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Av Merete Sand, sokneprest i Melhus

I en travel gate på Manha  an ble en 
norsk turist forbauset over at det kom så 
mange mot henne med et svart merke 
i panna. Så husket hun at det var aske-
onsdag! Og det så ut som «alle» hadde 
vært på  dlig morgengudstjeneste før de 
hastet videre  l dagens gjøremål. Også i 
vårt land er det mange menigheter som 
har ta   opp igjen skikken som er vanlig 
i katolske land, nemlig askeonsdags-
gudtjeneste med tegning av askekors 
på panna. 

Og nå askeonsdag var femåringene i Horg og Flå spesielt invitert  l 
karneval og gudstjeneste på Lundamo misjonshus som et ledd i tros-
opplæringen. Karneval betyr «bort med kjø  et», og karnevalsfeiring 
markerer overgangen  l faste  da. Og på Lundamo fi kk alle som ville det 
askekors på panna. Og det ville 5-åringene ha!
Askeonsdag innleder altså faste  da i kirka. Askekorset er en påminnelse 
om at vi alle skal dø. Gjennom prekentekstene i faste  da følger vi Jesu 
vei mot kors og død på langfredag. Faste  d er en påminnelse om å re  e 
oppmerksomheten bort fra oss sjøl, og trene viljen  l å strekke oss mot 
vår neste i kjærlighet og solidaritet. 

Na    l påskedag brytes fasten. Da feires Jesu seier over døden i kirker 
over hele verden. I våre menigheter skjer det i Horg kirke. Jesus er opp-
standen sier presten. Og hele menigheten i stemmer i: Ja, han er san-
nelig oppstanden. 

Påska er den sentrale kristne høy  den. Hvordan kunne det gå  l? Alle de 
fi re evangeliene forteller at kvinner kom  l graven for å stelle den døde. 
Men de fant ikke Jesus. Grava var tom. Det åpner naturligvis for 
spekulasjoner om at noen har fl y  et, eller i verste fall stjålet liket. Ingen-
 ng kan være mer tomt enn en tom grav. Vi vet ikke hvordan det hele 

gikk  l. Men vi kjenner fortse  elsen på historien. Hele vårt Nye Testa-
mente bygger på troen om at Jesus Kristus er stå   opp fra de døde. 
Uten troen på oppstandelsen er vårt budskap tomt, og deres tro også 
tom, skriver Paulus i det første brevet  l menigheten i Korint drøyt 20 år 
seinere, dvs ca. år 55.  

Vennene  l Jesus fi kk møte den oppstandne Jesus. Men kanskje enda 
vik  gere; - de fi kk erfare Jesu nærvær i fortse  elsen. Det ga dem tro, 
visshet og mot  l å fortelle stadig nye mennesker om Jesus. Derfor 
samles vi  l gudstjeneste hver søndag.  Fordi vi tror på vitnesbyrdet som 
ble formidlet av Jesu venner. I dåpen blir vi tegnet med korstegnet, for 
at vi skal  lhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på 
ham. Troen kommer av budskapet en hører, og budskapet kommer av 
Kris   ord. Velkommen  l gudstjenester! 

God faste og påske  d!  
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VATN PÅ HOVUDET OG ANSVAR PÅ SKULDRENE
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Ha pengene klare  rsdag 4 april! 
Da kommer konfi rmanter og frivillige med bøsse 
for å samle inn penger  l Kirkens Nødhjelps årlige 
fasteaksjon. Hvis du ikke er hjemme, se nederst 
for andre givermuligheter.

Dersom du ikke er hjemme på aksjonsdagen, kan 
du stø  e aksjonen direkte ved å sende SMS med 
kodeord GAVE  l 2426 (200 kroner).
Du kan også Vippse valgfri   beløp  l 2426.

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

Kany er nødt  l å ta mykje ansvar, men ho taklar det. 
Som eldstemann av sju søsken må Kany både passe 
barn, lage middag og hente vatn. Men ho likar å hjelpe, 
og målet er å bli sjukepleiar. «Som sjukepleiar kan eg 
både få hjelpe andre, medan eg også hjelper familien 
min», seier Kany. Men akkurat no går det meste av  da 
 l Kany  l å hjelpe familien som er buse  e i ein fl yn-

ingleir i Angola. Ein krig braut ut i byen der Kany vaks 
opp, og no har familien frå Kongo fl ykta  l nabolandet 
Angola. 

Sakset fra Kirkens Nødhjelp

– Me klarte å fi nne ei vasskjelde, men det var veldig 
vanskeleg. Me må  e gå eit langt stykke for å fi nne vatn, 
og det var heller ikkje særleg reint, fortel ho.
 

Veit ikkje kor venene er
Kany har opplevd å bli sjuk av ski  ent drikkevatn fl eire 
gonger, og har fl eire gonger få   noko som heiter 
amøber og som fører  l vond mage og diaré. Ho har 
også vore sjuk ei gong i fl yktningleiren, sjølv om alt 
vatnet der vert testa. Slikt kan av og  l skje.
Når Kany ikkje hjelper  l heime har ho brukt å synge 
i kor i den lokale kyrkja. Men det var i Kongo, og her 
i Angola har ho ikkje funne eit kor. Favori  ar  sten er 
Lifoko Du Ciel, som er ein pastor frå Kongo som syng 
kristne songar.
Kany veit ikkje korleis fram  da blir, men ho har lyst 
 lbake  l Kongo. Ho saknar venene sine, og ho veit 

ikkje kor dei er. Ho må  e forlate dei då krigen braut ut, 
og håper dei er i tryggleik ein eller annan stad. I mel-
lom  da er Kany fast bestemt på at ho skal bidra  l at 
familien klarer seg, sjølv om dei er på fl ukt.

Konfi rmantene som samler inn pengene på aksjonsdagen, 
og alle givere som gir sine bidrag, inviteres i  llegg  l å 
være med på en poli  sk aksjon. Den største faren for regn 

Mykje av dagen handlar om vatn
Ho og familien bur no i eit telt i ein fl yktningleir kor det er 
lite plass. Men snart skal familien fl y  e  l ein annan fl ykt-
ningleir der det både er større telt og meir plass. Kirkens 
Nødhjelp sørger for reint vatn, toale  er og tømming av 
søppel i begge leirane.
– Vatn er livet. Me treng det  l å drikke, lage mat og 
vaske klede. Her i fl yktningleiren tek det berre eit minu   
å gå  l brønnen, mens eg brukte ein  me i landsbyen kor 
me budde før me fl ykta. Eg hjalp mamma med å hente 
vatn då også, og det var tungt, fortel Kany.
Kor vik  g vatn er vart veldig tydeleg for Kany då familien 
var på fl ukt.

og drikkevatn, er nemlig de utslippene vi har av 
CO2, som gjør at regnet allerede nå uteblir i store 
områder, og skaper store katastrofer.
Før Parisavtalen ble signert sa  e Norge seg et 
mål om å ku  e våre utslipp med 40 prosent innen 
2030, men det blir for lite. Dersom du vil oppfordre 
regjerningen  l å satse høyere, kan du signere et 
opprop om de  e og lese mer om saken på 
kirkensnodhjelp.no/klima. Konfi rmantene blir 
invitert  l å underskrive små løpesedler i sine  mer. 
Du inviteres også  l å kreve at Norge må:
•Øke sine ambisjoner om utslippsku   fram mot 
  2030
• Ku  e egne klimagassutslipp
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Web-konsert i Flå kirkeNy   fra daglig leder:
Kurt Rylandsholm

Navnet minnelund på Horg 
gravplass
Fellesrådet har vedta   å oppre  e en 
navnet minnelund ved Horg gravplass. 
Fra før fi nnes det en  lsvarende på 
Melhus. Navnet minnelund betegner 
et område av kirkegården 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 av gravsted i navnet minne-lund skjer  l 
gravferdsmyndigheten via begravelsesbyråene når døds-
fall meldes. Navneplaten betales av fester av graven. Bare 
standard navneplate e  er fastsa   form og 
mål kan se  es opp. Det er gravferds-myndigheten som er 
ansvarlig for montering av platen på gravminnet.

Ta kontakt med kirkekontoret, telefon 72 85 86 21, eller 
e-post: kirkekontoret@melhus.kommune.no, dersom det 
ønskes mer u  yllende informasjon om navnet minnelund.

Generelt om feste av gravsted
Et gravsted består av en eller fl ere graver. Ved gjenbruk vil 
det være fl ere navn registrert på gravstedet enn 
antall graver. De  e vil kunne medføre at antall navn som 
står på et gravminne ikke er iden  sk med antall graver 
 lkny  et et gravsted. 

Avdøde som i folkeregisteret hadde bostedsadresse i 
kommunen, har re   på frigrav (ikke festeavgi  ) i 20 år ved 
oppre  else av ny kiste-/urneplass. Ved nedse  else på 
eksisterende gravsted, videreføres et festeforhold 
(leieforhold), noe som utløser feste-avgi  .

Dersom avdøde skal gravlegges på et allerede eksister-
ende gravsted/feste må de  e godkjennes av den som 
er fester. Noen av kistegravene kan imidler  d ikke 
gjenbrukes. Fester får opplysninger om de  e ved 
henvendelse  l kirkekontoret.

Det er kun fester som kan avslu  e festeforholdet. 
Dersom fester ikke ønsker å forlenge festet e  er 
frednings  dens utløp sle  es graven. Det er fester som er 
ansvarlig for at gravminnet blir  ernet. Dersom fester for 
et gravsted ikke lenger ønsker å stå som fester, kan feste-
forholdet overføres  l en annen person. Oppsigelse eller 
overføring av et festeforhold skal skje skri  lig. Ta kontakt 
med kirkekontoret dersom de  e er ønskelig.

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

Av Eldbjørg Engan, Flå menighetsråd

Torsdag 2 november fyltes Flå kirke a  er en gang; med 
forventningsfulle sang-og 
musikkinteresserte  lhørere. Denne gang var det 
mannskoret Web som gjestet oss.
Koret består av 17 medlemmer: 1 fra Buvika,2 fra Ler 
og resten bosa   på Melhus.
De har eksistert i ca 20 år. Og navnet Web? De hadde 
en sang på reportoaret som het:
«I belive». Siden de var fl ere i koret, ble det forkortet 
 l de tre første bokstavene i «We believe»). Musikalsk 

leder er Atle Rudolfsen og på synthesizer Pål Aasen.

Det var et rikholdig og variert program vi fi k høre, med 
korsang,fl ere solis  nnslag og en gjeste-
solist, Tone Birgi  e Bjørseth. Alle med 
høy kvalitet. Noe publikum begeistret 
ga stort u  rykk for!

Flå kirke, er så lita og in  m, at den passer godt  l 
konserter. Aktørene får god kontakt med publikum, og 
når kirkerommet fylles med  lhørere, blir akus  kken 
meget bra.
Konserten var gra  s,med kollekt ved utgangen. Det 
resulterte i et stort bidrag  l vårt nye misjonsprosjekt i 
Himalpartner: «Ingen helse uten mental helse»
Takk  l alle som bidro; både aktører og publikum,og 
takk  l alle glade givere.

Melhus kirke, onsdag 21.mars kl. 19.00
Johann Sebastian Bach 

333 årKonsert med:Stephan Schultz – barokkcelloChristine Goedecke – orgelArr: Melhus menighetsrådAdgang gratis – kollekt ved utgangen
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Historien gjentar seg
HELG I BYGDA 1/2018

Det er mange måter vi kan bruke for å se  e ord på påskebudskapet. 
Sokneprest Sand har gjort det i form av en andakt på side 2. Svanhild 
E. Haugnes, som nylig bosa  e seg her i Melhus, gjør det i form av å 
skrive en salme med egenkomponerte melodier.

Haugnes er fra Orkdal og har komponert musikk og skrevet historier 
i ulike sjangre, så lenge hun kan huske. Den første salmen skrev hun i 
2011,  l en begravelse i Tempe kirke. Senere er det bli   fl ere, hvorav 
noen er trykket i Orkdal menighetsblad. Alle er fremført solo eller 
som fellessang ved ulike anledninger.

Under minnegudstjenesten i Melhus kirke i november i  or, frem-
førte Haugnes en av sine egne salmer. Nå har vi u  ordret henne  l å 
skrive en ny salme over påskebudskapet. Hun sier at denne salmen 
ikke er «en koselig og myk påskesalme, full av trøst og håp. Den 
representerer mer tornekronen. 'Historien' nesten spo  er oss li  , 

der den holder opp et brutalt 
historisk speil. Som for å minne 
oss om at vi bare er mennesker, 
full av menneskelige feil, med 
masse rom for forbedring.

Det er godt å tenke på at Jesus 
gikk i døden for våre synder. 
Han frelste oss. Men har dét 
off eret endret 
menneskets tanker, ord og 
gjerninger  l det bedre? Skiller 
vi oss vesentlig fra de som levde 
på Jesu  d? Ville vi ta   imot 
Jesus annerledes? Salmen 'His-
torien' u  ordrer oss  l å strekke 
oss mot bedre utgaver av oss 
selv».

Dersom noen ønsker å trykke 
ut  l bruk i familie eller andre 
sammenhenger, fi nner man en 
PDF fi l  l gra  s nedlas  ng på 
h  p://www.kirken.no/melhus, 
på samme side som fi lene  l 
Helg i bygda er lagret. (Verset 
er transkribert av Eldste Ap-
pelgate, og refrenget av Line 
Tandberg).
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BEDRE SÅKORN - MER BRØD!
Av Jan Fredrik Sagdahl
Vi går mot påske og minnes Jesu ord 
om at hvis hvetekornet ikke faller 
i jorden og dør, blir det bare det 
ene korn. Men hvis det dør, kan det 
bære stor frukt. Jesus sa de  e med 
tanke på at hans død skulle bli  l en 
verdensomspennende kirke. Men 
Jesus var godt kjent med jordbruk og 
hentet o  e bilder derfra. Så da må 
kan vi også tenke som så: Vi kan gi 
mat  l de som sulter, men hvordan 
kan vi hjelpe dem  l bedre og sikrere 
ma  orsyninger og hjelpe seg selv?

Dag Sæther og jeg er ne  opp 
kommet  lbake fra Afrika hvor vi har 
installert en lu  dreven rense- og 
sorteringsmaskin for korn og frø og 
gi   opplæring i bruken av den. Dag 
er en engasjert økologisk bonde som 
også har et stort hjerte for de som 
ikke har det så godt som oss. Gjen-
nom folkefi nansiering hadde jeg 

blir matkorn og den siste blir brukt  l 
dyrefor. Prinsippet har nok vært brukt 
i Norge  dligere, men ved industri-
aliser-
ingen av landbruket har store enheter 
overta   og derved man også mistet 
lokale sorter.

Mo  aker av maskinen var Samritan 
Technical Secondary School i Tarime, 
Tanzania. Det er en yrkesskole med 
ca. 200 elever, 80 av dem jenter, 
som bor på skolen. Undervisningen 
foregår på engelsk bortse   fra i deres 
eget språk, swahili. De dyrker mais  l 
eget bruk.
Maskinen var sendt fra Norge på 
nyåret og var akkurat kommet frem 
da vi kom. Den hadde tålt trans-
porten og e  er par dagers jobbing, 
var den klar. En av u  ordringene er 
stabiliteten på strømforsyningen. 
Vi hadde kommet godt i gang med 

maskinen. I løpet minu  er var det de 
brukte  mer på, unnagjort. Og uten 
det slitet de hadde før. 
Maskinen er en velsignelse, sa en av 
damene!
Tanken var at skolen skulle produ-
sere si   eget såkorn. Men siden 
avlingen var av hybrid såkorn, egner 
det seg ikke  l det denne gangen.
Vi kjørte også bønner og ris gjennom 
maskinen. Begge deler hadde en 
del fremmedlegemer med omtrent 
samme egenvekt og te  het slik at 
alt ble ikke rensket ut. Men kokka 
var storfornøyd. Bruken av maskinen 
le  et hennes arbeid betydelig!
Tarime er et område med 380.000 
innbyggere. De fl este har en liten 
åkerfl ekk. Skolen vil  lby dem å 
få renset kornet si  . Presten opp-
fordret på gudstjenesten på søndag 
 l det.

Det meste av arbeidet folk fl est i om-
rådet gjør, foregår med håndmakt. 
Saging av trematerialer foregår ved 
at en mann står oppe på stokken og 
en mann under og så drar de en stor 
sag opp og ned.
Folket har lite men var utrolig venn-
lige og gjes  rie. De var tydelige på 
si   kristne standpunkt. Når vi hadde 
vært på besøk, ble det bedt for oss 
før vi gikk!
Vi fi kk også anledning  l å besøke 
Voi, nabobyen  l Taveta som er godt 
kjent for Melhusbygger.  De hadde 
 dligere få   en maskin, men manglet 

opplæring. Deres ide er å plassere 
maskinen i et hus i nærheten av 
en god vei og hjelpe småbønder å 
ta vare på og forbedre egne lokale 
sorter. Den største u  ordringen her 
var å få tak i verktøy. Selv en enkel 
ski  enøkkel eller håndsag var ikke 
alminnelig  lgjengelig. Her mø  e 
vi også en dekan fra universitetet i 
Taveta som fa  et stor interesse for 
konseptet.
Vi har få   mange erfaringer og ut-
fordringer å jobbe videre med. 
Sam  dig gleder det oss at vi har vært 
med på å gjøre en forskjell for folk. 
Vi har det så ufa  elig godt å vårt 
land. Det meste av det vi anser som 
selvsagt er sle   ikke det for store 
deler av verden. Når vi har så mye, 
må vi også dele!

samlet inn penger  l maskinen og 
transporten.
Prinsippet med en lu  dreven 
frørensemaskin er å gjøre frøene 
rene for alt av støv og ski  ,  erne 
frø som har sykdom og sortere 
frøene avhengig av egenvekt. De 
med størst egenvekt er de som 
normalt er friskest og har størst 
sannsynlighet for å spire og bære 
mest frukt. Sam  dig er de  e med 
på å bevare gamle lokale kornslag 
som passer  l lokale værforhold og 
jordsmonn. Forsøk andre steder 
har vist god økning i avlingene 
over noen år. De neste gruppene 

monteringen da den strømmen for-
svant første gang. Så var det å bruke 
håndmakt!
Maisen var ne  opp høstet og en 
gjeng damer holdt på å tørke og 
rense den da vi kom. Tørkingen ble 
gjort ved at maisen ble lagt utover 
på store presenninger på bakken i 
solskinnet. Her, like sør for ekvator, 
står sola omtrent re   opp! Så ble den 
lagret midler  dig i en verkstedhall. 
Rensingen foregikk ved at man tømte 
kornet fra bø  er slik at vinden blåste 
bort rusk og rask.
Da vi startet maskinen, var damene 
raskt på plass for å se hvordan den 
fungerte og å bære korn frem  l 

Rensing av 
maisen på 
tradisjonell 
måte
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           BLI  MED  BJØRN  SVERRE  TIL  MADAGASKAR

Den 15. september drar tidligere sokneprest i Melhus, Bjørn Sverre Lie på 
en ny tur (17 dager) til solskinns-øya Madagaskar. 
Dette er en fl ott mulighet til å oppleve folk og land, natur og dyreliv, kirke 
og misjon, samt noen dagers badeliv på Østkysten, på øya Ile Ste. Marie.

Minnelund Horg kirkegård
Minnelund er under utarbeidelse ved 
Horg kirkegård. Planarbeidet er ferdig 
og plass er sa   av (se foto). 
Oppdraget har vært ute på anbud, og 
det var Eide Stein AS som vant konkur-
ransen om produksjon av monumen-
tene. Monumentene er to stener på 
henholdsvis 2,0 og 1,8 meter i høyde. 
Den ene stenen hvor navneplatene 
skal stå er laget i Størengrani  . Den 
andre med ornament/rose og skri   
er laget i Orion Blå.
E  ersom telen kom  dligere enn 
anta   i  or høst, kunne ikke grunn-
arbeidet med sålen for monument-
ene/stenene gjøres ferdig før jul. 
De  e vil trolig bli gjort i april/mai 
sånn at minnelunden kan ferdigs  lles 
i løpet av våren.

Bli med i ny   kor!
Bor du i Melhus kommune, er du glad å synge og har interesse i, eller er 
bare nysgjerrig på allsidig musikk som kan synges i gudstjeneste-
sammenheng?
 

Da ønsker vi deg hjertelig velkommen å være med i vårt nye kor 
JUBILATE DEO!
 

JUBILATE DEO! er et ny   menighetskor for alle 4 menigheter i Melhus 
kommune: Flå, Horg, Hølonda og Melhus som har som mål å synge en 
gang i semester i gudstjeneste i alle 4 menigheter. 

For mer info: 
Ring telefon
901 90 951. 
Les mer på 
www.madagaskar-
reiser.no.

Bjørn Sverre håper 
å kunne dele gode 
opplevelser med 
deg !Bina opererer rensemaskinen mens 

Matunda ser på

Vi synger salmer, folketoner, gospel, 
mote  er og liturgisk musikk fra den 
verdensvide kirken. 
Koret passer for ungdommer og voksne 
og vi synger med det nebbet vi har. 
Koret vil være et hyggelig treff punkt for 
ung og gammel, norsk og «unorsk» 
(ny  lfl y  et). Vær med og syng!

Øvingssted: Flå kirke
Øvingsdag: hver torsdag kl. 19-21
Oppstart: torsdag, 5.april kl. 19.00
 

De tre kirkemusikere i Melhus kommune, 
Chris  ne Goedecke (kantor i Melhus menighet), Magnus Noreen (organ-
ist i Flå og Horg menigheter) og Randi Vik (organist i Hølonda) sam-
arbeider med å dirigere og akkompagnere koret. Chris  ne tar ansvar for 
innstudering og dirigering, mens Magnus og Randi inntar pianokrakken 
for å akkompagnere korsangen.

Kommer vi straks i gang, blir vår første opptreden allerede på søndag
29. april kl. 11.00, ved høymesse i Flå kirke (se   av dato!) med e  er-
følgende kirkekaff e.

Kontakt person: Chris  ne Goedecke, mobiltelefon: 41674548, 
e-post: chris  ne.goedecke@melhus.kommune.no
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Ny   fra diakonien
Tone Njøs

Flå eldresenter
Andakter onsdager kl.11.00
Påskegudstjeneste 28. mars. kl. 11.30
11. og 25.april, 9. og 23.mai

Treff  torsdag kl. 16 – 17.30
22.mars og 19.april
Skyss: Margot Bjørseth, 918 95 980
30 kr i egenandel t/r. 

Horg sykeheim
Andakter onsdager kl. 12.30
Påskegudstjeneste 29. mars. kl. 17.00
11. og 25.april, 9. og 23. mai.

Treff  onsdager kl. 10.30:
21.mars, 4. og 18. april, 2.mai
30. mai på sykeheimen
Skyss: Ring kirkekontoret. 40 kr t/r.
 

Hølonda helsehus
Andakter  rsdager kl. 11.00
Påskegudstjeneste 27. mars kl. 11.00.
10. og 24. april, 8.mai

Treff  fredag kl. 10.30: 
6.april, 4. mai 

Buen
Andakter Buen onsdager 
kl. 11.30 på stua Øyåstun/Håggåtun 
og kl. 12.00 på peisestua.
21.mars
Påskegudstjeneste i peisestua  
29. mars kl. 12.00,
18. april, 2. og 16. mai.

Melhus bedehus
Formiddagstreff 
Torsdager kl. 10.30.
5. april: Kristuskransen
v/ Merete Sand
3.mai: Per Sivle og mor sin song v/ 
Øystein Flø.Inngang  50.kr

Tusen hjertelig takk 
for alle bidrag  l gavekort  l jul! Det er 
godt å bo i en raus bygd, der vi viser 
omsorg for hverandre! 

KN-aksjon
20. mars kommer bøssebærerne på 
dørene! Ta dem vel i mot!   

Festmøte for diakonien
Onsdag 25. april kl. 18.00
på Korsvegen bedehus
Tema: «Sørg for å gjøre gode 
gjerninger i byen dere bor». Alle kan 
delta!». v/ Merete Sand.

Sorggrupper
Har du behov for å snakke med noen 
om sorg og savn?
Vi kan starte sorggruppe når vi får 5 
påmeldinger. Om du bærer på ny eller 
gammel sorg, så er du like velkommen 
i gruppa. Vi har et gruppe  lbud for 
voksne og en egen gruppe for barn og 
unge i alderen 10-18 år.
Ta kontakt for nærmere informasjon. 
Ønsker du heller en samtale en  l en, 
ta kontakt med diakonen for en avtale. 

S   elsen OLA LØKBAKKS FOND
Ola Løkbakks fond er oppre  et på grunnlag av en testamentarisk gave 
fra Ola Løkbakk.

Av fondets avkas  ng utdeles e  er søknad, årlig  l følgende formål:
1. Hølonda Helsehus. Utdelingen skal utelukkende brukes  l  ltak 
for beboernes beste.  Det forutse  es at utdelingen ikke skal brukes 
 l dri  , nødvendige investeringer eller andre  ltak som det påhviler 

kommunen å dekke.
2. Studenter fra gamle Hølonda herred som e  er grunnskole søker 
utdannelse innen landbruksfaget.
Utdelingen forutse  er at vedkommende har få   studieplass ved 
høyere utdanning, eventuelt videregående skole innen landbruksfag.
3. Hølonda Menighetsråd. Utdelingen skal beny  es  l forskjønnelse 
av Hølonda kirke, inkludert kirkegården. Det forutse  es at utdelingen 
ikke skal beny  es  l dri  , nødvendige investeringer eller andre kost-
nader som det påhviler det off entlige å dekke.

Søknadsfrist for  ldeling av avkastningen i året 2017 er 02.04.2018.

Søknader med beskrivelse av formål og med kostnadsoverslag sendes 
Ola Løkbakks fond v/Kristmar Sunnset, 
Melhus Regnskap, Melhusvegen 417, 7224 Melhus 
eller epost: kristmar@melhus-regnskap.no.

Søknadene blir behandlet av S   elsens styre, som er Ragnar Wehn, 
Per Agnar Myhr og Kristmar Sunnset.

Årsmøte/områdesevne i 
Gauldal NMS

18. mars 2018
     11.00 Melhus kirke

Kroa (ved Melhusbanken):
     13.00 Middag

ca. 14.30 Årsmøte
      15.00 Misjonsfest

Taler: Lars Birger Aadland
Velkommen!

Takk for alle gaver!
Regnskapet for 2017 viser at 
«Helg i bygda» gikk med et lite 
overskudd i  or. Dermed har vi 
sikret den videre dri  en uten 
å dra med oss underskudd. Tre 
 erdedeler av inntektene 

kommer fra den frivillige kon  n-
genten som vi inviterer dere  l 
å betale i september hvert år. 
Det er ikke bare trykkingen som 
koster penger, for det er en 
større utgi   å få bladet 
distribuert gjennom posten. Takk 
 l alle dere som hjalp oss i høst!
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Kirkero  e-samling
i Melhus kirke
De som blir 5 og 6 år i år får 
være med på kirkero  e-
samling i Melhus kirke lørdag 
7. april kl 15-17. Vi skal bli 

Tårnagentdag for 
Flå og Horg
Søndag 6. mai er det  d for Tårnagentdag i Flå kirke. 
Det er 9– og 10-åringer i Flå menighet og 9-åringer i 

Barabbas-samling i 
Hølonda kirke
I Hølonda menighet er det 6-åringer 
som inviteres  l samling i kirka.
 Vi skal høre om Barabbas og løse 
oppgaver. Vi skal lære noen av sangene som står i 
6-årsboka og som vi skal synge på gudstjenesten. 
Før gudstjenesten blir det servert boller og sa  . 
På gudstjenesten får 6-åringene sin egen kirke-
bok. Samlingen er søndag 15. april kl 15 og gud-
stjenesten er kl 17. Mer informasjon og 
påmelding  l Barabbas-samlingen fi nnes på 
www.kirken.no/  m 

Fra Palmesøndag  l Påskedag
De fl este barn elsker konkurranser og spill. Hvorfor 
ikke utny  e det når det gjelder å lære påske-
fortellingen? Dersom det er dårlig vær en dag i ferien, 
har man  d  l å avse  e en  me  l et bre  spill.
Dersom man ønsker et bre  spill som er konsentrert 
om påskebudskapet, kan man laste ned et spill fra 
www.kirken.no/  m som vi har laget og kalt: 
Fra Palmesøndag  l Påskedag.

Jesus deler det siste mål  det 
med vennene sine
Ma  eus 26
Gjenfortalt av Desmond Tutu
Jesus ville feire påske og spise sammen med vennene slik at 
han kunne ta farvel. E  er hvert var det mange som hadde 
begynt å se opp  l Jesus som en stor leder. Det gjorde de 
romerske lederne og prestene sjalu. Jesus visste at de ønsket 
å arrestere ham og at han var i fare. Han visste at det snart var 
 d for ham  l å vende hjem  l sin Far i himmelen.

Da de sa   samlet rundt bordet, tok han en bit av brødet. 
E  er å ha takket Gud brøt han brødet og ga alle en bit hver.
«De  e brødet er min kropp,» sa han.
Så tok han et beger vin. Igjen takket han Gud og sendte det 
rundt  l alle vennene.
«De  e er mi   blod,» sa han. «Jeg øser det ut for 
dere. All  d når dere bryter brødet og drikker vinen, slik som 
nå, husk meg og husk også at en dag vil Guds drøm – om at 
alle skal dele med hverandre, bry seg om hverandre og le 
sammen – bli oppfylt.»

Kjære Gud,
takk for at har meg med i drømmen din.

Fargelegg
Jesus vasket disiplenes fø  er

kjent med Kirkero  ene, lære noen av sangene som vi 
skal synge på gudstjenesten dagen e  er, leke li   og 
spise frukt. På gudstjenesten vil de få en bok i gave fra 
kirken. Mer informasjon og påmelding  l kirkero  e-
samlingen fi nnes på www.kirken.no/  m 

Horg menighet som inviteres 
 l å være tårnagenter. Barna 

skal u  orske kirken, bibelen, 
tårnet og klokkene. Agentene 
vil i løpet av denne dagen løse 
oppdrag og mysterier. De vil få 
en egen agentkode. På guds-
tjenesten vil alle som kommer 
 l kirken få vite hva agentene 

har funnet ut. Agentene møtes 
i kirken kl 12:00. Alle inviteres 
 l familiegudstjeneste kl 17:00. Tårnagentdagen 2016

Tegning: Jan McCaff erty

B A R N A S  S I D E
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Takk !
Horg/Flå helse og omsorg:
Hjemmesykepleien takker hjertelig 
for mo  a   pengegave e  er 
Sigrun Løvmo sin begravelse.

Horg sykehjem takker hjertelig for 
mo  a   pengegave e  er 
Kåre Nordhammer og 
Rolf Krogstad sine begravelser.

Hjemmetjenesten i Horg/Flå og 
Horg sykehjem avd. Mid  un takker 
hjertelig  for mo  a   pengegave 
e  er Per I. Gylland sin begravelse.

Melhus sokn
Døpte:
29.10. Victor Ophaug Risvik, 
            døpt i Ørland kirke
05.11. Thilde Sofi e Godhavn Pedersen, 
            Mia Madelen Frengen Wold, 
            Hanna Joy Stavseth
12.11. Signe Buhaug Rømma, 
            døpt i Tre  en kirke
19.11. Ive Berge Bakk, Thea Mathilde  
            Blomlie Bjørnli, Emma Mikkelsen,
            Ludvig Austli Staverløkk, døpt i
            Soknedal kirke
26.11. Ellinor Sigstad, døpt i Innset kirke
10.12. Pernille Wikan Askim, døpt i 
            Hoeggen kirke
14.01. Ingrid Nordby Aassveen, 
            Hedda Mo  erud Nytun, døpt i 
            Lesjaverk kirke
28.01. Sara Butli, Oliver Bakk Stav,
            Ma  eus Evander Pedersen, 
            Phillip Olaj Dahlshaug-Engløkk
04.02. Kris  an Margido Johnsen Lium,
            døpt i Horg kirke
18.02. Ada Flåøyen, Hannah Gran 
            Johnsen, Olivia Chris  ne Nilsson   
            Næss, Nicolay Aldemar Braaten
            Krogstad, Trygve Bostad Krangnes,
            døpt i Strinda kirke

Døde:
31.10. Ulla Margareta Prestmo f. 1927
07.11. Gjertrud Skarholt f. 1940, 
            begravet på Orkdal kirkegård
09.11. John Vold f. 1918
09.11. Bodil Petra Ko  um f. 1937
10.11. Lillian Greta Gjerde f. 1949
21.11. Kjell Gimse f. 1932

22.11. Per Kjølen f. 1937
25.11. Ella Othilie Øverkil f. 1925, 
            begravet  på Lademoen kirkegård
20.12. Liv Opdahl f. 1961
22.12. Tordis Karin Schevik f. 1953
30.12. Marit Synnøve Mikkelsen f. 1934
30.12. Ola Eggen Meistad f. 1933, 
            begravet på Flå gravplass
01.01. Hallgeir Bjørnbeth f. 1953
06.01. O  ar Rundberg f. 1939
06.01. Harald Lø  amo f. 1939
27.01. Tore Olaus  Silseth f. 1934
31.01. Thale Margrethe Piene f. 1929
04.02. Roar S  nessen f. 1958

Horg sokn
Døpte:
05.11. Live Eggen Aasen, 
            døpt i Støren kirke
11.11. Johannes Olai Johansen Sønvisen, 
            døpt i Nidaros domkirke
03.12. Ingar Midtlyng, Alva Olsen 
            Frengen, Odin Sørløkken-Myren,
            døpt i Budal kirke
07.01. Nora Gravseth Gjersvold
04.02. Reina Stuen Trotland,
            Alexander Gulaker Midtlyng,
            Gjermund Odden-Rimol   

Døde:
19.11. Sigrun Marie Løvmo f. 1935
24.11. Finn Ståle Bang Kaas f. 1945
27.11. Per I. Gylland f. 1923
03.12. Ole Skjølsvold f. 1937
01.12. Kåre Nordhammer f. 1921
16.12. Inga Ber  ne Wollan f. 1919
21.12. Bjørg Haugen f. 1948  
04.01. Ola Kåre Gylland f. 1957 
11.01. Rolf Magne Krogstad f. 1935

Hjemmetjenesten i Horg/Flå tak-
ker hjertelig  for mo  a   pengegave 
e  er Inga Wollan og Einar Tilseth 
sine begravelser.

Horg sykehjem avd. Mid  un tak-
ker hjertelig for mo  a   pengegave 
e  er Marit Synnøve Mikkelsen sin 
begravelse.

Horg sykehjem Krogtadstua takker 
hjertelig for mo  a   pengegave e  er 
Einar Sundet sin begravelse.

Nedre Melhus helse og omsorg:
Hjemmetjenesten takker pårørende 
og givere for pengegaven vi har 
mo  a   i forbindelse med  
Kjell Gimse sin begravelse.

Buen Helse- og Omsorgssenter, 
avdeling Gimsebu/Jarlsbu 
takker pårørende og givere for 
pengegaven vi har mo  a   i 
forbindelse med Liv Opdahl 
sin begravelse.

Hølonda helse og omsorgssenter 
takker hjertelig for pengegave gi   
i forbindelse med Else Sunnset sin 
begravelse.

Hølonda sanitetsforening takker 
hjertelig for gaven  l minne om 
Inga Kulbrandstad. 

14.01. Einar Tilseth f. 1940
29.01. Kåre Røste f. 1933
03.02. Einar Sundet f. 1935

Hølonda sokn
Døpte:
12.11. Klara Stubsjøen
19.11. Lucia Paz Figueroa-Aresvik, 
            døpt i Lade kirke
26.11. Linnea Næve,
            Mar  n Brodal
28.01. Vårin Langmo Åmot,
            Vendel Keiseraas Tre  ord

Vigde:
19.01. Tove Eid og Roger Rimol

Døde:
12.11. Inga Kulbrandstad f. 1934
08.11. Thoralf Nicolai Kris  ansen f. 1945
31.12. Berit Anna Almås f. 1930
03.01. Jarle Ingar Kulbrandstad f. 1932
25.01. Else Sunnset f. 1928

Flå sokn
Døpte:
12.11. Jonas Borren
17.12. Mia Malene Losen Friberg, 
            døpt i Melhus kirke
04.02. Jonas Asklund Fagerbekk

Døde:
07.01. Olav Grevsko   f. 1945
18.01. Kjell Einar Borren f. 1953
24.01. Kåre Slåen f. 1929
05.02. Inger-Marie Søreng Nordhaug 
            f. 1962
06.02. Ragnar Margido Langland f. 1937
09.02. Maren Mosand f. 1927
13.02. Helga A  reth f. 1931
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Søndag 18. mars
Maria budskapsdag
Luk 1, 46-55
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Vespestad
Dåp. Na  verd. Ofr: NKSS. Musikk-
konfi rmantene deltar. Kirkekaff e

Søndag 25. mars
Palmesøndag
Ma   26,6-13
Lundamo misjonshus kl. 11.00
Gudstjeneste v/Sand. Ofr.:Lundamo 
misjonshus. Kirkekaff e.
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Flø
Dåp. Ofr: Menighetsarb. Kirkekaff e

27. mars
Hølonda helse og omsorgssenter  
kl. 11.00
Na  verdsgudstjeneste v/Morland

28. mars
Flå eldresenter kl. 11.30
Na  verdsgudstjeneste v/Sand

29. mars – Skjærtorsdag
Luk 22, 14-23
Horg sykehjem kl. 17.00
Na  verdsgudstjeneste v/Sand
Gåsbakk  misjonshus kl. 18.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste v/Vespestad
Vandrena  verd..Ofring: Gåsbakk 
misjonshus. Festsamvær e  erpå.
Kirkeskyss: 
Marie Kulbrandstad, tlf. 913 37 527
Buen kl. 12.00
Na  verdsgudstjeneste v/Vespestad
Melhus kirke kl. 19.30
Skjærtorsdagsgudstjeneste v/Sand
Ofring: Misjon uten grenser

30. mars – Langfredag
Joh 18, 1-19,42
Flå kirke kl. 18.00
Langfredagsgudstjeneste v/Vespestad
Na  verd
Melhus kirke kl. 11.00
Langfredagsgudstjeneste v/Sand
Ofring: Den Indre Sjømannsmisjon

31. mars – Påskea  en
Gapahuken ved Morsjøen/Jårakjølen  
kl. 12.00
Påskeandakt v/Morland
Horg kirke kl. 23.15 – 
Påskena  /o  esang
Ma   16, 1-8
Påskena  sgudstjeneste v/Morland

1. april – Påskedag
Ma   28, 1-10
Melhus kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Sand
Dåp. Na  verd. Ofring: Åpne Dører

2. april – 2.  påskedag
Ma   28, 1-10
Flå kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Sand
Ofring: Misjonsprosjektet
Hølonda kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/ Vespestad
Na  verd. Ofring: Normisjon
Kirkeskyss: Elfrid Blokkum, tlf. 932 19 754

7. april 
Melhus kirke kl. 15.00 – 17.00
Kirkero  esamling med 5-6-åringer i kirka

8. april – 2. søndag i påske  den
Joh 21, 15-19
Melhus kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste «Barnas påskedag» 
v/Morland og Sandberg
Utdeling av 5 og 6-årsbok. Ofring: 
Søndagsskolen i Norge. Kirkekaff e

15. april – 3. søndag i påske  den
Joh 10, 1-10
Horg kirke kl. 11.00
Felles LysVåken-gudstjeneste for Horg og 
Flå v/Vespestad og Njøs, og forbønn-
gudstjeneste v/Vespestad og Njøs.
Na  verd. Kirkekaff e. Ofr.: Helg i bygda
Flå kirke kl. 14.00
Forbønnsgudstj. v/Vespestad og Njøs. 
Na  verd. Ofr: Menighetediakonale arbeid
Hølonda kirke kl 17.00
Familiegudstjeneste v/Sand og Sandberg
Utdeling av 6-årsbok
Samling for 6-åringene fra kl. 15.00
Ofring: Menighetsarbeidet
Kirkeskyss: Ola Næve, tlf. 480 13 863

22. april – 4. søndag i påske  den
Joh 13, 30-35
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Morland. Dåp. Ofring: 
Menighetsarbeidet. Kirkekaff e

29. april – 5. søndag i påske  den
Luk 13, 18-21
Flå kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Ofring: Menighetsarbeidet
Horg kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste v/Vespestad
Hølonda kirke kl. 11.00
Diakoniens dag. Gudstj. v/Morland og Njøs
Vandrena  verd. Ofring: Diakoniutvalget.
Kirkekaff e. Skyss: Idar Eid, tlf. 913 03 102

Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sand
Ofring: Blå kors. Kirkekaff e

2. mai
Flå kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste v/Vespestad
Ofring: Konfi rmantarbeidet

6. mai – 6. søndag i påske  den
Ma   7, 7-12
Flå kirke kl. 12.00
Tårnagentdag
Flå kirke kl. 17.00
Familiegudstjeneste v/Sand og Sandberg
Na  verd. Ofring: Yngreslaget Gnisten

7. mai
Melhus kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste v/Sand og Bruholt
Ofring: Kirkens nødhjelp

8. mai
Melhus kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste v/Morland
Ofring: Menighetens konfi rmantarbeid

10. mai – Kris   Himmelfartsdag
Luk 24, 46-53
Melhus kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Morland
Dåp. Na  verd. Ofring: Menighetsarbeidet

13. mai – Søndag før pinse
Joh 3, 16-21
Hølonda kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad (utgår hvis det 
ikke meldes dåp). Ofring: Menighetsarb. 
Skyss: Kåre Krokhaug,  tlf. 481 60 481
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Morland. Dåp. Ofring: 
Den norske kirke i utlandet. Kirkekaff e

15. mai
Hølonda kirke kl. 19.00
Samtalegudstjeneste v/Morland

17. mai 
Ma   22, 17-22
Flå kirke kl. 12.00
Festgudstjeneste v/Vespestad
Ofring: Misjonsprosjektet
Horg kirke kl. 10.30
Festgudstj. v/Vespestad. Ofr.: menighets-
arb., øremerket redigert kirkebok
Hølonda kirke kl. 11.00
Festgudstjeneste v/Sand
Ofring: Barnegospelkoret
Melhus kirke kl 10.00
Festgudstjeneste v/Morland
Ofring: Kirkens bymisjon



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 (8 - 21)
Søndag: 10-22 

Telefon72 43 92 00
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

Tverrfaglig undervisning, faglig 
fordypning og muligheter for å ta fag 
i videregående. 
Les mer om  lbudet på 
www.oya.vgs.no. 
Vi åpner for søknader 1. september.
 Velkommen som søker!

Studiespesialisering
Studiespesialisering m KRIK-linje
Bygg- og anleggsteknikk, byggteknikk
Naturbruk, anleggsgartner, dyrepleie/
hund, frilu  sliv, landbruk, hest

Mulighet for å ta realfag!
Les mer på www.oya.vgs.no 

eller facebook.

Tlf. 72 87 80 00
https://melhusbanken.no

Tømmesdalsvegen 4
7236 Hovin

Tlf: 72 85 20 00


