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Kjell Arne Morland                  72 87 03 39
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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

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

 Jeg har vært sjømann en del år. Da kommer en ganske 
nær innpå de en jobber med. Feil og mangler kommer 
fram hos meg selv og andre. Av og  l må en be om 
unnskyldning. Det gjør godt og hjelper på felleskapet. 
I hvert fall en gang sa jeg: « jeg er i hvert fall ikke feilfri.» 
Svaret jeg fi kk var: «Det er ingen som er feilfri». 
For en  d  lbake leste jeg en fortelling som gjorde stort 
inntrykk på meg. Det var en toller. Tollerne var gå   frivillig i tjeneste for 
okkupasjonsmakten. Dessuten stjal de, var korrupte og par  ske. Denne 
tolleren her var ikke bare toller, men også overtoller og ikke bare rik, men 
meget rik. 
Nå hadde det seg slik at han ville gjerne se Jesus. Hvorfor det, kan vi spørre? 
Hva ville en slik kar ha med Jesus og gjøre? Ja, det er le   å dømme og ta 
feil. Senere i hendelsen kan vi lese at de som så de  e, murret og sa: «Han 
har ta   inn hos en syndig mann». En skal ikke dømme og heller ikke skue 
hunden på hårene. 
Han ville så mye se Jesus at han klatret opp i et tre for å kunne se ham. Det 
var om og gjøre for ham. 
Da Jesus kom forbi treet han var oppe i så han opp og sa noe  l tolleren, 
Sakkeus. Han kje  et ikke på ham for at han levde som han gjorde. Nei, 
han sa: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.»  
Jesus visste hvilket liv han levde. Jesus visste hvem han var. Allikevel ville 
han besøke Sakkeus og være sammen med ham. Han ville være venn med 
ham. Sakkeus var så mye verd for Jesus.
De  e gjelder deg og meg også. Vi får ikke all  d  l å leve som vi ønsker. Eller 
det kan være noe som gnager eller gjør vondt som vi har gjort eller skulle ha 
gjort før. Så får vi ikke fred. Jesus vet alt de  e. Du er absolu   - god nok – for 
å være Jesu venn. Han vil gjerne være sammen med deg – akkurat som du 
er nå.  Du er veldig mye verd for ham. Så mye at han ville dø på korset for 
deg og alle mennesker – for å åpne veien til Himmelen. Han vil  lgi deg.
Sakkeus tok i mot Jesus med glede. Han har nok ha   det fl o   sammen 
med Jesus. Han ble helt forandret av de  e møtet. Å være sammen med et 
så godt menneske må ha vært helt Himmelsk i bokstavelig forstand. Han 
var ikke bare et fi nt menneske, men han var feilfri. Allikevel ville han være 
vennen  l Sakkeus og være sammen med ham. 
Det er godt å tenke på for meg og oss alle når vi ikke greier å være som vi 
gjerne ville. Jesus vil allikevel vise oss sin godhet og kjærlighet.
Sakkeus valgte å møte og være sammen med Jesus. Det gjorde – som nevnt 
– stort inntrykk på ham. 
Vil du og jeg være sammen med ham vil det gjøre stort inntrykk på oss 
også. Gud, Jesus og Den Hellige Ånd vil oss ikke vondt. Han vil ikke gi oss 
et kjedelig liv, snarere tvert imot. Vi får ikke et problemfri   liv, men han vil 
hjelpe oss og være med oss hele veien. 
Jeg vil anbefale deg å velge «å gå og se Jesus» du også. Du kan snakke med 
ham hele tiden og han hører. I Bibelen og andaktsbøker finner du ham, i 
gudstjenester og møter likedan. I nattverden får du også felleskap med ham 
og andre medvandrere.
Jeg vil anbefale deg å velge de  e. Jeg er overbevist om at du ikke blir skuff a.          
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DU SKAL VEL STEMME VED KIRKEVALGENE ?

Det er fl o   å leve i et land der stemmere  en vår har 
betydning. Mandag 9. september har alle voksne borgere 
av landet anledning  l å påvirke den retningen vi ønsker
at utviklingen skal gå i. Sam  dig er de fl este av oss med-
lemmer av Den norske kirke. Vi har  lsvarende re    l å 
påvirke den utviklingen som vi ønsker at kirken skal gå 
i, både lokalt og nasjonalt. Vi har få    lsendt valgkort i 
posten, og hermed oppfordres vi alle  l å beny  e 
stemmere  en på to nivå:

Vi skal velge menighetsråd
Lokalt gjelder det om å få med de personer som vi tror er 
best egnet  l å legge  l re  e for at det ukentlige arbeidet 
i menighetene blir så godt som mulig, både for barn, 
voksne og eldre. De som velges, skal i fi re år ta et vik  g 
ansvar på alles vegne. Vi ønsker at kirken skal  lby god 
hjelp  l vik  ge  ltak som trosopplæring, gudstjenester 
med dåp og ved gravferder. Det er vik  g å få inn personer 
som gjør en innsats på en god måte. Sam  dig får de ut-
tale seg om hvordan den nye kirkeordningen bør være på 
nasjonalt plan, når vi nå skal fastse  e lovverket for den 
frie folkekirken. Se side 6.

Vi skal velge bispedømmeråd og kirkeråd
Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i 
kirken. Rådet  lse  er prester og er arbeidsgiver for disse 
og enkelte andre.  Det arbeider for samordning av det 
kirkelige arbeidet i de mange menighetene i Trøndelag. 
Medlemmene i alle landets bispedømmeråd utgjør 
Kirkemøtet, som er det høyeste organet i Den norske 
kirke. Det er der de vik  ge vedtakene om ny kirkeordning 
skal avgjøres. Kirkemøtet består av alle bispedømme-
rådene i landet, og her inviteres vi  l å velge sju av 
representantene som skal si  e der. Se side 5.

Re   nger
Som dere kan se på de  lsendte valgkortene, kan det 
gjøres endringer på listene. Velger du å levere stemme-
seddelen uten endringer, får alle kandidatene på listen 
én stemme hver. De står i prioritert rekkefølge. Vil du 
endre på stemmeseddelen kan du:
• Gi inn  l tre kandidater  lleggsstemme ved å se  e 
kryss i ruten  l venstre for kandidatens navn. Kandidaten 
får da to stemmer.
• Tilføye inn  l tre navn fra de andre valglistene 
(gjelder bispedømmerådsvalget). Disse kan ikke gis  l-
leggsstemme og får da én stemme hver. Øvrige kandi-
dater får én stemme hver.
• Gi personstemme  l andre valgbare personer i soknet. 
Du kan gi personstemme  l inn  l tre andre valgbare 
personer i soknet. Det gjør du ved å føre opp person-
navnet påstemmeseddelen. Bruk store bokstaver. 
Personen får da én stemme.

Andre endringer vil ikke regnes med.

Forhåndsstemming
På valgdagen mandag 9. september vil valglokalene, 
som ligger like i nærheten av lokalene  l kommunestyre-
valget, være åpne i  dsrommet fra kl. 9-21. De som ikke 
kan komme denne dagen, kan møte på kirkekontoret i 
Melhus i kontor  da fra kl. 8-15.30,  l og med fredag 
6. september. Ta med valgkort og legi  masjon når du 
skal stemme. De  e gjelder også ved forhåndsstemming. 
Medlemmer av Den norske kirke har stemmere   fra det 
året de fyller er 15 år. 

Godt valg!

Av Kjell Arne Morland
sokneprest i Melhus

Slik går du fram når du skal stemme:

I alle valglokaler skal det være et sted der du i enerom 
og use   kan velge de stemmesedlene du vil ha og gjøre 
endringer. De  e kan for eksempel være et avlukke eller 
et eget rom.

I avlukket:
1. Velg stemmesedlene du vil bruke, én pr. valg. Du kan stemme ved e   eller begge valg.
2. Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene
3. Bre   stemmesedlene så ingen kan se hva du har stemt.

Hos valgfunksjonæren:
4. Du må vise legi  masjon, helst også valgkort. Valgfunksjonæren krysser deg av i manntallet og stempler 
    stemmesedlene. (NB: Stemmesedlene må ha stempel for å bli godkjent.)
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Daglig leder
Kurt Rylandsholm

Takk  l lokale kirkeverger
I Flå, Horg og Hølonda sokn har 
det vært engasjert lokale kirke-
verger. Disse har vært oppnevnt 
av menighetsrådene. Med sin 
lokalkunnskap  l nærmiljøet har 
de bistå   menighetsrådene og 
fellesrådet i mange oppgaver opp gjennom  den. 
Følgende personer innehar/har ha   disse s  llingene:

Flå sokn: Johan Strengen
Horg sokn: Per H. Gylland
Hølonda sokn: Harold Pedersen

I Horg sokn og Hølonda sokn har de lokale kirke-
vergene sagt fra seg sine engasjement. Fellesrådet 
takker for hjelpen og stø  en i alle disse årene.

Rehabilitering av Melhus kirke
Det er fi rmaet Børset & Bjerkset Entreprenør AS fra 
Støren som har hovedentreprisen på arbeidet 
med rehabiliteringen. Disse har kny  et  l seg bl.a. 
Malermester Roald Hepsø AS som har lang erfaring 
med denne type arbeid.

Den utvendige rehabiliteringen går bl.a. ut på å ersta  e 
sementholdige fuger med diff usjonsåpne kalkfuger, 
ersta  e fuger som har løsnet, feste eventuelle løse 
stener, rehabilitering av vinduer og 
dører, nye takrenne, m.m. På grunn av de sement-
holdige fugene står det mye fuk  ghet i veggene. 
Fuk  ghet som ikke kommer ut trenger så innover 
i bygget, og man kan tydelig se fukt- og saltutslag 
innvendig i kirken. Spesielt ser man de  e på sørveggen 
og veggene på søndre galleri. Det er planlagt å pusse 
opp kirken innvendig i 2020.

Navnet minnelund
Fellesrådet går nå inn i slu   asen med arbeidet 
 lkny  et navnet minnelund ved Horg kirkegård. Melhus 

kirkegård har allerede en minnelund, og det vil også 
bli etablert på gravplassene i Flå og på Hølonda. På en 
navnet minnelund kan det se  es opp en navneplate 
på gravlagte personer. De  e gjelder om den avdøde 
er gravlagt i urne og kiste. Det er ikke noe krav om at 
gravleggingen har foregå   på et spesielt område på 
gravplassen. Ta kontakt med kirkekontoret dersom dere 
ønsker mer informasjon.

Utviding av Flå kirkegård
U  øringen  lkny  et utvidingen av gravplassen har nå 
startet. Det er fi rmaet Solberg Maskin AS på Heimdal 
som vant anbudskonkurransen. Besøkende  l kirken 
og gravplassen vil oppleve at det i forbindelse med 
arbeidet blir noe trafi kk og støy på dag  d. Utvidelsen 
skal e  er planen i hovedsak være ferdig i løpet av 
september.

Erling Johansen, kirketjener i Flå
Erling er født på Storfosna i Ørland kommune,og tok 
utdannelse som snekker der.

Han seilte noen år som sjømann på stykkgodsbåter, 
både langs kysten av Norge, og i nære utland.
I 1983 fi kk han jobb som kirketjener i Melhus kirke.
Så traff  han sin Mari, det ble gi  emål, og de bosa  e seg 
e  erhvert i Tømmesdalen på Hovin.
Fra 1986 har han vært kirketjener i Flå kirke, en jobb 
han overtok e  er Einar Åsen. Og den har han u  ørt på 
en meget fi n og samvi   ghetsfull måte.

Fra 1. mars i år har han gå   ned  l 50% s  lling.

Erling forteller:
I følge instruksen skal kirketjener legge  lre  e for alle 
arrangement i kirka, være  lstede, og være ansvarlig 
brannvakt.
Til å begynne med var han både renholder, graver og 
gartner. Utstyret  l graving var: 1 person og 1 spade!
Men nå brukes gravemaskin, og det er 2 personer  l 
å gjøre jobben. Det er en maskin på Hølonda, en på 
Melhus, og Horg og Flå deler en.

Til gartnerjobben var det kun hånddrevet gressklipper 
 l å begynne med, og han må  e rake sammen og kjøre 

vekk graset i trillebår.
Egen renholder ble ansa   i 1986. 
Som vi ser, har det, heldigvis, vært både  forandringer 
og framskri   i jobben som kirketjener i Flå, og Erling 
sier han har trivdes godt.
Men han ser nå fram  l li   roligere  der.

Erling Johansen 
takkes av som 
full  ds kirketjener 
av menighetsråds-
lederen på årsmøtet 
i mars 2019.
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Nominasjonskomiteens liste
Listen består av personer som er foreslå   av de lokale 
menighetsrådene i bispedømmet, og prioritert av 
felles nominasjonskomité. Personene speiler et mang-
fold av meninger og syn, slik det også er i den norske 
folkekirken. Vi representerer ingen organisasjon eller 
interesse-gruppe. Den enkelte kandidat presenterer 
selv de saker en spesielt vil arbeide for.  Sammen vil 
vi arbeide for den lokale kirkes beste.  Les om de ulike 
kandidatene på www.nominasjonslisten.no

Bønnelista vil videreføre den bibelske tro og tradi-
sjon som Den norske kirke har vært tu  et på siden 
reforma-sjonen. Alle avgjørelser i kirken må være i 
tråd med 
Bibel og bekjennelse - kirkens grunnlag. Den norske 
kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord. Vi 
ønsker en fornyet kirke med medlemmer som har Je-
sus som Herre og som søker Gud i bønn og  lbedelse. 
Vi ønsker en ledelse som er ledet av Guds hellige Ånd 
og som 
oppmuntrer alle  l å tjene Gud på forskjellig vis. Vi 
ønsker selvstyre i de lokale menighetene, hvor med-
lemmene i menighetsrådene blir kurset i hva det vil si 
å være en disippel, drive menighetsplan  ng og bygge 
menighet. Bli kjent med kandidatene på 
www.bonnelista.no

Åpen folkekirke
Vi som står på Åpen folkekirke sin liste vil at Den 
norske kirke skal videreutvikles som en åpen og 
demokra  sk folkekirke. Vi vil arbeide for en kirke for 
alle, som fremmer menneskeverdet og motarbeider 
diskrim-inering. Åpen folkekirke i Nidaros bispedømme 
vil forsvare kirkens vedtak om at likekjønnede par kan 
gi  e seg i kirka. Vi tror at fl ertallet av kirkens med-
lemmer ønsker en raus kirke, med varme og omsorg 
for alle menn-esker. Vi ønsker å styrke kirkedemokra-
 et og legge  l re  e for at alle kan delta. Vi slu  er oss 
 l Den norske kirkes visjon: «Mer himmel på jorda».

Kirka skal være en vik  g kulturbærer og verdistemme i 
samfunnet. Vi som står på denne lista har ulike livs-
erfaringer, men står sammen i arbeide for at den 
kjærlighet Jesus står for, skal berøre og ha betydning 
for alle mennesker. 
Bli bedre kjent med oss på www.apenfolkekirke.org.

Nominasjonskomitéens liste:
1. Brit Skjelbred, Trondheim, f. 1949, pensjonist
2. Arild Kvernmo Pedersen, Verdal, f. 1991, ingeniør
3. Erik Seem, Grong, f. 1955, pensjonist
4. Randi Sollie Denstad, Rissa, f. 1952, Rådgiver
5. Kirsten Margrete Selnæs, Trondheim, f. 1976, fysiker
6. Marit Arnesen Bergendahl, Trondheim, f. 1984, student
7. Helge Nilsen, Å  ord. F. 1952, rådgiver
8. Eivind Rindal, Trondheim, f. 1988, student
9. Maj Brit Slapgaard Larsen, Verdal, f. 1957, lærer 
10. Knut Aasheim, Røros, f. 1955, adjunkt
11. Jan Olav Straume, Trondheim, f. 1955, pensjonist
12. Line Marie Rosvold Fjeldahl, Leksvik, f. 1971, fagleder
13. Georg Bøni Ofstad, Trondheim, f. 1999, lærling
14. Vetle Chris  an Nødtvedt, Trondheim, f.1995, student
15. Guri Gunnes, Storås, f. 2000, skoleelev

Bønnelista:
1. Kolbjørn Lie, Levanger, f. 1965, misjonær/lærer
2. Kjers   Ngozi Furuseth, Rissa, f. 1963, sykepleier
3. Bjørn Sæther, Trondheim, f. 1955, hydrolog
4. Hanne Grethe Hansen, Trondheim, f. 1966, sykepleier
5. Ole Jørgen Haaverstad, Stadsbygd, f. 1952, småbruker
6. Marit Ranfrid Kvestad Sæther, Trondheim, f.1958, frisør
7. Ingeline Furuseth, Rissa, f. 1999, student
8. Sigurd Flå Gustad, Ekne, f. 1998, industrimekaniker

Åpen Folkekirkes liste:
1. Agnes Sofi e Gjeset, Fosnes, f. 1986, adjunkt
2. Grete Bækken Mollan, Steinkjer, f. 1969, seniorkons.
3. Alex Ramstad Døsvik, Ørland, f. 1994, student
4. Ivar Selmer-Olsen, Trondheim, f. 1952, pensjonist
5. Sissel Mørreaunet, Trondheim, f. 1955, førstelektor
6. Kevin Hoel Tårnes, Trondheim, f. 1997, befrakter
7. Bjørnar Fjellhaug, Trondheim, f. 1979, rektor
8. Olav Bremnes, Namsos, f. 1958, samhandlingssjef
9. Jon Høsøien, Røros, f. f. 1944, pensjonist
10. Pål Sæther Eiden, Vikna, f. 1969, adjunkt
11. Borghild Husdal Buhaug, Leksvik, f. 1964, rektor
12. Ingrid Marie Heiene, Trondheim, f. 1990, s  pendiat

Årets bispedømmerådsvalg har tre lister. 
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Valglister til menighetsrådsvalgene

HORG MENIGHET:
Valget i Horg menighet foregår i egne rom i nærheten 
av valglokalene på Lundamo: Lundamo skole og barne-
hage, og på Hovin: Hovin skole og samfunnshus, 
mandag 9. september kl. 9-21.
Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. 
Valglisten er sa   opp i prioritert rekkefølge, men det 
kan gjøres endringer som beskrevet på side 3.

1   Eli Stølan, 57 år, Lundamo
2.  Elisabeth Røstad Olsen, 41 år, Hovin
3.  Kjers   Gurine Eggen, 75 år, Lundamo
4.  Kari-Ann Helgemo Løhre, 57 år, Lundamo
5.  Inger Marie Skjærvold, 73 år, Hovin
6.  Atle Grytbach, 58 år, Hovin
7.  Jan Pe  er Svegård, 49 år, Hovin
8.  Ola Huke, 76 år, Lundamo
9.  Olga Marie Belsvik, 50 år, Lundamo
10. Kari Grønvik, 68 år, Hovin
11. Else Johanne Løhre, 65 år, Lundamo
12. Arne Halvar Holten, 59 år, Hovin
13. Bjørg Jorunn Trøen, 71 år, Hovin
14. Marit Evjen, 41 år, Lundamo
15. Hege Mari Moum Johansen, 37 år, Hovin
16. Ragnhild Lystad, 61 år, Hovin
17. Kari Tilseth Krogstad, 48 år, Hovin
18. Leif Magnar Selbekk, 57 år, Lundamo
19. Arnfi nn Helgemo, 56 år, Lundamo
20. Per Eivind Lund, 48 år, Lundamo

FLÅ SOKN
Det skal velges 6 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. 
Stemmelokalet på valgdagen 9. september er på Flå 
skole, Lykkjvegen 23 på Ler. 
Lokalet er åpent kl. 9-21.

1. Eli Marie Bårdsda  er Rolseth, 1975, Ler
2. Bjarte Ljøkjell, 1983, Ler
3. Mari Marie Gamst, 1952, Ler
4. Lisbet Engen, 1964, Ler
5. Me  e Sofi e Goa Hugdal, 1967, Ler
6. Jens Ljøkjell,1964, Klæbu
7. Solvor Hugdal, 1962, Ler
8. Marianne Dyndal Bollandsås, 1978, Ler
9. Solfrid Bjørkøy, 1974, Ler
10. Marit Krogstad, 2000, Ler

HØLONDA SOKN
Det skal velges 8 faste medlemmer og resten blir vara. 
Stemmelokaler på valgdagen 9. september fi nnes på:
• Eid skole, Hølondvegen 1920, Korsvegen
• Gåsbakken skole, Hølondvegen 3210, Gåsbakken
Lokalene er åpne kl. 09-21.

1. Gerd Merete Åmot, 1953, Korsvegen
2. Renethe Gåsbakk Eid, 1965, Korsvegen
3. Mari Fredriksen Lien, 1997, Gåsbakken
4. Roald Mar  n Syrstad, 1967, Korsvegen
5. Eva Johanne Fuglstad, 1971, Korsvegen
6. Grete Aasen Gorsetbakk, 1971, Gåsbakken
7. Bri   Helen Langås, 1945, Gåsbakken
8. Bjørn Blokkum, 1953, Korsvegen
9. Anneline Ludefall, 1974, Korsvegen
10. Kris  n Johanne Åmot, 1966, Korsvegen

Her kan det være særlig aktuelt å føre opp  lleggsnavn, 
slik som beskrevet på side 3.

MELHUS MENIGHET
Valget i Melhus menighet foregår i egne rom i nærheten 
av valglokalene i Melhushallen og Sørøya klubbhus, Kvål 
mandag 9. september 2019 kl. 9-21. 
Forhåndsstemming kan gjøres på kirkekontoret alle 
hverdager kl. 9-15 fram  l fredag 6 sept. Det skal velges 
8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Valglisten er sa   
opp i prioritert rekkefølge.

1.   Oddrun Gangås Brønstad, Loddgårdstrøa, Melhus
2.   Monica Stenset Sagdahl, Klemmets veg, Gimse 
3.   John Sigurd Underdal, Skrivarbakken, Kvål 
4.   Helge Bjørn Bæver  ord, Eindrides veg, Gimse 
5.   Jon Roar Bruholt, Gyllevegen, Melhus
6.   Vibecke Paulsen Grønning, Nerfl ata, Melhus 
7.   Solrun Gustad Løvås, Gamle kongeveg, Melhus
8.   Alf Georg Daaland, Løvsetvegen, Melhus
9.   Anna Lina Møreaunet Holm, Brekkåsen, Gimse 
10. Kjellrun Jofrid Krutvik Mosdal, Styrkårs veg, Gimse 
11. Nils Pe  er Svendsen Aune, Bergljots veg, Gimse 
12. Tove Vingen, Niels dahls veg, Melhus 
13. Marvin Reidar Bjørnebekk, Øyvegen, Melhus 
14. Trine Ressem Skei, Olderbakken, Gimse 
15. Torill Lund, Bagøyvegen, Melhus 

FORHÅNDSSTEMMING
For soknene Flå, Horg, Hølonda og Melhus, kan en i 
perioden 12. august  l 6. september forhåndsstemme 
på Kirkekontoret på hverdager kl. 0800-1530 
(Søreggen 2 B, 7224 Melhus). Forhåndsstemming 
 lkny  et andre sokn må gjøres innen 1. september.
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Diakonen informerer
Tone Njøs

Ak  viteter
Flå eldresenter
Andakter onsdager 
kl. 11.00: 11. og 
25. sept., 9. og 23. okt., 6. og 20. nov.
Treff  torsdag kl. 17.30 – 19.00:
19. sept., 17.okt., 14.nov.
Trenger du skyss, ring 
Margot Bjørseth, 918 95 980.
30 kr. i egenandel t/r.

Hølonda helsehus
Andakter  rsdager kl. 11.00:
10. og 24 sept., 8. og 22. okt.,
5. og 19. nov.
Treff  fredag kl. 11.00: 4.okt., 1. nov.

Horg sykeheim
Andakter onsdager kl. 12.30:
10. og 25. sept., 9.og 23. okt.,
6. og 20. nov.
Treff  onsdager kl. 11.00
18.sept. 2., 16. og 30. okt.,
13. og 27. nov.
Skyss: Ring kirkekontoret. 40 kr t/r.

Buen
Onsdager
Kvålsbu kl. 11.15, og
Peisestua kl. 12.00:
18.sept. 2., 16. og 30. okt. 
13. og 27. nov. 

Formiddagstreff 
En torsdag i måneden kl. 10.30.
3.okt.:   Et varmere samfunn
31.okt.: Brannforebygging i  
              hjemmet
28.nov.:Forberedelser i advent.

Vil du søke om stø  e  l jul?
Søknadsskjema fylles ut ved person-
lig oppmøte ved Melhus kirkekontor 
i  dsrommet  4. – 8. november kl. 
9.00 – 15.00. For å søke må du være 
bosa   i Melhus (Folkeregisteret). 
Det kan bare være en søknad per 
husstand. Vi forbeholder oss re  en 
 l å undersøke om opplysningene i 

søknaden er rik  g. Urik  ge opplys-
ninger gir automa  sk avslag. 
Vi kan dessverre ikke garantere at 
alle som søker får en gave fra jule-
innsamlingen, selv om du kanskje 
har mo  a   gaver  dligere. 
Den som søker må selv hente gaven 
på kirkekontoret.

Takk for bidrag som har kommet inn 
 l juleinnsamlingen allerede! 

Vil du, eller bedri  en din gi en gave 
 l juleinnsamlingen?

Konto: 4230 09 02183
Vipps bedri  : 116120 
Merk gaven med «juleinnsamlingen 
2019»

Ønsker du fortsa   at Helg i Bygda kommer i postkassen din?
Menighetsbladet Helg i bygda er et samarbeids  ltak mellom menig-hetene i 
Flå, Horg, Hølonda og Melhus for å informere om det som skjer i menighet-
ene og s  mulere  l engasjement og oppslutning om  ltakene i menighetene. 
Sam  dig prøver vi i redaksjonen å ta opp aktuelle saker og spørsmål. Du må 
gjerne sende oss forslag!

For at Helg i Bygda skal fortsa   komme i postkassen din fi re ganger i året 
trenger vi din hjelp!
Helg i Bygda har ingen andre inntekter enn annonser, ofringer og GAVER! 
For å dekke våre utgi  er (trykking og distribusjon), trenger vi minst 
kr. 120.000,- i gaver i 2019! Her kan DU hjelpe  l med di   bidrag! 

Bruk giroblanke  en som ligger i bladet! Alle gaver er like kjærkomne, men 
dersom alle ga kr. 200,- eller mer, ville det sikre økonomien vår – og du 
fortsa   kan fi nne Helg i Bygda i postkassen din et år  l!

Juleinnsamlingen i Melhus 
De siste årene har bygdefolket stø  et 
godt opp om vår juleinnsamling. Det 
er vi utrolig takknmlig for! Pengene 
som samles inn blir gi    l familier 
som trenger en økonomisk hånds-
rekning  l jul. De får da et gavekort 
 l mat, og om vi har mulighet blir det 

en julegave  l barna. 
De  e gir de en romsligere julefeiring 
enn de ellers ville få  . 

Fredag 22. og lørdag 23. november 
vil frivillige si  e ved de fl este bu  kk-
ene i bygda vår kl. 9 – 17.

Fredag 29. og lørdag 30. november 
si  er vi i Melhus sentrum kl. 9 – 17. 
Ullstrikk og nye julegaver kan legges 
i vogna ved siden av, eller leveres på 
kirkekontoret i uke 49. Merk gavene 
utenpå med hva de inneholder og 
alder/størrelse.
 

Har du lyst  l å være en av våre frivil-
lige på juleinnsamlingen i år, så send 
mail  l: 
tone.njos@melhus.kommune.no

Sorggrupper
Ta kontakt om du er interessert i å 
være med i en sorggruppe. Vi har 
 lbud både  l voksne og barn/unge. 

En stor takk  l veikirkeverter og blomstervannere
I juli måned har nok en gang Horg kirke vært åpen 
veikirke. Mange frivillige s  ller opp, og noen har vært 
med helt fra starten for 25 år siden.
Blomstene i krukkene ved bårehuset er også bli   passet 
på. De  e av veikirkevert-ene og andre. 

Takk  l alle sammen!
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BARNAS  S I DE

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

        - ÅRINGER
Flå: Samling og familiegudstjeneste 22. september
Horg: Samling og familiegudstjeneste 17. november
Hølonda: Samling og familiegudstjeneste 29. september
Melhus: Undretur og familiegudstjeneste 1. september

       - ÅRINGER
Flå/Horg: Legokveld 16. september
Hølonda: Himmelsk legobyggekveld en torsdagskveld
                 i november

          - ÅRINGER
Melhus: Tårnagentdag 10. november
       

                - ÅRINGER
Flå: Familiegudstjeneste med utdeling av Det Nye
                Testamentet 24. november 
Horg: Gudstjeneste med utdeling av Det Nye Testamentet
Hølonda: Gudstjeneste med utdeling av Det Nye 
                 Testamentet 8. desember 
Melhus: LysVåken 7. - 8. desember

TIM-arrangement høsten 2019

Ill.: Lars Tothammer    Kilde www.kirken.no

Finn fem feil
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet  l høyre?
Tegning: Aleksei Bitskof

Moses blir reddet 
Andre Mosebok 2 Gjenfortalt av Desmond Tutu 

Mirjam så moren legge babybroren i en kurv om fl øt på 
elven. Mirjam kikket nervøst e  er soldatene. Det hadde 
gå   mange år e  er at Josef og brødrene hans døde 
En dårlig Farao styrte Egypt. Han hadde tvunget Josefs 
e  erkommere, som ble kalt hebreere,  l å bli slaver, 
og nå hadde han bestemt at alle nyfødte hebreergu  er 
skulle drepes. 

Moren  l Mirjam gråt da hun dy  et kurven ut i sivet. 
”Pass på ham,” sa hun. Mirjam fulgte 
e  er kurven som fl øt nedover elven. 

Babybroren begynte å gråte. 
Mirjam gispet da hun fi kk se 
da  eren  l Farao som akkurat da 

kom for å bade i elven. Ville hun gi babyen  l solda-
tene? Da  eren  l Farao lø  et babyen opp og vugget 
ham i  armene sine. ”Stakkars liten. Det må være en 
av hebreerbabyene,” hvisket hun. ”Han trenger en 
mor.” Mirjam kom fram fra sivet og sa: ”Jeg vet om en 
hebreerkvinne som kan passe barnet for deg.” Hun  
hentet moren deres. 

Da  eren  l Farao ga babyen  lbake  l moren og sa: 
”Når han er gammel nok, skal du ta ham med  l  palas-
set, så kan jeg oppdra ham som en prins. Jeg vil gi ham 
navnet Moses, siden jeg dro ham opp fra vennet.” 
 

Kjære Gud, 
takk for at du elsker og besky  er dine barn.
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Mange valgmuligheter 
for konfirmantene i Melhus menighet

Konfi rmanter i Melhus menighet har i år har 
allerede gjort unna sine valg. De har kunnet 
velge mellom seks opplegg: Delta, Global, KRIK, 
MUV, Musikk, Speider og Musikk, så her skulle 
det være noe for enhver smak.
MUV kom i stand e  er ønske fra ungdomm-
ene i MUV. Ved et samarbeid med DNK får de 
et opplegg som er skreddersydd for dem og 
sam  dig være en del av det store konfi rmant-
fellesskapet i Melhus menighet, som teller 
90 personer. De  e er et vinn-vinn-prosjekt; 
MUV-ungdommene får konfi rmantundervis-
ning hjemme i Melhus, og vi håper med de  e 
at de skal bli værende i menighetene våre, og 
forhåpentligvis kunne delta her – i stedet for å 
bare reise  l den store byen. Vi er glade for å 
ha få    l et samarbeid, slik at vi ikke bare si  er 
på hver vår tue og jobber, men kan hjelpe hverandre å 
hjelpe ungdommene  l å fi nne sin plass i menigheten 
vår. MUV-konfi rmantene har samlinger på samme måte 
som de andre gruppene, og så deltar de på felles-
arrangement som KN-aksjon og Skjærgårdskveld, sam-
men med konfi rmanter fra resten av Melhus menighet 
og resten av Melhus kommune.
For å få  l de  e store arbeidet, er vi avhengig av at 
mange bidrar.
Det er Rune Breivoll Haugen som skal stå for undervis-
ningen i MUV- gruppa, mens vi har vært så heldige å få 
Isak og Simon Skarsem med oss for å drive KRIK-gruppa.

Sokneprest Kjell Arne Morland se  er i gang si   siste kull 
med speiderkonfi rmanter, og Chris  ne Goedecke bidrar 
med musikk-konfi rmantene. Hovedansvarlig for hele 
sulami  en, og den som underviser Delta og Global, er 
kateket Sonja Bruholt.
Dessverre har vi ikke bemanning  l å gi konfi rmantene i 
de andre menighetene  lsvarende valgmuligheter. I Flå 
og Horg følger konfi rmantene Delta-opplegget, mens på 
Hølonda er de speiderkonfi rmanter.

Horg/Flå hjemmetjeneste og Horg sykehjem, kjøk-
kenet takker hjertelig for mo  a   pengegave e  er 
Mildrid Refseth sin begravelse

Horg sykehjem takker hjertelig for mo  a   pengegave 
e  er Egil Nordtømme, Lovise Haugen, Astrid Jøn-
land, Berit Nordaunet og Aafrid Karlgård sine 
begravelser.

Horg sykehjem, avdeling Krogstad takker hjertelig for 
mo  a   pengegave e  er Åslaug Øian sin begravelse.

Horg sykehjem, avdeling Fremo takker hjertelig for 
mo  a   pengegave e  er Ane Eklo sin begravelse.

Hjemmetjenesten i Horg/Flå takker hjertelig for mot-
ta   pengegave e  er Sverre Langås sin begravelse.

Hølonda helse og omsorgssenter takker hjertelig for 
pengegave gi   i forbindelse med begravelsen  l 
Oddleif Arnfi nn Løvseth.
Hølonda helse og omsorgssenter takker hjertelig for 
pengegave gi   i forbindelse med begravelsene  l 
Karin Elstad og Målfrid Eid. 
Pengene er gi    l Hjemmesykepleien.

Buen Helse- og Omsorgssenter ved Lang  dsavdeling-
en takker pårørende og givere for pengegaven vi har 
mo  a   i forbindelse med Astrid Elvira Thomassen sin 
begravelse.

Hjemmesykepleien i Nedre Melhus vil takke pårørende 
og givere for gaven vi har mo  a   i forbindelse med 
Signe Graabak sin bise  else.

Buen Helse- og Omsorgssenter, kor   dsavdelingen vil 
takke pårørende og givere for gaven vi har mo  a   i 
forbindelse med Arne Berntsen sin begravelse.

Rune Breivoll Haugen og Sonja Bruholt
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TRENGER DU SKYSS TIL KIRKA?
Hølonda kirke:  Se i lokalavisa hvilket 
nummer du kan ringe.
Flå kirke: 
Hildegun Gravråk Eggen, tlf. 415 19 216 
eller Me  e Goa Hugdal, tlf. 938 57 489.

Melhus sokn
Døpte:
28.04. Matheo Berget, 
Ella Mastad Duesten
12.05. Mathias Emilio Braaten 
Krogstad
30.05. Erle Flåøyen, 
Madeleine Aleah Størseth Gråbak,
Othilie Nørstebø Wollan
09.06. Haakon Moe,
Johannes Stakset Nordbotn,
Emilian Løvseth Grindstad
16.06. Tuva Lyngstad Folstad,
Viljar Forseth, Robin Selnes Jensen
23.06. Paul Brønstad, døpt i 
Kolbrandstad stavkyrkje
30.06. Chris  an Niebelschütz Rak-
bjørg, Erik Hagen Krokstad,
Louise Øvre Bøhlerengen, døpt i 
Drøbak kyrkje
28.07.Jan Küchel

Vigde:
04.05. Mia Skrødal Grinde og 
Patrik Bendiksen Øien
15.06. Ann Jorid Buseth og 
Jørgen Romsås Olsen
27.07. Lise Pernille Løberg og 
Ruben Emanuelsen

Døde:
10.05. Gaute Ludvigsen f. 1982
15.05. Roger Mathisen f. 1956
16.05. Solveig Alise Hammerås 
            f. 1939
21.05. Emma Eggen f. 1924
21.05. Johan Mar  n Reitbakken 
            f. 1941
25.05. Jorunn Røstad f. 1934
27.05. Ola Gøsta Heggberget 
            f. 1944
28.05. Karen Johanne Løberg 
f. 1933, begravet på Horg gravplass
01.06. Arne Berntsen f. 1925
09.06. Kåre Haugen f. 1941
18.06. Oddleif Arnfi nn Løvseth 
            f. 1945
18.06. Oddrun Solfrid Kvaal f. 1943
20.06. Signe Graabak f. 1935
20.06. Olga Grytdal f. 1928
20.06. Torstein Reitan f. 1926
24.06. Odd Harry Adolfsen f. 1939
11.07. Randi Eidem Lervik f. 1951, 
begravet på Tilfredshet gravplass
11.07. Aafrid Karlgård f. 1924

Horg sokn
Døpte:
05.05.Mikkel Sunnset Svanemsli,
Gabriel Sneeggen Pedersen
30.05. Konrad Landsem Krogstad, døpt 
i Melhus kirke
10.06. Jakob Løvstad Krogstad
23.06. Jon Emil Sæter Gjersvold, 
døpt i Våler kirke
07.07. Filip Sagøy Stensås
04.08. Henrik Horg Engan
Vigde:
01.06. Gunhild Lyngen og Håvard 
Sunnset, viet i Flå kirke
Døde:
17.04. Lovise Haugen f. 1928
24.04. Frid Beate Krogh f. 1938
26.04. Berit Nordaunet f. 1926
08.05. Per Lyngen f. 1965
18.05. Magne Moberget f. 1939
21.05. Sigurd Asbjørn Buklev f. 1957
23.05. Astrid Eline Jønland f. 1935, 
begravet på Flå gravplass
01.06. Solfrid Pallin f. 1938, begravet 
på Melhus gravplass
18.06. Gudrun Mentsen f. 1924
26.06. Lasse Aasheim f. 1928
03.07. John Kjell Bye f. 1935
14.07. Sverre Langås f. 1936
23.07. Mary Stafne f. 1924
31.07. Ingeborg Oline Finseth f. 1939
02.08. Marit Gipling Svaet f. 1961

Hølonda sokn
Døpte:
05.05. Mari Kirkvold, Jo Stubsjøen
10.06. Ellen Hovin Sunnset, 
Emine Aunan Stavholt
Døde:
06.05. Målfrid Eid f. 1938
09.07. Maren Johanne Aaslund 
f. 1924
28.07. Karen Berg Sundset f. 1927

Flå sokn
Døpte:
30.05. Magnus André Mathisen 
Hepsø, døpt i Hoeggen kirke
09.06. Marie Monsen. Jakob Holthe
16.06. Jakob Haugen, døpt i Soknedal 
kirke
30.06. Eline Sæther, Ludvig Bye
Vigde: 08.06. 
June Merete Barøy og Frode Hegge
Døde:
10.06. Odd Normann Navarsether 
f. 1949
01.07. Ane Eklo f. 1924

Har dere få   barn i familien?
Husk å melde dåp så snart 

planene er klar.
Se kirken.no/melhus for 

  informasjon og påmelding.

Dersom du lurer på noe, ring 
kirkekontoret 72 85 86 21
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Søndag 1. september
12 s i treenighets  den
Joh 4,27-30
Flå kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Konfi rmantpresentasjon
50-årskonfi rmanter. Dåp
Ofring: Menighetens arbeid
Melhus kirke kl 10.00
Undretur med 4-åringer
Melhus kirke kl 11.00
Familiemesse v/Sand og Sandberg
Dåp. Utdeling av 4-årsbok. Ofring: 
Menighetens arbeid. Kirkekaff e

Søndag 8. september
13 søndag i treenighets  den
Apg 6, 1-7
Hølonda kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Morland. Na  verd.
50-årskonfi rmanter. Ofring: 
Diakoniarbeidet. Kirkeskyss: Marie 
Kulbrandstad tlf. 913 37 527
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand og Njøs
Diakoniens dag. Ofring: Menighetens 
arbeid/diakoniarbeidet. Fin kirkekaff e 
e  er gudstjenesten i kirka

Søndag 15. september
14 søndag i treenighets  den
Vingårdssøndag
Ma   19, 27-30
Horg kirke  kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Konfi rmantpresentasjon. Dåp
Ofring: Konfi rmantarbeidet
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Flø. Dåp Ofring: KABB

Søndag 22. september
15 søndag i treenighets  den
Joh 15, 9-12
Flå kirke kl 12.15
Samling for 4-åringer
Flå kirke kl 14.00
Familiegudstjeneste v/Vespestad og 
Sandberg. Utdeling av 4-årsbok
Ofring: Menighetens trosopplæring
Melhus kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Morland og Bruholt    
Konfi rmantpresentasjon. Ofring: 
Menighetens arbeid. Kirkekaff e

Søndag 29. september
16 søndag i treenighets  den
Ma   11, 16-19
Hølonda kirke kl 12.15
Samling med 4-åringer
Hølonda kirke kl 14.00
Familiegudstjeneste v/Morland og 
Sandberg. Utdeling av 4-årsbok.
Ofring: Menighetsarb. Kirkeskyss: 
Elfrid Blokkum tlf. 932 19 754
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse/Mikkelsmess v/Sand
Dåp. Ofring: Helg i bygda
Kvål bygdekvinnelag har kirkekaff en

Søndag 6. oktober
17 søndag i treenighets  den
Fil 1, 20-26
Horg kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Sand
Ofring: CARE
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Vespestad. Dåp.Ofring: 
Menighetens arbeid. Kirkekaff e

Søndag 13. oktober
18 søndag i treenighets  den
Mark 1, 40-45
Flå kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad og Njøs
Diakoniens dag. Ofring: Menighetens 
diakonale arbeid
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand
Skaperverkets dag. Dåp. Ofring: 
Lys  l verden. Melhus bygde-
kvinnelag har kirkekaff en

Søndag 20. oktober
19 søndag i treenighets  den
Luk 9, 57-62
Hølonda kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Morland
Skaperverkets dag. Konfi rmant-
presentasjon. Ofring: Menighets-
arbeidet. Kirkeskyss: Ola Næve 
tlf. 480 13 863
Melhus kirke kl 11.00
Familiemesse v/Sand
«Barnas misjonsdag». Soulkids 
medvirker. Ofring: Menighetens 
misjonsprosjekt. Kirkekaff e

Søndag 27. oktober
Bots- og bønnedag
Luk 15, 11-32
Horg kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad og Njøs
Diakoniens dag
Ofring: Diakoniarbeidet
Melhus kirke kl 10.30
Kort skri  emålsgudstjeneste 
v/Morland.
Melhus kirke kl 11.00
Bots- og bønnegudstjeneste 
v/Morland. Ofring: CARE

Søndag 3.  november
Allehelgensdag
Jes 60, 18-22
Flå kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Ofring: Menighetens arbeid
Horg kirke kl 17.00
Minnegudstjeneste v/Vespestad og 
Njøs. Ofring: Menighetsarbeidet
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand. Dåp. Ofring: Me-
nighetens arbeid. Kirkekaff e
Melhus kirke kl 19.30
Minnegudstjeneste v/Sand og Njøs
Ingen ofring

Søndag 10. november
22 søndag i treenighets  den
Luk 10, 25-37
Hølonda kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/ Morland. Na  verd
Ofring: NMS Misjonsprosjektet
Kirkeskyss: Idar Eid tlf. 913 03 102
Melhus kirke kl 17.00
Familiemesse v/Morland og 
Sandberg. Tårnagenter. Ofring: 
Menighetens arbeid. Kirkekaff e

Søndag 17. november
23 søndag i treenighets  den
Ma   24, 35-44
Horg kirke kl 12.15
Samling med 4-åringer
Horg kirke kl 14.00
Familiegudstjeneste v/Vespestad og 
Sandberg. Utdeling av 4-årsbok
Ofring: Trosopplæringen
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand. Dåp. 
Ofring: Menighetens arbeid



Full distribusjon

Lundamo
8 - 22 (9 - 20)

Sandmofl ata 3, 7072 Heimdal, tlf. 72596180 / 
97788831, sandmoen.kro@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,
7224 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.

Neste nummer kommer ut før 1. søndag i advent.
Ta kontakt med Jan Fredrik Sagdahl, e.post: jan.fredrik@sagdahl.no

Melhus helsear  kler as
Galleriet, 7224 Melhus - Tlf. 72 87 11 50


