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JEG  VET  HVEM  JEG  TROR  PÅ

Av Sonja Bruholdt

Det er Paulus som skriver de  e  l Timoteus, 
e  er at han først har sagt at Timoteus må la 
sine nådegaver blomstre, og at han ikke må 
skamme seg over Jesus. For Paulus skammer 
seg ikke over hvem han tror på, selv om han 
fak  sk fi kk gjennomgå ganske he  ig for at 
han var en kristen. For han visste hvem han 
trodde på!
Vet DU det? Vet du hva det å være kristen går 
ut på? Vet du hvem Jesus er?
Noen ganger, eller mange ganger, får jeg følelsen av at folk ikke egentlig 
vet det. De har sterke meninger om hva kirka står for, og hva de kristne 
mener og tror. For eksempel at de kristne tror at verden ble skapt på seks 
dager, men det stemmer jo ikke, for vitenskapen sier at verden ble  l 
gjennom millioner av år e  er et «Big Bang». Og det passer jo ikke 
sammen. Eller?

De  e er e   av spørsmålene som all  d dukker opp i konfi rmant-  den. Og 
vi bruker li    d på å rydde bort slike misforståelser. For skapelses-
beretningens og andre gammeltestamentlige fortellingers formål er ikke 
å fortelle oss hvordan  ng skjedde, men hvem det er som står bak! 
Nemlig en allmek  g Gud, som også er vår Far. Denne Faren elsker oss 
så mye at han sendte sin sønn for å frelse oss  l seg. Som Paulus også 
skriver  l Timoteus:

          Han har frelst oss
          og kalt oss med et hellig kall,
          ikke på grunn av våre gjerninger,
          men e  er sin egen vilje og nåde,
          som er gi   oss i Kristus Jesus
          fra evighet av.

Er det ikke deilig! Gud vil ha noe med oss å gjøre! Gud vil at vi skal 
komme  l ham, akkurat som vi er. Vi skal ikke bli gode nok først. Vi er 
gode nok  l å komme  l Gud. Han har jo skapt oss slik som vi er! Det kan 
vi hvile i. Da trenger vi ikke skamme oss: « For Gud ga oss ikke en ånd 
som gjør motløs; vi fi kk Ånden som gir kra  , kjærlighet og visdom.»  Nei, 
jeg skammer meg ikke over evangeliet, for jeg vet hvem jeg tror på!
Hvis du vil fi nne ut mer om hvem Jesus er og hva det egentlig går ut på å 
være en kristen, kan du lese i Bibelen på egen hånd, gå på gudstjenester 
i kirka med jevne mellomrom, gå på møter eller gudstjenester på bede-
huset, bli med i en Bibelgruppe, eller kanskje melde deg på Alphakurs på 
Melhus bedehus  l høsten! Da starter det opp et samtaleopplegg for deg 
som har lyst  l å fi nne ut mer. 
Ses vi?
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Kirken fornyer seg stadig. Ikke på den måten at inn-
holdet i budskapet endres, men slik at arbeidsformene 
forandres. De unge som konfi rmeres i år, har vært 
gjennom et opplegg som er svært annerledes enn det 
som foreldrene deres var med på. De barna som døpes 
nå for  den, får  lbud om et fornyet og utvidet pro-
gram for trosopplæring. Dere kan også lese lenger ute 
i bladet at liturgien ved gudstjenester er endret, og at 
man i Flå ønsker å fortse  e det arbeidet. 
I de  e bladet vil vi se  e søkelyset på at også 
omsorgen for eldre gjennomgår store 
endringer, med sikte på å treff e behovene 
på en bedre måte.

na  verd, med en velsmakende kirkekaff e i fi nt pyn-
tede omgivelser. Noen ganger har også Babysang vært 
avholdt i disse stuene, slik at de eldre kan kose seg over 
å være vitne  l babyer og småunger i fi n u  oldelse.
Klare avtaler
Når et sykehjem blir Livsgledegodkjent, er det mange 
ru  ner og avtaler som må på plass. Vi i kirken ønsker 
også å meisle ut det vi gjør i klare avtaler som forplikter 
både oss og personalet  l de eldres beste. Det er diakon
                         Tone Njøs og sokneprest Merete Sand som                   

Av Kjell Arne Morland

FORNYELSE  FOR  ELDRE

andre  ltak, passer på å få det med på listen, slik at det 
kan følges opp av ansa  e. Kanskje har noen ønsker om 
å være mer ak  ve enn de har vært før, og da må det 
komme fram her. Disse ønskene kan man ajourføre 
gjennom hele oppholdet.
I år er det mange foreldre som har delta   i den forny-
elsen som har skjedd for barna deres mens de har vært 

Bo lenger hjemme
Mange er skep  ske  l signalene om at man 
nå skal legge bedre  l re  e for hjemme-
tjenesten slik at eldre skal kunne bo fl ere 
år hjemme enn hi   l. Man frykter at 
hovedmo  vasjonen for det er at 
kommunen skal spare penger, og 
at disse eldre får et dårligere  lbud. 
Det avgjørende er hvordan de  e 
prak  seres, om det virkelig er de eldres 

            leder an i de  e arbeidet, og for-
          håpentligvis er avtaler med alle 
         ins  tusjoner på plass i løpet av året.

            Livsglede som tema ved innkomst  
      samtalen
     Det er også vik  g at alle pårørende 
    beny  er seg av den gylne muligheten  
  de har ved innskrivingen  l ins  tusjons-
oppholdet. Da se  er man opp en s  kk-   

behov som blir mest vektlagt. For noen er det 
godt å få bo hjemme så lenge som mulig, dersom de 
får den hjelpen de trenger, mens andre har best av å få 
plass på en ins  tusjon. Det skal bli spennende å se hvilke 
erfaringer man gjør seg de nærmeste årene.

Livsglede på ins  tusjonene
Det store oppslaget av Vigdis Byre lenger ute i bladet, 
viser at det er sa   i gang mange nye  ltak på ins  tusjo-
nene for å styrke livsgleden der. Man arbeider mål-
bevisst for å gi eldre en bedre hverdag. De  e er vi i 
kirken med på, og jeg vil nevne tre  ltak som vi satser 
på:

Større mangfold
På Buen har vi begynt å legge  l re  e på ulikt vis for 
demente og andre: Først har vi en sangstund annen-
hver uke, der hovedvekten ligger på å synge kjente og 
kjære sanger av ulike art som kan vekke gjenkjennelsens 
glede hos de eldre. Her er det ikke mye andakt, men det 
kommer li   mot slu  en sammen med en kjent salme, 
Fadervåret og velsignelsen. Så forfl y  er vi oss  l peise-
stua, der det er en mer tradisjonell andakt for de som 
er oppegående nok  l å ha glede av det. På Horg har 
vi nå fl y  et to av hovedgudstjenestene opp i den store 
stua på sykehjemmet, nemlig på Skjærtorsdag og Andre 
juledag. Da kombineres en forkortet gudstjeneste med 

       ordsliste over den eldres liv og interesser, 
      slik at man kan tas hånd om på en måte 
     som samsvarer med den man er. Da er det 
    vik  g at de som har ønsker om kirkelig 
   betjening gjennom andakter, na  verd og 

konfi rmanter. 
Om ikke mange 
år skal mange 
av de samme 
foreldrene være 
med på å ta seg 
av sine gamle 
foreldre på nye 
måter som kan 
gjøre livet så 
godt det lar seg 
gjøre for dem.

Chris  ne spiller på sangstund på Buen.
Sangboka «Syng med» er laget av orkdaldiakonen Sverre Solberg og  
brukes over hele Trøndelag.
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Ny   fra daglig leder:
Kurt Rylandsholm

Vi har tre sykehjem i Melhus kommune: Buen sykehjem, 
Horg sykehjem og Hølonda sykehjem. Alle tre syke-
hjemmene har gjennom sin pleie og omsorg bidra    l 
mye livsglede for beboerne i alle år. Ved å delta i ser  fi -
seringsordningen for Livsgledehjem, får vi sa   enda 
mer fokus på livsglede og vi får sa   livsgledearbeidet i 
system.
Livsglede for eldre er ikke en jobb eller tjeneste som skal 
gjøres ved siden av arbeidet. Målse   ngen er at 
ideologien skal gjennomsyre alt arbeid på avdelingene.

Av Vigdis Byre

Takk for dugnadsinnsatsen
Det vil også denne våren bli gjen-
nomført dugnadsarbeid ved grav-
plassene i kommunen. De  e er en 
fi n tradisjon der lokalbefolkningen 
bidrar  l å forskjønne området rundt 

Tiltak for å øke livsgleden kan være faste ak  viteter for 
grupper av beboere, eller individuelle ak  vitets  lbud 
 l den enkelte beboer. Det blir i samarbeid med den 

enkelte beboer og pårørende utarbeidet en individuell 
ak  vitetskalender som skal følges opp av ansa  e.
Horg er det sykehjemmet som har holdt på med de  e 
arbeidet lengst, og ble første gang ser  fi sert i oktober 
2016. Buen sykehjem ble ser  fi sert i september i 2017. 
Hølonda sykehjem skal starte opp med livsgledearbeidet 
i løpet av våren 2018.

Det er et poli  sk vedtak om at alle sykehjemmene i 
Melhus kommune skal ta i bruk livsgledeideologien og 
ser  fi seres som Livsgledehjem. 
Gjennom Livsgledehjem skaper man ru  ner og rytmer 
i hverdagen på sykehjemmet som gjør det enklere å 
 lfredss  lle de kulturelle, åndelige og sosiale behovene 

(sekundærbehovene)  l hver enkelt beboer. Gjennom 
ser  fi seringsordningen se  es livsglede i system, på lik 
linje med medisinering, ernæring og soma  sk pleie. Slik 
får den enkelte  lbud om individuelt  lpassede ak  vi-
teter jevnlig, og de gjennomføres uanse  , uavhengig av 
hvem som er på jobb. 

kirken e  er vinteren. Fellesrådet vil re  e en stor takk 
 l alle som har lagt  l re  e for, og/eller delta   på 

dugnadene. Dugnadene er  l stor hjelp for å gjøre 
gravplassene fi ne for pårørende og andre besøkende. 
Mange takk.

Ledig s  lling som klokker i Melhus kirke 
Fra sommeren blir det ledig 15 % s  lling som klokker i 
Melhus kirke. Arbeidet er hovedsakelig kny  et  l gud-
stjenester i helgene, og vielser i kirken. På ne  stedet 
www.kirken.no/melhus får du mer informasjon om 
s  llingen. For mer informasjon kan du også ta kontakt 
med undertegnede.

Rehabilitering av kjelleren i Melhus kirke
Fellesrådet har startet prosessen med å pusse opp 
kjelleren i Melhus kirke. Rommene vil få lysere vegger, 
dørene vil bli ski  et, og det blir lagt opp ny belysning. 
I  llegg vil det bli gjort noen endringer på rommene. 
Bl.a. vil toale  et bli utvidet. Kjelleren består videre 
av en gang, noen ko  , og et kombinert seremoni- og 
syningsrom. , samt en liten gang og et toale  .

Kirkens ne  sider 
Ne  stedet  l Den norske kirke i Melhus kommune har 
adressen www.kirken.no/melhus. Her fi nner du opp-
daterte  dspunkter på gudstjenester, informasjon om 
konfi rmanter og andre trosopplærings  ltak, sakspa-
pirer og møteprotokoller, årsmeldinger, menighets-
bladet Helg i bygda, informasjon kny  et  l de ulike 
menighetene, m.m.

U  lukt  l Gaustadvatnet
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Hovedkriterier
Livsgledearbeidet er tu  et på 9 livsgledekriterier som skal prege arbeidet i 
sykehjemsavdelingene:
· Alle ansa  e skal vite hva ser  fi seringsordningen er, og hva det innebærer. 
· Virksomheten skal legge  l re  e for:
    - samarbeid med skoler, barnehager og andre organisasjoner. 
    - at beboeren får komme ut i frisk lu   minst en gang i uka. 
    - kontakt med dyr. 
    - at beboerne får muligheter  l å oppre  holde sine hobbyer og fri  dssysler. 
    - sang, musikk og kultur i hverdagen. 
    - å skape en hyggelig ramme rundt mål  det. 
    - god kommunikasjon med pårørende. 
    - å trekke års  dene inn som en naturlig del av syke hjemmets hverdag. 
 

Ak  viteter og samarbeidspartnere 
som sykehjemmene har i livsgledearbeidet:
 

Det er mange ulike ak  viteter som spenner fra de helt små øyeblikk med den 
enkelte beboer  l større hendelser og  lbud  l en eller fl ere av beboerne. 
Det er spontane  ltak og det er  ltak som trenger planlegging og  lre  e-
legging.
 

· Ut i frisk lu   og ak  viteter utendørs, bl.a. ved bruk av  sansehagene.
· Besøk fra og ak  viteter i sammen med skoler og barnehager i nærområdet 
   l sykehjemmet.
· Besøk og ak  viteter i sammen med elever fra Melhus videregående skole.
· Ak  viteter i samarbeid med ulike lag og organisasjoner (sanitetsforeningen, 
  pensjonis  oreningen, hjerte- og lungeforeningen).
· Ak  viteter i samarbeid med frivillige, bl.a. i forhold  l ulike hobbyer og 
  interesser den enkelte beboer har.
· Tilbud fra kirkekontoret (formiddagstreff , andakt, besøk  l enkeltbeboer 
  e  er avtale).
· Sang og musikk (allsang, underholdning, sang sammen med enkeltbeboer, 
  bruk av musikk e  er ønske fra den enkelte).
· Besøk av/kontakt med dyr (hund, ka  , kanin, hest).
· Ulike ak  viteter i avdelingene (bowling, ulike spill, lesing, baking, quiz, 
  deltagelse i daglige ak  viteter).
· Ulike fellesak  viteter og underholdning i helse- og om sorgssenteret.
· Tilbud om å komme  l frisør og fotpleier.
 
Ønsker  l de eldres glede
De  e håper vi at skal føre  l mange gode opplevelser: Vi ser for oss alle de 
glade og lyse ansiktene når øyeblikket og opplevelsen har vært god, og der 
den enkelte beboer i et kort eller langt øyeblikk har følt seg verdifull, har 
bidra   i et fellesskap og har bli   se  . Vi gleder oss over sangstunder med 
ønskekonsert, der det er beboere som ønsker seg sanger, og der de som 
nesten ikke har språk er med og synger hele vers. Vi er takknemlige for de 
stundene da det er baking, og beboere deltar med oppskri  er og forteller 
hvordan resultatet skal bli - "for sånn gjorde jeg det". Da er det livsglede på 
sykehjemmet!

LIVSGLEDE  I  SYKEHJEM

Vigdis Byre, enhetsleder for ins  tusjons-
baserte tjenester i Melhus kommune.

Pepperkakebaking i fellesskap på 
sykehjemmet.

Erindringskrok med gamle  ng.
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Kirkens Nødhjelp aksjonen
Tirsdag før palmesøndag fi kk de fl este husstander 
i kommunen vår besøk av konfi rmanter og andre 
medhjelpere, slik at dere kunne gi en gave  l den 
landsomfa  ende aksjonen for Kirkens Nødhjelp. På 
landsbasis samlet vi inn snaut 22 millioner kroner.
Hos oss, som i resten av landet, ble beløpene i bøssene 
mindre enn normalt, men det var mange som vippset 
penger mens konfi rmantene var der. Inntektene fordelte 
seg slik.
Melhus: kr 81 860,-, ned ca 20 000,-. Ekstra på Vipps: 
13 730,-
Flå: kr 13 460,-,, ned ca 5000,-. Ekstra på Vipps: 650,-
Horg: kr 24 070,-., ned ca 1000,- Ekstra på Vipps: 2 300,-
Hølonda: kr 22 830,-, opp ca 4000,-. Ekstra på Vipps: 
3420,-
Selv om det innsamlede beløpet var ca 22 000,- lavere 
enn i  or, var det bare 3 000,- mindre når vi tar med 
Vipps-gavene. Det var særlig Hølonda som var rause i år. 
Takk for alle gaver  l nødlidende i mange land! Det er 
fremdeles mulig å vippse penger  l nr 2426

   Kirkejubileum i Horg

Horg kirke ble bygd i 1892 – 1893 og har 125-års 
jubileum i år.  De  e må markeres.
Til høsten blir det fl ere konserter og en 
jubileumsgudstjeneste. I  llegg vil det komme en ny 
bok, Horg kirke 125 år i 2018. Boka er bygd på den 
Ola Storhaugen skrev  l 100-årsjubileet. Brit Inger 
Granmo Aune har ta   på seg oppdraget å skrive om 
kirker og kristenliv i Horg de siste 25 år og  lføye 
den opprinnelige boka. Målet er at bøkene skal være 
ferdig trykket i løpet av året, og de vil bli  l salgs.

Program for jubileet:
9. september: 
Konsert med Sigrid Haanshus og Olavs menn
21. oktober: 
Konsert med Tore Andre Helgemo og Hovinkoret
18. november: Jubileumsgudstjeneste
25. november: Konsert med Are Hembre, 
Trond Hustad og Tore Johansen

Se   av datoene allerede nå og bli med å feire den fi ne 
kirka vår. 

Menighetsrådet i Horg

Flå menighetsråd prøver ut ny utgave av gudstjenesteprogrammet
Flå menighetsråd har e  erhvert se   et behov for å forenkle 
gudstjenesteprogrammet.
Det gamle har vært brukt i ca 6 år, og da synes vi det er på  de med li   
revisjon og utprøving av en enklere utgave med li   mindre tekst og 
li   større skri  type. Vi vil bruke den nyeste versjonen av Herrens 
bønn. Sam  dig har vi lyst  l å prøve ut nye liturgiske melodier  l 
ledd som Kyrie, gloria, sang ved evangelielesningen og bønnesvar.
Forslaget ble prøvd ut, med forsangere og fl ere organister, både 
på salmekvelden vår i november i  or og på årsmøtet i februar i år. 
Årsmøtet ga oss fullmakt  l å prøve de  e et år, før det blir ta   opp 
 l avstemming på neste årsmøte. Derfor prøver vi det nye forslaget 

på fl ere gudstjenester utover året, med forsangere. Velkommen  l 
gudstjeneste slik at du kan oppleve hvordan det er, og være med på å si din mening!

Eldbjørg Engan
 

Tone og Tone teller penger i Melhus rådhus
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BARNAS  S I DE

TIM-arrangement høsten 2018

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

           
           - ÅRINGER
Flå: Samling og gudstjeneste 30. september
Horg: Samling og gudstjeneste lørdag 29. september
Hølonda: Samling og gudstjeneste 28. oktober
Melhus: Undretur og gudstjeneste 21. oktober

           - ÅRINGER
Horg: Legokveld mandagskveld i september
Hølonda: Himmelsk legobyggekveld en torsdagskveld i 
november
Melhus: Adventsstund en søndag i desember

           - ÅRINGER
Melhus: Tårnagentdag 25. november        

              - ÅRINGER
Flå: Gudstjeneste med utdeling av Det Nye 
Testamentet 21. oktober
Horg: Gudstjeneste med utdeling av Det Nye 
Testamentet 21. oktober
Hølonda: Gudstjeneste med utdeling av Det Nye 
Testamentet 9. desember

              - ÅRINGER
Horg: Kode B søndag 2. desember
Ill.: Lars Tothammer    Kilde www.kirken.no

SOMMERKIRKE
I sommer vil det bli arrangert 
bo-hjemme-leir for 12-åringer i Melhus 
kirke. Da skal vi blant annet male våre egne maleri, 
og kanskje spise en is eller to?
Følg med for invitasjon i postkassen! 

- Hvorfor spiser du plaster?
- Jeg har så vondt i magen.

Himmelfarten
Fri   gjenfortalt e  er 

Apostlenes gjerninger, kapi  el 1-2.

E  er at Jesus hadde stå   opp fra de døde mø  e han 
disiplene sine fl ere ganger. En gang de var samlet, 
fortalte Jesus dem at de skulle få kra   fra Gud  l å 
fortelle om ham  l hele verden. Denne kra  en skulle 
være Den hellige ånd. Da han hadde sagt de  e, ble 
han lø  et opp bak en sky. Disiplene s  rret opp mot 
himmelen, og plutselig sto det to menn i hvite klær 
foran dem. De sa: «Hvorfor står dere og ser mot him-
melen? Jesus er bli   ta   opp  l Gud, men han skal 
komme  lbake igjen på samme måte som han dro.» 
Senere fi kk disiplene Den hellige ånd på det vi kaller 
pinsedagen. 

Kjære Gud, takk for at du gir oss kra   gjennom Den 
hellige ånd. Amen. Bildet er gjengi   e  er  llatelse fra saintanneshelper.com.

Fargelegg
Jesus drar opp  l himmelen.



   8

   HELG I BYGDA 2/2018

Ny   fra diakonien
Tone Njøs

Flå eldresenter
Andakter onsdager kl.11
23. mai, 6. og 27. juni, 18. juli
1., 15. og 29. august, 12.september

Treff  torsdag kl. 17.30 – 19
Merk ny    dspunkt! 14.juni.

Skyss: Margot Bjørseth,
tlf. 91895980. 30 kr t/r. 

Horg sykeheim
Andakter onsdager kl. 12.30:
23.mai, 6. og 27. juni, 18.juli
1., 15. og 29. august, 12.september.

Treff  onsdager kl. 10.30
30.mai på sykeheimen, 13. juni, 
5. sept
Skyss: Ring kirkekontoret. 40 kr t/r. 

Hølonda helsehus
Andakter  rsdager kl. 11.00
22. mai, 5., og 19. juni, 10. og 31 juli,
14. og 28. august, 11.september
Treff  fredag kl. 11.00: 1.juni, 7. sept.
Eldres kirkedag: Hølonda kirke 
torsdag 14.juni, kl.11.30. 

Buen
Andakter onsdager kl.11.30 på stua 
Øyåstun/ Håggåtun og peisestua 
kl. 12.00: 16. og 30 mai, 13. juni,
4. og 25. juli, 8. og 22. august, 5. sept.

Formiddagstreff  
en torsdag i mnd. kl.  10.30 – 12.30 
på Melhus bedehus
Treff  i kirken
Onsdag 6.juni kl.11.30: Melhus kirke. 
Melhus pensjonistkor deltar. 

6.sept. – Minns du sången 

Diakoniens dag
søndag 9.september. Middag og kaff e 
på Melhus bedehus kl. 13.00. 
Underholdning. 100 kr. per person
Påmelding  l kirkekontoret innen 
6.september, tlf 72 85 86 21.

Felles busstur for alle 4 menighetene:                                                                         
BLÅTUR!
Horg diakoniutvalg arrangerer blåtur 
onsdag 22.august.
Bli med på en tur ut i det blå! Hvor 
turen går er det bare bussjåføren 
som vet! Nord, sør, øst eller vest?  
Turen blir uanse   en fest! Vi starter 
kl. 9.00 og vi ser e  er påmelding 
hvor folk bor og bestemmer hente-
steder. Tidspunkt for pås  gning får 
du vite når vi vet hvem som blir 
med, noen dager før avreise. Vi vil 
være  lbake senest i kveldinga. 
Programmet for turen får du vite 
underveis! Det vil bli servert både 
formiddagskaff e og middag.  
Tilre  elagt for rullatorer.
Pris: 550 kr pr. person. 
Påmelding  l kirkekontoret, 
tlf. 72 85 86 21 innen 8.august. 

Sorggruppe
Har du behov for å snakke med 
noen om sorg og savn? Vi starter en 
sorggruppe når vi får 4 påmeldinger 
 l. Om du bærer på ny eller gammel 

sorg, så er du like velkommen i 
gruppa. Vi har gruppe  lbud for 
voksne, og en egen gruppe for barn 
og unge i alderen 10-18 år. 
Ta kontakt for mer informasjon.  

Frivillige:
Vi ser at også i Melhus er det et 
økende behov for hjelp  l mat og 
husholdningsar  kler utenfor jule-
høy  den. I den anledning trenger 
vi fl ere frivillige medhjelpere som 
disponerer bil. Pendler du mellom 
Lade/Strindheim og Melhus o  e, så 
lurer jeg på om du kunne tenke deg 
å hente matvarer hos matsentralen 
og levere  l en familie på vegen 
hjem? Matsentralen har åpent 
 rsdag og torsdag mellom 10 – 17. 

Ring diakonen for nærmere avtale. 

Nye puter  l rygg og 
sete i Melhus kirke!

Endelig skal man kunne si  e 
godt også på de bakerste ben-
kene i Melhus kirke. Like før 
påske ble det montert nye rygg-
puter i alle benkene, og innkjøpt 
150 si  eputer  l utdeling. Det 
betyr at nesten alle benke-
plassene i nederste halvdel av 
kirken har få   svært god si  e-
komfort! Det er forbausende 
å oppleve hvor stor forandring 
de  e utgjør.

De  e kommer godt med under 
konfi rmasjonene i slu  en av mai: 
Dere som si  er på stolene 
trenger ikke ta med dere noe. 
Dere som si  er i benkene, tar 
med en si  epute når dere går 
inn. Vi mangler bare 20 puter 
på å ha nok  l alle som si  er i 
benkene!

Flå sanitetsforening arrangerer tur  l Y  erøy onsdag, 6. juni.
Buss fra Prix, Ler kl. 9.30.
Påmelding  l A. Bellingmo, 90712720.

St Hans på St.Olavskneppen
I år faller St-Hans kvelden på en lørdag, 
og da blir det en bedre mulighet for de 
fl este  l å være med på den årlige St. 
Hans markeringen på St.Olavskneppen 
nord for Håen.  Alle bør unne seg den 
opplevelsen minst en gang, så hvorfor 
ikke i år? Det tar tre kvarter å kjøre in-
nover Samsjø-veien fra Lundamo. Husk 
bom med betaling kr 75,.-. 
Fram  l kl. 17 vil jeg stå ved Kråkvollen 
der s  en tar av, og gi instruksjoner for 
hvor man skal gå den merkede s  en. 
Det tar tre kvarter i passe tempo. Vel 
framme blir det en kort gudstjeneste 
kl. 18 med e  erfølgende historisk kåseri 
og kos med egen matpakke og kaff e 
fra bålet. Ta med mat, si  eunderlag og 
myggs   . Når været er brukbart, er det 
en fi n opplevelse på et helligsted fra 
gammel  d. 

Hvorfor ikke plo  e det inn i 7-sansen 
allerede nå?
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KONFIRMANTER  2018

Hølonda kirke 3. juni
kl. 11.00:
Gjertrud Johanna 
Mar  nussen Almås 
Adrian Bakken Berg 
Casper Ødegaard Berg
Jostein Trotland Bra  li
Sara Eid 
Sigurd Eid 
Simen Krogstad Eid 
Ingebrigt Estenstad 
Hanne Gaustad
Lina Gåsbakk 
Thora Haugen 
Karen Kjøsen 
Marius Kjøsen 
Eirik Peder Langås 
Magnus Langås 
S  an Lillebudal 
Isak Mjøen 
Mia Nordli 
Even Opland
Bina Randen
Iselin Karbu Wahlvåg
John Than Wiggen 

Flå kirke 20. mai 
kl. 11.00:
Emma Aasenhus
Ida Emilie Bjerjset
Ida Berntsen Busklein
Mari Eidsmo
Thor Ole Ekenes
Åsmund Engan Granlund
Mats Hanssen
Elisabeth Hugdal
Thomas Ler
Ma   as Ljøkjell
Oliver Engan Raaness
Markus Stensås
Ingri Aurora Bekken Sundfær
Hanna Berget Tangvik
Oda Eggen Øian

Melhus kirke 20. mai
kl. 10.30: 
Andreas Aagesen
Erik Andre Andersen
Pe  er Løvseth Aune
Viktoria Berg
Jonas  Bjørkvoll
Ma  as Tørset Bjørnbeth
Siri Marie  Bleke
Thomas  Fjærli
Lena Eirin Granbom
Hanne Rokkones Hansen
Mar  n Hegerberg
Andreas Hovde Husby
Storm Hilberg Johansen
Sebas  an Johannes Lyngen Kilaas
Hanna Jøssund Krognes
S  nius Midtlyng Kvernrød
Viktor Mathisen
Erik Alexander Meland
Liva  Nyeng
Michael Olsen
Peder  Reitbakken
Ida Marie Riseth
Mathilde Ånes Storler
Sigrid Bjørnsda  er Wahlberg
Mar  n Alexander Hundal 

Melhus kirke 20. mai
Kl. 12.30: 
Julie Bones Aarhaug
S  ne Skotvoll Berdal
Noah Tordenskjold Lie Bredesen
Henrik Vik Duun
Sofi e Venås Eggen
Even Engan
Håkon  Farstad
Veronika Wulff  Gjønnes
Emilie Malene Henriksen
Iver August Holm
Helen Kathrine Anggong Høvik
Emma Mjøen Ishol
Peter Prytz Jensen
Espen Alexander Karlsen
Sander Smørsgård Kjøraas
Hanne Konstad
Simen  Kvaal
Ida Pe  ersen Ler
Ingeborg  Nordløkken
Synne Berg Rønning
Oskar Storler
Erik To  e jr
Grunde Albrigtsen Tokstad
Hanna Øritsland

Melhus kirke 27. mai
Kl. 10.30: 
Filip Arras
Kristoff er Bakke
Nora  Bakke
John Oddvar Bodsberg
Heidi Lervik By
Sandra Marie Schmidt Gimse
Jakob Grønning
Ronja Marie Kvam Hoff 
Eivind  Hoøen
Ingvild Strand Jensen
Silje Johansen
Adrian Rønne Kjølsvik
Pe  er  Lerli
Chris  na Berg Njøs
Hanne Sundet  Rathe
Marcus Berg Samdal
Elias  Selbo-Sande
Hanna  Skimmeli
Eirik  Skurdal
Emma Wirkola Svanholm
Isak Skjerdingstad Tollan
Peder Skjerdingstad Tollan
Maria Skånøy  Wangberg

Melhus kirke 27. mai
Kl. 12.30: 
Eirin Berget
Anders Bjørnbeth
Sondre Lossius  Brendryen
Nadia Eggen
Erle  Ekren
Knut  Hage
Mari Hage
Jørgen Hagensen
Marit Kjøsen  Hepsø
Fredrik  Holthe-Dahl
Nora  Hunnestad
Kris  ne Nygård Hårstad
Simon Alexander  Høybakken
Mar  n Aune Johansen
Carmen  Kolstad
Marius Kvithyll
Mads Pallin Mjøen
Florine Ndayishimiye
Sander Bergsmyr Pe  ersen
Kaia Emilie Purisima Samdal
Sara Emilie Strøm
Ørjan Sæter
Chrisander Johansen Sørgård

Horg kirke 27. mai 
kl. 11.00:
Ane  e Sunnset
Anne Lise Bergsmyr
Camilla Trotland Harper
Eivind Flå
Emma Viggen
Erlend Flå
Even Løvaas Bolkan
Guro Skjærvold
Ingelin Skjørstadmoj
Jon Marius Svegård
Kjers  ne Berdal
Kristoff er Sunnset
Lasse Jakobsen
Maiken Sæther Fuglås
Malin Skjærvold
Mari Bye
Mia Walsøe Lehn
Oda Myrvold
Ola Byfuglien
Ole Magnus Rønning
Oscar Solum
Peder Engan
Ruben Nicolai Hovin
Sander Skrødal
Sander Breden Holthe
S  an Grønli Mathisen
Thea Mari Hovin Landsem

Horg kirke 27.mai 
kl. 13.00:
Børge Øyen
Eivind Gylland
Gyda Samdal
Iben Mellemsæther Dyrseth
Jonas Evjen Konstad
June-Eilen Gyland
Jørgen-Andre Johansen 
Breisnes
Mads Drevland Larsen
Maja Kris  ne Andersen Indset
Malin Hovin
Oda Stenløs Bolland
Sebas  an Tøndevold Jønland



SLEKTERS GANG
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Takk !

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

Torsdag 17. mai
Ma   22, 17-22
Flå kirke kl. 12.00
Festgudstjeneste v/Vespestad
Ofring: Misjonsprosjektet
Horg kirke kl. 10.30
Festgudstjeneste v/Vespestad
Ofring: Menighetsarbeidet
Hølonda kirke kl. 11.00
Festgudstjeneste v/Sand
Hølonda Barnegospel deltar
Ofring: Hølonda barnegospel
Melhus kirke kl. 10.00
Festgudstjeneste v/Morland
Ofring: Kirkens bymisjon

Søndag 20. mai - pinsedag
Joh 14, 15-21
Flå kirke kl. 11.00
Konfi rmasjon v/Vespestad
Ofring: Konfi rmantarbeidet
Melhus kirke kl. 10.30
Konfi rmasjon v/Sand og Bruholt
Ofring: Menighetens misj.arb./KRIK
Melhus kirke kl. 12.30
Konfi rmasjon v/Sand og Bruholt
Ofring: Menighetens misj.arb./KRIK

Mandag 21. mai - 2. pinsedag
Hølonda kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Sand
Na  verd. Ofring: Kirkens 
bymisjon. Kirkeskyss: 
Elfrid Blokkum tlf. 932 19 754

Søndag 27. mai 
Treenighetssøndag
Luk 10, 21-24
Horg kirke kl. 10.00
Konfi rmasjon v/Vespestad
Ofring: Konfi rmantarbeidet
Horg kirke kl. 12.00
Konfi rmasjon v/Vespestad
Ofring: Konfi rmantarbeidet
Melhus kirke kl. 10.30
Konfi rmasjon v/Morland
Ofring: Menighetens misj.arb./KRIK
Melhus kirke kl. 12.30
Konfi rmasjon v/Morland
Ofring: Menighetens misj.arb./KRIK

Melhus sokn
Døpt
25.02. Maja Grøtheim Fjerdrumsmoen
            Christoff er Dalehamn Thorgård
            Felipe Kvaløy Decker
            Odin Hoel Fjeldset
04.03. Mar  nus Hollakleiv Stornes
            Aylo Strøm-Joramo
            Theodor Leander Busch Pedersen
18.03. Erika Grøtan Leraand
            Amelia Blekesaune
            Odd Egil Mar  nsen-Kvaal
            Sebas  an Bergdal Berg
25.03. Mille Svegård Sundberg
            Emilie To  emo
            Sindre Henninen Flo  orp
            Lionel André Kosberg
01.04. Johan Buseth Skei
Døde:
16.02. Haldis A. Lefstad f. 1947
22.02. Arne Grande f. 1938, begravet 
            på Heimdal kirkegård
02.03. Trygve Moxnes f. 1917
10.03. Solveig Folstadli f. 1926
20.03. Hallfrid Romundset Ulfsnes f.1940
22.03. Tormod Helge Nygård f. 1936
23.03. Nils Branem f. 1941
09.04. Sonja Digre f. 1934
14.04. Terje Foss f. 1950

Horg sokn
Døpte:
04.03. Ane Lyngen Sunnset
            Kris  ne O  em Fillingsnes
15.04. Olea Wold Sundlisæter 
Døde:
20.02. Inger Johanne Solberg f. 1935
07.03. Edny Bergljot Midtlyng f. 1936
08.03. Reidun Flø  um f. 1943
09.03. Hjalmar Aksel Halvorsen f. 1939
13.03. Kjers   Nordtømme f. 1919
17.03. Oddbjørn Arvid Gyløien f. 1946
01.04. Ole Røska   f. 1920
04.04. Gudrun Hovind f. 1921

Hølonda sokn
Døpte:
25.02. Mia Øien Aaslund
            Erlend Onsøien
11.03. Andreas Minde Sætre
Døde:
17.02. Rolf O. Gaustad f. 1930
07.04. Arvid Gaustad f. 1935

Flå eldresenter takker hjertelig for mo  a   pengegave e  er 
Ragnar Margido Langland sin begravelse.

Hjemmetjenesten Horg/Flå takker hjertelig takk for mo  a   pengegave 
e  er Helga A  reth og Inger Johanne Solberg sine begravelser.

Waldumstua på Horg sykehjem takker hjertelig  for mo  a   pengegave 
e  er Kjers   Nordtømme sin begravelse.

Horg sykehjem takker hjertelig for mo  a   pengegave e  er 
Reidun Flø  um sin begravelse.

Buen Helse- og Omsorgssenter ved sykehjemsavdelingen vil takke 
pårørende og givere for gaven vi har mo  a   i forbindelse med 
Trygve Moxnes sin begravelse.

Rødde folkehøgskole takker alle som gav pengegave  l skolen i 
forbindelse med Solveig Folstadli sin begravelse. 

i d i
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Søndag 3. juni
2 søndag i treenighets  den
Gal 3, 23-29
Hølonda kirke kl. 11.00
Konfi rmasjon v/Morland
Ofr.: Barne- og ungdomsarbeidet
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Flø. Dåp. 50-årskonfi r-
manter Ofring: NKSS. Kirkekaff e

Onsdag 6. juni
Melhus kirke kl. 11.30
Eldres kirkedag v/Sand og Njøs
Na  verd. Samarbeid med Buen. 
Kirkekaff e

Søndag 10. juni
3 søndag i treenighets  den
Joh 1, 35-51
Flå kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Na  verd. Ofring: Menighetens arb.
Horg kirke kl. 14.00
Gudstjeneste v/Vespestad. Na  verd. 
Ofring: Ny utgave av kirkeboken

Torsdag 14. juni 
Hølonda kirke 
kl. 10.30: Samling for 5-åringene
i samarbeid med barnehagene
kl 11.30: Kirkekaff e
kl 12.15: Eldres kirkedag v/Morland
Kirkeskyss: Ola Næve tlf. 480 13 863

Søndag 17. juni
4 søndag i treenighets  den
Ma   16, 24-27
Kolbrandstad stavkyrkje kl. 11.00
Gudstjeneste v/Sand
Ofring: Stavkyrkjelaget
Kirkeskyss: Idar Eid tlf. 913 03 102
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Morland
Ikke dåp. Ofring: Menighetens 
diakonale arbeid. Kirkekaff e

Lørdag 23. juni
Sankthansa  en
St. Olavskneppet kl. 18.00
Gudstjeneste v/Morland. Avmarsj fra 
Håen kl 17.00. «Kirkekaff e»

Søndag 24. juni
5 søndag i treenighets  den
Flå kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Morland
Ofring: Menighetens arbeid
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Flø
Dåp. Ofring: NMS. Kirkekaff e

Søndag 1. juli - Aposteldagen/
6 søndag i treenighets  den
Ma   16, 13-20
Hølonda kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Sand. Na  verd

Søndag 8. juli
7 søndag i treenighets  den
Luk 19, 1-10
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Vespestad. Dåp

Søndag 15. juli
8 søndag i treenighets  den
Mark 12, 37b - 44
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Vespestad. Dåp
Hølonda kirke kl. 14.00
Gudstjeneste v/Vespestad
(Utgår dersom det ikke meldes 
dåp)

Søndag 22. juli
9 søndag i treenighets  den
Joh 8, 2-11
Flå kirke kl. 13.30
Gudstjeneste v/Sand. Na  verd
(Utgår dersom det ikke meldes 
dåp)
Horg kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Sand. Na  verd

Søndag 29. juli
10 søndag i treenighets  den
Ma   18, 21-35
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Morland. Dåp

Søndag 5. august
11 søndag i treenighets  den

Mark 2, 23-28
Hølonda kirke kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste v/Morland
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Morland. Dåp

Søndag 12. august
12 søndag i treenighets  den
Luk 8, 1-3
Flå kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Flø. Na  verd
Horg kirke kl 13.30
Gudstjeneste v/Flø
(Utgår dersom det ikke meldes dåp)
Kolbrandstad stavkyrkje kl 11.00
Gudstjeneste v/Morland

Søndag 19. august
13 søndag i treenighets  den
Luk 12, 41-48
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Flø. Dåp

Søndag 26. august - 
Vingårdssøndag/
14 søndag i treenighets  den
Luk 17, 7-10
Flå kirke kl. 14.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Horg kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sand. Dåp

Søndag 2. september
15 søndag i treenighets  den
Hølonda kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Morland. Na  verd

Søndag 9. september
16 søndag i treenighets  den
Flå kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad. 
Konfi rmantpresentasjon
50-årskonfi rmanter. Na  verd
Horg kirke kl. 14.00
Konfi rmantpresentasjon 
v/Vespestad. 50-årsksonfi rmanter. 
Na  verd
Melhus kirke kl. 11.00
Diakoniens søndag
Høymesse v/Sand og Njøs
Ikke dåp. Middag på bedehuset

k 2 23 28

TRENGER DU SKYSS TIL KIRKA?
Hølonda kirke: Se i lokalavisa 
hvilket nummer du kan ringe.

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



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

Dame og herrefrisør

Nyhusvegen 2, 7234 Ler - tlf. 958 57 898


