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«Hvorfor leter dere e  er den levende blant de 
døde?  Han er ikke her, han er stå   opp. Husk 
hva han sa  l dere mens han ennå var i Galilea: 
«Menneske-sønnen skal overgi i syndige men-
neskers hender og korsfestes, og den tredje 
dagen skal han stå opp.» Luk 24, 5-7

Paulus levner ingen tvil om oppstandelsens 
betydning for kristne: uten Jesu oppstandelse fra 
de døde er vårt budskap tomt, og vår tro er tom 
(1. Kor. 15,14). De fl este kristne problema  serer 

heller ikke de  e. Om vi  llater tvil og vantro å få dominere her, så rakner 
forholdet  l Gud. Jesu oppstandelse er fundamentet for vår tro. Bibelen 
forteller oss ikke inn hvordan noe slikt kunne skje, men vitner om at det 
skjedde. Jesus viste seg rik  gnok ikke levende fram for hele verden. Men 
noen var øyenvitner og fi kk  lbringe  d sammen med den oppstandne Jesus 
Kristus. Vi har deres vitnesbyrd i Bibelen, og det har vært nok for millioner 
av mennesker opp gjennom historien. Er det nok for oss i dag?

Vi snakker o  e om de  e som et dogme, eller et punkt i vår trosbekjennelse: 
- pint under Pon  us Pilatus, korsfestet død og begravet, for ned  l dødsriket, 
sto opp fra de døde tredje dag.. Det er en fi n teori og en hyggelig tanke, 
men er det mer for deg enn det? Det kan være ny   g å spørre seg selv hva 
som egentlig er grunnlaget i min tro. Hva er min bekjennelse? Vi testes
sjelden på de  e punkt i vårt hjørne av verden, dermed kan vi le   lure oss 
selv. Hva som har betydning i di   og mi   liv avgjøres ikke på det teore  ske 
plan, men i det levde liv. 

For de første kristne var de  e alfa og omega. Alle utenom én av de tolv 
disiplene led martyrdøden. De fi kk kontakt med lidelse og smerte, djevel-
skap og død på et vis vi skånes for. Hvordan holdt de ut?
Hva fi kk dem  l å vitne så frimodig, når prisen var så høy? Fryktet de ikke 
døden? Vi ser i alle fall stor forskjell på dem før og e  er oppstandelsen  l 
Jesus. Da Jesus ble ta    l fange ble de alle spredt. De fl yktet vekk selv om 
de alle sa at de ville stå sammen med Jesus i alt,  l og med døden. Peter 
sviktet på det groveste da han fornektet Jesus og bannet på at han ikke 
kjente ham. 

Senere risikerte de samme menneskene livet for sin tro. Det skjedde noe i 
hjerte og sinn e  er at Jesus sto opp fra de døde. Noe fylte hjertene deres 
med en modig tro og sterk off ervilje. Det er kjærligheten  l Jesus og Den 
hellige ånds kra   som har forandret dem. Jesus er ikke død. 
Han lever og gav disiplene et oppdrag om å 
formidle de  e gode budskap helt
 l jordens ende. Han lovet 

dessuten å være med dem
 alle dager inn  l 
verdens ende. 
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Nå i disse dager har vi levd med korona-
pandemien i 1 år! Det vi har få   kjenne 
på i året som har gå   er; savn! Vi savner 
det å møtes i et sosialt fellesskap, vi savner å møte familien 
vår, vi savner å kunne klemme hverandre. Noen savner re   
og sle   det å få lov  l å u  øre jobben sin som før. Savnet 
e  er en forutsigbar hverdag begynner å røyne på. E  er 1 år 
i en unntaks  lstand er det lov å kjenne på at man er lei! Lei 
av restriksjoner, munnbind, og hjemmekontor. Lei av å si  e 
alene. Lei av å være ensom og lei seg.  

Det å planlegge arrangement li   frem i  d er ikke like le   
som før. Sangen «Vem vet» av Lisa Ekdahl surrer i hodet mi  . 
«Vem vet? Inte du! Vem vet? Inte jag! Vi vet ingen  ng nu. Vi 
vet inget i dag»! Tekststrofene oppsummerer hvordan det er 
å planlegge andakter og treff  de neste to månedene. 

Det vi vet er at beboere og ansa  e på Hølonda, Horg og 
Flå er full-vaksinerte. Så lenge smi  esituasjonen i samfun-
net ellers  llater det, så åpnes det nå opp for andakter for 
beboerne! De  e gleder vi oss  l!
Buen avventer åpning for andakter li    l. 

Når det gjelder treff  på ins  tusjonene, vil de  e bli åpnet li   
lenger frem i  d. Grunnen er at på treff ene har vi mange 
frivillige som er med, samt at de ulike kohortene fortsa   skal 
være adskilt. 
Formiddagstreff ene på Melhus bedehus utgår, så lenge bede-
huset blir brukt  l vaksinering. 

Til alle som er frivillige i diakonien; informasjon og turnus-
lister vil bli sendt ut så snart diakonen får klarsignal fra ins  -
tusjonene om åpning!

Samtaler
Har du behov for å snakke med noen? Ta kontakt med dia-
konen på tlf: 48202839

Sorggruppe
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. 

Vil du bli en av våre frivillige?
Har du ideer  l nye måter vi kan spre li   glede for de som 
si  er mye alene og har lyst  l å bidra som frivillig?  Det kan 
være med sang, musikk, opplesing eller å være en turkam-
erat og samtalepartner! Ta kontakt om de  e er noe for deg!

Tusen takk for alle bidrag  l juleinnsamlingen!
Diakonen vil takke hjerteligst for di   bidrag  l juleinnsamlin-
gen 2020! 60 familier fi kk hjelp  l mat og julegaver i år. Tusen 
takk  l lag og foreninger som trofast gir penger  l innsam-
lingen hvert eneste år! Mo  akerne blir dypt takknemlige for 
den hjelpen dere sammen har gi   dem! Det er godt å bo i en 
raus bygd, der vi viser at vi bryr oss om hverandre! 

KN aksjonen 2021 i Melhus
Årets aksjon heter Forandre. For andre! 
Det blir digital innsamling i årets fasteaksjon, som 
går av stabelen 21.-23.mars.  

Siden 2015 har Kirkens nødhjelp brukt de inn-
samlede midlene  l å gi rent vann  l mennesker 
som er rammet av naturkatastrofer eller lever i 
fa   gdom. Rent vann er livsvik  g! 

Diakonen
Tone Njøs

Vi har oppre  et en digital bøsse for hver av 
menighetene på Facebook.  I år blir konfi rman-
tene u  ordret  l å spre informasjonen om inn-
samlingen på sosiale medier, ringe  l venner og 
familie, fremfor å gå fra dør  l dør. 

Vi håper du vil være med å stø  e årets innsam-
ling ved å gi, dele digital bøsse på sosiale medier 
eller ved å selv bli en digital bøssebærer på 
Facebook. 

Det fi nnes fl ere muligheter  l å stø  e Kirkens 
nødhjelps fasteaksjon:
Du kan vippse  l 2426
Du kan sende sms kodeord VANN  l 2426, da 
trekkes 250 kr automa  sk fra giveren.
Du kan se  e inn valgfri   beløp på kontonummer: 
1594 228 7493. Merk gaven " fasteaksjonen". 

På vår hjemmeside kirken.no/melhus og kan det 
gis via den digitale innsamlingsbøssen for den 
menigheten du  lhører. Vi blir glade for alle som 
hjelper oss med å dele de digitale bøssene på 
sosiale medier. 

Ønsker du å lese mer om kirkens nødhjelps 
fasteaksjon kan du gå inn på deres hjemmeside 
fasteaksjonen.no

Champo 5 år drikker 
rent vann fra vann-
pumpen i nærheten 
av hjemmet deres.

Foto: Jason Mulikita/
Fairpictures.
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Tor Ljøkjell - ny medarbeider
Av Tarjei Løvik og Tor Ljøkjell

Ved ny  år begynte en ny medarbeider i våre me-
nigheter her i Melhus. Han heter Tor Ljøkjell og har 
gå   inn s  lling som kateket og menighetspedagog. 
Vi håper han vil fi nne seg godt  l re  e hos oss og 
ønsker han velkommen i staben. Helg i bygda har 
s  lt han noen spørsmål i anledning oppstarten.

Hvem er du og hvor kommer du fra Tor? Kan du si li   
om deg selv  l våre lesere?

Jeg er 54 år, bor i Flå med kone og har 4 myndige 
barn. Jeg vokste opp på Løksmyra, helt inne ved 
Klæbugrensa på et nybro  sbruk sammen med 3 
brødre. Barndommen bestod av å hjelpe  l i  øset 
og i revefarmen. Det ble mye lek med brødre og 
søskenbarn i oppveksten. Jeg er takknemlig for en fi n 
og trygg oppvekst, både hjemme og på skolen. 

Veien  l yrkeslivet var li   mer kronglete, men jeg 
endte opp som lærer. Det er jeg glad for i dag. Det 
meste av mi   yrkesak  ve liv har jeg arbeidet her i 
Melhus, men jeg har også vært noen år på Den nor-
ske skole i Addis Abeba i E  opia. 

Hvorfor søkte du på jobb i kirken og hva ser du mest 
fram  l å holde på med?

Fram  l 31.desember 2020 var jeg så heldig å være 
kontaktlærer for 23 herlige elever på Gimse skole. 
Jeg har også ha   trivelige og dyk  ge kollegaer og en 
posi  v foreldregruppe. Til tross for en god jobbsitu-
asjon har jeg følt et behov for å gjøre noe ny   og 
annet. Jeg søkte denne s  llingen fordi jeg tror jeg 

vil trives med arbeidsoppgavene. Det er mye å glede seg 
 l, og jeg ser særlig fram  l å jobbe med konfi rmanter og 

frivillige medarbeidere. Så har det selvfølgelig vært u  or-
drende å starte i en slik jobb midt i pandemien og de beg-
rensninger det legger på arbeidet. Da har det vært godt å 
møte vennlige og hjelpsomme kolleger.

Hva håper du å oppnå i arbeidet som ligger foran?

Jeg har et mål og et ønske om at jeg sammen med mine 
kollegaer skal kunne formidle det glade budskap. Jesus sier 
han vil gi oss fram  d og håp. Jeg håper å bidra  l at men-
nesker kan bli kjent med Jesus. 

Mjuklia Leirsted og Gjestegård 50 år

På et kretsmøte i 1962 i Skogn ble det for første gang snakket 
om at Trøndelag krets av Det Norske Misjonsselskap (NMS) 
burde få reist et leirsted. To år seinere ble eiendommen
Mjuklia på Berkåk kjøpt. 

E  er fl ere år med arbeidsleirer og dugnader fra 1965 og 
utover, ble Mjuklia åpnet i 1971.

De  e vil bli feiret gjennom hele året på forskjellig vis.
Mjuklia røper følgende om jubileumsåret:
- Fest 13.juni
- Konsert i selveste Nidarosdomen 18.juni med blant andre 
  Helene Bøksle, Olav Syrstadog Nidarosdomens gu  ekor. 

Til jubileet er det også skrevet en jubileumsbok. 
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Ny   fra daglig leder
Kurt Rylandsholm
Antall deltakere og smi  evern  ltak
E  er bare å kunne ha vært 10 deltakere på gudstjenest-
ene, har regjeringen nå åpnet opp for inn  l 100 deltakere 
på kirkelige handlinger og andre arrangementer. Det 
forutse  es faste,  lviste si  eplasser. 
I arrangement med fellessang skal det være minimum 
2 m mellom personer fra ulike husstander. 
Bestemmelsen medfører at antall deltakere i våre kirkebygg er:

• Flå 20 personer
• Horg 100 personer
• Hølonda 52 personer
• Melhus 100 personer

Dersom du er besøkende/deltaker i en av kirkene i Melhus kommune gjelder 
følgende regler:

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

Utse   ng av konfi rmasjonsgudstjenestene
I likhet med mange andre menigheter er det nå beslu  et å utse  e konfi rma-
sjonene i våre fi re sokn. De nye  dspunktene for konfi rmasjonene er:

• Hølonda 5. september
• Melhus 12. og 19. september
• Flå 12. september (evt. i Horg kirke)
• Horg 19. september

Se minformasjon og begrunnelse for vedtaket på www.kirken.no/melhus.

Personalsituasjonen
• Menighetspedagog Åshild Opedal Hugdal har sagt opp s  llingen. Hun
   hadde sin siste arbeidsdag 31. januar.
• Kateket Sonja Bruholt har sagt opp s  llingen. Hun hadde sin siste arbeids-
   dag 28. februar.
• Kirketjener Erling Johansen går av med pensjon. Han har siste arbeidsdag
  28. februar.
• Tor Ljøkjell er ansa   som kateket og menighetspedagog.
• Are Åmot er ansa   som vikarierende kirketjener med hovedansvar for
   Hølonda kirke og kirkegård.
• Odd Are Gråbak er ansa   som kirketjener med hovedansvar for Melhus
   kirke.

www.kirken.no/melhus
På ne  stedet fi nnes  dspunkter (oppdaterte) for gudstjenester og andre 
arrangement, informasjon om konfi rmasjon og andre trosopplærings  ltak, 
sakspapirer og møteprotokoller fra folkevalgte råd, årsmeldinger, menighets-
bladet Helg i bygda, informasjon kny  et  l ulike menigheter, m.m.

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 
investeringer 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 ved-
kommende har få   studieplass 
ved høyere utdanning, eventuelt 
videregående skole innen land-
bruksfag.

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

Søknadsfrist
Frist for å søke om  ldeling av 
avkastningen i året 2020 er senest 
26.03.2020

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  f-
telsens styre, som er 
Ragnar Wehn, Per Agnar Myhr og 
Kristmar Sunnset.
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Jan Tore endelig ordinert til prest 
Av Tarjei Løvik

Jan Tore Vespestad er nå ordinert  l prest. Han har vært prestevikar i Melhus siden oktober 2016, og fungert i 
sokneprests  llingen med primæransvar for Horg og Flå sokn. 
- Det har vært en interessant, lærerik og meningsfull  d. Jeg har vært heldig og opplevd godt samarbeid med både 
kolleger og frivillige, og ser fram  l å fortse  e i s  llingen, sier Jan Tore.

Det er sannsynligvis andre gang det er 
gjennomført en ordinasjon i Horg kirke. 
Første gang det skjedde var i 2006 da 
Reidulf Ljøkjell ble ordinert av biskop 
emeritus Ola Steinholt. Denne gangen 
var det vår biskop Herborg Finnset 
som sto for ordinasjonen. På grunn av 
pande-mien kunne vi ikke samle mange 
 l ordinasjons-gudstjenesten i kirken, 

men den ble strømmet og gjort  lgjen-
gelig på ne  . 

Ordinasjon eller vigsling  l prestetjen-
este er en høy  delig handling der 
ordinanden frems  lles for menig-heten, 
avlegger si   lø  e og blir bedt for ved 
hånds-påleggelse. Biskopen erklærer  l 
slu   at ordinanden er re   kalt prest i 

vår kirke med den myndighet og det 
ansvar som hører  l det hellige kall. 

Jan Tore opplever det stort å få en 
slik  llit fra kirken i Nidaros og ikke 
minst fra menighetene i Horg og Flå. 

- Prestetjenesten er mangfoldig og 
jeg får prøvd meg på mange ulike 
måter i jobben, og det trives jeg godt 
med, sier Jan Tore. Arbeidet blant un-
gdom og konfi rmanter er nok kanskje 
det som gir meg mest. 

For de få som fi kk lov  l å være  l 
stede, ble det en liten markering 
med kirkekaff e og kaker i e  erkant 
av gudstjenesten. Forhåpentligvis lar 
det seg gjøre med en større marker-
ing seinere. 

Familien. Bak: Mar  n og Åshild 
(kjæreste  l Mar  n), foran 
fra venstre: Einar (sønn), Guri 
(kona), Dagfi nn (sønn) og 
Hillbjørg (da  er). 
Foto: Tarjei Løvik.

Prestene og biskop med munn-
bind og avstand. Fra venstre: 
sokneprest Merete Sand, prost 
Øystein Flø, prest Jan Tore Ves-
pestad, Biskop Herborg Finset og 
sokneprest Tarjei Løvik.
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BARNAS SIDE

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

De som i år fyller 6 år i Flå og Horg menigheter ble 
invitert  l ak  vitetsløype utenfor kirka si. Der fi kk de 
utdelt «Min kirkebok 6» som de trengte for å løse 
noen av oppgavene i løypa.

Postene hadde innslag av bibelfortelling, kirka, kirke-
gården, lek og velsignelsen som sang.

4-åringene i Melhus menighet som er født 1. halvår 
ble også invitert  l ak  vitetsløype. Den foregikk både 
utenfor og inni Melhus kirke.

Foto: Trønderbladet/Gunn Heidi Nakrem

Ak  vitetsløyper utenfor kirkene

En kvinne som elsker Jesus
Gjenfortalt av Desmond Tutu

Jesus var hjemme hos noen venner som hadde 
laget en festmiddag  l hans ære. Han sa   ved 
bordet og spiste og drakk og hadde det helt topp. 
Da kom en kvinne inn  l dem. Hun hadde langt, 
svart hår og bar en krukke med dyr parfyme. Hun 
tok lokket av krukken, og raskt ble huset fylt av en 

herlig lavendeldu  . Så helte hun 
parfymen over fø  ene  l Jesus og 
tørket dem med håret si  .

Noen av disiplene  l Jesus ble sjokkerte. «For et 
sløseri!» «Den parfymen er svært dyr. Hun burde 
ha gi   den  l oss, så kunne vi ha solgt den og gi   
pengene  l de fa   ge.»
«Dere vil få mange anledninger  l å hjelpe de 
fa   ge,» sa Jesus. «Denne kvinnen forbereder krop-
pen min for døden. Hun har gjort noe svært vak-
kert, hun viser meg hvor høyt hun elsker meg. Det 
hun har gjort i dag, vil all  d bli husket.»

Kjære Gud, la meg øse av min kjærlighet.
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Me  e Goa Hugdal
For vel fem år siden ble Me  e valgt inn i 
Menighetsrådet i Flå. Som ny   medlem 
fi kk hun også rollen som leder. Hun fi kk 
et stort ansvar, og det var mye å se  e 
seg inn i. Med selvstudie og noen med 
kunnskap og erfaring å spørre, klarer hun 
å lede rådet godt.

Me  e kom  l bygda for over 30 år siden 
e  er en barndom og oppvekst i Aure. 
Som det engasjerte og omsorgsfulle men-
nesket hun er, var det naturlig å ta utdan-
nelse som psykiatrisk sykepleier. 

BJØRNS  HISTORIE:  
Bro som sviktet under bilen 
I løpet av vår periode i Vangaindrano på Øst-madagaskar var 
noen av studentene på utplassering i menighet, slik at de 
kunne oppleve li   av prestetjenesten på nært hold. Vi lærerne  
fulgte dem selvsagt opp med besøk og brevkontakt.

En dag skulle kollega Georges og jeg dra  l byen Ankarana for 
å besøke Rakoto (fi k  vt navn). Vi kunne kjøre bil helt fram, 
siden det var en plantasje i nærheten, og nå i innhøstningen 
kom det daglig lastebiler og hentet avlingen. I denne delen av 
landet renner det mange elver ut mot havet. For å komme  l 
Ankarana må  e vi kjøre over ei elv, men her var det laget 4 
betongpilarer ute i vannmassene og det var lagt tykke planker 
mellom dem, så vi følte oss trygge. Likevel sjekket jeg, min 
vane tro, at alle plankene lå på re   plass før vi kjørte utpå. 

Vi kom vel fram og hadde en fi n formiddag sammen med en 
del av menigheten, menighetsråd og vår unge prestespire. 
Det gledet oss at de lokale medarbeiderne våre sa seg  lfreds 
med innsatsen  l Rakoto.  E  er et enkelt mål  d sa vi farvel og 
dro hjemover. Da vi kom fram  l den solide broa , stanset jeg 
som vanlig, men vi to lærerne ble fort enige om at den så jo  
likedan ut som den hadde vært på morgenen, da vi passerte 
over fra den andre sida. Derfor kjørte vi forsik  g ut på første 
delen av broa.  Plutselig knekker planken under venstre forhjul 
på Toyotaen! Bilen er i ferd med å  ppe ned i elva, og jeg 
husker hvor redd jeg var når vannet fosset opp på frontruta! 
Jeg sa  e giret i revers med krabbegirboksen innkoblet samt 
4-hjulstrekk og ga gass, men akk, bilen hang på buken på 
sementelementet under.

Hva gjør man da? Jeg kom på at det beste ville være å avba-
lansere bilen. Derfor ba jeg kollega Georges om å krype ut vin-
duet på høyre siden og opp på takgrinda. Hvis han sa  e seg 
y  erst på høyre hjørne bak, så ville bilen ikke velte ut i vannet. 
Han gjorde som vi ble enige om, og bilen veltet ikke. Da kunne 

jeg krype over setene og ned i bagasjerommet, hvor vi all  d 
hadde li   verktøy, blant annet ei øks. Jeg fi kk opp bakdøra og 
fant et passende tre å hugge ned og kviste. Dere  er dro jeg 
treet bort  l bilen og dy  et det med all kra   under venstre 
aksel. Kollegaen kunne klatre ned fra taket, og vi pustet ut da 
vi så at bilen ikke  ppet ned i de  strie vannmassene.

Så sa  e vi oss ned og sa ingen  ng på en stund. I det s  lle ba 
vi nok  l Gud om hjelp. Vi ble enige om at det må  e ha vært 
tunge lastebiler fra plantasjen som hadde kjørt der i løpet av 
dagen, slik at den ene planken hadde få   en alvorlig knekk. Vi 
hadde slå   av motoren og bestemte oss for å gå   l plantasjen 
(3 km) for å be om hjelp. Omsider nådde vi gårdstunet, og 
vakthundene gjødde. Den franske plantasjeeieren kom ut og 
spurte hva vi hadde for ærend der. Vi forklarte situasjonen, 
og han lovte å hjelpe oss, men vi må  e la arbeiderne hans få 
spise ferdig kveldsmaten sin. Selvsagt godtok vi det! 

I måneskinnet en  me senere sa   vi bakpå den solide laste-
bilen hans sammen med en gjeng pratsomme gårdsarbeidere. 
De hadde ta   med kje   ng, planker og stokker i  llegg. 
Sammen klarte vi å få bilen opp på land, og den ødelagte 
planken ble by  et ut med en ny. Jeg sjekket oljen på bilen og 
kom  l at den nok hadde bli   blandet med noe vann , men jeg 
våget å starte motoren. Den gikk!  Da vi skulle betale fransk-
mannen for jobben, så sa han at vi kunne gi pengene  l de 
gassiske arbeidsfolka hans. Det var en hyggelig gest! 

Månen lyste for oss videre der vi fortsa  e hjemover, li   
saktere enn vanlig og li   trø  ere enn vi hadde trodd på 
forhånd.  Men takknemlig  l Gud og mennesker, det var vi. 
Neste dag kjørte jeg bilen på smøregrava og fi kk ski  et mo-
torolje. Gulfarget motorolje med vann i hører ikke hjemme i 
en Toyotamotor! 

øke befolkningens matproduksjon og 
styrke helsefremmede arbeid. 

E  er fi re kortere og lengre perioder 
med krevende, men også givende 
arbeid langt hjemmefra, bosa  e de seg 
fast i Flå. Barna nærmet seg alder for 
videregående utdanning og Me  e tok 
jobb innen diakoni i nabokommunen. 

De beste stundene som leder for 
Menighetsrådet har Me  e når fl ere 
folk er samlet  l salmekvelder, trosopp-
lærings  ltak, konserter og kirkekaf-
feprat. Den store oppslutningen rundt 

Med ektemannen Hjalmar Hugdal og deres e  er hvert 
fi re barn har hun bodd og jobbet i Mongolia. I  l sammen 
10 år har de to vært med på prosjekt som har ha   som 
mål å bidra  l fl ere arbeidsplasser innen ullbearbeiding, 

de fl o  e  lstelningene ved jubileumsfeiringen i 2019 var 
fi ne opplevelser. At kirka er et møtested hvor man kan bli 
bedre kjent med folk, synes Me  e er fi nt. Hun ønsker å 
få  l fl ere typer enkle arr-angement der folk har lyst  l å 
møtes på tvers.

Bjørn Sverre Lie: Sokneprest i Melhus fra 1997  l 2005. 
Mange husker hans omsorg, hjertelige smil og store 
engasjement for menighetene i Melhus. Historien er fra 
hans misjonærtjeneste i Madagaskar
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Morland takkes av og Løvik ønskes velkommen
E  er 25 år som prest for oss hølondinger 
tok Hølonda menighet avskjed med Kjell 
Arne Morland i gudstjenesten 30. august 
2020. I sin tjeneste har han vist omsorg 
for oss på så mange vis, i glede og sorg, 
gjennom solid bibelforkynnelse, sakra-
men  orvaltning, god pedagogisk konfi r-
mantundervisning og klar veiledning for 
alle menighetsrådene i løpet av disse åra. 
Som en synlig takk kunne menighetsråds-
leder Roald Mar  n Syrstad overlevere 
ham et bilde, malt av en lokal kunstner. 
Bildet hadde mo  v fra Jårakjølen som 
Kjell Arne er så glad i.

Avskjedsgudstjenesten for Morland i 
Melhus ble utsa   på grunn av pande-
mien og vil fi nne sted 18. april i 
Melhus kirke kl. 11.00.

Roald Mar  n Syrstad overrekker gave  l Kjell Arne Morland

Kjell Arne og Marit Morland
Tarjei med familien: kona Hanna 
og barna Markus, Thomas og 
Miriam

Diakoni  - Vårt felles ansvar
Diakoni er for mange fremdeles et fremmed ord, 
eller i alle fall et ord som de ikke har noen relasjon  l. 
Som kirke er vårt diakonale oppdrag å vise nestekjær-
lighet i ord og handling, re  et mot både mennesker 
og skaperverket. Vi har alle et ansvar for at alle skal 

kan noen ganger være samtalen med naboen over en 
kopp te. Samtalen enhver kunne ha gjort, men ikke alle 
tørr. Denne samtalen kan være en vik  g hverdagslig 
diakonal handling. Vi er alle elsket av Gud. Han kaller oss 
 l å elske hverandre. Vi kan s  lle et øre  l disposisjon for 

trives, at ingen blir mobbet, trakas-
sert eller ekskludert, uanse   rase, 
kjønn eller tros  lhørighet. Vi har 
alle ansvar for å vise kjærlighet og 
omtanke.

Den enkleste reaksjonen når du blir 
skuff et, såret og lei deg er å gjøre 
vondt  lbake i en eller annen form. 
De  e endrer seg ikke når vi blir 
voksne, men voksne kan derimot 
refl ektere over handling og gjøre et 
valg som hjelper fl ere fremover. 

Vi trenger et ly  ende øre for å 
komme fram  l de beste handling-
ene. Denne avgjørende samtalen 

hverandre. Det betyr ikke at vi trenger 
å være enig i alt. 

Vi trenger alle en bekre  else og en 
aksept for å være  l. Noen får det 
naturlig gjennom sin nærmeste familie, 
gjennom skole eller jobben. I korona-
 den har det bli   mindre kontakt mel-

lom mennesker. Det er o  e vanskelig å 
møte blikket  l hverandre over Inter-
ne  . Det blikket som for mange kan gi 
bekre  else og trygghet.

Med de  e oppfordrer vi i Diakonifor-
bundet alle  l å bli med på det diako-
nale oppdraget: Ta en tur innom en 
nabo, si hei og  lby di   ly  ende øre.

Ved gudstjenesten 16. august kunne 
Hølonda menighet med glede få 
ønske nypresten velkommen. Tarjei 
Løvik er ikke noen ukjent person for 
oss hølondinger. Mange husker han 
fra hans tjeneste i menigheten på 
ni   tallet. Vi håper at han vil trives 
sammen med oss, og at familien 
kjenner seg velkommen.



SLEKTERS GANG
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Melhus sokn
Døpte:
19.04. Amalie Buan, døpt i 
            Leinstrand kirke
07.11. Matheo Jørgensen, døpt i
            Byåsen kirke
08.11. Mar  ne Wikan Askim, døpt i
            Hoeggen kirke
15.11. Lucie Strøm-Joramo,
            Mie Hoel Øverby,
            Matheus Harper Vegmo 
            Nesheim, døpt i Salem 
            menighet
22.11. Kajsa Stølhaug,
            Sigurd Sæland
29.11. Emma Mo
06.12. Vårin Emilie Simensen,     
            Ine Eggen Jakobsen,
            Kornelia Lium, døpt i 
            Horg kirke
07.02. Ane Rønning Rogstad,
            Johan Grostad Hestvik
21.02. Emilie Myhren,
            Sandra Kaspersen

Døde:
10.11.Kari Lenes f. 1939
12.11. Leif Edvin Johnsen Lillegård 
            f. 1950
13.11. Ola Håkon Møllevik Haukdal
            f. 1994
16.11. Liv Blom Ljøkjell f. 1941,
            begravet på Flå  kirkegård
23.11. Jenny Einarsen f. 1922
24.11. Signe Kris  ne Løvø f. 1919
27.11. Per Einar Hansvold f. 1951
03.12. Ellen Johanne Haugen f. 1926
12.12. Kjellaug Kristensen f. 1935
14.12. Laura Marie Bjørgvik f. 1933
18.12. Petra Olaug Solstad Henriksen
            f. 1946
22.12. Ovald Arthur Magnar 
            Bjørhaug f. 1929
23.12. Agnes Storrø f. 1931
27.12. Kåre Berg f. 1928
31.12. Brit Wanvik f. 1938
03.01. Peder Foss f. 1931, begravet
            på Hølonda kirkegård
11.01. Ivar Johan Iversen f. 1946
12.01. Tore Friberg f. 1999
21.01. Berit Ljøkjell f. 1961

23.01. Kjell Tømmerdal f. 1972

Horg sokn
Døpte:
15.11. Johanne Østerås Bjerkan
            June Kravik-Skjærli
            Morten Buum Henriksen
            Johannes Pedersen Hopstad
06.12. Emil Pedersborg Vanebo
31.01. Alma Sofi e Lund
            Andreas Lystad Askimdal

Døde:
09.12. Johan Hovin f. 1946
06.02. Solveig Kvålsvoll f. 1928,  
            begravet på Melhus kirkegård
15.02. Joar Margido Grø  e f. 1928
17.02. Anne Marie Tilseth f. 1941

Hølonda sokn
Døpte:
08.11. Elling Groeggen Konstad
26.12. Marie Klingen Langseth
31.01. Ole Unsgård Selvnes

Døde:
28.11. Leona Chris  na Estenstad 
            f. 1931

Flå sokn
Døpte:
29.11. Max Prestmo Raphaug
06.12. Adrian Bjerkset Bertelsen
            Olav Wendelbo
30.01. Maja Cathrine Fonn Nyeng 
Bjørgen, døpt i Nidaros Domkirke

Døde: 
26.01. Dagny Hermanstad f. 1961
18.02. Jarle Gaustad f. 1946

Konfi rmasjons-
gudstjenester

Det er vedta   nye  dspunkter 
for konfi rmasjonene:

• Hølonda 5. september
• Melhus 12. og 19. september
• Flå 12. september (eventuelt i
   Horg kirke)
• Horg 19. september

Les mer om hvordan avgjørelsen 
er ta   på www.kirken.no/mel-

Har dere få   barn i 
familien?

Husk å melde dåp så snart 
planene er klar. 

Se kirken.no/melhus for 
informasjon og påmelding.

Lurer du på noe, ring 
kirkekontoret tlf. 72 85 86 21

OBS! OBS!
Se oppdaterte lister på vår net-
tside kirken.no/melhus og i lokal-
avisene. 

Dersom det åpnes for andakter på 
sykehjemmene i forbindelse med 
påskehøy  den, vil det annonseres 
på vår ne  side og i lokalavisene».

Horg sykehjem
takker hjertelig for mo  a   
pengegave e  er Signe Løvø og 
Kåre Berg sine begravelser.

Buen Helse- og Omsorgssenter 
vil takke pårørende og givere for 
gaven de har mo  a   i forbindelse 
med Ellen Johanne Haugen sin 
begravelse.

Takk
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Søndag 21. mars
Maria budskapsdag
Flå kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Menighetens årsmøte
Ofr.: Diakoniarbeidet
Hølonda kirke kl 14.00
Tårnagentdag
Hølonda kirke kl 17.00
Familiegudstjeneste v/Løvik og 
Hafnor Sandberg
Tårnagentene deltar
Ofr.: Barne- og ungdomsarbeidet
Menighetens årsmøte
Kirkeskyss: Ola Næve tlf. 480 13 863
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand

Palmesøndag 28. mars
Lundamo misjonshus kl 17.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Ofr.: Lundamo misjonshus
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand

Skjærtorsdag 1. april
Horg kirke  kl 17.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste v/Løvik
Gåsbakk misjonshus kl 18.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Na  verd
Ofr.: Gåsbakk misjonshus
Kirkeskyss: Idar Eid tlf. 913 03 102
Melhus kirke kl 19.30
Skjærtorsdagsgudstjeneste v/Sand

Langfredag 2. april
Melhus kirke kl 11.00
Langfredagsgudstjeneste v/Sand

Påskea  en 3. april
Gapahuken v/Morsjøen, Jårakjølen 
kl 12.00
Påskeandakt v/Løvik
Flå kirke kl 23.00
Midna  sgudstjeneste v/Vespestad
Ofr.: Kirkens nødhjelp

Påskedag 4.april
Horg kirke kl 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Løvik
Melhus kirke kl 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Sand

2. påskedag 5. april
Flå kirke kl 11.00
Høy  dsgudstjeneste kl 11.00 v/Løvik
Ofr.:  Flå kirkestue
Hølonda kirke kl 11.00
Høy  dsgudstjeneste v/Sand
Ofr.: Normisjon. Kirkeskyss: 
Marie Kulbrandstad tlf. 481 60 481

Lørdag 10. april
Melhus kirke kl 12.00-14.00 og 15.00 
– 17.00
Samling med 5- og 6-åringene v/
Hafnor Sandberg

Søndag 11. april
2.s. i påske  den
Flå kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Ofr.: Helg i bygda
Melhus kirke kl 11.00
Barnas påskedag v/Løvik og Hafnor 
Sandberg
Utdeling av 5-årsbok
Melhus kirke kl 14.00
Barnas påskedag v/Løvik og Hafnor 
Sandberg
Utdeling av 6-årsbok

Søndag 18. april
3.s. i påske  den
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Morland
Avskjedsgudstjeneste for Morland

Søndag 25. april
4.s. i påske  den
Horg kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Vespestad
Hølonda kirke kl 12.00
Samling for 6-åringene
Hølonda kirke kl 14.00
Familiegudstjeneste v/Løvik og Haf-
nor Sandberg
Utdeling av 6-årsbok
Ofr.: Menighetsarbeidet
Kirkeskyss: 
Elfrid Blokkum tlf. 932 19 754
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Sand

Søndag 2. mai
5.s. i påske  den
Horg kirke kl 18.00
Samtalegudstjeneste v/Vespestad  
Melhus kirke kl 10.30 og kl 13.00
Samtalegudstjenester v/Sand og 
Ljøkjell
Melhus kirke kl 15.30 og kl 18.00
Samtalegudstjenester v/Løvik og 
Ljøkjell

Onsdag 5. mai
Flå kirke/Horg kirke  kl 18.00
Samtalegudstjeneste v/Vespestad
Ofr.: Konfi rmantarbeidet

Søndag 9. mai
6.s. i påske  den
Horg kirke kl 12.00
Tårnagentdag for Horg og Flå
Horg kirke kl 17.00
Familiegudstjeneste v/Vespestad 
og Hafnor Sandberg
Tårnagentene deltar
Hølonda kirke kl 11.00
Diakoniens dag
Gudstjeneste v/Sand og Njøs
Ofr.: Diakoniarbeidet
Kirkeskyss: 
Ola Næve tlf. 480 13 863
Melhus kirke kl 11.00
Høymesse v/Løvik

Torsdag 13. mai
Kris   Himmelfartsdag
Melhus kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Sand

Søndag 16. mai
Søndag før pinse
Flå kirke kl 11.00
Gudstjeneste v/Løvik
Ofr.: Misjonsprosjektet

17. mai
Melhus kirke kl 10.00
Festgudstjeneste v/Sand
Horg kirke kl 10.30
Festgudstjeneste v/Vespestad
Hølonda kirke kl 11.00
Festgudstjeneste v/Løvik
Ofr.: Barnegospelkoret
Kirkeskyss: Idar Eid tlf. 913 03 102
Flå kirke kl 12.00
Festgudstjeneste v/Vespestad



Full distribusjon

Lundamo
7 - 23 (8 - 21)

Hovin
7 - 23 (8-21)

Ler
7 - 23 (8 - 21)
Søndag: 10-22 

Døgnvakt:
mobil: 414 52 610

7288 Soknedal
Epost: stobb@gauldalen.no

www.melhusauto.no  
tlf:72 85 28 50

Tlf. 72 85 72 50

Tlf: 72 85 34 34
knut.veien@anleggstjenester.no

Returadresse:
Kirkekontoret,
Postboks 55,
7221 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.


