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Skulpturer laget av Steinar Garberg i Orkdal kirke

"Langt atti ti’n, i Bethlehem, det
har bibel’n sagt for visst der fødd’
Maria guten som vi veit va’ Jesus
Krist. "
(side 20)

GLEDELIG JUL!



Vi går i kirka

29. nov. - 1. s. i adventstida
Meldal kirke 11.00
Gudstjeneste
Stokkhaugen bedehus kl 11
Gudstjeneste.
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. Innsetting av
kateket.
Snillfjord kirke kl 17
Lysmesse

6. des. – 2. s. i adventstida
Orkanger kirke kl 19.00
Adventskveld – Vi spiller og
synger jula inn

11. des. – fredag
Moe kirke kl 19.00
Vi synger julen inn

13. des. - 3. s. i adventstida
Orkdal kirke kl 11.00
Gudstjeneste
Løkken kirke 11.00
Gudstjeneste
Snillfjord kirke kl 15:00
Vi synger julen inn

15. des.
Løkken Kulturhus
08.30/10.00/12.30
Skolegudstjenester

16. des.
Meldal kirke 09.00/11.00
Skolegudstjenester

20. des. 4. s. i advetstida
Meldal kirke 11.00
Gudstjeneste

24. des – Julaften
Meldal kirke 14.00
Julegudstjeneste
Løkken kirke 16.00
Julegudstjeneste
Tusenårsstedet på Fannrem kl
12.00. Julesamling
Orkdal kirke kl 14/16
Gudstjeneste

Orkanger kirke kl 13.30/
kl 14.30/ kl 15.30.
Gudstjeneste.
Moe kirke kl 14.00/ kl 16.00.
Gudstjeneste.
Geitastrand kirke kl 15.00-
17.00. Åpen kirke
SOS(Snillfjord omsorgssenter)
12.00. Gudstjeneste
Snillfjord kirke 14.00
Gudstjeneste

25. des - 1. juledag
Meldal kirke 11.00
Høytidsgudstjeneste

Orkdal kirke kl 11
Høytidsgudstjeneste.
Moe kirke kl 11
Høytidsgudstjeneste.
Geitastrand kirke kl 13.00
Høytidsgudstjeneste.
Snillfjord kirke 11.00
Høytidsgudstjeneste.

31.des. – Nyttårsaften
Moe kirke kl 18.00
Gudstjeneste.

10. januar –
2. s. i åpenbaringstida
Meldal kirke 11.00
Gudstjeneste
Orkdal kirke kl 11.00
Gudstjeneste.
Geitastrand kirke kl 11.00
Gudstjeneste

17. januar
-3 s. i åpenbaringstida
Løkken kirke 11.00
Gudstjeneste
Orkanger kirke kl 11.00
Gudstjeneste
Moe kirke kl 11.00
Gudstjeneste
Snillfjord kirke 11.00
Gudstjeneste

24. januar
– 4. s. i åpenbaringstida
Meldal kirke 11.00
Gudstjeneste
Orkdal kirke kl 11.00
Familiegudstjeneste.
Tårnagenthelg

31. januar – Såmannssøndag
Orkdal kirke kl 11.00
Gudstjeneste
Orkanger kirke kl 13.00
Gudstjeneste.
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste

7. februar
– Kristi forklarelsessøndag
Orkdal kirke kl 19.00
Ungdomsgudstjeneste
Snillfjord kirke 11.00
Gudstjeneste

14. februar –
Fastelavenssøndag
Meldal kirke 11.00
Gudstjeneste
Orkdal kirke kl 11.00
Gudstjeneste.
Moe kirke kl 11.00
Gudstjeneste

21. februar – 1. s. i fastetida
Løkken kirke 11.00
Gudstjeneste
Orkdal kirke kl 11.00
Gudstjeneste
Orkdanger kirke kl 11.00
Gudstjeneste
Geitastrand kirke kl 13.00
Gudstjeneste

28. februar - 2. s. i fastetida
Meldal kirke 11.00
Familiegudstjeneste. Vi deler
ut bok til 2-åringene
Løkken kirke 13.00
Familiegudstjeneste . Vi deler
ut bok til 2-åringene
Snillfjord kirke 11.00
Gudstjeneste

7. mars – 3. s. i fastetida
Orkdal kirke kl 11.00
Gudstjeneste
Moe kirke kl 11.00
Gudstjeneste
Steinvassbua kl. 13.00
Skiandakt for Snillfjord,
Lensvik og Agdenes

14. mars – 4. s. i fastetida
Meldal kirke 11.00
Gudstjeneste
Orkanger kirke kl 11
Gudstjeneste. Diakoniens
dag.
Orkanger kirke kl 19.00
Samtalegudstjeneste.
Orkdal kirke kl 17.00
Gudstjeneste. Diakoniens dag

21. mars
– Maria budskapsdag
Moe kirke kl 11.00
Gudstjeneste
Geitastrand kirke kl 13.00
Gudstjeneste
Snillfjord kirke 11.00
Gudstjeneste

28. mars - Palmesøndag
Søvasskjølen fjellkirke
kl 12.00
Gudstjeneste
Orkanger kirke kl 11.00
Gudstjeneste
Elvepromenaden kl 16.00
Gudstjeneste

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

Her er gudstjenestene som er planlagt i tida framover. Men vi må ta sterke forbehold om om at
gudstjenestene kan bli avlyst på grunn av smittesituasjonen i kommunen vår. Følg med i avisa
Sør-Trøndelag på torsdager for oppdatert og utfyllende informasjon!
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Julehelsing frå biskopen

Josef er ein av dei figurane som må
vere med i julekrybba. Vi høyrer
ikkje så mykje om han. Likevel må
han vere med, det vert ikkje jul utan
han. Det er Maria som føder Jesus,
og det er ho som er med i forteljin-
gane om Jesus som vaksen. Josef vert
på ein måte borte.

Eg har ein gong gjort Josef til trønder.
Det skulle vere juletrefest for store og
små på Ås der vi bur, og sidan det
var i kyrkja, ville ein ha eit alternativ
til ein CocaCola-nisse. Eg hadde tatt
på meg jobben å kome med gåver til
barna, men det var opp til meg å
finne på noko. Så eg gjekk på juletre-
fest i kyrkja i kjeledress, med ham-
mar og tommestokk i beltet. Det var
det året då vi bygde hus, og romjula
var fine dagar til å få gjort noko. Så
eg kunne gå rett inn i rolla, utan å
skifte, og spelte snekkaren Josef, frå
Nasaret.

«Josef» hadde med seg små gåver til
barna, og fortalte juleevangeliet slik
han hadde opplevd det. På trøn-
dersk, så godt eg kunne hugse
åfjordsdialekten.

For Josef kom frå nord i landet, han
budde ikkje i hovudstaden
Jerusalem. Dei hadde rett nok slekt i
Betlehem, men heller ikkje det hjalp
for å få husrom til Maria og han sjølv
då dei kom for å skrive seg i keis-
arens folketelling.

Eg veit ikkje heilt om barna oppfatta
poenget, men dei var fornøgde med
å få godteposane. Kanskje nokon av

dei vaksne gjorde det: Det var Josef
som var innom, ein vanleg mann,
med ein vanleg jobb, med eit språk
eller dialekt som ikkje var lært i hov-
udstaden.

Jesus er født inn i vår verden, vår
heilt verkelege og vanlege verden.
Han er født i ein familie som ikkje er
på slottet eller i maktas sentrum, men
hardt pressa og trua i ei tid då mykje
sto på spel for dei som hadde makt.
Keisar Augustus ville sikre seg over-
sikt over innbyggarane - og skattein-
ntekter. Kong Herodes var redd for
rivaler.

Josef vert skildra som den som gjer
det ein far skal gjere – og som mange
fedre og mødre må gjere i vår tid,
også: Beskytte barnet sitt, om nød-
vendig ved å flykte til eit anna land.
Josef lyttar til Guds tale til han gjen-
nom draumane sine. Han lyttar
dermed sikkert til si eiga indre
stemme også. Han er ein mann med
integritet og ryggrad, og med gjen-
nomføringsevne og offervilje. Ein
mann som sikkert levde godt med å
stå bak andre, og ikkje måtte vere
den som var i sentrum og alt handla
om. Men han var ein person med
tanke, haldning og handlingar som
var påverka av Guds vilje.

Slik vert det understreka i Matteuse-
vangeliet at Jesus kom til jord som
ein av oss. For å få fram kva Gud vil
midt iblant oss: At Guds rike med
rettferd, fred og glede skal komme.
Inn i alt vi menneske frydar oss over
eller slit med, i gleder og i sorger, i

kriser og i dei heilt vanlege dagane. I
snikkarverkstaden. Blant fiskarar.
Blant tollarar og syndarar.

Jesus lærte oss alle å be: «La din vilje
skje på jorda så som i himmelen.»

Til ære for Gud. Slik englane song
om det den første julenatta. Og til
glede for oss. Slik Josef fekk høyre
om det første gongen.

No skal vi igjen feire jul og kan igjen
høyre det gode budskapet: I dag er
det fødd dykk ein frelsar. I ein stall.
Midt iblant oss.

God jul til alle i heile Nidaros
bispedømme!

Helsing
Olav Fykse Tveit, preses og biskop
for Nidaros domprosti

Då Josef var trønder
«Då dei var farne, synte Herrens engel seg for Josef i ein draum og sa:
«Stå opp, ta barnet og mora med deg og røm til Egypt, og bli der til eg
seier ifrå! For Herodes kjem til å leita etter barnet og vil drepa det.»
Han stod opp, tok barnet og mora og drog til Egypt same natta.»
Matt 2, 13-14



4

Diakonene Ingrid og Magne har i denne spesielle førjulstida en-
gasjert seg og henvendt seg til alle menighetene i Orkland for å
høre om det var aktuelt å støtte Frivillighetssentralenes juleaksjon.
Det har gitt kjempegode tilbakemeldinger og menighetene våre
melder tilbake at de vil gjerne være med å bidra. Noen av
menighetsrådene våre har støttet med egne penger, andre har satt
opp dette som offermål i adventstida og menighetene har gått
sammen om å lage en «Spleis» så alle i våre menigheter som
ønsker også kan bidra. Ellers kan også gaver til små og store
leveres på Frivilighetssentralene i hele kommunen vår.
Vi er så takknemlig for at vi som kirke kan bidra lokalt nå før jul.
Frivillighetssentralen har kompetansen og nettverket sammen
med de kommunale tjenestene til å sørge for at disse gavene
kommer flest mulig til nytte. I tillegg kan en, hvis en trenger det lille ekstra til jul, ta direkte kontakt med Frivillighets-
sentralen.
Vær med å glede en som trenger det til jul!

Vennlig hilsen
Marita Hammervik Owen
Sokneprest

Julegaveaksjonen 2020

Betal menighetsbladet!
Det koster mye å gi ut et menighetsblad og få det ut til alle husstandene i menighetene våre.
Viss du setter pris på bladet og leser det, så ønsker du vel også at vi skal fortsette å lage
menighetsblad og gi deg innsyn i hva som skjer i kirkene våre. For å klare dette er vi avhengige
av gaver fra deg i form av en pengegave på kr. 200 eller mer på VIPPS: 122084.
Eller kto 4212 57 57558. Merk: Gave menighetsblad.

Stoff til neste nummer
Siste frist for innsending av stoff til neste nummer av menighetsbladet er 19. februar.

Korona
På grunn av smittesituasjonen er mange tradisjonelle julefester, julekonserter og andre julearrangementer avlyst i år.
Også arrangement som er kunngjort i dette nummeret kan bli avlyst på kort varsel om smitten skulle eksplodere i
bygdene våre.

Navnekonkurranse
Hva skal barnet hete? Det nye menighetsbladet for Orkland unntatt Agdenes har foreløpig det kjedelige og lange
navnet: Menighetsblad for Meldal, Løkken, Orkland, Orkdal, Orkanger, Geitastrand og Snillfjord sokn.
Vi vil gjerne ha ideer til et anna navn. MOLOGOS, GOMOLOS,OM LOGOS? Kjerkbladet? Orklaposten? Kjerk-
porten? Kjerkveggen?
Send ditt forslag som SMS til 99518155.

Utenbygds abonnenter må betale kr 250,-
Viss du er utflytta meddaling eller ørkdaling eller snillfjording eller av andre grunner interessert i menighetsbladet så
må du betale kr 250 pr år for å fortsette å få bladet. Kto 4212 57 57558. Merk: Gave menighetsblad. VIPPS: 122084.
Det sendes en egen faktura for bladpenger til abonnentene som bor utenfor distriktet.



Atter en gang har vi hatt gleden av å
høre Orkland mannskor. Denne gangen i
deres 70-års-jubileumskonsert(er) i Ork-
dal kirke. Og det er bare å finne fram su-
perlativene; dette ble en flott og variert
konsertkveld. Mannskoret er alltid en
fryd for øret. For øyet også, for den saks
skyld. Dette er staute karer med gode
stemmer. Når de synger unisont har de
en tett og god klang. Flerstemt er de
gode til både å holde stemmene sine,
samt å holde balansen innen stem-
megruppene. En skal være en særs hard
kritiker for å finne noe særlig å sette fin-
geren på. Det merkes godt at de vil noe
med sangen sin; de har et budskap å
komme med og ivrer for å få det fram.
Koret har mange gode solister, og er
flinke til å bruke dem. Nevnes må også
korets formann Torgeir Fagerli som på sin
trygge og lune måte sa det som skulle
sies og ledet konserten.

Flere av stykkene de fremførte var
arrangert av Einar Kristiansen. Han gjør
en utmerket jobb som korets dirigent,
noe han har vært de siste 43 årene (!), og
altså også som arrangør på mye av korets
repertoar. På jubileumsfesten dagen etter
konsertene fikk han overrakt en samling
av sine arrangementer mellom to permer.
En flott gave fra kormedlemmene gitt i
takknemlighet.

Koret er enestående i flere sammen-
henger. De har kun hatt to dirigenter på
70 år. Og en av «gutta», Brage Fagerli,
har vært med i koret siden oppstarten i
1950. Ekstra imponerende er det at han
fortsatt synger 1. tenor. Det er svært godt
gjort at han fortsatt klarer å holde stem-
men i det høye stemmeleiet! Det er også
imponerende at så mange gode,
mannlige sangere er samlet i ett kor. Det
er en kjensgjerning at de fleste blandet-
korene i området ønsker seg flere
mannlige stemmer. Og her er de altså
samlet på ett brett…

På jubileumskonserten hadde koret med
seg flere gjester. To flotte og dyktige
damer: Willy Postma på harpe og Solveig
Slettahjell med sang og piano. Og ikke
minst kantor Piotr Wrobel som var gjest

på orgel, på en av de orgelkrakkene han
vanligvis «sliter».

For de mange av oss som aldri tidligere
har hørt Willy Postmas harpespill ble
hennes to avdelinger et lite eventyr i seg
selv. Hun fortalte om instrumentet sitt og
introduserte det hun spilte. Lyden av
harpen gir assosiasjoner til himmelske
dimensjoner, og det hele blir ikke min-
dre imponerende nå som vi forstår litt
mer av hvordan instrumentet fungerer.
Det var en flott opplevelse å høre Willy
Postma. Så får tiden vise om dette ble
hennes siste offentlige opptreden. Takk,
uansett. Det var en stor glede å få opp-
leve deg !

Solveig Slettahjell har også tidligere
samarbeidet med gutta i Orkland
mannskor. Koret og Solveig kler hveran-
dre, og det er flott å høre hvor gode de
er sammen som f.eks i «Tis the old ship
of Zion». Solveig har en særegen stil, og
synger så vart og nydelig. Det skal godt
gjøre å ikke bli berørt av hennes versjon

av «Blott en dag».
Piotr Wrobel er kjent og kjær for mange
av oss kirkegjengere i Orkland, men det
er fint å oppleve ham i en konsert også.
Han åpnet konserten med «Prelude in
Classic Style» av G Young. Piotr er en
trygg musiker, og er alltid en glede å
høre på. Han er nærmest fast akkompag-
natør for Orkland mannskor.

Av publikums kommentarer etter kon-
serten var blant annet: «Skulle tro vi var
nede i Europa, i Berlin for eksempel.
Dette må være det beste jeg har hørt i
noen norsk kirke på svært lenge». «Dette
var en fantastisk opplevelse, jeg måtte
fram med lommetørkleet mange
ganger». Og sagt før konsert nr 2 for
kvelden: «Dere kan glede dere, dette var
en meget fin og variert konsert».

Vi håper at Orkland mannskor består i
mange år ennå, og at vi snart får anled-
ning til å høre dere igjen.

SSH
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Babysang

Korpskollega og frisør Elin gifta seg
med sin Geir i august. Eit litt utradis-
jonelt valg av salme i bryllaupet
gjorde meg litt nysgjerrig. Så da tida
var inne for hårklipp, nytta eg
sjansen til eit lite intervju.

- For oss var Deilig er jorden eit sjøl-
sagt valg. I dag føles den ekstra riktig
fordi vi begge har fått oppleve det å
finne ein ny livsledsager i voksen
alder. Vi er heldige!
Salmen har fulgt meg sidan eg var
lita, og minner meg om ein trygg og
god oppvekst hos stødige foreldre

med gode verdier. Kjem på at eg var
med på kvinneforening, med brodert
duk og porselenskopper, små kaf-
febrød og andakt, og salmer. Der sat
også eg med ei salmebok, opp-ned
ifølge mamma, men salmane kunne
eg godt.
Deilig er jorden representerer tradis-
jon og trygghet, og barnetrua, som eg
fortsatt har med meg.

- Englane som kom til hyrdane med
det glade budskapet, så det spredde
seg utover til alle andre. Sånn er det i
dag òg, at vi kan spre glede til dei
rundt oss, og så sprer det seg vidare
utover. Ein inspirasjons-salme, det er
det den er. For vi har det jo så godt,
og livet og jorda er deilig for oss som
er så heldig å vere født i Norge, sjøl
om det er mykje i verda som ikkje er
på stell.

- Deilig er jorden ønska vi begge å
ha med i bryllaupet, sjøl om den blir
mest brukt til jul og i begravelse. Vil
nesten seie at den har ein multi-
funksjon, både til glede og til trøst!
Og melodien er jo også så vakker.

- Ønsket var intenst om at Orkdal
Janitsjar ville komme å spele til
salmen, og jammen meg blei vi
bønnhørt!! Og når orgelet kom med
på siste verset, da var gåsehudfak-
toren stor! Alle stod der og sang, i
den settinga, ja, det var så mektig!
Men så har Orkdal kirke ein fan-
tastisk akustikk da!
-Deilig er jorden ! Livet er herrrlig !

Deilig er jorden, prektig er Guds him-
mel, skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre riker på jorden,
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme, tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer tonen fra himlen i
sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den først for markens
hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden, menneske fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

LIK

Vi er inne i 4. året med babysang i Snillfjord kirke. Opplegget tar ut-
gangspunkt i IKO sitt opplegg til babysang og småbarnstrall, og det
meste av musikken er henta fra CD’en “Gynge lite grann”. Vi møtast
til eit enkelt måltid, deretter sang og musikk i kirkerommet. Med
Anne Kristine som primus motor, blir det sang og gitarspill, dans og
vugging i dynetrekk. Det er mest mødre i permisjon som har kome
med babyen, men fedre og besteforeldre er også velkommen til dette
trivelege treffet, til glede for små og store.
Vi er ikkje så nøye med kommunegrensene. Dei som kjenner tilknyt-
ting til Snillfjord kirke er velkommen til å bli med, sjøl om dei no
bur i Hitra eller Heim kommune.
På denne novembersamlinga var det av ulike årsaker bare ein baby
med, kjekt at storesøster var med og sang og laga liv i leiren.

LIK

Vår salme
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I år blir nok julefeiringa kanskje litt
annerledes enn den bruker å være.
Men vi skal prøve så langt det går, at
det skal bli en fin og trivelig julehelg
for våre beboere og ansatte. Dette
blir et tilbakeblikk på hvordan jule-
feiringa har vært på omsorgsenteret.

Her starter vi julefeiringa med å
pynte til advent med lilla duker og
lys, og adventsstjerner eller staker på
alle rom. I år blir det juletre med lys
på verandaen. Det er god stemning
når lysene tennes.

I desember kommer vanligvis
både skole og barnehage på besøk
og synger for oss. Det betyr mye for
de som bor her å få besøk av ungene.
Da blir det liv i gangene.

I midten av desember lager vi til
julebord for beboere og ansatte midt
på dagen. Vi dekker langbord på
storstua og serverer pinnekjøtt og
multekrem. Sang og musikk er en
viktig ingrediens og ikke minst lod-
dtrekning på gratis lodd. Dette er
virkelig et trivelig arrangement hvor
ansatte og beboere sitter sammen og
koser seg.

Selve julekvelden starter med
julegudstjeneste kl.12 med Jon prest,
klokker Leslie og organist Jostein. En
fin start på julekvelden som mange
er vant til. Juleevangeliet blir lest av
presten. « Ære være Gud i det

høyeste, og fred på jorden blant
mennesker Gud har glede i.»

Snart blir det tid for julemiddag,
og den serveres på storstua. Noen
pårørende har også kommet for å
være sammen med sine ei stund
utover kvelden. Vårt eminente
kjøkken serverer ribbe og medis-
terkaker og multekrem.

Etter middagen sitter de rundt bor-
dene på stua til felles feiring. Gaver
som beboerne har fått er gjemt unna
og lagt under treet. Før i tida var det
mye juletregang og julesang, men

ikke alle er så spreke lenger. Nå blir
julesangene sunget rundt bordene.
Mange eldre har et forhold til jule-
sangene og har lært mye utenat.

Jeg er så glad hver julekveld, Nå
tennes tusen julelys, Glade jul og
Deilig er jorden, for å nevne noen.
Våre kjøkkenfolk har bakt alle 7 slag
julekaker og noen til. Mens kaffe og
kaker nytes, pakkes pakkene opp.
Det er ei rolig og fin stund hvor de
fleste sitter sammen og prater og
koser seg. Sjokolade, frukt og annet
godt er satt fram. Noen blir ekstra
lenge oppe denne kvelden.

De som har jobbet her lengst fort-
alte at de ordnet til jul som de brukte
hjemme. Det var det de kunne, og
dette var jo heimen til de som bodde
her. Flere av de som jobbet på ju-
laften tok med seg familien sin også.
Det satte beboerne stor pris på.

I over 30 år har Frelsesarmeen
kommet hit og laget juletrefest første
helga etter jul. Nå har helselaget
gjort det samme noen år. Det har
vært ei fin avslutning på julefeiringa
på omsorgsenteret. Etter dette
arrangementet er det tid for å kaste ut
juletreet som har lyst opp på stua i
hele jula.

Alle har sine tradisjoner med seg
når de kommer hit. Kanskje skulle vi
være enda flinkere til å høre på
hvordan deres jul var før i tida. Det
har vi alle noe å lære av og det er in-
teressant å høre for oss i 2020.

I år er fellesskapet mellom be-
boere og ansatte viktigere enn noen
gang . Pga corona situasjonen kan
de ikke ha så mye besøk av familien
som vi alle hadde ønsket. Noe vi
synes er kjempetrist.

Alle vi på Snillfjord omsorgsenter
ønsker dere alle ei god og fin julefeir-
ing .

«Nå tenner moder alle lys, så
ingen krok er mørk.»
IAL

Julefeiring på Snillfjord omsorgsenter
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I vår vart plutseleg kyrkjene våre
nedstengde . Det var eit farleg virus
som truga liv og helse. Ikkje eingong
i påskehøgtida fekk vi samlast til
gudstenester. Frå 1. pinsedag opna
kyrkjene våre for gudstenester med
sterke restriksjonar på kor mange
som kunne vere samla , og med krav
om registrering og avstand.

Gravferder med dei nærmaste
tilstades var det heile tida, og no vart
det opna for dåpsgudstenester der
berre eitt dåpsbarn med dåpsfølget
sitt var tilstades. Slik har det halde
fram heilt til no med mange små

dåpsgudstenester.

Det du kanskje ikkje har tenkt på er
at den smittesituasjonen vi har hatt
heilt sia 12. mars har påført mykje
ekstraarbeid på enkelte. Medan
mange vart permitterte, så har rein-
haldarane i kyrkjene våre fått mykje
meirarbeid.

Vi besøker Heidi Snuruås på arbeid i
Meldalskjerka. Ho fortel om mange
ekstratimar og mange fleire rundar
med reinhald.

Kva går ekstraarbeidet ut på?
Når det er mindre enn 24 timar mel-
lom to arrangement så må benker og
kontaktflater vaskast. Eg må tenke
over kva for kontaktflater som har
vore i bruk. Toalettvaskinga blir ekstra
viktig. Vask av dørhandtak likeins.
Er du engsteleg når du arbeider i
denne smittesituasjonen?
Ja, litt. Eg er veldig bevisst på å
bruke hanskar. Eg er redd for at
tilsette i kyrkja eller anna folk blir
smitta fordi eg har gjort ein dårleg
jobb. Eg må passe på at det er nok
papir og såpe og antibac i kyrkja. Eg
må vere mykje meir på enn til van-
leg. Og mykje tyder på at dette v il
vare lenge.

Dette seier Heidi Snuruås som har
fått ein viktig posisjon i fellesskapet
vårt. Smittevask er eit livsviktig ar-
beid som no må utførast i kyrkjene

våre. Ho har elles full stilling i mel-
dalsmenighetene. I tillegg til reinhald
driv ho med trusopplæring i Meldal
og på Løkken, og er kyrkjetenar på
Løkken. Ho likar seg i stillinga fordi
ho treffer trivelege folk i glede og i
sorg. Kyrkjetenaren er jo første-
linekontakten med folk i gravferd.
Heidi har hjelpepleiar-bakgrunn, og
har hatt med palliativ pleie å gjere,
derfor opplever ho det meiningsfylt å
møte pårørande i gravferd. Ho får
bruke sine erfaringar frå tidlegare yrke.

Kva liker du best i stillinga di?
Best liker eg å ordne med opplegg
for ungar. Det er så fint å vere i lag
med dei, lage ting og finne på ting
saman med dei!
BF

Virus-vask

Mjuklia 50 år i 2021!
Dette vil bli feiret gjennom hele året på
forskjellig vis. Vi kan røpe at det blir fest
13.6 og konsert i selveste Nidaros-
domen 18.6. med bl.a. Helene Bøksle,
Olav Syrstad og Nidarosdomens gutte-
kor

Jubileumsboka vil bli ferdig på nyåret.
OG: Du kan gi boka som julegave
allerede i år! ved å kjøpe et gavekort kr
300,-.
Ring eller meld til 90162225 /
45429691
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Finne ordet som avslutter og starter ordet:
(eksempel: fiskegarnnøste)
Lyse __________ bånd
Jule __________ skudd
Ski __________ krem
Hunde______pakke
Bade______ong
Jule __________ skinn
Pinne __________kake
Jule __________ papir

Sanger: Hvilke ord mangler?
Blomster og barn _________________ Gud
La alle barn i verden _____________________ godt som jeg
Men rottene de ______________________ de danser
Og får et iskyss _______________________ munn
La oss______________________hverandre
Vi slår ei god gammeldags _____________ vi opp og ned
No sætt vi oss _______________________ puste på ei stund
Da skinte _____________________og engler sang så søtt

Barne-side

Reinsdyrene av klesklyper
Du behøver:
• Klesklyper av tre, hobbyfarge og materiale til

å dekorere med( øyne og nese og bånd/ tråd
til sløyfe og oppheng )

Slik gjør du:
1. Til ett reinsdyr går det to klesklyper
2. Ta bort klesklypens metallklemme
3. Lim sammen klesklypen ”rygg mot rygg” (se

bilde). Lag en til.
4. Lim sammen de smaleste delene på de to

klesklypene som en ”V”
Mal klesklypene og lim fast øyne og nese.

Julehjerte av garn:
(Du trenger en ståltråd, garn og hyssing til
oppheng)
Form ståltråden til et hjerte
Snurr tråd rundt selve ståltråden
Surr deretter tråden i ulike retninger rundt til
du har dekt hele.
Fest en tråd i toppen til oppheng.

Fuglemat laget i pepperkake-
former
(Du trenger delfiafett, fuglefrø og pepperkake-
former)
Smelt delfiafett ( få hjelp av en voksen !! )
Hell oppi fuglefrø og rør rundt til en fin masse
Full pepperkakeformene halvfulle,
Legg i hyssing for oppheng
Fyll pepperkakeformene hele.
Sett til avkjøling over natta (gjerne utendørs
viss det er kaldt nok).

Fargelegg så godt du kan
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Årets konfirmanter

Grøtte-konfirmantene



11

Moe-konfirmantene Geitastrand-konfirmantene

Orkanger-konfirmantene
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Kirkens liturgiske farger og kirketekstilers betydning
Gjennom kirkeåret pyntes kirka i forskjel-
lige farger, og vigslede medarbeidere
bruker stola i tilsvarende farger.
Den eldste drakten som ble brukt i gudst-
jenesten var hvit, og det var denne fest-
og gledesfargen som preget gudstjen-
estene fram til middelalderen.
Etter at silken fra det fjerne Østen var
kommet i bruk på 1100-tallet, kom det
også bestemte forskrifter om farger. Først i
middelalderen møter vi gudstjenestekled-
ninger i forskjellige farger. Disse skulle
veksle med kirkeårstidene. Det er først og
fremst messehagelen (som brukes under
nattverdsfeiringen i gudstjenesten) og sto-
laen (brukes av presten ved alle gudstjen-
ester) som har de liturgiske fargene.
Fargene kan også brukes på andre tek-
stiler som pynter kirken, for eksempel på
alteret og prekestolen.
Fra ca. år 1200 ble det vanlig med fire
liturgiske hovedfarger. Disse kalles for
kirkeårsfargene:
Fiolett – symboliserer forberedelse,
oppgjør og sorg. (Advent, fastetida.)
Hvit – symboliserer glede, fest og renhet.
(Jul, påske.)
Rød – symboliserer Ånden (ild) og offer
(blod). (Pinse og martyrdagene.)
Grønn – symboliserer vekst og liv. (Det
alminnelige kirkeåret.)

Arbeidet med å lage nye kirketekstiler og
liturgiske drakter er et møtepunkt mellom
historie, tradisjon og nytolkning. De vi-
suelle uttrykk beriker det kirkelige
språket, og er veldig viktige element i
gudstjenestelivet.
2.pinsedag i fjor ble Ingrid Holte Karlsen
vigslet til diakon i Orklandsmenighetene.
Hun har, sammen med kunstnerne Bjørg
Johansen Eigard og Ragnhild Bjørseth
Rønning, over tid jobbet med framstilling
av sine skråstilte stolaer. Om dette arbei-
det skriver kunstnerne selv:
«Vår jobb med kirketekstiler er en
skapende prosess der vi søker det vakre
innenfor de rammer, farger, teknikk,
liturgi, symboler og retningslinjer gir oss.
Kirketekstilene er kunstneriske og
sanselige uttrykk som skal gi rom for
tolkning. Vi ønsker at mennesker gjen-
nom kunsten gjenkjenner sine liv, op-
plever at kirken har plass for alle og
understreker budskapet som formidles.
Vi er opptatt av sammenheng mellom
tekstil, teknikk og uttrykk. Det skal gi et
helhetlig inntrykk som kan sees og op-
pleves på avstand. På nært hold skal en
kunne oppdage detaljer og uttrykk som
ikke var mulig å se på avstand. I vekslin-

gen mellom det nære og fjerne perspek-
tivet, ønsker vi at bæreren av stolaen skal
kjenne seg kledd for oppdraget og tjen-
esten som skal utføres. For den som be-
trakter og ser stolaen, ønsker vi at den
skal bidra til gjenkjennelse og tilhørighet.
Vår erfaring er at det moderne mennesket
ikke kjenner og forstår kirkens symbolikk
som tidligere generasjoner kjente og
forsto. Derfor tror vi at slik kunsten var
fattigfolkets bibel i tidligere tider, er
kirkekunsten og morgendagens kirketek-
stiler det moderne menneskets bibel.
Kunsten har en særlig evne til å berøre.
Derfor ser vi det som særdeles viktig at
det vi lager skaper mening, gjenklang,
nysgjerrighet, tilhørighet og gjenkjen-
nelse i uttrykk, teknikk og materiale. Til
det krever også nye uttrykk og symboler
som mennesker i dag fatter. Som kunst-
nere synes vi det er viktig å skape noe
nytt, i stedet for å repetere det samme
som er gjort før. Gjennom kunstnerens
fortolkning av det som skaper ramme og
retningslinjer for utarbeidelse av nye kir-
ketekstiler, ligger også hemmeligheten til
kunstens mulighet for å berøre og være
tidløs. Samtidig som det også er et ut-
trykk for og fra en tidsepoke.

Symboler
Helt fra kristendommens første tid har
kirken gjort bruk av visuelle symboler for
å uttrykke troens innhold. Brukt på kir-
ketekstilene skal symbolene, sammen
med kirkeårets liturgiske farger, formidle
kristen tro og tradisjon. Kirketekstilenes
hensikt er å hjelpe dem som gjør tjeneste
og øvrige deltakere til konsentrasjon om
gudstjenesten og kirkelige handlinger.
Stolaen er et tegn eller et symbol på
vigsling til tjeneste, og korset, som det
viktigste symbolet på stolaen, markerer
denne tjenesten i den kristne kirke. Ko-
rset på stolaen vil som hovedregel være
det latinske eller det greske. Dette er i
tråd med gammel kirkelig tradisjon og ut-
trykker stolaens sentrale funksjon. Gjen-
nom å bære den korsmerkede stolaen
markerer bæreren at han/hun har under-
lagt seg kirkens kall til tjeneste.»

Diakon Ingrid forteller om sin hvite og
fiolette stola
«Alle mine fire stolaer er fra kunstnernes
side laga med utgangspunkt i Ragnhild
Bjørseth Rønnings stofftrykk og Bjørg J.
Eigards trådgrafikk, som hun selv
beskriver som frihåndstegning med
symaskin. Det er gjennom nært, inspir-
erende og lærerikt samarbeid med de to

kunstnerne at mine stolaer har tatt form.
Jeg vil også rette en stor takk til Solveig
Bjørseth på Tråsnella AS som har gjort
Ragnhild og Bjørgs kunstverker til ferdige
stolaer.
Jeg er glad i roser, derfor ønska jeg
rosetrykk på alle stolaene. Rosen er et
kjærlighetssymbol, samtidig kan den
også symbolisere Kristus. Og selvfølgelig
har rosen sin plass i skaperverket, og
«vern om skaperverket» er en av grun-
npilarene i diakonalt arbeid. Etter at
Ragnhild har gjort ferdig stofftrykket på
stolaen, framhever Bjørg med sin tråd-
grafikk enkelte av rosene og men-
neskeansikter som hun finner i
rosetrykket. Mennesket er jo ikke et kris-
tent symbol, men som diakon ønsker jeg
å være tilstede for alle mennesker, og
kirka må være et sted for alle som ønsker
tilhørighet der. Det får jeg påminning om
når jeg bærer stola.
Den hvite stolaen min er sydd av min
mors finduk, som alltid lå på bordet i
barndomshjemmet mitt i jula og ved
andre festlige anledninger. På det hvite
stoffet er det trykt med gylne og lyseg-
rønne fargetoner. «Håpet er lysegrønt»,
pleide mor å si. På hver av stolaene er
det trykt en tekst. På den hvite ønska jeg
at velsignelsen skulle sys inn. Det passer
på festdager når den hvite stolaen skal
brukes. Men det var også godt på Alle-
helgensdag da jeg tok på den hvite sto-
laen og visste at jeg bokstavelig talt var
omslutta av Guds velsignelse.
Den lilla stolaen min er sydd av don-
geristoff som har vært ei bukse. Det
gamle og slitte har blitt til noe nytt og
fint. Dongeristoffet forbinder vi gjerne
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Hvor i Orkland?
Er det ingen på Løkken som ser Menighetsblad? Ingen kjente igjen
Løkkenmotivet i forrige nummer. Mange sendte inn svar, men alle
var feil! Rett svar var Jan Egil Storholts hand på ryggen på statuen
i Løkken sentrum.

Her er et nytt bilde fra et sted i Orkland. Hvor er dette? Hva ser
vi? Hvor står fotografen? Send svar på SMS: 99 51 81 55.

med noe røft og hverdagslig, i motsetning
til silke og damask. Heldigvis tar Gud
imot hele livet vårt, både det som er fint
og gjør oss stolt, men også det
hverdagslige og det som gikk i stykker for
oss. Teksten på den lilla stolaen, som
blant annet brukes i adventstida, i
fastetida, ved gravferd og sørgegudstjen-
ester, er alle fire versene av sangen «Jeg
er i Herrens hender» sydd inn. Denne
teksten av Erling Tobiassen har betydd
mye for meg i mange år, særlig i perioder
som har vært vanskelige.»

Det er spennende å få en slik innføring i

tenkningen bak utarbeidelse av nye kir-
ketekstiler, og kanskje kan vi gjennom
dette få en beriket opplevelse av å være i
kirken.
Med ønsker om en god fiolett adventstid
og en hvit juletid preget av varme,
omsorg og glede midt i alt fra Ingrid
Holte Karlsen, diakon og
Eldfrid-Marie Bakken, prest.

Jeg er i Herrens hender
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han meg sender
sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe

av glede og av savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesus navn.

Erling Tobiassen, 1932

Kilder:
Bjørg J. Eigard & Ragnhild B. Rønning:
Stolaserie grunnlagsdokument. «Stola for
framtidens Diakon»
https://kirken.no/nb-NO/kristen-
tro/kirkearet/kirkearets-farger/
https://kirken.no/kirketekstiler
Tekst og bilder: Eldfrid-Marie Bakken

Av: Anette Torjusen
Foto: João Sousa

Weedad Ahmad Al-Khalaf sitter utenfor
teltet til familien i den lille landsbyen
Mekseh i Bekaadalen i Libanon. Rett bak
rager fjellene til hjemlandet Syria, en
daglig påminnelse om livet som var. Lan-
det hun måtte flykte fra for åtte år siden.

- Livet er veldig vanskelig for oss og vi
bekymrer oss mye for barna våre, sier
hun stille.

Slik gir du årets viktigste
julegave:
- Vipps et valgfritt beløp til 2426.
- -Send GAVE på sms til 2426 og gi 250
kroner.

- Gavekonto: 1594.22.87248

Gruer seg til iskald vinter
For å holde på varmen, bor småbarnsfamilien i et lite rom i teltet. Det var ikke fremtiden de så for seg da de flyktet
fra Syria for åtte år siden.

Mamma Weedad Ahmad Al-Khalaf er bekymret for fremtiden til datteren Talia på ett
år. Det er ingenting for dem å gjøre i flyktningleiren i Bekaadalen, og de har hele livet
på vent.
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Tor Wongraven – finsnekkeren som har bidratt med
møbler til barnekroken i Orkdal kirke
Han overrasker oss stadig, denne
sindige, rolige karen. Han ankommer
smilende på møter i Menighetsrådet,
og er ikke den som hever røsten unød-
vendig. Men når han først sier noe er
det veloverveid og vel verdt å lytte til.
Nå har han snekret flotte skap til
barnekroken i Orkdal kirke. Tegning-
ene som ble lagt fram for oss i forkant
så aldeles profesjonelle ut, og vi er
mektig imponert over skapene nå som
vi ser dem på plass. De ser ut som de
har vært der bestandig, og er malt i
samme farger som kirkebenkene. Ta
en titt neste gang du er i kirken !

Hvem er så denne stillferdige karen?
Vi tok en prat med Tor for å finne ut
mer.
«Jeg er pensjonist. Arbeidet 48 år på
teknisk kontor, det som senere ble
Plan og forvaltning i Orkdal Kom-
mune. Der holdt jeg på med opp-
måling av tomter, utstikking til hus og
etter hvert også reguleringsplaner.»

Hvor har du lært å tegne og snekre?
Det er jo helt fantastisk det du lager!
«Jeg er selvlært, det er en interesse jeg
har hatt. Jeg så jo mange hustegninger
i jobben, og så hvordan de ble laget.
Tegninger til møbler og annet tar jeg
ut av eget hau. Utdanningen som opp-
målingsingeniør tok jeg samtidig som
jeg jobbet».

Er du alltid like rolig og blid?
«Sånn som du har sett meg, sånn er
jeg nå stort sett. Har ikke grunn til
mye annet!» sier han og smiler.

Vi har lest om deg i avisen, at du er
med i Knykengjengen og lager mye
forskjellig i tre?
«Jeg sluttet i jobben 7. juni 2018. Det
er jo datoen for Unionsoppløsningen,
og da endte også unionen mellom
jobben og meg. Så hadde jeg to
«fridager» før jeg ble headhuntet av
Knykengjengen og ble aktivt med der.
Jeg er ikke i Knyken hver dag, men det
kan fort bli to og tre dager per uke.
Det er veldig givende på flere måter.
Det er sosialt, ikke minst, og vi føler at
vi utfører en jobb som er viktig for
barn og unge, og samfunnet forøvrig
også.

Jeg holder til i «Fabrikken», Knykens
eget snekkerverksted. Akkurat nå lager
jeg apparat til hinderløypa. Målet er å
få ut alle apparatene i høst slik at de
kan tas i bruk til våren. Alle apparater
lages i en liten og stor utgave, en for
de voksne og en for de små. Dette
skal være ei løype for hele familien,
ikke bare for proffer.»

Hvordan liker du arbeidet i Menig-
hetsrådet? Og hvorfor sa du ja til å
stille der?
«Jeg ble oppringt et par ganger av
Gabriel. Jeg var litt betenkt til å beg-
ynne med, men ble «lokket med» et-
terhvert. Det er veldig interessant, mye
mer interessant enn jeg trodde det
ville bli. Vi kommer borti og skal ta
standpunkt til utrolig mye forskjellig.
Jeg føler nok at jeg hører mest
hjemme og kan bidra mest i det prak-
tiske arbeidet. Jeg må jo bidra på min
måte. Morfar og far var byggmestere.
De var med på å bygge Den gode
hyrdes kapell, og var også med på å
restaurere Moe kirke på slutten av
femtitallet. Jeg hørte jo om kirke-
byggene hjemme og ble interessert i
dem. Jeg var for ung til å være med og
se da de holdt på, men det ble snakket
mye om dette arbeidet hjemme.
Mine foreldre måtte forresten innom
alle kirker de så langs veien når vi var
på tur. Det sier mye om et samfunn
hva slags kirkebygg de har. Og det er
også interessant å se inskripsjonene på
gravsteiner rundt om. Mye historie er
lagret der.»

Du setter spor etter deg, det må vel
være givende?
«Ja det er artig det. Artig å se konkret
resultat av arbeidet sitt. Jeg har også
arbeidet med papir oppigjennom,
men det er fint å få til noe som vises
mer enn et papir gjør».

Hvilket forhold har du til julen?
«Jeg var julenisse i nabolaget da jeg
var liten. Fra før jeg begynte på
skolen. Jeg var vel fire-fem år og holdt
på med det til jeg var rundt ti år. Det
var stas! Jeg gikk alene rundt i nabo-
laget og var nisse. Med pappmaske.
Jeg ble tilbudt hjemmebrygget øl, men
det var ikke så enkelt å drikke øl gjen-

nom pappmaska, så det måtte jeg gi
opp. Men, jeg fikk som regel med meg
appelsiner og sjokolade som jeg
kunne ha med på veien. Vi gikk i kirka
1. juledag. Da var kirka helt full. Og
det var bestandig en som spilte
trompet i tillegg orgelet. Det var ikke
så mange som gikk i kirka på Julaften
den gangen.

I år blir nok julen spesiell. Jeg er spent
på om de som bruker å være sammen
får lov til å være sammen i år. Det er
trist om folk blir sittende spredt. Det er
jeg opptatt av. Ellers synes jeg at jula
starter altfor tidlig. Synes ikke det er
rett at alt starter i november. Mange er
lei jula allerede 2. juledag. For meg
starter jula lille julaften, og varer til
trettende dag jul. Vi mister adventen
for da er det jul for mange, tror jeg.»

SSH
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TAKK
Takk for all hyggelig oppmerksomhet
i anledning min 90-årsdag 8.10. Takk
til Meldal Menighet og Pensjonist-
foreningen for nydelige blomster-
hilsener.

Dagny Druglimo

Takk til Meldal menighet for boka
jeg fikk til min 70-årsdag.

Kjell Erik Walstad

Takk til Meldal menighet for blom-
sten jeg fikk på min 94-årsdag

Gunhild Dalseg

Takk for oppmerksomhet i forbin-
delse med min 80 årsdag, og takk til
Meldal menighet for planten jeg fikk.

Asbjørg Opøien

Hjertelig takk for all oppmerksomhet
og vennlig deltakelse ved vår mor
Dagny Skjøtskifts begravelse. En spe-
siell takk til Løvbytunet og Meldal
Helsetun for god omsorg og pleie.

Brit m/ familie
Bjørg Oddveig m/ familie

Takk for oppmerksomheten i forbin-
delse med 70-årsdagen min, og takk
til Meldal menighet for andaktsboka
jeg fikk.

Eli Haugan

Takk for alle gaver og helsinger jeg
fikk i anledning min 70-årsdag, og

takk til Meldal menighet for boka jeg
fikk.

Astrid Sølberg

Takk til Meldal menighet for planten
jeg fikk på min 91-årsdag.

Annbjørg Wærdahl

Hjertelig takk for vennlig deltagelse
ved vår bror, Erik Fossmo sin bort-
gang og begravelse.

Jenny m/fam og Randi m/fam

Takk for oppmerksomheten på 90-
årsdagen.

Thore Bjørnaas

Takk for vennlig deltagelse og opp-
merksomhet ved Johanna Rikstad sin
bortgang og begravelse. Takk også
for pengegaven til trivselstiltak for
ansatte ved Meldal Helsetun.
Marit, Steinar, Erling og Arnt m/fami-

lier

Takk til Meldal menighet for blom-
sten jeg fikk på min 85-årsdag.

John Holm

Takk for blomster, gaver, telefonsam-
taler og besøk på min 90-årsdag.
Takk til Meldal menighet for plante.

Jorunn Fossmo

Takk for vennlig deltakelse, blomster
og gave til Alzheimer forskning ved
Solrunn lrene Slupphaug sin bort-
gang.

Nils Sigmund Slupphaug

Hjertelig takk for vennlig deltagelse
og oppmerksomhet ved vår kjære
mor Ingrid Carlsen sin bortgang og
begravelse. Takk også for blomster og
for pengegaver til Meldal Sanitets-
forening.

Åse, Stein og Anne m/familie

Meldal Sanitetsforening takker for
minnegaven på kr 16 200 i forbin-
delse med Ingrid Carlsens begrav-
else.

Styret

Takk til Meldal Menighet for planten
jeg fikk i forbindelse med 94-års-
dagen min.

Oddny Løkken

Takk til Meldal menighet for andak-
tsboka jeg fikk på 70-årsdagen.

Erik T Loe

Hjertelig takk for all omsorg og
vennlig deltagelse ved vår kjære Rolf
Solheims bortgang. Takk også for
blomster til hjemmet og gaver som
ble gitt til Samfunnshuset i Søre
Osen.

Signy og Bjarne Hagen

50-årskonfirmanter i Orkdal kirke 04.10.2020.

På bildet ser vi fra venstre:
Arne Mastad, Marius Solem,
Jan Magne Sommervold,
Kjell Rønningsbakk, Aud Toril
Lillerønning, Gjermund Østeggen,
May Britt Sivertsen Rødfjell, Jørund
Eldevik, Astrid Wormdal, Inger
Strømsvåg Tveråen, Lars P. Garberg,
Anne Tove Lien, Ingvild Sissel Aune
Dørdal, Randi Helene Eikli,
Johannes Aune, Eva Karin
Slupphaug, Gunnveig Fandrem
Smestad, Ragnhild Wormdal,
Reidun Paula Blomli, Anne Grethe
Djupdal, Åshild Ekli, Tone Astrid
Lodgård.

Orkdal Menighetsråd
takker for minnegaver til Orkdal
kirkes Blomsterfond ved
Magnhild Øyasæters og
Kari Halgunsets bortgang.
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Nytt fra kirkevergen

Sommeren og høstens gudstjenester
og gjøremål er over. Kirkegårdene er
klargjort for vinter og en ny årstid er i
emning. Kirkelig fellesråd er bevilget
tilskudd av Orkland kommune til
vedlikehold av Geitastrand kirke.
Dette er vi svært takknemlige for!
Jobben med planlegging og tilrette-
legging, søknader, mv. for vedlike-
holdet er nå i gang, i nært samarbeid
med kommunen. Oppstart selve ved-
likeholdet blir i 2021. Før kom-
mende år så er det også en del andre
viktige aktiviteter vi håper og ønsker
å få gjennomført før slutten av året
2020. Kirkeåret starter med 1.
søndag i advent, som i år faller på
søndag 29. november. Advent og jul
er en høytid vi setter stor pris på,
som er viktig og betyr mye for mange
her til lands. I år vet vi ikke riktig
hvordan advent, jul og julegudstjen-
ester vil bli. Gudstjenestene vil bli
publisert på vår hjemmeside
www.kirken.no/orkland, Facebooksi-
den «Kirka i Orkland», samt i
lokalavisen. Vi kommer til å legge
opp til påmelding for gudstjenestene
i desember, samtidig vil det også
komme informasjon om når og hvor-
dan man melder seg på.

Det er tradisjon for skolegudstjen-
ester for de åtte soknene Agdenes,
Geitastrand, Løkken, Meldal,
Orkanger, Orkdal, Orkland og
Snillfjord. I skrivende stund så er
disse fortsatt planlagt for gjennom-
føring mht. begrenset antall, inndel-
ing i kohorter og grundig smittevern.
Julevandringene i kirkene for barna
er noe vi ønsker å ivareta på en god
måte i år også. «Annerledes-året
2020» og Covid-19 pandemien
skaper utfordringer og usikkerhet
som må håndteres fra uke til uke, og
hvordan den neste måneden blir er
det dessverre ikke mange som kan si
med sikkerhet. Prioriteringene settes
ut ifra de rammene som foreligger.

Det er nå sendt ut brev fra Den
norske kirke nasjonalt for de som står
som tilhørige i Den norske kirke. Fra
01.01.2021 er de nye reglene slik at
man kan ikke stå som tilhørig lenger,
man må være innmeldt – og dette
gjøres gjennom dåpen. Noen kan få
dette brevet selv om de er døpt, da
er det fint om dere kontakter oss på
kirkekontoret så skal vi får ordnet
dette. Vi har ingen å miste.

Smittevernveilederen og bransjes-
tandarden mht. smittevern for Den
norske kirke utarbeides av Kirkerådet
og arbeidsgiverorganisasjonen KA,
sammen med Bispemøtet og Norges
kirkevergelag. Regjeringen legger
føringene. Kirkerådet følger utviklin-
gen i pandemien, og vurderer
fortløpende behovet for ytterligere
oppdateringer i bransjestandar-
den/smittevernveilederen for Den
norske kirke.

Endringer i den oppdaterte smittev-
ernveilederen fra 6. november, som
det er ønskelig å rette fokus på og si
litt rundt:
• Maks. 50 deltakere/besøkende i

kirken, dette fordi kirken ikke har
fastmonterte stoler, men kirke-
benker, ref. regjeringens defin-
isjon. Man kan jo spørre seg hvor
for det er lar seg gjøre med 200
personer i f.eks. en kinosal, sam
tidig som det er tillatt med maks.
50 personer for gudstjeneste og
gravferd/begravelser. Ikke alle
regler rundt smittevern oppleves
logisk, men vi følger selvfølgelig
de nasjonale retningslinjene.
Skulle det komme kommunale
vedtak og retningslinjer, som fører
til strengere lokale vedtak enn de
nasjonale, så retter vi oss etter de
som gjelder for Orkland kom-
mune. Pr. nå er det de nasjonale
retningslinjene som styrer.

• Maks 20 deltakere på private sam-
menkomster som familieselskap,

vennefester, julebord o.l. i leide/
lånte lokaler.

• Kirkerådet og KA anbefaler at fy
siske samlinger utover forordnede
gudstjenester, avtalte kirkelige han-
dlinger (dåp og bryllup) og
gravferdsseremonier avlyses ut no-
vember måned. Dette må likevel
vurderes og besluttes lokalt ut ifra
den lokale smittesituasjonen. I
mars måtte vi stenge kirkene helt,
med unntak av gravferd, som det
heldigvis lot seg gjøre å gjennom-
føre med verdighet og ro, med
sterk begrensning i deltagelse. I
vanskelige tider og i krisesitua-
sjoner, så er kirkas mål og ønske å
holde kirkene åpne for folket. Da
oppleves det ekstra tungt å måtte
stenge ned de tilbud, arrange-
menter og aktiviteter vi har for be-
folkningen. Kirka skal formidle tro,
håp og kjærlighet. Selv om tro er
viktig, så handler kristendom i
Norge i dag også mye om ritualer,
som de vi møter i gudstjenester,
dåp, konfirmasjon, vielse og i
gravferd. Disse ritualene er det
lange tradisjoner for å utøve i lag
med familie, slekt, venner, naboer
og de vi ellers har rundt oss i livet,
og det binder oss sammen. Dette
er kanskje ikke noe som folk alltid
snakker så høyt om, men når
dagen kommer og behovet er der;
behovet for å bli møtt med ver-
dighet, bli sett og hørt, behovet for
at en vi har hatt kjær skal tas farvel
med, takkes og minnes, så er det
viktig at dette blir tatt hånd om på
en god måte.

Mvh.
Silje Ysland, kirkeverge i Orkland
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Slekters gang

DØPTE
Orkdal
23.08 Vegard Jonli

Armida Leandra Reyes Togstad
Johannes Kopperud
Peter Kopperud
Iben Vuttudal

27.09 Ina Snildal Halsetrønning
Emrik Lillery Sanden
Aria Hansen
Emrik Tretøy Gjønnes
Åge Andre Strøm Ødegård

04.10 Sverre Blomli
Ingeborg Tronvoll Løvli
Aksel Svorkås Herfjord
Matilde Johanne Broholm

10.10 Alvar Buberg Wuttudal
Viljar Buberg Wuttudal

Orkanger
23.08 Emilie Rosvold Sæther

Emil Holseth
13.09 Henrik Martinsen Rye

Sebastian Poulsen Skjellhaug
04.10 Henri Karlsen Grønning
25.10 Thea Sundli Grøset

Lukas Forås
Live Berge Meistad

Moe
27.09 Anja Kolstad Kvåle

Helle Stølhaug Halvorsen
Even Bjørkhaug

25.10 Anna Maria Hoston

Geitastrand
13.09 Eileen Barseth

Jannicke Barseth
27.09 Oline Johansen Aune

Løkken
11.10. Nicolay Krokstad
11.10. Sigurd Magnus Krogstad

Meldal
23.08. Kasper Johansen
05.09. Ragnar Engstrøm Røen
06.09. Synne Sugustad

Snillfjord
23.08. Oline Johanna Vassli
11.10. Nora Vuttudal
01.11. Elijah Tendo Selnes

VIGDE
Orkdal
15.08 Elin Viken og Geir Atle Småvik
10.10 Lise Buberg og Haakon Øyaas

Wuttudal

Orkanger
03.10 Belinda Lynée og John Birger

Moe
24.10 Gunn Berit Lassemo og Jarl

Solligård,
viet i Thamspaviljongen.

Moe
29.08.Cathrine Staven Haugen og

Anders Eidskrem
Viet i Molde domkirke

Meldal
05.09. Trine Marie Engstrøm og

Ole Holten Røen

Snillfjord
03.10. Marthe Berg og

Emil Kleffelgård Gjønnes

DØDE
Orkdal
11.08 Synnøve Kjønli f. 1949
15.08 Marie Kristine Skjervø f. 1947

Reidun Eklid f. 1929
28.08 Herborg Fossum f. 1931
04.09 Ranveig Lisbeth Jakobsen f. 1959
15.09 Nils Rune Bredesen f. 1961
23.09 Jorid Bye f. 1939
24.09 Solrunn Irene Slupphaug f. 1943
09.10 Kari Halgunset f. 1936
15.10 Anders Rye f. 1936
27.10 Maret Katrine Ødyn f. 1940

Orkanger
18.08 Herborg Olsen f. 1929
26.08 Øyvind Olsen f. 1945
05.09 Asbjørn Terje Heggdal f. 1947
13.09 Sturla Johan Amundsen f. 1935
30.09 Lars Inge Svorkås f. 1953
02.10 Aleksandra Maroseva f. 1919
09.10 Gunnar Håkon Steffensen f. 1950
13.10 Harriet Jæger f. 1936
21.10 Henrik Ebbesen f. 1946

26.10 Liv Jorid Opøien f. 1938

Løkken
02.08. Lise Rikardsen Nordheim f. 1972
17.08. Ole Ludvik Kristensen f. 1931
26.08. Dagny Skjøtskift f. 1933

Meldal
13.08. Johanna Rikstad f. 1930
16.09. Borgny Elshaug f. 1937
27.09. Ingrid Carlsen f. 1927
24.09. Maud Inger Charina Enge

f. 1956
06.10. Magne Nordvoll f. 1927
26.10. John Arild Løkkbakk f. 1971
28.10. Odd Gården f. 1935

Snillfjord
14.02. Marit Evinda Krokstad f. 1921
25.05. Jorun Helena Hafsmo f. 1969
07.08. Vidar Skjevik f. 1959

Avtale om stell av graver
Fra 01.01.2021 vil det ikke lenger
være mulig å inngå nye avtaler for
stell/beplantning av graver eller op-
prettelse av legater med Orkland
kirkelige fellesråd. Dette er ikke en
offentlig oppgave, og behovet kan
dekkes ved bruk av private
leverandører. Allerede inngåtte av-
taler blir videreført. Har du
spørsmål vedrørende
gravstell/legatavtaler, kontakt
kirkekontoret på tlf. 72 47 97 50
eller e-post:
post.orkland@kirken.no

Kirkevergen
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Hva skjer i menighetene?
Desember
Fr 4. kl 19 Førjulskveld m Fagerli-karan, Gjertrud Gåsvatn, Asbjørn Barlaup Søvassli u.senter
On 09. kl 19.30 Vårliv med Åshild Sørhus Svorkmo Misjonshus
Søn13.kl 19 Salmekveld med advent- og jule-salmer. Arr.: NMS og Meldal

menighetsråd. Andakt v/ Marit Syrstadeng Meldal kirke
Ma 14. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ti 15. kl 11-13 Åpen kafé ledet av sokneprest Marita Orkanger menighetshus
Ti 29. kl 18.00 Vårliv/Normisjon, Julefest Svorkmo Misjonshus
Januar
Ons 6. Kl 19.30 Årsmøtet. Felles med Normisjon og NMS Grøtte bedehus, Meldal
Lø 9. -sø.10. Bibel- og inspirasjonshelg, taler Rolf Lavik Søvassli u.senter
Ti 12. kl 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
On 13. kl 19.30 Vårliv med årsmøte julemessa Svorkmo Misjonshus
Sø.17. kl.17.00 Søndagssamling. Bibeltime ved Atle Ølstørn. Tema:Misjon i 2021?

Ettermiddagskaffe. Søndagsskole. Orkdal menighetshus.
Ma 18. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ma. 25. kl 19.30 Årsmøte i Orkdal Normisjon. Orkanger menighetshus
Ons 27. kl 19.30 Normisjon Svorkmo, årsmøte Svorkmo misjonshus
Søn 31. Kl 10.30 Frokostmøte Grøtte bedehus, Meldal
Februar
Fr 5.-sø 7. WinterCamp 5.-7.trinn Søvassli u.senter
Sø.7. kl.17.00 Søndagssamling. Bibeltime ved Olav Pederstad. Tema: Han satte mine

føtter på fjell. Ettermiddagskaffe. Søndagsskole. Orkdal menighetshus.
Ti 9. kl 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Ma 15. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
ons 17. kl 19.30 Normisjonsmøte Svorkmo misjonshus
Mars
On 1. kl 19.30 Møte i Orkdal Normisjon. Orkdal menighetshus
Fr 5. -sø 7. Familieleir Søvassli u.senter
Ti 9. kl 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Fr 12. -sø 14. ReGaze 13år++ Søvassli u.senter
Ma 15. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Fr 19 .-sø 21. Vinterleir 2.-4.trinn Søvassli u.senter
Fr 19. kl 18.00 Taco Kveld Meldal
Sø. 21. kl.17.00 Søndagssamling.Bibeltime ved Åse Rugland.

Tema: Den Hellige Ånd. Ettermiddagkaffe. Søndagsskole Orkdal Menighetshus.
Ma. 22. kl 19.30 Møte i Orkdal Normisjon Stokkhaugen bedehus
Ons 24. kl 19.30 Normisjonsmøte Svorkmo misjonshus

DET SKJER FOR BARN OG UNGE
Barnesang (1 år – 4 år): Følg med på kirken.no/orkland og Facebook: Barnesang 2020/2021 for inform. Kontakt Liv
Randi Henøen Sødal, menighetspedagog
Meldal barneklubb. Annenhver onsdag i sokkelen i Grøtte bedehus kl. 17:30-19: 20.jan.,3.og 17. feb. og 3. og 17.
mars. Kontakt: Sissel og Ola Muan tlf 47333361/99004334. (Søndagsskoleforbundet.)

”Kirka på AMFI”
Kl. 11-13 onsdagene 16. des.,20.jan.,17. feb. og 17. mars.

Åpen kirke i Orkanger kirke
Kl. 16-18 søndagene 13.,20. og 27. desember. Avsluttes med tur rundt Gammelosen.

”Bli med å gå en tur”
med John Egil Bergem og diakon Ingrid.
Kl.13 torsdagene 26. nov., 3. des., 10. des. og 17. des. Oppmøte: Orkanger kirke.
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Vi gjør det meste for de fleste!

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

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
SNILLFJORD:
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
Sekretær og kontorleder Torill Størvold 
Kantor Johanne Bjørkhaug
Kirketjener Frode Fossmo
Klokker Monica Hellem
Kirketjener, klokker og menighetspedagog
Heidi Snuruås

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::  

44221122  5577  5577555588
Mrk. «Gave menighetsbladet»

VIPPS 122084
Trykk: Orkla Grafiske AS
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Min julesalme ved Jon Nilsen
Leidulf Hafsmo fikk vel fortjent Snillfjord kommunes kul-
turpris i 2007.
I Snillfjordvalsen og andre sanger beskrives bygda og
folket med stolthet og kjærlighet.
Det er humor og visdom å hente sangene, i mora som var
så stolt over at sønnen hennes i troppen var den eneste
som klarte å holde takten. Og kamferdrops er middelet
for å kurere kjærlighetssorg.
Leidulf var leder i Fosen historielag i mange år og en ivrig
lokalhistoriker.
Under bispevisitasen i 2004 holdt han et fantastisk kåseri
om Middelalderkirka på Selnes.
Da Snillfjord kommune ble lagt ned ble det holdt en stor
konsert der lokale og tilreisende aktører fremførte mange
av Leidulfs tekster og sanger. 
Jeg besøkte ham på Snillfjord Omsorgsenter og fortalte at
mange satte pris på hans gjendikting på trøndersk av jule-
sangen Marys Boychild. På hver skolegudstjeneste før jul
er Snillfjord kirke fullsatt av barnehagebarn og elever fra
1-10.klasse som med begeistring synger om Marias Baby:
Ein konge født! Ein skatt så vi får levva evig vi, på grunn
av julenatt”.

Maria’s baby.
Langt atti ti’n, i Bethlehem, det har bibel’n sagt for visst
der fødd’ Maria guten som vi veit va’ Jesus Krist.

Refr.
Kom og hør ka’ ænglan sei: Ein konge født! Ein skatt
så vi får levva evig vi,  på grunn av julenatt”.

Hør trompetan’ stæmme i: ”Ein konge født! Ein skatt
så  vi får levva evig vi,  på grunn av julenatt”!

Da gjetaran’ vart vâr ei spiller ny og lysan’ stjærn’
så vart dæm bra fortænkt på ænglesangen fra det fjærn’

Maria kom te’ Bethlehem i skjømminga om kveill’n,
Men der va ingen ledig rom der ho kunn fø og steill’n

Så kom ho te’ ein ussel stall og gjekk inn så tung og trøtt ,
og bortme’ krubba reidd’ me’ halm, vart Marias baby
født.

Leidulf Hafsmo

Tekst:  Fritt etter Jester Hairston, ”Mary’s boy child” (1956)

Musikk: Jester Hairston (1956

Romjulskonsert i Meldal kirke
Vokalgruppen Caritatis inviterer til romjulskonsert i Meldal kirke, mandag 28.12 kl. 19.00. 
Velkommen til en stemningsfull konsert med Vokalgruppen Caritatis og gjester. 
Bil. 200 kr/ 100 kr.


