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Kantor Chris  ne Goedecke 416 74 548
Organist Magnus Noreen  951 82 931
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LOKALE KIRKEVERGER:
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   951 29 586

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

I år skal det satses på å øke bevisstheten om dåpen blant 
alle kirkens medlemmer. På søndag 12. januar ble det lest 
opp et brev om Dåpens gave i gudstjenestene våre, og vi 
trykker det igjen på side 6, slik at mange fl ere kan få del i 
det. Senere skal biskopene skrive et opplegg  l alle kirkens 
ansa  e, slik at vi kan arbeide grundig med saken for vår 
del. 
Men her vil jeg s  lle et spørsmål  l de av dere som er døpt, antakelig skjedde det 
mens dere ennå var små babyer: Hvordan skal jeg tenke om dåpen min nå? Jeg 
u  ordrer deg  l å tenke to tanker sam  dig:

For det første skal vi ta  l oss alt det fi ne som biskopene skriver om dåpen i brevet 
si  . Disse gavene er mine. Jeg er bli   med i en stor familie av døpte mennesker over 
hele jorden, og vi teller over to milliarder  l sammen. I denne familien har jeg Gud 
som en god far, og Jesus som en usynlig bror og medvandrer. Jeg hører  l i kirken 
sammen med folk fra alle slags raser som snakker alle slags ulike språk. Der hører 
jeg  l. Der regnes jeg med. Der kan jeg få nåde og kra  .

Men de  e fellesskapet er så al  or o  e usynlig. En liten del av det blir synlig for 
eksempel når vi samles  l gudstjenester eller bedehusmøter. Men slikt kan virke 
så puslete. Dermed blir det vanskelig å regne med det i hverdagen vår. Det er mye 
le  ere med den vanlige familien vi hører  l i, for der ser vi med egne øyne både 
foreldre, søsken, livsledsager, barn og andre slektninger. Særlig i en kjernefamilie 
merker vi på kroppen hver eneste dag at vi hører  l hverandre.

Derfor gir dåpen oss også en oppgave, og det er den andre vik  ge tanken vi skal 
holde fast ved: Dåpen blir oss  l ingen ny  e dersom vi ikke tror det som den lover, 
og lever som om det er sant. Gaven ble gi   oss da vannet ble øst over hodet vårt, 
slik at det ble helt klart at den ble rakt meg personlig. Det gjenstår for oss å gripe 
de  e i tro! Et eksempel: Den gang jeg fi kk både  elljakke,  ellbukse og  ellsko  l 
50-årsdagen, ble jeg glad. Men jeg må  e selvsagt bruke utstyret for at jeg skulle ha 
glede av det!

Derfor får alle foreldre og faddere som døper et barn høre at de har ansvar for at 
de  e barnet «oppdras  l et liv i den kristne forsakelse og tro». På den måten får 
barna vite hva de har få   i dåpen, slik at de kan bruke det. De lærer både å ta  l seg 
de gode gavene, og oppmuntres  l å ta på seg den store oppgaven å være på Guds 
side i kampen mot ondskapen i verden og i oss selv. Heldigvis står ikke foreldre og 
faddere alene med ansvaret, for det skal gjøres «sammen med menigheten og hele 
kirken». Derfor kan også foreldre som er usikre på egen tro, trygt svare ja  l den 
oppgaven, for de kan beny  e seg av mange fl o  e  lbud i menigheten sin. Vi som er 
voksne, har nå overta   ansvaret for egen del: Nå er det vi som u  ordres  l tro og 
 l innsats for andres beste. Det er fak  sk en stadig kamp de  e, for det er så le   å 

tvile, og det er så le   å bli mismodige fordi vi ikke får  l kjærligheten slik vi burde.

Dersom du er mismodig på egne vegne, er det vik  g å holde fast på den første 
tanken hele  den. Dåpen er ikke bare en u  ordring  l deg om å leve som kristen så 
godt du kan, og så står Gud der som en dommer med rynket 
panne og vurderer om du får det  l. 
Nei, dåpen forkynner at Gud hele  den vil gi deg det du 
trenger av nåde, uanse   hvor lite du får  l, bare du forsøker 
så ærlig du kan. Han har både  lgivelse og Åndens kra   å gi 
oss, og en gang skal dåpen lykkes fullt ut, nemlig i Guds evige 
rike e  er døden: Da skal det blir le   å tro, fordi vi ser fullt ut, og 
da skal det ikke være nødvendig å kjempe mot ondskapen lenger, 
for den er overvunnet. Da oppfylles det som var det siste presten 
sa da han eller hun la hånda si på hodet di   e  er dåpen: «Gud 
styrke deg med sin nåde  l det evige liv. Fred være med deg».
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Vannet fikk Beate tilbake på skolebenken
Da folk ble syke av ski  ent vann, visste 14 år gamle Bate hva han skulle bruke livet si    l.
Av Ane  e Torjusen - Foto Håvard Bjelland

 14-åringen kommer slentrende mot oss omgi   av 
kompiser. Han ler og tøyser, for gu  egjengen har ne  -
opp reddet alle dyrene ut av naboens grønnsakåker. 
For over et år siden sa   ikke la  eren like løst.

Farlig vann
Vi er på vei  l 14 år gamle Bate Gemedo. For å komme 
 l landsbyen hans må vi kjøre på dårlige veier, som det 

viltre regnet har herjet med. Broa over  l landsbyen er 
ødelagt av den strie elva, og kun noen spinkle trepinner 
får folk trygt over. 
Bate bor i Beseko. Her bor det 8000 mennesker. Men 
det kunne vært færre.
For noen år siden begynte nemlig folk å fl ykte. De ble 
re   og sle   syke av vannet. Den eneste vannkilden de 
hadde, gjorde dem dårlige. De delte den med dyr og 
innsekter, avføring og ski  . Blodig diaré og alvorlige 
sykdommer gjorde at de ikke turte å bo der lenger. 
Men så fi kk de rent vann av Kirkens Nødhjelp i 
september 2018.
  

Legedrømmen
En av dem som digger at de har rent vann i landsbyen, 
er Bate. Han er nemlig en utrolig travel gu  . I  llegg  l 
å ha mange plikter hjemme, elsker han fotball. Og han 
elsker å sve  e. Da er det godt med rent vann.

Jeg trener mye, det liker jeg. Både for å holde meg i 
form, men også fordi det er gøy. Spesielt liker jeg å spille 
fotball når det er mye stress hjemme og mye å gjøre. Da 

landsbyen hans skulle få vann, må  e Kirkens Nødhjelp 
bore en 120 meter dyp brønn. 
16 kilometer med rør må  e graves ned og strekkes  l 
landsbyen.  Nå har de 14 vannstasjoner og 68 hus har 
få   innlagt vann på gården. Befolkningen har i  llegg 
lært masse om hygiene og hvordan de skal oppbevare 
og bruke det rene vannet. 

Det har vært en stor forandring her e  er at vi fi kk vann, 
forteller Bate.
Da alle ble syke rundt han, bestemte han seg for å ta 
grep. E  er å ha droppet ut av skolen i to år for å hjelpe 
familien sin, har han sa   seg på skolebenken igjen. Han 
drømmer om å bli lege, slik at han kan hjelpe syke folk.  
Akkurat som de fi kk hjelp da vannet ødela helsa. 

Som lege kan jeg være  l hjelp for familien min og jeg 
kan hjelpe folk i landsbyen min. Jeg kan kurere folk fra 
sykdommer og jeg kan redde liv. Jeg vil gjerne forandre 
livet mi   og lære mest mulig. 

Dersom du ikke er hjemme på aksjonsdagen, kan du stø  e aksjonen direkte ved å:
- Sende SMS med kodeord VANN  l 2426 (200 kroner)
- Vippse valgfri   beløp  l 2426

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

trenger jeg å komme 
meg bort li  , og da 
hjelper det å sve  e.
E  er at de fi kk rent 
vann, ble helsa  l folk 
bedre også, understrek-
er han. 

Det er utrolig vik  g med 
rent vann, for det holder 
oss friske, smiler han.
Å få vann  l landsbyen 
har ikke bare vært 
enkelt. For at Bate og 

I år kommer ikke konfi rmantene på døra for 
å samle inn penger pga Corona-
viruset. Send derfor penger på den måten 
som beskrives nederst, og gjør det gjerne 
straks, så du ikke glemmer det!
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Daglig leder
Kurt Rylandsholm

Kirkene i Melhus på interne   og sosiale media
Informasjon om Den norske kirke lokalt i kommunen er på 
ne  steder og sosiale medier. På Facebook er det oppre  et 
2 profi ler. Søk e  er "Kirkene i Melhus" og "Konfi rmant i Mel-
hus". På Instagram fi nner du oss ved å søke "kirkeneimelhus". 
Dersom du foretrekker ne  leser, fi nner du adressene  l de 
ulike ne  stedene i første spalte side 2.
På ne  stedene fi nnes  dspunkt for gudstjenester, informa-
sjon om konfi rmasjon og andre trosopplærings  ltak, 

En søker  l preste-
s  llingen i Melhus
Siden Kjell Arne Morland skal gå 
av med pensjon  l sommeren, er 
prestes  llingen med hovedan-
svar for Hølonda lyst ut med 
søknadsfrist 20. februar. Den 
eneste søknaden som kom, kom 
fra Tarjei Løvik som bor på Flå 
med sin familie. Han er for  den 
bussjåfør, men har vært preste-
vikar hos oss  dligere, og også 
ansa   i Norsk Luthersk Misjons-
samband i ulike s  llinger. Han er 
inns  lt på å starte opp i august, 
så sant han blir  lsa   før påske. 
Vi trenger ikke mer enn en søker 
når den som søker er en person 
vi kjenner godt fra før, og som 
vi vet kan gjøre en god jobb hos 
oss. Nærmere presentasjon kom-
mer i et senere nummer.

Vinterkonsert i Melhus kirke 2020
Violet Road er et 
norsk band fra Kåf-
jord, som består av 
brødre-trioen Håkon, 
Hogne og Halvard 
fra Kå  ord. Kje  l 
Holmstad–Solberg og 
Herman Rundberg. 
Melhus kirke var så 
godt som fullsa   
av mennesker, da 
gruppa fra Nordland 
skulle synge og spille.
nAurora Øien (15) 
innledet konserten 
med en solo, «Icicles» 

Kirken og koronasmi  e
Som Kirke og enkeltmennesker 
har vi et medansvar for å forhin-
dre spredning av koronasmi  e 
blant befolkningen. I skrivende 
stund er følgende  ltak iverksa   
for å hindre y  erligere spredning:

• Alle off entlige gudstjenester avlyses.
• Begravelser blir gjennomført, men med begrenset antall 
deltagere. I utgangspunktet se  es et tak på 50 deltagere, 
eventuelt nærmeste familie.
• Innmeldte dåp gjennomføres som planlagt, men i en lukket 
gudstjeneste. Deltagelsen begrenses  l et tak på 50 deltage-
re, eventuelt nærmeste familie og faddere.
• Øvrige arrangement og samlinger som har et potensiale på 
mer enn 50 deltagere avlyses.

Smi  esituasjonen rundt koronaviruset endres fra dag  l dag, 
og det blir fortløpende ta   risikovurderinger for å følge opp 
denne situasjonen. Gå inn på ne  siden h  ps://kirken.no/
melhus for oppdatert informasjon.

sakspapirer og møteprotokoller, årsmeldinger, menighets-
bladet Helg i bygda, informasjon kny  et  l de ulike 
menighetene, m.m.

Medlemmer av Melhus kirkelige fellesråd
Kirkelig fellesråd består av 2 representanter fra hvert 
menighetsråd i fellesrådsområdet, samt en kommunal repre-
sentant og en prest/prost oppnevnt av biskopen. 

Disse er: Jon Roar Bruholt (Melhus), Helge Bjørn Bæver  ord, 
leder (Melhus), S  ne Estenstad, nestleder (komm. repr.), Eva 
Johanne Fuglstad (Hølonda), Grete Gorsetbakk (Hølonda), 
Kari Almås Grønvik (Horg), Bjarte Ljøkjell (Flå), Jens Ljøkjell 
(Flå), Merete Sand (Sokneprest), Inger Marie Skjærvold (Horg)

En oversikt over vararepresentanter og medlemmene i de 
ulike menighetsrådene fi nnes på de respek  ve ne  stedene.

Utvendig rehabilitering av Melhus kirke
Arbeidet har gå   ut på å ersta  e sementholdige fuger med 
diff usjonsåpne kalkfuger, ersta  e fuger som har løsnet, feste 
løse stener, rehabilitere vinduer og dører, by  e ut utsli  e 
takrenne, m.m. Det er fi rmaet Børset & Bjerkset Entreprenør 
AS fra Støren som har hovedentreprisen.

Reparasjonene viste seg å bli mer omfa  ende enn først 
anslå  . Konkret gikk de  e på mengden av dårlige fuger og 
fyllmasse, avdekking av råteskader ved  erning av beslag, de-
montering og remontering/reparasjon av piper og steinkors, 
avs  vning av s  llas, m.m. 

Grunnet merarbeidet sendte kirkelig fellesråd en søknad  l 
kommunen om en ekstrabevilgning på kr 2,6 million i 2020. 
Søknaden ble innvilget. Arbeidet med rehabilitering av den 
resterende bygningsmassen er planlagt påbegynt e  er den 
siste konfi rmasjonsgudstjenesten våren 2020. 

av Anne Grete Preus.
Det er andre året det blir arrangert «Vinterkonsert» i Melhus kirke. I år gikk over-
skuddet  l Melhus Røde Kors. I  llegg skal Melhus banken gi 50 000 kr.
Formålet skal gå  l barn og unge som får godt utby  e av at de lager oppvekstak  v-
iteter.
Bosa  e fl ykningebarn med familier får også  lbud om tjenestene som Røde kors gir.
Vi takker for en fi n opplevelse med konserten. Takk  l Melhus banken og Melhus 
menighetsråd, som samarbeider om de  e årlige arrangementet.
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Gjenglemte  ng må
hentes innen et halvt år!

Det hender at folk glemmer igjen 
små  ng i kirka når de går, alt fra 
paraplyer og  l bunadspynt som de 
mister. 
Alt tas vare på av kirketjenere og ren-
holdere i et halvt år, før gjenglemte 
 ng kastes. Ring kirkekontoret, så får 

du nummeret  l den kirketjeneren 
eller renholderen som du kan ringe 
 l for å høre om det du savner, er 

funnet.

Biskopens inntrykk fra visitasen i Melhus 
26. november  l 1. desember 2019

Biskopen summerte sine inntrykk fra Melhus og gav innspill  l videre arbeid ved å 
holde et visitasforedrag e  er kirkekaff en på gudstjenesten i Melhus kirke 1. desem-
ber. Vi sakser noen avsni   fra det hun sa der. (Hele foredraget kan fi nnes på inter-
ne  sidene for Nidaros bispedømme. Søk på «Visitas i Melhus»)

«Visitasen skal gi et rom for å stoppe opp og undersøke, kjenne e  er: Hvor er vi? 
Hva ønsker vi oss? Hvor vil vi? Hva kan vi gjøre for å komme oss dit? Hvordan kan vi 
være Guds medarbeidere her vi holder  l?

Det har vært så fi nt å høre om sterk mo  vasjon i staben, og dyp kjærlighet  l 
lokalsamfunn og kirke, om glede over det gode samarbeidsklimaet mellom faggrup-
pene og det gode arbeidsmiljøet på kirkekontoret.  Gode relasjoner er vik  g innad i 
stabene og utad i lokalsamfunnet. Slik bidrar alle ansa  e hver på sin måte  l at kirka 
har et godt omdømme.

Jeg vil oppfordre prost og sokneprester, menighetsråd og kirkeverge  l å legge  l 
re  e for en kon  nuerlig samtale om gudstjenesten der så mange som mulig kan 
delta. Denne samtalen må handle om gudstjenestens innhold, om dens form og mål-
gruppe. Hva er de vik  ge dagene? Hvem kan være de gode samarbeidspartnerne? 
Hvordan skal vi gi så mange som mulig gode grunner  l kirkebruk og gudstjeneste-
feiring? Her vil jeg oppmuntre alle  l å tenke krea  vt og prøve ut gode ideer. Og 
prester og menighetsråd skal vite at handlingsrommet er stort nok.

Møtet med Melhus kommune var preget av et sterkt ønske om å stå sammen i 
arbeidet for å bygge gode fellesskap og gode lokalsamfunn. Visitasen har frembragt 
gode rapporter om rammevilkår og investeringsbehov og kommunen er informert 
om  l dels store dokumenterte behov, særlig kny  et  l Melhus kirke ... Det er vik  g 
å legge  l re  e for økt gjenbruk og for kremasjon og urnegraver som mulighet. Her 
er informasjonsarbeid vik  g, og også en fornyet vurdering av nivå på festeavgi  er og 
kremasjonskostnader.

Vi har opplevd en fantas  sk kulturkveld i Hølonda kirke. Den ble et imponerende 
møte med et bredspektret musikalsk u  rykk sammen med bygdas sterke frivillighet-
skultur innen helse og idre  , presentert med engasjement og stolthet. Kvelden ble 
også ei solid treningsøkt for la  ermusklene. I kirkene må det gis rom for musikk 
av høyeste kvalitet sammen et bredt folkelig u  rykk med rø  er i allmenkultur og i 
lokalkultur. Kirka og kirkerommet kan romme alle arrangementer og u  rykk som op-
pleves forenelig med å tenne lysene på alterer.

Til slu   vil jeg gi noen u  ordringer med på veien videre: Fortse   den gode arbeidet 
som gjøres med å profi lere kirkene som åpne hus med rom for livets mangfoldighet 
og alt det som hører livet  l – som gudshus, kulturhus, samfunnshus – livsnære og 
himmelvendte rom. Øv dere i å verdse  e mangfold og ulikhet, også i tenkning og 
overbevisning. Ei kirke som har ambisjoner om å være et hjem for alle, må både tåle 
og romme motsetninger, må all  d være underveis, lydhør og på le  ng e  er gode 
svar på dagens og morgendagens u  ordringer ….»

I Hølonda kirke ble for eksempel 
denne fi ne brosjen funnet i høst

Noe av det som 
gjorde sterkest 
inntrykk på biskopen, 
var besøket på 
Søberg arbeidssenter. 
Her sammen med 
sokneprest, diakon og 
prost.

Brosjyre om 
påskegudstjenestene

Påskegudstjenestene er de vik  gste i 
året i alle kristne kirker. I Melhus har 
vi fordelt de ulike dagene på ulike 
kirker og ulike  dspunkt. Vi vil op-
pfordre så mange som mulig  l ikke 
bare å gå i den kirken de sokner  l, 
men besøke nabokirkene for å få en 
samlet feiring av hele budskapet. 

Gudstjenestene annonseres ikke 
bare på de siste sidene i de  e bladet, 
men også i en egen brosjyre med 
farger og illustrasjoner. Den fi nnes i 
alle kirkene og på bedehus og andre 
steder i bygda. Hvorfor ikke gjøre 
denne påsken  l en mer fullstendig 
kirkepåske enn vanlig? 

De fl este gudstjenestene har en egen 
symbolbruk eller musikalsk fylde som 
understreker budskapet.
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I året som ligger foran vil vi i kirken gi ekstra oppmerk-
somhet  l dåpen. Hva har vi i dåpen? Hvorfor skal vi 
døpes?

Helt siden Jesus ba oss om å døpe, har mennesker 
søkt dåp. Dåpen er et mysterium. Ord kan ikke fullt ut 
beskrive det som skjer. Vannet øses opp i Faderens, 
Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved evangeliet, det 
levende Ordet, blir vannet en nådens kilde. Dåpen gir 
oss del i påskefortellingen om Jesus som døde og sto 
opp av graven.
Tradisjonen vår er at barn blir båret  l dåpen. Vi feirer 
det nye livet, og legger barnet i Guds hender. Foreldre 
gjør mange valg for sine barn. Når et barn blir døpt, sva-
rer foreldre og faddere ja på barnets vegne. Men det er 
aldri for sent å bli døpt. Når ungdom og voksne blir døpt, 
svarer de selv ja. Også da står faddere klar  l å hjelpe 
den døpte  l å leve i dåpen og troen på Jesus. Bibelfor-
tellinger, bønn, na  verd og  lhørighet i kirken er en del 
av dåpens velsignelse. 
Vannet i den kristne dåpen er et tegn som rommer 
både liv og død. Vannet er vårt livsgrunnlag og sam  dig 
en trussel. Når vi feirer dåp se  er vi derfor også ord 
på og tar avstand fra det som er vondt og imot Guds 
vilje. De  e gjør vi i fellesskap når vi forsaker djevelen og 
bekjenner troen. Dåpen skjermer oss ikke fra ondskap, 
synd og destruk  ve kre  er. Den gir oss et lø  e og et håp 
om at livskre  ene er sterkere, og at Gud  lgir oss og 
renser oss for all ure  . 

Prosesjonen er et sterkt symbol!

DÅPENS  GAVE

Det er høy  delig når dåpsbarna bæres inn i prosesjon i 
starten av gudstjenesten. Alle reiser seg, og det er som 
om representanter fra bygda tar imot dåpsfamilien og 
gleder seg sammen med dem. Men det er også en dyp 
symbolikk her:

Livet fører oss opp og ned. Vi er både sterke og sårbare, 
og trenger å høre  l i en sammenheng. Hvor ulike vi enn 
er, i dåpen forenes vi på tvers av alt som skiller. Dåpen gir 
fellesskap med Kristus og med kristne søsken i vår lokale 
menighet og i den verdensvide kirke. De  e fellesskapet 
strekker seg over  d og rom: for det er én tro, én dåp, én 
kirke. Det vi får i dåpen gir mot og styrke  l å elske Gud 
og vår neste. 

Dåpen er en Guds gave, gi   av nåde, tre håndfuller vann, 
øst opp i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn  l 
evig liv. Vi går frem  den i møte sammen med Kristus.

                                   Hilsen biskopene i Den norske kirke

Alle kirkene i Melhus er plassert slik at vi går inn i kirken 
fra vest, og går oppover kirkegolvet mot øst. Det er ikke 
 lfeldig. Vest er den himmelretningen der sola går ned, 

og derfor har den bli   et symbol på døden og onds-
kapen i livet. Øst er den himmelretningen der sola står 
opp, og derfor er den bli   et symbol på håpet og på at 
Jesus en gang skal komme igjen som en soloppgang for 
å oppre  e si   evige rike. Dåpsbarna bæres altså inn slik 
at de går fra vest  l øst, fra døden og ondskapens makt 
 l håpet og Guds makt. Dåpen er nemlig en handling 

som Gud bruker for å gi oss en ny start i livet på hans 
side. Sam  dig er det foreldre og faddere som bærer 
barnet inn. De er voksne og går med ryggen mot vest 
og ansiktet mot øst. Det er et u  rykk for det som er 
alle voksne døptes oppgave: Å kjempe mot ondskapen 
makt, og heller være ak  vt med på Guds side i kampen 
for det gode l livet.Illustrasjonsfoto: Aksel Lian/Pixabay

Illustrasjonsfoto: Elle Ri  er/Pixabay
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Har dere få   barn i familien?
Husk å melde dåp så snart planene er klar. Se kirken.

no/melhus for informasjon og påmelding.

Vi synger all  d en dåpssalme

Dåpen er bedre enn ei bankbok!
Jeg viser også konfi rmantene ei bankbok som jeg fi kk  l 
konfi rmasjonen min (se foto).  Den gangen var det nemlig 
slik at banken fi kk navnet på alle konfi rmantene, slik at de 
kunne gi oss en gave, selvsagt for å lokke oss  l å bli kunder 
hos dem. Dere ser at banksjefen har skrevet under, og dere 
ser beløpet: Kr.10,-. Det ville nok  lsvare en sum på 70-80 
kroner i dagens verdi, så det var ikke  l å kimse av. Men jeg 
brukte aldri bankboka, og da jeg fant den igjen 10 år se-
nere, var banken fusjonert med andre banker i to omgang-
er, og alle ubrukte kon   var bli   strøket ved overgangen 
 l datasystemer. Kontoen fantes re   og sle   ikke lenger. 

Verdien var tapt. Jeg kunne ta   ut pengene og få   glede av 
dem, men jeg gjorde det ikke og tapte alt.
Dåpen er som en slags verdikonto som er oppre  et i mi   
navn. Her er det selvsagt snakk                       om mye større 

Hvorfor er dåpskjolen for lang?
Når vi har konfi rman   me om dåpen, viser 
jeg all  d fram den dåpskjolen som barna 
mine og andre barn i slekta er bli   døpt i 
(se bildet). Jeg sier at det er li   merkelig 
med en slik kjole, både at den er hvit og 
at den er al  or lang  l et lite barn. 
Vanligvis er det slik at vi er nøye på å ha 
klær som passer  l størrelsen, slik at barn 
o  e må ski  e  l større klesstørrel-ser 
e  er hvert som de vokser  l. Men dåps-
kjolen er mye for lang, hvorfor er det slik? 
Mens man for 100 år siden kunne ha 
dåpskjoler i mange slags farger, er det nå 
bli   vanlig å bruke hvi  . Hvorfor det?

Konfi rmantene har o  e gode forslag  l 
forklaring på de  e, for egentlig er det 

Når vi synger salmer i en gudstjeneste, er det ikke 
bare pausefyll. Tekstene har all  d en betydning som 
passer  l temaet for den søndagen. Når det er dåp 
i en gudstjeneste, skal all  d den andre salmen ha 
dåpen som tema. Da har vi mange fi ne salmer å 
velge blant, og jeg unner alle å lese de salmene som 
står på nr 578  l 594 i den nye salmeboka. 

I det dåpshe  et som alle foreldre får, presenterer vi 
to av dem, mens jeg her vil sitere fra en av dem som 
vi bruker innimellom for variasjonens skyld. Den ble 
skrevet av Gerd Grønvold Saue i 1979, og står på 
nr 588. I de to siste versene får den så fl o   fram at 
dåpen både er en fl o   gave og en vik  g oppgave:

3: Å under som skjer: Vi blir mo  a   av Gud,
vi dør og vi oppstår  l livet.
I Kristus vi renses, vår synd sle  es ut,
du døper oss, Herre, i nåde.

4: Så led oss, o Gud, ved din Hellige Ånd,
som barn av di   himmelske rike!
Ja, styr du vårt liv med din mek  ge hånd
og la oss få bli i din nåde.

Dersom du lurer på 
noe, 

ring kirkekontoret 
tlf. 72 85 86 21

ikke så vanskelig: Hvi  argen er den rene 
fargen, og derfor er den et u  rykk for det rene gudsfor-
holdet som vi får i dåpen. Lengden er for lang, for at dåpen 
skal være noe å vokse i. Barnets tro skal utvikle seg  l en 
voksen tro, og det er egentlig en livslang oppgave for alle 
døpte.

verdier enn den jeg fi kk. 
Men også her er det slik at 
dersom de ikke beny  es, har 
jeg ingen glede av dem. En 
annen forskjell er heldigvis 
den at Gud ikke går konkurs 
eller fusjonerer med andre. 
Verdikontoen er min hele 
 den. Det går all  d an å 

komme  lbake  l Gud og 
ta den i bruk.
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Diakonen informerer
Tone Njøs

Flå eldresenter
Andakt onsdager kl.11.30
Påskegudstjeneste 8. april 
kl. 11.30, 22. april og 6. mai

Treff  torsdag kl. 17.30-19.00: 30.april
For skyss, ring Margot Bjørseth, 
tlf. 91895980, 30 kr i egenandel t/r.

Horg sykeheim
Andakt onsdager kl. 12.30: 10.april
Påskegudstjeneste 9. april. kl. 17.00
22.april og 6. mai

Treff  onsdager kl. 11.00: 1., 15. og 
29.april, 13.mai, 27. mai på syke-
heimen. Skyss: Ring kirkekontoret. 
40 kr t/r. 

Hølonda helsehus
Andakt  rsdager kl. 11.00
Påskegudstjeneste 7. april kl. 11.00.
21.april, 5. og 19.mai
Treff  fredag kl. 11: 3.april og 29. mai 

Buen
Andakt på Buen onsdager 11.15 og 
på stua på Kvålsbu og peisestua 
kl. 12.00: 1.april, påskegudstjeneste 
i peisestua, 
9. april kl. 12.00, 29.april og 13. mai

Formiddagstreff  Melhus bedehus
torsdager kl. 11.00: 
2.april: Å være et medmenneske 
v/ Biskop Emeritus Tor Singsaas 
20.april: Vi synger våren inn 
Inngang kt 50.

Festmøte for diakonien
Tirsdag 12. mai kl. 18.00 på Melhus 
bedehus. Tema: «Kirken den er et 
muntert hus». v/ Oddbjørn  Stjern. 
Allsang og bevertning! 
Alle er hjertelig velkommen!

Sorggrupper
Har du behov for å snakke med noen 
om sorg og savn?
Vi har et gruppe  lbud for voksne og 
en egen gruppe for barn og unge i 
alderen 10-18 år. 
Vi har også samtaler en  l en, på 
kontoret eller hjemme hos deg.  
Ta kontakt for nærmere informasjon. 

Frivillige
Vi har behov for fl ere frivillige i 
våre menigheter! Har både korte 
og lange oppdrag! Har du lyst  l å 
bidra i diakoniarbeidet, ta kontakt 
med diakonen på tlf 48202839 eller 
72858625. 

Takk
Diakonen vil takke hjerteligst for alle 
fl o  e bidrag  l juleinnsamlingen 
2019! Det ble gavekort  l mat, og 
hjemmestrikkede sokker og julegaver 
 l familiene som søkte. 

Takker også for de gavene som har 
begynt å komme inn  l juleinnsamlin-
gen 2020! 
Det er godt å bo i en raus bygd, der vi 
viser at vi bryr oss om hverandre! 

S   elsen
OLA LØKBAKKS FOND

Ola Løkbakks fond er oppre  et på 
grunnlag av en testamentarisk gave 
fra Ola Løkbakk.
Av fondets avkas  ng utdeles e  er 
søknad, årlig  l følgende formål:

1. Hølonda Helsehus.
Utdelingen skal utelukkende brukes 
 l  ltak for beboernes beste. Det 

forutse  es at utdelingen ikke skal 
brukes  l dri  , nødvendige invester-
inger eller andre  ltak som det 
påhviler kommunen å dekke.

2. Studenter fra gamle Hølonda 
herred som e  er grunnskole søker 
utdannelse innen landbruksfaget.
Utdelingen forutse  er at vedkomm-
ende har få   studieplass ved høyere 
utdanning, eventuelt videregående 
skole innen landbruksfag.

3. Hølonda Menighetsråd.
Utdelingen skal beny  es  l for-
skjønnelse av Hølonda kirke, inklu-
dert kirkegården. Det forutse  es at 
utdelingen ikke skal beny  es  l dri  , 
nødvendige investeringer eller andre 
kostnader som det påhviler det 
off entlige å dekke.

Søknadsfrist for  ldeling av av-
kastningen i året 2019 er senest 
15.04.2020

Søknader med beskrivelse av formål 
og med kostnadsoverslag sendes Ola 
Løkbakks fond v/Kristmar Sunnset, 
Melhus Regnskap, Melhusvegen 417, 
7224 Melhus eller epost: 
kristmar@melhus-regnskap.no.

Søknadene blir behandlet av 
S   elsens styre, som er Ragnar 
Wehn, Per Agnar Myhr og Kristmar 
Sunnset.

Påskeandakt ved gapahuken ved Morsjøen

Påskea  en 11 april kl. 12:00 ved sogneprest Kjell Arne 
Morland. Det blir et enkelt traktemang e  er andak-
ten.  Vel mø    l alle for en trivelig stund! Vi satser på 
godvær, for løypene er all  d velholdte og fi ne! For de 
som er ukjent: Kjør  l Langbakken P-plass ved Klefstad 
(Kr 50,- i avgi  ), og gå ca 4 km, de fl este klarer det på 
under tre kvarter.

På bildet Ida Gaustad og Ariana Isabel Gaustad på lørdag-
stur  dligere

He  e om Jesu oppstandelse
Det er mange som er i tvil om at det 
kan være sant at Jesus stod fysisk opp 
fra graven på påske-dagen. Sokneprest 
Morland har skrevet et lite he  e på 80 
sider som tar for seg denne u  ordrin-

gen og også beskriver hvilken betydning 
de  e har for oss å kunne tro på de  e. 
He  et heter «Den sikrede seieren» og 
kan lastes ned fra h  p://morland.no/ka-
morland/bibliotek.html, se øverste hylle 
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BARNAS  S I DE

Du kan velge hva du vil tro på!
Er ikke det fi nt? Hva tror du på? Og hvordan vet du hva du tror på? 
For å vite hva som er sant og ikke, må vi undersøke. Alle barn og unge inviteres  l å undersøke om det med Gud og 
Jesus er sant, gjennom å u  orske kirka, Bibelen, gudstjenesten og salmene. Du kan komme og leve, leke og lære, 
og så kan du fi nne ut om de  e er sant. Disiplene  l Jesus fi kk grundig opplæring gjennom å være sammen med 
Jesus og hverandre. Vi trenger også å høre om det som står i Bibelen for å vite om vi tror på det. 

Derfor ønsker vi alle barn velkommen  l kirka og  l trosopplæringsarrangement. Hvert år er det e   eller annet 
arrangement som er beregnet spesielt på din aldersgruppe, o  e er det gudstjenester for barn og familier, og det 
fi nnes klubber for barn der du kan være med jevnlig.  Du er velkommen! Alle som er døpt får invitasjoner i posten. 
Dersom du ikke er døpt, men har lyst  l å være med på arrangement, ta kontakt med oss på kirkekontoret, så 
noterer vi navn, adresse og fødselsdato. Da kan du også få invitasjon. Sjekk www.kirken.no/  m eller www.kirken.
no/melhusbedehus for mer informasjon om det som passer for akkurat deg! 

Lukas 24 og Johannes 20 
Gjenfortalt av Desmond Tutu 

To dager e  er at Jesus døde, gikk Maria og noen 
andre kvinner  l graven der han ble lagt. De ble 
sjokkert da de så at steinen som hadde sperret for 
åpningen, var rullet  l side. De kikket inn. Jesus var 
borte! Da kom to engler i strålende klær og sa  l 
dem: ”Hvorfor ser dere e  er Jesus? Jesus lever. 
Gå og fortell det  l de andre.” Kvinnene skyndte seg 
avgårde  l disiplene. Først var det ingen som trodde 

dem. E  er en stund samlet disiplene seg for å 
snakke om det som hadde skjedd. Plutselig sto 
Jesus der foran dem. ”Fred være med dere,” sa 
Jesus. Disiplene ble så redde at de klynget seg  l 
hverandre og skalv. Men Jesus sa: ”Ikke vær redde, 
det er meg. Se på hendene og fø  ene mine. Ta på 
meg.” De kunne likevel ikke tro at Jesus var i live. 
”Gi meg li   fi sk,” sa Jesus. Han tok fi sken og spiste, 
og endelig trodde disiplene. Jesus var i live, og han 
var der hos dem! De ble så glade, de lo og klappet i 
hendene av bare glede. 

Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på?  
Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?

Rom 10,14. 

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

Jesus lever!



SLEKTERS GANG
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Flå sokn
Døpte:
03.11. Tiril Hollakleiv Ler,
Synne Evjen Solberg,
26.12. Ine Olden Gravråk,
23.02. Emely Asklund Fagerbekk,
Simon Bakken Losen

Døde:
12.12. Karen Synnøve Onsøyen, 
f. 1943, begravet på Hølonda kirkegård

Horg sokn
Døpte:
17.11. Oliver Aakerli,
Brage Berg Almenningen,
Helene Rofstad, døpt i Melhus kirke
01.12. Marit Josephine Sundlisæter, 
døpt i Selbu kirke,
Theodor Aunmo Stene, døpt i Røros 
kirke
05.01. Ma  lde Helgemo,
Tale Bakken Laugsand
26.01. Åsmund Johnsen Gyløien
09.02. Caspian Aleander Aakre,
Leah Serine Dahlberg, døpt i Strinda 
kirke
23.02. Ailo Emilian Weenås-Nilssen, 
døpt i Melhus kirke

Døde:
23.10. Arne Villy Olsen f. 1944, 
begravet på Lademoen kirkegård
28.10. Olav Arnold Ler f. 1939
12.12. Trygve Eggen f. 1934
11.01. Randi Solberg f. 1964
12.02. Gunnar Harry Brorstad f. 1944
29.02. Nils Joar Lien f. 1954

Hølonda sokn
Døpte:
10.11. Vera Blokkum Grø  e
09.02. Maiken-Sofi e Hegge Brevik,
Iver Trotland Reitan, Viljar Aasen
23.02. Lucas Kildal Småge, døpt i 
Melhus kirke
01.03. Trygve Pareli Gaustad, Linus Røe
Døde:
30.10. Bjørnar Almås f. 1928
09.11. Birger Margido Pe  ersen f. 1924
22.11. Tor Arne Jønland f. 1976
02.12. Ola Trotland f. 1946
27.12. Ole Lilleberg f. 1926
12.02. John J. Gaustad f. 1935
14.02. Noralf Magne Nordli f. 1936

Melhus sokn
Døpte:
08.09. Oliver Bye Hogeland, døpt i 
Byåsen kirke 
03.11. Synne Marie Blokkum Gaustad.
Oliver Trøen Solum, 
Ma  heo Gaustad-Ross, 
Sivert Fillingsnes,
Sander Jensen Bjerkaker
17.11. Theodor Tjelle Godtland,
Ludvig Vold Kopperud, døpt i Tiller kirke
24.11. Mar  n Estenstad Skånøy,
Tuva Kjærstad Stavseng, døpt i 
Leinstrand kirke
01.12. Fredrik Holte Aspelin, døpt 
i Nes kirke
08.12. Iver Kulseth Eliassen
Tiril Sofi e Sterten, døpt i Strinda kirke
29.12. Olander Hundal-Hansen, døpt i 

Nidaros domkirke   
12.01. Filip Sæther Grostad,
Emilie Høgås Moen,
Matheo Bolland Haugen, 
19.01.  Oscar Reitan Sundberg, døpt i 
Klæbu kirke
26.01. Eila Granheim Grostad,
Marius Berge Bakk,
Endre Pedersen Husem,
Mikkel Eliassen Selbæk,
Imre Wæge Hansen,
Aurora Reiten Johansen
09.02.  Ive Bergersen Døhl,
Lo  e Bergdal,,Ada Stokken Grinde
16.02. Simen Ellingsgaard Berget, døpt 
i Vestbygda kapell
23.02. Amalie Syrstad, Alida Syrstad,
Nellie Jakobsen Riise, Henrik Rø  um

Døde:
27.10. Ragnhild Holdhus f. 1919
06.11. Johanne Aune f. 1936
29.11. Jenny Ellinora Ler f. 1922
09.12. Ola Samdal f. 1944
10.12. Åge Tømmerdal f. 1930
13.12. Solbjørg Holte f. 1940
27.12. Halvard Skjervold f. 1934
21.01. Jack Johansen f. 1948
25.01. Gerd Lisbeth Kviseth f. 1945, 
gravlagt på Byneset kirkegård
31.01. Kris  an Bolland f. 1945, 
gravlagt på Flå kirkegård
10.02. Åse Magnhild Westrum f. 1934
13.02. Solveig Helene Schmidt f. 1946
14.02. Sigrun Beck Anderssen f. 1922
15.02. Johan Leraand f. 1930
19.02. Anton Inge Opheim f. 1951
21.02. Gurine Bjøru f. 1933
02.03. Asbjørn Nicolay Eggen f. 1932
20.02. Gunnar Bellingmo j.1941

Hjemmetjenesten i Horg/Flå takker hjertelig for 
mo  a   pengegave e  er Jorunn Kvernberg sin 
begravelse
Horg sykehjem takker hjertelig for mo  a   penge-
gave e  er Trygve Eggen sin begravelse

Buen Helse- og Omsorgssenter, 
Lang  dsavdelingen vil takke pårørende og givere for 
gaven vi har mo  a   i forbindelse med 
Leif Birger Mikkelsen og Åge Tømmerdal sine begravelser.

Hjemmetjenesten i Nedre Melhus vil takke pårørende 
og givere for gaven vi har mo  a   i forbindelse med 
Ola Samdal sin begravelse.

Kor   dsavdelingen ved Buen Helse- og omsorgssenter 
vil takke pårørende og givere for gaven vi har mo  a   i 
forbindelse med Gerd Lisbeth Kviseth sin bise  else.

Hølonda helse og omsorgssenter 
takker hjertelig for pengegaver:
Gi   i forbindelse med begravelsen  l Bjørnar Almås.
Pengene er gi    l ansa  e i hjemmetjenesten.

Gi   i forbindelse med begravelsen  l Birger Pe  ersen.
Pengene er gi    l trivsels  ltak for ansa  e og beboere.
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Søndag 29. mars
4. søndag i faste  den
Joh 11, 45-53
Melhus kirke kl. 11.00
Gudstj. ved Sand og Bruholt
Dåp. Ofring: Fasteaksjonen, Kirkens 
nødhjelp. Kirkekaff e

Søndag 5. april- Palmesøndag
Joh 12, 12-24
Flå kirke kl. 11.00
Gudstj. ved vikar Joerg U. 
Kunzendorf. Na  verd. Ofring: 
Menighetens diakonale arbeid
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse ved Flø. Dåp. Ofring: 
Menighetens misjonsprosjekt
Kirkekaff e
Lundamo misjonshus kl. 17.00
Gudstj. ved Flø
Ofring: Lundamo misjonshus 

Tirsdag 7. april
Hølonda helsehus kl. 11.00
Påskegudstj. med na  verd 
ved Vespestad

Onsdag 8. april
Flå eldresenter kl. 11.30
Påskegudstj. med na  verd
ved Vespestad

Skjærtorsdag 9. april
Ma   26, 17-30
Buen kl. 12.00
Påskegudstj. med na  verd
ved Sand. Eirin Vik Brede på obo
Horg sykehjem kl. 17.00
Påskegudstj. med na  verd ved Sand
Gåsbakk misjonshus kl. 18.00
Skjærtorsdagsgudstj. ved Vespestad. 
Vandrena  verd. Ofring: Gåsbakk 
misjonshus. Festsamvær e  erpå
Kirkekyss: Marie Kulbrandstad, 
tlf. 481 60 481
Melhus kirke kl. 19.30
Skjærtorsdagsgudstj. ved Sand, 
Eirin Vik Brede på obo
Ofring: Diakoniarbeidet

Langfredag 10. april
Mark 14, 26-15,37
Melhus kirke
Orgelmusikk fra kl. 10.45
Langfredagsgudstj. kl. 11.00
ved Vespestad. Jubilate Deo synger

Påskea  en lørdag 11. april
Gapahuken ved Morsjøen, 
Jårakjølen kl. 12.00
Påskeandakt ved Morland

Påskena  , lørdag 11. april
Mark 16, 1-8
Flå kirke kl. 23.00
Påskena  sgudstj. ved Sand
Ofring: Helg i bygda

Påskedag, søndag 12. april
Luk 24, 1-9
Melhus kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstj. ved Morland
Dåp. Na  verd. Jubilate Deo synger, 
Tone Dahl (fl øyte), Chris  ne 
Goedecke (trompet), Randi Vik (orgel) 
Ofring: Menighetens arbeid

2. Påskedag mandag 13. april
Luk 24, 13-35
Horg kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstj. ved Sand. Dåp. 
Na  verd. Ofring: Madagaskarprosj.
Hølonda kirke kl. 11.00
Høy  dsgudstjeneste ved Morland
Na  verd. Ofring: Normisjon. 
Skyss: Elfrid Blokkum, 932 19 754

Søndag 19. april 
2. søndag i påske  den, Joh 21, 1-14
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse m/misjonærinnvielse 
v/Flø. Off er: Normisjon
Melhus kirke kl. 14.00
Familiegudstj. ved Morland og 
Sandberg. Utdeling av bok  l 5- og 
6-åringer. Ofring: IKO. Kirkekaff e
Samling med 5- og 6-åringene lørdag 
18. april kl. 15.00-17.00

Søndag 26. april 
3. søndag i påske  den- Joh 10, 11-18
Horg kirke kl. 11.00 
Familiegudstj. Lys Våken ved Løvik og 
Hugdal. Ofring: Barne- og ungdomsarb.
Melhus kirke kl. 11.00
Prosjektgudstjeneste med konfi rmanter 
ved Sand og Bruholt. Ofring: Menighet-
ens ungdomsarb.og Kirkens nødhjelp
Melhus kirke kl. 18.00
Prosjektgudstj. med konfi rmanter 
ved Morland. Ofring: Menighetens 
ungdomsarb. og Kirkens nødhjelp

Hølonda kirke kl. 17.00
Familiegudstj. ved Sand  og Sandberg. 
Utdeling av bok  l 6-åringer. Ofring: 
Menighetsarb. Kirkeskyss: Ola Næve, 
tlf. 480 13 863
Samling med 6-åringene kl. 15.00

Søndag 3. mai
4. søndag i påske  den
Joh 16, 16-22
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse ved Sand. 
Dåp. Ofring: Helg i bygda
Hølonda kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/Morland. Dåp
Flå kirke kl. 18.00
Samtalegudstj. med konfi rmantene 
ved Løvik. Ofring: Konfi rmantarbeidet

Onsdag 6. mai
Horg kirke kl. 18.00
Samtalegudstj.med konfi rmantene 
ved Løvik. Ofring: Konfi rmantarbeidet 

Søndag 10. mai
5. søndag i påske  den
Joh 15, 1-8
Melhus kirke kl. 11.00
Høymesse ved Morland. Dåp. Ofring: 
Menighetens arbeid. Kirkekaff e
Flå kirke kl. 17.00 
Felles for Tårnagentene i Horg og Flå. 
Familiegudstj. ved Morland og 
Sandberg. Ofring: Misjonsprosjektet

Onsdag 13. mai
Hølonda kirke kl. 19.00
Prosjektgudstj. med konfi rmantene,
ved Morland

17. mai 
6. søndag i påske  den
Melhus kirke kl. 10.00
Festgudstj. ved Morland
Ofring: Norsk kirke i utlandet
Horg kirke kl. 10.30
Festgudstj. ved Flø
Ofring: Menighetsarbeidet
Hølonda kirke kl. 11.00
Festgudstj. ved Sand
Ofring: Hølonda Barnegospel. Hølonda 
Hornmusikklag spiller før gudstj.
Kirkeskyss: Idar Eid, 913 03 102
Flå kirke kl. 12.00
Festgudstj. ved Flø
Ofring: Misjonsprosjektet

OBS! Det vil komme endringer som følge av koronaviruset. Følg med i avisene og på våre ne  sider. OBS!



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

Melhus helsear  kler AS
72 87 11 50


