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Takk for den fine sommeren!

Gud gir oss rikelig av alt, for at vi skal nyte det. (1.Tim.6,17)



Vi går i kirka
5. sept. – lørdag
Orkanger kirke kl 10/11/12/13/14
Konfirmasjon. Hammervik-Owen.
Sødal. Wróbel
6. sept. - Vingårdssøndagen
Orkanger kirke kl 11/12
Konfirmasjon. Hammervik-Owen.
Sødal. Wróbel
13. sept. – 15. s. i treenighetstiden
Orkanger kirke kl 11
Konfirmantpresentasjon. Hammervik-
Owen. Wróbel
Geitastrand kl 11
Gudstjeneste. Rugland. Wróbel
Søvasskjølen fjellkirke kl 11
Fjellkirkedagen. Thomassen. Orkland
mannskor.
19. sept. – lørdag
Orkdal kirke kl 10.30/12/13.30
Konfirmasjon. Bakken. Sødal. Wróbel
Moe kirke kl 10.30/12. Konfir-
masjon. Rugland. Wróbel
20. sept. - 16. s. i treenighetstiden
Orkdal kirke kl 10.30/12
Korfirmasjon. Bakken. Sødal. Wróbel
Geitastrand kirke kl 10.30/12
Konfirmasjon. Thomassen. Wróbel
27. sept. – 17. s. i treenighetstiden
Orkdal kirke kl 11. Konfirmantpre-
sentasjon. Bakken. Wróbel
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste . Rugland. Wróbel
Moe kirke kl 19
Konfirmantpresentasjon. Rugland.
Wróbel
4. okt. – 18. s. i treenighetstiden
Orkdal kirke kl 11
Konfirmantjubileum. Lilleberg. Wróbel
Orkanger kirke kl 11
Konfirmantjubileum. Hammervik-
Owen. Wróbel
25. okt. – Bots- og bønnedag
Orkanger kirke kl 11. Gudstjeneste.
Hammervik-Owen. Wróbel
Geitastrand kirke kl 11. Konfirmant-
presentasjon. Rugland. Wróbel
Moe kirke kl 19
Gudstjeneste. Rugland. Wróbel
1. nov. – Allehelgensdag
Orkanger kirke kl 11
Minning. Bakken. Wróbel

Moe kirke kl 11
Minning. Rugland. Wróbel
Orkdal kirke kl 19
Minning. Bakken. Wróbel
Geitastrand kirke kl 19
Minning. Rugland. Wróbel
15. nov. – 24. s. i treenigheten
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Thomassen.
Innsettelse av prostiprest Lilleberg.
Wróbel
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. Konfirmantjubileum.
Foseide. Wróbel
22. nov. – siste s. i kirkeåret
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel
Orkanger kirke kl 11
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel
Geitastrand kirke kl 13
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel
29. nov. - 1.s. i adventstiden
Stokkhaugen kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel
Moe kirke kl 11
Lys Våken. Rugland. Sødal. Wróbel
Orkdal kirke kl 17
Vi synger julen inn. Bakken. Wróbel
Geitastrand kl 19.30
Vi synger julen inn. Rugland. Wróbel

Løkken og Meldal

6. september
Meldal kirke kl. 11.00 – Gudstjen-
este ved Sokneprest Jonas Jensen
Dahlberg, prost Dagfinn Thomassen.
organist Johanne Bjørkhaug og
klokker Monica Hellem. Nattverd.
Etter gudstjenesta blir det kirkekaffe
på bedehuset som velkomsfest for
den” nye” soknepresten og den nye
organisten.
20. september
Meldal kirke kl. 11.00 – Gudstjen-
este ved Sokneprest Lars Sperre, or-
ganist Johanne Bjørkhaug og klokker
Monica Hellem. Utdeling av 4-års-
boka. Høsttakkefest.

20. september
Løkken kirke kl. 15.00 – Gudstjen-
este ved Sokneprest Lars Sperre, or-
ganist Johanne Bjørkhaug og klokker
Heidi Snuruås. Utdeling av 4-års-
boka. Høsttakkefest.
11. oktober
Meldal kirke kl. 11.00 – Gudstjen-
este ved Sokneprest Lars Sperre, or-
ganist Johanne Bjørkhaug og klokker
Monica Hellem. Nattverd.
11. oktober
Løkken kirke kl. 14.00 – Gudstjen-
este ved Sokneprest Lars Sperre, or-
ganist Johanne Bjørkhaug og klokker
Monica Hellem. Nattverd.
1. november
Løkken kirke kl. 17.00 – Allehelgens-
gudstjeneste ved Sokneprest Jonas
Jensen Dahlberg, organist Johanne
Bjørkhaug og klokker Heidi Snuruås.
1. november
Meldal kirke kl. 19.00 – Allehelgens-
gudstjeneste ved Sokneprest Jonas
Jensen Dahlberg, organist Johanne
Bjørkhaug og klokker Monica
Hellem.
8. november
Løkken kirke kl. 11.00 – Gudstjen-
este ved Sokneprest Jonas Jensen
Dahlberg, organist Johanne
Bjørkhaug og klokker Heidi Snuruås.
Nattverd.
15. november
Meldal kirke kl. 11.00 – Gudstjen-
este ved Sokneprest Lars Sperre, or-
ganist Johanne Bjørkhaug og klokker
Monica Hellem. Nattverd.
29. november
Meldal kirke kl. 19.00 – Gudstjen-
este ved Sokneprest Jonas Jensen
Dahlberg, organist Johanne
Bjørkhaug og klokker Monica
Hellem. Vi tenner første lys i vår ad-
ventsstake. Nattverd.
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Snillfjord

20. september
Snillfjord kl 11.00 (Jon Nilsen)
27. september
Snillfjord, 11.00 (Jon Nilsen)

11. oktober
Snillfjord, 11.00 (Jon Nilsen)
1. november
Snillfjord, 11.00 (Jon Nilsen)

Vi tar forbehold om endringer.
Se annonse i Søra på torsdagene!

Andakten ved Åse Rugland

Uforutsigbarhet

I februar var vi på ferietur til Tenerife.
Det var en flott tur med sol, bading
og flotte opplevelser. Søndag 23. feb-
ruar skulle vi reise hjem. Vi skjønte
om morgenen at det kanskje kunne
by på problemer. Lufta var gulgrå av
støv. Calima var et ord vi stiftet bek-
jentskap med. Flyplassen ble stengt,
det blåste orkan og det var farlig å
oppholde seg utendørs. Vi visste ikke
om vi fikk noe sted å bo om natta,
visste ikke når vi kom hjem. Jeg opp-
levde det ikke utrygt, men jeg kjente
veldig sterkt på uforutsigbarheten.
Onsdag 26. februar kunne vi reise
hjemover, men da fikk vi høre enda
en urovekkende nyhet. Det var koro-
nautbrudd på et hotell i byen der vi
var. Et intenst håp om at det ikke
hadde rammet vårt hotell i tillegg.
Det hadde det ikke og vi kom oss
hjem. Da vi kom ned på Værnes sa
jeg til meg selv at det var godt å
komme hjem til det vante og forut-
sigbare. Jeg hadde ikke noen anelse
om hva som var i vente noen få
dager senere. Selv med noen for-
varsel i media kom pandemien og
nedstengning brått på. Forutsig-
barheten i hverdagen var der ikke
lenger.

Tida som har gått fra februar til nå

har vært ei annerledes tid. Det ser
heller ikke ut til å bli mer forutsigbart
på en stund. Det har vært veldig an-
nerledes å jobbe som prest. Det har
vært utfordrende på godt og vondt.
Jeg tenker på alle dem som ikke fikk
den avskjeden med sine kjære som
de hadde ønsket å få. Sosial dis-
tansering har sin tøffe pris, selv om
det er nødvendig. Det er ikke lett å
ha lyst til å gi en klem, men ikke få
lov til å nærme seg. Det er rart å
samles i kirka og ikke få sitte tett
sammen. Det er mye som er an-
nerledes og som også vil bli an-
nerledes framover.

Det å kjenne på uforutsigbarhet var
ganske nytt for meg, privilegert som
jeg er, oppvokst i Norge i velstands-
tid. Ser man bakover i historien og
løfter blikket ut i verden er uforutsig-
barhet noe mennesker har levd med
og lever med. I det gamle testa-
mentet står det mye om folks levekår
2-3000 år tilbake i tid. Mennesker,
som fra naturen av var som oss, men
som var født inn i ei anna tid og
under andre levekår. Det er inn i den
tida blant annet Salmenes bok ble
skrevet. I Salme 139 står det om Gud
«Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier». Akkurat
nå synes jeg det er godt at disse or-
dene ikke er skrevet i Norge i 2010,

men ble skrevet ned i tøffe kår i en
uforutsigbar verden. Jeg tror disse
ordene også taler til oss, ikke som
billige ord og enkel løsning på det at
verden er krevende, men som ord
om at håpet og kjærligheten sprenger
alle grenser. Frykten, uforutsig-
barheten og krevende tider må vi
leve med. Samtidig med dette klam-
rer jeg meg til håpet og troen på en
Gud som er der for oss og som selv
ble menneske og kjente på kroppen
hvordan det er å leve livet slik livet
er.

Så er bønnen for høsten og vinteren
at vi snart skal gå mot bedre tider.
Ta vare på hverandre! Smittevern er
nestekjærlighet i praksis.
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Du bærer med deg verdens beste
budskap!
Det sa biskopen til Jonas Jensen
Dahlberg etter ordinasjonsgudstjen-
esta i Meldal kirke søndag 3. mai.
Dahlberg har fungert som
sokneprest i Meldal ei tid, men
denne dagen ble han ordinert til
prestetjeneste av biskop i Nidaros
Herborg Finnset. På grunn av smit-
tevernet var det bare noen få fra fam-
ilien og medarbeidere i menighet og
prosti som fikk være tilstede i kirka,
men vi var mange som fulgte med på
den digitale overføringa av den fine,
høytidelige og personlige gudstjen-
esta. Menighetsbladet tar inn noe av
det som Hilde Stina Elshaug skrev
på Meldal.no:

Jonas bor i Trondheim, men syns
aldeles ikke det er langt å pendle. -
Det er rett frem fra Byåsen, så jeg set-
ter på cruisekontroll og lydbok nå
som det er så ensidige nyheter på ra-
dioen. Jeg benytter tiden godt og
tenker mye i bilen, følger nyhets-
bildet og starter ofte på en tekst
allerede på mandag, men da kan det
ende med noe helt annet i slutten av
uka etterhvert som aktuelle temaer
dukker opp.

-Jeg liker å være godt forberedt og ha
full kontroll, og noterer absolutt alt
jeg vil si. Jeg er jo fortsatt fersk, men
kan også ta ting på sparket, spesielt
når det er barn som er hovedper-
soner, da blir det sjelden helt som
planlagt.

Prekenene skriver jeg selv, men kan
bli inspirert av andres. Det er vanlig
at prester samarbeider og utveksler
erfaringer. Jeg bruker ofte gamle tek-
ster og prekener på YouTube som in-
spirasjon. Så gjelder det å gjøre
teksten i Bibelen dagsaktuell.
Vi spør om Jonas har noen forbilder,
eller har tanker om hvordan han vil
bli oppfattet som prest, men han sier
at fokuset i prekenen er utfordringen
med å treffe alle aldersgrupper, man
må observere og prøve å treffe ulike
interesseområder så godt man kan.
-Alt jeg gjør går gjennom Menighet-
srådet, så det gir en trygghet.
-Fra advent kommer en ny liturgi, og
det kommer til å bli utfordrende når
jeg har forholdt meg til én liturgi
gjennom studietiden.

Har skutt gullfuglen
-Det var en god stab jeg møtte her
for to år siden. Jeg ble godt tatt imot,

fikk jobben som prest og fikk da
bekreftet at det er et godt fellesskap i
prostiet - jeg trives veldig godt og
føler at jeg har skutt gullfuglen ved å
komme hit.

Slipp Jesus inn i hjertet!
Jonas Dahlberg leste fra Det hellige
evangelium, Johannes åpenbaring
kap 16. og holdt en god, personlig
tale hvor han fortalte om bakgrunn
for at han sto som prest i dag.
-Dette er en dag jeg har sett frem til i
mange år. Som konfirmant tenkte jeg
mye på hvem Gud er, jeg var nysgjer-
rig og tenkte på dette i mange år til
jeg som 18-åring fikk en opplevelse
som forandret livet mitt. Jeg fikk en
indre bekreftelse - opplevelsen var så
tydelig at jeg forsto at det var Gud
som ga seg til kjenne.
Jeg hadde lest mye i Nytestamentet
og da jeg fikk diktet "Fotsporene i
sanden" av min mor, forsto jeg den
store sammenhengen og hvorfor

Ordinasjon av ny prest



Bibelen har relevans i dag. Det var
da jeg bestemte meg for å studere
teologi.
-Utfordringen til alle i dag er å slippe
Jesus inn i livene våre. Der Jesus er,
er det glede, kjærlighet og fred - sorg
skal bli forvandlet til glede.

Prost Dagfinn Thomassen snakket fra
hjertet da han talte til den nye
presten, Jonas J. Dahlberg: -Vi gleder
oss over at Meldal og Løkken
Menigheter har fått akkurat deg til
prest. Du har egenskaper som gjør
deg godt egnet. Du er nysgjerrig, lyd-
hør samvittighetsfull, vi kan stole på

deg. Jeg er glad for at menigheten gir
uttrykk for at de har blitt glad i deg,
og glad for deg.

Biskop Herborg Finnset: - Kjære
Jonas Jensen Dahlberg, til lykke med
dagen. Jeg er helt sikker på at du er
omsluttet av menighetenes omsorg
og omtanke.
Ved den ordinasjonsgudstjenesten vi
feirer i dag, bekrefter kirka ditt kall.
Gå med frimodighet, du er aldri
alene, Guds gode hellige ånd går
med deg deg. Gå med frimodighet,
Jonas, du bærer med deg verdens
beste budskap, du bærer med deg

håpet i dine hender i dine ord og ditt
blikk.
Se på deg selv og andre med barmh-
jertighetens blikk.
Pålegger og formaner deg at du
forkynner Guds ord, omsorg for hvert
enkelt menneske, leve etter Guds
ord.“Så erklærer jeg at du er rett kalt
prest i vår kirke, med den myndighet
og det ansvar som hører til ditt hel-
lige kall, etter Guds ord og vår kirkes
ordninger”.
Dette er en gledens dag, kjære
menighet, la oss ta imot ham i
kjærlighet!
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Hjertelig takk for vennlig deltakelse,
oppmerksomhet og minnegave ved
min kjære ektefelle og vår far Mag-
nar Steigedals bortgang. Takk til Mel-
dal Helsetun for god og omsorgsfull
pleie.
Laila Steigedal, Frank Roger og Ingrid

Gunni

Takk for vennlig deltagelse, blomster
og pengegaver ved Knut Svinsås-Loe
sin bortgang.

Ingrid og Erik

Takk for oppmerksomhet i
forbindelse med min 70-års dag, og
takk til Meldal menighet for boka jeg
fikk.

Berit Mogset

Takk for all oppmerksomhet i
forbindelse med 85-årsdagen min.
Takk til Meldal menighet for planten
jeg fikk.

Jon Skjølset

Takk for all vennlig deltagelse ved
Einar Lillemo sin bortgang og be-

gravelse. En spesiell takk til betjenin-
gen ved Løvbytunet for god omsorg.

Odd Evert og Arild m/ familier

Hjertelig takk for all oppmerksomhet
og vennlig deltagelse ved vår far Leif
M. Wolds begravelse.

Familien

Tusen takk for andaktsboken fra
menigheten og oppmerksomhet på
70-årsdagen min.

Aud Inger Kalseth

Takk til Meldal menighet, Meldal
Pensjonistforening og slekt og venner
for oppmerksomheten jeg fikk på 90-
årsdagen min.

Elisabet Stokke

Takk for vennlig deltagelse og opp-
merksomhet ved Kari Hilstad sin
bortgang og begravelse. Takk også
for pengegaven til ansatte på Heim-
tun og Rehaben ved Meldal Helse-
tun.

Ruth og Ola m/ familier

Takk for blomster og gaver på dagen
min. En spesiell takk til Meldal
menighet for planten jeg fikk.

Mille Bjørkøy

Takk for oppmerksomheten ved An-
ders Rises bortgang.

Anna
Oddveig og Stig Ove m/ fam.

Takk for vennlig deltagelse ved Odd-
mund Kvams bortgang og begrav-
else.

Liv Jorunn m/ familie

Takk til barn, svigerbarn, barnebarn,
oldebarn, slekt og venner for blom-
ster, gaver og telefonsamtaler på min
90-årsdag.

Borghild K. Ringli

Takk for vennlig deltagelse, blomster
og pengegaver ved Joralf Halsetrøn-
ning sin bortgang.

Målfrid med familie

Takkeannonser
Meldal menighetsblad og Kirkedøra i Hemne og Snillfjord har hatt tradisjon for å ta inn
takkeannonser. Dette vil vi fortsette med i det nye felles menighetsbladet også. Det vil koste
kr 250.- for å sette inn en takkeannonse etter gravferd eller fødselsdag.
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Velkommen Johanne!

Hva fikk deg til å søke på stillinga
som kantor i Meldal og på Løkken?
Det stod i stillingsannonsen at det å
drive med kor var en del av jobben,
noe som vakte min interesse. Jeg har
lyst til å videreføre det arbeidet jeg
selv har vært en del av i oppveksten,
da jeg opplevde det å synge i jente-
koret i menigheten som veldig
meningsfylt.

Hvilken erfaring har du med deg fra
Rindal, der du har jobba en toårs-
periode?
Jeg starta barnekor der også, og var
med på ulike prosjekter og konserter,
noe som var inspirerende i tillegg til
gudstjenester og kirkelige handlinger.
Jeg underviste også noen orgelelever,
det var positivt.

Hva ønsker du å vektlegge i jobben din?

Målet er å skape gode musikkop-
plevelser for alle som besøker kirka,
og spesielt for barn og unge. Jeg syns
det er viktig å legge til rette for
meningsfulle gudstjenester og at de
som deltar får fine og minnerike op-
plevelser. Det er viktig at musikken
kan formidle noe både i sorg og glede.

Har du andre kvalifikasjoner enn de
rent formelle som gjør deg godt
skikket til jobben?
Jeg brenner for barnekorarbeid, og
har vært engasjert Ung kirkesang
gjennom å delta på korsommer-
skoler, og der har jeg også vært
medlem i landsstyret.

Ofte blir vi påvirket av andre når vi
skal velge yrke, har du noen forbilder
som påvirket deg til å satse på denne
yrkesveien?

Gretha Loe og jentekoret har defini-
tivt betydd mye, og engasjementet i
Ung kirkesang. Tante Petra som er
domorganist i Nidarosdomen har
selvsagt vært til stor inspirasjon. Jeg
kommer ellers fra en musikalsk fami-
lie der korarbeid og menighetsliv
betyr mye.

Hvilke oppgaver skal du ha i tillegg til
gudstjenester og kirkelige handlinger
i høst, er det nye ting du vil satse på?
Alt som har med musikk i kirka å
gjøre blir mitt område, som kon-
serter, barnekorarbeid og
salmekvelder. Jeg skal også dirigere
to ulike kor, Caritatis og Orkla
gospelkor, det blir spennende.

Hva tenker du om musikkens rolle i
kirkerommet og i kirka generelt?
Musikken kan understreke og kom-

Johanne Bjørkhaug har
starta som kantor i
menighetene i Meldal og på
Løkken, noe vi gleder oss
over. Johanne er fra Storås
og godt kjent i menighetene
fra før. Etter musikklinja ved
Orkdal vidaregåande skole,
har Johanne gått musikk-
folkehøyskole på Viken, og
studert kirkemusikk ved
Norges musikkhøyskole i
Oslo. Hun har også to år
bak seg med masterstudium
i barne- og ungdomsko-
rledelse i Tyskland, og er
godt kvalifisert for jobben.
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plementere det som blir sagt, hente
fram følelser, skape ny og annen
forståelse for kirkas budskap. Ved å
bruke flere sanser opplever vi ulike
ting, budskap formidles på ulike
måter. Som kantor får en være med å
bidra i mange ulike faser i livet, det
er utfordrende men givende. Det er
viktig å møte alle der de er.

Hvilken musikk hører du selv på i til-
legg til kirkemusikk?
Jeg liker mye forskjellig, hører en del
på folkemusikk, og liker best norske
artister.

Er det mulig å spørre deg om å spille
og synge i andre sammenhenger enn
i kirka?
Ja, det går alltid an å spørre om det
på ulike type arrangement, det er en
fin måte å bli kjent med folk på. Jeg
har kjøpt hus i Bergslia og satser på å
bli her.
Til slutt spør vi Johanne om det er

noe annet hun vil si til menighets-
bladets lesere. På det spørsmålet
svarer hun at hun gleder seg til å
komme i gang, treffe folk og være
med å bidra i menighetsarbeidet.
Vi gleder oss til å høre mer fra denne
dama, og syns det er veldig flott at

hun skal jobbe i menighetene våre!
Vi regner med at Johanne blir å se og
høre i hele Orkland!

Hjertelig velkommen, og lykke til Jo-
hanne!!

Laila Ovesen Syrstad
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Årets konfirmanter
Konfirmanter i Orkanger
kirke 5. og 6. sept
Aida Rønning Remnes
Aileen Røkke Solstad
Albert Helbæk
Andrea Vikan Myhre
Ariana Jaff
Arild Sundli Fossvoll
Asgeir Gangaas
Ask Rønning Remnes
Christine Bratlie
Dennis Fjeldem-Brynildsen
Edvard Lund
Eliza Martinsen Larsen
Ellinor Robertsdatter
Emil Santos Schanke
Erik Solem
Fredrick Adolfsen
Hanne Sivertsen
Hedda Aalid
Ida Fossvoll Røen
Ida Garberg
Ingvild Engan Aas
Isabelle Hoff Hovde
Izabella Maiorova
Jakob Oddli Figenschau
Jason Lee Rogge
Lars Egil Grødal
Lea Kjevik
Lene Wold
Linus Grande Ivarsen
Lukas Hansen
Magnus Bonvik
Marcus Olsen
Maren Dragset Løfshus
Maria Selnes
Marion Rønning Svorkmo
Marthine Lindaas
Oskar Hansen
Ronja Hillestad
Brandsvikhaug
Signe Kristine Syrstad
Sigrid Kvernmo
Silje Rindalsholt Ross
Stine Lise Kristiansen
Thea Christin Berge
Tilda Haugen Rømmesmo
Tobias Isdal Svorkås
Torbjørn Prestmo
Tuva Jamtøy Løvstrand

Konfirmanter i Moe kirke
19. september
Andrea Margrethe Garberg
Myren
Elias Jonli Smørholm
Elin Marie Bakke
Emil Gjøås Belsvik
Erik Skjetnemark Arntzen
Erling Nikolai Eggamo
Hanne Stølhaug
Inger-Lise Wuttudal
Jonas Skurengslien Myhre
Lars Lystad Svorkdal
Leah Snildal-Mostuen
Tina Ebbesen
Tuva Skar Kristiansen
Tølløv Solligård
Øistein Røen Grande
Ådne Hoston Stiklestad

Konfirmanter i Orkdal
kirke 19. og 20. sept
Ailin Elvida Fagerli
Aina Tronstadhagen
Anne Berit Halvorsen
Auset
Berit Marie Hofstad
Daniel Landrø
Eine Marie Garberg-Pet-
tersen
Elida Gjønnes
Elise Fegstad Anthonsen
Erlend Skålholt Kvernvik
Haakon Strømsvåg
Hanna Kristine Brattset
Hans-Arvid Skjærvik
Solberg
Henriette Wilsgård
Pettersen
Ida Ljøkelsøy
Ine Marie Stølhaug-
Halgunset
Jon Anders Lohn Rugland
Jorid Molde
Julie Agnessa Rikardsen
Julie Krokdal Sæther
Karen Emelie Melbye
Kristela Marta
Apsite-Ciesule

Magnus Steien Løseth
Mari Sæther
Markus Skjærseth Bekken
Markus Solem Brattås
Markus Villedieu Stenseth
Martin Slupphaug Tallerås
Nora Mathilde Løkken
Odin Solem
Oliver Løseth Risli
Rebecca Straumstøyl
Bakken
Rune Thomassen Røhme
Sander Husby Hegseth
Sandra Skorild
Sanna Jentoft Øien
Sindre Mælen Langmo
Sivert Jensen
Sivert Metlie Sommervold
Tobias Løseth
Tuva Hafting Buan
Vegard Leraand
Victor Mjøen Fossum

Konfirmanter i Geitastrand
kirke 20. sept
Ane Sigrid Tungen
Helga Tungen
Kjell Kristian Magnussen
Isdal
Oliver Noah Ofstad
Nordvik
Una Marie Bjørnsvik
Johannesen
Victoria Tøndel-Bergem

Konfirmanter i Snillfjord
kirke 20. sept
Amund Ramvik Berg
Anette Lian Volden
Eirik Håvik Hafsmo
Eirik Krokstad
Eline Johanna Hafsmo
JoakimValstrand
Magnus Aa Hafsmo
Marilena Pervik Olden
Martin Lien Skårild

Konfirmanter Løkken
26. september
Henrik Bustad
Maren Hansen Tallerås
Marcus Rindal Bye
Jonas Hegle
Tobias Stafne Fridtjofsen
Sander Brevik Husby
Tonje Berit Furuheim
Even Haugen Wexelsen
Mina Sofie Moen
Tømmernes
Marlene Gården
Ole Johannes Sæther
Celine Furulund Dagsgård
Marlena Olivia Mutnik

Konfirmanter Meldal 27.
september
Ingrid Bjørnerud Børset
Tormod Aas
Ane Muan Skagemo
Agnes Ramstad
Guro Løvseth Ånesbug
Arnhild Ustad Hove
Torkel Rudland
Anna Margrete Wiggen
Glein
Marte Mogset
May Kjenstadbakk
Midtlyng
Tonje Duås Løseth
Sondre Gjøås Grytbakk
Frøya Ramstad
Morten Grut
Emma Eliasen Stølen
Terje Ustad
Magdalena Holdynska
Stine Lise Kristiansen
Marthe Dragseth.
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Vigsling av Ingrid diakon i Orkdal

2. pinsedag , den 1. juni, var den
store dagen kommet, da Ingrid Holte
Karlsen skulle bli vigsla til diakon.
Ho hadde jo helst sett for seg at det
skulle skje i Orkanger kirke som har
vært hennes og hennes families
kirke i mange år. Her har ho hatt
dåp og konfirmasjoner, som lærer
deltatt på mange skolegudstjenester
og som klokker i mange år føler ho

seg nokså heime der i kirka Og
klokkertjeneste i Orkanger kirke skal
ho utføre også i framtida.
Men smittesituasjonen har ført til at
mange planer og ønsker må endres.
Orkdalskirka på Fannrem er større,
men likevel var det bare tillatt å in-
vitere 50 personer til å få være med
på denne høgtidelige handlinga.
Så ble biskopen i Nidaros, Herborg
Finnset, utsatt for ei sykkelulykke, og
kunne ikke stå for vigslinga. Men i
Nidaros bispedømme er det jo to
biskoper, så den nye preses, Olav
Fykse Tveit , måtte steppe inn som
vikar. Dermed fikk Orkdal besøk av
den nye preses i bispekollegiet, og
biskop i Nidaros domprosti, som
denne dagen utførte første vigsling-
shandlinga si som biskop. Det
skjedde hos oss i Orkland!
Gudstjenesta ble direktesendt på
nett, og det var sikkert veldig mange i
bygdene våre som så og lytta til den
fine gudstjenesta. Ingrid holdt ei god
og varm preken og det var god sang
og fin musikk. Det var også godt for
menigheten å få samles til nattverd,
etter to og en halv måned med
stengte kirker.

Etter gudstjenesta var det kirkekaffe
med hilsener. Her hilste biskop Olav

Fykse Tveit og prost Dagfinn
Thomassen.
Soknerådslederne Liv Digerås Håvik
fra Orkdal og Geir Knutzen fra
Orkanger hadde ordet. Ellers talte
tidligere kirkeverge Margit Sødal,
tidligere diakon i Meldal, Kirsti Kris-
tiansen og diakon i Skaun, Mette
Goa Hugdal.
Sokneprest Pål Ove Lilleberg hadde
en hilsen med bakgrunn i mange års
vennskap og samarbeid i Orkanger
menighet.

B.F.

Bildene fra den store dagen er tatt av
Pål Ove Lilleberg.
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Snillfjord kirke har vært og er en velstelt og vakker kirke som vi Snillfjordinger er stolte av. Jeg
håper den for framtida fortsatt blir stående som et lysende eksempel på ei vakker kirke til glede
for kommunens innbyggere og dens besøkende.

Orkland får en flott kirke

Denne hilsen fra daværende ordfører
Nils Gunnar Vuttudal stod i 100-
årsjubileumsboka til Snillfjord kirke.
Fra planene kom om å bygge en ny
kirke, har Snillfjord kirke hatt en sen-
tral plass i folks liv. Tømmeret ble gitt
gratis og fram til i dag har folk stilt
opp for kirka ved dugnader.
Kirken ble innviet 27.9. 1899 på en
onsdag, fordi biskop Johannes Nilsen
Skaar ville at alle prestene i Orkdal
skulle møte opp.

Snillfjord kirke ligger vakkert til på
en liten høyde ved fylkesvei 714 på
Krokstadøra. Slik den ligger i ter-
renget, synes det som om den ser ut
over bygda og vokter på den.

I 1978 ble det foretatt en ombyg-
ging av kirka ved at våpenhuset ble
utvidet. Tilbygget rommet et nytt
dåpssakristi til høyre for tårnfoten og
bårehus/toalett til venstre for den.
Omfattende vedlikeholdsarbeider
ved kirka ble foretatt i 1991. Disse
ble i hovedsak utført av teknisk etat
ved kommunearbeiderne. Samtidig
ble det anlagt (og utvidet) en skikke-
lig parkeringsplass, noe som har vært
etterlengta i lang tid blant brukerne.

Kirka fikk orgel først i 1931, noe
som berika salmesangen i høy grad.

I 1970 var dette imidlertid modent
for utskifting og ble erstattet med et
nytt. Nyorgelet ble innviet av selveste
dom-organist Ludvik Nilsen som
kom fra Trondheim for å spille på
det!

I forbindelse med 100-årsju-
bileumet kom det nytt rekkverk på
galleriet for å gi organisten en tryg-
gere arbeidsplass. Bygdefolket gav
penger til puter for å sitte mer be-
hagelig i kirkebenkene. Nytt lydan-
legg gjorde det også enklere for alle
å oppfatte Evangeliets glade bud-
skap.

I de siste årene har Snillfjord
kirkes venner gjennom basarer og ut-
lodninger samlet inn penger for å
utbedre kirkens kunstmaling in-
nvendig. Det er også kommet inn
minnegaver ved begravelser til dette
formål. I de siste årene har derfor
kirken innvendig fått nødvendig over-
haling. Derfor fremstår nå Snillfjord
kirke i så god forfatning som ordfør-
eren ønsket seg ved 100 årsmarkerin-
gen. Vi håper at Snillfjord kirkes
venner fortsatt vil være med på å ta
vare på kirken.

Hvor i Orkland?
Orkdal menighetsblad har i en del år hatt en bildekonkurranse der folk kunne sende inn svar på hvor i Orkdal kom-
mune et bilde var tatt. I det siste nummeret av Orkdal menighets-
blad var det bilde fra Grendstuggu Solbu – eller Solbushuset,
Solbu grendahus eller Solbu forsamlingshus. Kjært barn har
mange navn! I mange år var det også gudstjenester i dette huset –
den siste var like etter tusenårsskiftet. Mange sendte inn svar.
Den heldige vinneren av kirkekruset ble: Håvard Opøien.
Vi fortsetter med bildekonkurranse, men heretter blir

spørsmålet: Hvor i Orkland kommune er dette bilde fra? Send
svar på SMS til: 99518155.
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Nytt fra Moe kirke

"Kirken står i bondens tanke på et
høyt sted og for seg selv, fredlyst"
skriver Bjørnstjerne Bjørnson i Syn-
nøve Solbakken. kanskje var det slike
bondetanker som førte til at Moe
kirke i vår har fått fjerna nærstående
trær som stengte for utsikta til og fra
kirka fra Vormstadsida. Kirkebygget
er iallfall meir synlig for flere i soknet
enn på lang tid.

Innvendig har også leder i sokn-
erådet, Øystein Fagerli, og hans råd
fått til ei flott fornying av sakristiet på
østsida av kirka, rommet bak alteret.
Det ble vedtatt å bruke midler fra
legater som rådet disponerer til
denne oppussinga, to minnegaver til
kirka vart brukt så derfor er dette i sin
heilhet finansiert av menigheten.
Komiteen som arbeida med prosjek-
tet var: Anne Bodil Vuttudal, Jorhild
Ljøkjel og Øystein Fagerli. Det vart
kjøpt inn stort bord og stoler fra
Stockholm. Vegger og tak vart malt i

lyse farger. Nye skap vart kjøpt, og
ny kjøkkenbenk med kaffetraktere.
Nå slipper de å ta med seg kaffe på
kanner heimefra til kirkekaffe! Det
var litt mørkt og tungt preg over dette

sakristiet tidligere, men med nye,
lyse farger og nye lysarmaturer har
det blitt et lyst og trivelig rom. Ta
gjerne en tur innom etter ei gudstjen-
este!

Menighetsrådet samla til møte i det nyoppussa rommet.

Kjøkkenskriver Arnt Tronvoll i koronaavstand fra de andre!
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Slekters gang

DØPTE
Orkdal
08.03 Mari Opøien
15.03 Oline Berntsen Nordsteien
29.03 Ola Aunemo-Lo

Edvard Muse
Emma Soyanne Fossmo

26.04 Marie Brovold
07.06 Kasper Sæther Helåsaunet
21.06 Isak Holden Ranes

Stella Wåtland Torgvær
02.08 Ellina Sundli Thomson

Filip Kvam Jørgensen
Theodor Mosbakk Gunnes
Isabell Arsapakdee Gjønnes
Gabriel Paulsen

Orkanger
05.04 Isak Åstvik
10.05 Eva Valderhaug
24.05 Raymond Øvermo,

døpt i Tiller kirke.
21.06 Tiril Slåtbråten-Berg
12.07 Solveig Aurora Monseth

Slupphaug
Miriam Helle Kvernstad
Selma Kvarsnes,
alle døpt i Thamspaviljongen.

08.08 Astrid Johanne Selvnes,
døpt i Thamspaviljongen.

Moe
31.05 Emma Olden-Snøsen
14.06 Ingrid Fagerli Damli
19.07 Mie Storheil Moen

Ane Merethe Petrikke Opøien
Ressem

09.08 Conrad Stengel Knudsen
16.08 Nina Bendiksen Rønning

Amina Oskarsen
Dennis Matheo Vienberg
Sjøvold

Geitastrand
12.04 Odin Stenvik Sletvold
05.07 Per Håkon Haugnes
Lokken
21.06.Sanna Helene Skjuleng
04.07.Lycke Liseth Karlsson
05.07.Leah Resell Melkvik
09.08. Sivert Nordsteien Lund
Meldal
15.03.Oline Wold Carlsen
15.03.Ella Pettersen Hoel
15.03.Oda Gjøås Dørdal
05.04.Noah Aakvik Hellesvik

07.06.Synne Einum Fossen
07.06.Thea Engen Hove
14.06.Ada Sandvik Eriksen
26.07.Miriam Muan
26.07.Marius Muan

VIGDE
Orkdal
04.07 Øygunn Efrusine Mediå og

John Kjartan Ødyn
08.08 Marthe Karlsen og

Gaute Bjørkli Bryne
Linda Kristin Kjerstad og
Kenneth Tjønna

Orkanger
08.08 Elisabeth Johansen og

Sven Bertil Olsen,
viet i Den Gode Hyrdes kapell.

Moe
01.08 Johanne Fagerli og

Magnus Selbæk Haugen
Løkken
21.03.Benedicte Aasen og

Ole Johan Steigedal
Meldal
23.05. Karin Jordet og

Olve Andreas Sætenes
08.08. Ida Wårum og

Johan Andreas Reberg

DØDE
Orkdal
06.03 Jostein Asbjørnslett f. 1931
09.03 Stein Herold Oddstøl f. 1939
13.03 Margit Lium f. 1934
27.03 Monica Bruun f. 1946
22.04 Bjørg Åsta Grøseth f. 1923
01.05 Marte Langås Kvam f. 1993
06.05 Stein Ivar Kvernrød f. 1945
30.07 Grethe OdlaugWormdal f. 1922
02.08 Lise Rikardsen Nordheim f. 1972
Orkanger
05.03 Agnes Karoline Tretøy f. 1930
28.03 Tore Gjengstø,Trondheim f. 1975
29.03 Hans Oluf Ebbesen f. 1941
08.04 Jenny Berg f. 1918
05.05 Randi Wikdahl f. 1964
15.06 Terje Sten f. 1938
19.06 Stein Erik Knutsen f. 1944

20.06 Bjørn Krogstad,Trondheim f. 1950
07.07 Tormod Jønsberg f. 1935
09.07 AslaugHegglundHauknes f. 1936
16.07 Unni Bjørklund Hansen f. 1956
22.07 Inger Frantzvåg f. 1935
26.07 John Ophaug f. 1934
29.07 Holger Solbu,Trondheim f. 1951
31.07 Åse Hegle f. 1945
Orkland
03.03 Oddveig IngegerdMonseth f. 1945
24.04 Andreas Groeggen f. 1926
19.05 Aashild Klungervik f. 1922
27.05 Tore Bjørndal f. 1950
02.06 Gunnvor Berbu f. 1925
16.07 Jenny Nervik f. 1929
Geitastrand
10.03 Paul Olav Hansen f. 1946
13.06 Bergljot Nygård f. 1929
19.06 Odd Klomsten f. 1930
Løkken
11.03. Ingebjørg Brøndbo, f. 1928
17.04.Sonja Karin Smevik, f. 1947
02.05.Einar Lillemo, f. 1926
17.05.Eldbjørg Judith Grøset, f. 1928
Meldal
15.02.Gunvor Lillemo, f. 1918
21.02.Odd Kjøren, f. 1943
21.02.Olaug Alfrida Sørløkk, f. 1918
03.03.Knut Svinsås Loe, f. 1924
02.03.Oddmund Kvam, f. 1947
03.04. Ingebjørg Groeggen, f. 1931
06.05. Ingebrigt Bernhard Groeggen

f. 1929
06.05.Leif Wold, f. 1925
01.05.Marte Langås Kvam, f. 1993
08.05.Kari Alice Syrstad, f. 1937
15.06.Kari Hilstad, f. 1923
15.06.Gjertrud Pauline Steigedal

f. 1959
19.06.Steinar Dombu, f. 1931
25.06. Joralf Halsetrønning, f. 1926
30.06.ArneOddmund Syrstad, f. 1937
10.06.Svein Solli, f. 1940
18.07. Erik Fossmo, f. 1939
Snillfjord
27.02.Gunvor Waagbø, f. 1935
18.04.Gunnar Arvid Waagbø, f. 1933
17.05.Karl Edvard Notøy, f. 1951
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Hva skjer i menighetene?

Vi har en spalte som heter: Det skjer. Her står planlagte arrangement i menighetene våre i bedehus og menighetshus. Men
Menighetsbladet kommer bare fire ganger i året, og mange aktiviteter blir bestemt etter deadline for Menighetsbladet. Nå
har John Egil Bergem og diakonMagne Krogsgaard tatt på seg å oppdatere på nettsidene våre en sak som heter: Hva skjer i
menighetene . Gå inn på: kirken.no/orkland og klikk på Menighetsbladet.Ved sida av dette vil det dukke opp en oppdatert
spalte: Hva skjer i menighetene.
Du som vil kunngjøre slike arrangemener kan sende informasjon til jebergem@gmail.com

August
30. Sø. kl.17.00 Søndagssamling. Linn og Geir Arne Vada. «Med Jesus i hverdagen».

Søndagsskole. Ettermiddagskaffe. Orkdal menighetshus.
Ma 31. kl 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
September
Sø 6. kl 16.00 Møte i Orkdal Normisjon. Taler: Kristine Hjellen Søvasskjølen fjellkirke
Ma 14. kl 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Tor 17. kl 19:30 Norea-møte v/ Svein Anton Hansen Orkdal menighetshus
Ma 21. kl 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Ma 21. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ti 22. kl 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
27. Sø. kl.17.00 Søndagssamling. Silje Ødegaard. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»

Søndagsskole. Ettermiddagskaffe. Orkdal menighetshus
Ma 28. kl. 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Ma 28. kl 19.30 Møte i Orkdal Normisjon. Taler: Inger Brit Rødberg Orkdal menighetshus
Ons 30, kl 19.30 Normisjonsmøte m/ Inger Brit Rødberg Svorkmo misjonshus
Oktober
Ma 5. kl 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Ma 12. kl 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
18. Sø. kl.17.00 Søndagssamling. Taler: Birger Foseide. Søndagsskole. Kveldsmat. Orkdal menighetshus.
Ma 19. kl 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Ma 19. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ti 20. kl 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Ma 26. kl 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Ma 26. kl 19.30 Møte i Orkdal Normisjon. Taler: Birger Foseide Stokkhaugen bedehus
Ons.28 kl 19.30 Normisjonsmøte m/ Magne Krogsgaard Svorkmo misjonshus
November
Ma 2. kl 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
8. Sø. Kl.17.00 Søndagssamling. Orklandfellesskapet. Søndagsskole. Ettermiddagskaffe. Orkdal menighetshus.
Ma 9. kl 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Ma 16. kl 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Ma 16. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ti 17. kl 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Ma 23. kl 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Ons 25.kl 19.30 Temamøte med Normisjon, fellesmøte med Orkdal Normisjon. Svorkmo misjonshus
Ma 30. kl 11-13 Mandagskaffe Orkdal menighetshus

BARNESANG
Oppstart 19. sept. på Orkdal menighetshus kl. 17.30-18.30. Deretter annenhver mandag.

Ny sorggruppe for heile Orkland kommune starter opp i oktober.
Ta kontakt med diakonarbeider Hildegunn Rydland Eikli
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Nytt fra kirkevergen

Det å bygge en ny organisasjon er en
prosess. Nye rutiner og reglementer
skal på plass og implementeres. Mye
er selvfølgelig likt slik som det var før
sammenslåingen av de fire kirkelige
fellesrådene i Agdenes, Meldal, Ork-
dal og Snillfjord. Mange av ansvars-
områdene og arbeidsoppgavene er
fortsatt de samme, og utføres av de
samme personene i nye Orkland
kirkelige fellesråd. Nå er vi en del av
et større fellesskap her i Orkland
kommune, med de fordeler og goder
det medfører. Det er flere å samar-
beide med, og flere å utveksle
kunnskap og erfaringer med.
«Sammenslåingen har som mål å
etablere en ny organisasjon som skal
være effektiv og god i forhold til tjen-
ester til befolkningen, ivareta kirkens

omdømme, bygge en kultur hvor
godt arbeidsmiljø er viktig og styrke
kompetansen».
Den norske kirke og Orkland kirke-
lige fellesråd består av en virkelig
flott gjeng med dedikerte og enga-
sjerte medarbeidere. Vi lærer stadig
noe nytt og utvikler oss, både som
enkeltindivider og som fellesskap.
De digitale gudstjenestene, som ble
startet opp og lansert under Covid-19
pandemien, har vist at kreativiteten
og skapergleden blomstrer. Dette på
tross av, eller kanskje på grunn av,
krevende forhold.
De siste fem månedene har smitte-
vern vært langt fram i panna, og
mange har nok kjent på frykten for å
selv bli syke og det å skulle smitte
noen som ikke har et immunforsvar

som står imot koronaviruset. Ekstra
renhold og forbehold for å unngå
smittespredning har vært gjennom-
ført siden midten av mars, og gjen-
nomføres fortsatt. Dette for at
kirkerommene skal være trygge for
de som er tilstede for å bisette og be-
grave sine kjære, for de som søker
restitusjon og åndelig føde i gudst-
jenester, de som samles for vigsel,
dåp og konfirmasjon. Kirken er til for
folket i både medgang og motgang.
Her skal det være godt og trygt å
være.
Ta godt vare på hverandre, både
sammen og fortsatt i utøvelsen av
«nærhet på avstand»!

Mvh. Silje Ysland,
kirkeverge i Orkland

Søndag 5. juli ble den årlige gudstjenesta ved Vuttudal og Skårild gamle skole holdt. I år ble det friluftsgudstjeneste
med god oppslutning fra bygdafolket. Riktignok ligger den gamle skolen nå i Heim kommune, men Vuttudal hører til
Orkland kommune. Derfor er dette på mange måter ei Snillfjordgudstjeneste, og det var klokker i Snillfjord kirke,
Leslie Fielding, som var forsanger, og den ”gamle” Snillfjordorganisten, Jostein Selnes, som var organist. Prest var
soknepresten i Hemne, Fredrik Danielsen.

Ny prostiprest
Pål Ove starter som prostiprest i Orkdal prosti 01.10.20. Han vil ha tjeneste i alle sokn i prostiet og slik stå til prostens
disposisjon. Han vil ha kontor ved kirkekontoret på Fannrem, og han blir innsatt under høymessen i Orkdal kirke
15.11.
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Vi gjør det meste for de fleste!

Orkdal Varme & Sanitær AS
Fannrem – Tlf 72 48 53 93

72 48 23 20 - firmapost@orklagrafiske.no

LLøøyyppssttrreennggeenn  1144  ––  77330000  OOrrkkaannggeerr  ––  TTllff  998822  9944  996600

7300 Orkanger

SSoollrruunnss  HHeeiimmllaaggaa

Ta kontakt på Tlf. 905 10 945  eller epost
post@orkla-bygdeservice.no

Besøk oss i Megardsvegen 1, 7320 Fannrem 
Vi utfører stell og beplantning av gravsted.

Orkdalsveien 26B
7300 Orkanger

952 26 685 – Orkanger

STØTT ANNONSØRENE
VÅRE! DE STØTTER OSS.

72 48 10 20

www.orkdalenergi.no

www.orkdal-trafikkskole.no  Tlf: 480 21 601

Jostein Høivik, Fannrem 90014012 – 41540799

NLM Gjenbruk

NLM Gjenbruk Orkdal
Tlf. 404 43 471

Ljøkjel, 7320 Fann-
rem

Åpningstider:
Torsdag-fredag 11-16

Lørdag 11-14

Våre annonsører ORKLAND KIRKEKONTOR
Postboks 4, 7321 Fannrem 

Besøksadresse: Blomstervegen 12
Tlf: 72 47 97 50
Åpningstider

Mandag – fredag kl  9 – 14
Tirsdag kl 10 – 14

E-post: post.orkland@kirken.no
Internett/hjemmeside
www.kirken.no/orkland

MELDAL KIRKEKONTOR
Løkkenvegen2, 7336 Meldal

Tlf.: 72 49 51 65
SSNNIILLLLFFJJOORRDD::
Kontortid: tirs.,torsd. og 
fredag kl.09-11 906 80 381 
FANNREM:
Kontoret 72 47 97 50
Servicetelefon prest 92 84 44 81
AAnnssaattttee
Kirkeverge Silje Ysland      909 83 381
Assisterende kirkeverge/kirketjener
Tor Brage Fagerli               915 31 634
Avd.leder personal: 
Margit Sødal (permisjon)
Prost Dagfinn Thomassen 915 12 075
Soknepr. Åse Rugland 986 25 418
Soknepr. Marita Hammervik- Owen

403 34 242
Sokneprest Eldfrid-Marie 
Hollevik Bakken 930 33 641
Menighetspedagog
Liv Randi Henøen Sødal 988 10 996
Diakon Ingrid H. Karlsen    482 75 642
Organistene Wrobel 72 48 55 84 
Sekretær Gunvor N. Kjerstad 
Klokker/diakonimedarb.
Hildegunn Rydland Eikli
Sekretær Geir Olav Valstad
Klokker Terje Håvardstad Jonassen 
Kirketjener Daniel Hellstrøm

MELDAL:
Sokneprest Jonas Jensen Dahlberg:
72495167/40016454
Diakon Magne Krogsgaard: 
72495166/97401280
Avd. leder bygg og gravplasser: 
Noralf Ljøkjel   908 51 459 

SNILLFJORD
Sokneprest Jon Nilsen       906 80381
Kirketjener Leslie Fielding 464 20 921

Orkland kirkelige fellesråd: 
Leder: Helge Klungland
MENIGHETSBLADET

Utgis av Orkland kirkelige fellesråd. 
Redaktør: Birger Foseide

Adresse vedr. redaksjon,
ekspedisjon og økonomi:
Orkland menighetsblad
Orkland kirkekontor, 

Postboks 4, 7321 Fannrem 
KKoonnttoo::  

Mrk. «Gave menighetsbladet»
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Min salme ved Erik T. Loe
Om sommeren finner vi mange kirker som holder åpent
på hverdager, der den som har behov for en pause eller
en stille stund kan få komme inn. Det kan være pile-
grimer på vandring, og andre, som noen fra kirkens egen
menighet.
Når vi møtes til gudstjeneste på søndag, møtes vi i Guds
hus, som ordet kirke egentlig betyr. Der får alle som vil
komme og delta, og for mange var første kirkebesøk da
de ble båret til dåpen. I dåpen var det andre som tok oss
dit, for de ville oss det beste i livet.

Salmen «Vi kommer
til din kirke, Gud»
ble jeg først kjent
med da Meldal jen-
tekor tok den i bruk
for noen år siden.
Salmen, som er nr.
538 i Norsk salme-
bok, er kort, men
desto mer innhold-
srik. Den er konsen-
trert både om hvor
godt vi blir tatt hånd
om, og at vi må
lære og ta vare på,
og gi det beste til
våre medmennesker.
Teksten handler om
den beste grunnen å
bygge livet på. Kirken og menigheten er en av de steder
jeg har fått høre Guds ord, fra jeg ble døpt og til i dag.
Som det står i de siste strofene i salmen, som er tatt fra
dåpsbefalingen, «Og se, jeg er med dere alle dager helt
til verdens ende», vet vi at vi ikke skal gå alene.

Vi kommer til din kirke, Gud, din dør er alltid åpen,
her taler du til oss igjen som første gang i dåpen.
Den grunn du har i dåpen lagt, ditt sterke ja til svake,
bekrefter du skal står ved makt, i Kristus , alle dager.

Du, Hellig Ånd, lær oss å tro og leve for vår neste.
La Ordet vi har hørt, få gro i oss til andres beste.
Du kaller oss til kirke, Gud, det sted hvor vi skal kjenne
at du er med oss livet ut; hver dag til verdens ende.

Erik Loe i aksjon i Meldal kirke.

Fra Eysteinkyrkja på  Hjerkinn som er åpen hele 
sommeren for pilegrimer og turister og hvem som helst.


