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Solrun G. Løvås og Kjell Arne Morland, 
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KIRKEKONTORET OG 
PRESTEKONTORET
Ekspedisjon: kl. 09.00 – 15.00
Søreggen 2, 7224 Melhus
Tlf. 72 85 86 21 /72 85 80 00
kirkekontoret@melhus.kommune.no
www.kirken.no/melhus

Kantor i Melhus  72 85 86 29
Prosten i Gauldal  72 85 86 26
Prostesekretær  72 85 86 27
Sokneprest Flå og Horg 72 85 86 23
Sokneprest Hølonda 72 85 86 28
Sokneprest Melhus                   72 85 86 22
KIRKER:
Flå kirke:   72 85 17 18
www.kirken.no/fl amenighet
Horg kirke  72 85 49 59               
www.kirken.no/horgmenighet
Hølonda kirke  72 85 05 92
www.kirken.no/holondamenighet
Melhus kirke  72 87 13 72
www.kirken.no/melhusmenighet
- servicebygg  72 87 13 54

TELEFONER:
Sokneprester:
Merete Sand   977 67 276
Kjell Arne Morland                   952 33 532
Jan Tore Vespestad, vikar 414 03 068
Kateket Sonja Bruholt 918 69 937
Menighetspedagog Svanhild 
Christofi e Hafnor Sandberg 900 18 940
Menighetspedagog 
Åshild Opedal Hugdal
Diakon Tone Njøs  482 02 839
Krk.verge Kurt Rylandsholm     977 17 870 
Kantor Chris  ne Goedecke 416 74 548
Organist Magnus Noreen  951 82 931
Organist Randi Vik                   416 78 575

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

Hva vil du si om deg selv? 
Fra  d  l annen får du sikkert spørsmål om hvem du er 
når du vil bli kjent med nye mennesker. Yrke og familie, 
hobbyer og interesser blir da naturlige tema i samtalen. 
Vår oppvekst og det miljø vi er en del av spiller også en 
vik  g rolle. Likevel er det ikke all  d så le   å beskrive seg 
selv, særlig ikke hvis vi beveger oss på dypet og forsøker 
å si noe om egenskaper, sterke og svake sider, og ikke 
minst tro og verdier. Vi har hver vår historie som defi -
nerer oss. Alt de  e sier noe om hvem du er og hva slags 
iden  tet du har.

Hva tror du om Jesus? 
I Ma  eus kapi  el 16 s  ller Jesus selv spørsmålet  l sine disipler. Hvem tror 
folk fl est at jeg er? Hvem tror dere som kjenner meg at jeg er? (fri   gjengi  ). 
Svaret røper at det rådde full forvirring blant folk om hvem han var. Selv dø-
peren Johannes, han som pekte ut Jesus for folket, ble i tvil og sendte bud  l 
Jesus med følgende spørsmål: Er du den som skal komme, eller skal vi vente 
en annen? Peters svar røper imidler  d sannheten om Jesus: «Du er Messias, 
den levende Guds sønn». Hver og en av oss gjør seg opp sin mening om hva 
de vil tro. Kan du s  lle deg bak Peter sine ord og gjøre dem  l dine? Eller er 
du kanskje usikker og vil ta Jesus nærmere i øyesyn før du bestemmer deg? 

I kirken, i det kristne fellesskapet får du muligheten  l å bli kjent med Jesus. 
Vi kan ikke vise ham fram eller bevise at han lever, men i kirken vil du møte 
mennesker som tror det, - mennesker som har samme bekjennelse som Pe-
ter. Selv over 2000 år e  er Jesus død, er det altså fremdeles noen som tror 
at han ikke ble i graven, men sto opp og lever i dag. Det kan styrke din tro, 
evt. skape tro. Møtepunktene i kirken er få om dagen fordi vi ikke kan feire 
gudstjeneste som vanlig, men det fi nnes «digitale muligheter». Det er ikke 
like bra som fysiske møter, men er bedre enn ingen  ng. Besøk gjerne kirkens 
ne  sider og se hvilke muligheter som fi nnes (kirken.no/ne  program). 

Flere av oss har få   mye  d for seg selv i disse «korona  der». Mange av våre 
daglige ak  viteter og interesser ble sa   på pause. Kanskje har du refl ektert 
mer over eksistensielle spørsmål enn før? Kanskje er livets usikkerhet og 
sårbarhet bli   mer påtrengende? Kanskje har du kjent på et behov for Gud i 
større grad enn før?

Pinsehjelpen
Pinsen minner oss om at Gud ønsker å være  l stede i våre liv. E  er at Jesus 
for opp  l himmelen, sendte han Den Hellige Ånd  l sine disipler. Han skulle 
minne dem om alt det Jesus hadde sagt og være troens daglige hjelper og 
stø  e. Slik erfarer kirken at Den Hellige Ånds virke fremdeles er. Han gir oss 
mulighet  l å erfare Jesus nærvær, selv om vi ikke kan se ham. Vi mennesker 
består som kjent av mer enn kjø   og blod. Vi har også en åndelig side, en 
side som vi ikke kan ta på eller se, men bare føle og erkjenne. Guds  lstede-
værelse er av åndelig karakter og han har lovet å være skjult  l stede hos 
den som velger å tro på ham. 

God pinse!
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Det er trygt å komme til kirken, 
også i koronatiden
Av Kjell Arne Morland

Med de begrensninger som kirkevergen skriver annet 
sted i bladet, kan alle trygt takke ja når man blir invit-
ert  l dåp, bryllup eller gravferd i kirka, så lenge man 
holder seg  l de vanlige reglene for hygiene og avstand. 
De  e gjelder også når det kunngjøres «Åpen kirke». Da 
kan man trygt ta med familien og komme  l kirka for 
å tenne lys og be og kanskje også mo  a na  verd. Det 
slippes ikke inn fl ere om gangen enn at man le   kan 
holde avstand mellom familiegruppene. De  e er minst 
like trygt som å gå i bu  kken. Så får vi håpe at samfun-
net åpnes opp så mye e  er hvert at vi også kan ønske 
velkommen  l gudstjenester og trosopplærlings  ltak.
Men kirken er svært  lgjengelig på TV og på Interne  . 
Her har krea  viteten blomstret og det er mye godt å 
fi nne både av gudstjenester, andakter og stoff  for barn 
og unge. Kirken har bli   mye mer digital i denne  den.

A: Kirken sentralt er på ne  et
Det lages mange fl o  e program hver dag som legges ut 
av kirken sentralt. Jeg logget meg inn på kirken.no midt i 
april, og fant denne teksten:
Hva skjer på ne  ?
I denne oversikten fi nner du videoer og poster som har 
bli   vist eller skal vises på Den norske kirkes Facebook-
side. I  llegg lister vi opp gudstjenester som blir sendt 
på NRKs egne kanaler i TV og radio.
 

Det ligger også mye på facebook, og da heter kontoen: 
facebook.com/dennorskekirke. Det går også an å se 
innhold derfra for de som ikke har oppre  et konto, og 
da skjer det på følgende måte fra en PC:

1. Gå  l facebook.com/dennorskekirke
2. Når du får spørsmål om å logge inn eller bli medlem, 
    trykk "Ikkje no/Not now".
3. Rull nedover på siden, forbi "Bilder" og "Video",  l du 
    kommer  l "Innlegg"
4. Den øverste videoen under "Innlegg" vil være videoen 
    eller direktesendingen som går
5. Hold musepekeren på skjermen så du får opp menyen.
6. Klikk på tegnet med to piler, ved siden av tannhjulet, 
    for å få full skjerm.

B: Kirken i Melhus
Kirkene i Melhus har også egen facebookside: 
facebook.com/KirkeneiMelhus. Der ligger det også mye 
fi nt,  l og med en liten krimpodcast i 4 deler som du 
fi nner på fl ere pla   ormer hvor man kan høre på pod-
cast, blant annet Spo  fy og Apple Podcasts. Søk opp 
"Mysteriet på Melhus kirkekontor". 

De vanlige hjemmesidene er kirken.no/melhus, og der 
fant jeg gode erstatninger for at barna ikke kan møte  l 
trosopplærings  ltak. Man må klikke seg inn på siden for 
sin menighet, og der fi nnes:
- Ti trosopplærings  ltak hjemme.
- Dåpsklubben Tripp-trapp.
- Andakter, ak  viteter og fi lmer for barn og unge.

Det er bare å forsyne seg! Når folket ikke kan komme  l 
kirken, kan kirken komme digitalt  l folket!

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

Gudstjenester | Andakter | Musikkfellesskap | Bønn, lystenning og 
samtale

Under de  e fant jeg daglige oversikter over det som 
skulle legges ut:
- Det er faste sendinger hver morgen kl. 9, for eksempel 
Morgensang, Babysang, God-morgen-hilsen, Musik-
kvideo og på søndagen: Morgensamling for de minste.
- Det er fast avslutning kl. 22 med Ord for na  en.
- Imellom var det all  d et program der  dspunktet 
vekslet. Det kunne være Lunsjavtale med en kirkelig 
ansa  , konserter og musikkvideoer.
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Daglig leder
Kurt Rylandsholm

Vi sviktet de som mangler 
rent vann i fa   ge land!
I år kunne ikke konfi rmantene samle 
inn penger i bøsse på aksjonsdagen 
for Kirkens Nødhjelp, slik som de 
pleier å gjøre. Alt må  e gjøres digi-
talt, og hvordan ville det gå?

På landsplan gikk det ikke så aller 
verst. Det ble samlet inn nesten 20 
millioner kroner, mot 32 millioner i 
 or. Vi klarte altså over 60% av det 

som en bøsseaksjon ville gi  . Men 
svikten er ikke liten: Vi klarte bare å 
samle inn penger som gir 100 000 
mennesker  lgang  l rent vann, 
mens vi i  or klarte å forsyne hele 
60 000 fl ere.

Her i Melhus, derimot, var resul-
tatet nærmest en katastrofe: 
Vi klarte bare å samle inn 34 000,- 
kroner mot 175 000,- i  or. Det 
er en nedgang på hele 80 %! Kan 
vi være bekjent av slikt? Alle fi kk 
vite hvordan de skulle gi gjennom 
menighetsbladet. Og mange ble 
u  ordret gjennom konfi rmantenes 
egne ne  verk. 

Det er klart vi har korona-krise 
i Norge, men vi må ikke la den 
ramme folk i fa   ge land dobbelt: 
Både ved at de rammes av smi  e 
selv, og at de i  llegg mister mye 
stø  e de ellers ville få  ! Flå gikk 
ned 68 %, Horg gikk ned 94 %, 
Hølonda gikk ned 88 % og Melhus 
gikk ned 77 %. Her er det mange 
som ikke har fulgt med, for trønde-
res gavmildhet er større enn som 
så. 

Det er ennå ikke for sent å vippse et 
godt beløp  l 2426. Om gaven ikke 
godskrives årets aksjon, så hjelper 
den mange fa   ge!

Digitale fellesskap og ne  program
De aller fl este ak  vitetene i kirkene er avlyst, men 
vi kan samles gjennom sosiale medier og digi-
tale verktøy. På ne  siden kirken.no/ne  program 
fi nnes en oversikt over videoer og poster som 
har bli   vist, eller skal vises på Den norske kirkes 
Facebook-side. I  llegg listes det opp gudstjen-
ester som blir sendt på NRKs egne kanaler i TV og 
radio. Her kan vi få oppleve å være én kirke, både i 
hverdag og krise, der vi er.

Kirken og koronasmi  e
I skrivende stund er følgende  ltak iverksa   for å hindre y  erligere 
spredning:

• Alle off entlige gudstjenester avlyses.
• Begravelser og bise  elser gjennomføres med et begrenset antall 
   deltagere (se avsni  et under).
• Innmeldte dåp kan gjennomføres som planlagt, men i en lukket guds-
   tjeneste og begrenset antall deltagere (se avsni  et under).
• Vielser kan gjennomføres som planlagt, men i en lukket kirkelig handling
   og begrenset antall deltagere (se avsni  et under).
• Øvrige arrangement og samlinger avlyses inn  l videre.

Sentrale retningslinjer sier at det skal være minst 2 meter mellom hver 
person/husstand. Som et utgangspunkt  lsier de  e ca. 20 personer i Flå 
kirke, 40 personer Hølonda kirke, og 50 personer i Horg og Melhus kirke.

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.

For å redusere spredningen av smi  e er det utarbeidet regler for besøk-
ende. De  e gjelder kirkene i Melhus kommune og kirkekontoret. Reglene 
er slå   opp på plakater, samt at det blir delt ut fl ygeblad i kirkene. 
Du fi nner dem også på ne  stedet vårt

Har du spørsmål kny  et  l koronasmi  e og Kirken lokalt i Melhus 
kommune, kan du ringe tlf. 72 85 86 21 mandag-fredag mellom kl. 08-15. 
Kirkekontoret følger inn  l videre normale åpnings  der.

Takk for dugnadsinnsatsen
På tross av den spesielle situasjonen denne våren, er det likevel i skriv-
ende stund planlagt å gjennomføre dugnadsarbeid ved gravplassene i 
kommunen. Kirkelig fellesråd vil re  e en stor takk  l alle som har lagt  l 
re  e for, og/eller delta   på dugnadene. Dugnadene er  l stor hjelp for 
å gjøre gravplassene fi ne for pårørende og andre besøkende.

Utvendig rehabilitering av Melhus kirke
Arbeidet med rehabilitering av den resterende bygningsmassen var 
planlagt påbegynt e  er den siste konfi rmasjonsgudstjenesten våren 2020. 
E  ersom konfi rmasjonen er utsa  , har man nå startet prosjektet for å 
kunne ferdigs  lle arbeidet før den første konfi rmasjonsgudstjenesten i 
september. 
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260 millioner kristne opplever krise  der som det normale!
Av Kjell Arne Morland

Det er le   å bli navlebeskuende i den korona-  den som vi har nå. Det er så uvant for oss å leve med noen restrik-
sjoner. Det kan være grunn  l å lø  e blikket og se oss rundt om i verden, der det fi nnes over to milliarder døpte 
kristne i nesten alle land på kloden. Over 260 millioner av dem lever i krise  der med alvorlig forfølgelse hele livet! 

Her er det kartet som oppdateres hvert år av World 
Watch List, der 11 land har mest alvorlig forfølgelse (se 
de røde), og 34 andre noe bedre, men fortsa   svært 
vanskelige forhold (se de oransje).

Jeg synes det er tankevekkende å bli minnet om de  e 
o  e. Det går an å stø  e kristne som reiser rundt og 
oppmuntre og hjeper forfulgte i disse landene, og det 
går an å få et blad hver måned og ei bønneliste med et 
daglig bønneemne som kan holde perspek  vet levende 
hele  den. Da hjelper man forfulgte kristne både med 
pengestø  e og forbønn, og får en motvekt mot å sutre 
over de problemene som vi opplever nå, og som for de 
fl este av oss er ganske greie å takle. Finn for eksempel 
organisasjonen «Åpne Dører» på interne   og les mer.

Apper som overvåker
Vi er bli   oppfordret  l å installere en smi  e-app i disse 
korona  dene, slik at vi kan være med på å avdekke 
mulige smi  espor i kampen for å bekjempe korona. Her 
i Norge går det an å gjøre det, for vi kan føle oss trygge 
på at dataene ikke vil bli misbrukt, vi kan heldigvis ha 
 llit  l styresmaktene (en annen  ng er at appen pr 24. 

april tapper så mye strøm at den ikke er prak  sk anven-
delig, men det vil sikkert ordne seg med en ny versjon).

Dersom jeg hadde bodd i Kina, derimot, ville en slik 
app vært svært farlig. For da kunne man følge med på 
hvordan en kristen beveget seg, og når mange kristne 
apper var på samme sted, visste andre at nå var det 
hemmelig samling. Jeg velge Kina som eksempel, for 
der har man allerede begynt å arkivere ansiktsgjenkjen-
ning på kristne, og når det arkivet blir stort nok, kan 
man eff ek  vt hindre dem i både utdannelse, lån og 
arbeidsmuligheter. Den teknologien som kan hjelpe oss 
i Norge i krise  der på en god måte, kan også brukes på 
nådeløst vis av regimer som ønsker å overvåke ut fra 
undertrykkende mo  ver. Dermed tyder utviklingen på 
at forholdene for kristne i fram  den ikke kommer  l å 
bedre seg, men tvert imot forverres i mange land.

Vi ser at disse kristne søsken fi nnes i autoritære stater 
og land med religiøs nasjonalisme i Asia: Verst i Nord-
Korea, men svært vanskelig i det store landet India, og i 
nabolandene Pakistan, Afghanistan og Iran. Vi ser at det 
store Kina er oransje, og da er det også vanskelig der. De 
fi nnes også i Afrika der aggressiv islam er en stor trussel: 
Nesten alle land i området nord for Sahara er med her, 
samt landene rundt Afrikas horn. Men vi ser også at det 
store Russland har få   nr 46 på listen, og er dermed på 
grensen  l å bli oransje.

I mange land er det fak  sk forbundet med dødsstraff  å 
forsøke å overtale kjente  l å bli kristne, og i enda fl ere 
land bryr poli  et seg lite om at naboer eller slekt lynsjer 
kristne, o  e  l døde. Resultatet er et kristne må være 
forsik  ge, og i mange land må alle samlinger skje i 
hemmelighet med fare for å bli avslørt.

Andre typer reaksjoner som svir, er at kristne blir utstø   
fra vanlig sosialt fellesskap med andre, og nektes mange 
jobber og utdannelser. Særlig svir det når familien 
lukker en ute. Slike uformelle reaksjoner svir like mye 
som de mer formelle. Nesten 15% av våre kristne søsken 
lever slik hver dag.

Hølonda menighetsråd rakk det for nedstengingen:

Konsert med Are Hembre
Fredagskvelden den 6. mars var det konsert i Hølonda Kirke med Are 
Hembre og Trond Hustad på piano i regi av Hølonda Menighetsråd. 
Hølondingene fylte opp kirken, og vi fi kk høre sanger som ”Litj visa mi” 
av O  o Nielsen, Gabriels obo (på italiensk, veldig s  lig!) sanger av Erik 
By, før vi ble ta   med  l Italia og opere  enes verden.

Videre lokalt innslag fra Hølonda, først med Elise Eid, og så Ungdom-
skoret: glimrende sangere. Mange takk for en utrolig fantas  sk kveld! 
Det ble et fi nt overskudd  l menighetsrådet som kommer godt med når 
vi ikke får så mange ofringer ved gudstjenester.

Elise Eid og Are Hembre
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Gammelpresten blir boende på Melhus
Av Åshild Opedal Hugdal

Tarjei Løvik får en gradvis innse  else i sin tjeneste her i bygdene, mens Kjell Arne Morland får en gradvis nedtrapp-
ing. Jeg fi kk et intervju med ham på kontorer om de  e.

Veien mot presteyrket
Kjell Arne ble født i 1955 og vokste opp i Haugesund, 
hvor han var med i KFUM og skolelaget. Kombinasjonen 
mellom speiderak  viteter og fordypning i bibel gjennom 
Laget passet ham godt og sa  e sine spor. Ønsket om å bli 
prest vokste frem over  d – i ungdoms  da og i militæret 
var det fl ere som ymtet om at yrket kunne være pas-
sende, men i første omgang bestemte han seg bare for 
å studere teologi. Kjell Arne er nysgjerrig av natur, og 
muligheten for å kunne granske kristentroa fra et vitens-
kapelig perspek  v var  ltalende. 

Veien  l Melhus
E  er teologistudiet ble det e   år som vikarprest i Ham-
merfest. Så la det seg  l re  e for at han kunne begynne 
på Menighetsfakultetet i en vitenskapelig utdanningss  ll-
ing. E  er seks år i Oslo dro han  l Tyskland for å gjøre 
ferdig en avhandling om Galaterbrevet. Hjemme i Oslo 
var det ikke noen s  lling for ham på MF, så Kjell Arne 
jobbet e   år som vikarprest i hovedstaden. Mot slut-
ten av vikariatet fi kk han fast jobb i Melhus pros  , og i 
1995 fl y  et han med kone og tre barn opp  l Trøndelag 
(det  erde barnet kom  l verden året e  er). Ny-presten 
var ikke ukjent med området, da han hadde ta   doktor-
graden sin både på MF og på religionsvitenskapelig ins  -
tu   i Trondheim, og i  llegg bodde to brødre i området. 

Veien over  ellene
I Melhus fl y  et de inn i den store presteboligen i Varm-
bo som var bli   godt isolert, og med stort kjøkken og 
uteareal for barna. I begynnelsen var det mange tomme 
rom å fylle for familien som hadde fl y  et fra en mindre 
leilighet i Oslo. Familien trivdes i huset og bygda, og pre-
sten trivdes i tjenesten. Det var hyggelige folk både i stab 
og ellers, og Kjell Arne kjente seg heldig som fi kk være i 
Gauldalen disse årene. I  ellene fant han ny inspirasjon 
i pilegrimstradisjonen, hvorpå hans interesse for orien-
tering og turgåing fi kk et ny   utløp: Det ble laget noen 
temaposter og tre bøker i et hyggelig samarbeid med 
Snøfugl forlag. 

Veien
Familien ble anbefalt å fl y  e på seg hvert 10. år, men de 
trivdes godt, og i tjenesten i Melhus var det stadig nye 
 ng i støpeskjeen. Prestetjenesten rakk aldri å s  vne, 

selv om Kjell Arne var på e   sted. Da han ble rammet av 
sykdom på midten av 2000-tallet ble kontakten med St. 
Olavs vik  g. Slik ble det  l at Kjell Arne ble værende som 

prest i Melhus i 25 år. Som prest har han vært oppta   
av alle sider ved kristentroen, og synes alle bibeltekster 
han preker over er interessante. Men Jesu oppstandelse 
har vært et vik  g tema i forkynnelsen, og er noe han 
har trukket frem i mange ulike sammenhenger – at det 
er pålitelig og sant at Jesus sto opp igjen fra de døde. 
Klimakamp har også vært et tema som ble vik  g e  er 
hvert, og i den sammenheng ble det trykket opp et he  e 
og delt ut i fl ere hundre eksemplarer. 

Veien videre
Sommeren 2020 går Kjell Arne av med pensjon e  er 
25 år som prest i Melhus. Han vil savne kontakten med 
folk gjennom samtaler i forbindelse med dåp, vigsel og 
begravelser. Og han vil savne det å ha jevnlige gudstjen-
ester, selv om vi høyst sannsynlig kommer  l se mer av 
ham i prestekjole – e  er fylte 67 år kan han nemlig ta 
på seg så mye han vil av vikararbeid. Men pensjonist-
 lværelsen kommer ikke  l å  lbringes med å sture i en 

krok. Med s  er i skog og mark, et ny   bokprosjekt på 
gang (som for øvrig skal skrives fra ny-leiligheten i Mel-
hus sentrum) og diverse andre ønsker for de kommende 
årene, vil nok ikke pensjonisten komme  l å kjede seg.  

Siste: Kjell Arne kommer  l å avtakkes offi  sielt av prosten 
ved gudstjeneste i Hølonda kirke 30 august. 
I Melhus blir det ikke før Kris   himmelfartsdag i 2021, og 
da vil det bli festkirkekaff e for alle menighetene samlet.
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Nypresten er allerede godt kjent i Melhus
Av Øystein Flø

Tarjei Løvik (49) ble i bispedømmerådets møte 2. april  lsa   som sokneprest i Hølonda med hele Melhus som sær-
skilt tjenesteområde. Mange i Melhus er allerede godt kjent med Tarjei, siden han har bodd på Ler med sin familie 
siden 2005, og han allerede i 1998 hadde sin første tjeneste som vikarprest i Melhus. Da fungerte han som kapellan 
i Horg og Flå. Parallelt med og innimellom arbeidet som prest eller forkynner har Tarjei også arbeidet som bussjåfør 
og han kommer nå fra en s  lling som skolebussjåfør i Vy.

Hva tenker du om hva som 
er kirkens u  ordringer fram-
over? 
– Jeg tenker at Koronakrisen 
viser oss at vi står overfor et 
behov som er større enn det 
oppslutninga om gudstjen-
estelivet viser. Det er mange 
som ser på gudstjenester og 
andakter på ne   i disse dager. 
Men sam  dig er det noe i fel-
lesskapet ansikt  l ansikt som 
ikke kan ersta  es av 
ne  møter. Gud har kny  et 
sterke lø  er  l samlingen i Jesu 
navn, også når det bare er to 
eller tre. De  e felles-skapet 
kaller Jesus sin kropp i verden 
og derfor er det vik  g å søke 
sammen og ta vare på hveran-
dre. Det å bygge felles-skap 
har all  d stå   sentralt i min 
tjeneste. 

Kall  l kristen full  dstjeneste
Tarjei forteller at det å beg-
ynne som prest i Horg og Flå i 
1998 var en veldig god og vik-
 g start på prestetjenesten for 

hans del. Helt fra oppveksten i 
Ytre Enebakk har han kjent på 
et indre kall  l å bli prest eller 
 l kristen full  dstjeneste. 

– Sam  dig har det vært vik  g 
at noen drar i meg. Jeg op-
plever det også som Guds kall 
når det er mennesker som 
spør e  er mine nådegaver 
og min innsats. Slik var det 
både da jeg i 2003 begynte 
som skoleungdomsprest i 
Skolelaget og da jeg i 2008 
begynte som barne- og ung-
domsarbeider i Norsk Luthersk 
Misjonssamband. Og slik er 
det nå også. Det var vik  g for 
meg at både biskop og prost 
gav så tydelige signaler om at de ønsket meg  lbake i 
tjeneste som menighetsprest. Når det så ble utlyst en 
sokneprests  lling her i kommunen hvor vi bor og ønsker 
å bli boende, så var det en stor glede både å søke og å få 
s  llingen. Jeg må si at jeg trives veldig godt med folket i 
Melhus.

Hva slags prest ønsker du å være? 
– Jeg ønsker å forkynne evangeliet og skape interesse 
for Jesus. Det er vik  g å være ærlig og personlig. For 
eks-empel overfor konfi rmantene, når vi snakker om 
bønn, må vi si at Gud er en skjult faktor i  lværelsen. 
Det er ikke all  d vi opplever Guds nærvær eller tydelige 
bønne-svar. Likevel kan vi oppleve en trygghet i troen 
og et skjult nærvær. Jeg liker å samtale med folk om tro 
og det er vik  g å være åpen om at vi alle både tror og 
ikke tror. Vi har begge sidene i oss, om vi er ærlige. Jeg 
har opplevd å snakke med folk som ikke defi nerte seg 
som troende, men som likevel snakket som om de var 
kristne. Da håper jeg å bidra  l at de kan defi nere seg 
sjøl  l å være innafor.

Har du noen hobbyer? 
– Vel når man er en familie med tre barn er det ikke så 
mye  d  l å dyrke hobbyer. Som student og som ung 
prest drev jeg en del med styrkelø  . Jeg var da med i et 
fl o   treningsmiljø i Idre  shuset Gruva. Jeg drev det ikke 
lenger enn  l en sisteplass i et mesterskap og det har 
ikke bli    d  l de  e i de senere årene, men fremdeles 
er jeg vel sterkere enn de fl este prester vil jeg tro. Jeg 
har et li   større håp om at det kan bli noe av å ta opp 
igjen en gammel hobby med å spille piano. 

Gradvis opptrapping av tjenesten
Nå er det jo li   usikkert når eller om det kan bli holdt 
en innse  elsesgudstjeneste for Tarjei, men det blir 
forhåpentligvis e  er sommerferien en gang. Tarjei er jo 
allerede noe brukt som vikarprest i og med at han e  er 
jul tok over ansvaret for konfi rmantene i Horg og Flå, så 
det blir kanskje en gradvis opptrapping av de  e engasje-
mentet fram  l oppsigelses  den hos Vy er ute og han 
kan  ltre s  llingen for fullt. 

Siste: Tarjei kommer  l å innse  es offi  sielt av prosten ved gudstjeneste i Hølonda kirke 16 august. 
Festen kan arrangeres siden når det blir anledning  l det.

Vi ønsker Tarjei velkommen og Guds velsignelse over 
tjenesten.
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Diakonen informerer
Tone Njøs
Våren 2020 ble anner-
ledes enn vi hadde 
se   for oss. Det er 
arrangementer vi 
hadde se   frem  l og gledet oss  l, 
som nå ikke blir noe av på grunn av 
korona-pandemien. Siden mars har 
vi vært avskåret fra våre sosiale 
møtepunkter, og det vil sannsynligvis 
ta noen uker  l før vi får åpne opp 
li   mer.

Har du behov for en ringevenn/
samtalepartner?
Samtalen kan handle om det du 
tenker på av små   og stort. Dele 
gråt og la  er, be Fader vår, høre en 
andakt. Hva trenger du at vi gjør for 
deg? Diakonen tar i mot samtaler 
kl. 8.00 – 15.30 hverdager på 
mobil: 482 02 839. Eller send en 
tekstmelding så ringer jeg deg!

BUSSTUR!
Felles busstur for alle 
4 menighetene:
Horg diakoniutvalg 
planlegger en tur  l Rindal 
12. august. På grunn av corona-
pandemien er det vanskelig å 
planlegge detaljer nå. Busstur vil bli 
kunngjort og annonsert i august om 
det kan gjennomføres. 

Andakter og treff 
Alle datoer på andakter og treff  er 
med forbehold om at ins  tusjonene 
igjen er åpnet for besøk.

Flå eldresenter
Andakter onsdager kl.11:
20.mai, 3. og 24. juni, 15. og 29. juli,
12. og 26. august

Treff  torsdag 11. juni, kl. 17.30 – 19.00
Skyss, ring Margot Bjørseth, 
tlf. 918 95 980. 30 kr i egenandel t/r. 

Horg sykeheim
Andakter onsdager kl. 12.30:
20.mai, 3. og 24. juni, 15. og 29.juli,
12. og 26. august

Treff  onsdager kl. 11.00:
27.mai på sykeheimen,
10. juni, 2.september 
Skyss: Ring kirkekontoret. 40 kr t/r. 

Hølonda helsehus
Ansa  e ved helsehuset synger salmer 
og serverer kaff e, frem  l helsehuset 
åpner igjen.
Andakter  rsdager kl. 11.00: 
19. mai, 2. og 16. juni, 7. og 28. juli,
11. og 25. august
Treff  fredag kl. 11.00:
29.mai, 4.september
Eldres kirkedag:
Hølonda kirke torsdag 11.juni kl.11.30. 
med forbehold.

Buen
Alle ak  viteter på Buen er stengt 
på grunn av Coronasituasjonen. Vi 
håper vi kan starte opp i september. 

Formiddagstreff  
Treff ene på bedehuset avlyses frem 
 l 15.juni.

Treff 
Onsdag 10. juni kl.11.30 i Melhus 
kirke: Melhus Pensjonistkor deltar. 
Med forbehold om det lar seg gjen-
nomføre.
3.sept. Minns du sången 
v/ Ole Lande m.fl .

Diakoniens dag 
Melhus kirke
søndag 6.september 
Kirkekaff e e  er gudstjenesten. 

Ringevenn?
Vil du være ringevenn eller bidra som 
frivillig i diakonien i våre fi re me-
nigheter, ta kontakt med Tone diakon 
på 482 02 839 

Ny gravplass ved Flå kirke Sist høst og i vinter har det vært jobbet for å utvide 
gravplassen ved Flå Kirke. Formelt se   har Melhus 
Kirkelige Fellesråd vært byggherre på prosjektet. Kurt 
Rylandsholm har vært byggherrens representant, og 
han har gjort en stor jobb der!  
Utvidelsen har vært fra den forrige gravplassen og nor-
dover  l fylkesveien som går  l Klæbu. Solberg Maskin 
har stå   for det meste av det prak  ske arbeidet. Det ble 
et ganske stort prosjekt da veldig mye leire bli   by  et 
ut med en le  ere masse. 
Gravplassen er såpass ferdig at den kan tas i bruk i løpet 
av sommeren, hvis nødvendig. Ut fra ledige kistegraver 
på andre gravfelt trenger vi trolig ikke å ta i bruk arealet 
der før 2021. 
De  e grundige arbeidet har kostet nærmere fi re mil-
lioner kroner, men så regner Fellesrådet med at de  e 
skal holde i 25 – 35 år før det blir behov for y  erligere 
utvidelser!
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Kirkene i Melhus på YouTube 

Illustrasjonsbilde: Pixelcult/Pixabay

Stemmen fra den brennende busken
Andre Mosebok 3 og 4
Gjenfortalt av Desmond Tutu

Da Moses ble voksen, gje  e han svigerfarens sauer og 
geiter i ørkenen. En dag så han en busk som brant, men 
 l hans store overraskelse var bladene på busken stadig 

like grønne. Hjertet hamret idet han gikk nærmere. 
”Moses! Moses!” ropte Gud inne fra busken.
Moses skalv og dekket ansiktet med hendene. 

familien hans og gi ham et land som fl øt av melk og 
honning. Nå har jeg hørt hebreerfolket gråte. Gå  l Farao 
og si at han skal la folket mi   gå.”
”Hvem er jeg, og hvorfor skal noen høre på meg?” 
spurte Moses.
”Moses, jeg trenger deg  l å være mine lepper, mine 
ører, mine øyne, mine hender, slik at jeg kan se  e barna 
mine fri.”
”Hvem skal jeg si har sendt meg?”
”Si at DEN JEG ER har sendt deg.”
Moses skalv fortsa  , så Gud sa: ”Ikke vær redd, barnet 
mi  , jeg skal være med deg.”

Kjære Gud,
la meg ha mot  l å gjøre det du ber meg om.

”Her er jeg”, sa han.
”Ta av deg sandalene. Du står på hellig 
grunn.”
Moses gjorde som han ble bedt om.
”Jeg er guden  l forfedrene dine. Jeg 
lovet Abraham at jeg ville passe på 

Finn fem feil! 
De to bildene er nesten helt like. Finner du de fem feilene på bildet  l høyre? 

BARNAS SIDE

Den norske kirke i 
Melhus er sosial, på 
sosiale medier. 
Vi er allerede på 
facebook og Instagram. 
Melhus kirke har også 
en Snachatkonto. 
Nå vil kirkene i Melhus 
ut på youtube. Søk opp 
Kirkene i Melhus. 
 

Illustrasjon fra Pixabay
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Melhus sokn
Døpte:
08.03. Hanna Eggen Turbekmo, 
            døpt i Berg kirke
            Jakob Mo  erud Nytun, 
            døpt i Lesjaverk kirke
15.03. Even Aunet Opland
            Johanne Strømstad Kregnes
            Mathias Nybakk, 
            døpt i Ranheim kirke
22.03. Aurora Endalsvoll Kjørsvik
            Nora Johanne Krøvel Dahlum
            Mar  n Sundal Amundsen
29.03. India Lehn Teigseth
            Cecilie Theodora Wilhelmsen
            Oda Masunee Hanstad
            Oda Hofstad
            Jon Hofstad
            Johan Berge Skodjereite,
            døpt i Hoeggen kirke
            Knut Falkman Hovind, 
            døpt i Lade kirke

Døde:
05.03. Einar Lufall f. 1930
15.03. Solveig Langseth Aae f. 1943
24.03. Asbjørn Karstein Romundset 
            f. 1943
26.03. Ivar Nikolai Samdal f. 1936
02.04. Johanna Ovedie Sandø 
f. 1932
04.04. Inger Johanne Risstad f. 1950
05.04. Jorunn Al  ild Branem f. 1946
06.04. Vegard Larsen Rimolsrønning 
            f. 1996
11.04. Brit Gunvor Storvold f. 1935
11.04. Klara Husto   f. 1920
13.04. Ruth Nordgaard f. 1927
15.04. Kari Oline Hoel f. 1939
17.04. Gerd Rønning f. 1934
21.04. Astrid Klungen f. 1937
23.04. Bjørg Ingveig Singstad f. 1930

Horg sokn
Døde:
03.03. Vebjørn Eldor Nygård f. 1943, 
            begravet på Melhus kirkegård
03.03. Tordis Ingeborg Eggen f. 1923
07.03. Roar Ander f. 1954
08.03. Marit Skjerdingstad f. 1926
14.03. Grete Berntsen f. 1949
25.03. Anna Gylland f. 1929
26.03. Gudrun Svartvand f. 1927
27.03. Ruth Mary Krystad f. 1926
28.03. Gisle Barlaup f. 1953
28.03. Kari Marie Horghagen f. 1938
14.04. Johan Magne Myrhaug f. 1928

Hølonda sokn
Døde:
24.03. Hanna Fuglås f. 1935
12.04. Marit Ødegaard f. 1926
14.04. Randi Berg f. 1929

Flå sokn
Døde:
12.04. Aud Ingeborg Teialeret f. 1941

MUV Melhus 
by  er navn  l Norkirken Melhus
På MUV si   årsmøte 5. mars ble det gjort vedtak 
om navneby  e  l Norkirken Melhus. Norkirken er 
et vel etablert begrep innenfor Normisjon, og en 
lang rekke forsamlinger bruker nå de  e i sine navn. 
MUV ble etablert som en menighet innad i Normis-
jon  lbake i 2016 og navneendringen tydeliggjør 
 lhørigheten innad i Normisjonsfamilien. 

Som forsamling er vi ikke bare en del av Normisjon, 
men også  lkny  et Den norske Kirke. Vi opplever 
mye godt samarbeid med Kirken i Melhus, de  e 
ønsker vi å se enda mer av framover, sier pastor i 
Norkirken Melhus, Rune Breivold Haugen. 
Navneby  et er også vik  g fordi vårt nye navn er 
tydeligere på hvem vi er. Vi er en kirke, åpen og 
 lgjengelig for alle, med et ønske om å nå ut med 

evangeliget  l alle generasjoner både her på Melhus 
og også gjennom Normisjon sine misjonsprosjekter 
utenlands. 

Grafi sk profi l  l bruk på 
webside, facebook og annet materiell lanseres se-
nere i år, det gleder vi oss  l sier Breivold Haugen. 

Solrun Løvås

Takk fra misjonshuset
Misjonshuset på Lundamo feiret i  or høst at det var 
50 år siden storsalen ble ta   i bruk, og i den anledning 
sendte vi ut noen bankgiroinnbetalingskort (vi rakk 
ikke hele bygda) hvis noen ville gi en jubileumsgave. Vi 
fi kk en bra gave på det, noen med navn, og noen uten 
givernavn-. Vi vil på denne måten takke alle for gavene 
som ble gi  !

Så har vi få   respons på at det er noen som ikke fi kk 
muligheten  l å gi på den måten, og er du blandt dem 
som kunne tenkt deg og gi en gave  l 
misjonshuset, så er kontonummeret 4245 20 03613.  

På forhånd takk!

Med hilsen for Misjonshuset,
Inger Mosand vaktmester, og Lars Høiseth styreleder
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Horg/Flå hjemmetjeneste takker hjertelig for 
mo  a   pengegave e  er Tordis Eggen sin 
begravelse

Horg sykehjem, avdeling Mid  un takker hjertelig 
for mo  a   pengegave e  er Marit Skjerdingstad 
sin begravelse.

Horg sykehjem takke hjertelig for mo  a   
pengegave e  er Ruth Mary Krystad sin begravelse

Hølonda helse og omsorgssenter takker hjertelig 
for pengegave gi   i forbindelse med begravelsen 
 l Hanna Fuglås.Pengene er gi    l trivsels  ltak ved 

Hølonda Helsehus.

Hjemmetjenesten i nedre Melhus og Kor   ds-
avdelingen ved Buen Helse- og Omsorgssenter 
vil takke pårørende og givere for gavene vi har 
mo  a   i forbindelse med Ivar Samdal sin 
bise  else.

Følg med i aviser og på ne   om mulige gudstjenester i sommer!

Gudstjenester er avlyst 

I henhold  l de nasjonale smi  evernbestemmelsene 
er gudstjenestene avlyst. Dersom bestemmelsene op-
pheves, eller det skjer endringer, vil gudstjenester bli 
annonsert i lokalavisene, og på kirkens hjemmeside. 
 

Tre (3) melhusgudstjenester skal legges ut på 
ne  et
Kommunens plan var egentlig å  lby gode sendinger på 
17 mai som erstatning for de folkemøtene som utgår. I 
denne pakken  lbød de også å gjøre opptak av to gud-
stjenester, og når de først var i gang, kunne de  lby to 
 l. Dermed blir det på 4. og 6. mai ta   opptak av tre

gudstjenester:
- Fra Hølonda kirke kommer 1 pinsedag ved sokneprest 
Morland.
- fra Melhus kirke kommer 17 mai ved sokneprest Mor-
land og 14 juni ved sokneprest Sand.
På disse gudstjenestene deltar også kantor Goedecke 
og organist Vik, og en gruppe forsangere, kanskje i 
bunad på 17 mai?

Midt i de nasjonale gudstjenestene får vi dermed også 
noen lokale, og det gleder vi oss  l å kunne  lby!

Ak  viteten er nå lav på grunn av Coronasituasjonen.
Men noe av det som planlegges er oppussing av barne-
sakres  et, der er det tenkt ny   gulv og oppmaling av vegger.

Ellers vil det på neste møte i Horg menighetsråd bli lagt 
frem tegninger og prises  mat på omgjøring av toale  ene i 
bårehuset. Det er i dag dame- og herretoale  , og det som 
nå er tenkt er at disse slås sammen. Det skal by  es dør og 
ordnes slik at det blir adkomst og eget handicaptoale  , 
pluss to avlukker med vanlig klose  . De  e håper vi å få  l i 
løpet av første del av sommeren.

Vi håper også at tradisjonen 
med veikirke kan videre føres 
også sommeren 2020, 
de  e vil det bli fortløpende 
bli ta   s  lling  l.

Hilsen Arne Holten

Ting på gang i Horg kirke

Dåpshandlinger gjennomføres!
På kirkens hjemmeside, fi nnes det oversikt over hvilke 
søndager som er sa   opp med  dåp i de ulike menig-het-
ene. Vi oppfordrer foreldre  l å ta kontakt med kirkekon-
toret slik at vi sammen fi nner gode løsninger. 
For ordens skyld: De som kommer  l dåp skal være trygge 
på at vi følger smi  evernbestemmelsene.  

Nye  dspunkt for konfi rmasjonshelgene
Når det gjelder konfi rmasjonene, skulle de  e nummeret 
av «Helg i bygda» ha   konfi rmantlistene. De kommer 
heller i september nummeret, fordi det står følgende på 
ne  sidene våre:
Under forutsetning av at retningslinjene fra FHI  llater 
det, planlegger vi nå å ha konfi rmasjon på følgende da-
toer, og Helg i bygda vil komme ut to uker før:

13. september: 
Flå og Melhus (de som skulle bli   konfi rmert 24. mai)

20. september; Hølonda
27. september: Horg og Melhus (de som skulle bli   kon-
fi rmert 31. mai.)

I løpet av sommeren vil det forhåpentligvis bli klart om 
de  e går, eller om vi må gjøre fl ere  ltak.

Foto: Tor Arne Granmo



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


