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DET   ER   KRAFT    I    JESU 
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KIRKEKONTORET OG 
PRESTEKONTORET
Ekspedisjon: kl. 09.00 – 15.00
Søreggen 2, 7224 Melhus
Tlf. 72 85 86 21 /72 85 80 00
kirkekontoret@melhus.kommune.no
www.kirken.no/melhus

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.

For noen år siden ble det gjennomført en 
gallupundersøkelse hvor en spurte om 
hvordan folk forholdt seg  l oppstandelsen. 
Følgende svaralterna  v var sa   opp: ”Tror 
du på beskrivelsen av Jesus oppstandelse, 
tror du ikke på beskrivelsen, eller har du ikke 
gjort deg opp noen oppfatning om de  e?” 
Det er ingen  ng i evangelieberetningene i 
Det nye testamente som tyder på at disip-
lene ventet på Jesus oppstandelse som en 
naturlig fortse  else e  er det som skjedde 

på den dagen vi kaller langfredag. Lagt mindre at de dikta opp historien. 
Jesu døde og ble lagt i en grav. Og mismot og frykt bredte seg blant Jesus 
venner. Kvinnene som kom for å se  l grava påskemorgen fant steinen at 
steinen foran gravåpningen var  ernet, og grava tom. Hva så?  Det åpnet 
naturligvis for spekulasjoner. Noen kunne ha stjålet liket! Ingen  ng er 
mer tomt enn en tom grav. Vi vet ikke hvordan det gikk  l. Men vi kjenner 
fortse  elsen. Det nye testamente forteller at Jesus viste seg for vennen 
sine. Først for Maria Magdalena ved grava. Og senere for disiplene. Men 
evangeliene legger heller ikke skjul på at noen tvilte. Likevel kom mange 
e  er hvert  l tro på Jesus og hans budskap om Guds kjærlighet og en-
delige forsoning med mennesket. Gud må  e selv frelse mennesket med 
sin nåde. 

Askeonsdag innleder faste  da i kirkeåret. Salmen Jesus ly   di   ljose merke 
med tekst av Elias Blix  (nr. 115 i Norsk salmebok, se side 5 i de  e bladet) 
har vært  gjennomgangssalme på alle gudstjenestene i faste  da i de fi re 
menighetene i 
Melhus i år. Salmen er datert 1890 og bærer preg av å bruke ord og 
billedspråk som kanskje er fremmed for mange, velkjent for andre. Salmen 
beskriver at selv om hele menneskeslekten er underlagt synden, har vi 
med Jesu ljose merke, - hans nakne kors – har få   del i hans seier over 
mørket. Derfor kan vi se lyset fra ham som stråler inn i hjertet vårt. Salmen 
slu  er med at hver og en av oss får bekre  else på at det Jesus har gjort 
gjelder også for meg: Kvar som ordet gøyma vil, og i tru deg høyra  l, han 
er løyst frå mørkers velde  - du, den sterke mørkret felde.

Tilbake  l gallupundersøkelsen jeg refererte  l over. Spørsmålet kunne ha 
vært s  lt annerledes. Og kanskje skarpere og mer u  ordrende på denne 
måten: Hvilke konsekvenser får beretningen i evangeliet om Jesu opp-
standelse for di    liv i dag? 
Jesus ville gjenoppre  e det som var ødelagt, frigjøre mennesker, og gi ny   
håp. Jesus viste omsorg for skaperverket. Og han u  ordrer oss  l å 
engasjere oss i kampen for vår neste og å ta vare på skaperverket. Intet 
mindre. Påsken gir oss mot  l å tro, kra    l å handle og håp for vår verden. 
Døden har ikke siste ordet. Dramaet som utspiller seg i Jerusalem Jesus 
siste påske innleder livets fest. Det er kra  en av Jesus oppstandelse. 

God påske!  
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LEVER   I   HÅPET

Av Kjell Arne Morland

Ha pengene klare  rsdag 9.april!
Da kommer konfi rmanter og frivillige med bøsse for 
å samle inn penger  l Kirkens Nødhjelps årlige faste-
aksjon. Hvis du ikke er hjemme, se nederst for andre 
givermuligheter.

Dersom du ikke er hjemme på aksjonsdagen, kan du stø  e aksjonen direkte ved å:

- Sende SMS med kodeord GAVE  l 2426 (200 kroner)
- Vippse valgfri   beløp  l 2426

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

– Vi hadde ikke mye, men siden vi hadde geiter hadde 
vi likevel et godt liv. Så kom tørken og gjorde om på livet 
vårt, sier Ikran Abdi Ahmed, 19 år, tobarnsmor og enke. 
E  er å ha mistet alt se  er hun sin lit  l at Gud passer på 
den lille familien hennes.
Vi møter henne i Jilab 3, en fl yktningleir i byen Garowe, 
nordøst i Somalia. På armen har hun da  eren Idil på to 
år. Og rundt bena hennes løper en smilende og leende 
Halimo, storesøster på fi re. I vel et år har de bodd her, 
e  er at tørken sa  e inn for alvor og alt raknet.

SJOKKBESKJEDEN
– Vi hadde ikke mat, og så forsvant vannet  l geitene 
våre. Vi hadde knapt nok vann  l oss selv. Da alle dyrene 
døde bestemte vi oss for å reise  l et sted vi kunne 
få vann, sier Ikran. Mannen fi kk jobb som soldat. Den 
lille lønnen ga familien håp, de kunne leie et lite hus i 
utkanten av byen. Huset var svært enkelt, men hadde 

– Bortse   fra vann har vi ingen  ng. Vi lever fra dag  l 
dag. Den siste uken har jeg ha   noen proteinkjeks å gi 
jentene, nå er det snart slu   på dem også, sier Ikran 
og tørker kjeksrester rundt munnen  l lille Idil. Halimo 
runder hjørnet med en breddfull vannkanne.

MÅ HJELPE MAMMA
– Ja, det er li   tungt, men jeg klarer det bra, sier hun og 
smiler.
– Jeg er sulten. Jeg spiste bare noen kjeks i går kveld, og 

både vann og toale  . Tak-
ket være mannens inntekt 
klarte de seg bra en stund, 
mens alle rundt var ram-
met av tørken. Så en dag 
kom sjokkbeskjeden. Ikrans 
mann og barnas far var 
drept i kamp.

FRA DAG TIL DAG
– Jeg så ham siste gang i 
begynnelsen av  oråret, 
sier Ikran og tørker vekk 
et par tårer fra det støvete 
kinnet. Den håpløse 
situasjonen  l tross, hun 
smiler  l Halimo da den lille 
jenta går for å hente vann 
 l familien fra en av van-

npostene Kirkens Nødhjelp 
har bygget i leiren. Rent 
og trygt vann fra borehull 
et par hundre meter ned i 
grunnen.

ikke noe i dag  dlig. Jeg skulle 
gjerne gå   på skole, men 
jeg må hjelpe mamma. Jeg 
skulle ønske jeg hadde en ball 
jeg kunne leke med, og en 
tegneblokk jeg kunne tegne i. 
Men det går bra, for vi leker 
likevel.

LEVER I HÅPET
Med minstejenten kny  et 
te    l kroppen feier den 
unge moren utenfor det 
svært så enkle huset, sa   
sammen av noen stokker, 
spiler og tøystykker i alle 
slags farger. En godt voksen 
dame kommer mot de to og 
rekker Ikran en blå, liten 
plastpose. Det er li   mat  l 
den lille familien.
– Vi lever fra dag  l dag. Jeg 
kan bare håpe at Gud vil 
passe på oss.
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Har dere få   barn i familien?

Husk å melde dåp så snart planene er klar.

Ring kirkekontoret 7285 8621

Se kirken.no/melhus 
for de opplysningene dere trenger 

Jesus velsigner oss
Hølonda kirke har et svært uvanlig mo  v på alter-
tavla si. Det er det nederste maleriet på altertavla, 
som viser Jesus sammen med disiplene på Skjær-
torsdag. Mo  vet er svært vanlig, og fi nnes i mange 
kirker over hele landet. Men på Hølonda er det en 
svært spesiell detalj, som man visstnok ikke vet av 
noen andre som har.
 Jeg spør o  e skoleelever når de vises om i kirken. 
Kan dere se noe spesielt med Jesus her? Alle ser 
glorien, men ser dere noe mer? Noen ganger kom-
mer det fra en observant elev: Jesus har 6 fi ngre! 

FLÅ KIRKE 225 ÅR

Vi vil markere på mange forskjellige vis!
Jubileumsprogrammet kommer i neste nummer. Det 
skal være noe for enhver smak, unge som eldre.

Ellers skal vi selvfølgelig ha vår årlige vårdugnad, både 
innvendig og utvendig, som annonseres senere. Der 
ønsker vi også alle velkommen, så vi sammen kan få den 
vakre kirka vår  l å skinne, og kirkegården  l å vise seg 
fra sin beste side!

Senere vil jeg presentere tre av våre trofaste medar-
beidere gjennom mange år;
Organist Margot Bjørseth, lokal kirkeverge Johan Stren-
gen og kirketjener Erling Johansen.

Eldbjørg Engan
Har maleren glemt å telle mens han malte, eller lig-
ger det en bevisst tanke bak? Jeg tror det siste Jeg 
tror at han vil ha fram at Jesus er mer enn et vanlig 
menneske, at han er Guds sønn med stor makt. 
Derfor har han både glorie og en ekstra fi nger på 
den hånda som han velsigner oss med!

Konsert i Melhus kirke:
28. april kl. 16.00: Konsert med kammerkoret 
«Ensemblet Dali» fra Kris  ansund; kormusikk av Anton 
Bruckner, Frank Mar  n, James Macmillan og Henning 
Sommero

Sommerjobb i Horg?
Horg menighetsråd trenger hjelp i sommer  l vanning 
og luking av legatgravstedene ved Horg kirke.
Jobben passer for skoleungdom og arbeidet vil strekke 
seg fra midten av juni  l midten av august. De  e vil 
være li   avhengig.

Spørsmål om jobben? Ta kontakt med leder i Horg 
menighetsråd, 
Eli Stølan, telefon 414 32 080.

Kort og enkel søknad sendes  l:
Horg menighetsråd ved Eli Stølan: 
e-post: stolan-e@online.no
Post: Skoles  en 2, 7232 Lundamo,

Søknadsfrist: 1. mai 2019.
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Det er Elias Blix, kirkeminister i 
1884-1888, professor i hebraisk, 
og hele livet en salmedikter og 
forkjemper for det nynorske 
språk, som utgav denne salmen 
i 1890. Se omtale i andakten på 
side 2.

Jesus, ly   di   ljose merke, 
du som over mørket vann! 
Syn at enn du er den sterke 
som mot Satan sigra kan! 
Om han kjem i engleham, 
fer med lygn og løyndom fram, 
om med vald han vil oss herja, 
du, den sterke, kan oss verja!

Me som i vår synd var selde, 
ved din siger fridom vann, 
me som låg i mørkers velde, 
me no ljoset skoda kan 
som i frå di åsyn klårt 
strålar inn i hjarta vårt – 
kan med løyste tunger tala, 
ved di   ord all hugso   svala,

Sæl er den velsigna moder 
som deg under hjarta bar! 
Ja, og sæl den minste broder 
som deg tru  l enden var! 
Kvar som ordet gøyma vil 
og i tru deg høyra  l, 
han er løyst frå mørkers velde – 
du, den sterke, mørkret felde.

Jesus, lyft ditt ljose merke

Gudstjeneste for trafi kkskadde
Søndag 27. januar var det duket for nok en gudstjeneste og minne-
markering for trafi kkskadde i og ved Horg kirke. 
Tidligere har denne gudstjenesten bli   holdt på høsten, men ble nå fl y-
 et  l på nyåret. De  e for at konfi rmantene skulle kunne være  l stede. 

De har  dligere vært oppta   med konfi rmasjonsleir når gudstjenesten 
har bli   avholdt.
Ca. 125 personer mø  e i kirka. Merethe Sand holdt gudstjenesten. 
Vikarprest Jan Tore Vespestad, representanter fra poli   og brann-vesen 
var også  l stede. Poli  koret og Kor Sprø  , trafi kkskadde-foreningen si   
kor, sang under gudstjenesten.
E  er gudstjenesten ble trafi kken stoppet utenfor kirka. Med fakler og 
e   minu  s s  llhet ble de døde og skadde i trafi kken minnet.
Mange av de som mø  e i kirka kom også på kirkekaff e på Misjons-huset 
e  erpå. Leder i Horg menighetsråd, Eli Stølan, ønsket velkommen. Me-
nighetsrådet  serverte kveldsmat og kaff e.
Det ble en trivelig stund med mye sang og musikk.  Kor Sprø   og organ-
ist Magnus Noren  bidro  l de  e. I  llegg fortalte en ansa   i poli  et om 
jobben de gjør for trafi kksikkerheten og hva hver og en av oss må gjøre 
for at veien skal bli et tryggere sted å ferdes.
Foreningen for trafi kkskadde takket og sa de sa  e stor pris på arrange-
mentet.

Årets fastesalme

Bilder fra markeringen for trafi kkskadde:
Øverst:
E6 bl3e stengt ved Horg kirke under e   
minu  s s  llhet for trafi kkofre i året som 
gikk.

Nederst:
Personskadeforbundets eget kor “Kor 
sprø  ” sang sin egen sang og Trond-
hjemsna  .

FOTO: Harald Danielsen
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BOKENS  ÅR

Hvorfor har vi et bibliotek i kommunen?
Av Kjell Arne Morland

Melhus bibliotek kunne ikke få   en mer sentral beliggen-
het: Midt i rådhusbygget i første etasje med egen 
inngang. Biblioteket vil også være en sentral ins  tusjon 
 l innbyggernes beste. Fra 1850-tallet vokste det fram 

en folkeopplysningstanke i Norge. Den medførte at det 
ble dannet mange ulike lag og foreninger for vanlige folk. 
Den medførte også framveksten av off entlige biblioteker. 
Den første bibliotekloven kom i 1935, men først med 
loven av 1947 ble det lovfestet at alle kommuner skal 
ha et folkebibliotek. Bibliotekene skulle være en vik-
 g byggekloss i et demokra  sk samfunn. Tjenestene 

skulle være gra  s. Dermed kunne alle, også samfunnets 
arbeiderklasse, skaff e seg både kunnskaper og gode 
leseopplevelser på like fot med de øverste klasser. Det 
er Brita Narjord, biblioteksjef i Melhus, som forteller oss 
de  e mens vi si  er rundt et salongbord i det innbydende 
og store forrommet  l biblioteket. 

Mange typer li  eratur og media
Fra starten av var det bøker og andre trykte medier som 
var hovedsaken, mens man i de senere årene også har 
få   utvalg i lydmedia, fi lmer, samt  lgang  l den digitale 
verden. Den store boksamlingen og skranken er i det 
store rommet innenfor oss, og der fi nner vi hyller for 
skjønnli  eratur, for krim, for poesi, for barnebøker, for 
ungdom, for ulike fagbøker som passer for folk fl est om 
for eksempel historie, pedagogikk, reisehåndbøker, ulike 
former for håndarbeid og mye mer. Bak oss er et lite rom 
med mye lokalhistorie og fi re-fem lesepulter som kan 
brukes av studenter. I det rommet vi si  er i, fi nnes en fi n 
samling av aviser og  dsskri  er, og på det ene fotoet kan 
vi se Brita Narjord med en av dem. Hun forteller også at 
de har en egen app slik at man online kan lese aviser fra 
hele verden. På det andre bildet ser vi Kris  n Lerli foran 
et lese-tre, der man har poser med en bok på norsk sam-
men med  lsvarende bok på et fremmed språk. slik at 
fremmedkulturelle kan få en fi n språktrening ved å lese 
dem sam  dig. Bak henne er hyller med mange bøker på 
mange ulike språk.

Ikke bare i rådhuset
Tidligere hadde biblioteket fi lialer i mange deler av kom-
munen, men det ble vanskelig å ha en god kvalitet over 
dem. Derfor er de nå innskrenket  l å bli skolebiblioteker, 
slik at bøker for barn og unge kan være le    lgjengelig 
for dem der de bor. Mange barnehager har også boksam-
linger på 50-60 bøker. Dessuten kjører bokbussen rundt 
i kommunen 7-8 ganger i året, og da annonseres det slik 
at alle kan komme for å låne.

Mer vekt på formidling
I de senere årene har bibliotekene lagt mer og mer 
vekt på formidling, sier Brita Narjord, for å s  mulere 
leselysten  l folk. Man arrangerer temasamlinger 
der hvem som helst kan komme, for eksempel ved 
at forfa  ere kommer på besøk. I  or var både Odd-
var Brå på besøk og Hans Børli ble presentert med 
opplesing, sang og musikk. Man arrangerer bok-kafé 
for fremmedspråklige, der de kan møte mange frivil-
lige nordmenn og snakke norsk, slik at de blir kjent 
med norsk språk og norske skikker. Man har også 
en språktreningsplass der en innvandrer får være to 
halve dager i uka for å hjelpe  l og også lese aviser 
sammen med andre. Men et  ltak er verd omtale i 
eget avsni  :

Lesegruppene
De siste 5-6 årene har det bli   dannet 3-5 lesegrup-
per med 8  l 15 medlemmer i hver. De møtes en 
gang annenhver måned, og samtaler om en  l tre 
felles bøker som alle har lest. Gruppene kan ta for 
seg ulike temaer. I  or hadde en gruppe fokus på 
nå  dsli  eratur om krigen. Andre har ta   for seg 
nordisk li  eratur, land for land. En gruppe har ha   
amerikansk li  eratur, og nå er fokus på canadiske 
bøker. Hensikten er å gjøre folk kjent med verdifull 
li  eratur som ikke blir omtalt i media. Det er et 
al  or snevert fokus på bestselgere der, mens bøker 
som er minst like verdifulle, forsvinner al  or o  e i 
skyggen. Det er også slik at folk danner lesegrupper 
på egen hånd. Da kan de få lese  ps av biblioteket, 
og også låne lokaler der om de ønsker det. De 
ansa  e ønsker å bidra  l mest mulig engasjement 
rundt lesing av bøker!

På off ensiven
De ansa  e på Melhus bibliotek forsøker altså å 
være på off ensiven for å øke leselysten. De er særlig 
ak  ve overfor barn og unge, og har om somrene 
et svært vellykket opplegg med «Sommerles» av 
bøker med registrering på ne  . Det er også et stort 
frivillig arbeid for å formidle li  eratur  l eldre. Siden 
boksamlingen stadig må fornyes, kaster man ikke 
de bøkene som går ut, men legger dem fram  l salg 
for 10 kroner pr bok. Her kan man gjøre gode varp. 
Det er i år 500 år siden de første bøkene ble tryk-
ket i Norge. Det er ingen  ng som tyder på at trykte 
bøker vil dø ut med det første.
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Norges eldste, trykte bøker

De eldste norske trykte bøkene er «Missale Nidrosiense» 
og «Breviarium Nidrosiense», som ble trykket henhold-
svis i København og Paris i 1519. Det er derfor vi feirer 
Boken år i år, 500 år e  erpå. Den første er en messebok 
for Norge. Den andre er en håndbok i liturgiske sere-
monier for prester. Kirken var virkelig i føringen i å utny  e 
morderne medier på den  den! Det går an å bla i den 
første av dem på interne   dersom man vil. Søk på navnet, 
og velg lenken  l Spesialsamlinger - UB - NTNU . Der er det 
en lenke som fører  l en digitalisert versjon. Det kan være 
morsomt å bla gjennom sidene for å se hvordan en 500 
år gammel bok egentlig ser ut, med go  sk skri   på la  n i 
vakker u  orming.

Les mer i 2019!

- Les litt hver dag
- Ha en bok tilgjengelig – Alltid
- Lag ei liste med bøker du vil lese
- Ha hyggelige lese-steder
- Ha minst en TV-fri kveld i uka

Fakta om Melhus bibliotek:
- 75 000 utlån samlet i 2018, på alle steder 
og alle typer medier
- 93 arrangementer som temasamlinger, 
språk-kaféer, lesegruppesamlinger og mer
- 7 550 registrerte brukere, nesten halve 
kommunens befolkning!

De første to sidene i Missale Nidrosiense 
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Diakonen informerer
Tone Njøs

Flå eldresenter
Andakt onsdag 10 april 11.30
Påskegudstj 17. april 11.30
Andakt onsdag 8. mai kl. 11.30.

Treff  torsdag 16. mai kl. 17.30 – 19.
Trenger du skyss, 
ring Margot Bjørseth, 91895980
30 kr i egenandel t/r. 

Horg sykeheim
Andakt onsdag 10. april kl. 12.30
Påskegudstj. 18. april. kl. 17.00
Andakt onsdag 8. mai kl. 12.30.

Treff  onsdag 3. april, 15. mai, 29. 
mai (på sykeheimen) kl. 11.00.
 

Skyss: Ring kirkekontoret. 40 kr t/r. 

Hølonda helsehus
Andakt  rsdag 7. april kl. 11.00.
Påskegudstj. 16. april kl. 11.00.
Andakt  rsdag 8.mai kl. 11.00.

Treff  fredager kl. 11.00
5.april og 3. mai 

Buen
Andakt: 3. april og 15. mai: 
Stua Øyåstun /Håggåtun kl. 11.30  
Peisestua kl. 12.00
Påskegudstjeneste 18. april 
kl. 12.00, i peisestua 

Formiddagstreff : 
Torsdager kl. 10.30 på Melhus 
bedehus:
4.april, Brannforebygging i hjemmet 
v/ Gauldal brann og redning.
2. mai, vi synger våren inn 
Inngang: kr. 50.

Tusen hjer-
telig takk 
for alle bidrag 
 l gavekort  l 

jul! Tusen takk 
for gaver som 
er kommet inn 

Takk for all stø  e!
For første år på lenge, gikk Helg i bygda 
med et godt overskudd i 2018! Det sky-
ldes at fl ere husstander betalte frivillig 
kon  ngent. Takk skal dere ha. Vi håper 
at denne villigheten fortse  er  l høsten, 
for annonseinntektene ser ikke ut  l å 
bli så høye som vanlig de  e året. Mange 
trofaste stø  espillere sier takk for seg, 
og det er vanskelig å fi nne nye. Men i 
2018 gikk det fi nt, og vi sier nok en gang 
takk for all stø  e  l både enkeltpersoner 
og annonsører!

53-prosent kampanjen

I fasteaksjonen samler vi ikke bare inn 
penger slik som dere kan lese på side 
3, men vi blir også med på en poli  sk 
aksjon. I år er det en aksjon for å påvirke 
poli  kerne  l å se  e seg som forplik-
tende mål å ku  e klimautslipp med minst 
53% innen år 2030. 
Konfi rmantene vil bli u  ordret  l å krysse 
av for hvilke klimamål de selv vil leve opp 
 l, og fylle ut en liten slipp om det. Slik 

viser man et vi er villige  l å gjøre vårt, 
så nå må poli  kerne gjøre si  ! Disse slip-
pene vil samles inn fra hele landet e  er 
påske, og overleveres klimaminister Ola 
Elvestuen på en spesiell samling. 
Vil du også være med på de  e? Klikk 
deg inn på siden «53prosent.no», les om 
aksjonen nederst på siden du får opp, og 
klikk deg inn på lenken øverst «se   di   
eget klimamål her».

Vinterkonserten er over: 

Vi har få   på plass hjertestartere i alle fi re kirkene!
Vinterkonserten 2019 er historie 
og vi står igjen med minner om 
en god opplevelse.  Linn Sofi e 
Sørlien (vinner av MelhusBan-
kens talentpris i 2018) og Karo-
line Krüger og Sigvart Dagsland 
(bildet) ga de fremmø  e en fl o   
kveld i Melhus kirke.  Det kom hel 
400 betalende, og siden prisen 
var høy, fi kk man penger nok  l 
å kjøpe inn hjertestartere i alle 4 
kirkene i Melhus kommune.

Konserten var et samarbeide mel-
lom MelhusBanken og Melhus 
menighetsråd. De  e var den første 
konserten i det som er tenkt å være 
et årlig arrangement med ar  ster 
av nasjonal karakter. Siste vinner av 
Melhusbankens talentpris vil også 
få mulighet  l å delta. Overskuddet 
skal komme innbyggerne i Melhus 
kommune  l ny  e.  
Vi gleder oss  l februar 2020 – da 
blir det ny Vinterkonsert!
FOTO: Gaula/Hege Willadsen

 l juleinnsamlingen i 2018! Det er 
godt å bo i en raus bygd, der vi viser 
omsorg for hverandre!                 

Festmøte for diakonien
Tirsdag  14. mai kl. 18.00 på Flååsen 
grendahus. Tema: «Språkkafe – et 
rom for møte mellom mennesker». 
v/ Oddrun Duesten fra Melhus 
bibliotek.

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

Frivillig?
Har du lyst  l å være frivillig i dia-
konien, så ta kontakt med diakonen 
på tlf 48202839 eller 72858625. Vi 
har behov for fl ere frivillige i våre 
menigheter! Har både korte og 
lange oppdrag! 
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BARNAS  S I DE
Jesus lever
Lukas 24 og Johannes 20
Gjenfortalt av Desmond Tutu.

To dager e  er at Jesus                                                
døde, gikk Maria og noen 
andre kvinner  l graven der han ble lagt. De ble 
sjokkert da de så at steinen som hadde sperret for 
åpningen, var rullet  l side. De kikket inn. Jesus var 
borte! Da kom to engler i strålende klær og sa  l 
dem: ”Hvorfor ser dere e  er Jesus? Jesus lever. Gå 
og fortell det  l de andre.”
Kvinnene skyndte seg av gårde  l disiplene. Først 
var det ingen som trodde dem.
E  er en stund samlet disiplene seg for å snakke om 
det som hadde skjedd. Plutselig sto Jesus der foran 
dem.
”Fred være med dere,” sa Jesus.
Disiplene ble så redde at de klynget seg  l hveran-
dre og skalv. Men Jesus sa: ”Ikke vær redde, det er 
meg. Se på hendene og fø  ene mine. Ta på meg.” 
De kunne likevel ikke tro at Jesus var i live.
”Gi meg li   fi sk,” sa Jesus. Han tok fi sken og spiste, 
og endelig trodde disiplene. Jesus var i live, og han 
var der hos dem! De ble så glade, de lo og klappet i 
hendene av bare glede.

Kjære Gud,
hjelp meg så jeg ser at Jesus lever.

Tårnagentdag

Re  saken og Jesu død
Ma  eus 26-27
Gjenfortalt av Desmond Tutu

E  er Jesu siste mål  d med disiplene gikk de alle  l 
Getsamene-hagen. Jesus holdt seg våken, han ba alene. 
Plutselig var han omringet av soldater, og han ble arrestert. 
De anklaget ham for å gjøre seg selv  l konge.
Under re  saken spurte den romerske herskeren, Pon  us 
Pilatus: ”Er du kongen over jødene?”
”Mi   kongedømme er ikke av denne verden,” svarte Jesus.
”Se   ham fri,” sa Pilatus. ”Denne mannen har ikke gjort noe 
galt.”
Men noen var veldig sinte. ”Han kalte seg selv konge,” ropte 
de. ”Korsfest ham!”
For å  lfredss  lle folket beordret Pilatus soldatene  l å slå 
Jesus og dere  er drepe ham!” De pisket ham og gjorde narr 
av ham. De lot som om han var konge, sa  e en tornekrone 
på hodet hans og la en rød kappe rundt ham. Så tvang de 
ham  l å bære et tungt trekors  l en ås utenfor byen.
De naglet Jesus  l korset. Moren hans, Maria, og noen an-
dre kvinner gråt ved fø  ene hans og ble værende hos ham 
helt  l slu  en.
Så ba Jesus en siste gang  l Gud før han døde: ”Far,  lgi
                                    dem, for de forstår ikke din drøm. ”

Kjære Gud,
hjelp meg å  lgi, slik Jesu  lga.

Søndag 12. mai er det  d for Tårnagentdag i Flå 
kirke. Det er 9- og 10-åringer i Flå menighet og 
9-åringer i Horg som inviteres  l å være tår-
nagenter. Barna skal u  orske kirken, bibelen, 
tårnet og klokkene. Agentene vil i løpet av 
denne dagen løse oppdrag og mysterier. De vil 
få en egen agentkode. På gudstjenesten vil alle 
som kommer  l kirken få vite hva agentene har 
funnet ut. Alle inviteres  l familiegudstjeneste kl 
17:00. Mer informasjon og påmelding fi nnes på 
www.kirken.no/  m. 

Bildene er fra Tårnagentdagen i Melhus kirke i mars. Foto: Sigve Tjora.



SLEKTERS GANG
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Takk !

Melhus 
Døpte:
11.11.Sara Indine Pallesen Depano,
            Aksel Stallvik
02.12. Oline Samdal, døpt i 
            Horg kirke
09.12. Lars-Morten Grønli
06.01. Mar  ne Bardal Mid  lå, 
            døpt i Flå kirke
            Markus Bardal Mid  lå, 
            døpt i Flå kirke
13.01. Maiken Evensen,
            Amelia Losen-Ulvin,
            Sebas  an Henriksen
27.01. Phillip Løvseth
10.02. Ane Sommervold Winsnes, 
            Philip Alexander Fandin
17.02. Mikaél Pedersen Kvernes
03.03. Tuva Hummelvoll
Døde:
21.10. Trym Øverby Trotland f. 2018
01.11. Ingeborg Lefstad f. 1930
02.11. Anna Kris  ne Vold f. 1936
07.11. Arnt Helge Buan f. 1949
27.11. Jørgen Salamonsen f. 1950
08.12. Størker Garberg f. 1933,
            begravet på Skaun gravplass
08.12. Jens Bordal f. 1928, begravet
            på Støren gravplass
12.01. Birger Hovin f. 1931, 
            begravet på Tiller gravplass
14.01. Trond Jacobsen f. 1956, 
          begravet på Havstein gravplass
15.01. Aksel Flaaøien f. 1928
25.01. Torstein Duesten f. 1935
26.01. Kje  l Ove Løfall f. 1964
20.02. John J. Øyaas f. 1928
22.02. Gerd Ester Hegerberg f. 1936
22.02. Stein Hatlen f. 1954
23.02. Jorunn Kvålsvoll f. 1924
03.03. Ivar Ingebrigt Rødde f. 1930

Horg
Døpte:
02.12. Helle Klemmetvoll
            Elling Løseth Løkken
            Felix Winum Pedersborg
06.01. Celine Mari Fagerdal Sørgård,
            døpt i Gruben kirke,
            Kasper Y  erhus Sognli, døpt i 
            Berkåk kirke
17.02. Linn Fallan
            Ane Dalsegg Haugerud
            Ada Bjørnli Børø
            Ingeborg Rønning Stølhaug
Vigde:
10.11. Kirs   Hokseggen og Jonny 
Midtlyng, viet i Melhus kirke
Døde:
13.11. Anne Marie Krogstad f. 1943
19.11. Jorid Johansen f. 1929, 
            begravet på Saltdal gravplass
24.11. Nils Edvin Botnan, begravet på
            Melhus gravplass
14.12. Kari Vognild Helgemo f. 1928
14.12. Jens Trygve Grytdal f. 1941
24.01. Torbjørn Hoel f. 1933, 
            begravet på Hølonda gravplass
29.01. Ingeborg Lund f. 1936
03.02. Gunnar Granøien f. 1945,
            begravet på Støren gravplass

Hølonda:
Døpte:
25.11. Lars August Mid  lå Jønland
10.02. Sigurd Fossmo
            Runar Næve
            Ingnora Fagerbæk Bjerkenås
            Elin Kris  ne Hovin
            Hanne Floridon Wintervold
03.03. Johan Blokkum
            Kris  an Blokkum
Døde:
07.11. Jorunn Kjøsen f. 1928, 
            begravet på Flå gravplass
10.12. Reidar Kjøsen f. 1926
19.12. Asbjørn Stenset f. 1928
27.01. Aud Kari Løberg f. 1949

Flå
Døpte:
11.11. Ylva Svanholm Skogesal, 
            døpt i Melhus kirke
06.01. Trym Langland Vinsnesbakk
03.02. Chris  an Westrum
Vigde:
31.12. 
Julie Sofi e Sjøli og Hans Ivar Ljøkjel
Døde:
04.03. Asbjørn Jostein Indset f. 1949

Horg sykehjem, Krogstadstua takker hjertelig for mo  a   pengegave 
e  er Nils Botnan sin begravelse

Hølonda helse og omsorgssenter takker hjertelig for pengegave gi   
i forbindelse med begravelsen  l Reidar Kjøsen. Pengene er gi    l 
Hjemmetjenesten.

Buen Helse- og Omsorgssenter
takker pårørende og givere for pengegaven vi har mo  a   i forbindelse 
med Anna Vold og Jorunn Kvålsvoll sine begravelser.

Avdeling Øyåstun takker pårørende og givere for pengegaven vi har 
mo  a   i forbindelse med Arnt Helge Buan sin begravelse.

Lang  dsavdelingen akker pårørende og givere for pengegaven vi har 
mo  a   i forbindelse med Jens Bordal sin begravelse.

Hjemmetjenesten i Nedre Melhus takker pårørende og givere for 
pengegaven vi har mo  a   i forbindelse med  Aksel Flaaøien sin 
begravelse.
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Søndag 7. april 
4. søndag i faste  den
Joh 6, 24-36
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse ved Sand
Ofring: Egen menighet. Aron 
Nørstebø med jazzband deltar.
Hølonda kirke kl 14.30
Familiegudstjeneste ved Morland
Tårnagentene deltar
Ofring: Menighetsarbeidet
Kirkeskyss: Ola Næve tlf. 480 13 863

Søndag 14. april
Palmesøndag
Joh 12, 1-13
Horg kirke kl 17.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Ofring: Menighetsarbeidet
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse ved Sand. Dåp. Ofring: 
Misjon uten grenser. Kirkekaff e

Tirsdag 16. april
Hølonda helsehus kl 11.00
Na  verdsgudstjeneste v/Sand

Onsdag 17. april
Flå eldresenter kl 11.30
Na  verdsgudstjeneste v/Sand

18. april Skjærtorsdag
Joh 13, 1-17
Horg sykehjem kl 17.00
Na  verdsgudstjeneste v/Sand
Gåsbakk misjonshus kl 18.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste 
v/Morland. Vandrena  verd.
Ofring: Gåsbakk misjonshus
Festsamvær e  erpå.
Kirkeskyss: Idar Eid tlf. 913 03 102
Buen kl 12.00
Na  verdsgudstjeneste v/Sand.
Med mnighetskoret Jubilate Deo.
Melhus kirke kl 19.30
Skjærtorsdagsgudstjeneste v/Sand
Ofring: Egen menighet, diakoni-ar-
beidet. Musikk for fi olin og orgel.

19. april - Langfredag
Ma   26, 30-27,50
Melhus kirke kl 11.00
Langfredagsgudstjeneste v/Morland
Sang ved Andreas Skei.

20. april - Påskea  en
Mark 16, 1-8A
Påskena  /o  esang
Gapahuken v/Morsjøen/Jårakjølen 
kl 12.00
Andakt v/Morland
Flå kirke kl 23.00
Påskena  sgudstjeneste 
v/Morland. Na  verd

21. april – Påskedag
Joh 20, 1-10
Melhus kirke kl 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Flø
Dåp. Ofring: Egen menighet.
Ingrid Øien med trompet.

22. april – 2. påskedag
Joh 20, 11-18
Horg kirke kl 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Sand
Na  verd. Ofring: Misjonsprosjektet 
på Madagaskar
Hølonda kirke kl 11.00 utgår. 
det blir i stedet konsert med 
Orkland mannskor i stedet. kl 17.00

28. april – 2. søndag i påske  den
Joh 20, 24-31
Horg kirke kl 18.00
Samtalegudstjeneste v/Vespestad
Ofring: Konfi rmantarbeidet
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Morland
Dåp. Ofring: Den indre sjømanns-
misjon. Kirkekaff e

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

5. mai – 3. søndag i påske  den
Mark 6,30-44
Horg kirke kl 11.00
Dåp. Gudstjeneste v/Vespestad
Hølonda kirke kl 12.00
Samling med 6-åringene
Hølonda kirke kl 14.00
Familiegudstjeneste v/Morland og 
Sandberg. Utdeling av 6-årsbøker. 
Dåp. Ofring: Menighetsarbeidet
Skyss: Elfrid Blokkum tlf. 932 19 754
Melhus kirke kl 11.00
Samtalegudstjeneste v/Sand og 
Bruholt. Ofring: Menighetens ung-
domsarbeid/Kirkens Nødhjelp

7. mai 
Melhus kirke kl 18.00
Samtalegudstjeneste v/Morland
Ofring: Menighetens ungdoms-
arbeid/Kirkens Nødhjelp

12. mai – 4. søndag i påske  den
Joh 14, 1-11
Flå kirke kl 17.00
Familiegudstjeneste felles med Horg 
v/Sand og Sandberg. Tårnagentdag. 
Ofring: Misjonsprosjektet
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Morland. Dåp. 
Ofring: Egen menighet. Kirkekaff e

15. mai
Hølonda kirke kl 19.00
Samtalelgudstjeneste v/Morland

17. mai 
Luk 17, 11-19
Flå kirke kl 12.00
Festgudstjeneste v/Vespestad
Ofring: Misjonsprosjektet
Horg kirke kl 10.30
Festgudstjeneste v/Vespestad
Hølonda kirke kl 11.00
Festgudstjeneste v/Morland
Ofring: Barnegospelkoret
Kirkeskyss: Ola Næve tlf. 480 13 863
Melhus kirke kl 10.00
Festgudstjeneste v/Sand
Ofring: Den norske kirke i utlandet

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

Hovin
8 - 22 (9-18)

Ler
7 - 23 (8 - 21)
Søndag: 10-22 

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

Tlf. 72 87 80 00

https://melhusbanken.no

Tlf. 72 85 72 50

Melhus helsear  kler AS
72 87 11 50

Tlf: 72 85 34 34
knut.veien@anleggstjenester.no

Her er det ledig annonseplass! 
Med en annonse i Helg i Bygda når 
du alle husstander i Melhus, sam  dig 
som du stø  er utgivelse av bladet.

S   elsen OLA LØKBAKKS FOND
Ola Løkbakks fond er oppre  et på grunnlag av en testamentarisk 
gave fra Ola Løkbakk. Av fondets avkas  ng utdeles e  er søknad, 
årlig  l følgende formål:
1. Hølonda Helsehus.
Utdelingen skal utelukkende brukes  l  ltak for beboernes beste.  
Det forutse  es at utdelingen ikke skal brukes  l dri  , nødvendige 
investeringer eller andre  ltak som det påhviler kommunen å dekke.

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

Søknadsfrist for  ldeling av avkastningen i året 2018 er senest 13.04.2018.
Søknader med beskrivelse av formål og med kostnadsoverslag sendes Ola Løkbakks fond v/Kristmar Sunnset, Melhus Regnskap, 
Melhusvegen 417, 7224 Melhus eller epost: kristmar@melhus-regnskap.no.
Søknadene blir behandlet av S   elsens styre, som er Ragnar Wehn, Per Agnar Myhr og Kristmar Sunnset.


