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God påske! 
«Redningsmannen er oppstanden, 
er oppstanden i morgengry!» (Grundtvig)
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10. mars - 1. s. i fastetiden
Orkdal kirke kl. 19.
Ungdomsgudstjeneste. Bakken.
Hammervik-Owen. Rugland. Wrobel.

17. mars - 2 .s. i fastetiden
Orkanger kirke kl. 11:
Gudstjeneste. TEN. Hammervik-Owen.
Tone Maria Jonassen. Wrobel.
Moe kirke kl. 11:
Gudstjeneste. Foseide. Wrobel.

31. mars – 3. s. i fastetiden
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Diakoniens dag. SIMEN.
Bakken. Karlsen. Wróbel
Orkanger kirke kl 17
Gudstjeneste. Diakoniens dag.
Hammervik-Owen. Karlsen. Wróbel

7. april - 4. s. i fastetiden
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. Diakoniens dag. Rugland.
Karlsen. Wróbel
Søvasskjølen fjellkirke kl 12
Gudstjeneste. Foseide. Nerhoel. Dåp.
Geitastrand kirke kl 17
Gudstjeneste. Rugland. Karlsen.
Wróbel
Orkanger kirke kl 17
Samtalegudstjeneste. Hammervik-
Owen. Pederstad. Wróbel
Orkdal kirke kl 19
Samtalegudstjeneste. Bakken.
Pederstad. Wróbel

14. april – Palmesøndag
Søvasskjølen fjellkirke kl 12
Gudstjeneste. Per Winsnes.

18.april – Skjærtorsdag
Søvasskjølen fjellkirke kl 12
Gudstjeneste. Foseide.
Orkdal Helsetun kl 16
Nattverdsgudstjeneste. Thomassen
Orkdal kirke kl 19
Nattverdsgudstjeneste. Thomassen.
Wróbel

19. april – Langfredag
Moe kirke kl 10
Pasjonsgudstjeneste. Rugland.
Stokkhaugen kl 11
Pasjonsgudstjeneste. Hammervik-
Owen. Wróbel
Søvasskjølen fjellkirke kl 12
Pasjonsgudstjeneste. Bertil Halsen.

Elvepromenaden kl 16
Nattverdsgudstjeneste. Hammervik-
Owen. Wróbel
Orkanger kirke kl 19
Pasjonsgudstjeneste. Hammervik-
Owen. Felles med Frelsesarmeen.
Wróbel

21. april – Påskedag
Orkdal kirke kl 11
Høytidsgudstjeneste. Bakken. Wróbel
Moe kirke kl 11
Høytidsgudstjeneste. Rugland. Wróbel
Søvasskjølen Fjellkirke kl 12
Gudstjeneste. Thomassen. 
Geitastrand kirke kl 13
Høytidsgudstjeneste. Rugland. Wróbel

4. mail – Lørdag
Orkanger kirke kl 10 kl 12 og kl 14
Konfirmasjon. Hammervik-Owen.
Pederstad. Wróbel

5. mai – 3. s. i påsketiden
Orkanger kirke kl 11 og kl 13
Konfirmasjon. Hammervik-Owen.
Wróbel
Moe kirke kl 19
Samtalegudstjeneste. Rugland. Wróbel

11. mai – Lørdag
Orkdal kirke kl 11 og kl 13
Konfirmasjon. Bakken. Pederstad.
Wróbel
Moe kirke kl 11
Konfirmasjon. Rugland. Wróbel

12. mai – 4. s. i påsketiden
Orkdal kirke kl 11
Konfirmasjon. Bakken. Pederstad.
Wróbel
Geitastrand kirke kl 19
Samtalegudstjeneste. Rugland.
Pederstad. Wróbel

17. mai – Fredag
Orkanger kirke kl 10
Gudsttjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel
Orkdal kirke kl 10.30
Gudstjeneste. Thomassen. Wróbel
Moe kirke kl 19
Gudstjeneste. Rugland. Wróbel

19. mai - 5. s. i påsketiden
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel

Geitastrand kirke kl 11
Konfirmasjon. Rugland. Pederstad.
Wróbel

2. juni – søndag før pinse
Geitastrand kirke kl 11
Gudstjeneste. Rugland. Wróbel

9. juni - Pinsedag
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel

16. juni – Treenighetssøndag
Oppstuggu Berbu kl 11
Friluftsgudstjeneste. Skaperverkets dag.
Rugland, Hammervik-Owen, Bakken.
Wróbel

23. juni – 
2. s. i treenighetstiden
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Bakken Wróbel
Orkanger kirke kl 11
Gudstjeneste. Konfirmantjubileum.
Hammervik-Owen. Wróbel

30. juni –
3. s. i treenighetstiden
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. 

Kirkeskyss
Hvis du har behov for skyss til
kirka, ta kontakt 
med diakoniarbeider 
Ingrid Holte Karlsen. 

Tlf. 48275642

Følg med på nettsida:
www.kirken.no/orkdal

Gudstjenester i Orkdal
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«Den første kaffekoppen hver dag er
hellig for meg!» «Tiden med barna på
ettermiddagen forsøker vi å holde hel-
lig, vi har så lite tid sammen.» Kanskje
kjenner du igjen noen av utsagnene
eller har tatt deg selv i å tenke noe lig-
nende? Hva er hellig for deg? Hvilke
holdninger får prege ditt liv?

Det jeg har stor respekt for, er hellig
for meg. Det jeg verdsetter og som gjør
godt, er hellig for meg. Det som abso-
lutt ikke må tråkkes på eller slås i
stykker, det som ikke skal krenkes. Det
er hellig. Ikke bare mine egne vur-
deringer, men også kulturen og tradis-
jonen jeg lever i, påvirker meg. Mye i
kulturen vår går ut fra at medmen-
neskelighet, kjærlighet, tillit, respekt,
naturen, livet selv er noe godt, noe vi
skal vokte over. Min tro er at alt dette
kommer fra Gud. At dette er en del av
Gud. Og at alt dette er hellig. 

Men å nærme det seg hellige er ikke
bare, bare bestandig. Det har jeg stor
forståelse for. At kirken og det vi har

gjort og uttalt for mange både kan
kjennes fremmed og sårt. Dette er
sannheten for minoriteter og enkelt-
mennesker historien gjennom. Vi har
ikke alltid stått på riktig side av
opphetede debatter. Vi har ikke alltid
stått ved våre medmenneskers side og
vist den nåde og kjærlighet vi skulle.
Det er også konklusjonen når
Bispemøtet uttaler jeg i abortsaken og
sier følgende: 

Vi erkjenner at kirken i liten grad har tatt
inn over seg den situasjonen som mange
gravide kvinner har stått i, og har heller
ikke klart å gi troverdig uttrykk for
forståelse for kvinners erfaring og de utfor-
dringer kvinner har opplevd. Tvert om har
kirken som institusjon gjennom historien
vist manglende engasjement for kvinners
frigjøring og rettigheter. Det beklager
vi. Som kirke må vi forandre vår måte å
snakke om abort på og hvordan vi ivaretar
mennesker som er berørt.

Det er på det rene at kirkens holdning har
påført alenemødre en krevende belastning.

Tidligere kunne barn født utenfor ekteskap
bli nektet dåp, og ugifte foreldre fikk ikke
stå sammen ved døpefonten.

Aldri mer tenker jeg. Aldri mer skal vi
hindre noen fra å komme til kirken. I
dette bladet kan du lese mer om dåpen.
Dette sakramentet som kan beskrives
som verdens største kjærlighetserk-
læring. Hvem er vi til å stå i veien for
nettopp det? «Hindre dem ikke» sa
Jesus da disiplene ville vise barna bort. 
Det ga meg både håp og fornyet engas-
jement for kirka å intervjue tre av våre
engasjerte menighetsrådsmedlemmer
denne uken. Jeg spurte dem blant annet
til å beskrive det kirken bør være med
tre valgfrie ord. Alle tre startet med
dette ene ordet: Åpen. Og det er så
sant. Kirken må være åpen. Så enkelt og
så sant.  

Kirken må være åpen. Ei åpen kirke er
ei hellig kirke. 

Ei åpen kirke er ei hellig kirke
av Marita Hammervik-Owen
sokneprest Orkanger

Vi presenterer klokkerne i Moe kirke

I serien med presentasjon av de tilsatte
i orkdalsmenighetene har vi i dette
nummeret kommet til klokkerne i Moe
kirke. Det er tre som deler på
klokkertjeneste ved gudstjenestene i
Moe kirke. De har delt på¨denne tjen-
esta etter at Brage Fagerli slutta i 2011.

Kirsti Kristiansen bor på Svorkmo,
er gift med Einar. Ho er pensjonist,
men har tidligere arbeidet som syke-
pleier i 30 år før ho ble diakon og
klokker i Meldal. 
”Å være klokker i Moe kirke gir meg

gode opplevelser på
mange vis. Vi har
dalens vakreste kirke
og å gjøre kirken i
stand til gudstjeneste
er en glede. Det å få
delta i gudstjeneste
med bønn, tekstlesing

og natttverd-utdeling oppleves også
meningsfullt. Som klokker møter vi
mennesker i glede og i sorg og det er
en utfordring å møte den enkelte slik at
de opplever seg ivaretatt på en god
måte. Mitt ønskemål: Se kirken fylles
opp av unge og gamle til lovsang og
tjeneste.”

Jorhild Ljøkjel er opprinnelig fra
Laksøybygda i Meldal.
Ho har vært lærer i
mange år i Meldal og i
Orkdal. Ho er gift
med Ola og bor på
garden på Ljøkjel ved
Vormstad.” Det er jo
ikke så mange guds-
tjenester i året jeg er klokker på, men
de siste åra har jeg i tillegg vikariert
som klokker i ferier og under sykdom i
begravelser og vielser også i Orkdal

kirkje og på Orkanger. Jeg trives godt
med å møte folk, og som klokker får jeg
oppleve å komme folk nær både i glede
og i sorg. Og så er det trivelig å samar-
beide med gode medarbeidere i kirke-
lige handlinger.”

Trine Snekvik Fagerli er den 
tredje klokkeren i
Moe. Ho er opprin-
nelig hemnværing.
Har arbeidet i barne-
hage og er nå lærer
på Årlivoll skole. 
Ho bor på Svorkmo
og er gift med
Sigmund. Ho setter pris på gudstjen-
estene, og liker spesielt når barn og
konfirmanter som ho kjenner fra skolen
deltar i kirka.
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I det du holder dette
bladet i hånden har alle
våre fire menigheter begy-
nt arbeidet med å finne
gode kandidater til
Kirkevalget 2019. 
Den 8.- 9. september går
vi til urnene for Kirke-
valget 2019 og nye menig-
hetsråd og nytt bispedøm-
meråd skal velges. Alle
medlemmer som fyller
femten år i løpet av val-
gåret med adresse i soknet
har stemmerett.

Fortsatt er det slik at en stor del av
befolkningen er medlem av Den
norske kirke. Det er en situasjon vi
gleder oss over. Samtidig er vi klar
over hvilken omfattende oppgave det
er å skulle være en folkekirke i
dagens samfunn. Denne oppgaven
utføres aller best når medlemmene
selv mener noe om og har innflytelse
over det som skjer i kirken vår. Bare
slik kan kirken fortsette å være et
demokratisk fundert fellesskap med
plass for oss alle. 

Vi tror at i Den norske kirke er det
rom for mange forskjellige meninger
og mange forskjellige mennesker. Ser
man nærmere på arbeidet med gudst-
jenester, omsorg for utsatte men-
nesker, dåp og trosopplæring, konfir-
masjon og ungdomsarbeid, kor og
kirkemusikk, vern om skaperverket
og mye mer, vil du oppdage et mang-
fold av mennesker og tjenester. 

I tillegg er kirken mange ting på
samme tid. Mange har uttalt at
kirkerommet bør romme oss alle. At
i kirka skal det være høyt under
taket. For noen er kirken et sterkt
fundament for livet, i glede og i sorg.
Kirken vår er en liten del av et ver-

densvidt og meningsfullt fellesskap.
Noen har kjempet for at kirken skal
la seg inspirere av nye impulser.
Andre har fastholdt og argumentert
for de gode tradisjonene. I Den
norske kirke er det rom for tro, tvil,
samtale og spørsmål. Du kan komme
som du er. Om du er i krise, er glad,
ensom, eller om du vil være litt alene
med de store spørsmålene. Et
overordnet mål for kirken er å være
kirke nettopp der hvor du bor.
Kirken søker å være tilstede i men-
neskers dagligliv – så vel som ved

livets virkelige store begivenheter. 

Ved årets kirkevalg skal det igjen
velges 8000 frivillige til å lede vår
kirkes arbeid. Dette er vår oppfor-
dring til deg som leser dette: Bruk
stemmen din. Gå til urnene og stem
på valgdagen. Bli gjerne med og si ja
dersom du blir spurt om å stille til
valg. Still deg selv disse spørsmålene
foran årets kirkevalg: Hvordan vil du
kirken skal være? Du er herved
invitert til å være med på å skape
fremtidens kirke. Kirken trenger deg!

Kirken
trenger deg!

– Om Kirkevalget 2019 – 

Vi har spurt tre medlemmer fra de sittende menighets-
rådene om hvordan de har opplevd sitt engasjement og
arbeidet i menighetene. Flere forteller at vervet har
vært spennende og en berikelse. At de har møtt mange
hyggelige folk fra samme menighet. Alle ville de ha
anbefalt sine venner og naboer til å engasjere seg i
kirken.  

Hvordan er det å sitte i et
menighetsråd?

1. Hvorfor har du valgt å 
engasjere deg i kirken? 

2. Hva er det mest interessante 
du har vært med på i 
menighetsrådet?

3. Beskriv det kirken bør være 
med tre ord.  

Kari Lilleås,
Orkanger
menighetsråd
1. I kirka som
ellers i et
lokalsamfunn er
det viktig med
engasjement og
det kreves en god porsjon med dug-
nadsinnsats. Kirka er for meg en vik-
tig tradisjonsbærer og mange av oss
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vi trenger kirka i alle livets faser. 
2. Jeg har satt pris på å få være med
på å arrangere juletrefestene i
Orkanger menighetshus hver
5.juledag og konfirmantfestene våre.
Her har vi sammen skapt en flott
ramme for menighetens arrangement. 
3. Åpen. Inkluderende.
Tradisjonsbærer. 

Lars Johan Vattengård,
Geitastrand menighetsråd
1. For meg har det vært naturlig å
engasjere meg i
menighetsrådet for-
di jeg har hatt og
har ungdom i huset
som er konfirmant
i menigheten min.
Kirken som insti-
tusjon, dens tro og
holdninger er noe jeg har lyst til å
være med på å ta vare på. Jeg har
alltid hatt et godt forhold til kirken
min, det har vært høyt under taket og
enkelt å komme innenfor. Hele veien
har jeg opplevd den som et sted hvor
alle er velkommen, uansett.
2. Jeg har opplevde det spennende og
helt spesielt å få sett en større del av
kirkens indre liv. Vi har fått opplevd
og sett en større del av menighetens
arbeid. Nettopp dette har det både
vært interessant og gøy å være med
på å påvirke. 
3. Åpen. Raus. Tradisjonsrik. 

Anna Lisa Hoseth, 
Orkland menighetsråd
1. Kirka er ikke bare «kirka» hvor det
avholdes gudstjeneste. Det er et sam-
lingssted hvor man
møtes i sorg og i
glede livet gjen-
nom. For meg
som tilflytter til
Orkdal synes jeg
det var en fin
mulighet til å bli
kjent med nye folk og kirka som
tilhører «oss.»
2. Kirka gjør mye bra som ikke alle
tenker over. Støtte til vanskeligstilte
og ulike arrangement for gamle og
unge. Tenker nok at det viktigste jeg
har vært med på er å jobbe for at kir-
ka er åpen for alle, og at man virkelig
ser mennesker. 
3. Varm. Inkluderende. Raus. 

TEN – ei påskenatt i kirka!

Blir du 13 år i år? Denne invitasjonen går ut til nettopp
alle dere som dette året blir tenåring. Vi i kirka vil veldig
gjerne være med å markere nettopp dette! 

Vi vil skape ei uforglemmelig og spennende helg hjemmefra. Derfor
arrangerer vi "TEN" - ei påskenatt i kirka vår her på Orkanger. Vi skal
nærme oss det store påskemysteriet på forskjellig vis: gjennom matlaging
og baking, dramalek, oppdagelsesferd, vi lager kveldskino og sammen for-
bereder vi gudstjenesten søndag. Vi slår ut soveposen vår der vi finner
plass - i kirka og menighetshuset - alt etter hvor mange vi blir. 

Dette er et tiltak for alle våre fire menigheter: Orkland, Orkdal, Orkanger og
Geitastrand. Det foregår altså på Orkanger, men er et samlingssted for hele
kommunen vår. Invitasjon er sendt per post til alle tilhørende og medlemmer
av kirka, men du må gjerne dele den med andre også. 
Alle er hjertelig velkommen!

Årets happening går av stabelen lørdag 16. mars til søndag 17. mars.
Oppmøte er kl. 15.00 lørdag og vi blir samlet til etter gudstjenesten som
starter kl. 11.00 på søndag.

Ønsker du mere informasjon eller snakke med en av lederne som skal
være med: Ta kontakt med menighetspedagog Tone Maria på e-post:
tj456@kirken.no eller mobil: 977 18 119.

Dugnad på kirkegårdene
Orkanger og Den gode hyrdes kapell: Onsdag 24. april kl. 17.00
Orkdal kirke: Mandag 6.mai kl. 16.00
Moe kirke: Tirsdag 7. mai kl. 17.00
Geitastrand kirke: Tirsdag 7. mai kl. 17.00
Velkommen på dugnad! Ta gjerne med rive! Har du ikke det, er du hjertelig
velkommen likevel Kaffe blir servert!

Menighetsrådene i Orkdal.
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DÅPEN  - Verdens største kjærlighetserklæring – 

Dåpen er en av vår kirkes to sakra-
menter. Denne hellige handlingen
hvor Gud møter oss på en konkret
måte. I den norske kirke har vi to
slike sakrament – dåpen og nattver-
den. Mens dåpen kun skjer en gang,
er nattverden et sakrament som gjen-
tas så godt som hver søndag. I dåpen
er det de tre håndfullene med vann
som konkretiserer våre møte med
Gud, og i nattverden er det brødet
og vinen som konkretiserer vårt
møte med Gud. 
For å forsøke å gripe noe av hva
dåpen er og hva den innebærer har vi
ofte brukt tre begrep. Ofte har vi
omtalte dem som dåpens tre t-er.
Dåpen handler om tro, om
tilhørighet og om tradisjon. 

TRO
Tro forstås og praktiseres ulikt fra
ett trossamfunn til et annet. I Den
norske kirke døper vi alle – både
barn og voksne. Det har å gjøre med
at vi forstår troen som en gave. Tro
er ikke noe vi selv skaper. Det er
ikke noe vi må få til eller prestere.
Tro er noe vi kan ta imot og ta vare
på. Dette kommer kanskje tydeligst
til uttrykk i nettopp barnedåpen,
hvor barna bæres frem til dåpen før
de i det hele tatt har hatt muligheten
til seg å begripe, sette ord på eller
prestere. Dette understreker noe av
det mest sentrale ved troen – at den
er en gave fra Gud som vi kan ta
imot uavhengig av hvem vi er eller
hva vi gjør. 
Likevel er det nettopp i tro barna blir
båret fram til dåpen. Men da er det vi
– foreldre, faddere og menighet – og

vår tro som bærer dem frem. Denne
troen vår er tett knyttet til håpet og
kjærligheten. Når vi bærer barna til
dåp sier dette noe om hvilken retning
vi ønsker for barna og livene deres.
Et godt liv. Et liv som kan nytes og
settes pris på. Et liv som kan
utforskes og oppleves med nysgjer-
righet, åpenhet, tillitt og respekt.
Dåpen er derfor på sett og vis en
kjærlighetserklæring fra både Gud og
fra oss som foreldre, faddere og fami-
lie til barna.  

TILHØRIGHET
Begrepet tilhørighet sier noe om at vi
i dåpen får ta del i et større fel-
lesskap. Denne tilhørigheten er for
det første livsvarig – dette innebærer
at barna vil ha et fellesskap som tar
imot dem livet gjennom, både i opp-
turene og nedturene livet har å by på.
Denne tilhørigheten er for det andre
verdensvid – dette innebærer at bar-
na vil ha et fellesskap som tar imot
dem uavhengig av hvor de befinner
seg. Den lokale menigheten er både
en del av folkekirken i Norge og den
verdensvide kirken. Formelt sett
innebærer dåpen at barna får et
medlemskap i den norske kirke. 

TRADISJON
Tradisjon sier noe om at dåpen
strekker seg både gjennom tid og
rom. Kirken har praktisert dåp i
nesten 2000 år over hele verden. Det
er spesielt å tenke på når bærer barn
fram til dåpen eller om dåpskandidat-
en kommer gående opp kirkegulvet
selv. Vår tro og vår tilhørighet løftes
og styrkes av alle de som har vært
før oss verden over. Alle som har
funnet fram til kirka og dåpen siden
Jesus selv gav disiplene oppfordringen

Dåpen kan beskrives som verdens aller største kjærlighetserklæring. Vi kommer inn i
kirkens rom, og Guds frelsende nåde og kjærlighet møter oss i tre håndfuller vann.
Helt uten at vi har gjort noe som helst annet enn å være til. Dèt er et statement og
en «annerledeshandling», i en kultur hvor veldig mye handler om å kjøpe, fortjene
og prestere oss til identitet og verdi. Både vi og barna våre kommer til å oppleve
både gode og vonde ting – sånn er livet. Men dåpen og troen kan gi oss en
forankring og et rom å leve og vokse i. 
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om å dele dåpen med alle men-
nesker. 

"Jeg har fått all makt i himmelen og på
jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag
til disipler: Døp dem til Faderens og
Sønnens og Den hellige ånds navn og
lær dem å holde alt det jeg har befalt
dere. Og se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende."

- Matt 28, 18-20 -

Hvordan melde dåp i våre
menigheter? 
Dåpen på en-to-tre!

1. Man kan melde dåp på våre
nettsider kirken.no/orkdal under
fanen «Dåp» og siden «Innmelding til
dåp». Her kan dere logge inn ved å få
tilsendt en engangskode på mobil.
Har du spørsmål kan vi nås på 
tlf. 72 47 97 50.

2. Vi gir dere bekreftelse tilbake når
ønsket tid og sted er avklart hos oss.

3. Alle dåpsforeldre mottar via SMS
en invitasjon til en «Dåpssamling» på
Orkdal menighetshus. Her samler vi
flere foreldre og barn som skal feire
dåp i våre menigheter. Prest og
trosopplærer presenterer hva dåpen
innebærer og hvordan det praktiske
blir tilrettelagt i de forskjellige
kirkene. Hver familie får mulighet til
en kort samtale med en prest. I til-
legg forsøker vi å sette dåpen inn i
rammen av menighetenes trosop-
plæring og presentere noen tiltak vi
tenker kan være aktuelle for dåps-
familiene. Vi avslutter samlingen med
å be og tenne lys for alle barna som
deltar på dåpssamlingen. 

Om dere har behov for til-
rettelegging i forbindelse
med en dåpshandling, så vil vi
gjerne komme dere i møte og
gjøre det vi kan. 
Ta gjerne kontakt med oss på
kirkekontoret så finner vi
løsninger på det meste sam-
men.
Alle er hjertelig velkommen
til dåp!

Marita

Fosterhjem
Trygge voksne er viktig for barn og
unge.  Voksne som bryr seg om,
som er gode forbilder, som viser
vei og styrker barn og unges selv-
bilde.  Å vokse opp i et hjem som
er preget av trygghet og omsorg er
viktig for et lite menneskes
utvikling. Mange voksne rundt oss:
familie, lærere, trenere, naboer og
andre har betydd mye for hvordan
vår livsvei har blitt. 

Noen ganger trenger barn og unge
et annet hjem for kort eller lang
tid: de nære personene kan ikke ta
godt nok vare på dem eller gi dem
den tryggheten som skal til. 

Disse barna og ungdommene
trenger noen som bryr seg – bryr
seg om.  Bryr seg så mye at de kan
tenke seg å åpne hjemmet sitt for å
skape trygghet for de som trenger
omsorg og trygge voksne. Dette er
et felles ansvar.  Er det din tur nå? 

Herborg
Finnset
Biskop i
Nidaros

I Midt-Norge er det behov for mer
enn 200 nye fosterhjem hvert år.
Behovet er størst for barn mellom 7
og 16 år. 
For mange av disse barna er det å
vokse opp i et mindre lokalsamfunn
den beste løsningen.
I håp om å rekruttere flere foster-
hjem vil Bufetat avd. Trondheim ha
et informasjonsmøte  

Onsdag 10. april 
kl. 18.00 – 20.00 
kommunestyresalen,

Meldal samfunnshus, Meldal
Onsdag  20. mars 
kl. 18.00 – 20.00

På møtet vil dere treffe fosterforel-
dre, den kommunale barneverntjen-
esten og Bufetat.
De fremmøtte vil få vite hva et fos-
terhjem er, og hvem som kan bli det. 
Møtet er selvsagt uforpliktende.

For mer informasjon, 
ta kontakt med:

Rådgiver i Bufetat, 
Fosterhjemstjenesten i Trondheim

Hildegunn Forren Sørensen   
hildegunn.forren.sorensen@bufetat.no   
Tlf. 46617553  

Marte Linderud
marte.linderud@bufetat.no
Tlf. 46618612

Stort behov for fosterhjem i regionen
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Orkanger kirke
Lørdag 4. mai kl. 10 
Andreas Engan Aas 
Ida Amalie Peltola Bye 
Emil Hagen Dyrseth
Kristin Ekeberg 
Julie Olsen Hovset
Birk Næssvold
Martin Haugen Skårild 
Jenny-Kristine Sæterøy
Malin Sæther-Sletvold

Lørdag 4. mai kl. 12 
Marthe Auseth
Sara Rostad Blomli 
Celine Dørdal Mæhla
Kine Dyrseth
Victoria Grandetrø
Emil Haugnes 
Emil Broholm Hermanstad
Mads Høvik
Mathias Johansen
Lisa Knutsen 
Silje Liøkel
Hanna Ustad

Lørdag 4. mai kl. 14 
Martin Alver 
Tor Andre Hellandsjø 
Thea Hukkelås-Dørdal 
Dina Smevoll Lie 
Eliza Mælen Lunde 
Erlend Melby 

Tuva Monsen 
Emilie Mæhlen 
Elianne Stenersen Rye 
Ingunn Skoglund 
Andreas Sollien-Klo
Einar Richter Wold 

Søndag 5. mai kl. 11 
Martin Aunemo 
Anders Grytting Bye
Kristian Jobotn Dahl 
Anders Hole 
Sander Hoff Hovde
Sigurd Tomas Krangsås
Kristine Myklegard
Kristiansen 
Sondre Maalø 
Magnus Lund Roel
Andreas Lundvoll Østhus

Søndag 5. mai kl. 13
Sander Bakken 
Aleksander Virat Blåsmo 
Hedda Ellefsen
Jonas Lian 
Aleksandr Majorov
Jenny Simonsen 
Mari Bye Solstad
Tichanan Vangen 
Jo Wuttudal

Orkdal kirke
Lørdag 11. mai kl. 11 
Anna Bjørnbeth Flaaskog
Belinda Mellingsæter 
Emma Lium Aunemo  
Eskil Skjenald 
Even Steigedal Vuttudal
Ingeborg Bakkan 
Kristian Stendahl Flaaskog
Marthe Alderslyst Skarholt
Odin Bjørndal
Sander Rao
Silja Staveli
Stian Snuruås Fandrem
Tobias Forbord
Bergsrønning
Tomine Fossli Måsvær
Victor Heli
Lørdag 11. mai kl. 13 
Amalie Høynes Tøndel
Amalie Steinshaug
Aurora Rundtom 
Emilie Hansen
Hanna Forvemo Slupphaug
Helle Hegglund Solbjørg 
Kristoffer Kvam Wold
Markus Saltnes Rindal
Marte Bysting 
Ole Erik Skålholt
Per Kristian Kjevik
Simen Hoff Fuglås
Sofie Holmen
Sofie Melanie Løkken
Thea Victoria Echon

Kåsbøll
Tobias Jønsberg Laksøyen
Tor Arne Gjønnes 
Tore Fagerholt Bakke
Trine Bysting

Søndag 12. mai kl. 11 
Anders Dragset 
Anders Gausen 
Are Kristian Ofstad Bye 
Ayla Elise Buzzi Latifi
David Brønstad
Johannessen 
Hilde Bergsrønning
Øyangen
Jon Oskar Salberg
Magnus Steinshaug 
Ola Eikli Andaas
Oscar Brandås Uv
Samuel Sommervold
Silje Skorild Solem
Simen Evjen
Sondre Fagerholt
Svein Hafting Buan

Moe kirke
Lørdag 11. mai kl. 11
Eirin Pettersen
Hallvard Asbøll
Henrik Bye Garberg
Henrik Fagerholt
Tønnessen
Hulda Olina Kristina

Konfirmasjon 2019 
Hjertet 
«Bevar hjertet ditt, for livet går ut fra det!» Slik lyder et av de
mer kjente ordspråkene fra Salomos ordspråk i Bibelen.
Til og med Kong Harald nevnte det i siste års nyttårstale.
Ta vare på det innerste i deg. Og det mangler ikke på
gode råd til de unge for hvordan de skal bevare, ta vare
på, utvikle og vise omsorg mot seg selv: 

Spis sunt, mest grønnsaker og ikke for mye sjokolade.
Bruk lue, ikke se for mye på skjerm, ikke stress for mye,
sov nok. Tren en del, sørg for å unne deg selv gode ting.
Pass på at du unner andre gode ting. Ikke banne. Fyll deg
med gode ord, ikke sladder og vonde ord. Ta gode valg.
Ikke dårlige valg. Følg de ti bud og den gylne regel. 

Det er masse godt vi kan gjøre, og dårlig vi ikke bør gjøre
for å bevare hjertet vårt. Og alt er egentlig riktig. 

Men så blir jeg så veldig sliten av å det. Ungdommene er
slitne. Vi klarer det bare sånn passe. Og dersom Bibelen
også bare enda en sånn «gode-råd-for-et-godt-liv-bok»
som gir masse regler jeg må prøve å følge, for å bevare
hjertet mitt? Ja, da vet jeg ikke om jeg orker. Da er det
kanskje like bra å være buddhist. 

Men så er det dette: Det var ikke gode råd Jesus kom
med. Ingen oppskrift. Ikke regler eller treningstips. Han
kom som en venn, og hos de som møtte han ble det satt
spor. Dype spor i hjertet. Det rare er at Jesus, 2000 år
etter, fortsatt setter dype spor hos mennesker. Vi kan
være hos han med det som er bra, og det som går rævva
dårlig. 

Bevare sitt hjerte er å ta Gud på ordet og la han ta vare
på hjertet vårt. - Her har du meg og mitt liv. 

Også prøver vi selvsagt gjennom konfirmantåret og hjelpe
konfirmantene til å ta gode valg og leve rett og godt. Men
først og fremst vil vi fortelle det som de en gang hørte i
dåpen: «Du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne
Jesus Kristus og tro på han.» Og det er kanskje så enkelt
som å be: «Gud, ta vare på hjertet mitt.»

Gudstjenester, tjeneste i kirka, leir, pysjcup, fasteaksjon,
undervisning, tøys og tull, yoghurt og banan, sorg, håp og
konfirmasjonsdagen. Et konfirmantår i Orkdal er fint og
mangfoldig. Vi tror det er bra for å ta vare på hjertet.

Hilsen Olav kateket



Östlund
Jonas Storstein Skinstad
Kaja Sæthre Rye
Kine Ranøien
Malin Reitan
Marius Rishaug Sinnes
Martin Sagvik Monsen
Mattias Elstad Andersen
Odin Sprauten Andøl
Syver Klungland Ljøkjel

Geitastrand kirke
Søndag 19. mai kl. 11
Aurora Alstad
Martine Landrø Monsen
Olve Tungen
Simon Vattengård
Steffen Kvernmo
Torjus Ingdal

Påskesang

2. påskedag, 22. april 
kl. 17:00 i 
Orkdal menighetshus.
Påskesang for alle i alle aldre! 
Mye allsang! 
Marit Selbæk, (sanger og pianist fra
Lensvik) deltar, kveldstanker ved
prost Dagfinn Thomassen. 
Barna deltar. Kveldsmat. Kollekt.
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Svar på Julequiz

Her er svara på julequizen i nr 4 for 2018:
1. Åse Rugland spiser pinnekjøtt til julemiddag.
2. Strofen: "Han låg der med høy til pute" kommer fra julesangen Det lyser i 
stille grender.

3. Døperen Johannes var 6 måneder gammel da Jesus ble født.
4. 25. november, som også blir kalt Karimesse, er til minne om Hellige 
Katarina.

5. Den 3. høyeste fjelltoppen i nye Orkland kommune er Omnfjellvarden.
6. Gjennomsnittsalderen på medlemmene i Orkland menighetsråd som var 
avbildet i julenummeret er 45,44 år.

7. Nye Orkland kommune får 12 kirker og kapell.
8. Det er Håkon som er eldst av tvillingene Rye.
9. Mistelteinen har hvite bær.
10. Hvor er dette? Svorkmo

Vinneren av julequizen ble Randi Strøm. Gratulerer.

Her er en ny utfordring. Hvor er dette?

Send SMS til 99518155

Ny prostiprest

Prosten vil gjennom menighets-
bladet informere om  at Jarle
Bryne skal fungere som
prostiprest i Orkdal prosti i tida
framover.

Dette betyr at den nye
prostipresten også kommer til å
gjøre tjeneste i orkdalsmenighetene
i noen gravferder, gudstjenester og
vielser. 

Jarle Bryne har en del års tjeneste
bak seg som prest i Telemark og på
Hitra.

Fasteaksjonen

Ta godt imot 
konfirmantene våre når
de kommer på døra di

tirsdag 9. april.



«Maten smaker så mye bedre
når en spiser sammen med
noen!» 

Det er nettopp dette vi håper på når
Orkanger menighet inviterer til
"Familiemiddag - for store og små."
At den som ellers spiser middag
alene får selskap, og at den som har
en travel hverdag kan slippe å plan-
legge og forberede middag denne
dagen.

Håpet er at dette kan være en triv-
elig møteplass for alle generasjoner.
Kanskje kan du bli kjent med nye
mennesker? Har du en nabo(-familie)
du vil invitere med? Vi håper
felleskapet i Orkanger kirke kan
vokse gjennom dette tiltaket og at vi
kan kjenne på det fellesskapet vi
ønsker menigheten vår skal være. 

Vi åpner dørene 16.00 og
serverer middagen mellom
16.15-17.15.
Foruten selve middagen vil det være
enkle aktiviteter og leker tilgjengelig
for barna, mens de voksne nyter en

varm kaffekopp. Til sist avslutter vi
med ei enkel samling for hele familien
med sang og fortelling. 
Det koster 50,- kr per familie/ 25,-
honnør/enslig. 
Vi har mulighet for å ta Vipps.

Det går an å komme uanmeldt, men
det er greit å vite omtrent hvor

mange vi blir. Meld deg gjerne på til
sokneprest Marita Hammervik-Owen
enten på e-post: mh467@kirken.no
eller mobil: 403 34 242 helst før tirs-
dag samme uke.

Datoene for første halvår -19:
28. mars, 25. april, 23. mai.
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FAMILIEMIDDAG – for store og små –

Endelig nytt kjøkken på Orkanger Menighetshus

Orkanger Menighetshus ble innviet i januar 1985. Siden den tid har huset vært flittig
brukt til mange slags formål, fra møter til skoleundervisning. Her har det vært feiret
dåp og konfirmasjoner og huset har også vært brukt til barnehage. Men stor aktivitet
gjennom mange år har ført til behov for fornying og denne etterjulsvinteren har
kjøkkenet stått for tur.
Huset eies av Normisjonen og Orkanger Menighetsråd og drives som en stiftelse.
Menighetsrådet har vært rause og bidratt med kr 50.000,- til oppussing. Totalt vil
kostnadene komme på ca. 75.000,-.
I disse dager står kjøkkenet ferdig; nymalt med ny innredning, ny komfyr og steke-
topper. Vi har fått en kjempefint og praktisk kjøkken.
En stor takk til styret som har bidratt på dugnader og ikke minst en stor takk til
Gunnlaug Høston og Terje Vikvald som har gjort en kjempeinnsats for å få kjøkkenet i
rett stand. Nå står huset rustet til aktiv bruk i mange år fremover. 
Huset er flittig i bruk gjennom
hele året, men styret ønsker
enda flere aktører. Huset har
kapasitet til lag og selskaper opp
mot 70 personer i første etasje.
I kjelleren er det en stor peises-
tue som rommer ca. 50.
Er du/dere interessert i leie av
huset, ta kontakt med styret, 
tlf 992 77 190.
Hjertelig velkommen!

Ole Kristian Fagerli, styreleder
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1. – 2. desember ble det arrangert
Lys Våken i Moe kirke, ei helg med
overnatting for en gjeng med flotte
11 åringer. Lys Våken handler om å
være våkne for hverandre, det som
skjer rundt oss, oss selv og Gud, og
at Gud er Lys Våken for oss. I tillegg
feires det at 1. søndag i advent er
starten på et nytt kirkeår. I løpet av
helga fikk 11-åringene bli kjent med
hverandre og kirka gjennom vandring
i kirka, besøk i kirketårnet, leker, piz-
za, korsang, juleverksted, korssamling,
overnatting og forberedelser til gud-
stjeneste 2. desember. Det ble ei
artig og trivelig helg sammen!

Tone Maria Jonassen, 
menighespedagog

Lys Våken
2018
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Misjon er å dele si tru med andre. Orkdalsmenighetene
har vore aktive i å drive og støtte misjonsarbeid  på
mange måtar. Fleire misjonærar har reist ut frå Orkdal. Eli
Kvakland som gifta seg med Emil Aarsheim er av dei store
i norsk misjonshistorie. Gravene deira er på kyrkjegarden
på Fannrem. Dei dreiv arbeid for fattige folk i Kina,
Taiwan, Hong Kong og Thailand som utsending frå NMS.
Da dei starta opp i Bangkok på 1970-talet bygde dei
Immanuelkyrkja der. Det er bilde frå denne bygginga i
boka om dei. 

Eg var så heldig å få besøke denne Immanuelmenigheten i
Bangkok i Thailand no i februar og vere med på gudsten-
esta deira. Dei arbeider framleis for fattige i slummen. Dei
driv barnehage og musikkskule og søndagsskule. Vi fekk
oppleve song, bønn, musikk og fellesskap under kyrk-
jemiddagen. La oss be for våre kristne søsken i

menighetene i Thailand. Dei fleste i landet er framleis bud-
dhistar. Berre 0,7 % av 67 millionar er kristne. Men vi
besøkte også landsbyar der dei aller fleste var kristne!

Bilda viser  Emil Aarsheim under bygginga av kyrkja, Vigdis
Troøyen Foseide ved inngangsdøra til Immanuelskyrkja i
dag, og pastoren som velsignar barna i gudstenesta søndag
17. februar.

Emil Aarsheim: ”Vårt kall og oppdrag er også i Thailand å
være med på å forkynne det glade budskapet om Jesus
Kristus, verdens eneste frelser.”

Birger Foseide

Misjon 
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Fra og med januar 2019 og for en periode framover, så er
det undertegnede og Tor Brage Fagerli som vikarierer for
kirkeverge Margit. Jobben som fungerende kirkeverge kom-
bineres med jobben som kirkeverge for Agdenes, hvor jeg
har vært siden desember 2015. Tor Brage er assisterende
kirkeverge, kombinert med stillingen kirketjener. Åpningstid-
ene for kirkekontoret er uforandret fra tidligere. Jeg har
kontortid på Fannrem tirsdag og fredag, og annenhver ons-
dag (partallsuker). Tor Brage har kontortid mandag og tors-
dag, og annenhver onsdag (oddetallsuker).
Leder for Orkdal kirkelige fellesråd Ivar Nerhoel og nest-

leder Torgeir Fagerli ble gjenvalgt for 2019. På fellesrådets
møte i januar ble årsbudsjettet for året vedtatt. Mye er i
grunnen likt tidligere års budsjett og regnskap for fellesråd-
et. Det vesentligste av driftsbudsjettet går til lønnsutgifter. I
tillegg er det vesentlige utgifter som vedlikehold kirker,
strøm, forsikringer, husleie, osv. Det har vært og det jobbes
fortsatt med restaurering vinduer Orkanger kirke. Ved
Orkdal kirke er utvidet sitteplasskapasitet under arbeid. Det
er brannhemmende maling i trappeoppganger, og rednings-
strømper vil etter hvert komme på plass i kirka. Bygging av
ny handikaprampe ved Moe kirke vil bli iverksatt. Årsbud-
sjettet inkluderer også renovering av trappa ved sakristiinn-
gangen på Geitastrand kirke.
I 2018 ble det holdt 139 gudstjenester med 12 591 del-

tagere i Orkdals menighetene. Det er et gjennomsnitt på 90
deltakere pr. gudstjeneste. 91 barn ble døpt. Barnedåpen er
en festdag i kirka og for familiene som døper barna sine. En
gang i måneden er det ei dåpssamling for de som skal ha dåp
kommende måned. Innmelding til dåp skjer som oftest via
hjemmesiden https://kirken.no/orkdal eller en kommer inn-
om, ringer eller sender e-post til kirkekontoret. Det var 115
ungdommer som ble konfirmert, ganske likt 2017 da det var
119 konfirmanter. I 2018 var det 22 vielser i
Orkdalsmenighetene, like mange som i 2017. Det var 102
gravferder i året som gikk. Medlemstallet for Den norske
kirke i Orkdal holder seg stabilt fra året før på rundt 10 130
medlemmer.

Sammenslåingsprosessen mot 2020 & Orkland
kirkelige fellesnemd
Møteinnkallinger, referat og annen informasjon fra Orkland
kirkelige fellesnemnd ligger tilgjengelige på Orkdal kirkelige
fellesråds nettside: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/orkdal-
fellesrad/orkland-kirkelige-fellesnemd/ 
På denne siden, samt i aviser og på internett, ble det lyst ut
etter ny kirkeverge i Orkland kirkelige fellesråd i slutten av
januar i år, med søknadsfrist 1. mars 2019. Etter sammen-
slåing av kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av
Snillfjord til én kommune skal det tilsettes kirkeverge i 100
% i det framtidige Orkland kirkelige fellesråd. I fellesrådene
er det pr. dato tilsammen 25 tilsatte i større og mindre still-
inger. Kirkeverge, organister/kantorer, kateket, diakoner,
kirketjenere, menighetspedagoger, kirkegårdsarbeidere. Det
er 7 sokneprester og prost i fellesrådsområdet.
Hovedadministrasjonen ligger på Fannrem og det er menig-
hetskontorer i Meldal og i Agdenes.

Mvh. Silje Ysland, fung. kirkeverge i Orkdal

Kirkevergens spalte

DØPTE 
Orkdal

25.11 Elfrida Røe
Marion Skinstad Johansen

20.01 Britta Løkaune Storm-Monsen
Morten August Mediå Ødyn
Oda Mælen Melvold

27.01 Ingeborg Melkild Kjenner
10.02 Ane Lysgård Sæterbakk

Maiken Fugløy
Joshua Simonsen

17.02 Frida Sølberg Halnes
Hallvard Engdal Schive
Orkanger

25.11 Alva Midtsand Elven
09.12 Albert Bye Raphael, døpt i Ulvåshytta.
26.12 Olav Buan
10.02 Tonje Oline Solem Løfshus

Moe
18.11 Maren Lillery Syrstad

Olav Gravrok-Kvaale
02.12 Emil Storås Kvam
13.01 Else Fagerli Susort
10.02 Sunniva Togstad Hegglund
Geitastrand
28.12 Signe Mathilda Reitan

VIGDE
Orkdal

12.01 Eli Sommervold og Knut Erik Halvorsen
Orkanger
24.11 Linnea Katrine Lund og Claudiu-Florin Padurean

DØDE
Orkdal

14.11 Anne Grete Forren f. 1952
26.11 Margrethe Steigedal f. 1929
27.11 Hjørdis Sølberg f. 1923
29.11 Astrid Selvnes f. 1943
30.11 Gunvor Lerstad f. 1924
02.12 Ingrid Margrete Morken f. 1940
28.12 Aashild Lie Meland f. 1941
31.12 Margit Muhle f. 1932
16.01 Edvard Ole Sommervold f. 1950

Stig Dahl f. 1957
17.01 Ragnhild Edith Hammer f. 1928
19.01 Jan Otto Grønvold f. 1967
23.01 Jostein Meås f. 1944
07.02 Oddrun Vuttudal f. 1921
Orkanger
19.11 Brit Synnøve Kristiansen f. 1951
27.11 Rolf Joar Rian f. 1939
05.01 Johannes Mule f. 1929
26.01 Johannes Sletvold f. 1938
Orkland
08.12 Marie Oline Høve f. 1931
11.12 Ole Rikardsen f. 1941
Geitastrand
20.11 Gudrun Sletvold f. 1932
24.11 Sigfrid Oline Meland f. 1928

Slekters gang



14

Mars
Ma 11. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
On 13. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeningas hus
Ons 13. kl 12.00-14.00 Babymassasjekurs 1/5 oppstart Orkdal menighetshus
Lør 16. – Søn 17. TEN, overnattingshelg for 13-åringer Orkanger kirke
Ons 20. kl 12.00-14.00 Babymassasjekurs 2/5 Orkdal menighetshus
Ons 20. kl 19:30 Normisjonsmøte. Andakt v/ Bertel Aasen Svorkmo misjonshus
Fre22.-søn 24. ReGaze 13 år+ NLM Søvasslia ungd.senter og leirskole
Søn 24. kl 17:00 Søndagssamling. Jan Øyvind Grøm: 

Hvorfor drive misjon? Ettermiddagskaffe. Søndagsskole. Orkdal menighetshus
Man 25. kl 19:30 Møte i Orkdal Normisjon Stokkhaugen bedehus
Ons 27. kl 12.00-14.00 Babymassasjekurs 3/5 Orkdal menighetshus
On 27. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeningas hus
To 28. kl 16.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus Orkanger menighetshus
April
Ons 3. kl 19:30 Vårliv Svorkmo misjonshus
Ons 3. kl 12.00-14.00 Babymassasjekurs 4/5 Orkdal menighetshus
Søn 7. kl 19:00 Menighetens  årsfest Svorkmo misjonshus
Ma 8. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ons 10. kl 12.00-14.00 Babymassasjekurs 5/5 Orkdal menighetshus
On 10. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeningas hus
Søn 14. kl 19:00 Palmesøndagsmøte med Knut Ole Østertun Svorkmo misjonshus
1.påskedag 21.april. kl.19.30 Påskemøte . Arr. NMS Vårliv
22.april kl 17:00 Påskesang. Marit Selbæk. Dagfinn Thomassen. 

Kveldsmat. Orkdal menighetshus.
On 24. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeningas hus
Ons 24. kl 19:30 Normisjon Svorkmo er invitert til Orkdal Normisjon. 

Besøk fra Gå Ut- sentret Orkanger menighetshus
To 25. kl 16.00 Familiemiddag. Orkanger menighetshus
Mai
On 1. kl 10.30 Misjonsstevne, taler Olav Vestbøstad
Ma 6. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ti 7. kl 17.00 Kirkegårdsdugnad
Ons 8. kl 12.00 -14.00 Babymassasje kurs 1/5 oppstart Orkdal menighetshus
On 8. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeningas hus
Ons 15. kl 12.00-14.00 Babymassasje kurs 2/5 Orkdal menighetshus
Ons 15. kl 19:30 Normisjonsmøte. Andakt v/ Hallgeir Solberg Svorkmo misjonshus
Ons 22. kl 12.00-14.00 Babymassasje kurs 3/5 Orkdal menighetshus
On 22. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeningas hus
To 23. kl 16.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus
Søn 26. kl 17:00 Søndagssamling. Besøk fra Gå ut senteret i Trondheim. 

Tema er Misjon. Vi møter lærer og elever ved Bibelskolen. 
Søndagsskole. Kveldsmat. Kollekt. Orkdal menighetshus

Ons 29. kl 12.00-14.00 Babymassasje kurs 4/5 Orkdal menighetshus
Ons 29. kl 19:30 Vårliv v/ Rolf Lavik Astrid og Torgeir Fagerli
Juni
Ma 3. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ons 5. kl 12.00-14.00 Babymassasje kurs 5/5 Orkdal menighetshus
On 5. kl 18.00 Malaba og Saniteten Sanitetsforeningas hus
Tor 13. kl 19:00 Sangkveld. Andakt v/ Åse Rugland Svorkmo misjonshus
Søn 16.  kl 17:00 Rektorlistemne v/ Helga Hugdal Rektorlia
Fr 21.-sø 23. Dugnadsleir
Sø 23.kl 16.00 St.Hansfeiring, Åshild Sørhus deltar
23.juni Kl.19.00. St.Hans-feiring. Bål, natursti, andakt. Salg av grillmat og kaffe. 

DET SKJER FOR BARN OG UNGE

Barnesang i Orkdal menighetshus 1. tirsdagen i måneden kl. 17-18. Avsluttes med havregrøt: 2. april,7. mai
Soul children i Orkdal menighetshus. Onsdagskvelder i partallsuker kl. 18-20:20/3 og  17/4..

Det skjer i menighetene
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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  930 19 688
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 Olav Pederstad   72 47 97 50
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

SALMEKONSERT I ORKANGER KIRKE 10. MARS 
Allsangkonsert med Christin Hoff og Åsmund Flaten med flere

Søndag 10. mars kl 17.00 blir det allsangkonsert i Orkanger kirke med tittelen:
”Vår salmeskatt, gjennom generasjoner”.

I spissen står Christin Hoff. Hun skal lede konserten og allsangen sammen med sin mann, oppdalingen
Åsmund Flaten på tangenter. Med seg har de stjernemusikerne Erlend Smalås på tuba/kontrabass og
Bergmund Waal Skaslien på bratsj.

I tillegg blir barna til Christin og Åsmund, Filip (12) og Anna Flaten-Hoff (14) med og bidrar.
De håper også å få med seg Åsmunds mor, Åse Flaten (89) . Hun har vært klokker i Oppdal kirke
gjennom 50 år. Da vil det bli tre generasjoner i kirken.

Det loves allsangkonsert med tradisjonelle salmer i nye versjoner. Konserten burde derfor passe for
folk i alle aldre.

Orkanger menighetsråd arrangerer konserten i samarbeid med Den kulturelle
spaserstokken.
200 billetter blir lagt ut for salg fra 1. februar på følgende steder:
Orkdal kirkekontor, Fannrem, Solruns Heimlaga, Orkanger og Coop Prix,
Orkanger.

Pris: 200 kr. Kun kontant betaling.

Orkla Grafiske AS 72 48 23 20�


