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PRESTEVAKT:
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kontakt med en prest. Se telefonlista over.

Har dere lagt merke  l at når Paulus i sin store 
hymne  l kjærligheten skal beskriver de vik  gste 
sidene ved den, åpner han slik: «Kjærligheten er 
tålmodig» (1 Korinterbrev 13,4). Vi har nok alle 
erfart at tålmodighet er vik  g over alt der folk er 
sammen, særlig i et te   samliv. Den kan forebygge 
mange konfl ikter. Men er egenskapen virkelig så 
vik  g at den fortjener å komme først?
Det er i alle fall slik i dagens Norge, mens vi ennå har et smi  somt virus 
blant oss, som vi ikke kan se, men som kan slå  l dersom vi er uforsik  ge. 
Det er så le   å gå lei av å passe på i måned e  er måned, for vi lengter 
 lbake  l det vanlige livet. Det er så få som blir syke for  den, da kan vi 

vel endelig oppføre oss li   friere? Når de  e skrives, vender mange  lbake 
fra ferieturer fra alle slags steder i Norge og utlandet. Vi har utsa   oss for 
risiko i andre områder enn Melhus, og da vet vi ikke hva vi kan ha få   med 
oss. Mange unge fester uten å vise nødvendig  lbakeholdenhet. Når dere 
leser disse linjene, vet dere mer om hvordan det har gå  . Jeg håper og 
ber om at vi ikke må få fl ere røde områder enn Bodø, Trondheim og Indre 
Øs  old, og der man særlig på sistnevnte sted har må  et stenge ned på 
den  den jeg skriver de  e.

Det er krevende å være mo  vert for å holde avstand, vaske seg på hend-
ene, hoste i armkroken og holde seg hjemme dersom man merker symp-
tomer. Det skal ikke mye  l for å få lyst  l å ta det mye le  ere. Men 
plutselig kan det skje også hos oss: Smi  en viser ansikt. Tålmodighet er 
vik  g. Det er nestekjærlighet i praksis. Det er ikke all  d like lystbetont å 
leve opp  l, men hvem har sagt at livet all  d skal kunne gå på skinner?

Heldigvis tror vi på en Gud som er tålmodig med oss. Det kan vi være glade 
for, for det er ikke bare tålmodighet i korona  der som vi strever med. Vi 
har mange andre mørke sider også når det gjelder å leve med god omsorg 
for andre. Paulus skriver i Romerbrevet 2,4 om Guds uendelig store god-
het, overbærenhet og tålmodighet mot oss. Peter skriver i si   andre brev 
at Gud er «tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men 
at alle skal nå fram  l omvendelse.» (2 Pet 3,9). Johannes kan love oss i si   
første brev: «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og re   erdig, 
så han  lgir oss syndene og renser oss fra all ure  » (1 Joh 1,9). De  e lø  et 
er så fi nt, at jeg sier det fram i nesten alle gudstjenester jeg har.

Vi kan være glade for at vi kan tro på en slik Gud. Han ønsker at vi skal ta 
dåpen på alvor, slik at vi lever som kristne hele livet. Men han har  d  l 
å vente dersom vi lever på andre måter. Han har også overbærenhet  l 
å  lgi enhver av oss som gjerne vil leve som kristne, men som merker  l 
stadighet at det ikke er le  . Hvem klarer å all  d vise kjærlig omtanke mot 
hverandre? Hvem klarer hver dag å se  e av  d  l fortrolig bønn  l Gud? Vi 
som kan tro på en tålmodig Gud, vi har vel en ekstra sterk mo  vasjon  l å 
være tålmodige  l andres beste så lenge det er påkrevet?
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Misjonsarbeid i koronatider
Av Kjell Arne Morland

Knut Ole Østertun, som har vært medlem i gudstjenesteutvalget i Melhus, bor i Varmbo sammen med familien. 
De har vært misjonærer i Kenya i mange år, og han er nå ansa   i hjemmearbeidet for Misjonssambandet. Han er 
en av dem som ble permi  ert da korona-nedstengingen kom. Jeg inviterte ham hjem  l en samtale om hva denne 
nedstengingen har betydd for misjonsarbeidet både her hjemme og ute på feltet i Kenya.

å foreslå at Misjonen bør satse 
mer på diakonale  ltak for denne 
gruppen i  den framover.

Hva med arbeidet i Afrika?
- Så å si alle misjonærer fra Øst-
Afrika ble sendt hjem. De kom 
hjem  l først karantene, og der-
nest  l permisjon på ubestemt 
 d. Ingen vet når de kan vende 
 lbake.

Arbeidet der ute lider av det, for 
mange av dem er nøkkelperson-
er. Heldigvis er det mange lokalt 
ansa  e, men de får ikke  l alt på 
egen hånd, og hvordan vil det 
prege arbeidet framover? Noen 
misjonærer fra andre land valgte 
å bli værende på egen risiko. De 

Du hadde en trygg 
arbeidsplass med mange 
meningsfulle oppdrag, men 
så ble alt endret i løpet av få 
dager. Hva skjedde?
- Jeg ble permi  ert bare noen 
dager e  er nedstengingen i 
mars, for da hadde Misjonen 
verken økonomi eller oppgaver 
 l min s  lling. Møtevirksom-

heten ble inns  lt. Verst for 
økonomien var det at alle 
gjenbruksbu  kkene i Misjons-
sambandet må  e stenge, og 
det medførte et tap på halvan-
nen million kroner i måneden! 
Mange faste givere ble også 
permi  ert fra sine jobber, og 
da hadde de ikke råd  l sin 

slukes helt av hjelpearbeid, noe som tapper for kre  er, 
fordi det er som en dråpe av håp i en hav av katastrofe.

I Kenya har de  e vært en katastrofe. Ingen vet hvor 
mange som er smi  et, for det blir foreta   al  or lite test-
ing. Ingen vet hvor mange dødsfall korona medfører, for 
de som dør kan ha dødd av andre årsaker. Det er ingen 
smi  esporing, og smi  evernet er al  or primi  vt. Hånd-
hygiene er for eksempel nesten umulig å prak  sere, og i 
byene bor folk te  . Bu  kker og mange virksomheter er 
nedstengt. Folk på landsbygda med egen åker og husdyr 
kommer best ut av det. Men de har ikke noe marked 
å selge produktene sine på, og dermed er det mange 
vik  ge varer de ikke kan få tak i. Folk i storbyene har det 
verst. Der har mange mistet arbeidet, og da står de helt 
på bar bakke, for det fi nnes ikke noe slags NAV-system 
som kan hjelpe dem.

Hva tenker du om fram  den?
- Ingen vet når Kenya kan åpnes igjen, slik at arbeidet 
kan fortse  e som før. Alt er på vent. Her i Norge er vi 
heldigvis kommet mer i normal gjenge med nødvendige 
restriksjoner: En meter mellom deltagere, ingen server-
ing, spritvask av hender. Vi ber om at nye utbrudd vil 
være så små at de kan slås raskt ned, så blir det mer og 
mer normalt. Selv er jeg i full jobb fra 1 juli. Men mye er 
usikkert, kan vi for eksempel avholde julemesser som gir 
så store inntekter? Eller må vi fi nne på noe annet? Det 
blir spennende  der framover!

faste givertjeneste, og må  e ta en pause i den. Heldigvis 
var det mange av de som pleide å gi kontante penger 
på møtene, som nå i stedet tegnet seg som faste givere. 
Dermed kom det heldigvis inn nok penger, og hvem vet: 
Dersom alle de som  dligere var faste givere, kommer 
 lbake, så kan vi få bedre økonomi på sikt? Det går an å 

håpe.

Men det koster vel mange penger å drive en så stor 
organisasjon?
- Heldigvis har vi NAV-systemet her  l lands, slik at de 
slapp å betale lønnsutgi  er, så dermed er det håp om 
at slu  summen ikke kommer  l å bli så ille. Men det er 
verst for alle leirstedene våre. Der ble jo alle leirskoler 
og weekendleirer avlyst, slik at alle inntektene forsvant. 
De ansa  e kunne jo få lønn fra NAV, men en stor byg-
ningsmasse må hele  den vedlikeholdes. Søvasslia, for 
eksempel, har få   så stort e  erslep at det er fare for at 
det vil prege økonomien i mange år framover.

Hvordan opplevde du selv den påtvungne permisjonen?
- Det var li   av en overgang, for regelverket gav meg 
ikke lov  l å gjøre noe arbeid i misjonen, heller ikke på 
frivillig basis. Dermed ble det mye fri  d, og det var fi nt 
de første ukene. Men så ble det kjedelig, og jeg slet 
med å fi nne meningsfulle ak  viteter. Dermed fi kk jeg 
et innblikk i hvordan trygdede og andre uten jobb har 
det i hverdagen. Det vakte e  ertanke. Jeg kommer  l 
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Daglig leder
Kurt Rylandsholm

Dersom du lurer på noe, 
ring kirkekontoret 

tlf. 72 85 86 21

Husk å melde dåp så snart 
planene er klar. 

Se kirken.no/melhus for 
informasjon og påmelding.

Har dere få   barn i 
familien?

Frivillig kon  ngent 2020
I år er det ekstra vik  g at mange 
betaler frivillig kon  ngent for 
Helg i bygda! Det er to grunner  l 
det: Vi fi kk inn mindre enn bud-
sje  ert i  or, og vi har få   færre 
annonser på siste side i år enn 
vi pleier å ha. Det er ikke le   å 
verve nye annonsører i et år der 
bedri  ene sliter med å få sine 
egne ender  l å møtes. Derfor 
nok en oppfordring  l dugnad i 
disse konona-  der: Sammen skal 
vi klare å berge menighetsbladet 
fra å gå på et stort underskudd! 

Hvis du synes prisen er høy, så 
skyldes det at det er her som i 
de fl este dugnadsarbeider: Det 
er al  or få som s  ller opp for å 
gjøre et arbeid  l alles beste. 

Bruk blanke  en midt i bladet,
og vi er deg svært takknemlig! 

En særlig oppfordring  l deg som 
ikke betaler 
fast hvert år: 
De  e er 
året 
da det er 
ekstra 
vik  g 
at du 
prioriterer 
å stø  e 
de  e 
arbeidet! 

Covid-19 og smi  evern  ltak
I skrivende stund er smi  etallet på vei opp. Ut-
viklingen vil sannsynligvis fortse  e i nega  v retning 
en stund  l. De færreste ønsker at vi på ny må 
iverkse  e mer omfa  ende  ltak. Derfor er det vik-
 g at vi alle bidrar  l å få smi  etallet ned. Fokuset 

nå må ikke være på hvem som har skylden for hva, 
men hva hver enkelt av oss kan gjøre for å hindre y  erligere spredning.

Kirkene er åpnet for gudstjenester og kirkelige handlinger, samt andre 
mindre arrangement. For å hindre y  erligere spredning skal besøkende 
overholde følgende regler:

1) Bli hjemme dersom du føler deg syk eller har le  e symptomer
2) Desinfi ser hendene ved ankomst. Bruk hånddispenseren ved inngangen.
    Alterna  vt vaskes hendene grundig med såpe og vann.
3) Hold minimum 1 m avstand  l personer fra en annen husstand, 
    og unngå fysisk kontakt
4) Unngå unødig berøring av inventar og utstyr
5) Re   deg e  er beskjeder fra ansa  e eller medvirkende

I covid-19-forskri  ens § 13 s  ller helsemyndighetene krav om at arrangør 
skal ha oversikt over hvem som er  l stede ved et arrangement. De  e for 
å kunne spore og varsle berørte i  lfelle en eller fl ere deltakere i e  erkant 
blir syk av covid-19. Oversikten sle  es e  er 10 dager. For å ivareta denne 
bestemmelsen fylles det ut en deltagerliste i forkant av arrangementet.

Bestemmelsen om avstand medfører et redusert antall besøkende i våre 
kirkebygg. De nye tallene er:

Flå  35 personer
Horg  190 personer
Hølonda 90 personer
Melhus   200 personer

Smi  esituasjonen rundt koronaviruset kan endres fort, og det blir 
fortløpende ta   vurderinger for å ivareta smi  evernet. Dersom sentrale 
eller lokale myndigheter innfører strengere  ltak enn de  e, vil Kirken re  e 
seg e  er disse.

Ny postadresse
Endring i tjenesteleveransen fra Posten Norge medfører at alle som  dlige-
re har ha   brevpostadresse Rådhusvegen 2 nå får ny adresse. Endringen 
gjaldt fra 1. juli 2020. Den nye adressen er:

Postboks 55
7221 Melhus

Endringen gjelder for:
Flå menighet
Horg menighet
Hølonda menighet
Melhus kirkelige fellesråd
Melhus menighet
Prosten i Gauldal pros  

F.eks. betyr de  e at brevpost  l menigheten i Flå skal adresseres:

Flå menighet
Postboks 55
7221 Melhus
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Kirkeklokke  l Flååsen?
Av Lisbet Engen
På fi ne sensommerdager i august i  or ble det feiret 
at Flå kirke hadde nådd sine 225 ærverdige år. Det ble 
holdt gudstjeneste i Flå-åsen, på Kirkfl å. Før Flå Kirke 
fi kk sin nåværende plassering, var bygdas kirke der. 
Stedet har fl ere ganger bli   brukt  l utegudstjenester. 
Den augustdagen ble det vakkert pyntet, sterke musi-

Ny   fra Horg Menighetsråd
Av Arne Holten
Det jobbes med ny   datasystem i kirken for bedre 
opptak/overføringer av prekener og konserter  l Horg 
aldersheim, pluss at det da blir mulig sende direkte på 
ne  .

Det jobbes også med og få på plass et ny   gjerde mot 
E6, da det som står der i dag er veldig dårlig. Det ble i 
sin  d laget et utkast med et steingjerde. De  e er en 
kostbar men varig løsning. Det er utnevnt et utvalg som 
skal jobbe videre med denne saken for å få på plass 
priser og hva slags gjerde vi skal ha.

Vi har i år som i  dligere år ha   åpen vegkirke. Besøks-
tallene i år har vært ca. 200 stk. på den måneden vi 

Fornyelse på Hølonda kirkegård
Av Bjørn Blokkum
Sist vinter er det hogget 16 bjørketre på kirkegården, 
i  llegg  l 9 stk. året før. Stubbene vil bli frest ned, 
men vi venter med de  e  l seinhøsten når plante-
sesongen er over. Vi har få   stø  e  l de  e fra Minne-
fondet. Nyplan  nger vil skje på såkalte friarealer og 
langs mur. Det vurderes li   andre treslag enn bjørk, 
for eksempel rogn, syrin, hassel, morell- eller epletre.

Det er kommet innspill om et blomsterbed med 
diverse typer stauder foran kirketrappa.

Ellers har det kommet ønsker om å få anlagt minne-
lund på Hølonda også. Menighetsrådet vil utrede mer 
om de  e.

matklokka  l buret på gården Kirkfl å bli   hengt opp i en 
midler  dig stolpe og brukt. 

Johan Strengen savnet da at det gamle kirkestedet hadde 
sin egen klokke. Han sa  e så inn en annonse på Finn.no, 
og fi kk snart posi  vt svar. Ei stabbursklokke i støpejern 
lå på en låve i Moelv – Brummundaltraktene. Johan har 
sandblåst og pusset ren klokka. I  llegg  l å være fi n å se 
på, gir den en lang, fi n og mek  g klang. 

Skal klokka brukes, bør den absolu   henge i en 
klokkestøpul (klokkestol). Slike fi nnes i mange varianter. 
Den mest kjente er vel den ved slagghaugene på Røros. 
Johan Strengen vil u  ordre lokalbefolkningen  l å tegne 
forslag, som han gjerne tar imot. I bygda fi nnes det fl ere 
fl inke håndverkere, så det skulle gå greit å få noen  l å 
lage den klokkestøpulen som egner seg best. 
Denne u  ordringen må vel fl ere ta fa   i!

hadde åpent. De  e er nok en nedgang på ca. 100 stk. 
mot et normalår. Men de som har vært innom se  er 
veldig stor pris på at kirken er åpen for besøk.

kalske kre  er bidro 
 l mek  g stemning 

og mange mennesker 
kom for å overvære 
den spesielle høy  d-
eligheten. 
Det skal ringes inn  l 
gudstjenester, og det 
skal være tre ganger 
tre klokkeslag når den 
er ferdig. På  dligere 
utegudstjenester har 

Det er kjøpt inn 4 nye kirkebenker som er sa   ut rundt 
omkring som erstatning for de som ble ødelagt av taksnø.
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Konfirmasjon 2020
Konfi rmanter Flå, i Horg kirke 
Søndag 13. september 
kl. 10.30 og 13.00:
Andreas Almås Brudal
Anneli Bellingmo
Emma Berntsen Busklein
Haakon Iversen
Ingrid Losen By
Johan Sandrød
Kaia Asklund Berdal
Kenneth Hulsund
Maiken Lundemo
Malin Raanes
Marianne Hugdal
Maylinn Bolland
Nora Ljøkjell
Robin Kvam Kjøsen

Konfi rmanter Lundamo og 
Hovin, i Horg kirke 
søndag 27 sept kl 10.30 og 13.00
Amund Horghagen
Arnstein Esphaug Moen
Benjamin Holten Løberg
Elizabeth Tøndervold Jønland
Cecilie Beate Arnesen Holten
Emil Murvold
Emil Gjersvold-Trondsen
Emma Lina Ryan
Esten Sunnset
Håkon Næss
Ingeborg Larsda  er Gylland
Isabell Waagbø
Iver Lund
Iver Børseth
Jonas Hovin-Samdal
Jørgen Hovin
Leon Mellemsæther Dyrseth
Line Rostad
Malene Løvmo Pedersen
Malin Bjørnsvik Sunnset
Mats Emil Falkenstein
Maya Walsøe Lehn
Natnael Tedros Okbai Gomala
Oda Kaasbøll Kris  ansen 
Oddvar Stuen Jønland
Odin Aleksander Garmager Kris  ansen
Pål Erik Lund
Sander Åmot
Siren Økdal
Trym Øien

Konfi rmasjon i september
Av Sonja Bruholt
Midt i mars ble verden og Norge og Melhus kasta inn i en situasjon vi aldri 
har opplevd før – iallfall ikke i manns minne. Plutselig var det bestemt at alle 
konfi rmasjoner var utsa    l høsten. Man håpet vel at smi  esituasjonen var roet 
seg såpass at vi kunne gjennomføre gudstjenester på normal måte da, men helt 
normalt blir det ikke. Det vil fortsa   være restriksjoner på hvor mange som kan 
være i kirkerommet sam  dig. Derfor blir det fl ere gudstjenester, og den andre 
gudstjenesten på søndagene, blir utsa   en halv  me,  l kl 13.00, for at vi skal 
kunne foreta renhold mellom dem. Men selv om vi deler det opp, vil det fortsa   
være begrenset hvor mange gjester hver konfi rmant får lov å ha med seg: det 
skal  l sammen ikke overs  ge det antall som er beregnet at det er plass  l i 
kirkene og sam  dig holde avstand  l hverandre: 
I Melhus kirke, 200 personer, i Hølonda 90 personer, i Horg 190 personer, og i 
Flå bare 35. Fordi Flå kirke er så liten, er det beslu  et å fl y  e konfi rmasjons-
gudstjenestene  l Horg kirke. Det er trist at ikke alle som vil, kan få være med i 
kirka, men sånn er  lstanden for  den. 

Og husk: Dersom noen ikke er helt friske når de står opp om morgenen den 
dagen deres ungdom konfi rmeres, må de dessverre holde seg hjemme.

Nye konfi rmanter er innskrevet
Av Sonja Bruholt
Selv om konfi rmasjon 2020 ikke er over, starter vi på ny   kull i august. 
På kirken.no/  m har de som er født i 2006 kunnet melde seg på  l konfi r-
masjon i sin menighet. Påmeldingsfristen er gå   ut, men de som ikke har få   
meldt seg på ennå, må skynde seg å gjøre det så fort som mulig. Alle skal få!

Det er sokneprestene i Horg og Flå, og på Hølonda, samt kateketen som har 
ansvaret for konfi rmantundervisningen i menighetene våre, men vi har hjelp 
av mange frivillige!  Vi samler konfi rmantene jevnlig  l samlinger, og  lstreber 
at de skal møte ulike former for undervisning og opplegg igjennom året. Vi 
legger  l re  e for leir, pilegrimsvandring, temakveld og «vanlige» undervis-
ningssamvær. På Melhus kan de i  llegg  l tradisjonelle opplegg, velge mellom 
Speider, Æestolt (idre  ) og Nor-konfi rmant. 

Vi ønsker alle konfi rmanter 2021 velkommen  l et innholdsrikt og 
spennende år!

Bruskassestabling på konfi rmantleir Pilegrimstur med utsikt fra Undurshaugen



HELG I BYGDA 3/2020

   7

Konfirmasjon 2020
Konfi rmanter i Melhus kirke 
Søndag 13 september kl. 10.30:
Eline Sørløkken 
Eline Hofstad Almås
Ella Skjetne
Emma Blekkan
Gabriel Ekren Berg 
Hannah Gurendal Skogstad
Isak Støen
Jonas Kris  an Strøm
Julie Hvidsten Moland
Kari Hoøen
Keanne Paulo Noren
Krys  ne Danielle Jonas Noren 
Marianne Nordhaug 
Marita Sørgård Kregnes 
Nathalie Aasen Brekke 
Peder Nordløkken 
Per Chris  an Garcia Svanem 
Simon Jaans 
Tobias Kastås
Tonje Johansen
Viktoria Rødseth

Søndag 13. september. kl. 13.00:
Andreas Wulff  Gjønnes
Anna Lina Hollum
Cecilie Theodora Wilhelmsen
Christoff er Mathisen
Erik Sundet Rathe
Håkon Everest Karaaslan
Inger-Oline Tobiassen Stavnes
Ingvild Dypdalsbakk Sætre 
Iver Strand Solbergløkk
Jon Sundet Rathe
Lea Alexandra Grostad Hansen
Line Madelene Bjørnli Løvås
Linn Andrea Hovde Husby
Marcus Losen Schjølberg
Marcus Rikstad Stokke
Mia Strand Solbergløkk
Nora Haugen
Oliver Skotvoll Berdal
Sandra Nakstad Lorentzen
Silje Størseth Eggen
Ådne Torsethaugen Moseng

Konfi rmanter i Hølonda kirke 
Lørdag 19 september kl. 11.00:
Aleksander Krangsås Bjerkenås
Håkon Eid
Mats Olav Hansen  
Hanna Kaplanski
Tuva Næve  
Tobias Steinsvoll Ravn
Malin Sundet
Knut Mar  n Sunnset 
Per Stensvold Veien

Søndag 20. september kl. 10.30:
Nora Blokkum
Karen Trotland Bra  li
Ane Grøthe
Markus Hagensen Kjelsberg
Kaja Øien Kjøsen
Eivind Næve
Casper Rahmanovic Kvamsø
Nora Opland
Annelie Rognskog

Søndag 20 september kl. 13.00:
Even Kvikne    
Madelen Ludefall Lereggen
André Bakken-Lomheim
Therese Fuglås Mar  nsen
Kaja Jeane   Myrhaug-Okstad  
Einar Stubsjøen Moe
Ola Randen

Lørdag 26. september kl. 11.00
Brikt Sakarias Flåløkken
Eivor Hansen
Emma Gangås
Mary Ann Joseph Yokwe
Kristoff er Henriksen
Oda Masunee Hanstad
Steff en With Størseth
S  g Enlid Løvø
Thea Olsen
Ole Kris  an Nordli
Olivia Iversen-Aune
Pe  er Selvaag Solbakken
Ruben Hunnestad
Sandra Dalen Larssen
Theo Sandvold
Ørjan André Wold
Åshild Bjørkøy
 

Søndag 27. september kl. 10.30
Alexander Øye-Strømberg
Bo Heine Haugen
Chris  an Håpnes Landmark
Eli Nilsen Berg
Halvard Aasland Trondvold
Ingrid Klefstad
Jo Vetle Haugen
Jon Hofstad
Jonas Aune
Jonas Grønning
Karen Rønning
Mali Sørensen
Marie Strøm
Mar  n Rånes
Mia Losen Tofsrud
Oda Hofstad
Sara Vollan Riset

Søndag 27. september kl. 13.00
Amalie Vik Duun
Arne Westrum Sortland
Bjørn Tranmæl
Eljar Tømmerdal
Emilie Hauge Vullum
Emma Seim Ludvigsen
Fabian Strøm Ølstørn
Helene Hammernes
India Lehn Teigseth
Jenny Oliv Haugnæss- Jagtøyen
Julie Bakklund Hamstad
Lucas Kolstad
Madeleine Nilsen Sundgot
Mari Venås Eggen
Maria Kjøsen
Maria Riseth Piene
S  ne Emilie Øyås
 

Som dere ser blir det fl ere 
konfi rmasjonsgudstjenester 
enn vanlig i høst, grunnet 
koronarestriksjoner. 
Derfor ber vi om at det bare er 
de innbudte fra familiene som 
kommer, og av dem bare de 
som føler seg friske om mor-
genen.
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Diakonen informerer
Tone Njøs
Andakter og treff 
Korona-pandemien har sa   si   preg på 
livene våre denne våren og sommeren. E  ersom vi 
ser økende smi  e i samfunnet nå, så har kommunen 
beslu  et at  ltakene i ins  tusjonene oppre  holdes, slik 
at andakter og treff  ved ins  tusjonene er avlyst inn  l 
videre. Andaktene vil avholdes i samråd med ins  tu-
sjonene, når de igjen åpner opp for besøk utenfra. 

Treff  på Melhus bedehus 
Minns du sången-treff et 3.sept. blir utsa    l 29.okt. 
kl.11.00, med forbehold om at det lar seg gjennomføre. 
Treff  blir annonsert i avisa og på våre hjemmesider. Ring 
gjerne om du lurer på noe.

Korona  den har ført  l nye måter å gjøre  ng på. På 
Horg har vi holdt andakten i kirka, og overført den opp 
 l sykehjemmet. Vi ønsker å fortse  e med de  e så langt 

det er mulig. På Hølonda har ak  vitør lest en andakt 
som vi sender, og sunget salmer  l! 

Ringevenn.
Har du lyst  l å være en ringevenn/ har behov for noen 
å snakke med på telefonen, så ring diakonen på telefon 
482 02 839.
 

Sorggrupper.
Ta kontakt om du er interessert i å være med i en sorg-
gruppe. Vi har  lbud både  l voksne og barn/unge. 
Ønsker du å snakke med diakon eller prest, ring kirke-
kontoret 72 85 86 21 så avtaler vi  dspunkt.

Juleinnsamlingen i Melhus 
De siste årene har bygdefolket stø  et godt opp om vår 

juleinnsamling. Det er vi utrolig takknemlig for! Pengene 
som samles inn blir gi    l familier som trenger en økono-
misk håndsrekning  l jul. De får et gavekort  l mat, og om 
vi har mulighet blir det en julegave  l barna. De  e gir de 
en romsligere julefeiring enn de ellers ville få  . 
På grunn av covid 19- situasjonen, kan vi få fl ere søknader 
om hjelp  l mat  l jul i år. For å kunne hjelpe så mange 
som mulig vil vi starte årets digitale innsamling allerede 
nå. Vi kan ikke si  e på bu  kkene med bøsse i år, men vil 
ha en digital innsamling som vi håper folk vil stø  e opp 
om! Vi trenger dere sambygdinger som vil framsnakke 
innsamlingen og opp-fordre venner og familie om å gi en 
slant!
Alle bidrag kan se  es inn på konto 4230 09 02183 eller 
med vipps bedri   116120, merk: juleinnsamlingen 2020. 

Julegaver
På grunn av restriksjoner kny  et  l Korona, kan vi dess-
verre ikke ta i mot julegaver i år. I år må vi se om vi får 
samlet inn nok  l å gi familien et 
bidrag så de kan kjøpe julegave  l barna selv, i  llegg  l 
gavekortet  l mat.

Trenger du å søke om stø  e  l jul?
Søknadsskjema fylles ut ved personlig oppmøte ved Mel-
hus kirkekontor i  dsrommet  16. – 20. november 
kl. 9.00 – 15.00. For å søke må du være bosa   i Melhus 
(Folkeregisteret). En søknad pr. husstand. Vi forbeholder 
oss re  en  l å undersøke om opplysningene i søknaden er 
rik  g. Urik  ge opplysninger gir automa  sk avslag. Vi kan 
ikke garantere at alle som søker får en gave fra juleinns-
amlingen, selv om du har få    dligere. Den som søker må 
selv hente gaven på kirkekontoret. På forhånd takk  l alle 
som gir et bidrag  l juleinnsamlingen! 
Ved å gi,  hjelper du noen i bygda di!

Bjørn Sverre Lie var i mange år sokneprest her i Melhus, og før det hadde han vært misjonær i Madagaskar i mange år. 
Han sendte oss noen minner fra den  den, og her er et av dem som kan kalle på smilet.

Daniel i løvehulen
Vi var på turne langt på landet og viste lysbilder. Folket hadde 
mø   opp i hundrevis og stemningen var god. Erik Tangedal, 
leder av kirkens evangeliseringsdepartement deltok. Vi hadde 
med oss serien om Daniel i løvehulen, og den fortellingen 
slo godt an. For de få kristne fra nabolandsbyen var det nok 
ekstra hyggelig å høre om at deres Gud u  ørte slike under for 
den troende Daniel.
På den  da var det imidler  d en minister i regjeringen som 
var en ivrig kirkegjenger og som dessuten deltok i kirkenes 
eget radioprogram hver søndag e  ermiddag. Han var fl ink  l 
å levendegjøre det kristne budskapet, så han hadde en stor 
ly  erskare. Hans navn var Daniela. – 
E  er at møtet vårt var slu  , og vi holdt på å pakke sammen 
lysbildeapparatet o.a. utsyr, kom det en eldre mann bort  l 
oss og ville takke. Han var nylig døpt og likte veldig godt bibel-
fortellingen. Til vår overraskelse sier han  l slu  : «Nå forstår 
jeg hvorfor Daniela ikke har vært å høre på radioprogram-
met på søndagene i det siste!» -  Erik og jeg prøvde å få tak i 

hva han ville si, og han svarer med  lfreds mine: «Daniela 
kunne jo ikke delta i radioprogrammene, når han var bli   
fanget i løvehulen!»  Erik og jeg lo ikke da, men gje   om vi 
moret oss i bilen på veien hjemover !

Kirkene på Madagaskar er o  e fullsa  e. Her fra Antsirabe 
katedral med 2000 personer  l stede kl. 6 søndag morgen 
og like mange kl.10 samme dag.
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Trosopplæring høsten 2020 

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

BARNAS SIDE

IBilde fra Pixabay/CCXpis  avos

La folket mi   gå
Andre Mosebok 7-15
Gjenfortalt av Desmond Tutu

Moses sa  l Farao: ”La folket mi   dra!” Men Farao sa: 
”Nei!”

Da sendte Gud plager for å overbevise Farao om at han 
skulle la hebreerne reise. Først gjorde han vannet om 
 l blod. Så sendte han frosker, gresshopper og fl uer. Så 

døde kveget, og folk og dyr fi kk sår på kroppen. Det kom 
torden og hagl, og enorme gresshoppesvermer fylte 
himmelen. Og mørket kom og la seg over landet i tre 
hele dager. E  er hver plage ga Farao hebreerne lov  l å 
dra. Men så ble hjertet hans forherdet, og han sa: ”Nei!”
Til slu   gråt Gud, for av alle plager må  e han nå sende 
den grusomste.
”Merk dørene deres med lammeblod,” sa Gud, og ba 
Moses fortelle det  l hebreerne.
I den skrekkelige na  en gikk døden gjennom gatene, og 

”Dra, og hold dere borte!” Farao skrek mens han holdt 
den døde kroppen  l sin eldste sønn.
 

Hebreerne dro raskt av gårde. Men da Farao så at han 
ikke lenger hadde noen  l å bygge pyramider ble hjertet 
hans på ny   forherdet. Han sendte hæren av gårde for å 
fange hebreerne og hente dem  lbake som slaver.
Hebreerne fl yktet fra Egypt og nådde endelig sjøen. Da 
oppdaget de Faraos hester og vogner som raste mot 
dem. De var fanget! ”Gud, hjelp oss,” skrek de.
Moses sa: ”Ikke vær redde. Gud er med oss.”

Gud ba Moses holde staven sin ut over sjøen. Gud blåste 
vannet  l side med en mek  g vind, og der lå s  en tørr, 
tvers over sjøen. Hebreerne krysset sjøen på tørt land, 
mens vannet skapte en vegg på venstre og høyre side.
De egyp  ske vognene kom e  er, men hjulene sa  e seg 
fast i gjørmen. I dyp ærefrykt kunne hebreerne se hvor-
dan vannet kom  lbake og svelget Faraos armé.

Endelig, nå var de virkelig fri!

Moses ledet folket i en gledessang. Så tok søsteren hans, 
Mirjam, en tamburin, og kvinnene sang og danset som 
takk for at Gud hadde berget dem.

Kjære Gud,
hjelp meg å skape frihet for alle dine barn.

i hver egyp  sk familie døde den første-
fødte. 
Hebreerne kalte na  en for ”påske” som 
betyr ”gå forbi”, fordi døden gikk forbi 
hebreernes hjem, som var merket med 
lammeblod, og sparte slik barnas liv.

Trosopplæringsak  viteter i Melhus stoppet opp 
12. mars da hele Norge ble stengt. Nå kan det bli 
muligheter for at vi starter opp igjen, og da må vi  følge 
de sentrale retningslinjene for smi  evern. Det skal 
være minst 1 meter mellom hver person/husstand.

Vi må også ha oversikt over hvem som er på arrange-
mentene, slik at vi kan bidra ved eventuell smi  e-
oppsporing. 
Vi håper på en høst hvor vi kan få mø   barn og unge i 
Melhus igjen! 



SLEKTERS GANG
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Takk !

Melhus sokn
Døpte:
03.05. Selma Forseth Dahlum
            Abel Rosanoff  Vinje
10.05. Tiril Krogstad Wehn
21.05. Even Vold Stene, døpt i 
            Byneset kirke
07.06. Tilje Husby Syrstad
            Even Hestegrei
            Aksel Løkken
14.06. Ma  lde Berg Lyng
28.06. Adelén Keiserås
            Ingvild Stokke Nordtømme
            Dennis Skorstad Aspnes
12.07. Maja Hårstad Gomo

Vigde:
18.04. Lene Johannesen Leseth og 
            Ole Chris  an Rødsjø Karlsson
01.08. Lene Helena Løberg og 
            Daniel Eggen Klausen
01.08. Therese Sushama Lillenes  
        Gloppen og Kris  an Brandsæter
08.08. Karin Jakobsen Lunde og 
            Andreas Stene
08.08. Berit Skrove Risstad og 
            Emil Sagmo Knudtsen

Døde:
21.04. Jorun Karlsen f. 1931
27.04. Peter Skjerdingstad f. 1928
04.05. Reidun Forsetløkken f. 1957
05.05. John Oddvar Skrøvset f. 1938
06.05. Olav Streitlien f. 1936
13.05. Astrid Pallin Løvseth f. 1923
20.05. Harald Bonesrønning f. 1942
25.05. Brynhild Marit Eggen f. 1922
26.05. Hans Kris  an Tetlivold f. 1941
04.06. Per Gunnar Sand f. 1939
09.06. Idar Gaustad f. 1934
09.06. Anders Lilleberg f. 1929
13.07.  Mildrid Kosberg Saarheim f. 1943
15.07. Jostein Edvin Thue f. 1935
16.07. Hanne Karin Ulstad f. 1958
17.07. Øistein Sigurd Kregnes f.1938
17.07. Ole Asbjørn Gundersen f. 1943
22.07. Ingrid Synnøve Einum f. 1944
25.07. Kjell Bjørnar Prestmo f. 1951
02.08. Petra Hildur Dahle f. 1948
05.08. Unni Sæther f. 1934
04.08. Frode Singsaas f. 1946

Horg sokn
Døpte:
21.06. Ingrid Midtlyng Lenvik
            Ingeborg Johansen
            Ingvild Rimol
            Håkon Halvei Samdal
            Edward Vassdal Grytdal
28.06. Elisabeth Nordang Hansen, 
            døpt i Melhus kirke
12.07. Jonas Stein
            Alek Molden Sørum
19.07. Sondre Dag Fagerdal Sørgård

Døde:
30.04. Gerd Olaug Lund f. 1945
18.05. Tove Kris  ansen f. 1951
12.07. Stein Magnar Helgemo f. 1943
22.07. Alma Gunnelie Hovin f. 1930
23.07. Kjellrun Refseth f. 1935
25.07. Kjers   Hage f. 1926

Hølonda sokn
Døpte:
21.06. Mathilde Elise Estenstad
            Luis Riaunet
19.07. Helene Johnsen Flisen

Døde:
09.05. Margido Lyngstad f. 1939
01.06. Tor Hegerberg f. 1940
13.07. Jorunn Krognes f. 1924

Flå sokn
Døpte:
31.05. Maiken Folde

Døde:
30.05. Arild Gråbak f. 1954
12.06. Gudrun Ingeborg Saltvik f. 1927
13.06. Alan John Williams f. 1948
19.06. Ragnar Ljøkjell f. 1929
02.07. Sigurd Bostad f. 1929

Hølonda sanitetsforening takker hjertelig for gaven  l minne om 
Randi Berg.

Takk til menighetsbladet

«Takk  l menighetsbladet e  er vel 
60 år som abonnent. Har bodd i 
Agdenes kommune – verdens fl ot-
teste kommune. Jeg var heldig og 
kunne trave på  ellet og i skog og 
mark  l jeg var over 80 år. Jeg har 
ha   en del skjær i sjøen som de 
fl este, men nå bor jeg i kommunal  
alderspensjonat  i Harald Grønn-
ingens veg. Vil ønske bladet og 
melhusbyggene lykke  l videre».

                       Dagrun To  e Landrø

Hølonda helse og omsorgssenter takker hjertelig for pengegave gi   i 
forbindelse med begavelsen  l Marit Ødegaard. Pengene er gi    l an-
sa  e ved Hølonda helsehus, som takk for god stø  e og pleie.

Horg sykehjem / Hjemmetjenesten i Horg/Flå takker for mo  a   
pengegave e  er Alma Hovin sin begravelse

Buen Helse- og Omsorgssenter:
Vi takker Strandvegen velforening for pengegaven vi har mo  a  .
Vi takker pårørende og givere for pengegaven vi har mo  a   i forbindelse 
med Brit Gunvor Storvold sin begravelse.

Lang  dsavdelingen takker pårørende og givere for pengegavene vi har 
mo  a   i forbindelse med Johanna Sandø og Aase Lillian Aune sine be-
gravelser.

Kor   dsavdelingen takker pårørende og givere for gavene vi har mo  a   
i forbindelse med Idar Gaustad, Jostein Thue og Øistein Sigurd Kregnes 
sine begravelser.

Nedre Melhus Sanitetsforening takker hjertelig for minnegaver i 
forbindelse med Jorunn Branem, Astrid Klungen og Astrid Pallin Løvseth 
sine begravelser
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Søndag 6. september
14 søndag i treenighets  den
Vingårdssøndag
Ma   20,1-16
Melhus kirke kl 11.00 og 14.00
Konfi rmantpresentasjon v/Sand, 
Løvik og Bruholt
Ofring: Menighetens eget arbeid

Søndag 13. september
15 søndag i treenighets  den. Fil 1,9-11
Horg kirke kl 10.30 og kl 13.00
Konfi rmasjonsgudstjenester for 
Flåkonfi rmantene v/Løvik
Melhus kirke kl 10.30 og kl 13.00
Konfi rmasjonsgudstjenester
v/Sand og Bruholt
Ofring: Menighetens eget arbeid/
Fasteaksjonen Kirkens Nødhjelp

Lørdag 19. september
Hølonda kirke kl 11.00
Konfi rmasjonsgudstjeneste 
v/Morland. Ofring: Barne- og 
ungdomsarbeidet

Søndag 20. september
16 søndag i treenighets  den
Mark 7,31-37
Flå kirke kl 10.00
Samling for 4-åringene
Flå kirke kl 11.30
Familiegudstj. v/Vespestad og Hafnor 
Sandberg. Utdeling av 4-årsbok
Flå kirke kl 13.30
Samling for 4-åringene
Flå kirke kl 15.00
Familiegudstj. v/Vespestad og Hafnor 
Sandberg. Utdeling av 4-årsbok
Horg kirke kl 11.00
Gudstj. v/Flø. Dåp. Årsmøte e  er 
gudstj.
Hølonda kirke kl 10.30 og 13.00
Konfi rmasjonsgudstjenester 
v/Morland. Ofring: Barne- og 
ungdomsarbeidet. Kirkeskyss: 
Marie Kulbrandstad tlf. 913 37 527
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand. Dåp. Ofring: IKO

Lørdag 26. september
Melhus kirke kl 11.00
Konfi rmasjonsgudstj. v/Morland 
og Bruholt. Ofring: Menighetsarb./
Fasteaksjonen Kirkens Nødhjelp

Søndag 27. september
17 søndag i treenighets  den
Joh 11,17-29 eller 30-46
Horg kirke kl 10.30 og kl 13.00
Konfi rmasjonsgudstjenester v/Løvik
Hølonda kirke 
kl 10.30: Dåpsgudstj. v/Vespestad
kl 12.15: Samling for 4-åringene
kl 14.00: Familiegudstj. v/Vespestad og 
Hafnor Sandberg. Utdeling av 4-årsbok. 
Ofring: Menighetsarb. Kirkeskyss: 
Elfrid Blokkum tlf. 932 19 754
Melhus kirke kl 10.30 og kl 13.00
Konfi rmasjonsgudstj. v/Morland
Ofring: Menighetsarbeidet/Faste-
aksjonen Kirkens Nødhjelp

Søndag 4. oktober
18 søndag i treenighets  den. Ma   5,20-26
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse og diakoniens dag v/Sand 
og Njøs. Innse  else av Tarjei Løvik. 
Dåp. Ofring: Menighetens eget arbeid.

Lørdag 10. oktober
Melhus kirke kl 11.00
Dåpsgudstjeneste v/Sand

Søndag 11. oktober
19 søndag i treenighets  den. Ma   5,20-26
Flå kirke kl 18.00
Kveldsgudstj. v/Vespestad. Diakon 
Njøs medvirker. Årsmøte e  er gudstj.
Horg kirke kl 11.00
Høymesse og diakoniens dag 
v/Vespestad og Njøs
Konfi rmantpresentasjon. Dåp
Melhus kirke kl 11.00
Gudstj. og skaperverkets dag v/Sand. 
Dåp

Søndag 18. oktober
20 søndag i treenighets  den. Joh 11,1-5
Hølonda kirke kl 11.00
Gudstj. og skaperverkets dag v/Løvik. 
Konfi rmantpresentasjon. Dåp. 
Ofring: Menighetsarb.
Kirkeskyss: Ola Næve tlf. 480 13 863
Melhus kirke kl 10.15 
Undretur for 4-åringene
Melhus kirke kl 11.00
Familiegudstj. v/Vespestad og 
Hafnor Sandberg. Utdeling av 4-årsbok. 
Ofring: Menighetsarb.
Melhus kirke kl 13.15
Undretur for 4-åringene

Melhus kirke kl 14.00
Familiegudstjeneste v/Vespestad og 
Hafnor Sandberg. Utdeling av 4-års-
bok. Ofring: Menighets arbeidet

Søndag 25. oktober
Bots- og bønnedag. Luk 13,22-30
Flå skole kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Konfi rmantpresentasjon
Flå kirke kl 13.00
Dåpsgudstjeneste
Melhus kirke kl 10.30
Skri  emålsgudstjeneste
Melhus kirke kl 11.00
Bots- og bønnedagsgudstj. v/Løvik

Søndag 1. november
Allehelgensdag/Minnedag
Ma   5,1-12 / Joh 6,37-40
Flå kirke kl 19.30
Kveldsgudstj. med Allehelgenspreg 
v/Vespestad
Horg kirke kl 17.00
Minnegudstj. v/Vespestad og Njøs
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand. Dåp
Melhus kirke kl 19.30
Minnegudstj. v/Sand og Njøs

Søndag 8. november
23 søndag i treenighets  den
Mark 10,28-31
Hølonda kirke kl 11.00
Gudstj. v/Løvik. Na  verd
Ofring: NOR-misjonen
Kirkeskyss: Idar Eid tlf. 913 03 102
Melhus kirke kl 12.00
Tårnagentdag
Melhus kirke kl 17.00
Familiegudstj. v/Sand og 
Hafnor Sandberg

Søndag 15. november
24 søndag i treenighets  den
Horg kirke kl 10.15
Samling for 4-åringene
Horg kirke kl 12.00
Familiegudstj. v/Vespestad og Hafnor 
Sandberg. Utdeling av 4-årsbok
Horg kirke kl 17.00
Gudstj. for trafi kkskadde v/Vespestad
Melhus kirke kl 11.00. Høymesse 

Søndag 22. november
Domssøndag/Kris   kongedag
Melhus kirke kl 11.00. Høymesse



Full distribusjon

Lundamo
7 - 23 (8 - 21)

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,
Postboks 55,
7221 Melhus

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

Korsvegen bedehus

Melhus helsear  kler AS
72 87 11 50

STIPEND FRA OLA LØKBAKKs FOND
En testamentarisk gave fra Ola Løkbakk er grunnlaget for oppre  elsen av S   elsen 
Ola Løkbakks fond.

Av fondets avkastning utdeles e  er søknad årlig bl.a.  l følgende formål:
Studenter fra gamle Hølonda herred som e  er grunnskole søker utdannelse innen 
landbruksfaget. Utdelingen forutse  er at vedkommende har få   studieplass ved 
høyere landbruksutdanning, eventuelt videregående skole innen landbruksfag.

Søknad om s  pend, med bekre  else på studieplass for høstsemesteret 2020 og 
oversikt over kostnader i forbindelse med studiet, sendes innen 18.09.20  l 
Kristmar Sunnset v/Melhus Regnskap, Melhusvegen 417, 7224 Melhus 
eller på e-post  l kristmar@melhus-regnskap.no 
Søknadene blir behandlet av S   elsens styre, som er Ragnar Wehn, Per Agnar Myhr 
og Kristmar Sunnset.


