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Kantor i Melhus  72 85 86 29
Prosten i Gauldal  72 85 86 26
Prostesekretær  72 85 86 27
Sokneprest Flå og Horg 72 85 86 23
Sokneprest Hølonda 72 85 86 28
Sokneprest Melhus                   72 85 86 22
KIRKER:
Flå kirke   72 85 17 18
Horg kirke  72 85 49 59
Hølonda kirke  72 85 05 92
Melhus kirke  72 87 13 72
- servicebygg  72 87 13 54

TELEFONER:
Sokneprester:
Merete Sand   977 67 276
Kjell Arne Morland                  72 87 03 39
   952 33 532
Jan Tore Vespestad, vikar 414 03 068
Kateket Sonja Bruholt 918 69 937
Menighetspedagog Svanhild 
Christofi e Hafnor Sandberg 900 18 940
Menighetspedagog 
Åshild Opedal Hugdal
Diakon Tone Njøs  482 02 839
Krk.verge Kurt Rylandsholm    977 17 870 
Kantor Chris  ne Goedecke 416 74 548
Organist Magnus Noreen  951 82 931
Organist Randi Vik                   416 78 575

LOKALE KIRKEVERGER:
Flå: Johan Strengen                  72 85 18 42
   951 29 586
Horg: Per H. Gylland 72 85 61 84
    909 61 251
Hølonda:Harold Pedersen 72 85 05 00
   992 23 267

PRESTEVAKT:
I Melhus skal det all  d være mulig å få 
kontakt med en prest. Se telefonlista over.

Himmel på jord
En nåde så stor
Jeg er`ke alene
Her jeg bor

«Mindre alene sammen»
«Mindre alene sammen» var tema 
i oktober da hele Norge tok del i 
dugnaden gjennom TV- aksjonen  l 
inntekt for Kirkens Bymisjon. Vi ble 
minnet om at mange blant oss kjenner seg utenfor og ensomme. Slik 
ble det ikke bare innsamling av mange millioner kroner, men også en 
holdnings- og handlingsaksjon. Selv om bøssene er talt opp, har hvert 
ini  a  v  l omsorg og raushet muligheten  l å forandre og gi ny   livsmot  l 
et medmenneske som strever.

I julehøy  den opplever fl ere enn vi aner egen sårbarhet og ensomhet 
som gjennom et «forstørrelsesglass». Vi må forholde oss  l «glansbilder» 
av lykkelige forhold, materielle goder og vellykkethet som gjør at vi noen 
ganger gruer oss  l jul. Mennesker trenger hverandre alle dager, men i 
julen blir savnet av nærhet forsterket. Hvem kan få bety noe for deg? Og 
hvem kan du få bety noe for denne jula?  En invitasjon, et brev eller en 
telefon kan gjøre en stor forskjell.

Juleevangeliet forteller at Jesus ble født  l verden, som en bro mellom 
himmel og jord. Gud ble menneske og fi kk erfare menneskets sårbarhet. 
Det kan virke som om Gud oppsøkte sårbarheten, ved å la ei ung jomfru 
bli svanger og legge hennes skjebne i Josefs avgjørelse og ved å fødes i en 
stall. I  llegg opplevde den unge familien å være fl yktning i Egypt. Bibelen 
forteller at Jesus kjente på redsel, smerte, ensomhet og sorg. Til sist kjente 
han smerten ved å være ensom og forla  , av sine venner og av Gud. Slik 
vet vi at Guds sønn har erfart hvordan livet kan være

Aldri mer alene
Den na  a Jesus ble født, som sann Gud og sant menneske, ble det 
oppre  et en evigvarende forbindelse mellom Gud og mennesker. 

«Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det 
født dere en Frelser.» (Luk. 2, 10-11) 

Englenes budskap vitner om Guds kjærlighet og ønske om å se  e oss fri, 
frelse oss, fra det som binder oss så vi kan tjene og elske hverandre. Det er 
et gledesbudskap som re  er seg  l alle. Himmelen kom nær - det ble mer 
himmel på jord. Vi fi kk lø  e om at vi aldri er alene. Vi mennesker er skapt 
 l å leve sammen, med hverandre og med han som kom som et lite barn i 

en krybbe. I julen har vi den beste mulighet  l å la fl ere får merke hva det 
betyr.
Og når juledagene er over og det nye året kommer, la oss sammen skape 
365 dager der vi som sterke og sårbare medmennesker bærer hverandre.

Med ønske og bønn om en velsignet julehøytid og 
et nådefullt nytt år.
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BARNEDÅP

Av Kjell Arne Morland

Kirken har i alle år kunnet gratulere de medlemmer som 
har få   et ny   barn, og invitere dem  l dåp i et brev 
der man får vite hvilke datoer som kan være aktuelle i 
nærmeste fram  d. Det har vært en fi n ordning. Men fra 
1. oktober i år, er vi frata   muligheten  l å gjøre det. 
Nye regler for håndtering av opplysninger innen 
personregistre, har medført at vi ikke lenger får  lgang 
 l listen over de barn som er født. Dermed kan vi heller 

ikke invitere familiene slik som før. De må re   og sle   
selv passe på å kontakte kirkekontoret for å høre hvilke 
søndager det er dåp. Mange har gjort det slik allerede 
og kontaktet oss før de fi kk brevet. Nå bli alle nødt  l å 
gjøre det. Faren er at man glemmer det midt i alt strevet, 
når man ikke får påminnelsen lenger. 
 

Hva gjør vi nå? 
Vi for vår del skal u  orme interne  sidene våre slik at 
det blir le   å fi nne de opplysningene man trenger der. 
Man må altså klikke seg inn på kirken.no/melhus, og 
følge knappene videre fra forsiden. Der skal vi legge 
ut stoff  om den prak  ske framgangsmåten. I hovedsak 
vil det dreie seg om at man må ringe kirkekontoret en 
formiddag, slik at man i første omgang får vite hvilke 
søndager som er aktuelle. Når man har bestemt seg 
for datoen, må man også opplyse om navn på barn, 

Ingen blir invitert  l dåp lenger – alle må ta kontakt selv!

foreldre og faddere. I Melhus kirke kan man i verste 
fall få vite at den ønskede datoen er fulltegnet, slik at 
man må velge en ny. Vi skal også ha en fast vigne   i alle 
menighetsbladene framover som minner folk på de  e.
 

Dere lesere oppfordres  l å spørre de familiene som 
har få   barn om de har bestemt seg for når de vil døpe 
det. Dermed får de en påminnelse fra besteforeldre 
eller vennefamilier i stedet for at de får det fra kontoret. 
Kanskje er foreldrene i tvil om de skal døpe barnet eller 
ikke. Da kan dere minne om kirkesidene på interne  . 
Under menypunktet DÅP fi nnes en beskrivelse av hva 
dåpen består i og hva fadderansvaret innebærer. Der 
ligger det også en liten video-snu   og et ufyllende he  e 
som mo  verer  l barnedåp. Slik kan foreldre få et godt 
grunnlag for det valget de må ta for si   barn, enten de 
velger å døpe barnet eller ikke. Vi håper selvfølgelig at 
så mange kirkemedlemmer som mulig vil velge å døpe 
barna sine, for hvis mange velger å la være å døpe, vil 
det true folkekirkens fram  d i Norge. Det er bare en 
kirke med bred oppslutning som kan kalle seg folkekirke. 
Men når foreldre velger å døpe barna sine, blir barna 
også invitert  l mange ulike  ltak for trosopplæring i 
kirka, slik at de blir mo  vert for å tro på Gud og Jesus 
når de blir voksne. 

Vi har altså få   en ny u  ordring i fanget, både vi på 
kontoret og dere som har få   et nyfødt barn eller 
kjenner noen som har gjort det. Det er vårt håp at 
dersom vi alle tar denne u  ordringen på alvor, så 
unngår vi at færre familier døpe barna sine.

Bildet er fra en dåpssamling i Melhus kirke der vi har tent lys 
for alle dåpsbarna.

Speidere over hele Europa har i mange år ta   
i mot adventslys som er tent i Betlehem, og 
brukt det på gudstjenester. Speidere i Trøndelag 
har gjort det samme, men her i Melhus har vi 
bare vært med et år  dligere. 

Nå skal lyset bringes hit  l gudstjeneste 1 
søndag i advent, 2 desember. Speiderne blir 
med. Da skal vi virkelig merke at vi er en del av 
et stort felleskap over hele Europa!

Betlehemslys  l Melhus kirke!
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Ny   fra daglig leder:
Kurt Rylandsholm

Kirkevalget 2019
Neste år er det igjen kirkevalg, og 
det skal velges medlemmer  l bl.a. 
menighetsråd og bispedømmeråd. 
Følgende datoer er verdt å merke seg i 2019:

• 2. januar: Frist for å registrere nomineringsgrupper 
ved valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet. Les mer 
om de  e i Regler for valg av menighetsråd, bispe-
dømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene), § 6-4.
• 1. mars: Frist for etablering av nominasjonskomité 
for valg av leke medlemmer  l bispedømmeråd og 
Kirkemøtet.
• 30. april: Frist for innlevering av listeforslag ved 
valg av menighetsråd og valg av leke medlemmer  l 
bispedømmeråd og Kirkemøtet (fra både nominer-
ingsgrupper og nominasjonskomité).
• 5. mai: Frist for å godkjenne listeforslag og 
kunngjøre valglister, valgform og eventuell suppler-
ende nominasjon. Valgrådet i bispedømmet og valg-
styret i menig-heten er ansvarlig for de  e.
• 10. august  l 6. september: Forhåndsstemme-
givningsperiode.
• 1. september: Frist for forhåndsstemming i annet 
sokn enn der man har stemmere  .
• (8.) og 9. september: Valgdagen

Les mer om valget på www.kirkevalget.no, eller www.
kirken.no/melhus.

Utvidelse Flå gravplass
Utvidelsen av Flå gravplass har fl ere ganger bli   usa  . 
De  e skyldes m.a. krav om geoteknisk undersøkelse 
som det i utgangspunktet ikke var ta   høyde for. Da 
jobben så ble lyst ut på anbud viste det seg at de 
innkomne  lbudene var langt høyere enn budsje  ert. 
De  e medførte at man må  e ha en ny søknadsrunde 
 l kommunen om de nødvendige  lleggsbevilgning-

ene. Grunnet forsinkelsene vil trolig ikke prosjektet bli 
gjennomført før våren 2019.

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

Den oppmerksomme leser av menighetsbladet vil legge 
merke  l at vi fra januar 2019 legger opp gudstjeneste-
planen slik at det som hovedregel blir gudstjeneste i 
Melhus kirke hver søndag, og at det i  llegg normalt er 
gudstjeneste enten i Horg, Flå eller Hølonda kirke. De  e 
innebærer at det nå blir større samsvar mellom antall 
gudstjenester i hvert sokn og hvor mange mennesker 
som i dag sokner  l de ulike kirkene i kommunen. 
Dermed blir det 4 gudstjenester mindre i Flå, Horg og 
Hølonda i løpet av et år, fordi de avgis  l det store soknet 
Melhus.

Siden jeg  ltrådte som prost i 2009 har jeg fl ere ganger 
i min årlige rapport  l biskopen påpekt at et sokn på 
Melhus’ størrelse (bor  mot 10 000 kirkemedlemmer) 
burde kunne ha gudstjeneste på de fl este søndager i 
året. De  e har jeg brukt som argument for at vi burde 
få  ldelt fl ere prester. Nå har bispedømmet nylig 
gjennomført en resursvurdering som viser at Gauldal 
pros   er det pros  et som har færrest prestes  llinger i 
forhold  l behovet, men den økonomiske situasjonen 
er ikke slik at det er aktuelt med fl ere prestes  llinger. 
Spørsmålet er nå heller hvilke pros  er som må ku  e 
prestes  llinger. Under årets ledelsesdialog med biskopen 
og ledelsen i bispedømmet var derfor konklusjonen at vi 
må slu  e å vente på fl ere ressurser og heller ta grep med 
å omfordele de ressursene vi har.

Forsøk med endret 
gudstjenestefrekvens i Melhus
Av Øystein Flø, prost i Gauldal pros  

Endret gudstjenestefrekvens gjennomføres nå som et 
forsøk i 2019. Målet er å øke oppslutningen om guds-
tjenestene. Både med tanke på våre poli  kere og ikke 
minst for fram  dige generasjoner, er det at vi møter 
fram og feirer gudstjeneste i vår lokale kirke, det beste 
vitnesbyrdet vi kan gi om betydningen av at kirka blir 
ta   vare på. Jeg er sikker på at prestene, andre ansa  e 
og frivillige medarbeidere, fortsa   vil skape mange 
gode gudstjenesteopplevelser for alle som kommer 
 l kirkene våre. Jeg vil også gjerne oppfordre alle  l (i 

større grad enn nå) å vurdere å gå  l gudstjeneste også 
i nabosoknet, når det ikke er gudstjeneste i egen kirke. 
Både kirkemedlemmer og menighetsrådene oppfordres 
 l å evaluere og gi sine innspill  l de  e forsøket i løpet 

av året. Disse innspillene vil bli vurdert når vi skal legge 
planen for 2020.
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Leif Idar Skei skal nå være kirketjener i sin 12. jul på rad. Den siste halvdelen av desember er årets travleste periode 
i denne s  llingen. Kirketjenerne i de andre kirkene har samme type arbeidsoppgaver, men de har ikke så mange 
barnehage- og skolegudstjenester, og bare en gudstjeneste på jula  en. Leif Idar si  er på kontoret mi   og smiler 
mens han forteller. For selv om det er travelt, er det svært meningsfullt arbeid. Han trives godt med det, for folk er 
i godt lune denne  den, og det smi  er over på ham.

KIRKETJENERENS   julestrev

Av Kjell Arne Morland

Den store spenningen
Noen år blir denne  den ekstra travel, for det kan 
komme mange gravferder, og da må graver graves opp. 
Noen år er det mye snøfall, og da går det o  e med to 
 mer hver dag for å brøyte alt ferdig. Men selv om det 

er snøfri   og lite gravferder, er det nok å gjøre.

De siste to ukene før jul
Det er ikke sikkert at folk tenker over det, men i ukene 
før jul skjer det mye. I år skal det være tre konserter og 
«Vi synger julen inn». Nest siste uka før jul er det 
4 barnehagegudstjenester, og i siste uka før jul er det 
4 skolegudstjenester, pluss at Øya har sin gudstjeneste. 
Det skal  lre  elegges foran alle samlinger, men 
heldigvis er det egen renholder som tar vasken e  erpå. 
Juletreet skal hentes på Horg med egen varebil og 
henger, for så å pyntes og se  es opp i kirken. På alle 
samlingene er han brannleder, det vil si at han sjekker at 
nødutgangslampene fungerer og at ingen rømningsveier 
blokkeres. (Skulle det oppstå brann, er det hans ansvar 
å prøve å slukke, eller kontakte brannvesenet og bistå i 
evakueringen.)

Jula  en
Tidlig om morgenen jula  en drar han  l kirken for å 
sjekke temperaturen. Dersom det har falt snø, må det 
også måkes og trapper må saltes. Så kan han dra hjem 
for å slappe li   av. Men klokka 11.30 er det på an igjen, 
for da skal skolekorpset låses inn slik at de kan rigge 
seg  l og ha øvelse. Den første gudstjenesten er kl 13, 
og før den skal kirkerommet ordnes slik at alt er pent 
og ordentlig, og under gudstjenesten har han faste 
oppgaver, blant annet med å regulere høy  alerlyden. 
Så er kirken tom en  mes  d, og da er det  d for 
rydding før neste gudstjeneste starter kl 15. På denne 
gudstjenesten, og o  e også på første, synger han «O 
helga na  »  l slu   med sin mek  ge røst.

Så er det  d for å rydde igjen, men ikke slik at han kan 
dra hjem, for mellom kl 17 og 18 skal jula ringes inn. Da 
må han stå ved kontrollpanelet i kirka og vri på kno  er 
og  dshjul slik at det blir fem minu  er ringing, en liten 
pause, fem minu  er kiming, en liten pause og så gjentas 
de  e i en hel  me. Hjemme hos oss går vi o  e ut på 
trammen for å ly  e li    l de  e, dersom ikke vinden 
blåser feil vei. Nå kan han gjøre en siste sjekk, slokke lys 
og dra hjem slik at den private julefeiringen kan starte 
fra kl 18.20 av.

Noen fridager?
Det kan hende det blir noen fridager i romjula, 
dersom det ikke blir snøfall og gravferder. Men ikke 
på første juledag. Da må han være i kirken allerede kl 
10 for høy  dsringing med kiming igjen. Også denne 
gudstjenesten krever si   med forberedelse, oppgaver 
under gudstjenesten og rydding e  erpå.

Leif Idar på kontoret for å fortelle

Juletregang i kirken 6 januar
6.januar er helligtrekongers dag og tre  endag jul. Dagen har navn e  er de tre vismenn eller konger 
som Ma  eusevangeliet forteller om. E  er gudstjenesten i Melhus kirke blir det gang rundt juletreet. 
Det blir noe godt å bite i, og kanskje kommer de hellige tre konger? Hele familien er velkommen.
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ERIK TOFTE  fikk Nidarosen

Av Kjell Arne Morland

 E  er gudstjenesten i Melhus kirke søndag 9. sept var det høy  delig utdeling av Nidarosen  l Erik To  e 
med e  erfølgende kirkekaff e med bløtkake. Det var en feststund i kirken. Nidarosen er en utmerkelse som 
bispedømmet deler ut årlig  l folk som har gjort en betydelig innsats for kirken og dens kontakt med samfunnet. 
I 2008 fi kk vår diakon Kirsten Pernille Øie denne utmerkelsen, og 10 år e  er er det altså en i Melhus menighet 
som får den igjen.
Begivenheten ble behørig omtalt 
i lokalavisene e  erpå, men her i 
bladet synes vi det kan være på sin 
plass å trykke juryens begrunnelse 
for utdelingen.

«Juryens vurdering:
Det er 17. gangen det deles 
ut en slik utmerkelse i Nidaros 
bispedømme. Juryen mo  ok 12 
gode forslag  l kandidater. Erik 
To  e ble foreslå   av Melhus 
menighetsråd. Juryen har valgt å gi 
Nidarosen 2018  l Erik To  e.
 

Juryen vil særlig fremheve:
Erik To  e er en god representant 
for den allsidige virksomhet som 
skjer innen kirke og menighetsliv i 
Nidaros. Han s  ller sine talenter  l 
disposisjon og er en stor ressurs i 
lokalsamfunnet han er en del av.

Juryen vil særlig fremheve hans 

og innsats for ny   kirkeorgel i 
Melhus kirke. I 2008 takket Erik 
ja  l å si  e i «orgelkomiteen». 
Komiteen skulle samle inn 1 mill. 
kr. samt være en faggruppe i bygge 
prosessen. Erik sa   som leder for 
denne komiteen i fl ere år. Han 
viste stort engasjement og brukte 
frimodig sine evner og ne  verk i 
prosessen. Da innsamlingsarbeidet 
lå i dvale en  d, bidro Erik med 
sin tydelige, standha  ige og 
forsonende karakter, og var en 
vik  g bidragsyter for at prosessen 
kunne fortse  e. I 2015 økte 
garan  summen fra menighetsrådet 
 l 1,3 mill.kr, og Erik takket ja nok 

en gang  l å lede innsamlingen. 
Ved hjelp at Eriks krea  ve evner, 
vinnende vesen og iherdig innsats, 
skjøt arbeidet fart. Byggingen av 
det nye orgelet tok  l på nyåret 

store engasjement for lokalhistorie og kirkehistorie. 
Erik har med sin lokalkunnskap pekt på kirkas åndelige 
og kulturelle betydning for bygda, og er en pådriver og 
inspirator for dugnad i og rundt kirka. Erik si   foredrag 
«700-års kirkehistorie på 7 minu  er» skapte både 
engasjement og ny innsikt blant  lhørerne.
Juryen vil også fremheve hans betydelige engasjement 

2017. De  e ble et stort og fysisk krevende arbeid, og 
Erik s  lte opp med traktor og arbeidslag. Erik var også 
pådriver og inspirator og fi kk med seg mange andre 
frivillige. 
Juryen takker for enestående innsats, engasjement 
og ressursbruk og håper Nidarosen kan være med å 
inspirere  l videre tjeneste. Vi ønsker Erik To  e Guds 
rike velsignelse i liv og tjeneste.»

Det var Rådgiver Aud Kris  n Saltvik Aasen 

Salmenes bok fra 1854

Bildet er av en bokkasse med gamle 
bøker, bl.a. salmenes bok fra 1854 og en 
bok fra 1876 som forklarer bibeltekster.
Bokkassen har menighetsrådet i Horg 
mo  a   fra prest Harald Hauge fra Røros 
og denne teksten medfølger:

Bøkene og boksen/etuiet er kjøpt på en 
auksjon på Horg av Hans Horrigmo en 
gang før 1970. Hans var sønn av Hans-
Mar  n Horrigmo, som var lokfører (NSB) 
fra Trondheim, med slekt fra Horg.

Hans samlet på gjenstander fra lokal-
samfunnet på Horg som han slektet 
fra. Han endte opp i USA, hvor han 
ble gi   med en japansk-amerikansk 
kvinne. Det er deres da  er Hisa 
(Gunhild) Horrigmo Zhu som formidlet 
bøkene videre  l meg, e  er at hennes 
far døde for noen år siden. 

Hun syntes det var mest rik  g at de 
kom  lbake  l opprinnelsesstedet. I 
mellom  da har de altså stå   i bokh-
yller både i Japan og i USA.
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Slik kan du påvirke kirken
- Vil du påvirke hvordan kirken fremstår, eller 
hvordan kirken skal arbeide i di   lokalsamfunn, 
er muligheten her akkurat nå, sier Knut Ki  elsaa. 
Han er ansvarlig for gjennomføringen av Kirke-
valget 2019 i Nidaros. Og han oppfordrer alle  l å 
gripe muligheten og s  lle som kandidat.

Vi skal velge menighetsråd
Å si  e i menighetsråd gir muligheter i alle retn-
inger i lokalsamfunnet. Det kan handle om kultur, 
eldreomsorg, trosopplæring, kirkebygg eller hvor-
dan den lokale gudstjenesten skal være. Kirka skal 
ikke tres nedover hodet på dem som bor i bygda, 
alle som bor der skal ha mulighet  l å påvirke, 
understreker Ki  elsaa.

I år har alle skolene i Melhus bli   u  ordret  l å øve på salmen 
«Den store stjerna som steig i aust»  l skolegudstjenestene. 
Og menigheten skal synge salmen i alle kirkene i Mehus på jula  en.

Det er fl o   å synge julesalmer! I år har 
vi valgt å la salmen «Den store stjerna 
som steig i aust» være med å prege 
julegudstjenestene i Melhus. Den skal 
være «vår» julesalme i år. Salmen ble 
skrevet av Trygve Hoff  i 1987, og regnes 
som en av de nye julesalmene våre. 
Trygve Hoff  var oppvokst på Rognan i 
Nordland. Han var saltdaling og nor-
dlending og henta inspirasjon  l mange 
av tekstene sine fra landsdelen. «Vår» 
julesalme ble i sin  d skrevet  l Sissel 
Kyrkjebøs juleplate i 1987. Trygve Hoff  
skrev også tekster  l andre ar  ster. De 
best kjente er kanskje «Har en drøm» 
og «Ei hand å holde i», - begge gi    l 
Jørn Hoel.
For sang – og visemiljøet i Norge var 
det et stort tap da Trygve Hoff  gikk bort 
i så al  or  dlig i 1987, samme år som 
han altså skrev «vår» julesalme. Men 
heldigvis – mange av sangene hans le-

ver videre og er  l stor glede for mange.  
I Norsk Salmebok fra 2013 har er han 
representert med to salmer. «Vår» jule-
salme, og  «Nordnorsk julesalme». Den 
sistnevnte har han også skrevet melodien 
 l, - mens det er Svein Gundersen som 

har skrevet melodien  l «vår» julesalme, 
og også  l en rekke andre sanger av 
Trygve Hoff . 
Under salmemaraton «Salmeboka minu   
for minu  » i Vår Frue kirke høsten 2014, 
hvor hele salmeboka ble sunget fra perm 
 l perm med kor fra hele landet, ble vår» 

julesalme framført av Malvik Blanda-
kor. Hele salmemaraton kan du høre 
på nrk. «Vår» julesalme fi nner vi under 
5.episode; og den står på nr. 92 i Norsk 
Salmebok. (Se h  ps://tv.nrk.no/serie/
salmeboka-minu  -for-minu  /sesong/1/
episode/5) Det blir fl o   å synge denne 
salmen i fullsa   kirke! Det er lov å øve!

ÅRETS  JULESALME i Melhus
Den store stjerna steig i aust
Av Merete Sand

Den store stjerna som steig i aust 
med ljos over verda,

tende vår von for fram  dsferda 
i heimsens mørke haust.

Den store stjerna gjer oss fri
Med si   bod no ved jule  d.

Den store stjerna for fyrste gong
bar bod om ein frelsar.

Fa   g og rik går fram og helsar 
eit nyfødd barn med song.

Den store stjerna gav oss ord
med ei von for vår veike bror.

Den store stjerna i na  a kald
har synt oss eit under.

Lyser med trøyst i tunge stunder
for folk i tusental.

Den store stjerna høg og klår
er vårt ljos på den veg vi går.

Den store stjerna står klår som før
og ber oss å dela,

gje alt vi kan, og såra hela
hos våre svoltne brør.

Den store stjerna gjer oss fri
med si   bod no ved jule  d.

Vi skal også velge bispedømmeråd og kirkemøte
Det er ikke bare lokalmenigheten si   råd som skal velges i Kirkevalget 
2019. Hvert bispedømme har også et eget bispedømmeråd, som vedtar 
regionale kirkesaker, deltar i nasjonale høringer om kirken eller gjennom-
fører  lse   nger av prester og andre ansa  e. Og ikke minst: Bispedøm-
merådenes medlemmer utgjør Kirkemøtet. De  e er kirkens «stor  ng» 
som behandler overordnede nasjonale saker. 

For de ulike frister som gjelder valget, se Daglig leders spalte side 4.

Knut Ki  elsaa er prosjektleder 
for Kirkevalget 2019 i Nidaros. 
(Foto: Magne Vik Bjørkøy)

 Takk for hjelpen!
Ved utgangen av oktober har ca 
450 personer betalt  l sammen 
kr 102.700.-  l Helg i bygda. 
Hjertelig takk for disse gavene, 
som gjør oss i stand  l å fortse  e 
utgivelsene våre! Men siden 
budsje  et vårt er kr 120 000,- i 
gaver, skulle vi gjerne ønske at 86 
personer  l brukte blanke  en for 
å betale kr 200,- hver. Det er ennå 
ikke for sent å gi et bidrag. Alle 
gaver er like kjærkomne. 

Dersom dere ikke har blanke  en 
lenger, er bankkontonummeret 
4230 20 12517, og merk 
talongen: Frivillig gave  l Helg i 
bygda.
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Diakonen 
informerer
Tone Njøs

Flå eldresenter
Andakter onsdager kl.11.30
5. og søndag 23. des. 16. og 30. jan, 
13. og 27.febr., 13., og 27. mars.
Flåtreff  torsdag kl. 17.30 – 19.00
13.des., 24.jan., 21. febr., 21.mars
For skyss, ring Margot Bjørseth, 
tlf. 918 95 980. 30 kr i egenandel t/r. 

Horg sykeheim
Andakter onsdager kl. 12.30
5. og søndag 23.des., 16. og 30.jan.
13. og 27. febr., 13, og 27.mars
Horgtreff  onsdager 11:00 - 12.30
28.nov., 12.des., 9. og 23. jan.,
6. og 20. febr., 6 og 20. mars
Skyss: Diakoniutvalget sørger for 
felles skyss. 40 kr t/r. 

Hølonda helsehus
Andakt   rsdager kl. 11.00
4. og man. 24.des.(obs: kl.12)
15. og 29. jan., 12. febr. (obs. kl.16),  
26. febr., 12. og 26. mars
Hølondatreff  
fredager kl. 11.00 - 12.30.
7.des., 11. jan., 8. febr., 8. mars

Buen
Annenhver onsdag
Sangstund på avdeling kl. 11.30 
Andakt i peisestua kl.12.00. 
28.nov., 12. og søn.23. des. (kl.16),
9. og 23. jan., 6. og 20. febr.,
6. og 20. mars
Formiddagstreff  
torsdager kl. 10.30.
29.nov, 10.jan, 7.feb, og 7.mars. 
Se gult program for detaljer.

Du er hjertelig velkommen på treff  og 
andakter!  

Fra 1882 kunne overhøringa av konfi rmantene legges  l 
en annen dag enn selve konfi rmasjonsdagen, og i 1968 
vedtok Flå menighetsråd at de ville gjøre det. Da ble det 
også aktuelt å skaff e konfi rmantkapper, og vedtaket i 
menighetsrådet lød slik:
Sak 9/68: «E  er hens  lling fra årets konfi rmanter om å 
få konfi rmantkapper, ble det vedta   som prøveordning 
å få låne kapper i Melhus eller Horg»

Årets 50-årskonfirmanter kunne altså, søndag 9 
september, ikke bare feire sin egen konfirmasjon, men 

Gavekort  l jul
Ønsker du å gi en økonomisk støtte 
til gavekort til jul, så kan penger 
settes inn på 
konto 4230 09 02183. eller Vipps: 
116120 (Melhus sokn)
Merk innbetalingen 
«Juleinnsamlingen». 
Har du lyst  l å gi en julegave  l noen 
som trenger det, ta kontakt med 
diakonen for informasjon.
På forhånd tusen takk for alle bidrag!
 

Kvinnenes internasjonale 
bønnedag: 
Fredag 1. mars kl. 11.00 på Melhus 
bedehus

KN-aksjon                
9. april kommer bøssebærerne på 
dørene. Ta godt i mot dem når de 
kommer!

også feire innføringa av konfirmantkapper i Flå. En fra 
konfirmantkullet forteller: «Vi hadde sogneprest Ola 
Røkke som konfirmasjonsprest. Men han ble dessverre 
syk, så det ble ingen overhøringsgudstjeneste på oss. 
Og vi fikk en vikar til konfirmasjonsgudstjenesten».

Men ingen husker navnet på presten som tok over som 
vikar. Heller ikke hvor disse kappene ble utlånt fra eller 
hvor de nye ble kjøpt fra. Heller ikke hvem som hadde 
ansvaret for konfi rmantkappe-prosjektet  l å begynne 
med. Hvis noen vet noe om de  e, er jeg takknemlig for 
 lbakemelding.

Vil du bli frivillig medhjelper i diakonien?
I diakonien har vi mange oppgaver hvor vi har bruk for frivillige medhjelpere! Har du lyst  l å bli med i 
fellesskapet, så har vi plass  l deg! Send melding eller ring diakonen: 48202839 eller send epost  l 
tone.njos@melhus.kommune.no   

50-årsjubileum for konfi rmantkappene i Flå kirke.

Årets 50 års konfi rmanter i Flå:
1 rekke fra venstre: Rannveig Solgun Laugen, Arna Alida 
Buan, prest ukjent, Liv Anne Kværnes Kolstad, Rigmor Fremo 
Øyen,
2 rekke: Per Bolland, Marit Langland, Solrun Bolland 
Steigedal, Velaug Mid  lå, Norun Mari Råen, Inger Tove 
Holthe Flø  um, Solveig Anita Aune Krohn, Per Eidsmo.
3 rekke: Brage Holm, Morten Langland, Odd Jarle Røste, 
Arnfi nn Bolland, Kjell Nesset, Ola Norvald Skarhaug.

For Flå menighetsråd
Eldbjørg Engan
Tlf 47900972
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BARNAS  S I DE

Adventsstund
Melhus menighet inviterer de som er 7 år  l adventsstund søndag 
9. desember på Melhus bedehus. Vi håper de vil ta med seg hele 
familien, men det er også mulig å komme alene. Vi venter på julen 
og det skal vi feire med sang, bibelfortelling, julespill, leik, boller, 
frukt og pepperkaker. 
Faddere og venner er velkommen kl 17.00 på MUV. Der vil barna 
delta med et enkelt lite julespill. MUV er en familiesamling som 
holder  l på bedehuset. Påmelding innen 2. desember på www.
kirken.no/  m 

Prikk  l prikk 
Tegn en strek fra 1  l 2  og så videre. Hva skjuler seg?

Jesu fødsel 
Fri   fortalt e  er Markus 2 og Ma  eus 1-2 
For omtrent 2000 år siden, levde ei ung dame som het 
Maria. Maria hadde baby i magen, det hadde hun få   
vite av en engel. Engelen hadde sagt at denne babyen 
skulle bli ny konge for hele verden! Maria og kjæresten 
hennes, Josef, var på vei  l en by som het Betlehem. 

Da de kom fram  l Betlehem, viste det seg at det ikke 
var noe ledig rom for dem. Til slu   mø  e de en vertshu-
seier som lot de få lov å bo i stallen hans sammen med 
dyrene. Og der, den na  en, ble babyen født. Maria og 
Josef la babyen i en krybbe, og gav ham navnet Jesus. Et 

stykke utenfor byen var det noen 
gjetere som passet på sauefl ok-
ken sin. Mens de sa   der, kom det 
plutselig et sterkt lys, og mange 
engler viste seg for dem. Gjeterne 
ble veldig redde! Men englene 
sa at de kom med en god nyhet! 
De fortalte at det var født en ny 
konge for alle menneskene - og 
hvis de fulgte den nye stjerna som 
var kommet på himmelen, ville de 
fi nne det lille barnet i en krybbe. 
Gjeterne gikk av sted, og de fant 
Jesusbarnet og 
Josef og Maria. Li   senere dukket 
det opp tre vise menn. De kunne 
masse om stjernene på himmelen, 
og hadde se   at det hadde 
kommet en ny stjerne. De tenkte 
at det betydde at det nå var født 
en ny konge, så de tok med seg 
dyre gaver og dro e  er stjernen. 
De fant også Jesusbarnet sammen 
med Maria og Josef i stallen, og la 
seg ned på kne og hyllet babyen, 
den nye kongen, mens de ga ham 
gavene: Gull, røkelse og myrra.



SLEKTERS GANG
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Takk !

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 
Døpte:
26.08. Peder Geving Kvaal, Eirik 
Stubsjøen. Hans Chris  an Rønning 
Pedersen, Oliver Dahle Arntzen
16.09. Iver Hestegrei, 
Tuva Erlien Myrvold.
07.10. Mar  ne Vikan Blokkum, døpt i 
Hølonda kirke
14.10. Adrian Isbrekken Sagmo
21.10. Marius Aunet Opland,
Mino Levander Haukaas
04.11. Casper Singstad Anderson,
Mar  n Antonio Hansen
Vigde:
20.10. Ann-Elisabeth Reiten og S  an 
Skjærstad Johansen
Døde:
28.08. Ivar Tranmæl f. 1934
29.08. Arngeir Olsen f. 1941, begravet 
på Ålen kirkegård
01.09. Bjørn Smørsgård f. 1936
10.09. Bernt Ingvald Nervik f. 1926
22.09. Kåre Halvor Vårvik f. 1928, 
begravet på Leinstrand gravplass

23.09. Anne Eline Aune f. 1948
27.09. Anne Marit Ler f. 1946
29.09. Kari Bern  ne Hovin f. 1921, 
begravet på Horg gravplass
18.10. Johannes Karlgård f. 1922
28.10. Greta Holthe f. 1948

Horg 
Døpte:
26.08. Emilie Furuhaug Frøyland
09.09. Almar Bolland Sundli, døpt i Flå 
kirke
29.09. Arthur Johannes Kant Glørstad, Ola 
Gylland. Even Hansen
21.10. Sarah Nova Thue, Mikkel Esphaug 
Bakken, Kaja Andresen-Risberg
04.11. Oline Østerås Bjerkan, døpt i Flå 
kirke
Døde:
30.06. Jan Morten Buseth f. 1960
03.09. John Haarberg f. 1931
04.09. Bjørg Meland f. 1933, begravet på 
Melhus gravplass
10.09. Kari Moum f. 1935
20.09. Berit Hammerås f. 1927
25.10.  August Oliver Fredriksen f. 1942

Hølonda
Døpte:
02.09. Casper Lufall,
Leo Mar  nus Jacobsen-Bach
Vigde:
28.07. Therese Wangberg og Jan Henrik 
Sunnset
20.10. Cathrine Skogstad og Bård Egil 
Alstad
Døde:
08.09. Sigrid Åmot f. 1929

Flå
Døpte:
26.08. Åsa Steig Høiby
23.09. William Bakkli Sætervold, døpt i 
Jøssund kirke
30.09. Einar Kjøsen, døpt i Melhus kirke
Vigde:
08.09. Vibeke Hay Wold og Per Borten

Buen Helse- og Omsorgssenter:
Avdeling Gimsebu takker pårørende og givere for 
pengegaven vi har mo  a   i forbindelse med Ivar 
Tranmæl sin begravelse

Kor   dsenheten takker pårørende og givere for 
pengegaven vi har mo  a   i forbindelse med 
Bernt Ingvald Nervik sin begravelse.

Buen Helse- og Omsorgssenter takker pårørende 
og givere for pengegaven vi har mo  a   i 
forbindelse med Kari Hovin sin begravelse.

Hølonda helsehus takker hjertelig 
- for pengegave gi   i forbindelse med 
begravelsen  l Agnes Næve. Pengene er gi    l 
trivsels  ltak ved helsehuset.
- for pengegave gi   i forbindelse med 
begravelsen  l Sigrid Åmot. Pengene er gi    l 
Hølonda helsehus avd. Kåret.
 
Horg sykehjem
Avdeling Mid  un takker hjertelig for mo  a   
pengegave e  er 
Berit Hammerås sin begravelse

Melhus kirke:
”I denne søte jule  d”, en julekantate av Arne Dagsvik, 
1. desember kl. 18.00.
Sangkoret Heimklang i samarbeid med koret Våren Viggja, 
solister og orkester. Dirigent Bjørn Vevang

Melhus kirke: 
Vi synger og spiller julen inn søndag 16 desember kl 17.00                       
Gra  s inngang. Gave  l et Misjonsprosjekt i Bangladesh, 
Mar  n Luther College. Arrangør er Melhus Normisjon.

Horg kirke: 
mandag 17. desember. Hovinkoret, Lundarljom og Horg 
musikkorps deltar.

Flå kirke: 
Vi synger og spiller jula inn fredag 21 desember kl 19.00 
Organist Magnus Noreen, Horg- og Flå juniorkorps, 
Jubilate Duo, Lundarljom, Flå musikkorps

Vi synger julen inn
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Søndag 2. desember
1 søndag i advents  den
Ma   21, 10-17
Flå kirke kl 18.00
Lysmesse v/Vespestad, Konfi rmantene 
deltar, Ofring: Konfi rmantarbeidet
Horg kirke kl 11.00
Familiegudstj. v/Vespestad og Hugdal
Kode B. Dåp. Ofring: Trosopplæringa
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand. Vi tar imot 
freds-lyset fra Betlehem. Speidere/
speiderkonfi rmanter deltar. Dåp. Ofring: 
KFUK/KFUM-speiderne. Kirkekaff e

Søndag 9. desember
2 søndag i advents  den. Joh 16, 21-24
Hølonda kirke kl 19.00
Lysmesse v/Morland. Utdeling av NT  l 
5. klassinger. Konfi rmantene deltar.
Ofring: Lys  l verden. 
Skyss: Kåre Krokhaug tlf. 481 60 481
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Morland. Dåp. Ofring: 
Menighetens juleinnsamling. Kirkekaff e

Søndag 16. desember
3 søndag i advents  den. Joh 5, 31-36
Flå kirke kl 11.00
Gudstj. v/Vespestad
Ofring: Menighetens arbeid
Horg kirke kl 16.00
Lysmesse v/Vespestad
Ofring: Konfi rmantarbeidet
Øye Grendahus kl 11.00
Gudstj. v/Merete. Ofr.: Øye Grendahus

Mandag 24. desember - Jula  en
Luk 2, 1-20
Flå kirke kl 14.00
Jula  ensgudstjeneste v/Vespestad
Ofring: Menighetens arbeid
Horg kirke kl 16.00
Jula  ensgudstjeneste v/Vespestad
Ofring: Menighetsarbeidet
Hølonda kirke kl 14.00
Jula  ensgudstjeneste v/Morland
Ofring: Menighetsarbeidet
Melhus kirke kl 13.00
Jula  ensgudstjeneste v/Sand
Ofring: Menighetsarbeidet
Melhus kirke kl 15.00
Jula  ensgudstjeneste v/Sand
Ofring: Menighetsarbeidet

Tirsdag 25. desember- Juledag
Joh 1, 1-14
Melhus kirke kl 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Morland
Dåp. Ofring: Kirkens nødhjelp

Onsdag 26. desember
2 juledag
Joh 16, 1-4a
Flå kirke kl 11.00
Høy  dsgudstj. v/Flø. Na  verd. Ofring: 
Menighetens misjonsprosjekt i Nepal
Horg sykehjem kl 14.00
Høy  dsgudstj. v/Flø. Na  verd
Hølonda kirke kl 11.00
Høy  dsgudstj. v/Sand. Vandrena  verd.
Ofring: Det norske misjonsselskap
Skyss: Marie Kulbrandstad tlf. 913 37 527

Søndag 30. desember
Romjulssøndag
Luk 2, 25-35
Hølonda kirke kl 11.00
Minnegudstj. v/Morland og Njøs
Skyss: Elfrid Blokkum tlf. 932 19 754

Tirsdag 1. januar
Ny  årsdag/Jesu navnedag
Ma   18, 19-20
Melhus kirke kl 11.00
Høy  dsgudstj. v/Morland
Dåp. Kirkekaff e

Søndag 6. januar
Kris   åpenbaringsdag
Flå kirke kl 14.00
Minnegudstj. v/Vespestad og Njøs
Horg kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Melhus kirke kl 11.00
Familiemesse v/Sand. Gang rundt 
juletreet e  er gudstjenesten

Søndag 13. januar
2. søndag i åpenbarings  den
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Morland. Dåp

Søndag 20. januar
3. søndag i åpenbarings  den
Korsvegen bedehus kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand

Søndag 27. januar
4. søndag i åpenbarings  den
Horg kirke kl 14.00
Familiegudstjeneste v/Vespestad
Utdeling av 4-årsbok
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand. Dåp

Søndag 3. februar
5. søndag i åpenbarings  den
Flå kirke kl 11.00
Familiegudstjeneste v/Vespestad
Utdeling av 6-årsbok

Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Morland

Søndag 10. februar
6. søndag i åpenbarings  den
Hølonda kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Morland
Melhus kirke kl 11.00
Familiegudstj. v/Sand og Hugdal

Søndag 17. februar
Såmannssøndag
Horg kirke kl 11.00 v/Sand
Melhus kirke kl 11.00  v/Morland.

Søndag 24. februar 
Flå kirke kl 14.00 v/Flø og Njøs
Melhus kirke kl 11.00 v/Flø og Njøs

Søndag 3. mars - Fastelavnssøndag
Hølonda kirke kl 11.00 v/Morland
Melhus kirke kl 11.00 v/Vespestad.

Onsdag 6. mars - Askeonsdag
Lundamo misjonshus kl 17.00
«Fra fest til faste». Karneval for 5-åringer
v/Sand og Sandberg

Søndag 10. mars
1.søndag i faste  den
Horg kirke kl 14.00 v/Morland og Njøs
Melhus kirke kl 10.00
Undretur for 4-åringer
Melhus kirke kl 11.00 v/Sand og 
Sandberg

Søndag 17. mars
2. søndag i faste  den
Flå kirke kl 11.00 v/Vespestad
Melhus kirke kl 11.00 v/Flø

Søndag 24. mars
Maria budskapsdag
Hølonda kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Diakoniens dag
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Morland

Lørdag 30. mars
Melhus kirke kl 12 -14
Samling for 5- og 6-åringer

Søndag 31. mars
Horg kirke kl 11.00 v/Morland
Melhus kirke kl 11.00 v/Sand og 
Sandberg
 
Søndag 7. april
Melhus kirke kl 11.00 v/Sand
Hølonda kirke kl 17.00 v/Morland



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
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