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"Jeg er så glad hver julekveld for da ble Jesus født."

Gledelig jul til alle!
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24. nov. – Domssøndag/
Kristi Kongedag
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel
Orkanger kirke kl 11
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel

1.des. – 1. s. i adventstiden
Stokkhaugen bedehus kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. Rugland. Jonassen. Lys
våken. Wróbel
Orkdal kirke kl 17
Vi synger julen inn. Bakken. Orkdal
Janitsjar. Orkdal blandakor. Wróbel
Geitastrand kirke kl 19.30
Vi synger julen inn. Rugland. Sødal.
Orkdal blandakor. Wróbel

6. des. – Fredag
Moe kirke kl 19
Vi synger jula inn. Rugland. CODA.
Orkdal Blandakor. Dansegruppe fra
kulturskolen. Wróbel

8. des. -2. s. i adventstiden
Ulvåshytta kl 11
Førjulssamling. Hammervik-Owen.
Orkanger kirke kl 19
Adventskveld i kirka. Vi synger julen inn.
Hammervik-Owen. Sødal. Wróbel

24. des. – Julaften
Orkdal kirke kl 14 og kl 16
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel
Orkanger kirke kl 14.30 og kl 16.00
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel
Moe kirke kl 16
Gudstjeneste. Rugland. Hagen.
Geitastrand kirke kl 15-kl 17
Åpen kirke. Musikk og lesing av jule-
evangeliet.

25. des. – 1. juledag
Moe kirke kl 11
Høytidsgudstjeneste. Hammervik-
Owen. Wróbel
Geitastrand kirke kl 13
Høytidsgudstjeneste. Rugland. Wróbel
Orkdal kirke kl 13
Høytidsgudstjeneste. Hammervik-
Owen. Wróbel

31. des. – Nyttårsaften
Orkdal helsetun kl 16
Gudstjeneste. Thomassen. Wróbel
Moe kirke kl 18
Gudstjeneste. Rugland. Wróbel

12. januar –
2. s. i åpenbaringstiden
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. Vikar. Wróbel

19. januar –
3. s. i åpenbaringstiden
Orkanger kirke kl 11
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel
Geitastrand kirke kl 11
Gudstjeneste. Vikar. Wróbel

26. januar –
4. s. i åpenbaringstiden
Orkdal kirke kl 11
Familiegudstjeneste. Bakken. Jonassen.
Tårnagenthelg.

2. februar -
5. s. i åpenbaringstiden
Orkdal kirke kl 19
Ungdomsgudstjeneste. Bakken. Rugland.
Hammervik-Owen.

9. februar - Såmannssøndag
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel
Orkanger kirke kl 11
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. Rugland.

16. februar –
Kristi forklarelsesdag
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken.
Orkanger kirke kl 11
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel
Geitastrand kirke kl 11
Gudstjeneste. Rugland. Wróbel

1. mars – 1. s. i fastetiden
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. Rugland. Wróbel
Orkdal menighetshus kl 17
Gudstjeneste. Wróbel

8. mars – 2. s. i fastetiden
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel
Orkanger kirke kl 11
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel
Orkanger kirke kl 19
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Markering av Kvinnedagen. Wróbel

15. mars - 3. s. i fastetiden
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Vikar. Wróbel
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. Rugland. Karlsen.
Diakoniens dag. Wróbel
Geitastrand kirke kl 17
Gudstjeneste. Rugland. Karlsen.
Diakoniens dag. Wróbel

29. mars – 4. s. i fastetiden
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Karlsen.
Diakoniens dag. SIMEN. Wróbel
Orkanger kirke kl 11
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Karlsen. Diakoniens dag. Wróbel

Gudstjenester i Orkdal

Juletrefester

28. des. kl.16 på Fannrem
29. des. kl. 17 på Orkanger
29. des. kl. 17 på Svorkmo

Julekveld i
Geitastrand kirke

Geitastrand kirke er 160 år i år, og
også denne julekvelden er kirka åpen
fra kl. 15:00 til kl. 17:00. De siste 14
åra har ”Klokkar`n på Stranda”,
Terje Håvardstad Jonassen, vært
julevert og har servert både kaffe og
julemusikk. Han leser også juleevan-
geliet og Leif Ofstads juledikt.
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Så er vi der igjen. Advent og førjulstid.
Julehøytida er snart her. Kanskje gleder
du deg til å være sammen med familie
eller venner, kanskje er julehøytida
mest lange dager. Mange deltar i å
skape gode rom som åpner himmelen
for oss i disse førjulsukene: Konserter,
gudstjenester, ulike samlinger hvor vi
kan være sammen. Vi trenger disse fel-
lesskapene, takk til alle som er med og
skaper dem!

Et rom som ikke fantes, står sentralt i
juleevangeliet. Josef og Maria måtte ty
til et nokså sjabert husvære da de etter
flere dagers vandring kom fram til
Betlehem. Herberger og andre overnat-
tingssteder var fulle. «Det var ikke husrom
for dem» forteller Lukasevangeliet. Et
fattigslig tak over hodet, der hvor
dyrene holdt til. Dyrenes matfat blei
brukt som babyseng. Det var ingen rom
ledige for dem. Få av oss har opplevd så
enkle forhold, og i vår rike del av ver-
den er dette fjernt og utenkelig for oss.

Det er en dypere betydning i at det ble
slik: Gjennom Jesus sitt liv på jorden
vever Gud seg én gang til inn i men-

neskenes historie, inn i menneskenes
verden. Jesus skaper et rom for oss
alle. Fredsfyrsten valgte ikke prakten og
de rike: han valgte det vanlige, utsatte,
sårbare. Han kom til de små og
vergeløse. I kjærlighet til menneskene
finner Gud sitt rom i verden. Gud
skapte et rom for oss alle. Ingen er så
langt nede at de skal kunne si «det er
ikke rom for meg i fortellingen om
Jesus». Ingen er så langt nede at ikke
Jesus har vært der før.

«Det skjedde i de dager», leser vi i julee-
vangeliet. Det skjer også i våre dager,
når fortellinga om Frelseren, om Gud,
blir levende for oss. Det skjer i våre
dager, når vi slipper Jesus inn i våre livs-
rom og hjerterom. Han kommer med
trøst og håp, nåde og fred. Til oss akku-
rat slik vi er, slik vi er og har det.
Himmelen er åpen.

Fra våre hjerterom stiger lovsangen,
den lavmælte, rustne, eller den
klokkeklare, sterke. Sangen fra oss som
tror og tviler, elsker og ber. Gud
skaper lovsangens rom i oss. Velsignet jul!

Vi ser deg, Herre Jesus,
som en av jordens små.
Din fødsel er et under
vi aldri kan forstå.
Men i et evig lovsangskor
forenes alle slekter.
Vi ser deg, barn, og tror!
Ditt komme, Herre Jesus,
forvandler jordens natt
og bringer lys til mange
som føler seg forlatt.
Hjelp oss å gå i dine spor!
La verden se din godhet
igjennom dem som tror!
(Svein Ellingsen)

Herborg Finnset
biskop i Nidaros

Rom for oss

Takk til Orkdal
kommune
Styret for Fjellkyrkja søkte Orkdal kommune
om støtte til oppgraderinga av anlegget med
handicap-tilgang til sokkelen og graving av grøft
til kloakkrør og tilkopling til kloakkanlegg. Dusj
og WC er også oppført inne i sokkelen.
Orkdal kommunestyre vedtok å gje støtte til
dette arbeidet med kr 80 000. Vi takkar hjarte-
leg!

Er dette siste nummeret av menighetsbladet?

Etter 1. januar blir det fire menighetsblad i Orkland fellesrådsområde. Det er
tvilsomt om Fellesrådet vil betale for fire blad. Orkdal menighetsblad er vel
bladet som har det svakeste økonomiske grunnlaget, og vil derfor komme til å
gå inn. Viss du vil at Orkdal menighetsblad skal fortsette å komme i postkassen
din, så må du gi en skikkelig gave til bladet ved å bruke giroen som er lagt ved
dette nummeret.
Bruk giroen i bladet!
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På vegne av Orkdal menighetsråd inviterte vi oss til Silje
Yslands kontor for å bli bedre kjent med henne, og for få
litt informasjon om jobben hennes. Vi ble møtt av ei blid
og trivelig dame på 36 år fra grenda Ysland i Lensvika.

På forespørsel kunne hun fortelle oss at hun har en
Bachelorgrad i eksportmarkedsføring fra høgskolen i Åle-
sund. Dette er ei treårig utdanning, hvor hun tok to år i
Ålesund og resten i Sør-Spania. ( Alle forelesningene
forgikk på spansk!) I løpet av disse årene fikk hun fordypn-
ing i økonomi, markedsføring og ledelse.

Silje arbeidet i ni og et halvt år ved Bredero Shaw, nå
Shawcor, som prosjektleder da hun fant ut at tida kanskje
var moden for å prøve nye utfordringer i yrkessammen-
heng. Da hun så utlysninga av kirkeverge i Agdenes, tenkte
hun etter hvert at dette var noe for henne, i forhold til
interesser og utdanning. I denne stillingen har hun vært i
siden desember 2015. Fra januar i år har hun også vært
fungerende kirkeverge i 50% stilling her hos oss i Orkdal.

Vi lurte på hva slags utdanning en kirkeverge bør ha. Hun
fortalte at det tidligere fantes ei egen utdanning for denne
yrkesgruppen, som varte over tre eller fire år. Denne
utdanninga har opphørt, men i følge Silje bør en kirkev-
erge blant annet ha kjennskap til økonomi og ledelse.

Silje gir uttrykk for at hun trives godt i jobben sin, og hun
trekker fram det gode samarbeidet med kolleger. Hun
sier videre at jobben er meningsfull og interessant, og at
hun er blitt godt mottatt ved Orkdal kirkekontor. Men nå
ser hun fram til å starte i den nye jobben som den første
kirkevergen i storkommunen, Orkland. Her vil hun få ei
100% stilling med to avdelingsledere sammen med seg.
Hun gleder seg til et stort kollegafellesskap med varierte
arbeidsoppgaver, hvor hun kan dele gleder og utfor-
dringer sammen med andre.

I den nye jobben vil hun bl.a. få ansvar for 8 sokn, 11 kirk-

er og 11 kirkegårder, og nesten 30 ansatte fordelt på ca.
18 årsverk.

Silje vil hovedsakelig ha arbeidsplassen sin ved Orkdal
kirkekontor på Fannrem. Kirkekontorene i Meldal og
Agdenes vil fortsatt bestå.

10. november var en spesiell dag for Silje. I forbindelse
med bispevisitas i Agdenes, Løkken og Meldal sokn, ble
hun innsatt som kirkeverge i nye Orkland. Innsettelsen ble
foretatt av Nidaros biskop Herborg Finnset. Den
høytidlige handlingen fant sted i Lensvik kirke, som ligger
ca. halv km. fra heimplassen hennes.

Helt til slutt spurte vi Silje hva hun bruker tida si til når
hun ikke er på arbeid. Hun fortalte at hun er glad i å gå
turer i skog og mark. Tidligere var hun aktiv i handball og
langrenn. Med tre barn i alderen tre til ni år, blir det lite
egentid. Storparten av ettermiddagene bruker hun og
partneren, Morten, til å følge med barna på handball, fot-
ball ski, barnesang og kor på bedehuset.

Da er det på tide å takke for praten, og for interessant og
nyttig informasjon. Vi ønsker henne lykke til i den nye
jobben hvor hun starter 1. desember.

Liv og Randi

Gleder seg til å bli
den første kirke-
vergen i den nye
storkommunen,
Orkland

Silje Ysland ser fram til et variert og
rikt arbeid sammen med mange
ansatte i stillingen i den nye storkom-
munen. Hun starter der 1. desember.
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Hvor i
Orkdal

Bildet i forrige nummeret
var fra gapahuken ved
Lomtjønna ved
Melandssetrene i
Råbygdmarka.
Det er en post med kjent-
mannsmerke dette året.
Mange sendte inn svar.
Ingeborg Sletvold får et
kirkekrus som premie.

Ny oppgave:
Hvor er dette i Orkdal
kommune?

Send SMS til
99518155

Hvem er du?
Jeg heter Tone Maria Jonassen, er 26
år gammel og kommer fra Husdalen
på Geitastranda. Jeg er utdanna
førskolelærer, har jobbet litt i barne-
hage, skole og SFO. Nå jobber jeg
som menighetspedagog.

Hva går arbeidet ditt som
kateket/menighetspedagog ut
på?
Jeg jobber med trosopplæring for
barn fra 0-13 år og litt med konfir-
mantene på leir og pysjcup. Noen av
trosopplæringstiltakene jeg jobber
med er babymassasje for barn mellom
0-8 måneder, utdeling av Min
Kirkebok til 4-åringer og 6-åringer,
julevandring for barnehager og
1.trinn, Tårnagenthelg for 9-åringer
og LysVåken for 11-åringer.

Hva synes du er viktig med
arbeidet du gjør?
Jeg syns det er viktig å gi barn

kunnskap og gode opplevelser med
kirka, bibelen og tro.
Har du et ønske for kirka i
Orkdal?
Jeg ønsker at kirka i Orkdal skal være
et sted hvor både små og store kan
komme til og føle seg velkomne og
trygge. Kirka skal være et sted der
folk kan føle seg hjemme, finne ro og
være den de er.

Hva tenker du om jula?
Jeg er veldig glad i jula og adventstida
og er opptatt av tradisjoner. Hver dag
i desember har jeg på meg jule-
gensere med ulike julemotiv, og jeg
hører nesten bare på julemusikk. Jeg
synger i Orkdal blandakor, og hvert
år deltar koret ved «Vi synger julen
inn» i Orkdal, Geitastrand og Moe
kirke. På julaften tenner jeg lys på
kirkegården, og besøker Geitastrand
kirke, hvor faren min, «Klokkeren på
Stranda», holder åpen kirke. På 1.
juledag feirer vi høytidsgudstjeneste i

Geitastrand kirke. Ellers feirer jeg jula
hjemme sammen med familie, god
mat og ro.

Hva spiser du til middag
julekvelden?
På julekvelden spiser jeg og forel-
drene mine ribbe med mye godt tilbe-
hør.

Vi presenterer menighets-
pedagogen

Julemesse på Orkanger
Menighetshus
Lørdag 7. desember er et julemesse på Orkanger
Menighetshus med salg av kaffe, ferske bakevarer,
utlodning og ord for dagen ved Magne Krogsgaard.
Messa starter kl 11.

Hjertelig velkommen!

Fellesskapsweekend
Normisjon og Orklandfellesskapet arrangerer fellesskap-
sweekend på Søvasslia lørdag 1. til søndag 2. februar. Pris
kr. 950- Påmelding snarest med SMS til 95112040.
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”Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født”

Når vi gjer eit lite portrettintervju med Anne Eldevik til julenummeret av
Orkdal menighetsblad, så er ho ikkje i tvil om at dersom ho skulle velje ein jule-
salme, så måtte det bli denne av Marie Wexelsen. Det var den første julesongen
ho lærte og han står derfor i ein særskilt glans frå barndommen. Han har ei
enkel og varm tekst, og den sentrale julebodskapen kjem fram allereide i første
verset. Men ho lærte alle versa. Ho hadde ein farfar som lærte dei salmevers og
song dei sjølv.

Søvasskjølen fjellkyrkje
Anne Eldevik har sett spor etter seg i
kyrkjelivet her i bygda gjennom
engasjementet sitt for Orkdalskjerka
og for Fjellkjerka. Ho hadde vandra
mykje i området kring Fjellkjerka frå
da ho var lita. Heimegarden hadde
seter der, og ho fekk seg hytte der
oppe. Ho var formann i Rådet for
Søvasskjølen fjellkyrkje nokre år. H o
knytta ”altertavla” etter motiv som
var teikna av kunstnaren Kalla
Skrøvseth frå Surnadal, og gav den
som gåve til Fjellkjerka. Kalla tenkte
på sauene på fjellet og ville at alter-
tavla skulle vere eit teppe som var
knytta av ullgarn. Det skulle utstråle
noko av varmen som vi assosierer
med sau og ull.
Samarbeidet mellom Kalla og Anne
heldt fram da Kalla vart beden om å
utsmykke frontveggen i kapellrommet
på Orkdal sjukehus.

Fannrem kyrkjeforeining
Kva var det som gjorde at du vart med i
Fannrem kyrkjeforenining?
Eg var med i Orkdal bondekvinnelag,
og der var også eitt av føremåla å
arbeide for kyrkja i bygda. Derfor sa
eg ja da Liv Gjelsvik spurte meg om å
bli med i kyrkjeforeininga som arbeid-
de med å ordne med utsmykking og
kyrkjetekstilar til Orkdalskjerka. Det
var ei gjevande tid. Det var 20
ressurssterke kvinner som deltok i
arbeidet med stor glød, og det var ei
glede å vere i lag med dei. Eg tok
over som leiar i 1985, men det har
ikkje vore nokon aktivitet etter 2005.

Jula før og no
Kva opplever du som ein skilnad på jula
før og no?
Før var juledagen den store dagen i

julefeiringa. Da var kyrkjene fulle. Det
var ikkje gudsteneste julekvelden. I
dag feirar vi så mykje jul på førehand
at julekvelden blir som ei avslutning.
Hos meg skil vi mellom advent og jul.
Juletreet blir ikkje pynta før føremid-
dagen på julaftan.

Juletradisjonar
Kva er viktige juletradisjonar for deg?
Eg har halde fast på mange juletradis-
jonar på garden Engan her på
Fannrem. Men i min høge alder har
eg forenkla ein del på juleførebuin-
gane. Smørforma frå 1849 legg eg
framleis smør i til jul. Tidlegare var eg
nøye med å koke Nordfjordsgomme
etter oppskrift frå slekta derifrå og eg
laga rull og sylte og dei sju slaga. Vi
hadde og ein tradisjon med å koke
ølost til jul: mjølka vart tilsett
tomtenøl og fekk eit brunskjær.
Vi har ikkje så mange julehefte med
julefortellingar lenger, men eg har
samla på julehefte - det eldste eg har
er frå Norsk barneblad i 1932!

Det sentrale i jula
Det hjelper slett ikkje med ei ramme,
utan at det er innhald, seier Anne
Eldevik. Juleevangeliet og julesalmar
hører med i julefeiringa. Og kyrkje-
gang prøver ho å få til i julehøgtida.

Jul i Spania
Du har også feira jul fleire gonger i
Spania saman med to yngre gen-
erasjonar i familien. Korleis opplevde du
det?
Vi feira ei norsk jul med norske
tradisjonar, slik dei fleste nordmenn
som bur i Spania gjer det. I
grannelaget til huset der vi feira jul,
var den norske sjømannskyrkja- eller
Norsk kyrkje i utlandet som det heit-

er no. Eg er imponert over kor flinke
dei er til å legge til rettes for at nord-
menn som vil bruke kyrkja får feire
ein julekveld der. Mange er einslege
og får oppleve ein fin fellesskapskveld
i sjømannskyrkja julekvelden med
julemiddag, juleevangeliet og juletre-
gang. Det er alltid full kyrkje.
Og dei norske damene lagar
julemesse i adventstida til inntekt for
sjømannskyrkja. Det var akkurat som
å komme inn på Misjonssambandets
julemesse på Orkdal samfunnshus
den tida dei var der.

Spanjolane er katolske og feirar jul i
sine kyrkjer. Der har julekrybba ein
sentral plass. Mange stader er det
også bygd opp julekrybber ute, på
stranda for eksempel! – der Maria og
Josef og oksen og eselet er i naturleg
storleik. For katolikkane varer jule-
feiringa til Heilage tre kongars dag –
6. januar- og da er det gjerne ein ny
runde med julegåver.

Birger Foseide
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Julevandring

Tenk å få være en av de vise menn, en gjeter, en engel, Josef eller
Maria og være med på reisa mot Betlehem. Det har barnehagebarn og
1.klassinger i Orkdal hatt mulighet til gjennom mange år når de er med
på julevandring i kirka si. Forventningene er store når keiser Augustus
tar imot barn og voksne og skriver dem inn i manntall. De tre vise
menn blir kledd i røde kapper og får gullkroner på hodet, og de får
skrin med gull, røkelse og myrra i hendene. Så starter reisa mot
Betlehem mens pilegrimstoget synger «Nå vandrer fra hver en verdens
krok.» Og enkelte år må keiser Augustus ut med strøsand på morge-
nen slik at pilegrimsfølget kommer seg trygt rundt kirka og bort til
hoveddøra der engelen Gabriel viser vei inn. Englene blir kledd i hvitt
og får gullglitter i håret, og de øver på sangen som de skal synge for gjeterne på
Betlehemsmarkene. Gjeterne rundt bålet blir så begeistret over budskapet fra eng-
lene at de også bestemmer seg for å bli med til Betlehem. De reiser seg fra bålet og
tar gjeterstavene med. Og pilegrimstoget med barn og voksne fortsetter til de er
framme i Betlehem. Der får Josef og Maria på sine blå klær, og verten i herberget
viser dem inn i stallen som er innenfor alterringen i kirka. Der står krybba, og Josef
og Maria setter seg på hver sin krakk og beundrer det lille barnet. De vise menn
som endelig har kommet fram, setter gavene de har båret den lange veien opp i
krybba til Jesusbarnet. Og det hender at Josef eller Maria letter på lokket for å se
hva som er inni skrinene. Resten av pilegrimstoget står rundt alterringen og har
innsyn til underet som skjedde i Betlehem. Der synger vi om barnet i krybba og avs-
lutter julevandringa.

For oss som jobber i kirka, har det blitt en fin tradisjon å være med på julevandring.
Noen av ungene som kommer til kirka husker godt at de har vært med på julevan-
dring før og kan spørre forventningsfullt: ja, men husker du ikke at jeg var gjeter da
jeg gikk i barnehagen? I adventstida i år blir det også julevandringer i kirkene i
Orkdal, og noen skal på sin aller første vandring til Betlehem.

Løs kryssordet og send svar på SMS (bilde) til 99518155.
Premie til vinneren venter.

Noe å sysle med

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
pepperkakeformer:
Du trenger delfiafett, fuglefrø og pepperkakeformer
• Smelt delfiafett (få hjelp av en voksen !!)
• Hell oppi fuglefrø og rør rundt til en fin masse
• Fyll pepperkakeformene halvfulle,
• Legg i hyssing for oppheng
• Fyll pepperkakeformene hele
• Sett til avkjøling over natta - gjerne utendørs viss det er
kaldt nok.
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50-årskonfirmanter i Orkdal kirke 29.09.2019

Første rekke f.v.: Oddveig Meås, Magnhild Oddli, Gerd Anne Eide, Berit
Aunemo, Martha Digerås, Oddny Gjersvold, prest Jarle Bryne.
Andre rekke f.v.: Oddvar Skorild, Audhild Garberg, Ola Solhus, Oddveig
Garberg Lyshol, Inger Marlaug Raanes, Karin Lie, Kjersti Angvik og Ola
Forvemo.
Tredje rekke f.v.: Arne J. Solem, Joar Skauge, John Ivar Evjen, Jon Arne
Dørdal, Gabriel Eikli, Morten Buan, Sturla Hammertrø og Olav Kvam.

PROSTIENDRINGER I
ORKDAL

Som en konsekvens av kom-
munesammenslåingene fra
01.01.20 blir det noen endringer i
prostigrenser og strukturer for
Orkdal prosti. Jeg vil her rede-
gjøre litt for dem:

1. Halsa sokn i Halsa kommune blir fra
årsskiftet overført som eget sokn til den
nye Heim kommune og blir et sokn i
Heim kirkelige fellesråd. Soknepresten i
Halsa overføres fra samme dato fra Indre
Nordmøre prosti i Møre bispedømme til
Orkdal prosti i Nidaros bispedømme.
Sokneprest Maren Ninni Lockertsen
Aresvik skal ha sete i Halsa menighetsråd.
2. Snillfjord kommune skal som kjent
deles i tre: 1/3 til Heim, 1/3 til Hitra og
1/3 til Orkland. Tredjedelen som skal til
Heim kirkelige fellesråd blir en del av
Hemne sokn, mens tredjedelen som skal
til Hitra går inn i Sandstad sokn. Den
tredjedelen som skal til Orkland kom-
mune blir eget sokn, Snillfjord sokn, og
overføres til Orkland kirkelige fellesråd.
Sokneprest Jon Nilsen skal ha sete i
Snillfjord menighetsråd.
3. Rindal kommune ble som kjent
01.01.19 overført til Trøndelag. Fra
kommende årsskiftet overføres også
Rindal sokn til Orkdal prosti og Nidaros
bispedømme og soknepresten i Rindal
overføres fra Indre Nordmøre prosti i
Møre bispedømme til Orkdal prosti i
Nidaros bispedømme. Sokneprest Lene
Gåsvatn skal ha sete i Rindal menighets-
råd.
4. Disse endringene vil bi markert i to
gudstjenester:
· 15. desember kl. 11.00 i Rindal kirke
· 29. desember kl. 11.00 i Valsøyfjord
kirke

Her vil begge biskopene, prostene og
sokneprestene delta foruten de kirkelige
tilsatte i fellesrådene. Vi håper mange
finner anledning til å delta selv om det er
i en travel julemåned.

5. For sammenslåingen av Agdenes,
Meldal og Orkdal vil det ikke bli noen
endringer for soknenes vedkommende.
Alle sokn og soknegrenser opprettholdes
og vil få prestetjenesten sin som i dag.

Vi ønsker Halsa og Rindal hjertelig vel-
kommen til Orkdal prosti og Nidaros
bispedømme og ser fram til et godt sam-
arbeid.

Dagfinn Thomassen
prost

Nye menighetsråd
Geitastrand:
1 Lise Magnussen Isdal, Leder
2 Oddvar Kjøren, Nestleder
3 Leif Martin Meland, Vara Fellesråd
4 Wenche Alise Haltstrand Isdal, Kasserer
5 Bernt Ole Knudsen, Representant i
Fellesråd
6 Ingrid Husdal, Sekretær
Varamedlemmer:
1 Stine Lyngvær
2 Jomar Bjørnbeth
3 Anders Gunnar Nilsen
4 Åse Flor Kjøren
5 Toril Isdal

Orkanger:
1 Geir Sigbjørn Knutzen, Leder
2 Nina Christoffersen Sæther
3 Anita Hammervik
4 Heidi Øberg
5 Ole Kristian Fagerli, Representant i
Fellesråd
6 Steinar Fagerli, Sekretær,
Vara Fellesråd
7 Atle Olav Sognli, Nestleder
8 Eva Solstad
Varamedlemmer:
1 Anne Kathrine Angvik, Kasserer
2 Brigitte Nicolas Kvarsnes
3 Rachel Hammervik
4 Jinn Helen Haugnes
5 Astrid Wehn

Orkdal:
1 Liv Digerås Håvik, Leder
2 Jorunn Alsethaug
3 Marie Loe Fagerholt
4 Norhild Kirkbakk Solligård, Nestleder,
Representant i Fellesråd
5 Ann-Kristin Gunnes Elvrum
6 Tor Oddbjørn Wongraven, Vara
Fellesråd
7 Ola By
8 Magnhild Kristoffersen
Varamedlemmer:
1 Signy Solheim Hagen, Kasserer
2 Faste Wichmann
Eldfrid-Marie Bakken, Sekretær

Orkland:
1 Arnt Tronvoll, Sekretær
2 Øystein Fagerli, Leder
3 Helge Klungland, Representant i
Fellesråd
4 Erik Hoston, Kasserer
5 Anne Bodil Vuttudal, Nestleder
6 Trond Ingebrigt Berbu
7 Astrid Kristin Hoston
8 Silje Wibe Klungervik, Vara Kirkelig
fellesråd
Varamedlemmer:
1 Eldri Melby
2 Asbjørn Eivind Belsvik
3 Elin Kristina Ostlund
4 Unni Helene Lystad
5 Hans Ragnar Klingen
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Min salme

Jeg har mange favoritter i salmeboka.
Mange salmer som bringer med seg
et vell minner. Som er preget av
rammen rundt de forskjellige kirke-
lige handlingene. Eller fra skoleda-
gene hvor vi faktisk måtte pugge
salmevers for fremførelse stående
ved skolepulten neste skoledag.
Vi som er litt mer enn «normalt»
opptatt av tekster og melodier fordi vi selv synger og
spiller, er nok også opptatt av hvor sangbare salmene er,
hvilket spenn det er i dem, tempoet, klangene og melodi-
linjen. Vi blir litt kresne, men desto mer glad i de salmene vi
virkelig liker.

Jeg velger meg salme nr 383 i den nye salmeboka: «Jeg vil gi
deg, o Herre, min lovsang». Den er fra 1978, skrevet av den
svenske ingeniøren Christer Hultgren og oversatt til norsk
av Per Ole Hagen.

Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang,
jeg vil takke deg med mine ord,
for din nåde som er uten grenser,
og for godhet og kjærlighet stor.

Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg,
la hver tone en hyllest til deg være,
og i dager med glede og dager med sorg,
vil jeg leve hver dag til din ære !

Ingen annen er verdig den sangen.
Bare du, Herre, eier min sang,
og i himlen skal lovsangen lyde
til din ære en evighet lang.

Og om sangen iblant skulle stilne
og forstyrres av uro og strid,
Herre, åpne på ny mine øyne
så jeg ser at hos deg er min fred.

Jeg liker den fordi melodien er vakker og melodiøs. Den er
passe utfordrende å synge, med et spenn på litt over en
oktav. Teksten er konkret, ikke for tung og den beskriver
tilværelsen slik antakelig mange av oss har det: Vi har dager
med gleder og sorger, vi lar tankene drive oss vekk fra det
som er viktig i livet. Vi bekymrer oss unødig, og vi lar oss
forstyrre av ikke-nyheter og uvesentligheter. Og vi er
overveldet over at det faktisk finnes noe større enn det vi
kan fatte. Det finnes faktisk en skaper som har skapt oss
alle i sitt bilde. Som har skapt den flotte naturen vi kan
glede oss over. Som har skapt akkurat meg slik jeg er. Det
synes jeg at vi takker for når vi synger denne sangen. Jeg
sender også en takk til alle organister som spiller den litt
raskere enn det står på notebladet slik at den virkelig blir
en begeistret hyllest.

Signy S. Hagen

Det er på nytt et skifte i årstidene, og vi er i ferd fra
å bevege oss fra høst over til vinter. Dagene fortsett-
er å bli kortere fram til to dager før julaften, da er
det vintersolverv. Etter det går dagene over til å bli
lengre og lysere igjen. Tiden fram mot jul kan være
en god tid, selv om det er mørkt og kaldt i landet
som vi bor i. Det å stelle i stand i heimen og tenne
lys i adventstiden, kan være med på å skape glede og
forventning om det som skal komme.

Dette er en tid for omstillinger på mange hold, og fra
nyttår er vi alle en del av den nye kommunen
Orkland. Det har vært en omfattende sammen-
slåingsprosess, både for de fire involverte kommun-
ene, de fire kirkelige fellesrådene, alle ansatte og ell-
ers de som blir omfattet av kommunesammenslåing-
en. Denne sammenslåingen påvirker oss alle som bor
i «de gamle kommunene» Agdenes, Meldal, Orkdal
og Snillfjord.

Fra nyttår er vi Orkland, med ca. 18 000 innbyggere.
I nye Orkland kommune så vil fortsatt alle åtte sokn
bestå: Agdenes, Meldal, Løkken, Geitastrand,
Orkanger, Orkdal, Orkland og Snillfjord. Fra alle de
åtte menighetsrådene er det valgt én representant til
nye Orkland kirkelige fellesråd, i tillegg til prost i
Orkdal prosti og den kommunale representanten.
Det nye kirkelige fellesrådet blir konstituert i slutten
av november, og trer i kraft fra 1. desember 2019.
Kirkeåret starter jo, som kjent, med adventstiden.

I starten av november så var det bispevisitas i
Agdenes, Meldal og Løkken sokn. Nidaros biskop
Herborg Finnset med rådgivere gjestet innbyggere,
kirker og institusjoner, for å høre og se hvordan det
står til med folk, ansatte og frivillige i menighetene og
soknene. I den anledning så var det også møte med
kommuneadministrasjonen i nye Orkland kommune,
med samtale og drøftinger med ordfører Oddbjørn
Bang, varaordfører Are Hilstad og rådmann Ingvill
Kvernmo. Kommune og kirke skal fortsette å jobbe
godt sammen for innbyggerne i Orkland.

I Orkland kirkelige fellesrådsområde er det 11 kirker
og gravplasser. Det er vedtatt i den kirkelige felles-
nemnda at hovedadministrasjonen er Orkdal kirke-
kontor på Fannrem og at de lokale kirkekontorene i
Agdenes og i Meldal består.

Møteinnkallinger, referat og annen informasjon fra
Orkland kirkelige fellesnemnd ligger tilgjengelige på
Orkdal kirkelige fellesråds nettside:
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/orkdal-felles-
rad/orkland-kirkelige-fellesnemd/

Mvh. Silje Ysland, kirkeverge i Orkland

Kirkevergens spalte
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November
To 28. kl. 16.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus
Fr 29. kl 19.00 Førjulskveld med J.Espeland,

EM Ledal, Torunn og dem Søvasslia
Desember
On 4. kl 18 Malaba og Saniteten Sanitetsfor.hus, Evjen
Tor 5.kl 19:30 Vårliv med Per Ove Årseth Svorkmo misjonshus
Lør 7. kl 11 Julemesse Orkanger menighetshus
Ma 9. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ti 17. kl. 11.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Lø 28. kl. 16:00 Juletrefest Orkdal menighetshus
Sø 29. kl. 17.00 Juletrefest Orkanger menighetshus
Januar
On 8. kl. 11.00 Kirka på Amfi Amfi på Orkanger
On 8.kl 19:30 Vårliv. Årsmøte julemessa. Svorkmo misjonshus
Lø 11.-sø 12. Bibel- og inspirasjonssamling Søvasslia
Ma 13. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
On 15. kl 18 Malaba og Saniteten Sanitetsfor.hus, Evjen
Ma 20.. kl.19.30 Årsmøte i Orkdal Normisjon Orkdal menighetshus
Ti 21. kl. 11.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
On 22 kl 19 Årsmøte Normisjon Svorkmo misjonshus
On 29. kl 18 Malaba og Saniteten Sanitetsfor.hus, Evjen
To 30. kl. 16.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus
Februar
Lø 1.- søn 2. Fellesskapsweekend Søvasslia
On 5. kl. 11.00 Kirka på Amfi Amfi Orkanger
Ma 3.-to 6. kl 19:30 Vårliv. Møteuke Svorkmo misjonshus
Fr 7.-sø 9. WinterCamp NLM 10-12år Søvasslia
Ma 10. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
On 12. kl 18 Malaba og Saniteten Sanitetsfor.hus, Evjen
Ti 18. kl. 11.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
To 20. kl. 16.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus
Ma 24. kl. 19.30 Møte i Orkdal Normisjon Orkanger menighetshus
On 26. kl 18 Malaba og Saniteten Sanitetsfor.hus, Evjen
On 26. kl 19.30 Normisjonsmøte Svorkmo misjonshus
Fr 28.-sø 1.mars Familieleir NLM Søvasslia
Mars
On 4. kl. 11.00 Kirka på Amfi Amfi Orkanger
On 4. kl. 19:30 Møte, taler lærer v/Rødde f.h.skole,

Eimund Tjostolv Austli Staverløkk, NLM Orkdal menighetshus
On 4. kl.19:30 Vårliv med Øystein B. Slettahjell Svorkmo misjonshus
Fr 6.-sø 8. ReGaze NLM 13år+ Søvasslia
Ma 9. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
On 11. kl 18 Malaba og Saniteten Sanitetsfor.hus, EvjenFr
13.-sø 15. Vinterleir NLM 7-9år Søvasslia
Ma 16. kl. 19.30 Møte i Orkdal Normisjon Stokkhaugen bedehus
Ti 17. kl. 11.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
On 18. kl. 19.30 Normisjonsmøte Svorkmo misjonshus

DET SKJER FOR BARN OG UNGE
Barnesang: Orkdal menighetshus første mandagen hver måned: 2. des,6.jan.3.feb
og 2. mars kl. 17:30-18:30.
LysVåken i Moe kirke 30. november – 1. desember
Tårnagenthelg i Orkdal kirke 25. januar og 26. januar
Babymassasjekurs: onsdager kl. 12.00-14.00 15. jan., 22. jan., 29. jan., 5. feb. og 12. feb.

Det skjer i menighetene

DØPTE
Orkdal

01.09 Elsa Gjønnes
Mina Høiseth Skjølberg
Anniken Næss Solvang

08.09 Viktor Hammervik
29.09 Tim-Roar Halseth Berg

Mille Johanne Krokdal Wolden
06.10 Ine Bakk Polden
20.10 Edwin Lundås-Mellingsæter

Ellinor By Omland
Victoria Folstad

Orkanger
18.08 Tuva Salbubæk Jakobsen,

døpt i Indre Fosen.
Mari Værnes
Mailo Nordtvedt Misund
Ulrik Waagbø

29.09 Emma Wåtland
Ariana Jaff
Victoria Husdal Skåra

06.10 Emre Hopland Mikalsen
20.10 Edvin Johannes Ofstad,

døpt i Berg kirke, Halden.
27.10 Tiril Øyasæter

Moe
18.08 Thor Ingebrigtsen

Sofie Solem
Martin Ingebrigtsen
Emilian Løvseth Aunrønning

29.09 Odd Erik Ljøkelsøy Solli
20.10 Erika Rørseth Kvaale

Jeppe Kvaale Monrad-Hansen
Johanna Kvåle

VIGDE
Orkdal

17.08 Hanne Hansen og
Torstein Grønningen

14.09 Tina Anisdahl Meland og
Marius Espen Sæternes,
viet på Orkdal kirkekontor.

DØDE
Orkdal

16.08 Kari Elise Engen f. 1938
04.09 Reidun Marie Fandrem f. 1933
08.09 Ottar Ysland f. 1946

Steinar Sommervold f. 1975
09.09 Bjørg Meland f. 1928
12.09 Astrid Kristine Dørdal f. 1932
21.09 Roald Ivar Drabløs f. 1927
29.09 Peder Vullum f. 1932
06.10 Karen Margrethe Baldwin f. 1932
12.10 Kåre Åsmul, Trondheim f. 1941

Orkanger
24.08 Per Inge Husby f. 1965
27.08 Astrid Øberg f. 2019

Slekters gang

03.09 Berit Berggren f. 1945
15.09 Aage Starup Isaksen f. 1942
21.09 Svein Nordgaard f. 1939
26.10 Åse Castillo f. 1941
25.10 Helge Sletvold f. 1933
28.10 Asle Morten Hegglund f. 1948

Orkland
21.10 Målfrid Korsli f. 1922

Geitastrand
13.10 Leif Sigmund Almli f. 1927
02.11 Gunnhild Aunemo f. 1929
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ORKDAL KIRKEKONTOR
Postboks 4, 7321 Fannrem

Besøksadresse: Blomstervegen 12
Åpningstider

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

E-post
post.orkdal@kirken.no
Internett/hjemmeside
www.kirken.no/orkdal

Telefoner
Kontoret……….....…… 72 47 97 50
Servicetelefon prest ....... 92 84 44 81

Ansatte
Kirkeverge Margit Sødal har
permisjon.
Fungerende kirkeverger er:
Silje Ysland 408 11 582
og Tor Brage Fagerli 408 11 582
Prost Dagfinn Thomassen 915 12 075
Soknepr. Åse Rugland 986 25 418
Soknepr. Marita Hammervik- Owen

403 34 242
Sokneprest Eldfrid-Marie
Hollevik Bakken 415 40 799
Kateket Liv Randi Henøen Sødal

98810996
Diakon Ingrid H. Karlsen 482 75 642
Organistene Wrobel 72 48 55 84

Menighetspedagog
Tone Maria Jonassen 977 18 119

Sekretær Gunvor N. Kjerstad
Klokker/diakonimedarb.
Hildegunn Rydland Eikli

Sekretær Geir Olav Valstad
Klokker Terje Håvardstad Jonassen

Kirketjener Tor Brage Fagerli
Kirketjener Daniel Hellstrøm

MENIGHETSRÅDENE
Orkdal menighetsråd
Leder: Liv Digerås Håvik
Orkanger menighetsråd

Leder: Geir Knutzen
Orkland menighetsråd
Leder: Øystein Fagerli

Geitastrand menighetsråd
Leder: Anne Lise Magnussen Isdal

Orkdal kirkelige fellesråd:
Leder: Ivar Nerhoel

MENIGHETSBLADET
Utgis av Orkdal kirkelige fellesråd.

Redaktør: Birger Foseide

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

Postboks 4, 7321 Fannrem
KKoonnttoo::  44221122  0022  4488889922

Mrk. «Gave menighetsbladet»
VIPPS 122084

Vi gjør det meste for de fleste!

Advokat FOSSVOLL
Ola Fossvoll                  Kari Fossvoll

ola@fossvoll.no            kari@fossvoll.no
Orkdalsvn. 31 – 7300 Orkanger   Tlf 72 47 99 80

www.fossvoll.no

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

72 48 10 20

www.orkdalenergi.no

Våre annonsører Menighetsdata:

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

Jostein Høivik, Fannrem 90014012 – 41540799

NLM Gjenbruk

NLM Gjenbruk Orkdal
Tlf. 404 43 471

Ljøkjel, 7320
Fannrem

Åpningstider:
Torsdag-fredag 11-16

Lørdag 11-14



RETURADRESSE:
Orkdal Kirkekontor, Postboks 4
7321 Fannrem

INFORMASJON

Stell og vedlikehold av Orkdal kirkegård

Orkla Grafiske AS 72 48 23 20�

I slutten av mai 2018 mottok Orkdal menighetsråd brev fra
medlemmene i kirkegårdskomiteen om at de ønsket avløsning
etter 13 års frivillig arbeid. De har i alle disse årene gjort en
kjempejobb med planting og stell m.m. på kirkegården og i
kirkebakken.
Det ble valgt en ny komité, og vi vil gjerne si litt om hva vi har
sett på som vår oppgave, og hva vi har gjort i løpet av sommer-
sesongen.
Det starta med vårdugnaden, som i 2019 var ekstra vellykket
fordi det var godt oppmøte. Må også nevne at bruk av
plenklippere som knuser lauvet, forenkler rakejobben vesentlig .
I juni hadde vi også i år folk fra Knykengjengen, som hjalp til
med opprydding i bakken og langs gangveien opp til kirka. Og
seinere fikk vi hjelp av en fra Knyken til å spyle muren langs
kirkebakken, muren var i ferd med å gro ned av mose. Det var
en utrivelig jobb, men den ble gjort!
I nyfeltet , i bakre del av kirkegården, ble det for noen år siden
lagt et felt med brustein, med en hekk av barlind rundt. Denne
har i flere år blitt hardt beita på av elg og rådyr, og i vår var den
nærmest helt nedbeita. Så her fjerna vi det som var igjen, og
planta en ny hekk av en type spirea.
Og på den siste utvidelsen av kirkegården, hvor det i 2018
også ble planta en hekk, fikk vi lagt på duk og bark for å stoppe
ugraset. Dette skjedde nå i høst, i september. Bildet under er
fra dette arbeidet. Her var vi også så heldig å få hjelp fra noen
av Knykengjengen. 
Forøvrig har vi satt ned nye planter i alle krukkene som står

rundt omkring. Og med den fine sommeren vi hadde, ble det
mange turer for å vatne.
Vi vil takke alle som har deltatt i dugnadsarbeidet. Og takk til
dere som bidrar med midler til ”Blomsterfondet”. Penger i
fondet er helt nødvendig for å få en velstelt kirkegård. Takk
også til kirkegårdsarbeiderne, som vi har et utmerket samarbeid
med. Vi får ofte tilbakemeldinger fra folk som synes Orkdal
kirkegård er en fin plass å komme til.

Fra venstre ser vi: Ola Kjønli, Faste Wichmann, Arne Gjønnes, Jarle
Tuflått, Bjørn Husdal, Anne Irene Solem og Liv Digerås Håvik.

John Egil Bergem slutter i Orkanger menighetsråd 
etter 18 år som leder
Han ble takket av med både tale og gave etter å ha ledet rådet i 18 år.
Den første perioden var fra 1989 til 1997. Da var han  samtidig også
leder av kirkelig fellesråd. Den andre perioden var fra 2009 til 2019.
Han har vært aktiv i menighetslivet hele tida etter at han kom til
Orkanger, også som organistvikar og styreleder i Orkanger menig-
hetshus. I tillegg har John Egil vært med i flere komiteer på sentralt
kirkehold i Norge. Det gjelder i saker som kirkelov, lærenemnd, stat-
kirke og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. I det sistnevnte 
er han fortsatt aktiv.

Medlemmer av rådet sier at Bergem har vært målrettet, ansvarsfull,
godt forberedt og raus som leder. Han slipper andre til og vil at alle
skal få sjansen til å bidra. Bergem er en musikalsk person som gjerne
trakterer pianoet og orglet. Det synges mye i Orkanger menighet -
også på møtene i rådet. Bergem har ledet  an.

På møtet 21.10 ble Bergem takket av. Medlemmene av rådet roste
han for hans store engasjement gjennom 18 år. En høvding har gått fra
styrebordet. Men John Egil vil forttsatt være i blant oss i menigheten
og  bidra med sin iver og  kunnskap. Takk for innsatsen - så langt!

Tekst: Arne Grønset
Foto: Ole Kristian Fagerli


