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Diakon Tone Njøs  482 02 839
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Så er vi der igjen. Advent og førjuls  d. Jule-
høy  da er snart her. Kanskje gleder du deg  l 
å være sammen med familie eller venner, kan-
skje er julehøy  da mest lange dager.  Mange 
deltar i å skape gode rom som åpner him-
melen for oss i disse førjulsukene: Konserter, 
gudstjenester, ulike samlinger hvor vi kan 
være sammen. Vi trenger disse fellesskapene, 
takk  l alle som er med og skaper dem! 

Et rom som ikke fantes, står sentralt i juleevangeliet.  Josef og Maria må  e 
ty  l et nokså sjabert husvære da de e  er fl ere dagers vandring kom fram 
 l Betlehem. Herberger og andre overna   ngssteder var fulle. «Det var ikke 

husrom for dem» forteller Lukasevangeliet. Et fa   gslig tak over hodet, der 
hvor dyrene holdt  l. Dyrenes ma  at blei brukt som babyseng. Det var ingen 
rom ledige for dem. Få av oss har opplevd så enkle forhold, og i vår rike del 
av verden er de  e  ernt og utenkelig for oss. 
Det er en dypere betydning i at det ble slik: Gjennom Jesus si   liv på jorden 
vever Gud seg én gang  l inn i menneskenes historie, inn i menneskenes 
verden.  Jesus skaper et rom for oss alle. Fredsfyrsten valgte ikke prakten 
og de rike: han valgte det vanlige, utsa  e, sårbare. Han kom  l de små og 
vergeløse. I kjærlighet  l menneskene fi nner Gud si   rom i verden. Gud 
skapte et rom for oss alle. Ingen er så langt nede at de skal kunne si «det 
er ikke rom for meg i fortellingen om Jesus». Ingen er så langt nede at ikke 
Jesus har vært der før. 
«Det skjedde i de dager», leser vi i juleevangeliet. Det skjer også i våre 
dager, når fortellinga om Frelseren, om Gud, blir levende for oss. Det skjer i 
våre dager, når vi slipper Jesus inn i våre livsrom og hjerterom. Han kommer 
med trøst og håp, nåde og fred. Til oss akkurat slik vi er, slik vi er og har det. 
Himmelen er åpen.
Fra våre hjerterom s  ger lovsangen, den lavmælte, rustne, eller den klok-
keklare, sterke. Sangen fra oss som tror og tviler, elsker og ber.  Gud skaper 
lovsangens rom i oss.  Velsignet jul! 

Di   komme, Herre Jesus, 
forvandler jordens na   
og bringer lys  l mange 
som føler seg forla  .
Hjelp oss å gå i dine spor! 
La verden se din godhet 
igjennom dem som tror!

(Svein Ellingsen)

Vi ser deg, Herre Jesus, 
som en av jordens små. 
Din fødsel er et under 
vi aldri kan forstå.
Men i et evig lovsangskor 
forenes alle slekter.
Vi ser deg, barn, og tror!
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TIÅRET S BEGIVENHET:
BISPEVISITAS  I  MELHUS PRESTEGJELD
Av Merete Sand og Kjell Arne Morland

Bispevisitas 26.november  l 1 desember!

Flå, Horg, Hølonda og Melhus sokn i Gauldal pros   
ønsker biskop i Nidaros, Herborg Finnset, hjertelig 
velkommen  l visitas i menighetene Det er 12 år siden 
sist det var visitas i våre menigheter.  Da var det Finn 
Wagle som var biskop.

Hva er en visitas?
Biskopen har  lsynsansvar for prester og andre vig-
slede medarbeidere, og med virksomheten som drives 
i menighetene. Under en visitas skal biskopen møte alle 
ansa  e i menighetene, menighetsrådene og kirkelig 
Fellesråd. Og det er også sedvane at biskopen møter den 
poli  ske ledelsen i kommunen. I møte med menighets-
råd og ansa  e skal biskopen oppmuntre og inspirerer  l 
frimodighet og fornyelse, stø  e menighetens virksomhet 
og stø  e fellesskapet.  
Menighetene har i forkant levert beretninger – eller 
 lstandsrapporter – om arbeidet i de ulike menighetene 

med oversikt over arbeidet som drives og pekt på u  or-
dringer i det videre arbeidet. Biskopen vil i møter med 
ansa  e og råd vurdere virksomheten opp mot planer og 
strategier fra kirkelige organer. 
Men det er også at vik  g at biskopen får møte folk i 
lokalsamfunnet. 
På programmet står derfor også skolebesøk på mel-
lomtrinnet både på Flå og Brekkåsen skoler. Elevene 
har lagt spørsmål  l biskopen, og lærerne inviterer  l 

gir si   beste den kvelden. Innimellom vil Sanitetskvin-
nene fortelle om hva de gjør, og vise jubileumsfi lmen 
de har laget, Idre  s-laget vil presentere den delen av 
arbeidet som er mest særegen i kommunen: nemlig 
ishockeygruppa, og diakoniarbeidet vil få sine minu  er 
for å omtale si   arbeid. Sammen skal vi vise at når gode 
kre  er slår seg sammen i et lokalmiljø, blir livet mye 
bedre for oss alle.

Alle er velkomne  l samtalekveld i Melhus kirke tors-
dag 27 februar.
Samtalekvelden blir i Melhus kirke med kulturelle 
innslag med tema: « Kirka på Melhus 2030. Mer himmel 
på jord». Visjoner for kirka på Melhus mot tusenårs-
jubileet, men den må utse  es: Biskopen må re   og 
sle   dra e  er besøket på Brekkåsen skole for å delta 
på slo  smiddag sammen med de andre biskopene. 
Når kongen inviterer, sier selv ikke en biskop nei. Men 
biskopen syns samtalekvelden høres spennende ut – så 
hun kommer visi   også i februar. Det er vi glad for. Der 
vil ordfører Jorid Jagtøyen, Åsmund Snøfugl, redaktør 
i Avisa Gaula, Anna Lina Mørreaunet Holm, medlem 
i det nyvalgte menighetsrådet i Melhus og student 
Mari Johanne Løvås delta i panelsamtale sammen med 
biskopen.

Alle er velkomne  l gudstjeneste og visitasforedrag 
søndag 1 desember.
Visitasen avslu  es med Festgudstjeneste 1. søndag 

samtaler i e  erkant.  Det blir 
møte med avgangselevene 
ved Melhus VGS. Biskopen vil 
også møte avdelingsledere 
ved sykehjemmene Horg, 
Buen og Hølonda,  l samtale 
rundt tema om Kirka som 
samarbeidspartner og ressurs. 
Det vil bli Horg-treff  på «Sani-
tetsstua», formiddagstreff  på 
Melhus bedehus og besøk på 
arbeidssenteret på Søberg.

Alle er velkommen  l kul-
turkveld i Hølonda kirke 
 rsdag 26 nov kl 19.00.

Målet er å vise hvordan frivil-
lig engasjement kan gi gode 
impulser  l livet i bygdene 
våre, med Hølonda som eks-
empel. Temaet er «Livsmot og 
håp». Hornmusikken, Koristan, 
Ungdomskoret og Gutongen 

i advent i Melhus kirke, og 
kirkekaff e i kirka e  erpå. Der får 
vi biskopens visitasforedrag som 
oppsummerer inntrykkene fra 
dagene hun har vært her, og som 
peker på u  ordringer framover 
for kirka i våre sokn. Biskopen 
preker også på gudstjenesten. 
Ellers vil speiderkonfi rmanter og 
speidere fra Melhus medvirke. 
Vi skal ta imot Fredslyset fra 
Betlehem. Hølonda barnegospel 
og Melhus Songlag vil se  e preg 
på det musikalskes ut-trykket på 
gudstjenesten. Vi håper at folk fra 
alle deler av Melhus vil delta på 
gudstjenesten og på programmet 
e  erpå denne søndagen.

Foto: Biskopen har vært her i Melhus 
to ganger allerede, ved kirkejubileene 
i Horg og Flå. Her er hun i Flå kirke nå 
i august.
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Daglig leder
Kurt Rylandsholm
Levende lys og åpne rømnings-
veier
Vi går nå inn i en  d med økende 
bruk av levende lys både i kirkene 
og på gravplassene. Med tanke 
på sikkerheten vil en derfor be 
besøkende og arrangører som 
leier kirkene om å ha en gjen-
nomtenkt bruk av levende lys og 
fakler. Det er også vik  g å passe på at rømningsvei-
ene ikke blir blokkerte. Vær vennlig å imøtekomme 
beskjeder fra kirkelige ansa  e/representanter.

Utviding av Flå kirkegård
Utvidingen av gravplassen er nå inn i slu   asen. 
Endelig ferdigs  lling og vigsling av det nye arealet blir 
gjennomført  l våren 2020. Det ble under arbeidet 
avdekket noen u  ordringer som forsinket prosjektet. 
Bl.a. kom det frem et te   drensrør. De  e går langs 
hele nordsiden av gravplassen. E  er  lråding fra råd-
givende konsulent ble det beslu  et å ski  e ut røret, 
samt en kumme som ligger i vestenden. De  e skal 
igjen kobles sammen med dreneringsrørene på den 
utvidede delen. Det er fi rmaet Solberg Maskin AS på 
Heimdal som har vært u  ørende entreprenør.

Navnet minnelund
Monumentet på den navnede minnelunden ved Horg 
kirkegård er nå montert. Her kan det se  es opp en 
navneplate på gravlagte personer som har en festet 
grav. 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. Det 
kan ikke se  es opp minneplate på avdøde personer 
som allerede har et gravminne. Ta kontakt med 
kirkekontoret, eller gå inn på www.kirken.no/melhus, 
dersom dere ønsker mer informasjon

Rehabilitering av Melhus kirke
Ved oppstart av arbeidet viser det seg at skadene 
er større enn først anslå  . Konkret går de  e på 
mengden av dårlige fuger og fyllmasse, avdekking av 
råteskader ved  erning av s   ing av beslag og repa-
rasjon av piper og steinkors som medførte y  erligere 
avs  vning av s  llas, m.m. 

Grunnet merarbeidet har en sendt en søknad  l Mel-
hus kommune om en ekstrabevilgning på kr 2,6 mil-
lion i 2020. De  e for å kunne fullføre den utvendige 
rehabiliteringen av y  erveggene. Søknaden blir trolig 
behandlet av kommunestyre i desember d.å.

Vinterkonsert 2020
Melhusbanken arrangerer "Vinterkonserten 2020" 
i samarbeid med Melhus menighetsråd onsdag 12. 
februar 2020.

Det er gruppa "Violet Road" som skal være trek-
kplaster under årets konsert.
I over 10 år har i Violet Road lagd musikk sammen, 
og bygd opp en solid musikalsk katalog, bestående 
av hits som «Face of the Moon», «Can You Hear 
The Morning Singing» og «Jericho». Aldri før har 
disse bli   fremført akus  sk for et publikum. Før nå.
«Vi har lyst  l å gi våre fans en helt ny opplevelse, 
og gi dem muligheten  l å komme helt innpå oss. 
Vi håper det vil føles som at vi alle si  er i stua  l 
Hogne og spiller låter for hverandre», forteller 
Halvard Rundberg i bandet.

Violet Road er kjent for si   musikalske spenn og 
bandet tar publikum med på en følelsesreise som 
går både høyt og lavt. De  e blir intet unntak.

Vinterkonserten 2019 ble 
en stor suksess. 
Karoline Krüger og Sigvart 
Dagsland sørget for ei 
fullsa   Melhus kirke. 
Overskuddet fra den 
konserten gikk  l hjerte-
startere i alle våre fi re 
kirker. Overskuddet fra 
årets konsert går  l 
Melhus Røde Kors si   
arbeid for vanskeligs  lte 
barn og unge og deres 
familier i Melhus kommune

Nå er minnelunden på 
Horg kirkegård ferdig-
s  lt og kan tas i bruk. 
Det er en navnet min-
nelund.

Det blir montert nav-
neplater på de som blir 
gravlagt der.

Menighetsrådet i Horg 
synes minnelunden har 
bli   fi n og at den har et 
vakkert monument.

Minnelund på Horg kirkegård
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Bokens år går mot slu  en. Vi markerte i første num-
meret i år at 2019 er bokens år, fordi det er 500 år 
siden Norge fi kk sine første trykte bøker, og det var to 
liturgiske bøker  l bruk for kirken. Vi er ikke så lite stolte 
over at kirken var først på banen i den moderne utviklin-
gen! Men hvordan er det: Har du bli   inspirert  l å lese 
gode bøker de  e året?

Vi skrev i det første nummeret om den vik  ge s  llingen 
som folkebibliotekene har når det gjelder å la vanlige 
folk få  lgang  l alle den kunnskap som bøkene kan gi. 
Her er Melhus bibliotek svært krea  ve. Men det er fl ere 
muligheter i Melhus sentrum:
- Nye bøker kan bes  lles i Ark bokhandel, der man 
møter god service, og der man nesten hele  den har 
mange gode  lbud.
- Eldre bøker selges på bruktbu  kkene Gullåren ved 
Løvsetkrysset og i Bruktbu  kken 1.etasje på Melhu-
set. Her fornyes utvalget med bøker  l stadighet,  l en 
billig penge kr 10,- eller kr 20,-. Slike  lbud har også 
biblioteket på bøker de tar ut av systemet si  . Den som 
følger med, kan gjøre gode varp på disse stedene.
- Vi kan også lese bøker utgi   før år 2000 av norske 
forfa  ere (eller norske overse  elser)  gra  s online på 
bokhylla.no dersom man har en registrert datamaskin 
eller I-pad.

Det er også morsomt å kunne påpeke at en av årets 
mest lesverdige bøker er skrevet av en forfa  er som fi kk 
sine første li  erære forsøk drø  et rundt kjøkkenbordet 
i prestegården på Varmbo. Kris  ne Grav Hardeberg har 
skrevet boken: De uskyldige, som ble utgi   på Liv forlag 

Bokhyllene - skattekister for livet!
Av Kjell Arne Morland

i år. Vi trenger ikke gå  l kjente forfa  ere og bestselgere 
for å fi nne bøker som gis oss mer livsvisdom. Her blir 
vi kjent med historien  l Europas første barnehjem, og 
ulike måter å ta seg av barn på i 1850-tallets Firenze. 
Forfa  eren har Teresa som mellomnavn, og det er 
ikke overraskende at den hellige Teresa av Avila dukker 
opp med sine visdomsord, særlig den treklangen som 
gjentas fl ere ganger: La ingen  ng skremme deg. Alt skal 
forgå. Tålmodighet oppnår alt. Boka er en demonstras-
jon på hvilken klok livsinns  lling de  e kan være, særlig 
for de som opplever at drømmene om fram  den går 
i grus, slik at alt blir annerledes og vanskelig. Jeg blir 
beriket av å lese ei bok som på en så inntagende måte 

Den ferdige boken på 
kjøkkenbordet i Varmbo 
prestegård

Johan Strengen, lokal kirkeverge i Flå fra 1986
gave er å fi nne gravplass og å føre grav-
protokoll. De  e føres digitalt nå, men 
han fører i  llegg manuelt. Det samme 
gjelder ved sle   ng av gravplasser.

Jobben medfører også  å påpeke feil og 
mangler, melde disse  l hovedkirkever-
gen Kurt Rylandsholm, få godkjenning, 
og få tak i folk  l å u  øre jobben. Liste 
over  ng som må gjøres, sendes  l 
hovedkirkevergen for godkjenning.

Ellers samarbeider han godt med 
menighetsrådet. Johan organiserer 
hver vår dugnad på kirkegården. 
Dugnad på skraping/maling av uthus 
står også på programmet i vår. Han står 
som førstemann på lista når brann-
alarmen går, men det er Nokas som har 
ansvaret.

Johan Strengen ble intervjuet og hedret 
under middagen på kirkejubileet i 
sommer. Han er fremdeles lokal kirke-
verge i Flå! Han ble i sin  d forespurt av 
sin forgjenger Edvin Ofstad, om å ta på 
seg denne jobben, og den u  ører han 
trofast, på en meget  lfredss  llende 
måte.

Johan kommer fra Trøgstad i Øs  old. 
Studier førte han, i første omgang,  l 
Trondheim.
Siden ble det jobb, og så mø  e han 
sin Berit her. De bosa  e seg på hennes 
hjemsted i Flå, og Johan er bli   Flåbygg 
så god som noen, bortse   fra dialekten 
da!

Han forteller at det følger en arbeids-
instruks med jobben. Hans hoved-opp-

viser hvordan de  e 
kan fungere godt i 
et menneskeliv, slik 
at man makter å 
reise seg også e  er 
at al  or mye har 
gå   i tusen biter. 
Slik s  ller boken seg 
i rekken av talløse 
bøker som gjør oss 
klokere på det å 
leve.
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Takk for gaver  l Helg i Bygda!
Tilbakemeldinger tyder på at mange se  er pris 
menighetsbladet! 
Det er vi takknemlige for! Og det er gledelig å se at 
mange bidrar med gaver. I det bladet går i trykken 
har vi få   inn 90 000, og det er langt mindre enn 
vanlig. Vi takker hjertelig  l de som har gi  !
Vi har et stramt budsje  . Trykking og distribusjon 
koster stadig mer. Derfor er vi avhengig av gaver fra 
dere lesere. Vi har budsje  ert med 120.000,- i slike 
gaver, så vi har enda et stykke igjen! Med store 
underskudd, tar det ikke mange år før bladet er 
konkurs.
Kontonummer  l Helg i Bygda er 4230 20 12517. 
Foreslå   normalbeløp er kr 200,-

Takk for din gave!

Det er lenge siden valgdagen, og de nyvalgte har allerede vært på kursdager i pros  et, de har få   håndbøker, og 
de skal ha en spesiell samling med biskopen når hun kommer på visitas. De fl este har også rukket å kons  tuere 
seg, valgt leder og representanter  l Fellesrådet.
Flå sokn
Valgdeltagelse: 16,9 %. Det ble valgt 4 kvinner og 2 menn:
Medlemmer:
Me  e Sofi e Hugdal, 52 år, Ler, 207 stemmer (leder)
Eli Marie Rolseth, 44 år, Ler, 188 stemmer
Jens Ljøkjel, 55 år, Klæbu, 188 stemmer (fellesråd)
Bjarte Ljøkjell, 36 år, Ler, 181 stemmer (fellesråd)
Solvår Hugdal, 57 år, Ler, 168 stemmer
Lisbet Engen, 55 år, Ler, 167 stemmer
Varamedlemmer:
1. Mari Marie Gamst, 67 år, Ler (leder)
2. Solfrid Bjørkøy, 45 år, Ler
3. Marit Krogstad, 19 år, Vanvikan
4. Marianne Bollandsås, 41 år, Ler

Horg sokn
Valgdeltagelse: 12,4 %. Det ble valgt 6 kvinner og 
2 menn. E  er noe frafall i e  erkant, ser rådet nå slik ut:
Medlemmer:
Eli Stølan, 57 år, Lundamo, 359 stemmer (leder)
Jan Pe  er Svegård, 49 år, Hovin, 348 stemmer
Kari Krogstad, 48 år, Hovin, 330 stemmer
Inger Marie Skjærvold, 73 år, Hovin, 325 stemmer 
(fellesråd)
Kari Grønvik, 68 år, Hovin, 321 stemmer (fellesråd)
Ragnhild Lystad, 61 år, Hovin, 321 stemmer
Elisabeth Olsen, 41 år, Hovin, 320 stemmer
Arne Holten, 59 år, 7236 Hovin, 319 stemmer
Varamedlemmer: 
1. Kjers   Gurine Eggen, 75 år, Lundamo
2. Kari-Ann Løhre, 57 år, Lundamo
3. Ola Huke, 76 år, Ler
 

Hølonda sokn
Valgdeltagelse: 20,4 %. Det ble valgt 6 kvinner og 
2 menn:
Medlemmer:
Renethe Eid, 54 år, Korsvegen, 323 stemmer
Bjørn Blokkum, 66 år, Korsvegen, 317 stemmer
Roald Mar  n Syrstad, 52 år, Korsvegen, 310 stemmer 
(leder)
Kris  n Johanne Åmot, 53 år, Korsvegen, 292 stemmer
Gerd Merete Åmot, 66 år, Korsvegen, 267 stemmer
Grete Gorsetbakk, 48 år, Korsvegen, 262 stemmer 
(fellesråd)
Eva Johanne Fuglstad, 48 år, Korsvegen, 260 stemmer 
(fellesråd)
Bri   Helen Langås, 74 år, Gåsbakken, 257 stemmer
Varamedlemmer:
1. Mari Lien, 22 år, Korsvegen
2. Anneline Ludefall, 45 år, Korsvegen
3. Mariann Steinsvoll, 56 år, Korsvegen
4. Karl Gerhard Blokkum, 65 år, Gåsbakken

Melhus sokn
Valgdeltagels: 7,1 % 
Det ble valgt 4 kvinner 
og 4 menn:
Medlemmer:
Vibecke Grønning, 48 år, Melhus, 580 stemmer
Oddrun Brønstad, 58 år, Melhus, 552 stemmer
Helge Bjørn Bæver  ord, 78 år, Gimse, 544 stemmer
Anna Lina Holm, 42 år, Gimse, 539 stemmer
Monica Sagdahl, 46 år, Gimse, 530 stemmer
Alf Georg Daaland, 61 år, Gimse, 516 stemmer
Jon Roar Bruholt, 48 år, Gimse, 507 stemmer
Torill Lund, 71 år, Melhus, 499 stemmer
Varamedlemmer:
1. Solrun Løvås, 52 år, Melhus
2. Kjellrun Jofrid Mosdal, 71 år, Gimse
3. Nils Pe  er Aune, 44 år, Gimse
4. John Sigurd Underdal, 70 år, Kvål
5. Tove Vingen, 55 år, Melhus

Valgresultater kirkevalget 2019
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Diakonen informerer
Tone Njøs

Flå eldresenter
Andakter onsdager 
kl. 11.30: 4., 18. og 
mandag 23. des.,
15. og 29. jan., 
12. og 26. febr., 11. og 25. mars

Flåtreff  torsdager kl. 17.30– 19.00:
12.des, 20. febr. Skyss: Ring 
Margot Bjørseth, tlf. 91895980. 
30 kr i egenandel t/r. 

Horg sykeheim
Andakter onsdager kl. 12.30:
4., 18. og mandag 23.des., 15. og 
29. jan., 12. og 26. febr., 11.,25. mars.

Horgtreff , onsdager kl. 11.00 –13.00:
27.nov. med besøk av biskop Finnset, 
11.des., 8. og 22. jan., 5. og 19. febr., 
4 og 18. mars. Skyss: Diakoniutvalget 
sørger for felles skyss. 40 kr t/r. 

Hølonda helsehus
Andakt  rsdager kl. 11.00:
3., 17. og  rsdag 24. des. (kl.12),
14. og 28. jan., 11.febr. (kl.16), 
25. febr., 10. og 24. mars

Hølondatreff , fredager kl. 10.30:
6.des., 10. jan., 7. febr., 6. mars

Buen: Annenhver onsdag:
Sangandakt på Kvålsbu kl. 11.15 og 
andakt i peisestua kl.12.00: 27. nov., 
11. og mandag 23. des.(kl. 12), 8. 
og 22. jan., 5. og 19. febr., 4. og 18. 
mars.

Formiddagstreff , torsdager kl. 11.00:
28.nov., 9. jan., 6. febr., 6. mars. 
Se gult program for detaljer.

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

Kvinnenes internasjonale 
bønnedag: 
Fredag 6. mars kl. 11.00 på Melhus 
bedehus.

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

Frivillig medhjelper i diakonien?
I diakonien har vi mange oppgaver 
hvor vi har bruk for frivillige med-
hjelpere! Har du lyst  l å bli med i 
fellesskapet, så har vi plass  l deg! 
Send epost  l tone.njos@melhus.
kommune.no 

Busstur  l Selbu
I august arrangerte Horg diakoniut-
valg en busstur  l Selbu, for alle de 
fi re menighetene. Vi kjørte først  l 
Norsk radio og  ernsynsmuseum, 
for omvisning og formiddagsmat. 
Der var det også en stor Alf Prøysen 
uts  lling. Det var en interessant og 
lærerik omvisning. Turen gikk vi-
dere  l Selbu kirke, med omvisning 
og andakt ved pros  prest Dagfi nn 
Slungård. Vi fi kk se de nye messe-
haklene, som selvsagt var strikket! 
E  erpå fi kk vi servert deilig middag 
på Selbusjøen hotell. 
Det var en veldig fi n tur! På bildene 
ser dere hele følget samlet foran 
Selbu kirke, og messehaklene inne 
i krika.

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 

tlf. 72 85 86 21
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BARNAS  S I DE

Barnas misjonsdag i Melhus kirke

En engel viste seg for Josef i en drøm. Den fortalte Josef at barnet i magen  l Maria var Guds sønn.

Melhus menighet har misjonsprosjekt i E  opia gjennom Det Norske Misjonsselskap (NMS). 
Menigheten samler inn penger  l og ber for arbeidet som NMS driver der. En søndag i oktober var det Barnas mis-
jonsdag i Melhus kirke. Melhus Soul Kids sang for oss. Vi fi kk blant annet høre om at folk i E  opia får lære å lese og 
skrive på si   eget språk, og at jenter og gu  er er like vik  ge. Klær, smykker og annet fra E  opia var uts  lt. 

Her er noen glimt fra den familiegudstjenesten.

Lukas 1 
Gjenfortalt av Desmond Tutu 

Maria var en ung jente som bodde i landsbyen Nasaret. 
Hun var forlovet med Josef og skulle gi  e seg med ham. 
En dag kom engelen Gabriel  l henne og sa: ”Fred være 
med deg, Maria. Gud har valgt deg ut  l noe vidunderlig.” 

Maria kunne ikke tro hva hun hørte. ”Meg? Har Gud valgt 
meg?” Hun skalv av frykt. Hva kunne engelen mene? 
”De  e må være en feil,” sa hun. ”Ikke vær redd,” sa Ga-
briel. ”Du skal få en gu  ebaby. Du skal kalle ham  Jesus.” 

                            ”Du tuller vel!” skrek Maria. ”Jeg er
                              ikke engang gi  !” Gabriel smilte. 
                             ”Ikke bekymre deg for det, Maria. Gud
                              sender sin Hellige ånd  l å være hos deg.

Barnet skal kalles Guds sønn. Alle vil betrakte ham som 
et mirakel. Han skal bli konge over hele verden, for 
all  d, i all  evighet.” 

Maria var lamslå  . - Hun skulle føde Guds sønn inn 
i verden! Så forlot engelen Maria, og hun ble fylt av 
glede, og hjertet hennes sang. ”Gud er god! Han husker 
på de fa   ge og de sultne. Han har ikke glemt Abraham 
og  Sara og deres e  erkommer. Og nå vil jeg bli en del 
av hans plan. Jeg skal bli mor  l Jesus.” 

Kjære Gud, 
hjelp meg  l å ta del i din plan for verden.

En engel kommer  l Maria

Finn fem feil
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Hølonda menighetsråd er medarrangør.

Jubileum i Flå kirke
Flå menighetsråd vil takke 
alle som bidro  l å gjøre jubi-
leumsdagen 24 august 2019 
 l et vakkert minne!

Takk  l ansa  e i Den norske 
kirke; biskop, prost, prest 
og klokker for sin  lst-
edeværelse og deltagelse 
under gudstjenesten. En 
spesiell takk  l prost Øystein 
Flø, som «sydde» sammen 
programmet.

Takk  l Flå sanitetsforening 
v/ Anna Bellingmo, Flå 
bygdekvinnelag v/ Synnøve 
Bolland, Melhusbanken, 

Horg sykehjem
Dagsenteret takker hjertelig for mo  a   pengegave 
e  er Mary Stafne sin begravelse

Horg sykehjem takker hjertelig for mo  a   pengegave 
e  er Per Olav Langland sin begravelse

Avdeling Valdum takker hjertelig for mo  a   
pengegave e  er Solveig Moum sin begravelse

Hølonda helse- og omsorgssenter
Hjertelig takk for pengegave gi   i forbindelse med 
begravelsen  l Karen Berg Sundset.
Pengene er gi    l trivsels  ltak for brukere av hjem-
metjenesten på Hølonda.

Hjertelig takk for pengegave gi   i forbindelse med 
begravelsen  l Anne Grønli.
Pengene er gi    l trivsels  ltak for ansa  e og beboere.

Buen 
Dag- og ak  vitetsavdelingen takker hjertelig for mo  a   
pengegaver e  er Inger Sund sin begravelse og e  er 
Kari Eng  sin bise  else.

Kor   dsavdelingen takker pårørende for pengegaven vi 
har mo  a   i forbindelse med Kjell Storrø sin bortgang.

Lang  dsavdelingen takker pårørende og givere for 
gaven vi har mo  a   i forbindelse med Magnhild Bakk 
sin bise  else.

Hjemmesykepleien i Nedre Melhus takker pårørende og 
givere for gaven vi har mo  a   i forbindelse med 
Marit Gunvor Dahl sin begravelse.

Hjemmetjenesten i Nedre Melhus 
takker pårørende og givere for pengegaven vi har mot-
ta   i forbindelse med Anna Marie Øien sin begravelse.

Horg menighetsråd v/ Eli Stølan, Melhus kommune 
v/ varaordfører S  ne Estenstad, Jubilate Deo v/ leder 
Chris  ne Goedecke, Flå musikkorps v/dirigent Steinar 
Mørkved, Lundarljom v/dirigent Cecilie Eide, Spillegruppe 
fra Melhus Janitsjarkorps,,for anledningen med musikalsk 
leder Chris  ne Goedecke, Geir Rune Engan m/venner, 
Yngreslaget Gnisten v/Håkon Hugdal, Leif Engen,Flå IL og 
GFK.
Tusen takk for jubileumsgaver i form av penger, blomster, 
bok, gra  s sang og musikk-kre  er, samt hilsninger pr. 
telefon.

Takk  l grunneierne på Kirkfl å, Flååsen velforening, 
Camilla Gustafsson for dekorering av blomsterkorset (se 
bildet øverst på siden) og den frivillige dugnadsgjengen.

Uten alle dere hadde ikke dagen bli   så fl o   som den 
ble!

For Flå menighetsråd, 
Eldbjørg Engan.

Blomsterkorset på Flååsen 
under jubileumsgudstjenesten 
der.

ADVENTJAZZ  I MELHUS KIRKE
fredag 13.12.19 kl 18

med Melhus songlag, JaZZmaZZørene
og Melhus kulturskole.

Bille   ved inngang: kr 200, 
under 16 år gra  s.
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Søndag 1. desember
1. søndag  i  advents  den
Ma   21, 1-11
Melhus kirke kl. 11.00
Festgudstjeneste, Bispevisitas.
Felles for alle 4 menighetene.
Biskop Finnset, Prost Flø, 
Sokneprest Sand.
Vi tar i mot fredslyset fra Betlehem
Speiderkonfi rmanter.Hølonda 
Barnegospel, Melhus Songlag.
Ofring: KIA Kristent interkulturelt 
arbeid. Kirkekaff e med Biskopens 
visitasforedrag

Søndag 8. desember
2. søndag  i  advents  den
Joh 14, 1-4
Melhus kirke kl. 11.00
Familiegudstj. Lys Våken ved 
Morland, Bruholt og Hugdal.
Dåp. Ofring: Menighetens arbeid. 
Kirkekaff e
Flå kirke kl. 14.00
Gudstj. dersom det meldes dåp
Horg kirke kl. 18.00
Lysmesse ved Vespestad
Horg-konfi rmantene deltar
Ofring: Konfi rmantarbeidet
Hølonda kirke kl. 19.00
Lysmesse ved Morland
Konfi rmantene deltar. Utdeling av 
NT  l barn i 5. trinn. Ofring: Lys  l 
verden. Kirkeskyss: Elfrid Blokkum, 
tlf. 932 19 754

Melhus 
Døpte:
11.08. Ragne Marii Bakken Thö  nen,
Fredrik Rønning
18.08. Jens Onsøyen-Stenseth, 
døpt i Kolbrandstad stavkyrkje, 
Johannes Butli, døpt i Å  ord kirke
25.08. Emilie Lium Pallin, Ingvild Sofi e 
Knutsen, Thomas Myhren Myrseth, 
Ruben Elias Pedersen
01.09. Lukas Vikan Reistadbakk, 
Mar  n Strand, Elias Saltvik Ekren, 
døpt i Flå kirke, Emil Saltvik Ekren, 
døpt i Flå kirke.
15.09. Nelia Røe Fremo, Edvin 
Onsøien , døpt i Buvik kirke
29.09. Maren Lindtner Haugen, 
Maria Chima Alexandersen
06.10. Amalie Grøtan Leraand, 
Pia Moan, Ada Garmager-Røe, 
Anna Selnes Duna, Daniel Mihle
13.10. Synne Storleer, Luna 
Nikoline Bergsrønning, Olve Bones 
Aas, Sander Lysheim Gjersvold, 
Birk Hafsmo
20.10. Nora Viken Jøntvedt, døpt i 
Ranem kirke 
Vigde: 
24.08. 
Silje Dahl og Reidar Andreas Dullum
07.09. 
Catrine Stene og Tommy Bekken
07.09. Anchana Boonsri og Kay Viggo 
Vang, viet på Øysand
Døde:
09.08. Torleif Knudsen f. 1929
12.08. Inger Anna Sund f. 1930, 
begravet på Horg kirkegård
22.08. Kari Eng f. 1925
22.08. Alvhild Garberg f. 1939, 
begravet på Skaun kirkegård
24.08. Dorothea Vold f. 1928, 
begravet på Flå kirkegård
26.08. Marit Gunvor Dahl f. 1926
28.08. Anna Marie Øien f. 1925
09.09. Bjørn Andreas Follestad 
f. 1941, begravet på Tingvoll 
kirkegård
09.09. Theodor-Salomon Eggen 
f.2019 
09.09. Ann Karin Bjørkan f. 1957
14.09. Daniel Bjørkan f. 1981
14.09. Inger Haugen f. 1932

13.09 Asbjørg Strømgren, f. 1935
16.09. Tove Olderøien f. 1953
19.09. Magnhild Bakk f. 1932
29.09. Ester Johanne Rathe f. 1931, 
begravet på Leistrand kirkegård
05.10. Svein Solbakken f. 1945
06.10. Jostein Ivar Holthe f. 1943
08.10. Sonja Olive Johanne 
Johansen f. 1935 
17.10. Målfrid  Kiplesund f. 1936
21.10. Leif Birger Mikkelsen f. 1931
25.10. Jorunn Synnøve Kvernberg 
f. 1940

Horg
Døpte:
24.08. Ådne Flå, døpt på Kirkfl å
25.08. Sara Margrethe Svardal,
Olve Reitan, Elise Skogstad
15.09. Pia Kris  ansen. Magnar Rafael 
Alcaraz Krogstad
06.10. Theo Hugdal Vagnild, døpt i 
Soknedal kirke
27.10. Sanna Lilleøien, 
Ada Nordang, Ane Lundemo
Vigde:
24.08. 
Kaja Nymo Haugen og Anders Aamot
Døde:
15.08. Eva Løberg f. 1942
17.08. Kjell Storrø f. 1933, begravet 
på Melhus kirkegård.
04.09. Gunnleiv Egil Lø  amo f. 1937
04.09. Jann Torbjørn Eggen f. 1949
06.09. Tora Rimol f. 1929
08.09. Per Olav Langland f. 1939, 
begravet på Flå kirkegård.
12.09. Geir Arne Mar  nsen f. 1959
27.09. Solveig Moum f. 1928
16.10. Johan Engum f. 1934

Hølonda
Døde:
13.07. Agnes Skog f. 2019
22.08. Oline Gåsbakk f. 1928
13.09. Sigfrid Fuglås f. 1934
26.09. Karen Lien f. 1929
13.10. Anne Grønli f. 1916

Flå
Døpte:
28.08. Jorunn Lovise Møinichen 
Kjøsen
01.09. Oliver Langland Skånø

22.09. Aron Holthe, Johan Holthe
13.10. Konrad Feragen, Bernhard 
Grønvik Soknes, Lily-Adelind 
Guerrero-Stavseng, døpt i Melhus 
kirke
27.10. Sofi a Winther, døpt i Horg kirke
Vigde:
03.08. 
Signe Brønstad og Joachim Pedersen
17.08. Jeane  e Sørmoen og 
Knut Ove Børseth
31.08. Thi Loan Tran og 
Bjørn Hjalmar Staurseth
Døde:
28.07. Kari Marie Fuglås f. 1942
25.08. Karen Pauline Helgemo f. 1922
26.09. Solveig Flårønning f. 1922
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Søndag 15. desember
3. søndag  i  advents  den
Ma   11, 2-11
Øye grendahus kl. 11.00
Gudstj. ved Sand. Det gis penger  l 
grendahuset under kaff en
Flå kirke kl. 18.00
Lysmesse ved Vespestad
Flå-konfi rmantene deltar. Ofring: Me-
nighetens konfi rmantarbeid
Presentasjon av ny   menighetsråd

Mandag 23. desember
Lille jula  en
Flå eldresenter kl. 11.30
Julegudstjeneste ved Vespestad
Horg sykehjem kl. 12.30
Julegudstjeneste ved Vespestad
Buen omsorgssenter kl. 12.00
Julegudstjeneste ved Morland

Tirsdag 24. desember - Jula  en
Luk 2, 1-20
Flå kirke kl. 14.00 
Jula  ensgudstj. ved Vespestad. Ofring: 
Menighetens misjonsprosj. i Nepal
Horg kirke kl. 16.00 
Jula  ensgudstj. ved Vespestad
Ofring: Menighetsarbeidet
Hølonda helsehus kl. 12.00
Julegudstj. ved Sand
Hølonda kirke kl. 14.00 
Jula  ensgudstj. ved Sand
Ofring: Menighetsarbeidet
Melhus kirke kl. 13.00
Jula  ensgudstj. ved Flø
Melhus skolekorps spiller fra kl. 12.30
og i gudstjenesten. Leif Idar Skei, sang  
Ofring: Menighetens arbeid
Melhus kirke kl. 15.00
Jula  ensgudstj. ved Flø. Anne Victoria 
Tønnessen, fi olin, Leif Idar Skei, sang. 
Ofring: Menighetens arbeid.

Onsdag 25. desember - Juledag
Joh 1, 1-14
Melhus kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstj. ved Sand. Na  verd.
Ofring: Lys i mørket, Kirkens bymisjon

Torsdag 26. desember - 2. Juledag
Ma   2, 16-23
Flå kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstj. ved Vespestad. Dåp. 
Na  verd. Ofring: Menighetsarbeid
Hølonda kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstj. ved Morland
Vandrena  verd. Ofring: Det norske 
misjonsselskap.
Kirkeskyss: Ola Næve, tlf: 480 13 873
Horg sykehjem  kl. 14.00
Høy  dsgudstj. ved Vespestad
Na  verd. Ofring: Kirkens bymisjon, 
Trondheim.

Søndag 29. desember-Rojulssøndag
Ma   2, 13-15
Hølonda kirke  kl. 11.00
Minnegudstj. ved Morland og Njøs
Kirkeskyss: Idar Eid, 913 03 102

Onsdag 1. januar 2020
Ny  årsdag / Jesu navnedag
Luk 2, 21
Melhus kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstjeneste ved Sand

Søndag 5. januar 
Kris   åpenbaringsdag
Ma   2, 1-12
Horg kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Melhus kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/Sand
Juletrefest e  er gudstjenesten

Søndag 12. januar
2. søndag i åpenbarings  den
Ma   3, 13-17
Flå kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Korsvegen bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste v/Morland
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Sand og Bruholt. MUV 
og musikk-konfi rmantene deltar

Søndag 19. januar
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse ved Sand

Søndag 26. januar
Horg kirke kl. 14.00
Familiegudstj. v/Flø og Sandberg
Utdeling av 6-årsbok
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse v/Flø

Søndag 2. februar
Flå kirke kl. 11.00
Utdeling av 6-årsbok
Horg kirke kl. 17.00
Gudstj. for trafi kkskadde
Melhus kirke kl. 11.00
KRIK deltar

Søndag 9. februar
Horg kirke kl 11.00
Hølonda kirke kl 11.00
Melhus kirke kl 11.00
Delta konf. medvirker

Søndag 16. februar
Melhus kirke kl 11.00

Søndag 23. februar
Flå kirke kl 11.00
Melhus kirke kl 11.00

Onsdag 26. februar
Lundamo misjonshus kl 17.00 – 19.00
«Fra fest  l faste» for 5-åringer

Søndag 1. mars
Horg kirke kl 11.00
Hølonda kirke kl 11.00 
Diakoniens dag
Melhus bedehus kl 11.00
Musikk-konf. deltar 
Kl 13.00 Menighetens årsmøte

Søndag 8. mars
Melhus kirke kl 11.00
8. marsgudstjeneste

Søndag 15. mars
Flå kirke kl 11.00
Melhus kirke kl 10.00
Undretur for 4-åringer
Melhus kirke kl 11.00 
Utdeling av 4-årsbok

Søndag 22. mars
Horg kirke kl 11.00
Hølonda kirke kl 11.00, 
Lys Våken. Menighetens årsmøte
Melhus kirke kl 11.00

Vi synger julen inn
Horg: 16. des. kl. 19.00
Flå: 20. des. kl. 19.00
Melhus: 15. des. kl. 17.00
Hølonda: 15. des. 



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: stobb@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.

Jåravegen 10
- Møterom 
- Selskaper 
- Parkering
Tlf. 480 46 351

Korsvegen bedehus


