både 
råteskader på treverk og montering av nye 
kopperplater. 

Jubileumsfeiringer 
Krigen la en demper på kirkas 50-årsjubileum 
i november 1942. Det ble likevel arrangert 
to festsamvær. Jubileumsgudstjeneste 
søndag 8. november, og vespergudstjeneste 
 rsdag e  ermiddag 10. november, på 

jubileumsdagen. Den 82 år gamle Anders 
Hovden var gjest og prekte ved begge 
anledningene. 
I 1967 var kirka 75 år. På selve 
jubileumsdagen, fredag 10. november, 
var det vespergudstjeneste der både 
Melhus songlag og Melhus mannskor 

deltok. Påfølgende søndag var det 
jubileumsgudstjeneste ved misjonsprest 
O. L. Gjønnes og hospitalsprest Harald 
Rønning. E  erpå var det festmiddag på 
Trøndertun, og om kvelden festmøte i 
kirka.
100-årsjubileet i 1992 ble markert 
med to gudstjenester, fem konserter 
og fl ere arrangementer fra 6.  l 15. 
november. På avslutningsdagen var det 
festgudstjeneste ved biskop Wagle og 
menighetens prester med kirkekaff e på 

bedehuset. Om kvelden var 
det festmøte med foredrag 
av biskopen.

Benker og orgel
Før jubileet i 1992 bestemte 
menighetsrådet seg for å 
by  e ut nesten alle benkene 
med stoler, og i et menig-
hetsmøte ble det fl ertall for 
å se  e inn stoler. De  e var 
så kontroversielt at den opp-
nevnte komiteen trakk seg. 
Det ble stort engasjement i 
bygda mot denne beslutnin-
gen. Men da var det for sent. 
Det ble sa   inn 500 stoler. 

I 2007 ble Bjørn Vevang 
 lsa   som kantor og han tok 

straks opp saken om ny   
orgel. 

Allerede 30 år  dligere var orgelet 
vurdert som utsli  . Nå kom det også 
forslag om å se  e inn kirkebenkene 
igjen, og da blusset den 20 år gamle 
benkstriden opp igjen.
Det endte med et menighetsmøte i kirka 
i 2012 med stort engasjement på begge 
sider, og det ble fl ertall for å se  e inn 
benker slik resultatet er i dag.

Orgelbau Kuhn fi kk oppdraget med å 
bygge ny   orgel, og det var orgelvigsling 
1. pinsedag 2017. De første tonene 
på nyorgelet denne dagen ble spilt 
av  dligere kantor Kari Frisvoll som 
akkompagnerte Melhus pensjonistkor. 
Kvelden e  er var det konsert ved kantor 
Chris  ne Goedecke, orgelkonsulent 
Bjørn Andor Drage, og fl ere lokale 
aktører.
Melhus kirke har stå   stø  , både på 
murene og i folket 125 år. Vi både 
håper og tror at de  e fortse  er i 
generasjonene framover. Jubileet blir 
markert e  er jul.

Skri  lig kilde: 
Melhus kirke 100 år - 1892-1992
 



SLEKTERS GANG
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TRENGER DU SKYSS TIL KIRKA?

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

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

Takk !Melhus sokn
Døpte:
03.09: Johanna Gorthe-O  esen,
Mathea Sofi e Kris  ansen, 
Runa Gunnes
10.09: Eliah Malum
17.09: Malin Solberg Lund,
Lykke-Johanna Hjellen,
Emilie Rosmo
30.09: Ariel Linnea Øverås
01.10: Oda Losen Solberg,
Matheus Emmanuel Berntsen,
Liam Engan Mar  nsen,
Jesper Storvold-Johansen,
Felix Jensen Bjerkaker
08.10: Sondre Svorkås-Skuggen,
Kris  an Storleer Seehuus,
Erik Wold Nyseter, Olivia Lium Pallin, 
døpt i Soknedal kirke
22.10: Helena Torstuen Dypdalsbakk,
Nathalie Bjørgen Tiller, døpt i Flå 
kirke
 

Vigde:
28.08: Ina Kvam Leraand og Steff en 
Michael Mathisen
23.09: Tonje Reitan og Torstein Reitan
30.09: Marina Øverås og Einar 
Richard Øverås
21.10: Siri Nakstad og Ralf O  ar 
Lorentzen

Døde:
21.08: Sivert E. Skotvoll f. 1924
13.09: Ole Richard Slå  øy f. 1954
13.09: Marit Frantzen Eidsvold
f. 1940
13.09: Andreas Nideng f. 1939
14.09: Anna Eidstumo f. 1921
22.09: Jan Arnold Aasen f. 1943, 
begravet på Tiller kirkegård
24.09: Ingebjørg Meistad f. 1934, 
begravet på Flå gravplass
29.09: Nils Kris  an Øiahals f. 1929
02.10: Borgny Kris  ne Storvold 
f. 1925
18.10: Jakob Sunde f. 1920
28.10: Gjertrud L. Hansen f. 1950
31.10: Kåre Trøan f. 1928
31.10: Ingeborg Marie Skarsem 
f. 1923

Horg sokn
Døpte:
27.08: Nora Fuglås Dragset,
Ingeborg Gyløien Blomhaug
10.09: Peder Selnes Kjelstad,  
Nicoline Selnes Kjelstad, Johanne 
Lufall, alle tre døpt i Flå kirke.
24.09: Signe Bertelsen-Bollandsås,
Leah Landsem Eggen
08.10: Håkon Løvstad Krogstad, 
Edin Løfaldli Næss
22.10: Jenny Kris  ne Grytdal,Rasmus 
Fredagsvik Refseth,Emilie Vehn Snøan

Vigde:
02.09: Hege Anita Solemsmo og Erik 
Bjørnbeth, viet på Horg Bygdatun

Døde:
24.08: Astrid Kleven f. 1951
25.09: Nelly Larsen f. 1927
28.09: Sigrid Halfrida Grendstadbakk 
f. 1922
16.10: Kris  ne Andersen f. 1928, 
begravet på Flå gravplass

Hølonda sokn
Døpte:
03.09: Erik Sjømo Åmot
01.10: Bård Sølve Sunnset
15.10: Ada Søberg Sunnset, Ella Eid 
Konstad, Johannes Eid Konstad

Vigde:
31.08: Merlita Damayo Ybanez og 
Jostein Lufall
02.09: Eva Anita Olderøien og 
Per Bjarne Hansen

Døde:
28.08: Kåre Lilleberg f. 1931
17.09: Svend Ove Nordli f. 1957
30.09: Aud Halgerd Aas f. 1921
29.10: Terje Jønland f. 1936

Flå sokn
Døpte:
27.08: Sofi a Iselin Buskli
07.10: Liam Nikolai Dahle S  nussen

Døde:
04.11: Alf Eggen f. 19013 

Buen helse- og 
omsorgssenter:
Avdeling Gimsebu/Jarlsbu 
takker pårørende og givere for 
pengegaven vi har mo  a   i 
forbindelse med Anders Næve, 
Ragnar Arvid Foss og Synnøve 
Søreggen sine begravelser.
 

Demensenheten takker 
pårørende og givere for 
pengegaven vi har mo  a   i 
forbindelse med Anna Eidstumo 
sin begravelse.

Horg sykehjem:
Hjertelig takk for mo  a   
pengegave e  er Astrid 
Kleven  og Lilly Gjersvold sine  
begravelser

Avdeling Valdum og Fremo 
takker hjertelig for mo  a   
pengegave e  er Sigrid 
Grendstadbakk sin begravelse.

Horg sykehjem og 
hjemmetjenesten i Horg/Flå 
takker hjertelig for mo  a   
pengegave e  er Nelly Larsen 
sin begravelse.

Hølonda helse og 
omsorgssenter.
Hjertelig takk for pe ngegave gi   
i forbindelse med 
Sivert E. Skotvoll sin begravelse. 
Pengene skal brukes  l 
trivsels  ltak for brukerne på 
Kåret.
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Søndag 26. november
Domssøndag/Kris   kongedag
Ma   25, 31-46
Hølonda kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/ Morland
Dåp. Na  verd. Ofring: IKO. Kirkeskyss: 
Elfrid Blokkum, 932 19 754
Melhus kirke  kl 17.00
Gudstjeneste v/ Sandberg og Flø
Tårnagentene deltar
Ofring: Menighetsarbeidet

Søndag 3. desember
1 s i advents  den
Luk 4, 16-22a
Flå kirke kl 18.00
Lysmesse v/Vespestad
Flå-konfi rmantene deltar
Ofring: Konfi rmantarbeidet
Horg kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad. Dåp
Melhus kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Sand. Ofr: NMS
Kirkekaff e

Søndag 10. desember
2.s i advents  den
Luk 21,27-36
Hølonda kirke kl 19.00
Lysmesse v/Morland. Konfi rman-
ter deltar. 5.-trinn får NT. Ofr: Lys  l 
verden. Kirkeskyss: Ola Næve 
tlf. 72 85 32 58/480 13 863
Melhus kirke kl 11.00
Lysvåken-gudstjeneste v/Morland
Ofr: Trosopplæringen . Kirkekaff e          

Søndag 17. desember
3.s i advents  den
 Luk 3,7-18
Flå kirke kl 14 00
Gudstjeneste v/Vespestad
Ofr: Menighetens arbeid
Horg kirke kl 11 00
Lysmesse v/Vespestad
Horg konfi rmanter deltar
Ofr: Konfi rmantarbeidet
Melhus kirke kl 10 30
Dåpsgudstjeneste v/Sand
Øye Grendahus kl 12 00
Gudstjeneste v/Sand
Ofr: Øye Grendahus

Søndag 24.desember
Jula  en
4.s i advents  den
Luk 1,39-45, Luk 2,1-20
Flå kirke kl 1400
Julegudstjeneste v/Vespestad
Ofr: Menighets arbeidet

Horg kirke kl 16.00
Julegudstjeneste v/Vespestad
Ofr: Menighetsarbeidet
Hølonda kirke kl 14.00
Julegudstjeneste v/Sand
Ofr: Menighetsarbeidet
Melhus kirke kl 13.00
Julegudstjeneste v/Morland
Ofr: Menighetsarbeidet
Melhus kirke kl 15.00
Julegudstjeneste v/Morland
Ofr: Menighetsarbeidet

Mandag 25.desember 
Juledag
Joh 1,1-14
Melhus kirke kl 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Flø
Ofr: Lys  l verden

Tirsdag 26. desember
2. juledag
Ma   10,16-22
Flå kirke kl 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Morland
Na  verd. Ofr: Menighetens misj.prosjekt
Horg sykehjem kl 14.00
Høy  dsgudstjeneste v/Morland. Na  verd
Hølonda kirke kl 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Vespestad
Vandrena  verd. Ofr: Det norske misj.
selskap. Kirkeskyss: Idar Eid 
tlf. 72 85 33 42/91303102

Mandag 1.januar, ny  årsdag
Jesu navnedag, Luk 2,21
Hølonda kirke kl 18.00
Minnedag v/diakon Njøs og Morland
Kirkeskyss : Kåre Krokhaug 
tlf. 72 85 33 56/48160481
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand, Na  verd. Ofr: Helg i 
bygda. Kirkekaff e

Søndag 7. januar
Kris   åpenbaringsdag
Luk 2,40-52
Flå kirke kl 14.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Ofr: Menighetens arbeid
Horg kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Dåp. Ofr: Helg i bygda

Søndag 14. januar
2. s i åpenbarings  den
Mark 1,3-11
Korsvegen bedehus kl 1100
Gudstjeneste v/Morland. Na  verd
Kirkekaff e. Kirkeskyss: Marie 
Kulbrandstad tlf. 913 37 527

Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand
Søndag 21. januar
3. s i åpenbarings  den
Joh 4,4-26
Flå kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Horg kirke kl 14.00
Familiegudstjeneste v/Vespestad
Utdeling av 6-årsbok

Søndag 28.januar
Såmannssøndag
Hølonda kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Morland

Søndag 4.februar- Kris   forklarelsesdag
Flå kirke kl 14.00
Familiegudstjeneste v/Morland
Horg kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Morland
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand

Søndag 11. februar
Hølonda kirke kl 11.00
Familiegudstj. Lys-Våken 
v/Morland og Hugdal

Onsdag 14. februar - Askeonsdag
Lundamo misjonshus kl 17.00
Karnevalsgudstjeneste kl 18.30  v/Sand

Søndag 18. februar
Flå kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Morland

Søndag 25. februar 
Hølonda kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Sand

Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Vespestad

Søndag 4.mars
Horg kirke kl 11.00
Felles lys-våkengudstjeneste for Flå/Horg
 v/Vespestad
Melhus kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Sand
Melhus bedehus kl 13.00
Årsmøte med servering

Søndag 11. mars
4. s i faste  den
Hølonda kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Morland

Søndag 18. mars
Melhus kirke kl 1100
Høymesse v/Vespestad



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

Møterom - selskaper - parkering
72 87 28 50

www.melhusbedehus.no

www.melhusauto.no  
tlf:72 85 28 50


