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Forsidebilde: 
Flå kirke feirer 225-årsjubileum.

Av Kjell Arne Morland
sokneprest i Melhus

HURRA FOR TRE TYPER FRIHET!
Helg i bygda   Nr 2/2019
Utgi   av menighetsrådene i Melhus 
prestegjeld.
Distribueres alle husstander i Melhus 
REDAKSJON:
Eldbjørg Engan, Guri Løhre, Jan Fredrik 
Sagdahl, Torild Ødegård Hell, Kjell Arne 
Morland, redaktør.

Bankgiro: 4230 20 12517

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.

Dersom alt går e  er planen, vil dere få de  e bladet i 
postkassene like før 17. mai. Kanskje dere leser det i 
en pause innimellom planlegging av og forberedelse  l 
feiringen? Det er en skikk på 17. mai å rope 3 x 3 hurra. 
Det kan vi gjøre ikke bare for friheten vi har i samfun-
net, men også for trosfrihet og frelsesfrihet.

Det er selvsagt friheten i samfunnet som er hovedsaken den dagen. Jeg er 
så glad for at jeg lever i et land som feirer det med barnetog og vekt på at 
barna skal ha mye trivelig å være med på. Det er de som er fram  da, og det 
er de som har de største fordelene av å vokse opp i et fri   land. Det er vik  g 
at vi voksne ikke bare lager mange fi ne leker for dem, og lar dem spise mye 
is. Vi må også formidle  l dem de vik  ge verdiene vi feirer, slik at de blir 
mo  vert  l å gjøre si   for å ta vare på dem. De som legger inn gudstjen-
esten i si   program, får også muligheten  l å takke Gud for at vi har det så 
godt. Dermed åpner vi for den dimensjonen at vi kan takke for Guds 
velsignelse.

Den andre typen frihet er trosfriheten vi har i Norge. I de  e landet får alle 
lov  l å tro det de vil, og  lbe på den måten de ønsker. Det er så fi nt at det 
fremdeles er naturlig å la det være plass  l gudstjenester i det offi  sielle 
17. mai programmet. Alle som ønsker det, kan arrangere sine  lstelninger 
der de kan takke sin Gud på sin måte. Denne verdien er dessverre ikke 
selvsagt når vi ser utover i verden. I al  or mange land mangler de begge 
disse typene frihet. Undertrykkelse og kriger er al  or utbredt. I  llegg blir 
alle som ikke bekjenner seg  l hoved-religionen forfulgt mer eller mindre 
systema  sk. Kristne i slike land kan aldri drive åpen reklame for sine sam-
linger, og aldri oppnå at de blir del av et offi  sielt program. Men det kan 
heldigvis vi, og det er det grunn  l å takke for.

Det fi nnes likevel en type frihet som er vik  gere enn disse to, og den kan 
mennesker ha glede av selv i de landene som mangler de to første typene 
frihet: Det er friheten fra synd og skyld som gjør at vi kan stå rene for Gud, 
både her i livet og i et evig godt liv e  er døden. Det er en frihet som overgår 
alt vi kan ønske oss. Den medfører at vi kan leve med re   rygg og åpent blikk 
her i verden, og at vi har håp om at uanse   hvor trasig livet vårt må  e bli, 
så kommer det beste  l slu  . Det er også en frihet  l å tjene Gud i takknem-
lighet her i verden, fordi vi gjerne ønsker å dele gleden med så mange som 
mulig.

Nå er det altså bare et par dager 
igjen, så skal vi feire 17 mai på ny  . 
Alle kan vi rope hurra for de første 
to typene av frihet, og jeg håper så 
mange som mulig også kan glede 
seg over den siste. 
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FLERE BARN TRENGER 
FOSTERHJEM I TRØNDELAG

I Midt Norge jobber vi kon  nuerlig med å fi nne gode fosterhjem for rundt 
200 barn årlig. Jobben med å fi nne nye fosterhjem stopper aldri opp, og vi 
leter e  er fosterhjem  l de mest sårbare barna. Det er også fl ere søsken 
som trenger fosterhjem.  Den vanligste årsaken  l at søsken skilles fra 
hverandre, er mangel på fosterhjem som kan ta seg av søsken.

Vi trenger fosterfamilier i nærheten av der barna bor. De fl este barn som 
fl y  er i fosterhjem ønsker å beholde skole, venner og sine nære relasjon-
er. Vi ønsker helt vanlige familier som kan gi kjærlighet og omsorg  l de 
barna som trenger det i Melhus kommune. 

Hvis du vil høre mer om det å bli fosterhjem, er du velkommen  l e   av 
våre informasjonsmøter.  Vi har jevnlige informasjonsmøter i vår lokaler i 
Prinsensgt. 39 i Trondheim hver 14 dag.
 

Neste informasjonsmøtet i Trondheim er 13. mai klokken 18.00-20.00.

På informasjonsmøter vil dere møte fosterforeldre, den kommunale 
barneverntjenesten og Bufetat.
Vi vil snakke om hva et fosterhjem er, og hvem som kan bli det. Vi svarer 
gjerne på alle salgs spørsmål om fosterhjem. 

Du kan ta direkte kontakt med oss i Bufetat, Fosterhjemstjenesten i 
Trondheim:
Rådgiver Aase Lidal, telefon 466 17 593                                                                                                
e-post: aase.lidal@bufetat.no

Rådgiver Roger Hammer, telefon 466 17 543
e-post: roger.andre.hammer@bufetat.no

Du kan også besøke oss på www.fosterhjem.no  

Biskopen om 
fosterhjem

Har dere få   barn i familien?

Husk å melde dåp så snart planene er klar.

Ring kirkekontoret 72 85 86 21

Se kirken.no/melhus 
for de opplysningene dere trenger 

Illustrasjonsfoto: Pixels/Pixabay

Trygge voksne er vik  g for barn og 
unge.  Voksne som bryr seg 
om, som er gode forbilder, som 
viser vei og styrker barn og unges 
selvbilde.  Å vokse opp i et hjem 
som er preget av trygghet og 
omsorg er vik  g for et lite men-
neskes utvikling. Mange voksne 
rundt oss: familie, lærere, trenere, 
naboer og andre har betydd mye 
for hvordan vår livsvei har bli  . 
Noen ganger trenger barn og 
unge et annet hjem for kort eller 
lang  d: de nære personene kan 
ikke ta godt nok vare på dem eller 
gi dem den tryggheten som skal 
 l. 

Disse barna og ungdommene 
trenger noen som bryr seg – bryr 
seg om.  Bryr seg så mye at de 
kan tenke seg å åpne hjemmet si   
for å skape trygghet for de som 
trenger omsorg og trygge voksne. 
De  e er et felles ansvar.  Er det 
din tur nå? 

Herborg Finnset
Biskop i Nidaros
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Daglig leder
Kurt Rylandsholm
Kirkevalget 2019
Fristen for innlevering av liste-
forslag ved valg av menighetsråd 
og valg av lekmedlemmer  l 
bispedømmeråd og Kirkemøtet 
var 30. april. 

Kort  d e  er blir valglistene 
kunngjort sammen med valgform 
og eventuell supplerende nominasjon. Det er menighet-
ens valgstyre som har ansvar for de  e i forbindelse med 
menighetsrådsvalget. 

Selve valgdagen er 9. september (samme som for 
valgt  l ny   kommunestyre). Det vil være mulig å avgi 
forhåndsstemme på kirkekontoret i perioden 10. august  l 
6. september. Ønsker du å avgi en forhåndsstemme i annet 
sokn enn der du har stemmere  , må de  e gjøres innen 
1. september.
Les mer om valget på www.kirken.no/valg, eller www.
kirken.no/melhus.

Ledig s  lling som klokker i Melhus kirke 
Fra sommeren blir det ledig 15 % s  lling som klokker i 
Melhus kirke. Arbeidet er hovedsakelig kny  et  l guds-
tjenester i helgene, og vielser i kirken. Gå inn på ne  stedet 
www.kirken.no/melhus, eller kontakt undertegnede for 
mer informasjon om s  llingen.

Takk for dugnadsinnsatsen
Det har/vil også denne våren bli gjennomført dugnads-
arbeid ved gravplassene i kommunen. De  e er en fi n 
tradisjon der lokalbefolkningen bidrar  l å forskjønne 
området rundt kirken e  er vinteren. Fellesrådet vil re  e 
en stor takk  l alle som har lagt  l re  e for, og/eller delta   
på dugnadene. Dugnadene er  l stor hjelp for å gjøre grav-
plassene fi ne for pårørende og andre besøkende.

Åpne toale   ved Melhus kirkegård 
Toale  ene i redskapshuset ved Melhus kirkegård vil kun 
være åpne ved kirkelige handlinger/arrangement i kirken, 
samt når ansa  e er i området. Ut over de  e holdes 
toale  ene stengt.

Toale  ene har årlig vært utsa   for  lgrising og hærverk, 
og det er grunn  l å tro at de  e skjer når ansa  e ikke er 
i området. Senest i vinter ble det påført store vannskader 
da noen hadde pu  et papir i vaskens avløp, sa   på kranen, 
og gå   fra stedet. Tidligere har det vært forsøkt å komme 
seg inn i selve redskapshuset ved å gå løs på veggene. Det 
har vært knusing av vasker, nedriving og ødelegging av 
panelovner,  lgrising av ulike karakter, m.m.

Utvendig rehabilitering av Melhus kirke 
Arbeidet med utvendig rehabilitering av Melhus kirke vil 
e  er planen bli gjennomført i løpet av sommerhalvåret 
2019. I forbindelse med de  e blir det sa   opp s  llas rundt 
store deler av kirken. Arbeidet vil bl.a. gå ut på å ersta  e 
sementholdige fuger med diff usjonsåpne kalkfuger, er-
sta  e fuger som har løsnet, feste eventuelle løse stener, 
rehabilitering av vinduer og dører, nye takrenne, m.m.  

Resultater Kirkens Nødhjelp aksjonen
Tirsdag før palmesøndag fi kk de 
fl este husstander i kommunen 
vår besøk av konfi rmanter og 
andre medhjelpere, slik at dere 
kunne gi en gave  l den lands-’
omfa  ende aksjonen for Kirkens 
Nødhjelp. På landsbasis samlet vi inn over 28 millioner kroner, 
5 millioner mer enn i  or
Her i Melhus fi kk vi inn hele 171 000,- kroner, og Inntekt-ene 
fordelte seg slik (både på det som var i bøssene og det som ble 
sendt på Vipps):.
Melhus: kr 106 760,-; 11.000,- mer enn i  or
Flå: kr 16 480,-; 2.000,- mer enn i  or
Horg: kr 31 570,-; 5.000 mer enn i  or
Hølonda: kr 16 200,-. Det var 10 000,- mindre enn i  or, men 
der var de bare 9 konfi rmanter og de fi kk derfor ikke dekket mer 
enn noen utvalgte roder.

En stor takk  l alle som deltok!

Det er bli    lsa   ny kir-
ketjener i Melhus kom-
mune, med hovedansvar 
for Flå kirke og gravplass. 
Hun heter Silje Kjøsen, har 
utdannelse som agronom 
og anleggsgartner, og har 
også arbeidet som det noen 
år.  Hun bor på Ler og er gi   
med en lersbygg, og har ans-
var for 4 barn i huset fra 1  l 
18 år. Hun skriver selv: «Jeg 
søkte på jobben, fordi jeg synes det virket som en spennende 
og interessant arbeidsplass. E  er en måned vil jeg si: Jeg trives 
kjempegodt i jobb med et godt arbeidsmiljø».

Ny kirketjener i Flå
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BARNAS  S I DE

Alle våre fi re menigheter 
 lbyr  babysang:

Selve sangstunden varer i ca 30 minu  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.
Babysang blir lagt ut som arrangement på kirka sin 
Facebook-side www.facebook.com/KirkeneMelhus  
Følg oss gjerne. Påmelding  l hver enkelt gang på 
kalenderen på facebook eller på sms  l menighets-
pedagog Svanhild Christofi e, tlf. 900 18 940.

Josef skaff er mat og  lgir brødrene
Første Mosebok 41 og 45
Gjenfortalt av Desmond Tutu
Josef skalv foran Farao, kongen av Egypt.
”I na   hadde jeg en rar drøm,” sa Farao. ”Jeg  lkalte deg 
fordi jeg hører at du kan tyde drømmer.”
”Det er ikke jeg, men Gud som kan vise deg hva drømmene 
betyr,” svarte Josef.
”Syv fete kyr kom opp av elven, fulgt av syv magre kyr,” sa 
Farao. ”Og så spiste de magre opp de fete!”
”I syv år vil det være overfl od,” forklarte Josef, ”og så, i syv 
nye år, vil det ikke falle en dråpe regn, og det vil ikke fi nnes 
noe mat å spise. Om du lagrer korn nå, vil det være nok når 
tørken kommer.”
Farao så at Josef var klok og sa  e ham  l å styre landet. 
E  er syv år, akkurat som Josef hadde sagt, kom en fryktelig 
tørke.
Brødrene  l Josef kom for å be om mat, og bøyde seg for 
den mek  ge ministeren. Da de forstod at det var Josef, 
skalv de av redsel for at han skulle straff e dem. Men Josef 
elsket familien sin, selv om han var sint. Kjærligheten var 
sterkere enn sinnet. Josef slo armene rundt 
brødrene, kysset dem og sa:
”Det dere gjorde for å skade meg, har Gud gjort om  l noe 
godt. Gud har brukt oss for å redde verden fra sult og nød. 
Hent familien vår i Egypt, så vil de være trygge.”

Kjære Gud,
la kjærligheten min være sterkere enn sinnet mi  .

Jakob sørger
1. Mos 37, 32-45
Jakobs sønner arbeidet ute på markene. En kom aldri  lbake. 
Jakob studerer bildet av sønnene sine. Finn ham som er 
borte, fargelegg ham og skriv navnet hans under bildet.

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 bevegelser 
 l, noen med- og noen uten kristent innhold.

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 små 
barn.

Savnet....................................................
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FLÅ  KIRKE 225 ÅR

Når Flå fi kk sin 
første kirke, vet 
ingen sikkert, 
heller ikke hvor 
den har stå  .
Det en imidler  d 
vet, er at Flå kirke 
gikk med i en 
fl om i 1345, altså 
før Svartedauen i 
Norge.

Da fl åbyggene 
skulle se seg om 
e  er ny kirke-
tomt, ville de nok 

Det ble igjen aktuelt å 
fl y  e kirka ned i dal-
botnen, og området ved 
Borten gård ble på ny   
utpekt som en høvelig 
kirketomt.
Men de må  e ha en 
høy  delig, kongelig 
 llatelse for å bygge en 

ny kirke.
Og den ble gi   12 juli 
1791 av kong Fredrik 6.
Nå kunne bygginga ta 
 l.

Men et sagn fra den 

Utdrag av et teksthe  e  l lysbildeserie om Flå kirke 200 år, og boka som Endre Hugdal utgav i 
forbindelse med kirkas 200 års-jubileum i 1994:

Flå gamle kirkested. Tegnet av Margit Løhre Langland.

Det er her den store frilu  sgudstjenesten for 225 års-
jubileet den 24 august i år skal fi nne sted, med biskop 
Herborg Oline Finnset  lstede.

Men Kirkfl å var da som nå «en værhaard Plæt». Et uvær i 
1664 ramponerte kirka slik at det var med nød og neppe 
en holdt alterlysene brennende da det blåste som verst.
De  e forteller oss at den gamle stavkirken begynte å 
bli temmelig «schrøbelig», og den ble ersta  et av en ny 
kirke i 1686.
Alle kirkene i soknet hadde vært kongens eiendom siden 
reformasjonen, men i 1779 kjøpte Flå menighet kirka på 
auksjon e  er cansellieråd Jonas Plathe.
Og nå begynte de å tenke på å få en ny kirke. Både fordi 
den gamle nok var noe falleferdig, og fordi den lå i en 
utkant av bygda, selv om den lå ved kongevegen.

sikre seg mot en ny fl om, og reiste en stavkirke oppe 
under Flå-åsen. Gården den stod på, heter ennå den dag 
i dag «Kirkfl å» (Kirkfl å nordre, Nordstu’u).
Som en gave  l 200 års jubileet i 1994, gav Flå Bondelag, 
i samråd med grunneieren, ei tavle med inskripsjon. Den 
skulle festes  l en velegnet stein ved kirkestedet.

gang forteller at det ikke var full enighet om plasseringa 
av ny-kirka. Historien om stor-fl ommen levde ennå friskt 
i minne. Og Borten lå nå som før i faresonen ved en 
eventuell ny fl om.
Derimot lå Lersbakken både høyt og sentralt.
Likevel ble tømmeret hogd og kjørt fram  l en utpekt 
tomt på Borten.
Men en na   ble det, på en uforklarlig måte, fraktet fra 
Borten  l Lersbakken. Ingen ble utpekt som gjernings-
mann, og det tolket fl åbyggene som om det var en 
høyere styring bak det hele. Så kirka ble reist på Lers-
bakken, der den står den dag i dag.Og den ble innviet i 
1794 av biskop dr. Johan Schøn heyder .

Som de fl este kirker i landet har også Flå kirke sin 
«restaureringshistorie».
Kirka fi kk skifertak omkring 1870, sam  dig som tårnet 
ble ski  et ut med et noe mindre.
I 1885 ble det lagt ny   golv og sa   inn nye vinduer, 
dører og benker. Samt ny   innvendig panel og ny   
«knefall».

Prekestolen
Den vakre prekestolen, som ble gi    l Flå-kirka av Ole 
Fredrichsen Teigen i 1794, ble under restaureringa i 
1885 revet ned og sa   på mørklo  et.
Men den kom på plass igjen under en ny restaurering i 
1930 årene, da med både mer treskurd og farger i den 
innvendige dekor.

Altertavla
Den altertavla som vi har i dag, kom på plass i 1905, i 
stedet for et kors. Det er en kopi av et maleri laget av 
den tyske maleren Bernhard Plockhorst: «Den synkende 
Peter». Det vakre bildet er malt av konservator Christen 
Brun.
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Diakonen informerer
Tone Njøs

I 1938 fi kk altertavla ny ramme, skåret av Ola 
Kjøsen og malt av Sigvart Engan, begge fra 
Flå. Den ble restaurert i 1983/84, og fi kk i den 
anledning en sokkel som hevet den  l en mer 
passende høyde over alteret. Den fi kk også 
ny, buet topp som harmonerer bedre med 
formen på himlingen. Endelig ble den malt, og 
noen farger ble bedre avstemt  l det øvrige 
interiøret. Disse arbeidene ble u  ørt av den 
lokale kunsthåndverkeren Olaf Winsnes.

Orgelet
I 1930 fi kk kirka orgel ,som ble ta   i bruk ved 
gudstjenesten den 14 desember.
Orgelet ble bygd av Brødrene Torkildsen fra 
Åsen, hadde 6 stemmer,1 manual og kostet i 
montert stand 6300 kroner.    
I forbindelse med 200 års-jubileet ble det fra 
fl ere hold ytret ønske om å gi en folkegave. 
Midlene som ble gi  , ble tenkt brukt  l fi nan-
siering av ny   orgel.
Fordi at det gamle orgelet e  erhvert hadde 
kommet i meget dårlig forfatning ble det en 
diskusjon om en skulle reparere det gamle 
orgelet eller kjøpe ny  . Domorganist Per 
Fridtjof Bonsaksen fra Nidaros Domkirke ble 
brukt som konsulent. Han konkluderte med 
at det ikke var hensiktsmessig å reparere det 
gamle orgelet, og ikke var det særlig vernever-
dig heller.
Olaf Bolland ble oppnevnt som leder i Folkeg-
aven, og en stor innsamlingsaksjon ble startet 
i Flå. Sammen med en testamentarisk gave 
fra Thomas Valset kom det inn over en million 
kroner.
Orgelbygger Ride & Berg fra Fredrikstad fi kk 
jobben med de  e prosjektet. Det nye orgelet 
har 16 stemmer og 2 manualer. Innvielsen var 
1 søndag i advent 2004. Det var en stor dag 
for kirka og for fl åbyggene.

Gjennom år  der har den malmtunge klangen 
fra kirkeklokka lydt utover bygda vår.
Også i kommende  der vil den «kalle på 
gammel og ung» her i Flå.

Flå-byggene er glade i og stolte over den 
vakre kirka si, og de møter villige opp på 
dugnader og hjelper  l når noe må gjøres.

Slik skal Flå kirke fortse  e å være, et samling-
sted for alle, i glede og sorg, nå og for 
kommende slekter.

Se jubileumsprogram side 4

Flå eldresenter
Andakter onsdager kl.11.00:
23.mai, 6. og 27. juni, 18. juli, 
1., 15. og 29. aug. og 12.sept.

Treff  torsdag kl. 17.30 – 19
16.mai og 13.juni

Trenger du skyss, ring 
Margot Bjørseth, tlf.91895980 
30 kr i egenandel t/r. 

Horg sykeheim
Andakter onsdager kl. 12.30:
22.mai, 5. og 26. juni, 17. og 
31.juli, 14. og 28. aug. og 
11.sept.

Treff  onsdager kl.11.00:
29.mai på sykeheimen. 
12. juni, 4.sept
Skyss: Ring kirkekontoret. 
40 kr t/r. 

Hølonda helsehus
Andakter  rsdager kl. 11.00
21. mai, 4. og 18. juni, 
9. og 30 juli, 13. og 27. aug.
10.sept.

Treff  fredager kl. 11.00:
31.mai, 6.sept.

Eldres kirkedag
Hølonda kirke 
torsdag 19. juni kl.11.30. 
 

Buen
Andakter onsdager 
kl.12.00 på peisestua 
og kl. 12.30 sang-andakt i 
skjerma stue på Kvålsbu: 
15. og 29 mai, 12. juni,
3. og 24. juli, 7. og 21. aug.
4.sept.

Formiddagstreff  
en torsdag i måneden kl. 10.30-
12.30 på Melhus bedehus

Treff  i kirken
Onsdag 5.juni kl.11.30
Melhus kirke. Melhus 
Pensjonistkor deltar. 

5.sept. – Minns du sången 

Diakoniens dag
søndag 8.september 
Kirkekaff e e  er gudstjenesten. 

BUSSTUR TIL SELBU!
Felles busstur for alle fi re 
menighetene:                                                                         
Horg diakoniutvalg arrangerer 
busstur  rsdag 13.august.

Vi starter kl.9.15 på Hovin og 
stopper på ulike steder nedover 
mot Melhus. Turen går forbi 
Jonsvatnet og videre  l Selbu, 
der vi besøker Norsk radio og 
 ernsynsmuseum. De har også 

ei Prøysen-uts  lling vi skal se 
på. Vaff el og formiddagskaff e 
serveres her. Vi vil besøke Selbu 
kirke. 

Middagen blir på Selbu-sjøen 
hotell og gjestegård. Vi vil være 
 lbake i kveldinga. 

  

Pris: 600 kr pr. person. 
Påmelding  l kirkekontoret, 
tlf. 72858621 innen 7.august.   

Sorggruppe
Har du behov for å snakke med 
noen om sorg og savn? 

Vi starter en sorggruppe når vi 
får 5 påmeldinger. Om du bærer 
på ny eller gammel sorg, så er 
du like velkommen i gruppa.  

Vi har gruppe  lbud for voksne, 
og en egen gruppe for barn og 
unge i alderen 10-18 år. 

Ta kontakt for mer informasjon.  
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KONFIRMASJON 2019

Konfi rmanter om konfi rmantleiren
Hvordan hadde du det på leir?
Hva var ekstra fi nt?
Kan du anbefale leiren for andre?

Mjuklia – stedet for fl o  e konfi rmantopplevelser
En av de vik  gste arbeidsmåtene i konfi rman   den i Mel-
hus, er de årlige leirene på Mjuklia på Berkåk. Vi arrangerer 
to av dem, en i november og en i januar. Den ene er for 
konfi rmantene i Flå, Horg og Hølonda kirker, mens den 
andre er for konfi rmantene i Melhus kirke. Stedet har mye 
å by på: Mange dyr i stallen, zip-line, lu  geværsky  ng, kla-
trevegg, bruskassestabling, samhandlingsløype, bordten-
nisrom, fl o  e soverom og oppholdsrom, og fl o   kjøkken-
betjening! Der kan vi ha samvær både med undervisning, 
gudstjeneste og lyssamling om na  a.  

Marie Kjellsli Wagnild: 

Jeg hadde det veldig bra 
på leir. Det var lærerikt. 
Det var ar  g, og fi nt å 
overna  e på et sånt sted 
sammen med mange 
andre. Jeg synes særlig 
uteak  vitetene med 
zip-line, leker og samhan-
dlingsløypa var kjekt. Jeg 
vil absolu   anbefale lei-
ren for nye konfi rmanter.

Noah Håpnes Leithe og 
Jakob Ludvigsen:

Sandra Eggen:

(Konfi rmant i Flå) 
Jeg trivdes på leiren. 
Det beste var kanskje 
det vi gjorde på slut-
ten – det vi framførte i 
gudstjenesten. Ja, jeg 
kan anbefale å dra, for vi 
var mange sammen og 
det var veldig hyggelig 
med alle ak  vitetene og 
andre  ng.

Leiren var kjempear  g. 
Særlig samholdet i 
gruppa, og det at vi ble 
kjent med fl ere som jeg 
ikke har snakka med før, 
selv om vi går på samme 
trinn på skolen. Selvsagt 
kan vi anbefale konfi r-
mantleiren! Det var en 
fi n opplevelse som vi 
aldri glemmer.

Vi minner om at fristen for påmelding  l konfi rmantundervisning neste år er i starten av juni. 
Følg med i avisene om dato for innskrivning i din kirke, antakelig blir den onsdag 5 juni i 

Melhus, onsdag 12 juni i Hølonda, torsdag 6. juni i Horg (kl. 17) og i Flå (kl. 19).
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Konfi rmanter i Horg kirke 
26. mai, kl. 11.00 
Oskar Skåle Andreassen
Ola Henrik Woldmo Antonsen
Asbjørn Bagøyen
Dina Iren Birkelund
Peder Bonesvoll
Ine Fremo
Ruben Mar  nius Sæther Fuglås
Iver Gylland
Nora Sand Hovin
Emil Bøkestad Hovin
Simon Kolstad
Ida Kregnes
Eirin Krogstad
Siri Krogstad
Tobias Løseth Løhre
Thomas Helgemo Nordtømme
Pe  er Nordvåg
Aksel Røvik Reberg
Nora Lø  amo Samdal
Alexander Skogstad
Kristoff er Snekvik
William Stene
Hedda Helen Strand Sveberg
Andreas Svegård
Hedda Nilsen Sætervold
Rayno Aleksander Ydse
Aurora Øien
Emil Øyen
Marte Åmodt

Konfi rmanter i Hølonda 
kirke 2. juni, kl. 11.00:

Egil Alstad
Jone Eid
Odin Øie Eid
Maren Wikan Kjøsen
Ronja-Elise Mo Indset
Bård André Lilleberg
Marcus Eid Rimol
Ingrid Wehn
Chris  an Westrum
Ayla Emilie Bjørge Aalberg

Konfi rmanter i Flå kirke 
19. mai, kl. 11.00
Natalie Bellingmo
Heidi Gravråk Eggen
Jørgen Holte
Marius Stordal Indset
Niklas Langland
Victoria Ljøkjell
Odd Ivar Mosand
Markus Rylandsholm
Mia Bolland Samdahl
Tuva Reitan Skjetne
Thea Sørensen
Henrik Y  ergård-Strand

Konfi rmanter i Flå kirke 
19. mai, kl. 13.00: 
Even Theodor Birkeland
Egil Andrè Bolland-Flisen
Sandra Eggen
Emil Helgemo
Kasper Larsen
Hanne Lauritzen
Vilde Ler
Mats Ler
Maren Ler-Røe
Isabell Aileèn Eidsmo Rødli
Aurora Margrethe Norås Simonsen

Konfi rmanter i Melhus kirke 
19. mai, kl. 10.30 

Konfi rmanter i Melhus kirke 
19. mai, kl. 12.30 

Erlend  Bolme
Amalie Alterskjær  Folstadli
Katrine  Grue
Rebekka  Grue
Anna Matea Forsetløkken  Hepsø
Mia Marlene Gaustad Hoel
Tobias Buskli  Kjølsø
Sivert Stjern  Knutsen
Emilie Taraldsen  Kvernemo
Ingrid  Loholt
Julie Margrethe Gaustad  Nordang
Emma  Svegård
Lars Einar Grostad  Sæther
Sindre  Ulfsnes
Leo Elias Vinar
Malin Hansen  Vold
Jan Nicolas Vollum

Hanna Støland Bakken
Merethe  Brede
Ella Mastad  Duesten
Ørjan  Grøseth
Mar  n  Haugen
Mia Haugen
Felix Johannes  Helgemo
Sander Stor  ell  Helgesen
Mia  Horg
Helle Hovin  Høiem
Camilla Aune  Johansen
Marthe Langørgen  Nikolaisen
Fredrik Flo  orp Olsen
Mia Marie Qvenild
Ildri Karoline Wehn Skoglund
Emilie  Storli
Hanna Tyskø
Thomas  Vatn
Marie Kjellsli  Wagnild



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: 
10.03. Maria Tranmæl Haarberg,
Ylva Andersen,
Liv Oline Valseth, døpt i Røyrvik kirke,
Tora Lovise Valseth, døpt i Røyrvik 
kirke
17.03. Mar  ne Egtvedt Køste,
Oliver Nybakk, døpt i Ranheim kirke
24.03. Alvin Keiserås,
Samuel Blomsø-Berg
14.04. Jonas Berge Lorvik

Vigde:
16.03. Linn Rosa Bergdal og Thomas 
Berg Bergdal

Døde:
05.03. Johannes Vingen f. 1933
08.03. Leif Noralf Tokstad f. 1931
08.03. Mar  n Foss f. 1927
12.03. Einar Moe f. 1952, begravet 
på Tilfredshet gravplass
04.04. Astrid Elvira Thomassen f.1937
05.04. Nanny Marie Grimsen f. 1930
16.04. Jostein Blekesmark f. 1951

Horg:
Døpte:
31.03. Frida Midtlyng Myhren

Døde:
05.03. Helga Kris  ne Brevik f. 1949
13.03. Klara Marie Engan f. 1919
28.03. Greta Torill Nyrønning f. 1949
01.04. Marit Slåen f. 1928
02.04. Bergi  e Gråbak f. 1927, 
begravet på Flå gravplass
07.04. Mildrid Refseth f. 1936

Buen Helse- og Omsorgssenter:
Sykehjemsavdelingen takker pårørende og givere for 
pengegaven vi har mo  a   i forbindelse med 
John Øyaas sin begravelse.

Kor   dsavdelingen takker pårørende og givere for 
pengegaven vi har mo  a   i forbindelse med Asbjørn 
Jostein Indset sin begravelse

Hølonda helse og omsorgssenter takker hjertelig for 
pengegave gi   i forbindelse med begravelsen  l Asbjørn 
Stenset.
Pengene er gi    l ansa  e i hjemmetjenesten.

Hjemmetjenesten i Horg/Flå takker hjertelig for mo  a   
pengegave e  er Klara Marie Engan og Greta Nyrønning 
sine begravelser.

Horg sykehjem avdeling Fremo takker hjertelig for mo  a   
pengegave e  er Marit Slåen sin begravelse.

Horg sykehjem takker hjertelig for mo  a   pengegave et-
ter Bergi  e Gråbak sin begravelse.

En varm takk  l deg for din deltakelse i Gerd Ester Heger-
berg sin gravferd.
Odd
Familien.
Kr.16000,00 er sendt Afrikahjelpen.

07.04. Aaslaug Øian f. 1929, begra-
vet på Flå gravplass
13.04. Egil Jarle Nordtømme f. 1947

Hølonda
Døpte:
09.03. Levi Alexander Tømmerås 
Berntsen, døpt i Nidaros domkirke
22.04. Lillie Margit Ødeving Kwit, 
døpt i Nidaros domkirke

Døde:
04.03. Karin Torbjørg Elstad f. 1941
23.03. Jan Roar Grøtan f. 1956

Flå:
Døde:
04.03. Tore Sundell f. 1952

Biskopen på St Olavskneppen.

Det blir som vanlig St.Hans-gudstjeneste på 
St.Olavskneppen søndag 23 juni kl 18, med avgang 
fra Håen kl 17. I år byr vi på ekstra fi nt selskap: 
Tidligere biskop Tor Singsaas har lenge ønsket å få 
 d  l å bli med, og i år har han plo  et det inn på sin 

kalender! Som vanlig blir det kaff eservering, men 
si  eunderlag, (myggs   ?) og mat tar man med 
selv.
Har du ikke vært med på de  e arrangementet 
 dligere, er de  e året en fi n anledning  l å prior-

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

Søndag 19. mai
5. søndag i påske  den
Joh 20, 1-10
Flå kirke kl 11.00
Konfi rmasjonsgudstj. v/Vespestad
Ofring: Konfi rmantarbeidet
Flå kirke kl 13.00
Konfi rmasjonsgudstj. v/Vespestad
Ofring: Konfi rmantarbeidet
Melhus kirke kl 10.30
Konfi rmasjonsgudstj. v/Sand og 
Bruholt. Ofring: Ungdomsarbeidet 
i menigheten og menighetens mis-
jonsprosjekt.
Melhus kirke kl 12.30
Konfi rmasjonsgudstj. v/Sand og 
Bruholt. Ofring: Ungdomsarbeidet i 
menigheten og menighetens 
misjonsprosjekt.

Søndag 26. mai
6. søndag i påske  den
Ma   6, 7-13
Horg kirke kl 11.00
Konfi rmasjonsgudstj. v/Vespestad
Ofring: Konfi rmantarbeidet
Melhus kirke kl 10.30
Konfi rmasjonsgudstj. v/Morland
Ofring: Ungdomsarbeidet i 
menigheten og menighetens 
misjonsprosjekt
Melhus kirke kl 12.30
Konfi rmasjonsgudstj. v/Morland
Ofring: Ungdomsarbeidet i 
menigheten og menighetens 
misjonsprosjekt

Torsdag 30. mai
Kris   Himmelfartsdag
Joh 17, 1-5
Melhus kirke kl 11.00
Høy  dsgudstj. v/Sand. Dåp. Ofring: 
Kirkens bymisjon. Kirkekaff e

Søndag 2. juni
Søndag før pinse
Joh 16, 12-15
Hølonda kirke kl 11.00
Konfi rmasjonsgudstj. v/Morland
Ofring: Barne- og ungdomsarbeidet
Kirkeskyss: Idar Eid tlf. 913 03 102

Onsdag 5. juni
Melhus kirke kl 11.30
Eldres kirkedag v/Sand og Njøs
Na  verd. Samarbeid med Buen.
Melhus pensjonistkor. Kirkekaff e

Søndag 9. juni - Pinsedag
Joh 14, 23-29
Flå kirke kl 11.00
Høy  dsgudstj. v/Flø
Dåp. Ofring: Menighetens arbeid
Melhus kirke kl 11.00
Høy  dsgudstj.v/Morland. Dåp.
Ofring: Norsk søndagskoleforbund

Mandag 10. juni - 2. pinsedag
Joh 7, 37-39
Horg kirke kl 11.00
Høy  dsgudstj.  v/Morland. 
Dåp. Ofring: Helg i bygda.
Hølonda kirke kl 11.00
Høy  dsgudstj. v/Flø. Dåp. Na  verd.
Ofring: Menighetsfakultetet. Skyss: 
Marie Kulbrandstad tlf. 913 37 527

Søndag 16. juni
Treenighetssøndag
Apg 17, 22-34
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Morland
Dåp. 50-årskonfi rmanter. Ofring: 
Egen menighet. Kirkekaff e

Onsdag 19. juni
Hølonda kirke 
Kl 10.30 Samling for 5-åringene i 
samarbeid med barnehagene
Kl 11.30 Kirkekaff e
Kl 12.15 Eldres kirkedag v/Morland 
og Njøs 
Kirkeskyss: Ola Næve tlf. 480 13 863

Søndag 23. juni - Santhansa  en
St. Olavskneppen kl 18.00
Gudstj. v/Morland og Tor Singsaas
Avmarsj fra Håen kl 17.00. 
«Kirkekaff e»
Kolbrandstad stavkyrkje kl. 11.00
Gudstj. v/Vespestad. Dåp. Kirkeskyss: 
Elfrid Blokkum tlf. 932 19 754

Søndag 30. juni
Flå kirke kl 11.00. Gudstjeneste
Melhus kirke kl 11.00. Høymesse

Søndag 7. juli
Horg kirke kl 11.00. Gudstjeneste

Søndag 14. juli
Hølonda kirke kl 14.00 
(utgår dersom det ikke meldes dåp)
Melhus kirke kl 11.00. Høymesse

Søndag 21. juli
Flå kirke kl 11.00. Gudstjeneste

Søndag 28. juli
Melhus kirke kl 11.00. Høymesse

Søndag 4. august
Horg kirke kl 11.00. Gudstjeneste

Søndag 11. august
Flå kirke kl 11.00. Gudstjeneste
Melhus kirke kl 11.00. Høymesse

Søndag 18. august
Hølonda kirke kl 11.00. Gudstjeneste
Melhus kirke kl 11.00. Høymesse

Lørdag 24. august
Kirkfl å kl 12.00. Frilu  sgudstjeneste
Jubileum. Biskopen deltar.

Søndag 25. august
Horg kirke kl 11.00. Gudstjeneste
Melhus kirke kl 11.00. Høymesse

Søndag 1. september
Flå kirke kl 11.00. Gudstjeneste
Konfi rmantpresentasjon
Melhus kirke kl 11.00. Høymesse

Søndag 8. september
Hølonda kirke kl 11.00. Gudstjeneste
Melhus kirke kl 11.00. 
Høymesse. Diakoniens dag



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

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

Returadresse:
Kirkekontoret i Melhus,
Søreggen 2,
7294 Melhus

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.


