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1. sept. – 12 s. i treenighetstiden
Moe kirke kl 11
Konfirmantpresentasjon. Hammervik-
Owen. Wróbel
Orkdal kirke kl 11
Konfirmantpresentasjon. Bakken. Wrobel
Orkanger kirke kl 19
Konfirmantpresentasjon. Hammervik-
Owen, Henøen Sødal. Wróbel

8. sept. -13 s. i treenighetstiden
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. 4 årsbok. Rugland. Wróbel
Geitastrand kirke kl 11
Gudstjeneste. Aadland. 4 årsbok og
Skolestarter. Jonassen. Wróbel
Orkdal kirke kl 19
Gudstjeneste. Robertstad. Wróbel

22. sept. -15. s. i treenighetstiden
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Jonassen. 4-års-
bok. Wróbel
Moe kirke kl 19
Gospelmesse. Rugland. Wróbel

29. sept. – Mikkelsmesse
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken.
Konfirmantjubileum. Wróbel
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. Rugland.
Konfirmantjubileum
Orkanger kirke kl 13
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
4-årsbok. Jonassen. Wróbel

6. okt. – 17. s. i treenighetstiden
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel
Orkanger kirke kl 11
Strikkegudstjeneste. Hammervik-
Owen. Wróbel

20. okt. - 19. s. i treenighetstiden
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. Rugland. Wróbel
Søvassli Ungdomssenter kl 12
Gudstjeneste. Konfirmantleir.
Hammervik-Owen med flere

27. okt. – Bots- og bønnedag
Orkanger kirke kl 11
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel

Geitastrand kirke kl 11
Gudstjeneste. Rugland.
Konfirmantjubileum. Wróbel

3. nov. – Allehelgensdag
Orkanger kirke kl 11
Allehelgensgudstjeneste. Hammervik-
Owen. Wróbel
Moe kirke kl 11
Allehelgensgudstjeneste. Lilleberg. Wróbel
Søvassli Ungdomssenter kl 12
Gudstjeneste. Konfirmantleir. Bakken.
Rugland Henøen Sødal med flere
Orkdal kirke kl 19
Allehelgensgudstjeneste. Lilleberg. Wróbel
Geitastrand kirke kl 19
Allehelgensgudstjeneste. Hammervik-
Owen. Wróbel

17. nov. – 23. s. i treenighetstiden
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Hammervik-Owen. Wróbel
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken.

Geitastrand kirke kl 11
Jubileumsmarkering. Rugland. Wróbel

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. Wróbel
Geitastrand kirke kl 19.30
Vi synger julen inn. Rugland. Henøen
Sødal. Wróbel

Gudstjenester i Orkdal

Søndagssamlinger
2019/2020
Dette skoleåret vil vi bruke på å
synge mye sammen. Kjente og kjære
salmer og sanger, men og nye. Alltid
kjekt å lære nye sanger og få utvide
repertoaret . Så får vi høre litt om
forfatterne og historien bak noen av
salmene og sangene. Håper dette er
noe som kan være til glede for mange, og
alltid kjekt å få synge sammen.

I 2020 vil vi og få besøk av kor/ grupper/
solister som formidler sanger som de er
glad i, og vi får bli med på å synge!
Se i oversikten på Det skjer når det er
søndagssamlinger og hvem som komm-
er!

Velkommen til en kopp kaffe og mye
fin fellessang!

Åpent og gratis for alle! Det er søn-
dagsskole under hver samling.
Kollekt.

Hildegunn Rydland Eikli

Det er mange motiv i naturen som
kan inspirere til å tenke på ord i
Bibelen: Den som drikk av det vatnet
eg vil gje, skal aldri meir tørste. Seier
Jesus i Joh.4,14.
Bildet er tatt ved Vettisfossen av ein
av dei første konfirmantane mine i
Årdal: Gro Fretland.

Birger Foseide
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Disse ordene tilhører Are Kobro. Han
var sorenskriver i Namdal i en årrekke
og hadde fått storsamfunnets ansvar for
å avsi dom over Namdalinger som på
en eller annen måte hadde brutt norsk
lov. Jeg synes han hadde et klokt motto
for sin embetsgjerning, og jeg fant det
fram i møte med en av sommerens
prekentekster, Lukas 6, 36-42.
I denne teksten, som er en del av en av
de største talene Jesus holdt, får vi
mange utfordringer og oppfordringer:
• Døm ikke
• Fordøm ikke
• Vær barmhjertig
• Pass på deg selv og ditt eget liv
Døm ikke! Disse ordene gir grunn til å
minne om hva en jødisk lovlærer har
sagt: «Døm ikke din neste før du er
kommet opp i hans omstendigheter.»
Eller som det heter i en indiansk bønn:
«Hjelp meg til aldri å dømme et annet
menneske før jeg har gått to uker i hans
mokasiner.» Nå sikter ikke Jesus her til
hverken domsavsigelser i embetsmessig
forstand eller det å utvise dømmekraft
og vurdere. Det er forskjell på å
bedømme og fordømme.
Vær barmhjertig! Det er den neste opp-
fordringen. Vær nådig. Vær god. Vær
kjærlig. Kjell Nupen, anerkjent kunstner
fra Kristiansand, har laget noen alter-
bilder i norske kirker. Ett av dem finnes
i kulturkirken på Geilo. På baksiden av
denne har han skrevet, risset inn, for
hånd: «Nåde. Alltid nåde.» Det er her
hele kristentroen både starter og
ender. Nåde først. Nåde sist. Nåde
underveis. Vis nåde. Vær barmhjertig.
Pass på deg selv og ditt eget liv! Du har
nok med bjelken i eget øye før du kon-

sentrerer deg om splinten i din brors
øye. Dette er sterke ord fra Jesus. Det
er en takbjelke Jesus her snakker om.
Helt umulig å e en flis hvis en selv har
en bjelke i øyet. Jesus bruker her
megaspråket; store ord. Det er for å få
budskapet tydelig fram: Hvordan kan jeg
få et sant syn på meg selv og dernest på
andre? Jesus sier vi må begynne med
oss selv. Eget selvbilde. Tal sant om det.
Gjør deg hverken bedre elle verre enn
du er. Det er mye som står på spill når
vi skal se og tale sant om oss selv. Vi
fristes til både å retusjere og manip-
ulere fordi vi er redd for å bli forkastet
for ikke å bli tatt imot. Jeg tenker at
eneste mulighet til å se seg selv sant, er
å se seg selv nådig; få et nådig syn på
meg selv.
Jesus ser på meg med et nådig blikk.
Hans øyne er sylskarpe, men samtidig
nådige. Han ser med sannhet og barmh-
jertighet. I nåden kan jeg tåle sannheten
om meg selv. Der kan jeg våge både å
se og tale sant. Dette opplevde Peter
da han møtte Jesus like etter opp-
standelsen. Jesus spurte han tre ganger
om han elsket ham. Til slutt utbrøt
Peter: «Herre, du vet alt!» Peter var
gjennomskuet med nådige øyne med et
nådig blikk. Som ikke fordømmer. Som
ikke forkaster, men som holder hodet
mitt fast når jeg strever med å få ut
bjelkene…..Peter var elsket ikke bare
på grunn av, men til tross for den han
var. Og Jesus tar det helt ut og sier: «På
deg, Peter, vil jeg bygge min kirke.» På
deg som fornektet og bannet på at du
ikke kjent meg, på deg som sviktet da
det gjaldt som mest, på deg jeg hadde
satt min lit til, på deg skal jeg funda-

mentere livsverket mitt. Du skal være
grunnmuren som min kristne kirke skal
bygges på. Kan nåde og barmhjertighet
komme sterkere til uttrykk? Jesus gir
Peter i dette møtet en ny start, en
restart. Det er som med telefonene og
PC’ene våre; de må ofte ha en restart
for at de skal fungere etter et brudd.
Derfor er ordet nåde det innerste
ordet i Guds ordbok. Nåde er en ny
start, en restart, når noe er brutt og går
i stykker, i vår relasjon til Gud eller til
hverandre.
Elsket med et nådig blikk, kan jeg danne
meg et nådig og sant bilde av mine med-
mennesker. Behovet for å dømme og
kritisere andre kommer alltid av
behovet for å renvaske meg selv. Når
jeg presser noen ned i vannet, flyter jeg
selv alltid høyere. Men jeg trenger ikke
flyte høyere. Omsluttet av nåden, flyter
jeg høyt nok.

Vi vil aldri klare dette til fulle, men Jesu
ord fra sin Slettepreken kan stå der
som noen ledetråder og målsettinger
for livet vårt. De kan få oss til å reflek-
tere og spørre slik:
«Har vi sten i våre hender når vi møter
den som falt?
Har vi dom i våre øyne, så vårt blikk blir
hardt og kaldt?
Har vi glemt vår egen krise og vårt eget
nederlag
Og det regnskap vi må vise på vår egen
oppgjørsdag?»

Som dommer alltid menneske,
sommenneske aldri dommer
Av prost Dagfinn Thomassen

ÅPEN KAFÉ

Kom til Orkanger menighetshus og ta en kopp kaffe eller te pluss noe å bite i.
Tirsdagene 24. september, 22. oktober, 19. november og 17. desember er det Åpen
kafé på Orkanger menighetshus kl.11-13. Det blir utlodning, et lite ord for dagen og
god tid til prat og kaffedrikking. Og vi tar gjerne litt allsang. Vi håper at dette skal bli
trivelige, uformelle samlinger der folk kan stikke innom en tur hvis det ikke passer å
være der hele tida.

VELKOMMEN TIL ÅPEN KAFÉ!
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Orkdal menighet
1. Liv Digerås Håvik
2. Marie Loe Fagerholt
3. Tor Wongraven
4. Norhild Kirkbakk Solligård
5. Ann Kristin Elverum
6. Signy Solheim
7. Ola By
8. Jorunn Alsethaug
9. Magnhild Kristoffersen
10. Faste Wickmann

Orkanger menighet
1. Geir Sigbjørn Knutzen
2. Anne Kathrine Angvik
3. Ole Kristian Fagerli
4. Anita Hammervik
5. Steinar Fagerli
6. Eva Solstad
7. Atle Olav Sognli
8. Rachel Hammervik
9. Astrid Wehn
10. Heidi Øberg
11. Jinn Helen Haugnes
12. Brigitte Nicolas Kvarsnes
13. Nina Sæther Christoffersen

Orkland menighet
1. Øystein Fagerli
2. Astrid Kristin Hoston
3. Arnt Tronvoll
4. Silje Wibe Klungervik
5. Helge Klungland
6. Eldri Melby
7. Erik Hoston
8. Asbjørn Eivind Belsvik
9. Elin Kristina Østlund
10. Unni Helene Lystad
11. Hans Ragnar Klingen
12. Maria Westgård Fagervold
13. Tron Ingebrigt Berbu
14. Anne Bodil Vuttudal

Geitastrand menighet
1. Anne Lise Magnussen Isdal
2. Oddvar Kjøren
3. Bernt Ole Knudsen
4. Stine Lyngvær
5. Anders G. Nilsen
6. Toril Isdal
7. Leif Martin Meland
8. Jomar Bjørnbeth
9. Ingrid Husdal
10. Wenche Halstrand Isdal
11. Sunniva H. Wærdahl
12. Åse Flor Kjøren

Stem ved kirkevalget den 9. september!
• Du vil at kirka skal være der når du trenger henne.
• Du vil at barna og ungdommene våre skal lære om Jesus og finne et trygt grunnlag for livet sitt.
• Du vil komme til kirka med barna dine og med konfirmantene dine og vil at det skal være gode og

høytidelige opplevelser.
• Du vil at kirka skal være et samlingssted både i glede og i sorg.
• Du vil at menigheten skal være et omsorgsfellesskap som kan være til støtte og hjelp når du

trenger det.
• Du vil at kirkerommet og kirkegardene skal være pene og velstelte.

Derfor skal du stemme ved menighetsrådsvalget samtidig med valget til kom-
munestyre og fylkesting – da støtter du dem som har stilt seg villige til å gjøre
en innsats for kirka vår som menighetsrådsmedlemmer de neste fire åra!
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Hvor i Orkdal
I forrige nummeret av bladet vårt var det bilde av Gjølmeslien med Knyken
i bakgrunnen. Fotografen stod på andre sida av Orkla nede på Grønøra-
området.
Den uttrekte vinneren av det eksklusive kirkekruset ble: Asbjørg Hoston.
Ny oppgave: Hvor er dette i Orkdal kommune? Det er mange gapahuker i
bygda vår som er bygd av ildsjeler for friluftsliv. Hvor står denne?

Send SMS til 99518155

Nidaros bispedømmeråd
Du bør også stemme på medlemmer til nytt bispedømmeråd i Nidaros bispedømme. De som
blir valgt her er med på å bestemme hva kirka skal gjøre i åra framover. Alle medlemmene i
bispedømmeråda sitter i Kirkemøtet, som er øverste organet i kirka vår. I år er det tre lister
du kan velge mellom, og du kan føre over navn fra andre lister til den lista du bruker. I tillegg til
den lista som er satt opp av en nominasjonskomite som har prioritert forslag fra alle
menighetene i bispedømmet, er det ei liste fra Åpen Folkekirke og ei liste som kaller seg
Bønnelista.

Nominasjonskomiteens liste;
BRIT SKJELBRED, f. 1949, Pensjonist, Trondheim .
ERIK SEEM, f. 1955, Pensjonist, Grong .
RANDI SOLLIE DENSTAD, f. 1952, Rådgiver, Rissa
KIRSTEN MARGRETE SELNÆS, f. 1976, Fysiker,
Trondheim
MARIT ARNESEN BERGENDAHL, f. 1984, Student,
Trondheim .
HELGE NILSEN, f. 1952, Rådgiver, Åfjord .
EIVIND RINDAL, f. 1988, Student, Trondheim
MAJ BRIT SLAPGAARD LARSEN, f. 1957, Lærer, Verdal .
KNUT AASHEIM, f. 1955, Adjunkt, Røros .
JAN OLAV STRAUME, f. 1955, Pensjonist, Trondheim
LINE MARIE ROSVOLD FJELDAHL, f. 1971, Fagleder,
Leksvik .
GEORG BØNI HOFSTAD, f. 1999, Lærling, Trondheim.
VETLE CHRISTIAN NØDTVEDT, f. 1995, Student,
Trondheim .
GURI GUNNES, f. 2000, Skoleelev, Storås

Åpen folkekirkes liste:
AGNES SOFIE GJESET, f. 1986, Adjunkt, Fosnes

GRETE BÆKKEN MOLLAN, f. 1969, Seniorkonsulent,
Steinkjer
ALEX RAMSTAD DØSVIK, f. 1994, Student, Ørland
IVAR SELMER-OLSEN, f. 1952, Pensjonist, Trondheim
SISSEL MØRREAUNET, f. 1955, Førstelektor, Trondheim
KEVIN HOEL TÅRNES, f. 1997, Befrakter, Trondheim.
BJØRNAR FJELLHAUG, f. 1979, Rektor, Trondheim.
OLAV BREMNES, f. 1958
PÅL SÆTHER EIDEN, f. 1969, Adjunkt, Vikna
BORGHILD HUSDAL BUHAUG, f. 1964, Rektor, Leksvik.
INGRID MARIE HEIENE, f. 1990, Stipendiat, Trondheim

Bønnelista:
KOLBJØRN LIE, f. 1965, Misjonær/lærer, Levanger
KJERSTI NGOZI FURUSETH, f. 1963, Sykepleier, Rissa
BJØRN SÆTHER, f. 1955, Siv.ing./Hydrolog, Trondheim
HANNE GRETHE HANSEN, f. 1966, Sykepleier,
Trondheim.
OLE JØRGEN HAAVERSTAD, f. 1952, Småbruker,
Stadsbygd .
MARIT RANFRID KVESTAD SÆTHER, f. 1958, Frisør,
Trondheim
INGELINE FURUSETH, f. 1999, Student, Rissa
SIGURD FLØ GUSTAD, f. 1998, Industrimekaniker, Ekne
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All ære til skaparen!

Gledeleg var det at så mange frå alle Orkdalssokna
hadde samla seg om felles gudstenestefeiring denne
dagen. Grasvollen på Oppstuggutunet var fylt opp av
menneske som bokstaveleg fekk oppleva og sjå
visjonen til kjerka vår: «meir himmel på jorda».

Dei mange frammøtte fekk høre vakker og livfull
song av dei ypparste representantane for skaparver-
ket, Soul Kids.

På ein varm solskinsdag i den lysaste årstida vart skaparverkets dag markert på
Oppstuggu Berbu. Den flotte ramma om dagen gjorde det kanskje ekstra lett å
legge merke til alt det vakre vi omgjev oss med av medmenneske og annan
natur.

Soul Kids-medlemmar og dirigent Eldrid Fagerli Susort
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Prestane Åse, Marita og Eldfrid-Marie framom storaltaret.

Elin Østlund i samtale med
prest Marita Hammervik-Owen

Preika denne dagen var eit intervju med Elin Østlund,
gardbrukar og råvareleverandør til Credo-restauran-
ten i Trondheim. Ho var opptatt av å bygge ei god
matjord som tek vare på mangfaldet. Men også at vi
som menneske får vera ein naturleg del av skaparver-
ket og ikkje berre gjera oss nytte av det. Ved vår for-
valting av skaparverket er det viktig at nettopp kjær-
leiken til skaparverket ligg i botnen for vår forvalting
og vår matproduksjon. «Eg ser spor etter Gud og
takkar han dagleg. Vi møter Gud i kvart liv,- plantene,
insekta, fuglane og… i kyrne våre. Det å få møte Gud
i skaparverket og sjå at eg også har ein plass i dette
er forunderleg og rører meg sterkt. Det vi sår, det
spirer og veks og dette får eg stå midt oppe i».

Elin gledde oss også med vakker song.

I etterkant av gudstenesta tok mange seg god tid til å
bli litt betre kjent med kvarandre, med bygdetunet og
med gode smakar av kortreist mat, attåt kaffen.

Torgeir Fagerli



Klokker på Geitastranda og i Nidarosdomen

Olsokgudstjeneste i Nidarosdomen. Stappfull kirke. Prektig orgelmusikk. Full-
tonende salmesang. Bibelstekst skal leses – og der hører jeg en kjent stemme:
Klokkeren på Geitastranda. Etter gudstjenesta takker jeg Terje Håvardstad
Jonassen for fin tekstlesing, og ber om et intervju til Orkdal menighetsblad.

8

Hvordan føles det å gjøre tjen-
este i sjølveste Domen?
Det er en stor ære og glede å ha medli-
turg- tjeneste i Nidarosdomen. Det er
en utrolig flott opplevelse å lese bibel-
tekster fra lesepulten i Oktogonen
oppe ved høyalteret. Alles øyne og
oppmerksomhet er rettet mot tekstle-
seren, og jeg må lese slik at menigheten
får en god opplevelse. En god tekstleser
skal berike og berøre menigheten.

Hva er spesielt med
Nidarosdomen?
Gudstjeneste- og musikklivet i
Nidarosdomen er av høy kvalitet, både
når det gjelder de grundige forbere-
delsene og gjennomføring. Det hele
starter med å gå inn i prosesjonen i
gudstjenesten. Det er høytidelig og fint,
og man føler på kroppen at
Nidarosdomen ikke er hvilken som
helst kirke. Det er landets nasjonalhel-
ligdom. Jeg ber alltid en stille bønn når
jeg går mot høyalteret: "Gud, nå må du
være med meg."
Det er utrolig fint å være nattverdut-

deler. Det er gledelig at svært mange
kommer til nattverd i Nidarosdomen.
"Nattverden er Guds nærvær for oss
alle", som det står i programmet i
Olsokhøymessen.

Er det ofte du er medliturg der?
I løpet av de siste månedene har jeg
medvirket som tekstleser og nattver-
dutdeler i mange store gudstjenester i
Nidaros Domkirke. Festgudstjenesten
17. mai (overført på radio NRK P1),
høymessen på Kristi Himmelfartsdag,

høytidsmessen på pinsedag, og i
Olsokhøymessen under Olavsfest 2019.

Hvilken gudstjeneste der har
gjort størst inntrykk på deg?
Avskjedsgudstjenesten for biskop Tor
Singsaas 11. juni 2017. Jeg var tek-
stleser og leste fra 1 Pet. 2, 4-10. Jeg
husker ennå biskopens flotte og sterke
preken. Preses i bispemøtet, biskop
Helga Haugland Byfuglien takket Tor
Singsaas i gudstjenesten, og
Nidarosdomens Guttekor sang utrolig
fint.

Hvordan forbereder du deg?
Jeg bruker lang tid på å øve inn nye

bibeltekster, uansett om jeg skal lese i
gudstjenester på Geitastranda eller i
Nidarosdomen. Jeg øver både hjemme
og i Geitastrand kirke. Det er fint å
øve i Geitastrand kirke. Da får jeg
bruke stemmen som det skal være i
kirka.
Har du favorittekst i Bibelen?

Å lese fra Salmenes bok er fint. Da er
muligheten god for å gjøre teksten lev-

ende. Det gjelder tempo, tydelighet,
rytme og betoning i lesingen. Det var
en mann som sa til meg en gang: Å lese
er ikke bare å lese. Det gjelder å
formidle slik at andre blir beriket og
berørt.

bf

Ved gravferda til Ole Bye ble det
gitt minnegave til Orkland
menighet.
Orkland menighetsråd vil uttrykke
stor takk for gaven!

Ved gravferda til Kjellfrid
Tallerås ble det gitt minnegave til
Orkland menighet.
Orkland menighetsråd uttrykker
stor takk for gaven!

Sorggrupper i Orkdalsmenighetene
Orkdalsmenighetene har drevet livssynsåpne sorggrupper i en årrekke. Vi har fått
mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne på at dette har betydd mye for den
enkelte i deres sorgarbeid. Vi fortsetter dette viktige arbeidet også høsten 2019.
Sorggruppen har sine møter i Orkdal menighetshus.

Sorggruppen har inntil 6 deltagere og to ledere, som er sykepleier Kjellrun Gravdal og
diakoniarbeider Hildegunn Rydland Eikli. Vi møtes 8-10 ganger igjennom vinteren, og
hvert gruppemøte varer 1,5 timer. Det er klare rammer rundt hver samling, og alle
som deltar har selvfølgelig taushetsplikt. Hver enkelt deler det en selv ønsker. Våre
erfaringer er forskjellige. Vår relasjon til de vi har mistet er forskjellig. Men sorgen gjør
noe med den enkelte. «Du må ha vært der for å forstå» sier Terje Nilsen i sin vise om
«Mjelle». Slik er det og i sorgens landskap.

Medlemmene i sorggruppen kan ha mistet foreldre, barn, ektefelle, annen familie eller
venner. Det er ikke like lett å dele sin sorg med sine nære over lang tid. Noen
opplever og at det er godt å kunne snakke med andre i samme situasjon, og dele sine
erfaringer. Dette handler ikke om å dyrke sorgen, men å bearbeide den. Det er flere
måter å sørge på. Den som sørger har krav på forståelse og respekt for sin egenart og
sine valg!

Vi starter nye sorggrupper i Oktober 2019. Da møtes vi hver 14. dag frem til jul. etter
jul har vi det ikke så ofte. Vi avslutter etter påske. Dag og klokkeslett avtales med
medlemmene. Lurer du på om dette kan være noe for deg, må du gjerne ta kontakt
med en av oss lederne, du er ikke dermed forpliktet til å være med. Det kan være fer-
sk sorg eller og sorg over tap som skjedde år tilbake i tid. Du er velkommen til å
prøve!
Kjellrun Gravdal. Tlf: 97668108 og Hildegunn Rydland Eikli tlf: 91338924
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Min salme

Fager kveldssol smiler over heimen ned.
Jord og himmel kviler stilt i heilag fred.

Berre bekken brusar frå det bratte fjell.
Høyr kor sterkt det susar i den stille kveld!

Ingen kveld kan læra bekken fred og ro.
Inga klokke bera honom kvilebod.

Så mitt hjarta stundar bankande i barm.
til eg eingong blundar i Guds faderarm.

Fager kveldsol smiler, min barndoms salme. En salme som vi sang som avslut-
ning etter hver skoledag. Trygg og god. En salme som fulgte meg hver dag på
skoleveien. En lang vei å gå fra Øyum til Monset for en liten jente i 1.klasse. Av
mange salmer som måtte pugges i denne tiden, er det denne som sitter tilbake
som min salme. En salme som jeg ble glad i, og som gav meg både fred og glede.
På skoleveien var det mange utfordringer. Alene i mørkret, var det fint å kunne
finne støtte og mot i en salme jeg kjente så god. Alt fra mørke skygger, til
«hårråjømmer» og reveskrik, ble fordrevet av høylytt sang.
Respekten for lærerne var stor. Nils Ofstad og Kari Angelsen sørget for lær-
dom og visdom. Vi ble «hørt» i lekser, men ”Fager kveldsol” står tilbake som
det sterkeste minnet.

Eldri Melby

Vi nærmer oss valg i kirka! I likhet
med valg til kommunestyre- og
fylkesting, så er det valg til menig-
hetsråd og valg til bispedømme-
råd og Kirkemøtet. Valgting er
mandag 9. september kl. 9 – 21 i
lokaler i umiddelbar nærhet av
kommunestyre- og fylkestings-
valget. Hver menighet i soknene i
Orkdal kommune; Orkland,
Orkdal, Orkanger og Geitastrand
har sin egen liste for menighets-
rådsvalget. For bispedømmeråds-
valget og Kirkemøtet er det tre
lister: Bønnelista,
Nominasjonskomiteens liste og
Åpen folkekirke. For å se hvem
som stiller til valg i menigheten
og bispedømmet så kan man
sjekke nettsiden
www.kirkevalget.no Lister og
informasjon vedr. valget er også
presentert på våre hjemmesider:
https://kirken.no/nb-
NO/fellesrad/orkdal-fellesrad/

Om du vet at du er borte på valg-
dagen, eller av andre grunner
ønsker det, så er det mulig å for-
håndsstemme i perioden frem
t.o.m. torsdag 5. september. Hos
oss er det åpent for å forhånds-
stemme på Orkdal kirkekontor
(Blomsterveien 12, Fannrem) tirs-
dag, onsdag og torsdag i tids-
rommet 10.00-14.00. Stemmerett
for Kirkevalget har alle fra 15 år
og oppover (fyller 15 år i valgår-
et). De fleste som er medlem i
Den norske kirke skal nå ha
mottatt valgkort i posten som
skal tas med når man skal avgi
stemme ved Kirkevalget.

Sammenslåingsprosessen
mot 2020 & Orkland
kirkelige fellesnemd
Møteinnkallinger, referat og ann-
en informasjon fra Orkland kirke-
lige fellesnemnd ligger tilgjengelige
på Orkdal kirkelige fellesråds
nettside: https://kirken.no/nb-
NO/fellesrad/orkdal-felles-
rad/orkland-kirkelige-fellesnemd/

Mvh. Silje Ysland, fung. kirkeverge i
Orkdal

Kirkevergens spalte

Det skjer... forts fra side 10

November
On 6. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeninga Evjen
Sø 10. kl.17.00 Søndagssamling. Gunnar Bonsaksen

forteller om Johan Nordal Brun og
Lina Sandel. Vi synger deres salmer.
Ettermiddagskaffe. Søndagsskole. Orkdal menighetshus.

On 13. kl 19.30 Vårliv med Ivar Eiken Kari og Arnt Tronvoll
Ma 18. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ti. 19. kl. 11.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
On 20. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeninga Evjen
Fr 22.-sø 24. Juleverkstedleir 2.-4.trinn Søvassli ungdomssenter
On 27. Kl 19.30 Temamøte. ”Min troshistorie”.

Orkdal Normisjon er invitert. Svorkmo misjonshus
To. 28. kl. 16.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus
Fr 29. kl 19 Førjulskveld Søvassli ungdomssenter
30. november – 1. desember. LYS VÅKEN
Desember
On 4. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeninga Evjen
Sø 8. kl.16.30 Adventsfest. Soul Chids blir med og synger for oss!

Elise Kimo kommer med flanelograf
og vil ha en kort andakt. Kakao og gjærbakst.

Orkdal menighetshus.
On 11. kl 19.30 Vårliv med Johannes Selstø Svorkmo Misjonshus
Ma 16. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ti. 17. kl. 11.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Lø 29. kl 18.00 Vårliv/Normisjon, Julefest Svorkmo Misjonshus
DET SKJER FOR BARN OG UNGE
Babymassasjekurs. Onsdager kl. 12-14, Orkdal menighetshus.
Kurs 1: 4. sept., 11. sept., 18. sept., 25. sept., 3. okt.
Kurs 2: 23. okt., 30. okt., 6. nov., 13. nov., 20. nov.
Barnesang: MANDAGER kl 17.30-18.30
2.sept, 14.okt, 4.nov og 2.des
Soul children/teens: øving onsdager kl 18-20 på Orkdal menighetshus i oddetallsuk-
er . Soul Children/Teens er fra 10 år og oppover.
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September
Ma 2. kl 18.30 Orkdal Normisjon med Even Sundby Søvasskjølen fjellkirke
Ti. 3 kl. 19.00 Foredrag med Even Sundby:

Når livet butter imot Orkdal menighetshus
Fr 6.-sø 8. WildCamp leir 5.-7.trinn Søvassli ungdomssenter
On 11. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeninga Evjen
On 11. kl 19.00 Sensommerfest Ofstad samfunnshus
Sø 15. kl 11.og kl 14.30 50-års jubileum-Søvassli, Espen Ottosen,

Te Deum, PreSoulChildren
Orkdal/Hemne Søvassli ungdomssenter

Ti 17. kl 18.00 Simen. Høsttakkefest Nidarosdomen
Fr 20.-sø 22. Kvinnehelg, Marit Andersen/ Britt Jorun Hovda

Søvassli ungdomssenter
Sø 22. kl.17.00 Søndagssamling. Sverre Solberg leder

oss i allsang krydret med andre ting.
Ettermiddagskaffe. Søndagsskole Orkdal menighetshus.

Ma 23. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ti 24. kl 11:00 Åpen kafè Orkanger menighetshus
On 25. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeninga Evjen
To. 26. kl. 16.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus
Fr 27.-sø 29. ReGaze, ungdomsleir 13+ Søvassli ungdomssenter
Ma 30. kl. 19.30 Møte i Orkdal Normisjon Orkanger menighetshus
Oktober
Ons 2. Kl 19.30 Normisjonsmøte.

Andakt ved Bjørn Roger Karlsen, Svorkmo misjonshus
fr. 4.-sø 6 Mixleir, alle aldre Søvassli ungdomssenter
On 9. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeninga Evjen
Sø 13. kl.17.00 Søndagssamling. Salmekveld. Svein Volle

og Svein Gjære besøker oss. Kveldsmat.
Søndagsskole. Orkdal menighetshus.

Ma 14. – To 17. kl 19.30 Møteuke, Vårliv Svorkmo Misjonshus
Ma 21. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ti. 22. kl. 11.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
On 23. kl 18.00 Malaba og Saniteten, Sanitetsforeninga Evjen
To. 24. kl. 16.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus
Ma 28. kl. 19.30 Møte i Orkdal Normisjon Stokkhaugen bedehus
Ons 30. Kl 19.30 Normisjonsmøte,

Andakt ved Eivind Risholm fra Acta. Svorkmo misjonshus
Forts. side 9

Det skjer i menighetene

DØPTE
Orkdal

19.05 Eirin Sørli Trotland
Frida Svee Wolden
Leah Jørgine Blåsberg

09.06 Kristian Pettersen Nilssen
Sverre Linge
Adrian Mosbakk Myrbekk
Ine Dorthea Aamo Midtlyng

23.06 Iver Melbye
Kjell Ivar Thomsen
Gabriel Vuttudal Røttereng
Trym Enger Rognskog
Astri Helene Berg Folvik
Olav Solbu

07.07 Sigri Tiset Mjønesaune
Gustav Werner
Sverre Selvnes

04.08 Emilian Øverås
Orkanger

30.05 Othilie Nørstebø Wollan,
døpt i Melhus kirke.

23.06 Henrik Rosvold Røen
Alfred Knutzen

14.07 Johan Syrstad,
døpt i Thamspaviljongen.

11.08 Victor Amundsen Tuflåt
Dagny Brungot-Reberg,
begge døpt i Thamspaviljongen.
Moe

16.06 Olav Hoston Vangen,
døpt på Oppstuggu Berbu.

30.06 Thorje Trondsson Staveli
11.08 Rikke Midtlyng Lund

Timmian Eikli Slupphaug,
døpt på Snøton.
Geitastrand

02.06 Nikolai Krystad

VIGDE
Orkdal

29.06 Åsne Kristin Mehli Nordeide og
Christian Gran, Oslo

07.07 Kristine Tronvoll og Tobias Mohn
Werner, Trondheim

27.07 Marlene Annie Brevik og
Øyvind Brevik

03.08 Ninni Helene Bye og Børge Solberg,
Oslo

10.08 Asta Karin Nilssen og
Jo Morten Garberg
Orkanger

01.06 Jorunn Kjelleberg og
Jan Ove Skjølset, Jerpstad,
viet i Thamspaviljongen.

29.06 Laila Stølhaug og Øyvind Wehn
Halvorsen

06.07 Bente Hansen og
Bernt Erik Sandnes,
viet i Thamspaviljongen.

27.07 Miriam Horvli Isbrekken og

Slekters gang

Tore Sagmo, Gimse,
viet på Bårdshaug Herregård.
Moe

24.05 Laila Helene Jensen og
Morten Årli

DØDE
Orkdal

20.05 Guri Kusether f. 1927
22.05 Aase Turid Fagerholt f. 1944

Brit Oddbjørg Eggamo f. 1958
12.06 Margit Lefstad f. 1928
19.06 Inger Ebbesen f. 1938
09.07 Terje Skjetne f. 1936
23.07 Stig Morten Gjønnes f. 1961
28.07 Brynhild Marie Fossum f. 1930
03.08 Ingeborg Ingela f. 1926
Orkanger
12.05 Ellen Johanne Antonsen f. 1934
19.05 Eirik Mellingsæter f. 1993

27.05 Jarle Leknes f. 1933
11.06 Konstanse Magdalene Bakken

f. 1917
12.06 Knut Høeg f. 1924
14.06 Jonas Willmann f. 1940
16.06 Britt Ragnhild Hoff f. 1943
30.06 John Akselsen f. 1924,

gravlagt Meldal kirke.
08.07 Gudrun Jørgine Luggenes f. 1932
10.07 Rolf Jakob Krog f. 1941
22.07 Ulf Andersen f. 1931

Anne Henriksen f. 1956
31.07 Jenny Ljøkelsøy f. 1929
05.08 Erik Kjerstadmo f. 1933

Orkland
16.05 Ola Opøien f. 1950
17.07 Mona Beate Moe f. 1944
06.08 Olav Brynjar Opøyen f. 1956

Geitastrand
10.08 Frits Johannes Ofstad f. 1935
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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: John Egil Bergem
Orkland menighetsråd
Leder: Jan Arild Dahl

Geitastrand menighetsråd
Leder: Bernt Tungen

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

OOrrkkaannggeerr  UUrr  oogg  GGuullll  AASS  ––  OOTTII--SSeenntteerreett    ––  TTllff  7722  4488  7788  9900  

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

Søvassli Ungdomssenter og leirskole fyller 50 år

Tenk så mange leirer, helger, samlinger, møter og kurs det har blitt. Mange som er i 60-70årene husk-
er nok godt leirene de var på her fra den første tida. Det som var viktig da NLM kjøpte Søvassli og
startet leirsteddrift, var at her skulle nye generasjoner bli kjent med Jesus, bli en del av et kristent
fellesskap og bli engasjert i misjonsarbeidet. For mange ble det avgjørende for deres videre tro og
misjonsengasjement.

Mange ting har forandret seg på disse 50 årene, husene har vært igjennom flere runder med forandr-
ing/utvikling og leiropplegget er kanskje noe endret, men vårt håp er at barn, unge og voksne frem-
deles får et møte med ei levende tro, et engasjement for å dele den og et håp for framtida på Søvassli
Ungdomssenter og leirskole.
15. sept feirer vi jubileet på Søvassli, det må du få med deg.

Se program under «Det skjer»

Orkla Grafiske AS 72 48 23 20�


