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Det var etter gudstenesta ved 
Storvatnet at Helga Hugdal slapp 
nyheita at ho og Søren skulle flytta 
til Åfjord. No hadde vi visst det 
store delar av sommaren at dei 
var på jakt etter ny bustad, men vi 
håpa i det lengste at dei ville finna 
noko i nærområde her. Slik vart det 
altså  ikkje. Men sjølv om me frå 
vår ståstad helst hadde sett at dei 
vart verande nærare, vil vi gratulere 
med  flott hus på andre sida av 
Trondheimsfjorden, og ynskje dei 
lukke til vidare der.

For oss som jobbar med Menig-
hetsbladet, er saknet stort. Helga 
har vore medredaktør i bladet mest 
frå ho kom til bygda. Ho har vore 
med på å byggja bladet opp til det 
det er i dag. Hennar evne til lett å 
koma i kontakt med folk, har opna 
dører til godt stoff for bladet. Å 
vera god til å skriva og i tillegg ha 
lett for å snakka med folk, er greie 
eigenskapar å ha i botn når ein 
jobbar i blad. 
Vi takkar Helga for alt arbeidet – og 
alle timane – ho har lagt ned for 
Menighetsbladet. Eigentleg trur eg 
det er eit arbeid ho ikkje ville ha 
vore forutan. Helga takkar for seg 
på side 11 i dette bladet.

Å finna ein erstattar for Helga vert 

ikkje lett. Vi vil la tida jobba for oss 
så får vi sjå kva framtida fører med 
seg. Denne gongen har me valt å 
henta hjelp hjå fleire enn dei som 
til vanleg jobbar med bladet. Og 
folk har ikkje vore tunge å be. Det 
har vel sjeldan vore fleire bidrags-
ytarar til bladet enn det er denne 
gongen. Det har sine positive sider. 
Her er folk i bygdene som sit med 
mykje godt stoff, som gjerne kan 
kome på trykk.

Ser ein på bladet vårt og saman-
liknar det med andre menig-
hetsblad, har me kanskje meir 
utanom-kyrkjeleg stoff enn det 
som er vanleg. I dette nummeret 
dreiar det seg om fire og ei halv 
side av totalt seksten. Somme vil 
kanskje hevda at det er stoff som 
ikkje høyrer heime her. Men for 
oss som bur her ute på bydga, går 
kyrkja og grenda hand i hand. Det 
eine kan ikkje vera utan det andre. 
Det som skjer i bygda er viktig for 
kyrkja, og kyrkja og det som skjer 
der, er viktig for bygda. Og skriv 
ikkje vi om det som opptek folk, er 
det ikkje sikkert det vert skrive.  Her 
kan alle lesa om det for bladet skal 
ut til alle.

Ha ein fin haust, og ta vare på 
kvarandre. 
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Foran ukjent framtid

Av Lars Sperre

Høsten pleier vanligvis å være en tid da naturen roer 
seg – og vi med den. Rett nok er det mye som skal 
skje når høsten kommer og nye aktiviteter settes i 
gang. Samtidig er det andre ting vi slutter å holde 
på med når det blir tidligere mørkt, når vi holder oss 
mer innendørs og tenner lys. Det kan gi oss en egen 
ro foran møtet med en ny vinter.
 
Denne høsten tror jeg mange kan føle det annerle-
des. For akkurat nå er det ikke roen som får mest 
fokus, men uvissheten for hvordan mye skal bli. 
Jeg tror derfor mange strever med spørsmål ved 
inngangen til denne høsten, og kan føle bekymring 
for svarene. 
– Hvordan blir det med koronaviruset framover når 
vi nå vet at dette blusser opp igjen? -Blir det verre 
utover høsten og vinteren enn det var da vi måtte 
stenge ned mye i begynnelsen? 
– Og hva med situasjonen i Hviterussland, flyktnin-
gene som har kommet til Europa og valget i USA? Blir 
Donald Trump gjenvalgt som president, og hvordan 
vil det bli i forhold til om Joe Biden vinner? 
Ja, det er nok å være opptatt av og bekymre seg 
over, enten vi fokuserer på lokale, nasjonale eller 
internasjonale forhold. I tillegg har vi vel alle både 
personlige fremtidshåp og bekymringer som er 
utfordrende nok.
 
Denne høsten har vi også noe det ikke bruker å være 
på denne tiden av året, nemlig konfirmasjoner. Jeg 
er imponert over hvor lenge årets kull har holdt ut 
før de endelig kunne bli konfirmert. Alle planla vi 
at konfirmasjonene skulle være i begynnelsen av 
mai – men det var før koronaen kom oss i forkjøpet. 
Etter det har mye blitt uvisst, noe som kan fylle oss 

med usikkerhet og angst for framtida. Det gir en 
vemmelig følelse, som kan prege oss på negative 
måter. I tillegg til tunge tanker opplever flere også 
økt ensomhet – og tilsammen kan mye av dette bli 
en ond sirkel. 

Jesus sa en gang: «Kom til meg dere som strever og 
bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Dette 
kan være noen trøstens ord som jeg tror vi trenger. 
Det å folde hendene og be til Gud om det vi bekym-
rer oss for, det som tynger oss, det vi gjerne vil ha 
bort fra våre skuldre – det er veldig viktig. 
I min preken til høstens konfirmanter valgte jeg også 
en tekst som handler om Guds bidrag. Profeten Jere-
mia skriver: «For jeg vet hvilke tanker jeg har med 
dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. 
Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg 
og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre 
på dere. Når dere søker meg, skal dere finne meg.»

Alle bør vi ha fokus på framtida, men i fokus nå har 
vært konfirmanter som står på terskelen til en spen-
nende og viktig framtid. Jeg håper de kan gå framtida 
i møte med engasjement og tro på at det nytter å 
forandre det som bør bli bedre. En slik optimisme 
kan bidra til at det blir mindre skummelt å gå inn i 
en ukjent framtid. 
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Skolestenging og digital 
undervisning
Da skolene måtte stenge 12. mars 
hadde Lensvik -og Lysheim- skole 
allerede vært i gang med mye digi-
tal undervisning, forteller Erlend. 
Elevene på barnetrinnet hadde 
nettbrett/pad og i ungdomsskolen 
hadde de PC. Så der var det bare 
å ta alt i bruk. Lærerne fikk en del 
utfordringer med å få dette på 
plass, men de viste stor entusiasme 
og gikk i gang. 

 I begynnelsen var de tilgjengelige 
for elevene sine nesten døgnet 
rundt. Men etter hvert kom de fram 
til faste tider med oppmøtetid for 
alle elevene hver morgen. Og så ble 
det mer mulighet for en-til-en-kon-
takt enn i klasserommet. Mange 
satte nok pris på det.  
Det kom fram en hel del fordeler 
med den slags undervisning, så noe 
vil  nok fremdeles bli brukt etter at 
elevene er tilbake i klasserommet. 

Ny skole!
I 2014 ble det påvist dårlig inne-
klima, og det ble bestilt eksterne 
rapporter om hvordan tilstan-
den var for bygget. Rapportene 
konkluderte med at skolebygget 
ikke lenger hadde noen restverdi, 
og da var ikke veien så lang til å 
legge planer om ny skole. Den gang 
ordfører i Agdenes, Oddvar Inder-

gård, førte saka gjennom i felles-
nemnda for Orkland. 

Rektor samarbeider nå med 
prosjektleder Marit Sæther Strøm 
og vaktmester Halvor Sandstad 
for å bringe arbeidet videre. De 
sitter fysisk veldig nær hverandre 
på kommunehuset. Det skal 
være ferdig detaljprosjektert til 
jul sammen med interiørarkitekt, 
og rom og detaljerte løsninger 
skal være ferdig til da. Verneom-
bud, tillitsvalgt og brukergruppe 
kommer også inn etter hvert. 
Det jobbes mye, godt og grundig. 
Entreprenør er firmaet HENT fra 
Heimdal, og de virker veldig profe-

sjonelle, sier Erlend. Og det vil bli 
en moderne skole med alle fasilite-
ter og teknisk utstyr som da hører 
til. 

”Å stenge et 
slikt flott bygg 
klokka tre, vil 
være misbruk av 
ressurser.”

Det blir en moderne skole som vil 
få både klasserom, samarbeidsare-
aler og andre typer arbeidsplasser. 
Den vil også få en fløy med elevtje-

Lensvik skole tar utfordringene!
Året 2020 var planlagt å skulle bli spesielt for elever og ansatte på Lensvik skole. Den gamle 
skolen skulle rives, klassene flyttes til midlertidige lokaler og ny, flott skole skulle bygges. Det 
var klart til å begynne flyttinga; så kom pandemien!  
Menighetsbladet tok en prat med rektor Erlend Ysland for å høre hvordan det har gått, og  
hvordan de har det i dag.

Rektor Erlend  Ysland             Foto: Jon Ola Lien

Den gamle skolebygningen er nå helt borte.                                                          Foto: Jon Ola Lien

Tekst: Anne Sødal Aadland og Jon Ola Lien.

Nye Lensvik skole. Hjerterom.                                         Illustrasjon fra Arkitektene VIS-A-VIS AS.

Lensvik skole. Hovedinngang.                                                                                                                                            Illustrasjon fra Arkitektene VIS-A-VIS AS.
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nester hvor PPT, helsesykepleier og 
ADL-avdeling (tidligere dagsenteret) 
vil få plass. Og så blir det kantine 
med tilhørende kjøkken i tillegg 
til skolebibliotek og diverse andre 
spesialrom. 

Rektor Erlend har en visjon om at 
skolen må bli et lokalt kulturbygg. 
Han har ingen forståelse for skoler 
som stenger klokka tre. Så han har 
et sterkt ønske om at dette vil bli ei 
«storstue» med amfi og scene som 
brukes av bygdefolket. 

Flytting til midlertidige 
lokaler
Men mens gammelskola rives og 
ny skal bygges, må undervisningen 
gå sin gang. Planen var å begynne 
flytting til midlertidige lokaler etter 
påske. Men da var skolen stengt. 
Så i stedet ble det tre intense 
uker i juni med mye overtid. De 
ansatte skulle flytte alt de hadde 
bruk for av inventar og utstyr fra 
en skole på 3500 kvadratmeter, og 
sortere det som hadde hopet seg 
opp siden 1961 og enda tidligere. 
Nok en gang gikk de ansatte på 
med entusiasme. De tok jobben 
sjøl. Dette var noe de ville gjøre 
for skolen og bygda så det ble 
jobba «både ørk og helg»! Og vi må 

spesielt nevne innsatsen til de tre 
vaktmestere Halvor, Robert og John 
Olav som stabla, bar og kjørte hit 
og dit. Noe gammelt tok til og med 
veien til museet på Ligård.

Småtrinnet har flytta til idrettslaget 
sitt klubbhus på Åsmyra, mellom-
trinnet bruker samfunnshuset og 
ungdomsskolen er på kommune-
huset. Fjorten dager før skoleslutt 
var så å si alt på plass, og elevene 
fikk flytte. Det ser ut som endring 
er spennende for barn, og da kom 
det en stjernereplikk fra en elev 
på Åsmyra: «Det er peis her, å, så 
koselig vi skal få det!» Erlend sier 
det går godt, selv om det selvfølge-
lig tar litt tid å «bo seg inn» på de 
forskjellige stedene. 

Noen forberedelser ble gjort, 
som nytt ventilasjonsanlegg på 
kommunehuset. Og idrettslaget 
gjorde en storjobb på Åsmyra med 
maling og skifting av vindu og kled-
ning. Her kan folk «å hjelpast åt» 

Noen nye arbeidsmåter går det 
også an å prøve ut, som at 1.-og 
2. klasse er slått sammen, og det 
samme er 3. og 4. Så da blir det 
litt fådelt-erfaring som kan være 
fint å ta med seg. Litt utfordring 
vil det alltid være: Som det å få 
opp nett-tilgang på Åsmyra og få 
bedre lydforhold på samfunns-
huset. Men det blir nok etter hvert. 
Lærerne må ta mye av støyten; de 
har litt trangere arbeidsforhold 
og må takle det som dukker opp. 

Småtrinnet holder til på Åsmyra.   Foto: Jon Ola Lien

Felles møtested for alle har de nå 
på kommunehuset en gang i uka. 
Erlend forteller at da de planla 
midlertidig skoledrift var målet at 
det skulle være forsvarlig og at en 
måtte prøve å spare utgifter slik at 
det ikke gikk utover nybygget. Nå 
bor de i egne lokaler på samfunns-
huset og kommunehuset, og så 
leier de av idrettslaget slik at den 
leia går tilbake til lokalsamfunnet. 
Derfor har også de ansatte vært 
ivrige på å tenke kreativt og få til 
skoledrifta så rimelig som mulig. 
De ansatte på Lensvik skole har 
sannelig hjerte for skolen og 
bygda si!

Det blir spennende å se det nye 
skolebygget reise seg over Lensvik 
sentrum. Planen er at brukerne 
skal få flytte inn rundt vinterferien i 
2022. Og som illustrasjonene viser, 
blir det ei flott storstue som innle-
der en ny epoke. 
Lykke til, alle på Lensvik skole!

INFO OM DEN NYE SKOLEN

Kostnadsramme 195,8 millioner
Dimensjonert for 200 elever 
og 35 ansatte.
Areal skolebygning: 3816m2

Elevene har selv fått komme 
med forslag til utforming av 
uteområde.
SFO vil få et eget buldrerom.
Det skal etableres en energi
brønnpark, som vil forsyne 
samtlige bygg på området 
med varme.

Lensvik skole. Hovedinngang.                                                                                                                                            Illustrasjon fra Arkitektene VIS-A-VIS AS.
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Mølnbukt barnehage har i de 43 
årene den har vært i drift, hatt 
tilhold i tre ulike «hus». 
Barnehagen startet opp i 1977 i 
helsehuset, som Agdenes sanitets-
forening eide. Der delte vi lokaler 
med lege og helsesøster. Tilbudet 
var 3 timer /dag, 3 dager i uka. 
Etter hvert ble tilbudet utvidet til 2 
dager med 4 timers opphold eller 3 
dager med 6 timers opphold. 
Etter 26 år i helsehuset, flyttet 
barnehagen til paviljongen ved 
Lysheim skole. Paviljongen ble 
tilrettelagt for datidens barnehage-
drift, og vi fikk et eget inngjerdet 
uteområde. 
Etter hvert ble åpningstiden utvidet 
til heldagsbarnehage. Det ble i 
tillegg åpnet for at vi skulle ta inn 
barn under 3 år, og da erfarte vi 
at lokalene var dårlig egnet for 
barnehagedrift.  
Det ble stadig løftet frem politisk 

at det skulle vært nye lokaler for 
Mølnbukt barnehage, og i kommu-
nens budsjett for 2018, ble det 
avsatt 10 millioner til nytt barne
hagebygg.  
Byggeprosessen tok et lite år og 
24. september 2019, flytta vi inn. 
Da fikk barna flytte over klærne 
sine selv, og vi hadde stor innflyt-
tingsfest samme dag! Det var åpent 

for hele bygda og en del inviterte 
gjester. Bygdekvinnelaget bakte 
kaker og Promenaden spilte. 
Skolestarterne klipte snora, og 
deretter var det klart for omvisning 
i ny barnehage.  
Vi må si at her trives vi veldig 
godt! Der er egen personalfløy, 
og vi har god plass til barna. Vi 

har flere rom der vi kan drive med 
ulike aktiviteter. Blant annet et 
verksted der vi har alt av formings-
materialer stående framme. Alt lett 
tilgjengelig. Altfor lett tilgjengelig 
stod malingen i starten, slik at de 
minste barna klarte å søle maling 
utover gulvet og på seg selv! - Nå 
er den flyttet høyere opp! 
Vi har også et flott uteområde, 
med disse, sandkasser, klatrestativ 
og masse areal. Ved plasseringen 
av bygget, ble det tatt hensyn til 
værforholdene her ute, så vi fikk 
satt opp levegger mot øst.  
Vi har et flott bygg, og vi ser at 
området på Lysheim skole og 
barnehagen, brukes mye på fritiden 
også. Det er bra, det er slik vi vil 
ha det i denne bygda, tilgjengelig 
for alle!

Hjørdis Merethe Fremstad
Leder – Mølnbukt barnehage 

NYE MØLNBUKT BARNEHAGE

Enhetsleder for Lensvik og Mølnbukt barne-
hager, Torill Leinhardt, hadde med gave fra 
Lensvik barnehage.

Aron Hegg klipper snora!
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Vi er snart i mål med ¾ 
deler av Orkland kirkelige 
fellesråds første driftsår. 
Det har så langt vært et år 
med mange, både ventede 
og uventede utfordringer, 
kan man trygt si! Det er 
sikkert mange i nye Orkland 
kommune som kan kjenne seg igjen i at dette har 
vært et særdeles spesielt år, både som følge av 
kommunesammenslåingen, og ikke minst pande-
mien som er over oss. Det har vært mangt og 
meget å ta stilling til og tenke over på nytt, for å 
finne en egnet vei videre for de oppgaver, rutiner 
og aktiviteter som skal være på plass og gjen-
nomføres. Det har skjedd endringer til stadighet, 
og det har vært og gjøres fortsatt vurderinger og 
tilpasninger for å få alt til å fungere slik det skal.

I disse dager så er det konfirmasjonene og 
konfirmantene som står i fokus. I Agdenes sokn 
og menighet, i likhet med Snillfjord, Orkdalsme-
nighetene, Løkken og Meldal, så har det lenge 
vært tradisjon for at konfirmasjonene gjennom-
føres på våren, typisk sett i mai. I år ble det altså 
høstkonfirmasjoner. Dette er nok mer vanlig sør 
i landet vårt, og setter en litt annen ramme rundt 
konfirmasjonene. Likevel, selv om det er anner-
ledes enn hva vi er vant til, er dette en veldig fin 
tid, spesielt for konfirmantene og deres familier, 
slekt og venner. Det nasjonale smittevernet 
legger noen føringer, og med det også begren-
singer, som vi som kirke må forholde oss til. 
Dette har ført til at det i år dessverre ikke ble 
anledning for alle som ønsket det å møte opp i 
kirka for å være tilstede for konfirmantene. Dette 
tynger også oss som jobber i kirka, og vi skulle 
selvfølgelig ønske at det ikke var slik, da vi 
forstår at det er mange flere som kunne ha tenkt 
seg å være med. 
Vi får håpe og tro at de tiltakene som gjøres i 
samfunnet vårt vil være med å bidra til at året 
2021 vil bli et mer «normalt» år enn 2020 har 
vært. Vi ønsker å gratulere konfirmantene med 
godt gjennomført, og lykke til på veien videre! 
Dere er flotte, smarte og gode ungdommer med 
livet foran dere! Bruk det til å skape glede og 
mening for dere selv og de rundt dere, og ta vare 
på hverandre!
En riktig god høst ønskes til alle!
Mvh. Silje Ysland, kirkeverge i Orkland



KONFIRMANTER 2020

Julemessa på Bedehuset i midten av november har 
vært et årvisst innslag i snart 40 år. Julemessa er 
viktig av flere årsaker både i menighetsbyggende 
sammenheng og økonomisk ved at det har skaffet 
verdifulle inntekter til driften av huset.

Grunnet Corona og behovene for strenge smitte-
forebyggende tiltak har styret kommet fram til at det 
ikke blir noe Julemesse nå i 2020. Vi håper og tror 
at pandemien er over til neste høst og at Norge og 
verden kommer i normalt gjenge igjen. Da vil styret 
igjen ta opp tradisjonen med Julemesse.
Mindre arrangement vil bli holdt på Bedehuset også 
i høst, og alle som deltar bes om å følge smittevern-
tiltakene nøye. Informasjon om dette er kunngjort i 
lokalene.

De som ønsker om å støtte Bedehuset økonomisk 
som følge av bortfall av Julemessa er velkommen til 

å gi en gave som kan sendes til Bedehusets 
kontonr: 4270.30.08032. Merk innbetalingen 
«Høstgave Bedehuset 2020» Alle bidrag motas 
med stor takk.
Hilsen Styret i Lensvik Bedehus

Ingen julemesse i år

Årets konfirmanter: 1. rekke fra v: Freya Sofie Nordgård, Stina Sterten Berg, Lars Sperre, Ingunn Kvaale Sletvold, Leah-Mari Nilsen.
2 rekke fra v.: ”Jimmy” Sirisak Loedsaowanit, Cecilie Røsvik Singstad, Maria Selbæk Hellem, Hannah Maas Walseth, Tuva Ovesen Selnes.
3. rekke fra v.: Ola Solem, Sigve S. Nergaard, Sander Landrø Vognild, Bjørn Joakim Tangvik, Nils Fredrik Landrø.               Foto: Leif Veland
4. rekke fra v.: Emil Brønstad Landrø, Thomas Feragen-Tøndel, Jørgen Brevik, Jøran Landrø.
  Lana Ahmad var ikke til stede da bildet ble tatt.

Mer fra konfirmasjonene i neste nummer av menighetsbladet.

7



Gullkonfirmantjubileum 2020 i Lensvik

1970-kullet. Foran fra venstre: Hanne Merete Selbæk, Nina Meland Flesjø, Gunhild Sølvi Tøndel Vinje, Eli Oddbjørg Selnes Bjørgan, Kari Landrø.
Bak fra venstre: Gudbjørn Singstad, Ole Edvard Meland, Edvin Åsmul, Hans Morten Bull, Ole Selnes, Arne Ræder, John Ola Selbekk, Odd Stendahl, 
Johan Edvart Jægtvik, Svein Olav Haarberg, Halvar Ysland.                        Foto: Leif Veland

1971-kullet. 1. rekke fra v.: Ingrid Indergård, Torold Selbæk, Johanne Kristin Ysland og Tove Kristin Selbæk.
2. rekke fra v.: Kari Anita Selnes, Gunn Helen Meland og Jens Tøndel.
3. rekke fra v.: Roar Meland, Trygve Singstad, Evar Grønningen og Svein Inge Meland.    Foto: Leif Veland

1970-kullet: 1.rad fra v. : Jorun Tøndel (døde i 1980) Anny Indergård, Solveig 
Karin Brekstad, Gunnhild Sølvi Vinje, Nina Meland Flesjø. 2.rad fra v.: Eli 
Oddbjørg Bjørgan, Åshild Maria Eftevåg, Kari Landrø, Hanne Merete Selbæk, 
Svein Olav Haarberg. 3.rad fra v.: Ole Selnes, Stig Endre Landrø, Halvard Ysland, 
Gudbjørn Singstad, Jon Ola Selbekk, Prest Leif Bull, Leif Inge Vattengård(død), 
Hans Morten Bull, Edvin Åsmul. 4. rad fra v.: Arne Ræder, Odd Stendal, Per Reno-
len, Dag Einar Ysland,Ole Edvard Meland,Johan Edvard Jektvik,Steinar Landrø. 
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Jubilantene, som ble konfirmert i 1970 og 71 (født 
i 1955 og 56), ble feiret med gudstjeneste i Lensvik 
kirke den 30. august 2020, og med påfølgende 
middag og samvær i Lensvik bedehus.

Det var med en viss forventning jeg ankom kirka 
jubileumsdagen, - hvor mange ville møte opp, og i 
hvilken grad var de gjenkjennelig? Ingen fare, det 
ene kjente ansiktet etter det andre dukket opp 
etter hvert som jeg skred framover kirkegulvet og 
fant en ledig plass. Og du verden, sidemannen var 
tilfeldigvis sønnen til vår egen konfirmasjonsprest 
Leif Bull, - klassekamerat som jeg ikke hadde sett 
på 48 år. Praten kom umiddelbart i gang, men ble 
straks avbrutt av et mektig preludium som fylte 
kirkerommet nærmest til «bristepunktet». 

Gudstjenesten ble på alle måter en fin opplevelse. 
Også dagens tekst fra Matteus 25 traff godt, – 
som handlet om talent. Talent kan enten være en 
medfødt egenskap, eller det kan være en penge-
mynt. Begge deler skal utnyttes for positivt resul-
tat. Den late skal imidlertid bli fratatt det han har, 
og deretter bli kastet ut i mørket. Så sier bibelens 
ord.

Ane Svanem, med Marit Johanne Selbæk på piano, 
bidro med nydelig solosang. Voksendåp sto også 
på programmet. En ny opplevelse for min del, – 
virkelig en stilfull og fin sermoni, som utvilsomt 
var rørende både for den døpte og de nærmeste. 
Etter den dyktige organistens postludium og 
prest Lars Sperres avsluttingsord, ble det selvsagt 
mingling i midtgangen, og deretter fotografering 
av gullkonfirmantene foran alterringen.

Fra fjern og nær hadde de kommet, fra Tønsberg i 

sør til Bodø i nord, – for å treffe medkonfirmanter 
og gamle klassekamerater. En hyggelig begivenhet 
i livet. Gamle minner og artige episoder ble truk-
ket fram fra glemselen. Husker du? Praten gikk 
høylytt da alle «ungdommene» etter hvert gjorde 
sin entré i Lensvik bedehus. Etter velkomstord og 
diktframføring av Sissel Karlsen Singstad ble det 
servert middag (sodd, som seg hør og bør) med 
påfølgende kaffe og blautkaker. Ivrig mimring 
kunne høres ved hvert bord. Marit Johanne 
Selbæk ledet allsangen og framførte nydelig 
solosang med tilhørende pianospill.

Hans Morten Bull, innflytter og utflytter som 
tilbrakte ungdomsskoletida i Lensvik, tok for 
seg artige episoder fra skoletida, og meddelte 
at han endelig lærte engelsk da han fikk Dagrun 
Meland som lærer i 7. klasse. Han hadde også 
gode minner fra fisketurer i Herdalen. Tove Kristin 
Selbæk fortalte fra konfirmasjonstida, og fram-
holdt at overhøringa var en smule nervepirrende 
og mer spennende (det ble nikket fra salen) enn 
selve konfirmasjonsdagen. Hun trakk også opp 
linjene tilbake til sin far, Sverre (som mange av 
gullkonfirmantene hadde som lærer), sin konfir-
masjonstid. Det var den gang vanlig å gå i såkalte 
dømtebukser før konfirmasjonen, og hatt måtte 
man ha konfirmasjonsdagen. Videre var det vanlig 
å få gebiss i gave, - tennene måtte selvfølgelig 
også trekkes.

Jubiléet ble avrundet med «Fagert er landet» som 
allsang. Stor takk for en uforglemmelig dag som 
ble altfor kort.

John Ola Selbekk

1970-kullet: 1.rad fra v. : Jorun Tøndel (døde i 1980) Anny Indergård, Solveig 
Karin Brekstad, Gunnhild Sølvi Vinje, Nina Meland Flesjø. 2.rad fra v.: Eli 
Oddbjørg Bjørgan, Åshild Maria Eftevåg, Kari Landrø, Hanne Merete Selbæk, 
Svein Olav Haarberg. 3.rad fra v.: Ole Selnes, Stig Endre Landrø, Halvard Ysland, 
Gudbjørn Singstad, Jon Ola Selbekk, Prest Leif Bull, Leif Inge Vattengård(død), 
Hans Morten Bull, Edvin Åsmul. 4. rad fra v.: Arne Ræder, Odd Stendal, Per Reno-
len, Dag Einar Ysland,Ole Edvard Meland,Johan Edvard Jektvik,Steinar Landrø. 

1971-kullet: 1. rad fra v. : Ingrid indergård, Mary Landrø, LB, Monica Ølstøren, 
Gunn Helen Meland. 2. rad fra v.: Kari Anita Selnes, Tove Aune, Torild Selbæk, 
Tove Kristin Selbæk, Henny Meland, Johanne Kristin Ysland. 3. rad fra v.: Nils Arne 
Ølstøren, Trygve Singstad, Hallgeir Meland, Ole Sæternes (død). 
4. rad fra v.: Roar Meland, Jens O Tøndel, Gunnulv Hauge (død), Svein Inge Meland 
og Evar Grønningen.
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Min salme

Ut av ensomheten.
Korona har gitt oss mye ensomhet. 
På gudstjenester og andre samlin-
ger i menigheten er det å komme 
sammen en viktig opplevelse. En 
menighet er jo definert som et 
fellesskap rundt tro, ord og sakra-
ment. Vi er skapt til fellesskap og 
vi har behov for å møtes og kjenne 
kontakten gjennom de andres 
blikk.
Siden mars har kirkene vært stengt 
en tid. Foreninger og diakonale 
samlinger avlyst. Agdenes menig-
het var tidlig ute med en erstatning 
for gudstjenester med digitale 
sendinger. Det var veldig bra for 
mange som har utstyr og kunnskap 
til å ta det inn i stua. Men det nære 
møtet med medmennesker kunne 

det ikke erstatte. Derfor har mange 
kjent på ensomhet og tomhet. Det 
har liksom blitt et stort vakum som 
også har tært på trua.
Nå er kirkene åpne igjen med 
visse begrensninger, og med gode 
smitte vernregler. Gudstjestene 
samler folk. 50-årskonfirmantene 
fikk møtes i sin gamle kirke og 
kose seg med samling på bede-
huset etterpå. Konfirmasjonsguds-
tjenestene  blir holdt i september, 
en viktig samling for mange hjem. 
Ellers er Mølnhaugan-samlingene 
og tirsdagstreff med Marit Johanne 
på Lensvik bedehus startet opp 
igjen. Nytt konfirmantkull starter 
med sine samlinger.  I septem-
ber (22.) blir det igjen misjons-

treff på Lensvik bedehus (NMS). 
Følg med på oppslag om flere 
samlinger.
Den gode klemmen og hand-
trykkene må vente, men vi får 
anledning til å møtes. Det er viktig. 
Det styrker tro, tilhørighet og 
fellesskap. Hjertelig velkommen til 
samlinger i Agdenes menighet.

Lars Birger Aadland,   
leder i Menighetsrådet

LEDER I MENIGHETSRÅDET
HAR ORDET

Foto: Helga Hugdal

Mange i Lensvik har møtt en 
hyggelig eldre svensk herremann, 
som i tillegg er dyktig på gitar. Med 
sitt varme smil og gode humør 
kommer Hans Erik Berntzén lett i 
kontakt med folk. Kanskje var det 
derfor han engang traff hjertet 
til Anne Ysland fra Lensvik. Da de 
ble sammen,  førte det uansett til 
endel pendling mellom Sundsvall 
og Lensvik, før de giftet seg i 1988 
og flyttet til Sundsvall. 

Etter 27 år i Sverige flyttet de til 
Lensvik hvor de har stortrivdes 
siden. Flere har møtt Anne og Hans 
når har underholdt med sang og 
musikk forskjellige steder. Nå er 
de helst med på arrangementer 
i lokalsamfunnet, pensjonistfore-
ningen eller det som skjer i kirkelig 
regi. Hans Erik liker derfor også 
godt salmer.

-Jeg har et spesielt forhold til 
salmen «O sällhet stor», sier Hans. 
På norsk heter den «Å glede stor 
som Herren gir». I min barndom 

hadde min pappa en søster som 
bodde på et sykehjem. Hun kom 
hjem til oss på ferie, og syntes det 
var godt å komme bort fra miljøet 
på sykehjemmet. Hun het faster 
Etta og hadde vært med i Frelsesar-
meen i sin ungdom. Dette førte til 
at vi sang mye i familien, og det var 
sånn også denne sangen ble kjent 
for familien. Selv om den ikke ble 
brukt like mye som «Der roser aldri 
dør og Perleporten», likte jeg særlig 
refrenget godt. 

–Hva liker du ellers ved denne 
salmen?

-Den er lett å synge og enkel å 
lære seg. Versene danner sammen 
med halleluja-refrenget en fin 

kontrast. Som i barnetro blir det 
en fin vekselvirkning. Den er myk i 
formen og i måten den er bygd opp 
på. 
Da vi kom hit til Lensvik og begynte 
å synge på sammenkomster, hadde 
jeg alltid med denne. Flere her i 
nærområdet likte å synge denne, 
det kunne jeg merke.  
Hans Erik Berntzén kommer 
opprinnelig fra Timrå utenfor 
Sundsvall, der han vokste opp som 
yngstemann i søskenflokken på 
fire. Faren var reparatør på stål-
verket og mora var hjemme. Den 
gangen var det vanlig å gå tidligere 
ut i arbeidslivet. Hans begynte som 
visergutt på den lokale butikken 
sommerstid. På denne tiden var 
det krig i Norge, mens dagligli-
vet nesten gikk sin vante gang i 
Sverige. Hans Erik forteller at det 
kom lastebåter for å laste tremate-
rialer, og at noen av disse var tyske 
skip. 
Etter krigen utdannet Hans seg 
som frisør, og i 1953 begynte han 
å jobbe i en salong i Timrå. Han 
prøvde seg også et sted lenger 
nord, men etter noen måneder var 
han tilbake på hjemstedet hvor han 
drev egen salong i fire år. Da han 

Tekst: Lars Sperre

Hans Erik Berntzén             Foto: Leif Veland
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Kveldstanker
Helga Hugdal Ødum

Så ble det avskjed og flytting fra 
Agdenes, og slutt på Formiddag-
streff på bedehuset og redaktør-
ansvar for Menighetsbladet for mitt 
vedkommende. Livet blir ikke alltid 
slik vi hadde tenkt. Vi har virkelig 
trivdes i gamle Agdenes kommune 
disse to åra. Trivdes med både 
folk og natur. Og vi ser tilbake på 
mange gode samtaler,  gå turer (ikke 
minst rundt Litjvatnet), møter og 
treff på Lensvik bedehus, kirkene, 
Øyangsvatnet, fyret (de fleste 
gjestene måtte bli med dit en tur), 
Else-basar og nærmest ”bygde-
samling” i Vassbygden bedehus, 
hjelpsomme medvandrere på alt 
fra legekontor til butikker - og så 
mange og mye annet. 

Vi var leietakere, og huseier fikk 
behov for å bruke huset selv, så 
sånn ble det. Etter noe fram og 
tilbake ble vi huseiere i Åfjord 
kommune. Når dette skrives, 
er antall pappkasser innendørs 
betydelig redusert, og det henger 
både bilder og noen gardiner rundt 
omkring. Hermed sier jeg velkom-
men til dere, våre ”gamle” sambyg-
dinger, om noen vil ta en utflukt 

litt nordover på Fosen. (Og som jeg 
sa før vi dro: Jeg takker gjerne ja 
til å holde en andakt eller et kåseri 
på gamle trakter! Men en ”kledelig 
beskjeden” trønder skal vel helst 
ikke være ærlig på noe sånt. Derfor 
bruker jeg parantes!). 
En spesiell takk til Marit Johanne 
Selbæk for samarbeidet på våre 
godt besøkte Formiddagstreff, Leif 
Veland for  delt redaktøransvar 
for dette bladet, Torill og Kristian 
i Mølnbukt/Vassbygda (alt- mulig-
hjelpere og ”slektninger”), Else i 
Lensvika (”slektskap” og trivelig 
bokarbeid med minner fra et rikt 
liv) og brukere og kolleger i Myran-
tunet. Korona-epidimien satte 
begrensninger for en del andre 
avskjedsbesøk (og –klemmer), 
dessverre. 

Ellers vil jeg gjerne minne om at vi 
skal få legge alt det som tynger oss, 
all usikkerhet og uro, alle tynnslitte 
håp og all sorg over på En som er 
større enn oss. Vi skal få lene oss 
inntil et hjerte som vet alt om hvor-
dan det er å være menneske. ”Frykt 
ikke!” sa Jesus til redde og sørgende 
venner mens Han gikk omkring på 

jorda. Det samme sier Han til oss, 
midt i korona og annen usikkerhet, 
midt i smerter og våre livs forskjel-
lige grunner til frykt.

”Du får koma til Jesus med det som 
er tungt, Med di synd og di sorg og di 
sut!
Du skal vita forvisst: Om du kjem som 
du er, Skal han slett ikkje støyta deg 
ut.

Du får koma til Jesus når gale det 
gjekk, Du får koma for tusende gong.
Han vil reisa deg opp, han vil gle deg 
igjen, han vil fylla ditt hjarta med 
song.”
                                                       
Trygve Bjerkrheim (Sangboken, nr.148, 
1. og 3.vers).

Må Gud velsigne den enkelte av 
dere.
 I takknemlighet,
 Helga Hugdal Ødum.   

Takk for meg!

dro på repetisjonsøvelse 
solgte han salongen, og 
etter det begynte han hos 
en frisør i Sundsvall. Men 
fordi frisøryrket var belas-
tende for ryggen, begynte 
han i stedet å jobbe på en 
papirfabrikk hvor de lagde 
søppelsekker, melsekker og 
lignende.
 
Deretter fikk Hans nye opp-
gaver, da han gikk over til 
jobb på IKEA fra 1966. Tre år 
senere åpnet Coop et stort 
OBS-varehus i Sundsvall, der 
Hans ble lagersjef og trivdes 
i 10 år. Der ble han også 
aktiv i fagforeningen som 

tillitsvalgt. Dermed fulgte 
utdanning i regi av LO og 
erfaring som ombudsmann 
i drøyt 3 år. Utfordrende 
saker medførte dessverre 
store belastninger i den 
rollen. 
 
Også derfor ble det et stort 
lyspunkt da Hans på samme 
tid traff sin kjære Anne. 
Selv om de ikke opptrer 
like ofte som før, får de i 
ulike sammenhenger god 
anledning til å synge med 
på kjære og kjente sanger. 
Det gjelder også salmen «Å 
glede stor som Herren gir».

Å glede stor som Herren gir

Å glede stor som Herren gir alt her på denne jord:
Hans nåde også barnet blir, det mettes ved hans ord.
Vi gledes hvert minutt som går, og nåden ingen ende får.

Ref. :/: Halleluja :/: vår Gud

Det er så godt å elske Gud, han kan vår sak forstå.
Så godt å være Kristi brud og fast i nåden stå.
Når verdens glede ende får, all himlens fryd tilbake står.

Vel blir det mørke mangen gang, ei solen skinner jevnt.
Vel kan vi merke tidens tvang, men ett er dog bestemt:
Det blir ei mørkt i himmelen, og reisen, hva betyr vel den?

Er det så salig endog her å være Jesu venn.
Hva skal det ikke da bli der en gang i himmelen?
Vi gledes hvert minutt som går, og gleden aldri ende får.

Svensk tekst av Nils Frykmann (1842-1911): O sällhet stor, som Herren ger                      
Melodi av Fredrik Engelke (1848-1906)
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De siste årene har det vært Åpen 
dag på Frostad Gård første søndag 
i august. Det har vært arrangert 
omvisning, blitt fortalt historier, 
vært vist gamle arbeids- og hånd-
verksmetoder, men ikke minst har 
det vært servert vafler og kaffe. 
Årets Åpen dag ble avholdt  
2. august med forholdsvis mange 
besøkende, tross covid-19. Historie-
lagets slektsforsker, Stig Trygstad, 
åpnet arrangementet med å 
fortelle om den gamle Frostad-
slekta og deres etterkommere som 
flyttet til Verrafjorden i Agdenes. 
Der  etter ble det omvisning, spesielt 
i tørkehus og smie, som var ny  -
restaurert. Det ble gjort opp varme 
i gruva, der «kårkaill» Per Ysland 
spikket tørr granved til oppfyring. 
Det gamle bakstejernet ble satt 
på plass, og Helga Selven bakte 
flatbrød på gammeldags vis på den 

gamle bakstefjøla til Frostadfolket. 
Flatbrødet ble veldig godt mottatt, 
sprøtt og godt. Leif Edv. Landrø og 
Johan Selven viste de frammøtte 
hvordan sprengning i gamle dager 
ble gjort. Meisel og bor ble satt i 
berget. Leif Edv. Landrø fortalte 
også om det daglige livet på 
Frostad Gård anno 1958, basert 
på dagboka til Benjamin Frostad. 
Bilder fra Åpen dag ble tatt av Mari 
Elin Dyrendahl Sterten og Hjørdis 
Knutsen. Disse bildene er nå lagt 
inn på historielagets hjemmeside.

Damene blant dugnadsgjengen 
serverte vafler, rømme, syltetøy og 
kaffe hele dagen.

Historielaget håper i årene frem-
over å arrangere Åpen dag på 
Frostad Gård, der laget vil avholde 
aktiviteter og fortelle historier som 
minner oss om gamle dager og det 
livet som utspant seg på gårdene 
rundt omkring her i bygdene.

Tekst: Joar Tøndel og Astrid Nora Tøndel
          Agdenes Historielag

Åpen dag

Helga Selven baker flatbrød og Per Ysland passer gruva.
Foto: Mari  Elin Dyrendahl Sterten.

Leif Edv. Landrø t.v. og Johan Arne Selven.  
Foto: Hjørdis Knutsen

Astrid Nora Tøndel t.v. forteller om livet på 
Frostad.                      Foto: Hjørdis Knutsen.

Historikk.
Frostad Gård ligger vakkert til på 
høyden mellom Frostad vatnet og 
Utnesvatnet. Vi vet ikke hvor lenge 
det har bodd folk på gården. Fra 
gammelt av var det kirken, kongen 
og adelen som eide gårdene i 
bygda, og på 1500-tallet viser 
skattenedtegnelser at det var 
ødegårdsmenn/ leilendinger som 
drev gården. 

Ifølge Lensvikboka vet vi hvem 
som var drivere av gården fra ca. 
1700. Den sist gjenlevende av 
denne slekta, Knut Olsen, f. 1829, 
ble foreldreløs som spedbarn. Han 
overtok drifta av gården da han 
var19 år gammel, og giftet seg tre 
år senere med nabojenta Ingeborg 
Marie Utnes. Etter flere års ekte-
skap uten å ha fått arvinger, ble det 
opprettet gjensidig testamente slik 
at den lengst gjenlevende skulle 
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Visste du at....

………det var vel 40 fastboende på Leksa 
i slutten av 1970?

Kilde: Adresseavisen av 3.august 1970.

………den første traktor til kommersielt 
bruk kom til Lensvik våren 1939? Den 
ble innleid til flere bruk i bygda til pløy-
ing og harving.
 Kilde: Dagsposten av 8.mai 1939.

………de 6 sønnene til Ingrid og Ola 
Lunda på Fremstad i Vassbygden fikk 
hver sin jordpart av farsgården? Den 
eldste, Klement, fikk et stykke av heim-
gården som kaltes Bakken, og Lars fikk 
beholde heimgården Lunda. Erik fikk 
et stykke kalt Vestgård,og hans tvilling-
bror Johan fikk sin plass i Reitan. Peder 
og Mathias kom seg til hver sin part i 
Volden (Seljevold).
Kilde: Adresseavisen av 1. september 1931.

………den siste bjørnen som ble skutt 
i Lensvik, ble tatt i 1886? Bjørnen ble 
skutt av jaktlaget, Kristoffer Selbæk, 
Even Nilsen Landrø og Edvard Landrø, 
ute ved Litjenget ved Herdalsosen.

Kilde: Adresseavisen av 15.januar 1936.

………Kullgrens Enka fra Gøteborg fikk 
konsesjon på uttak av skifer i Stibakken 
Skiferbrudd sommeren 1964 for 49 år? 
Konsesjonen ble opphevet i 2013.

Kilde: Adresseavisen av 25.januar 1966.

Agdenes Historielag
Joar Tøndel

arve gården. Knut døde en stund 
etterpå, og enken Ingeborg Marie 
giftet seg med enkemann Benjamin 
Iversen Singstad.
De fikk tre barn, og den eldste, 
Knut f. 1867, ble den neste driveren 
av Frostad. Han var gift med Elen 
Martha Selnes. De åtte barna deres 
var det siste barnekullet som er 
oppvokst på gården. Men den 
store familien ble hardt rammet av 
tuberkulose. Fire døtre, Elen Kris-
tine, Jenny Oline, Klara og Emma, 
døde i perioden 1915 – 1920. I 
januar 1922 døde også Knut, knapt 
55 år gammel. Enken, Elen Martha, 
var eier av gården til 1945, da ble 
den delt mellom de to sønnene 
Benjamin og Iver Mortinus. De to 
gjenlevende døtrene, Anne Marie 
og Ida, bodde også der. Ingen av 
dem giftet seg.  
  
I 1945 var gårdens dyrka areal ca. 
100 mål, mens skogarealene var 
på 4200 mål.  Dessuten hadde de 
fiskerettigheter i flere vatn. De 
hadde egen kvern og sagbruk. Alt, 
fra husstell, husdyrhold, tømmer-
drift, jakt og fiske, ble godt ivaretatt 
av de fire søsknene.

Både Benjamin Iversen Frostad 
(Singstad) og sønnen Knut Benja-
minsen var markante skikkelser i 
styre og stell i Lensvik, som fram til 
1905 var en del av Rissa. Benjamin 
var lagrettemann, og de var begge 
kommunepolitikere i tidsperioden 
1868 – 1922. Knut var også med og 
startet Lensvikens grundlovsfore-
ning, Lensvikens ungdomslag (hvor 
han var redaktør for lagets avis 
«Forsøget»), avholdsforeninga Losje 
Lensvikbyggen og Lensvik helselag 
(1918).

I 1989 kjøpte Agdenes historielag 
Frostad Gård av Iver Mortinus 
Frostad, den sist gjenlevende av 
familien. Salget omfattet, foruten 
det 5 mål store arealet som de 5 
husene står på, også alt innbo og 
redskaper.
(kilde: Folket og gården – Ivar Selbekk/Agdenes 
historielag)

Vedlikehold og 
Restaurering
Da historielaget overtok Frostad 
Gård var bygningene preget av 
forfall etter flere år uten vedlike-
hold og tilsyn. I våningshuset var 
vinduer og bordkledning delvis 
råtne. Det samme var stabburet. 
Smia og tørkehuset var nesten 
«nedrådde». Gruva og smistedet 
raste sammen da takkonstruksjo-
nen ble revet. Fjøs, låve, stall og 
luddu var i forholdsvis i bra stand, 
men taklekkasje hadde forårsaket 
noe råte. 

Gjennom årene etter overtakelsen 
har det vært drevet vedlikehold. 
Det har tatt tid, da historielaget har 
hatt lite økonomisk handlerom. Ny 
bordkledning og nye vinduer er på 
plass. Maling, beising, oppsetting 
av ny grue og smisted, nytt gulv 
på låve er alt tatt hånd om. Men 
fortsatt må det gjøres noe med 
våningshuset, samt noe beising 
og maling. Uten stor innsats fra 
dugnadsgjengen, hadde vedlike-
holdet ikke vært mulig. Ingen nevnt, 
ingen glemt.

Gårdsredskapene, kjørlene, 
klærne og andre gjenstander som 
har tilhørt gården gjennom flere 
generasjoner, er møysommelig 
registrert og har funnet sin plass 
der det hører heime. Folkene på 
Frostad har ikke kastet noe av det 
de har brukt gjennom tidene. Selv 
den minste spiker, skrue og bolt er 
lagt i kasser og spann, og alt dette 
er med på å kaste lys over hvordan 
de levde sine liv.

  Våningshuset på Frostad. 
Foto: Mari Elin Dyrendahl Sterten
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Foto: Hjørdis Knutsen          



Trenger du noen å snakke med om 
sorg? Kirka i Orkland tilbyr både 
individuelle samtaler og sorggrup-
per for deg som opplever sorg.

Vi starter opp nye sorggrupper i 
høst i slutten på oktober, på egnet 
rom i Orkdal Menighetshus.
Lurer du på hva en sorggruppe er 
og om det kan være aktuelt for deg, 
kan du ta kontakt med en av oss 
kurslederne eller noen du kjenner 
som har gått i sorggruppe, for å få 
vite mer.

Her er noe av det gruppens 
medlemmer har erfart:
«I vinter har jeg vært en av seks 
som har deltatt i sorggruppe. Jeg 
var veldig skeptisk før jeg begynte 
og etter første møtet ble jeg usikker 
på om dette var noe for meg. Jeg 
fortalte hvordan jeg følte det og 
ble anmodet om å prøve ett treff 
til. Det er jeg glad for! Det ble 
lettere å fortelle om hvordan jeg 
har det, og godt å høre de andre 
deltakerne fortelle om sine følelser 
og opplevelser. Vi ble en fin gruppe 
som jeg mener gav hverandre mye 
takket være gode ledere som kom 
med utspill til oss. De kom med 
spørsmål slik at vi lettere kunne 
fortelle om følelsene rundt det å 

miste en man har kjær.»

Sorggruppen er åpne for alle, 
uansett verdi- og livssyn. Hensikten 
med gruppene er at medlemmene 
skal kunne lytte til hverandre og gi 
hverandre hjelp og støtte.  Det kan 
være godt å ha noen å snakke med 
om det som har skjedd og reaksjo-
nene før og etter dødsfallet. Ofte er 
det godt å snakke med noen som 
står i en liknende situasjon. Her har 
alle taushetsplikt, og du deler bare 
det du selv ønsker.

Gruppene møtes inntil 10 ganger i 
løpet av et halvt års tid, og de ledes 
av diakoniarbeider og sykepleier. 
Du er velkommen til å ta kontakt og 
få mer informasjon om du lurer.
Gruppeledere er 
Sykepleier Kjellrun Gravdal   
tlf. 97 66 81 08
Diakoniarbeider Hildegunn 
Rydland Eikli tlf: 91 33 89 24

Sorgarbeid og sorggrupper i Orkland
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vi ber for menighetens nye 
medlemmer, for dem vi bærer til 
jesus kristus ved døpefonten

vi minnes våre medvandrere som 
nylig har gått bort

vi ber for dem som har lovet 
å elske og ære hverandre til 
døden skiller dem at, og som 
drømmer om et godt samliv

Lensvik kirke
Kirsten Ølstøren   
 Død 11.06.20      (f. 1934)
Kari Loe Renolen
 Død 27.08.20      (f. 1933)

Ingdalen kirke
Knut Torfinn Ottem   
 Død 06.08.20      (f. 1940)

 Takk for utkjøring av menighetsbladet
Jeg vil gjerne rette en stor takk til våre 10 frivillige som bringer bladet 
ut til folket. Med et blad der økonomien er forholdsvis stram, er deres 
innsats uvurderlig. Ja, så viktig at jeg ikke er sikker på at vi hadde hatt 
et blad uten deres hjelp. Framfor hver utgivelse, sender jeg melding 
når og hvor de finner bladet for utkjøring. Og meldingene tikker straks 
tilbake en etter en: Skal Bli. Det er greit. OK. Tommel opp. Dere har  slik 
en positiv holdning. Dere er så lett å spørre.
TAKK SKAL DERE HA!
       Redaktøren

Agdenes kirke
06.09.20          Sirisak Loedsaowanit
06.09.20           Leah Strand Skogmo

Lensvik kirke
30.08.20           Lana Ahmad Badawi

Lensvik kirke
01.08.20     Anne Dagrun Singstad  
       & Raymond Bjørgan



AGDENES MENIGHET

AGDENES MENIGHET  
Menighetens kontor  finner du i Lensvik 
kommunehus. Se kontortider nedenfor.

PREST Lars Sperre   
Tlf.995 99 765  

ls776@kirken.no  

Kontortid: onsdag og tors

dag 10.00–14.00

KIRKEVERGE Silje Ysland 
K.tid: mandag og torsdag 

10.00–14.00  

Mobil: 909 83 381

KIRKETJENER og 
MENIGHETSPEDAGOG  
Marit J. Selbæk  
ms934@kirken.no

Menighetsrådets kontonummer
4270.30.16671. Dette kontonummer 
benyttes både til innbetaling til blom
sterfondene og til kirkene. En kan også 
benytte Vipps#115451  Agdenes sokn. 

Henvendelser dåp og vigsel  
Ønsker du å melde dåp, eller ønsker 
samtale vedr planlagt vielse? Ta kontakt 
med Orkland kirkekontor på telefon 
 72 47 97 50 eller via hjemmesiden          
www.kirken.no/orkland

Gravferd eller bisettelse   
I forbindelse med dødsfall og begra
velse, ta kontakt med begravelsesbyrå 
eller med servicetelefon vakthavende 
prest på mobil 928 44 481 eller Orkland 
kirkekontor på telefon 72 47 97 50. 

Menighetsrådet 
Det sittende menighetsrådet ble valgt i 
2019. Leder: Lars Birger Aadland
Tlf. 918 09 643
Epost: larsbirg@online.no
Nestleder: Sissel Karlsen Tlf. 988 55 160
Epost: sisskasi@hotmail.com

  12. juli  Sommerbilen passerer

  26. juli  Storvatnet

  23. aug.  Ingdalen kirke 

SETT OG HØRT

NRK sin Sommerbil hadde lagt ruta si innom vårt 
distrikt. Selv om været ikke var særlig sam ar-
beidsvillig, fikk vi vist mye kultur fra området. Det 
ble sang og snakk både på Valset og i Lensvik. 
Mest oppmerksomhet fikk nok Kay og Lars Arne 
Landrø og deres jordbærprosjekt.

Når en skal ha friluftsgudstjeneste, blir en auto-
matisk litt ekstra opptatt av været. I fjor ble guds-
tjenesten i siste liten flyttet inn i Vassbygdens 
bedehus, da det begynte å regne like før den 
skulle starte. I år gikk det bra. Bare litt vind. Selv 
om vi var ute, måtte vi skrive oss på liste – en 
rutine som begynner å bli kjent. Kirkekaffe og 
noe å bite i, hadde hver enkelt med.

23. august var motorsykkelentusiaster invitert 
til gudstjeneste i Ingdalen kirke. Det kom seks 
MC-førere fra den kristne MC-klubben Jernhysa 
fra Trondheim. Med en slik tøff gjeng til stede, 
var det noen av oss andre som også hadde 
funnet fram skinnjakken i anledning dagen. 
To av MC-gutta deltok med skriftlesning under 
gudstjenesten. Etterpå var det kirkekaffe med 
muffins – i flere størrelser.

Foto: NRK

Foto: Leif Veland

Foto: Leif Veland
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Velkommen til gudstjeneste

Agdenes Lensvik Ingdalen

Returadresse: 

7316 Lensvik

SEPTEMBER
19. september, Lørdag
Tekst: Jeremia 29:10b-14.
Agdenes kirke kl. 11: Konfirmasjon 
ved Lars Sperre.
Takkoffer til menighetens 
konfirmantarbeid.

OKTOBER
18. oktober, 20. søndag i 
treenighetstiden
Tekst: Johannes 11:1-5.
Lensvik kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Presentasjon av de nye 
konfirmantene.
Takkoffer til menighetens 
konfirmantarbeid.

30. oktober, Fredag før 
Allehelgensdag
Ingdalen kirke kl. 19: 
Minnekonsert.
Sokneprest Lars Sperre og lokale 
aktører deltar. 
Vi minnes de døde i Ingdalen det 
siste året. 

NOVEMBER
1. november, Allehelgensdag
Tekst: Matteus 5:1-12.
Lensvik kirke kl. 11: Allehelgens-
gudstjeneste ved Lars Sperre.

Vi minnes de døde i Lensvik det 
siste året.
Agdenes kirke kl. 16: Allehelgens-
gudstjeneste ved Lars Sperre.
Vi minnes de døde i Agdenes det 
siste året.
Takkoffer til menighetens 
diakoniarbeid

22. november, Kristi kongedag
Tekst: Matteus 25:31-46.
Lensvik kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Takkoffer til Tro og Medier.

DESEMBER
6. desember, 2. søndag i advent
Tekst: Lukas 21:27-36.
Agdenes kirke kl. 16: Familieguds-
tjeneste ved Lars Sperre.
Takkoffer til Kirkens ressurssenter 
mot vold og seksuelle ovegrep.

13. desember, 3. søndag i advent
Tekst: Lukas 3:7-18.
Ingdalen kirke kl. 18: Lysmesse 
ved Lars Sperre.
Konfirmantene deltar. 
Takkoffer til Lys til verden.

God høst!

 på nett

Du kan nå lese Agdenes 
menighetsblad på nett. Du    
vil finne bladet på Agdenes 

menighet sin Facebook-side. 

Eller du kan gå til linken 
https://kirken.no/orkland

Der vil du også finne det nye 
menighetsbladet for Meldal, 

Løkken, Orkland, Orkdal, 
Orkanger, Geitastrand og 

Snillfjord

https://kirken.no/orkland

