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På veggen heime hos foreldra mine 
heng eit nydeleg bilde av bestemor 
og bestefar. Da det vart teke, var dei 
begge over  90 år gamle og på bildet 
er dei på veg  l kyrkja. Da hadde 
bestefar vore omtrent døv i nærpå 20 
år, men når han vart spurt kvifor han 
framleis gjekk i kyrkja, når han likevel 
ikkje høyrde noko av preika, så sa 
min gode og kloke bestefar: «Eg får 
no gjeve mi gåve på alteret og eg får 
med meg velsigninga.» 
Denne utsegna oppsummerer dei to 
poenga med gudstenester: at vi får 
tena Gud på ulikt vis – e  er som vi 
har evne  l: med song og bøn, med 
pengar og nærvær. Og Gud velsignar 
oss på ulikt vis – e  er som vi har 
evne  l å ta imot: nokre gonger får 
vi utby  e av preika, andre gonger er 
det dei faste ledda, na  verden eller 
salmane og bønene i gudstenesta, 
som talar best  l oss.
Det som låg  l grunn for den inns  ll-
inga som bestefar hadde, var noko 
han hadde lært av Jesus sjølv og 
som i den gamle bibelomsetjinga var 
omtalt slik i Lukas 4,16: På sabbaten, 
helgedagen, gjekk Jesus inn i syna-
goga,  l gudsteneste, «som han var 
van med», eller «e  er sedvane» som 
det stod på bokmål.
Den andre plassen der de  e u  rykket 
er brukt om Jesus er i Lukas 22,39: 
på na  a  l langfredagen – den 
tyngste dagen i heile Jesu liv – da 
står det at han, «som han hadde for 
vane» gjekk  l Oljeberget, for å be i 
einsemd. 
Det å velja og dyrka dei gode sed-
vanane, er vegen  l eit godt og 
velsigna liv, både for kvart enkelt 
menneske og for andre menneske 
som ser kva som er våre vik  gaste 
prioriteringar i livet. Det å ha dei 
gode vanane for regelmessig å søkja 
Gud både i fellesskapet og i einsem-
da, er noko som kan bera oss, både i 
dei gode og i dei vonde dagane. 

Det vi har som 
sedvane, held 
oss oppe, også 
når dei dagane 
kjem, at livet 
vert tungt og 
vanskeleg, når 
kroppen og sansane sviktar, og vi 
må søkja og oppleva Guds velsign-
ing på andre måtar, enn det vi 
kunne gjera i dei åra da vi var i vår 
fulle kra  . Men det er gjennom dei 
prioriteringane som vi gjer no, at 
grunnlaget for dei gode sedvanane 
blir lagt.
Eg er glad for at eg fekk oppleva 
å møte bestemor og bestefar då 
eg var ung, og for at eg framleis 
kan leva i den velsigninga som dei 
formidla gjennom sine liv. Eg håpar 
at eg også kan få formidle noko av 
denne velsigninga  l mine barne-
barn, når den  da kjem. Eg trur 
også at det å velja og å dyrka dei 
gode sedvanane i mi   liv i dag, er 
med å leggja eit grunnlag for at det 
håpet kan gå i oppfylling når  da 
kjem.

På kirkevei.
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Av Kjell Arne Morland

UNØDVENDIG  PENGEMAS 
 I KIRKEN ?
«Gud elsker en glad giver», skriver Paulus i Det nye 
testamente (2 kor 9,7). Men betyr det at kirken skal 
kunne be om pengegaver til alle tider? Det gikk en 
debatt i avisen Vårt Land i sommer, fordi noen var 
prinsipielt imot at kirken skulle ta inngangspenger. Men 
de fl este forstår at når man har utgi  er  l en konsert, 
må man også skaff e seg inntekter. Det har også kommet 
redaksjonen for øre at noen på Melhus mener at vi 
ikke burde ha ofringer i gudstjenestene våre. Men de 
fl este forstår at dersom menighetsarbeidet og arbeidet i 
frivillige organisasjoner skal kunne ha en viss bredde og 
kvalitet, så trenger man penger, og hvor skulle de ellers 
samles inn? Det er ikke alle som har ordnet seg med fast 
givertjeneste gjennom ne  banken sin.

Derfor fortse  er vi med å samle inn penger i nesten 
alle gudstjenestene våre, på li   ulikt vis avhengig av 
hva slags type gudstjeneste man har. Men kan gå rundt 
alteret for å gi, eller poser kan sendes rundt i benkene, 
eller noen kan stå med posene ved utgangsdørene. 
Men det er et faktum at færre og færre har med seg 
kontanter i særlig omfang. Dersom vi ikke gjør noen nye 
grep, vil derfor størrelsen på ofringene stadig minke.

Vippsnummer 
 l menighetene våre:

Flå 116 105
Horg 116 115

Hølonda 116 113

Melhus 116 120

Alle menighetene våre har derfor få   muligheten  l 
at de som kommer  l gudstjeneste kan gi sin gave 
via Vipps. Den kan gis mens gudstjenesten pågår, og 
Vippsnummeret står på den agenden som deles ut. 
Det er den beste måten å ordne det på, og det er fi nt 
om off erformålet også angis. Dersom man heller vil gi 
i ro og mak hjemme, noterer man seg nummeret, og 
taster summen samme dag. Det er vik  g med samme 
dag dersom pengene skal gå  l en spesiell organisasjon, 
ellers går pengene  l menighetsarbeidet. Man kan også 
søke opp menighetene gjennom Vipps, men da må folk 
fra Flå være påpasselige: Det fi nnes en Flå menighet i 
Hallingdal også, slik at man må passe på at det er den i 
Melhus man sender  l.

Ingen trenger være i tvil om at pengene trenges, og 
at vi gjør vårt beste for at moderne mennesker skal få 
anledning  l å bli glade givere. I 2017 samlet vi inn hele 
306 000 kroner i gudstjenestene våre i de fi re kirkene, 
og av dem gikk halvparten  l eget arbeid. Vi håper at 
når vi gjøre nye grep, så vil folk fl est følge det opp med å 
beny  e nye muligheter. Det er ikke alle som forbereder 
seg  l gudstjeneste ved å besøke en Mini-bank for å ha 
kontanter  l off erposen!

STIPEND FRA OLA LØKBAKKs FOND
En testamentarisk gave fra Ola Løkbakk er grunnlaget for oppre  elsen av S   elsen Ola Løkbakks fond.
Av fondets avkastning utdeles e  er søknad årlig bl.a.  l følgende formål:
Studenter fra gamle Hølonda herred som e  er grunnskole søker utdannelse innen landbruksfaget. Utdelingen 
forutse  er at vedkommende har få   studieplass ved høyere landbruksutdanning, eventuelt videregående skole 
innen landbruksfag.

Søknad om s  pend, med bekre  else på studieplass for høstsemesteret 2018  og oversikt over kostnader i 
forbindelse med studiet, sendes innen 30.09.18  l:
Kristmar Sunnset v/Melhus Regnskap, Melhusvegen 417, 7224 Melhus 
eller e-post kristmar@melhus-regnskap.no 
Søknadene blir behandlet av S   elsens styre, som er Ragnar Wehn, Per Agnar Myhr og Kristmar Sunnset.
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Ny   fra daglig leder:
Kurt Rylandsholm

Benker Melhus gravplass
Grunnet mangel på si  eplasser gikk 
fellesrådet  l innkjøp av nye park-
benker. Disse ble levert i april, og ble 
plassert rundt om kring på gravplassen. 
Det viste seg at benkene avga kvae, et problem som 
økte e  er hvert som det ble høyere temperatur og 
mer sol. Benkene ble derfor samlet sammen, og 
det ble oppre  et en reklamasjonssak. I skrivende 
stund er man kommet frem  l en løsning, og det 
vil om kort  d bli plassert ut nye benker igjen på 
gravplassen.

Navnet minnelund ved Horg gravplass
Det er vedta   en navnet minnelund ved Horg 
gravplass. Denne var planlagt ferdigs  lt  l 
sommerferien. Kostnadene for utarbeiding ble større 
en først anta  , og fellesrådet pliktet derfor å endre 
prosessen i samsvar med regelverket kny  et  l 
off entlige anskaff elser. De  e fører igjen  l merarbeid 
kny  et  l prosessen rundt selve anskaff else. E  er 
planen vil minnelunden stå ferdig i løpet av høsten 
2018.

Ny  lsa   klokker i Melhus kirke
Mari Johanne Løvås er ansa   som ny klokker i 
Melhus kirke. Hun tar over e  er Einar Vespestad 
som sa opp s  llingen grunnet videre skolegang. Mari 
Johanne begynner i s  llingen fra september 2018. 

Kirkens ne  sider 
Ne  stedet  l Den norske kirke i Melhus kommune 
har adressen www.kirken.no/melhus. Her fi nner 
du oppdaterte  dspunkter på 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.

Ønsker du fortsatt at Helg i Bygda 
kommer i postkassen din?
Betal frivillig kon  ngent!

Menighetsbladet Helg i bygda er et samarbeids  ltak 
mellom menighetene i Flå, Horg, Hølonda og Melhus 
for å informere om det som skjer i menighetene og 
s  mulere  l engasjement og oppslutning om  ltakene 
i menighetene. Sam  dig prøver vi i redaksjonen å ta 
opp aktuelle saker og spørsmål. Og vi tror at du liker 
det.

For at Helg i Bygda skal fortsa   komme i postkassen 
din fi re ganger i året trenger vi din hjelp! Helg i Bygda 
har ingen andre inntekter enn annonser, ofringer 
og GAVER! For å dekke våre utgi  er (trykking og 
distribusjon), trenger vi kr 120.000,- i gaver i 2018! 
Her kan DU hjelpe  l med di   bidrag! 
Bruk giroblanke  en som ligger i bladet! Alle gaver 
er like kjærkomne, men dersom alle ga kr 220,- hver, 
ville det sikre økonomien vår – og du fortsa   kan 
fi nne Helg i Bygda i postkassen din et år  l!
Tusen takk for di   bidrag!
 

Vellykket vannboring i Kenya!
Helg i Bygda skrev i nummer 3 i  or om arbeidet som 
hølondingene Bollandsås driver i Kenya. Et år e  erpå kan 
de melde om nye, vellykkede prosjekter:

I mai reiste Linda Bollandsås  l Bungoma, Kenya for 
å gjennomføre vannboring ved en skole. Hun kan nå 
fortelle at vannboringen er vellykket. Kon  nuerlig 
testpumping i 24  mer ga over 61.000 liter vann - og 
med det har borefi rmaet gi   en vann-garan   i 20 år. 

Denne vannbrønnen vil nå forsyne et lite lokalsamfunn 
og en skole hvor det går mange foreldreløse barn. Linda 
forteller at vannet de har brukt frem  l nå har vært så 
forurenset at fl ere barn fi kk mark i hodebunnen av å 
vaske seg med 
vannet de drakk. 
De ble også syke 
av parasi  er og 
virus. Men - nå er 
den  den forbi! 
Neste prosjekt ut 
er en brønn ved 
den andre skolen i 
Kwangamor.

Den som vil lese 
mer om disse og 
andre planlagte 
prosjekt (bl.a. hjelp 
 l å få fa   ge ut 

av slummen) og 
hvordan man kan 
stø  e dem, kan 
like Facebooksiden  
«Vann for å Leve”. 
Uten giverbidrag 
fra vanlige folk ville 
det ikke vært mulig 
for dem å realisere 
denne hjelpen.



   5

HELG I BYGDA 3/2018

Konsert med Sveinung Hølmebakk og Te Deum 

Salmekveld i Melhus kirke 4. oktober
Melhus menighetsråd arrangerer salmekveld kl. 
19 den kvelden. Det er fri adgang, men kollekt 
ved utgangen  l inntekt for årets TV-aksjon, som 
går  l Kirkens Bymisjon. Der deltar sokneprest 
Merete Sand, varaordfører S  ne Estenstad, kantor 
Chris  ne Goedecke og det blir mer sang og musikk. 
Velkommen! 

Konsert på Hølonda 14. oktober
Søndag 14. oktober kl. 18 blir det en konsert i Hølonda 
kirke. Det blir et variert program, med korsang fra 
Hølondas damekor, Korista. Hølonda hornmusikklag 
s  ller også opp, og i mellom blir det orgelmusikk. Vi får 
også besøk av kantor Goedecke fra Melhus, som bl.a. 
spiller fi rhendig på orgel med kirkas organist. Tradisjonen 
tro synger vi salmer og har et ord for kvelden. Arrangør 
er Hølonda menighetsråd. Kollekt ved utgangen. 
Velkommen!

Tirsdag 30. oktober kl. 19:00 blir det konsert med den 
kjente tenoren fra Nordic Tenors, Sveinung Hølmebakk, 
og Te Deum  l inntekt for skole-TV for fl yktningebarn. 
Krigen i Syria har sendt millioner av barn på fl ukt, og de 
fl este av dem har ikke  lgang  l skole. De  e vil Norea 
mediemisjon gjøre noe med, og i vår tok Norea med seg 
Sveinung Hølmebakk  l Libanon for å vise han hvordan 
Skole-TV for fl yktningbarn fungerer. 
Dyk  ge lærere på TV-skjermen underviser i basisfag som 
arabisk, ma  e og engelsk. Fargerike fi lmer og musikk 
illustrerer tema, og får o  e frem la  eren blant barna. 
Mange av dem har traumer fra krig og terror. Ei av 
jentene lærte Sveinung å telle  l tre på arabisk og han 
sang fl ere sanger for dem. Ei av mødrene der fortalte 
han at barnet hennes likte denne skolen bedre enn 
skolen i Syria. 
Overskuddet av konserten går  l undervisningskanalen 

Ny   kor i Melhus: Jubilate Deo

SAT-7 Academy, og SAT-
7 KIDS, en 24  mers 
kristen barne-tv kanal. 
Over 12 millioner barn 
ser regelmessig på denne 
kanalen. Gjennom sang, 
historier, drama, og 
andre typer programmer 
blir seerne bedre kjent 
med kristen tro. Mange 
barn skriver inn og 
takker for kanalen, den gir dem trygghet i en ellers utrygg 
 lværelse. 

Te Deum er medarrangør, og deltar på konserten både 
med egne sanger og sammen med Sveinung Hølmebakk. 
Bille  er kan kjøpes hos Anders Grønning (tlf.: 913 72 300) 
og Roald Sagdahl (tlf. 952 99 430).

Like over påska i vår, så et ny   kor 
dagens lys Jubilate Deo, som betyr 
Lovsyng Gud. Ini  a  vtakere var or-
ganist Randi Vik fra Hølonda, organist 
Magnus Noreen fra Horg/Flå og kan-
tor Chris  ne Goedecke fra Melhus.
Ideen var å starte et kor med medle-
mmer fra hele Melhus prestegjeld.
Øvelsene starta i Flå kirke hver tors-
dag fra kl 19.00-21.00.
Men siden de fl este av kormedle-
mmene pr.dags dato bor på Melhus, 
starter øvelsene i høst i Melhus kirke 
torsdag 6 september kl.19.00.Det 
eneste kriteriet for å bli med, er at du 
er glad i å synge. Så vær velkommen! 
Her er rom for fl ere. 
Hvilket reportuar de har?Foreløpig er 
det en god blanding av salmer fra den 
gamle og den nye salmeboka, folke-
toner, foreløpig 2 stk av Edvard Grieg, 
høstsanger, noen sanger fra Israel og 
noen canons.

Korets musikalske leder er Chris  ne 
Goedecke. Eventuelle spørsmål 
kan re  es  l henne eller de andre 

organistene. Vi ønsker Jubilate Deo 
lykke  l , og gleder oss  l å høre 
dem!
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HORG  KIRKE  125  år
I år feirer Horg kirke 125 år. I forbindelse med jubileet vil Ola Storhaugens bok om kirka bli utgi   på ny  . Storhau-
gens bok ble utgi    l 100-årsjubileet, og han ga der en grundig presentasjon av Horg, kirker og kirkehistorie fra 
middelalder og fram mot 1993.
Kun 25 år har gå   siden den gang, men mangt har skjedd i disse årene. Den nyutgi  e boka vil derfor få et  llegg 
som er skrevet av undertegnede.

Av Brit Inger Granmo Aune

Li   historikk

Middelalderkirkene.
Vi har ei lang kirkehistorie i Horg. 
I middelalderen hadde vi to kirker. 
Det var mest trolig to enkle stavkirk-
er. Kirkene var annekskirker under 
Støren. Den ene lå på Foss, og den 
andre på Grinni.

I 1345 var det en naturkatastrofe i 
Gauldalen. På korsmessedagen, 14. 
september, gikk det et stort leirras. 
På folkeminne har raset vært omtalt 
som Kvasshyllraset. Nyere forskning 
viser at det gikk re   over elva for 
Kvasshylla. Den store naturkatastro-
fen ble grundig omtalt i annalene 
ved bispesetet Skålholt på Island. 
I annalene står det blant annet 
at det gikk med: « ... 48 gårder, 
hvorav noen var hovedbol og noen 
kirker...»

To prosesjonskors som er datert  l ca 
år 1100 er blant disse. Det ene viser 
den lidende Kristus, og det andre 
viser den seirende.

E  er hvert forfalt kirkebyggene, og 
nå skulle de to kirkene ersta  es med 
ei felles kirke. Skulle den ligge oppe 
ved Foss, eller re   over elva for Grin-
nikirka? På østsida av Gaula skulle 
det være, det var det enighet om. 
Diskusjonene om hvor den nye kirka 
skulle ligge, var sikkert mange og 
harde. De ble ikke enige. De overlot 
derfor valget  l Gud. En vel anse   kar 
fra hver sin del av Horg kastet terning 
på alteret i Fosskirka. Karen fra nedi 
Horg vant med e   øye mer på ternin-
gen, og dermed var det avgjort ved 
Gudsdom hvor den nye kirka skulle 
bygges.

Y-kirka
Det ble bestemt at bøndene i 
bygda skulle skaff e tømmer  l byg-
ginga, og det gjorde de.
Y-kirka kom opp, og den ble innviet 
i 1670.
Navnet har den få   e  er grun-
nforma som er som bokstaven Y. 
Bøndene var pålagt å sørge for 
vedlikehold og nødvendige gaver  l 
kirka. De maktet ikke å vedlikehol-
de kirkebygget godt nok e  er som 
 da gikk, og kirkebygget var i stort 

forfall. Det ble bestemt at det skulle 
rives og at det skulle avholdes auks-
jon. Slik ble det også, men heldigvis 
ble mye av inventaret berget ved 
at det gikk  l Vitenskapsmuseet. 
Blandt annet kan to vakre franske 
lysestaker og et dommedagsbilde  
beskues i Kirkesamlinga i 
Trondheim.

Om kirkene i Horg gikk 
med, så ble de bygd opp 
igjen.

Vi har minner e  er 
kirkene. Under arbeidet 
med ny E6 kom man 
 l å gå re   over mid-

delalderkirkegården på 
Foss. De som hadde 
ha   sin hvile her i 
mange hundre år må  e 
overlate stedet  l den 
moderne bilismen.

Fra de to middel-
alderkirkene i Horg er 
det verdifulle gjenstand-
er å fi nne i Vitenskaps-
selskapets kirkesamling i 
Trondheim. 



HELG I BYGDA 3/2018

   7

Dagens kirke
I 1893 var den nye Horg kirke ferdig, 
og den ble vigslet 22. november. Det 
er et stort kirkebygg, ja, så stort at 
det går et sagn om at denne kirka 
egentlig skulle se  es opp på et sted 
der det bodde langt fl ere mennesker. 
Tegningene skal ha bli   forby  et, 
sier sagnet. Det er vanskelig å få bukt 
med denne fores  llinga. Historien 

er jo god, men ifølge tegningene  l 
arkitekt Carl J. Bergstrøm er det de 
rik  ge tegningene som er beny  et.

Dagens kirke er i nygo  sk s  l. Op-
prinnelig var den hvit og blå in-
nvendig, men horgbyggen ble trolig 
ikke fortrolig med disse fargene. 
Blåfargen ble ersta  et med brun 
e  er hvert, og den enkle nygo  ske 
altertavla må  e vike for altertavla 
fra Y-kirka i 1965. Maleriet fra tavla 
som ble laget  l nykirka, henger i 
kirkerommet, mens omramminga er 
plassert i tårnlo  et.

Ei avholdt kirke
Folk i Horg er glade i kirka si. De 
s  ller opp på alt av dugnader, enten 
det er rydding av kirkegård, maling 
av gjerde, eller som vert når kirka er 
veikirke. Horg kirke er godt besøkt 
av veifarende i juli måned. Gjest-
ene kommer fra hele verden, men 
selvfølgelig er de fl este fra Norge og 
mellom-Europa. Kirka er dessuten 
o  e brukt som konsertlokale med 
både lokale sangere og musikere, og 
kjente norske ar  ster. Det er net-
topp sang og musikk som først og 
fremst skal bidra  l feiringa av Horg 

HORG  KIRKE  125  år

Kirka er et godt sted både i sorg og 
glede. Det passer godt å avslu  e 
her med et bilde av Arne Valvatne 
når han sammen med Hovinkoret 
og Lundarljom framfører «Den 
hellige stad» når jula synges – og 
spilles inn. Når denne vakre sangen 
lyder i kirkerommet, ja, da er det 
ikke mange tørre øyne i Horg kirke.

kirkes 125 år (se side 8). Mange 
kommer nok  l å delta ved kirke-
jubileet.

FOTO: Tor Arne Granmo
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Ny   fra 
diakonien
Tone Njøs

Juleinnsamlingen i Melhus 2018

Også i år skal vi ha en juleinnsamling 
i bygda vår, der de innsamlede 
pengene blir gi    l familier som 
trenger en økonomisk håndsrekning. 
De får et gavekort på mat og en 
julegave  l barna. De  e gir dem et 
lite pustehull fra hverdagen og vil få 
en li   romsligere julefeiring enn de 
ellers ville ha få  .  

Fredag 23. og lørdag 24.november 
vil frivillige si  e ved de fl este av 
bu  kkene i bygda vår, i  dsrommet 
9.00 – 17.00. 
Fredag 30. november og lørdag 1. 
desember vil vi ha stand i Melhus 
sentrum, Kl.9 – 17.  

Selv om vi ønsker at alle som søker 
skal få en gave fra juleinnsamlingen, 
er det avhengig av hvor mange 
bidrag som kommer inn. Vi kan 
dessverre ikke garantere at alle 
som søker får en gave, selv om man 
kanskje har mo  a   gaver  dligere.  
Søknadsskjema fylles ut ved personlig 
oppmøte ved Melhus kirkekontor 
mellom 6 – 13. november, kl. 9 – 15. 
For å kunne søke må du være bosa   
i Melhus kommune. Kun en søknad 
pr.husstand. Vi forbeholder oss re  en 
 l å undersøke om opplysninger 

som er oppgi   i søknaden er rik  g. 
Urik  ge opplysninger gir automa  sk 
avslag på søknaden. Søker må selv 
komme og hente gaven. Har du 
spørsmål om de  e, ta kontakt med 
diakonen. 
Har du lyst  l å gi noe  l 
juleinnsamlingen, så er det fl ere 
måter å bidra på. 
Du kan se  e inn penger på konto: 
4230 09 02183 og merke gaven med 
«Juleinnsamlingen 2018».  
Det er også mulig å bruke Vipps 
bedri  : 116120 (Melhus sokn.) 
Merk gaven med Juleinnsamlingen 
2018.  

Om noen vil gi julegaver, så tar vi i 
mot det med glede! Gavene må da 
være nye, og merket utenpå med 
pakkens innhold, og hvem gaven 
passer  l, og evt størrelse / alder. 
Vil du gi forbruksvarer som truser, 
strømpebukser og sokker, så trenger 
ikke disse pakkes inn. 
Populære gaver er ullstrikk! Vo  er, 
luer, sokker, ullbukser, ullgensere, 
hals og skjerf i alle farger og 
fasonger er kjærkomment! Vil du 
ha et strikkeprosjekt i høst, så tar vi 
veldig gjerne i mot fra 15.november 
 l 11.desember!

Fra vårdugnaden v/Flå kirke 24 april.
Takk  l alle som mø  e opp, ca 25 stk, for god hjelp og 
med et godt humør!

Flå eldresenter
Andakter 
onsdager kl.11:
12. og 26.sept., 10. og 24. okt., 
7. og 21.nov.    
 

Treff : torsdager kl. 16 – 18:
20.sept., 18.ok., 15. nov.   
Trenger du skyss, ring  
Margot Bjørseth, 918 95 980.  
30 kr i egenandel t/r.   
   

Hølonda helsehus   
Andakter  rsdager kl. 11:  
11. og 25.sept., 9. og 23. okt., 
6. og 20. nov.    
 

Treff : fredager kl. 11: 
5.okt., 2. nov. 

Horg Sykeheim 
Andakter onsdager 12.30:
11. og 26.sept., 10. og 24.okt., 
7. og 21. nov.

Treff : onsdager 10.30
19.sept., 3., 17 og 31.okt., 
14. og 28. nov. Skyss: Ring 
kirkekontoret. 40 kr t/r. 

Buen 
Sangstund: Øyåstun/Håggåtun
kl.11.30 
Andakt: Peisestua kl. 12.00:
19.sept., 3., 17. og 31.okt.,
14. og 28.nov.
Formiddagstreff  bedehuset 
En torsdag i mnd. Kl.10.30:
4.okt., 1.nov.,29. nov.

Dugnad ved Flå kirke
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BARNAS  S I DE

Høsten er i gang, og det er 
også babysang. 
Alle våre fi re menigheter 
 lbyr babysang.

Velkommen  l Det koster kr 20,- per gang per familie.
Vi ønsker å skape sangglede hos barn og voksne, og gi 
et sted der du kan møte andre som er hjemme med 
småbarn.
Selve sangstunden 
varer i ca. 30 min-
u  er hver gang.
E  er sangstunden 
er det  d  l å spise 
matpakke og en 
hyggelig prat. Det er 
selvfølgelig mulighet 
for å gi barnet mat 
og stell underveis.

Josef blir solgt som slave
 

Første Mosebok 37
Gjenfortalt av Desmond Tutu

”Pappadalt!” snø  et brødrene  l Josef.
Jakob hadde tolv sønner, men Josef var favori  en.
Jakob fi kk laget en fl o   kjortel i mange farger  l Josef, 
og den likte Josef å vise seg fram i.
Josef sa  l brødrene sine: ”I na   drømte jeg at dere 
alle bøyde dere ned for meg.” E  er de  e var ikke 
brødrene bare misunnelige på Josef, de begynte å 
hate ham.
En dag sendte Jakob Josef avgårde for å se  l brø-
drene, som gje  e sauene og geitene. 
Da de så ham komme gående mot dem, sa de  l 
hverandre: ”La oss drepe den drømmeren!”
Ruben, den eldste, sa: ”Nei, han er broren vår.”
Men de andre tok tak i ham, rev av ham kjortelen,
dyppet den i blod og tok den med hjem  l faren. ”Et 
vilt dyr har drept sønnen din,” sa de. Jakob kjente 
hvordan hjertet ble knust, han rev sine egne klær i 
fi ller og gråt i dagevis.
Men de hadde ikke drept Josef. De hadde solgt ham  l
fremmede som tok ham med som slave  l et land 
langt borte. Landet het Egypt. Josef ble redd og forsto 
ikke hvorfor de  e skjedde, men Gud var med ham og 
hadde en spesiell plan for livet hans.

Kjære Gud,
hjelp meg å elske brødrene og søstrene mine.

Fargelegg Josef 
i den fi ne nye kappa 
som han hadde 
få   av far sin, 
Jakob. 

Flå/Horg: 
Onsdag i partallsuker på Lundamo misjonshus kl. 11-13.
Hølonda: 
Tirsdag i partallsuker på Korsvegen bedehus kl. 10-12.
Melhus: 
Tirsdag i oddetallsuker på Melhus bedehus kl. 11-13.

Babysang er for alle som er hjemme med barn. 
Opplegget er re  et mot barn i alderen 0-12 måneder, 
men eldre barn er også velkommen.
Vi synger ulike barnesanger, både med og uten beveg-
elser  l, noen med- og noen uten kristent innhold.

Babysang blir lagt ut som arrangement på kirka sin 
Facebook-side www.facebook.com/KirkeneMelhus Følg 
oss gjerne. Påmelding  l hver enkelt gang på kalen-
deren på facebook eller på sms  l 900 18 940.



SLEKTERS GANG
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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.

Melhus sokn
Døpte:
22.04. Sofi e Lund, Ylva Krogstad Solberg,
Isak Aspaas Kvaal, Oliver Fianu 
Mellingsæter, Tobias Bjerkan Losen,  
Herman Høiseth Keiserås, 
Florine Ndayishimiye
10.05. Ada Vongraven, Adrian Ryhagen,
Marit Mesterio Bogen, døpt i Singsås 
kirke
13.05. Ingvild Dyrendal Gustad,
Andreas Dyrendal Gustad, Aleksander 
Andre Kvernstad, Einar Fillingsnes
20.05. Pernille Nymo Strømsvik, døpt i 
Leinstrand kirke.
Olai Kvam Kårvatn, døpt i Meldal kirke
21.05. Edvart Kleiven, døpt i Buvik kirke
03.06. Mia Stensvold Ringen, Oda Ulvåg 
Irgens, Mar  ne Olsen, Sigurd Kvaal
17.06. Maren Øye
24.06. Ane Berg Knutsen, Selma Ovedie 
Wedø Bakken, Viljar Husby Syrstad, 
Ada Hårstad, Mathilde Skånøy Silseth
01.07. Thobias Lorentz Lorentzsen, 
døpt i Dønnes kirke
08.07. Lisa Øyaas Rimol, Olivia Skårvold 
Mathisen, Emma Stølhaug, 
Olav Bergsrønning Eid
15.07. Sondre Fossli, døpt i Nissedal 
kyrkje, Simen Bergheim Tråseth, døpt i 
Sel kirke
22.07. Snorre Grøtan-Jensen, døpt i 
Trondenes kirke
29.07. Elise Haugen, Benjamin Fjelle
05.08. Maia Bakken Borge, Erik Junior 
Skjølberg Strand
19.08. Loke Leander Sletvold Gjersvik

Vigde:
19.05. Tonje Elisabeth Dyrdahl og 
Benjamin Weisholz, viet i Horg kirke.
09.06. Cecilie Østby og 
Rune Terning Antonsen
30.06. Anne Bri   Vennatrø Skjærli og 
S  g Tommy Onsøyen
30.06. Torill Hoff  Johansen og 
Jon Anders Vold
14.07. Linn Castro og Daniel Aquino 
Castro
04.08.Andrea Løvseth og Joakim Elvenes
04.08. Marte Reistadbakk og Jahn Vikan
11.08. Tonje Halvorsen og 
Morten Hestegrei
18.08. Lisbeth Moan og 
Mats Andre Mjelde
25.08. Kari Grøtan og Endre Kvam 
Leraand. 

Døde:
21.04. Olav Konstad f. 1928
22.04. Marit Lindreitli f. 1926
24.04. Torleif Agnar Grø  e f. 1933
28.04. Astrid Eva Blekesaune f. 1929
01.05. Einar Gustav Heyeraas f. 1945
05.05. Hans Bernhard Hansen f. 1932
08.05. Dagfrid Synnøve Krogstad f. 1949
14.05. Arnfi nn Gjævran f. 1946, begravet 
på Lademoen kirkegård
22.05. Harald Pedersen f. 1939, begravet 
på Tilfredshet kirkegård
24.05. Helge Ler f. 1950
29.05. Jan Henning Jeremiassen f. 1942, 
begravet på Byneset kirkegård
02.06. Elfrid Helen Fremstad Ovesen, f. 
1954, begravet på Agdenes kirkegård 
03.06. Odin Granheim Grostad f. 03.06.18, 
begravet på Flå gravplass
11.06. Bjørg Gunhild Hoel f. 1943, 
begravet på Hølonda gravplass
17.06. Ivar Erling Løberg f. 1935
24.06. Bjørn Annar Brodahl f. 1940
08.07. Liv Sundt f. 1944, begravet på 
Hi  erdal kirkegård
14.07.  Edel Johanne Aunrønning f. 1927
23.07. Johannes Eidskrem f. 1932
23.07. Esther Helene Ekren f. 1927
25.07. Eva Bollandsås f. 1968
31.07. Ole Skånø f. 1928
04.08. Kolbjørn Trøan f. 1939
04.08. Ingebrigt Forseth f. 1950
19.08. Magnhild Kulbo  en f. 1925

Horg sokn
Døpte:
26.11. Ola Esphaug Talsnes, døpt i Singsås 
kirke
13.05. Amalie Olderøien Høgås, døpt i 
Melhus kirke
10.06. Emily Alida Hegge, Madelen 
Stølhaug, Oline Aakerli Skårvold
24.06. Ella Refseth, døpt i Støren kirke
29.07. Elida Othelie Skogstad, døpt i 
Melhus kirke
12.08. Edvin Engan Presthus, døpt i Flå 
kirke

Vigde:
16.06. Guro  Haug og Jørgen Kristoff er 
Ingebrigtsen
16.06. Marianne Østborg Landsem og 
Tor Arne Eggen

Døde:
16.04. Edly Synnøve Berge f. 1926, 
begravet på Soknedal kirkegård
03.05. Erik Pedersen f. 1943, begravet på 
Nordre Gravlund, Oslo
17.05. Oddmund Grinde f. 1936

02.06. Oddmund Taksgård f. 1932
05.06. Olga Trotland f. 1921
10.06. Gudlaug Helene Løberg f. 1931
15.06. Magne Hagen f. 1942
18.06. Harald Engen f. 1927
02.07. Anna Solem f. 1924
12.07. Ole Krigsvold f. 1930
18.07. Per Grudt f. 1934
02.08. Sverre Helgemo f. 1925
19.08. Liv Olli Haugen f. 1951

Hølonda sokn
Døpte: 
29.04. Kaytlin Aasen
10.05. Oakley Aune Jacoby, døpt i 
Melhus kirke
13.05. Victor Fagerbæk Restad
17.06. Angelica Mamogay Estenstad, 
døpt i Kolbrandstad stavkyrkje
01.07. Ada Oshaug Krognes
08.07. Elise Westerås, døpt i Søgne 
hovedkirke

Vigde:
16.06. Chris  ne Eid og Joakim Konstad
16.06. Åse Strand og Asbjørn Solberg, 
viet i Kolbrandstad stavkyrkje
11.08. Barbro Lien og Kenneth Lohse
11.08. Anny Grete Grønli og Åge Berg
18.08. Ida Marie Skagseth og Andreas 
Nyland Hammernes

Døde:
22.04. Kjellrun Jønland f. 1936
28.04. Inga Kjøsen f. 1924
27.05. Sigrid Gaustad f. 1939
17.06. Sigfrid Næve f. 1944
19.06. Knut Eilert Hustø  , f. 1944, 
begravet på Melhus gravplass
13.08. Agnes Næve f. 1922

Flå sokn
Døpte:
10.06. Eline Monsen
12.08. Odin Bertelsen

Vigde:
18.08. Marthe Buan og Anders Bolland 

Døde:
06.06. Edvin Margido Ofstad f. 1923
26.06. Anna Solheim f. 1923
17.07. Eva Jorun Johnsen f. 1953
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Takk !

Søndag 16. september
17. søndag i treenighets  den
Luk 7, 11-17
Hølonda kirke kl. 11.00
Gudstj. v/Vespestad. Na  verd. 50-års
konfi rmanter. Ofring: Diakoniarbeidet
Kirkeskyss: Idar Eid tlf. 913 03 102
Melhus kirke kl. 11.00
Gudstj. v/Morland og Bruholt
Konfi rmantpresentasjon
Dåp. Kirkekaff e

Søndag 23. september
18. søndag i treenighets  den
Ma   8, 5-13
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand. Dåp. Kirkekaff e

Lørdag 29. september
Mikkelsmesse
Luk 10, 1-2, 16-20
Horg kirke kl. 12.15
Samling med 4-åringene
Horg kirke kl. 14.00
Gudstj. v/Vespestad, Njøs og Sandberg. 
Diakoniens dag.
Utdeling av 4-årsbok. Dåp.

Søndag 30. september
19. søndag i treenighets  den
Joh 7, 14-17
Flå kirke kl. 12.15
Samling med 4-åringene
Flå kirke kl. 14.00
Gudstj. v/Vespestad, Njøs og Sandberg. 
Diakoniens søndag. Utdeling av 4-årsbok
Ofring: Menighetens trosopplæring
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sand. 
Skaperverkets dag. Dåp. Kirkekaff e

Søndag  7. oktober
20. søndag i treenighets  den
Mark 10, 2-9
Hølonda kirke kl. 11.00
Gudstj. v/Morland, Dåp. Na  verd. Ofring: 
Det norske misjonsselskap. Kirkeskyss: 
Kåre Krokhaug tlf. 481 60 481

Søndag 14. oktober
21. søndag i treenighets  den
Luk 16, 19-31
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand. Dåp. Kirkekaff e

Søndag 21. oktober
22. søndag i treenighets  den
Ordsp 6, 20-23
Flå kirke kl 14.00
Gudstj. v/Vespestad. Utdeling av NY-
testamente. Ofring: Yngreslaget Gnisten
Horg kirke kl 11.00
Gudstj. v/Vespestad
Dåp. Utdeling av NY-testamente
Hølonda kirke kl. 11.00
Gudstj. v/Morland. Skaperverkets dag. 
Konfi rmantpresentasjon. Ofring: Fredly. 
Skyss: Marie Kulbrandstad tlf. 913 37 527
Melhus kirke kl. 10.00
Undretur med 4-åringene
Melhus kirke kl. 11.00
Familiegudstj. v/Sand og Sandberg. 
Utdeling av 4-årsbok. Dåp. Kirkekaff e.
Søndag 28. oktober
Bots- og bønnedag - Luk 18, 9-14
Hølonda kirke kl. 10.15
Samling med 4-åringene
Hølonda kirke kl. 12.00
Familiegudstj. v/Morland og Sandberg. 
Utdeling av 4-årsbok. Ofring: Menighets-
arb. Skyss: Elfrid Blokkum tlf. 932 19 754

Melhus kirke kl. 10.00
Skri  emålsgudstj. v/Sand
Melhus kirke kl. 11.00
Bots- og bønnedagsgudstj. v/Sand. 
Ikke dåp. Kirkekaff e

Søndag 4. november
Allehelgensdag
Ma   5, 13-16
Flå kirke kl. 11.00
Gudstj. v/Vespestad
Na  verd. Ofring: Menighetens arbeid
Horg kirke kl. 17.00
Minnegudstj. v/Vespestad og Njøs. 
Na  verd
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Morland. Dåp. Kirkekaff e.
Melhus kirke kl. 19.30
Minnedag v/Morland og Njøs

Søndag 11. november
25. søndag i treenighets  den
Hølonda kirke kl. 11.00
Gudstj. v/Sand. Na  verd. 
Ofring: Kirkens familievern
Kirkeskyss: Ola Næve tlf. 480 13 863
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Vespestad. 
Dåp. Tema-gudstj.: Forfulgte kristne. 
Kirkekaff e

Søndag 18. november
26. søndag i treenighets  den
Horg kirke kl. 11.00
Jubileumsgudstj.v/Flø og Vespestad. 
Na  verd. Alle menighetene inviteres  l å 
delta på jubileumsfeiringen.
Søndag 25. november
Hølonda kirke kl. 11.00. v/Morland
Melhus kirke kl. 17.00, 
v/Sand og Sandberg

Hølonda helse og omsorgssenter
takker hjertelig for pengegave  l 
Ak  viteten, gi   i forbindelse med Inga Kjøsen sin begravelse.

Buen Helse- og Omsorgssenter
Gimsebu/Jarlsbu takker pårørende og givere for pengegaven 
i forbindelse med Astrid Blekesaune sin begravelse.
 

Sykerhjemsavd. takker pårørende og givere for gaven i for-
bindelse med Bjørn Annar Brodahl sin bise  else.
Håggåtun takker pårørende og og givere for gaven i forbin-
delse med Magnhild Kulbo  en sin begravelse.

Hjemmetjenesten Nedre Melhus takker pårørende og givere 
for pengegaven i forbindelse med  Jan Henning Jeremiassen 
sin begravelse.

Hjemmetjenesten i Horg/Flå
takker hjertelig for mo  a   pengegave e  er Olga Trotland, 
Magne Hagen og Ole Krigsvold sine begravelser

Horg sykehjem
takker hjertelig for mo  a   pengegave e  er 
Gudlaug Løberg og Edel Johanne Aunrønning sine 
begravelser.
 

Avdeling Mid  un takker hjertelig for mo  a   pengegave 
e  er Per Grudt sin begravelse.

Takk for all blomster og vennlig deltagelse ved 
Marit Lindreitli sin bortgang og begravelse. En spesiell takk 
 l Heimtun og kor   dsavdelinga ved Meldal Helsetun for all 

omsorg og god pleie. Takk for pengegaven  l trivsels  ltak 
for ansa  e på Heimtun.
Nils Jomar, Kris  n Johanne, May Karin og Jon Ståle 
m/familier

Flå menighetsråd vil overbringe en varm takk  l pårørende 
og givere for minnegaven  l Flå kirke, ved 
Edvin Margido Ofstads begravelse.



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


