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Det er no eitt år sidan Agdenes 
menighetsråd gjorde vedtak om at 
menighetsbladet skulle halda fram 
som eige blad. Eg var ikkje med på 
møtet der det vart vedteke, så då 
eg las referatet frå møtet, vart eg 
litt forundra og litt redd, men mest 
glad. Glad for at me skulle få driva 
bladet vidare. At menighetsrådet 
såg at bladet hadde eit verde som 
dei ikkje ville gje slepp på. Men eg 
var redd og bekymra for økonomi-
en. Vi hadde ikkje lenger noko fond 
vi kunne falla tilbake på om bladet 
ikkje gjekk i balanse, og eg syntest 
ikkje det var rett at bladet skulle ta 
pengar frå andre viktige område i 
kyrkjelydsarbeidet for å dekka ut-
giftene.

No er vi ved slutten av året og er 
komen til siste nummer av bladet 
for i år. Ved årsskiftet er det vanleg 
å gjera opp status. Eg tek det no. 
Eg har ikkje full oversikt over øko-
nomien enno, men eg veit så mykje 
at eg kan konkludera med at dette 
har gått bra. Det ser ut til at bladet 
går i balanse. Takk til alle dykk som 
har hjelp til. Takk for alle penge-
gåver. Takk for all frivillig innsats. 
Hjelpa frå dykk har ikkje berre ei 
økonomisk side, men det gjev òg 
stor motivasjon og driv for oss som 
arbeider med bladet. Så vil vi måtta 
spørja om hjelp også seinare, men 
vi let det liggja no. No gler vi oss 
over at menighetsbladet kan stå på 
eigne bein.

Jula nærmar seg. Dette vert ei jul 
ulik det me har opplevd det før. 

Alle håpar me at smittetrykket skal 
gå ned, slik at me skal få feira jul 
slik me er vane med, men heilt som 
normalt vert det ikkje. Enkelte må 
planleggja jula lenge før jula er der, 
og dei må planleggja ut frå situasjo-
nen slik han er på eit gitt tidspunkt. 
Dette er vanskeleg. Ein vil så gjerne, 
og det er så mykje å ta omsyn til. 
Men så må ein vera ansvarleg. Som 
vi ser på side 18 i dette bladet, er 
mange arrangement som er knytt 
opp mot jula avlyste. Ja, til og med 
julegudstenestene her hjå oss vert 
annleis i år.

Ingen ynskjer at dette skal halda 
fram slik, og vi må alle gjera vårt 
til at det tar slutt. Men for oss som 
er vane med at alt går på skinner, 
kan pandemien vera ein vekkjar. 
For oss som lever i ein del av verda 
der fridom er sjølvsagt, kan situa-
sjonen vi no er oppe i gi oss ei viss 
innsikt i korleis andre folk opplever 
sin kvardag. Kanskje kan det gjera 
oss litt meir audmjuke og takksame 
for det vi har hatt, og det vi vonar 
vi skal venda tilbake til. Det som 
har skjedd har vorte til ettertanke 
for mange, og dugnaden som vi er 
inne i er eigentleg ein dugnad med 
omtanke for andre menneske.

Så la oss gå inn i jula med same 
sinn. La omtanke prega jula, sjølv 
om jula ytre sett vert annleis.

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

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

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

«Josef» hadde med seg små gåver til barna, og 
fortalte juleevangeliet slik han hadde opplevd 
det. På trøndersk, så godt eg kunne hugse 
åfjordsdialekten. 
For Josef kom frå nord i landet, han budde ikkje 
i hovudstaden Jerusalem. Dei hadde rett nok 
slekt i Betlehem, men heller ikkje det hjalp for å 
få husrom til Maria og han sjølv då dei kom for å 
skrive seg i keisarens folketelling. 

Eg veit ikkje heilt om barna oppfatta poenget, men 
dei var fornøgde med å få godteposane. Kanskje 
nokon av dei vaksne gjorde det: Det var Josef som 
var innom, ein vanleg mann, med ein vanleg jobb, 
med eit språk eller dialekt som ikkje var lært i 
hovudstaden.  

Jesus er født inn i vår verden, vår heilt verke-
lege og vanlege verden. Han er født i ein familie 
som ikkje er på slottet eller i maktas sentrum, 
men hardt pressa og trua i ei tid då mykje sto på 
spel for dei som hadde makt. Keisar Augustus 
ville sikre seg oversikt over innbyggarane - og 

skatteinntekter. Kong Herodes var redd for rivaler.
Josef vert skildra som den som gjer det ein far skal 
gjere – og som mange fedre og mødre må gjere i 
vår tid, også: Beskytte barnet sitt, om nødvendig 
ved å flykte til eit anna land. 

Josef lyttar til Guds tale til han gjennom draumane 
sine. Han lyttar dermed sikkert til si eiga indre 
stemme også. Han er ein mann med integritet og 
ryggrad, og med gjennomføringsevne og offervilje. 
Ein mann som sikkert levde godt med å stå bak 
andre, og ikkje måtte vere den som var i sentrum 
og alt handla om. Men han var ein person med 
tanke, haldning og handlingar som var påverka av 
Guds vilje. 

Slik vert det understreka i Matteusevangeliet at 
Jesus kom til jord som ein av oss. For å få fram kva 
Gud vil midt iblant oss: At Guds rike med rettferd, 
fred og glede skal komme. Inn i alt vi menneske 
frydar oss over eller slit med, i gleder og i sorger, i 
kriser og i dei heilt vanlege dagane. I snikkarverk-
staden. Blant fiskarar. Blant tollarar og syndarar. 
Jesus lærte oss alle å be: «La din vilje skje på jorda 
så som i himmelen.» 
Til ære for Gud. Slik englane song om det den 
første julenatta. Og til glede for oss. Slik Josef fekk 
høyre om det første gongen.

No skal vi igjen feire jul og kan igjen høyre det 
gode budskapet: I dag er det fødd dykk ein frelsar. 
I ein stall. Midt iblant oss.
God jul til alle i heile Nidaros bispedømme!

Helsing  
Olav Fykse Tveit, preses og biskop for Nidaros 
domprosti   

Julehelsing frå biskopen

Då Josef var trønder
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Konfirmantene i Agdenes kirke

Jimmy, Cecilie og Emil får sin røde rose

Lensvik kirke. Annenhver kirkebenk stod tom grunnet korona

Klare for konfirmasjon, Lensvik kirke

Konfirmantene i Ingdalen kirke Sigve, Ingunn og Thomas
Konfirmantene utenfor Lensvik kirke

Ingdalen kirke

Konfirmasjon
Tekst og foto: Leif Veland

Utpå høsten kunne endelig konfirman-
tene få sin konfirmasjon. 12. septem-
ber ble det konfirmasjon i Lensvik og 
Ingdalen, og 19. september kom turen 
til Agdenes,
I Lensvik kirke var det 13 konfirmanter. 
På grunn av korona måtte annenhver 
kirkebenk stå tom. Hver familie hadde 
derfor fått tildelt en benk, så maksi-
malt åtte personer fra hver familie fikk 
plass i kirka. Men gudstjenesten ble 
streamet slik at resten av familien og 
bygdefolk også fikk være med.

Utenfor Lensvik kirke

Agdenes kirke
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Digital julegudstjeneste
Med nye og strenge koronaregler, blir det digital sending fra kirkene våre på 
julaften.

Det er nå bestemt at de tradisjonelle juleguds-
tjenestene i år blir erstattet med en digital guds-
tjeneste. Vi har møtt Jon Ola Lien og Lars Sperre 
som begge står sentralt i arbeidet med den digita-
le produksjonen.

– Lars, hvorfor blir det ikke gudstjeneste på vanlig 
måte i år?
– Vi tenker at hvis denne korona-situasjonen fort-
setter å utvikle seg i samme tempo som det vi ser 
nå, så øker sannsynligheten for at vi ikke får holde 
en julaften i kirkene våre slik vi pleier. Vi har ikke 
tro på at det plutselig skal bedre seg fram mot 
jul. Nå er vi allerede midt i november, og tallene 
bare stiger. Det kommer stadig nye restriksjoner. 
Senest i går fikk vi beskjed om at enda færre kan 
være i kirken samtidig. Nå er øvre grense satt til 
50 personer i Lensvik og Agdenes kirker, og 40 
personer i Ingdalen kirke. Og vi ønsker ikke å kom-
me i den situasjonen at vi må avvise folk. Og å hol-
de flere gudstjenester på julaften er vanskelig å få 
til. Det har vi ikke kapasitet til.

Så derfor velger vi å lage et digitalt alternativ. I 
år tror jeg de fleste forstår at gudstjenester på 
julaften blir annerledes, og vi tror at det som vi nå 
planlegger blir godt.
Vi skal lage en samsending der alle de tre kirkene 
er med, og hvor det er lokale aktører fra Ingdalen, 
Lensvik og Agdenes i sine respektive kirker.

– Og, Jon Ola, hvor kan folk se dette?
– Folk vil finne det på Facebook-sida til Agdenes 
menighet. Det ser også ut til at det blir sendt på 
Trønder-TV, en tradisjonell TV-kanal som dekker 
hele Trøndelag. De fleste har denne kanalen i sin 
kanalpakke. Jeg regner også med den blir lagt ut 
på kirken.no/orkland.

– Når blir den sendt?
– Klokka 13 på julaften. På digitale medier er det 
slik at man kan se det når en vil. Når det passer 
den enkelte. Og det blir liggende ute hele jula.
Lars smetter inn: – Dette er også en veldig fordel 
for de som er på eldreinstitusjoner. De kan se det 
julaften, men de kan også glede seg med det resten 
av juledagene. Og så er det så fint at det blir sendt 
fra alle tre kirkene i en og samme sending. Så når 
en ikke kommer seg dit, kan en likevel få være der, 
i sin egen lokale kirke.

– Jon Ola, kan du røpe noe om programmet, hva guds-
tjenesten vil inneholde?
– Det blir nok en litt strammere gudstjeneste, til-
passet det mediet det skal sendes i. Men det blir 
kjente og kjære julesalmer, og som sagt, med inn-
slag fra alle tre kirkene. Lars fortsetter. – Det skal 
inneholde juleevangeliet og en sekvens med barna 
ved julekrybba. Konfirmantene skal være med og 
kulturaktører med ulike typer innslag. Det blir en 
herlig blanding, og vi tror dette blir fint. Vi har så 
mange gode krefter å ta av. Det har vist seg gang 
på gang. Vi tror det blir en flott sending – og ganske 
spesielt.

– Og gudstjenestene ellers i jula?
– Første juledag blir det gudstjeneste i Ingdalen kir-
ke kl. 12. Så det blir mulig å komme til kirken denne 
julen også.

Hvordan finne den digitale julegudstjenesten?
Skriv inn facebook.com på PC eller nett-
brett. Skriv Agdenes menighet i søkefeltet til 
venstre (rett ved siden av f), og du er inne.
For de som har RiksTV, finner en Trønder-TV 
på programplass 52.

INFO

Tekst: Leif Veland. Foto: Leif Veland og Lars Sperre
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Sommeren og høstens gudstjenester og gjøremål 
er over. Kirkegårdene er klargjort for vinter og 
en ny årstid er i emning. Kirkeåret starter med 
1. søndag i advent, som i år faller på søndag 29. 
november. Advent og jul er en høytid vi setter stor 
pris på, og som er viktig og betyr mye for mange 
her til lands. I år vet vi ikke riktig hvordan advent, 
jul og julegudstjenester vil bli. Gudstjenestene 
i Orkland vil bli publisert på vår hjemmeside 
www.kirken.no/orkland, Facebooksiden «Kirka i 
Orkland», samt i lokalavisen. For Agdenes sokn 
så er det tenkt ei digital satsning for jula 2020. 
Innslag fra alle tre kirkene vil bli streamet og gjort 
tilgjengelig på julaften, slik at man kan oppleve 
dette i sin egen stue eller der hvor man er for å 
feire jul i år!

Det er tradisjon for skolegudstjenester for de 
åtte soknene Agdenes, Geitastrand, Løkken, 
Meldal, Orkanger, Orkdal, Orkland og Snillfjord. 
I skrivende stund så er disse fortsatt planlagt for 
gjennomføring mht. begrenset antall, inndeling i 
kohorter og grundig smittevern.

Smittevernveilederen og bransjestandarden mht. 
smittevern for Den norske kirke utarbeides av 
Kirkerådet og arbeidsgiverorganisasjonen KA, 
sammen med Bispemøtet og Norges kirkever-
gelag. Regjeringen legger føringene. Kirkerådet 
følger utviklingen i pandemien, og vurderer fort-
løpende behovet for ytterligere oppdateringer i 
bransjestandarden/smittevernveilederen for Den 
norske kirke. 
Endringer i den oppdaterte smittevernveilederen 
fra 6. november, som det er ønskelig å rette fokus 
på og si litt rundt:
Maks. 50 deltakere/besøkende i kirken, dette fordi 
kirken ikke har fastmonterte stoler, men kirke-
benker, ref. regjeringens definisjon. Man kan jo 
spørre seg hvorfor det er lar seg gjøre med 200 
personer i f.eks. en kinosal, samtidig som det er 
tillatt med maks. 50 personer for gudstjeneste 

og gravferd/begravelser. Ikke alle regler rundt 
smittevern oppleves logisk, men vi følger selv-
følgelig de nasjonale retningslinjene. Skulle det 
komme kommunale vedtak og retnings linjer, som 
fører til strengere lokale vedtak enn de nasjonale, 
så retter vi oss etter de som gjelder for Orkland 
kommune. Pr. nå er det de nasjonale retningslin-
jene som styrer.

Kirkerådet og KA anbefaler at fysiske samlinger 
utover forordnede gudstjenester, avtalte kirkelige 
handlinger (dåp og bryllup) og gravferdsseremo-
nier avlyses ut november måned. Dette må likevel 
vurderes og besluttes lokalt ut ifra den lokale 
smittesituasjonen. I mars måtte vi stenge kirkene 
helt, med unntak av gravferd, som det heldigvis 
lot seg gjøre å gjennomføre med verdighet og ro, 
med sterk begrensning i deltagelse. 

I vanskelige tider og i krisesituasjoner, så er kirkas 
mål og ønske å holde kirkene åpne for folket. Da 
oppleves det ekstra tungt å måtte stenge ned 
de tilbud, arrangementer og aktiviteter vi har for 
befolkningen. Kirka skal formidle tro, håp og kjær-
lighet. Selv om tro er viktig, så handler kristendom 
i Norge i dag også mye om ritualer, som de vi 
møter i gudstjenester, dåp, konfirmasjon, vielse og 
i gravferd. Disse ritualene er det lange tradisjoner 
for å utøve i lag med familie, slekt, venner, naboer 
og de vi ellers har rundt oss i livet, og det binder 
oss sammen. Dette er kanskje ikke noe som folk 
alltid snakker så høyt om, men når dagen kommer 
og behovet er der; behovet for å bli møtt med 
verdighet, bli sett og hørt, behovet for at en vi har 
hatt kjær skal tas farvel med, takkes og minnes, 
så er det viktig at dette blir tatt hånd om på en 
god måte. Kirka i Nidaros sine slagord er Vennlig, 
Viktig, Modig og Dyktig. Det er målsetninger vi tar 
med oss videre og over i det nye året 2021.

Mvh. Silje Ysland, kirkeverge i Orkland
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Nytt konfirmantkull. Fra venstre: Bendik André Thevik, Tone Mjønes Indergård, Linnea Maas Walseth, Hannah Emilie Jørgensen, Isabell Mari Lyngvær Moe,   
Ane Svanem og Jonathan Alexander Dyrendahl Sterten. 

NYTT KONFIRMANTKULL
Nytt konfirmantkull er godt i gang med sin konfir-
mantundervisning, og under gudstjenesten i Lens-
vik den 18. oktober ble det nye kullet presentert. 
De fikk også utlevert sin konfirmant Bibel som skal 
brukes i undervisningen.
Konfirmantundervisningen foregår på Lensvik 
bedehus på onsdager. Det er et lite kull som 
starter opp denne gangen, til sammen er det sju 
konfirmanter.
Det er ingen konfirmanter som sokner til Agde-

nes og Ingdalen kirker i år. På grunn av at det 
forrige kullet fikk utsatt sin konfirmasjon, kom 
dette kullet i gang litt seinere enn normalt. Derfor 
er det konfirmasjonsundervisning hver onsdag 
etter skoletid nå fram til jul. Etter jul vil det bli 
annenhver onsdag. Nytt av året er at Marit Selbæk 
er med på undervisningen sammen med Lars 
Sperre. Da det er så få konfirmanter, er undervis-
ningen flyttet til peisestua.

Smittevernveileder for kirkegjengere
Kirkerådet justerte sin smittevernveileder 
6. november i forbindelse med at regjeringen 
kom med sine nye innstramminger. Det er åpnet 
for  lokal tilpasning. Orkland følger i store trekk 
Kirkerådet, men er på et par punkt strengere enn 
Kirkerådets anbefalinger. Smittevernveilederen er 
omfattende og detaljert. Vi tar her med det folk 
bør være klar over, når vi kommer til kirka.

 √  Det kan nå være maksimalt 50 personer i  
 Agdenes og Lensvik kirke, 40 i Ingdalen.

 √  Vær nøye med hånddesinfeksjon og   
 unngå berøring av overflater.

 √  Mins mulig kontakt mellom personer og 
 MINST en meters avstand i alle retninger.  
 Dette gjelder ikke personer fra samme  
 husstand.

 √  Nøye med en meters avstand ved   
 deltager-registrering. 

 √  Desinfeksjon før registrering.
 √  Forflytning og bevegelse i rommet   
 anbefales ikke. 

 √  Det frarådes å ha nattverd.
 √  Kirkekaffe anbefales ikke.
 √  Kollekt gis helst via Vipps eller ved   
 utgangen.

 √  Salmebøker kan brukes. Publikum setter  
 selv på plass salmebøker etter bruk.   
 Engangshefter kastes.

 √  Løse sitteputer skal IKKE brukes.
 √  Personer med symptomer på luftveisinfek 
 sjoner og personer som er i karantene,  
 skal ikke være til stede.
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Storvatnet friområde    – ei perle som tar form

Foto: Line Raustein

  Godt i gang med gapahuken.    Foto Line Raustein

I over 20 år har dugnad  og samarbeid vært det viktigste for 
å utvikle Storvatnet friområde til det som det er i dag. Nå er 
samarbeidstanken tatt ett steg videre.

Prosjekt Storvatnet friområde.
Idéen startet hos Line Raustein på 
nyåret 2019. Hva om lag og organi-
sasjoner går sammen og sender en 
felles søknad om et felles prosjekt 
for å skape liv og engasjement i 
bygda? Flere hoder tenker bed-
re enn ett, og flere som jobber 
sammen, jobber bedre enn én 
alene. Men ikke minst, når flere går 

sammen om å søke om offentlig 
støtte eller midler fra næringslivet, 
øker også sjansen for å nå gjen-
nom. Idéen ble luftet med leder i 
Agdenes Bygdekvinnelag og resul-
terte i at Bygdekvinnelaget sendte 
ut en forespørsel til alle lag og or-
ganisasjoner i Ytre Agdenes.

Uka etter ble det møte på Lysheim 

skole. Her fikk alle som var til stede, 
anledning til å komme med ønsker 
og idéer for bygda. Det viste seg å 
være stor variasjon i ønskene. alt 
fra utbedring av klatreområdet i 
Kallklova til fritidsklubb. – Men det 
som slo oss, forteller Line Raustein, 
– var at mange av idéene var knyt-
tet opp mot området ved Storvat-
net. Valget ble derfor at en skulle 
jobbe videre med friområdet ved 
Storvatnet. En styringsgruppe på 
sju personer ble valgt. Nå gikk ting 
fort, og før januar var omme var 
den første søknaden sendt. 

I løpet av 2019 ble det sendt seks 
ulike søknader om støtte, og bi-
dragsyterne var Agdenes kommune 
og Sparebank 1. Alle som har vært 
borte i slike prosesser, vet at slikt 
tar tid og mye jobbing. Tilskuddet vi 
fikk resulterte i at prosjektet i 2020 
gikk til innkjøp av blant annet mate-
rialer til gapahuk, helårs utendørs 
trimapparater og badeplattform 
med stupetårn. På grunn av koro-
naen måtte en del dugnadsarbeid 
utsettes, men badeplattformer og 
stupetårn kom på vannet i juni, og 
gapahuken er nå så godt som fer-
dig. Trimapparatene blir stående 
innendørs til over vinteren for da å 
bli montert nær det gamle sanitær-
bygget.

Tekst: Leif Veland
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Framtidsplaner
– Og har dere flere planer?

– Ja, vi har det, svarer Line. – Vi har 
faktisk utarbeidet en videre plan. En 
helhetlig plan der vi tenker at vi skal 
ta i bruk hele friområdet. Søknad 
om midler er allerede sendt, denne 
gangen til Orkland kommune og Spa-
rebank 1. Det er en omfattende plan, 
og det kan hende at vi må bruke len-
ger tid på noe av det.

Det første vi skal gå i gang med, er 
å lage en aktivitetspark, en vikinge-
park. Der har vi planer om å få satt 
ut et halvt vikingskip, hesten Sleipner, 
vikinghus i miniatyr og informasjons-
tavler, som forteller historien om 
vikingene i Agdenes i norrøn tid. I 
tillegg blir det zip-line, hengebru, kla-
trenett, hengekøyer, disse og vippe.
Der er planer om utescene/paviljong 
til lokale kulturelle arrangementer. 
Vi tenker å få ordnet gressmatte som 
gjør det mulig å spille Crockett eller 
badminton, og vi tenker å utbedre 
sandvolleybanen som allerede er 
der. Vi ønsker altså mere aktivitet på 
området.
Vi vurderer også å få asfaltert veien 
som går langs elva, men vi vet at 
asfaltering er dyrt, så det står ikke 
øverst på lista.

Alt dette vil innebære mye dugnad, 
men dugnad er noe vi kan og har tra-
disjon for. Den årlige rakedugnaden 
har eksistert i mange år. Da samles 
folk på tvers av lag og organisasjoner 
til felles arbeid – på sett og vis en for-
løper til vår prosjektmodell. 

Kaffepause i dugnaden.    Foto: Line Raustein

Den årlige rakedugnaden:     Foto Bente Handberg

Tilbake til starten
Storvatnet Friområde har en lang 
historie. Egentlig har området vært 
brukt som badeplass og friområde 
lenge før noen kom på å kalle det 
det. Med den naturlige og lang-
grunne stranda var mye lagt til ret-
te i utgangspunktet. Fellingen ble 
området kalt. Det var mange bruk 
som eide området sammen.

Kommunen kjøpte ut det 15 dekar 
store området i 1996. Det står i 
kjøpsavtalen at «Fellingen skal be-
nyttes til opparbeidelse og drift av 
kommunalt friområde».
Noe opparbeidelse ble ikke påbe-
gynt før Norges Handikapforbund 
avdeling Agdenes (i daglig tale kalt 
Handikaplaget) fikk lov til å starte 
dugnad på området i 1998. Handi-
kaplaget ved leder Oddny Vikan 
administrerte og hadde kontakten 
inn mot kommunen, og bygde-
folket stilte opp og tok del i det 
praktiske dugnadsarbeidet. Det ble 
ryddet skog og opparbeidet par-
keringsplass og satt i gang arbeid 
med å bygge sanitæranlegg. Den 
delen som i dag er gressplen, var 
delvis dyrka mark, så den var grei å 

Oversiktsbilde over Storvatnet friområde.        Foto: Jon Ola Lien
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få gjort noe med. En del kratt måtte 
fjernes helt nede mot vatnet, og det 
ble plantet bjørk ved øverenden av 
den nye plenen for å gi ly for vind 
og for å markere grense.
I 2003 var det offisiell åpning av 
Storvatnet Friområde.

Fase 2
I 2006 inngikk kommunen en av-
tale med Agdenes Idrettsforening 
og ble tildelt midler for å videre-
utvikle Friområdet, og medlem-
mer av idrettslaget har helt fra 
starten av vært en viktig del av 
dugnadsgjengen. 
Med felles dugnad ble det ryddet 
skog og anlagt sti langs vannet på 
sørsida og på nordsida langs elve-
osen. På sørsida ble det også lagt 
til rette for grillplasser, og rydding 
for utvidelse av parkeringsplass ble 
gjennomført. Bygdefolk stilte opp 
til dugnad og innsatsen var stor. 
Handberg Maskin & Transport var 
god å ty til både ved dugnader og 

Fra åpningen i 2003. Ove Valset, ordfører Oddvar 
Indergård og Oddny Vikan.               Foto: Privat

ved oppdrag. 
Ungdomsrådet fikk kommunale 
midler til å opparbeide en bane 
for sandvolleyball, og ganske tidlig 
ble det laget en skotthyllbane. Den 
måtte imidlertid flyttes lenger inn 
på området da stien på sørsida 
kom.

Handikaplaget søkte om midler hos 
ExtraStiftelsen i 2006, og de fikk 
tildelt kr 300.000. Dette gjorde det 
mulig å få utvide parkeringsplas-
sen, asfaltere store deler av den og 
i tillegg asfaltere adkomst til friom-
rådet. Stien på sørsida, inklusive 
to grillplasser, ble også asfaltert. 
Området ble dermed mer tilgjen-
gelig for rullestolbrukere og andre 
funksjonshemmede. Det bør legges 
til at flere lag, organisasjoner, be-
drifter og kommunen også trådte 
støttende til. 

Nytt sanitærbygg
I 2015 startet arbeidet med å plan-
legge nytt sanitæranlegg. Bygget 
stod ferdig i 2018. I og med at byg-
get står på kommunens eiendom, 
er de også eier, men store deler av 
bygget er finansiert av Handikap-
laget. Resterende del er betalt av 
Agdenes kommune. Sanitæranleg-
get har to toaletter og et lite kjøk-
ken.  Alt tilrettelagt for rullestolbru-
kere.
Samtidig som sanitæranlegget ble 
tatt i bruk, ble det inngått en avta-
le mellom Agdenes kommune og 
Handikaplaget der laget tar på seg 

drift og vedlikehold mot et årlig 
vederlag fra kommunen. Denne av-
talen videreføres nå med Orkland 
kommune.

For tiden jobbes det med å få laget 
en rampe slik at rullestolbrukere 
lettere kan få ta seg ut i båt. Det var 
befaring med folk fra kommunen i 
august, og man avventer svar.
I en årrekke har Handikaplaget ar-
rangert grilldager ved Sankt Hans. 
Dette arrangementet har vært en 
god inntektskilde, men alle inntek-
ter fra grilldagene er gått tilbake til 
friområdet. 

Bente Handberg står for renhold 
og tilsyn med området, slik hun har 
gjort det de 17 siste årene.

At Storvatnet friområde er blitt et 
yndet utfartssted på fine sommer-
dager, er det ingen tvil om. Parke-
ringsplassen, som skal romme 70 
biler, blir på fine dager for liten. 
Folk kommer gjerne langveis fra for 
å oppleve den fine badestranda og 
de gode fasilitetene  som nå er der.

Det nye sanitæranlegget ble tatt i bruk i 2018. Foto: L.V

Badeplattformen settes på vannet.       Foto: Line Raustein
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Det nye sanitæranlegget ble tatt i bruk i 2018. Foto: L.V

Tekst: Lars Sperre

Fra 1. søndag i advent vil det bli innført en 
ny ordning for gudstjenester i Den norske 
kirke. Dette betyr ikke at gudstjenesten blir 
helt annerledes enn den er nå, men at det blir 
foretatt enkelte endringer. Gudstjenesten vil 
fortsatt være satt sammen slik vi kjenner den, 
samtidig som noen språklige justeringer vil 
bidra til at det som fremføres blir mer forstå
elig.  
 Bakgrunnen for dette er at Kirkemøtet 
i 2019 vedtok en ny ordning for Hovedguds
tjenesten i Den norske kirke. Denne høsten 
har alle sokn fått mulighet til å gjennomgå 
endringsforslag og valgt de alternativer som 
kan passe sin egen menighet. På bakgrunn 
av dette har Agdenes menighetsråd valgt en 
liturgi som kombinerer det nye med det vi er 
vant med fra før. 
 Noe av det nye kommer helt i be
gynnelsen av gudstjenesten. Da vil med
liturgen (som før ble kalt klokker) informere 
om dagens gudstjeneste, fortelle hva den 
inneholder og hvem som deltar. I tillegg skal 
kunngjøringer om kommende uke fremføres 
her. Deretter følger stillhet og tre klokkeslag 
før organisten begynner å spille. Så følger sal
me, inngangsbønn og nådehilsen. 
 Etter dette kommer den første for
andringen. I stedet for at presten sier «La oss 
bøye oss for Gud og bekjenne våre synder», 
blir det nå: «La oss bøye oss for Gud og be 
om tilgivelse.» Deretter følger den nye versjo
nen: «Gud, du kjenner og elsker oss alle. Du 
vil at vi skal ta vare på hverandre og på jor
den. Vi vet at vi svikter og gjør deg imot. Tilgi 
oss og hjelp oss, for Jesu skyld.»

 De neste leddene er gjenkjennelige, 
med Kyrie, Gloria, tekstlesninger, preken og 
trosbekjennelse. Så kommer et nytt ledd i 
forbindelse med forbønnen, der menighetss
varet «Herre, hør vår bønn» byttes ut med det 
nye: «Hør vår bønn, hør vår bønn. La ditt rike 
komme, la din vilje skje, Gud! Hør vår bønn.» 
Dette synges til en enkel melodi som blir lett 
å lære seg. 
 Dåpen vil som tidligere komme i be
gynnelsen av gudstjenesten, og da vil med
liturgen (klokkeren) være med og lese tekster. 
Når det er nattverd vil også det meste være 
kjent, men det nye er at betegnelsen «kalk» 
blir gjort om til «beger». Derfor vil presten nå 
si: «Likeså tok han begeret etter måltidet.»
 Velsignelse og avslutning av guds
tjenesten vil utgjøre kjente ledd. Vi får håpe 
at også det som er nytt kan bli kjent og kjært 
etter hvert. For det er dette som er menin
gen; at det nye og ukjente kan bidra til at 
gudstjenesten blir bedre. Det er derfor den 
nye liturgien også får et mer moderne språk, 
som kan kommunisere bedre for oss som vil 
bruke kirken inn i en ny tid.  

Ny liturgi for gudstjenesten
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På innspilling. Fra venstre: Klara Svanem, Nora Nystrøm, Line Sæther Strøm, Matilde Størdal og Oda Sæther Strøm. Foto: Marit Johanne Selbæk

”Kor & sånt”
«Kor & sånt» har i høst bestått av ei 
lita gruppe på 5 stykker, 2.-4-klasse. 
Vi samles annenhver mandag 
kveld, synger og øver, har en liten 
«formingsaktivitet», lystenning og 
kveldsmat. 
Vårt lille mål denne høsten har 
vært øving til innspilling av 3 sanger 
vi har jobba med. I utgangspunktet 
var det planlagt et opptak tidlig i 

vår, men det ble altså utsatt til nå i 
høst. 
Jon Ola Lien og Johan Ræder stilte 
opp og gjorde opptaksjobben med 
oss fredag ettermiddag nå midt i 
november, og så avslutta vi kvelden 
med nybakte boller.
Det går fort mot jul, men vi rekker 
litt julesang-synging før vi tar 
juleferie. 
  Marit Selbæk
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To spennende mennesker møter 
meg til en hyggelig prat på 
kirkekontoret. Det viser seg raskt 
at Maria og Tor har mye på hjertet, 
og det har nok sammenheng med 
at de har opplevd mye. Historien 
deres starter i Sør-Amerika, dit Tor 
og noen kamerater dro på ferie-
tur for mange år siden. De kom til 
Brasil, et spennende land som også 
da ga uforglemmelige opplevelser. 
Midt i denne virkeligheten traff 
Maria og Tor hverandre på en 
kafè i Fortaleza, i et fuktig klima på 
østkysten ved ekvator. At de møttes 
akkurat der den dagen kom til å 
endre livet for dem begge. 

Maria er opprinnelig fra Sao Bene-
dito, lenger nord og inn i Brasil. 
Selv om det der er et kjøligere 
klima, egner det seg likevel bra til 
å dyrke frukt, grønnsaker, bønner, 
kaffe og bomull. Familien spiste 
mye grønnsaker, lite kjøtt og hadde 
egne fisker i en dam. Hjemme lærte 
Maria å lage mye spennende mat, 
men også naturmedisin. Og alt 
dette har hun nytte av fremdeles.

Familien hadde ikke innlagt vann, 
og måtte derfor gå til brønnen 
daglig. En gang var Maria uheldig 
og falt ned i brønnen. Den var tre 

meter dyp, og hun måtte vente to 
timer på hjelp. Mens Maria håpet 
at noen skulle komme, sto hun på 
en bøtte og hadde vannet opp til 
halsen. Om ikke dette var drama-
tisk nok, førte også oppveksten 
inne i jungelen til andre farefulle 
opplevelser. For på skoleveien, som 
besto av en times gange gjen-
nom jungelen, kunne hun møte 
både sinte apekatter og giftige 
korallslanger. 

Mange ganger håpet Maria derfor 
at det skulle gå bra, og i flere situ-
asjoner var det godt å kunne be til 
Gud. Hun vokste opp i en religiøs 
familie som gikk til kirken hver 
helg. Før de gikk inn til byen, måtte 
de gjøre seg i stand klokka fem 
om morgenen for å komme fram i 
tide. Før Maria skulle bli konfirmert 
måtte hun hver uke gå alene gjen-
nom jungelen i finklær. Vel framme 
møtte hun og de andre ingen prest, 
men en frivillig fra menigheten som 
hadde undervisningen. 

En sang Maria husker fra den gang 
er «Gud, gjør meg ren», som hun 
sang hele veien hjem gjennom 
jungelen. Hun blir tydelig rørt når 
hun tenker tilbake på dette i dag. 
En annen sang hun liker er den 

brasilianske «Cantaiao Senhor um 
cantico novo». Den finnes også 
oversatt i vår norske salmebok, og 
fokuserer på sangen, dansens og 
stillhetens betydning: «Kom, syng 
for vår Gud ein ny song for Herren. 
Kom, dans for vår Gud og blås i 
trompetar. Ver stille for Gud og 
opne ditt hjarte.»  
Tor er også glad i salmer, men er 
mest fortrolig med de norske som 
er kjente og lette og synge. Han 
nevner spesielt en som brukes like 
mye i glede og sorg, nemlig «Kjær-
lighet fra Gud.» 
Kjærlighet er også et sentralt ord 
når det gjelder Maria og Tor, som 
hver dag gleder seg over kjærlig-
heten de opplever. Neste sommer 
kan de feire at de har vært gift i 20 
år. De setter også pris på å lage 
mat sammen. For Tor har Maria 
blitt hans læremester, fordi hun er 
veldig flink til å lage mat. I hjemlan-
det drev Maria egen kafè, før hun 
kom hit og begynte i kantina på 
rådhuset.

 Etter at Agdenes kommune 
opphørte, har Maria og Tor fått en 
ny idè. I løpet av et par uker vil de 
begynne å selge mat fra et gate-
kjøkken som blir stående i nærhe-
ten av Coop i Lensvika. Mr. T street 
food Lensvik skal det hete. Der vil 
de selge pizza, hamburger og etter 
hvert flere retter fra Brasil. Dette 
blir et take away-konsept fredag, 
lørdag og søndag. Maria forteller 
at hun har ønsket seg dette siden 
hun kom til Norge. Etter hvert kan 
det hende at også andre planer blir 
satt ut i livet – men før det blir det 
julefeiring med norske og brasilian-
ske innslag.

Fra Brasil til Lensvika
– En livsreise for Maria og Tor Grønningen

Tekst: Lars Sperre Foto: Leif Veland

Tor og Maria åpner gatekjøkken i Lensvik.

På innspilling. Fra venstre: Klara Svanem, Nora Nystrøm, Line Sæther Strøm, Matilde Størdal og Oda Sæther Strøm. Foto: Marit Johanne Selbæk
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Kjære leser: Vi ønsker deg en velsig-
net jul.
Det sitter ei lita jente og funderer 
litt over julegavene hun får. ”Jeg 
får gaver”, sier hun. ”Ikke fordi jeg 
ønsker meg det, men jeg får gaver 
fordi noen er glad i meg!!”
Det er derfor det er så stor glede i 
Jula. Fordi noen er glad i meg!
Ei anna lita jente hadde en bestefar 
som het Hans Anker Jørgensen, en 
dansk prest og forfatter. Bestefar 
kom på besøk og hadde med gave 
til barnebarnet. Jenta tok glad imot 
og åpnet forventningsfullt pakken. 
Så ble det stille et lite øyeblikk, og 
etter en liten pause, kom det fra 
jenta: ”Tusen takk bestefar! Det var 
akkurat det jeg ønska meg – jeg 
visste det bare ikke!”  

Jeg er veldig glad for slike presan-
ger som jenta fikk. Akkurat det 
jeg ønska meg, men jeg visste det 
bare ikke. Ja, for da åpnes det nye 

dører og vindu i tilværelsen. Du 
får for eksempel en ny fantastisk 
bok som tar deg med inn i store 
og gode opplevelser. Du visste det 
bare ikke. Ja, det kan være mange 
forskjellige gaver som blir slik.
Guds gave julenatt var slik. Akku-
rat det jeg ønska meg, men jeg 
visste det ikke. Det går litt etter litt 
opp for meg hvor viktig og mektig 
denne gaven var og er..
Menighetsrådet har et ønske om at 
kirka skal være en slik gave til deg. 
Et sted, en venn, en plattform der 
livet kan leves trygt og godt.

--Så har vi i menighetsrådet et stort 
ønske nå ved juletider og framover: 
En ny organist. En menighetsmusi-
ker som kan være med og ta ansvar 
for det kirkemusikalske i guds-
tjenester, kirkelige handlinger og 
menighetsliv. Hvis noen som leser 
dette kan tenke seg å satse på den 
oppgaven, så ikke nøl. Ta kontakt. 

Hvis du kjenner noen, eller kjenner 
noen som kjenner noen, så få dem 
til å ta kontakt. Vi lyser ut 50% orga-
nist over nyttår, og håper virkelig at 
vi skal lykkes med å få den rette til 
å ta seg av denne viktige posten!
Når jula blir så spesiell i år, så er 
det viktig å være raus. Raus med 
kjærlig varme og oppmerksomhet, 
omtanke og oppfinnsomhet. –” Jeg 
får gaver fordi noen er glad i meg!”, 
sa jenta. La oss være rause med de 
gaver vi kan gi! 

Hilsen Lars Birger Aadland, 
leder i Agdenes Menighetsråd.

HILSEN FRA 
MENIGHETSRÅDET

Foto: Helga Hugdal

Mari Elin Dyrendal Sterten har 
mange ideer og prosjekter på gang. 
Det siste er Lensvik cafe og land-
handel. Nede ved hurtigbåtkaia i 
Lensvik har det brått dukket opp 
et nytt tilbud. Her selges et vell av 
husflidsvarer, lokal kunst, lokalpro-
duserte matvarer og mye mer.

- Det begynte egentlig med en ide 
om en liten kafe, kombinert med 
utsalg av lokalt håndarbeid, fortel-
ler Mari Elin. 

Men covid19 gjorde at planene ble 
justert. Siden det ikke ble noe av 
den tradisjonelle høstutstillingen 
i Lensvikhallen, var det mange 
lokale produsenter som var inter-
essert i å vise fram varene sine. 
Og raskt ble landhandeldelen fylt 
opp. I dag bugner butikkhyllene av 
et rikt utvalg, og framstår som et 
eldorado for alle som er på utkikk 
etter julegaver.

- Nå er det så fullt her at kafedelen 
får ligge litt på vent til vi får mer 

plass og covid19 er på retur, sier 
Mari Elin.

Erfaringene hun har fra oppvekst 
i foreldrenes butikk er hun glad 
for. Også litt utstyr derfra er blitt 
med - både vekt og kassaapparat 
har funnet sin plass i den nyopp-
ståtte landhandelen. Noe som 
sammen med resten av interiøret 
bidrar til ekte landhandelstemning. 
Og kundene setter åpenbart pris 
på dette miljøet som står i varm 
kontrast til de store strømlinjefor-
mede kjøpesentrene.

Nytt liv for landhandelen
Hun er vokst opp med og i en landhandel, bak kassaapparatet 
med butikken full av kunder og varer. Over 30 år senere står 
hun midt oppi det igjen. Og kassaapparatet er med.
Tekst og foto: Jon Ola Lien

God gammeldags landhandelstemning med fulle hyller.

Både vekta og kassapparatet fra foreldrenes butikk 
er kommet til heder og verdighet.
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For noen uker siden sendte Lars 
Sperre ut en e-post til medlem-
mene i menighetsrådet. Der fortal-
te han at det var kommet en hen-
vendelse fra NRK der de uttrykte 
et ønske om å få sende en radio-
gudstjeneste fra Lensvik. 

– Hva var tilbakemeldingene på   
e-posten du sendte ut?
– Først, det som skjedde var at jeg 
fikk en telefon fra en medarbeider i 
NRK Tyholt som sa at de gjerne ville 
sende en radiogudstjeneste fra vårt 
prestegjeld. Den aktuelle dagen 
for en slik sending var 17.  januar. 
Vi kom fort fram til at Lensvik 
kirke var det som passet best den 
aktuelle datoen.
Reaksjonene fra medlemmene i 
menighetsrådet var utelukkende 
positive. Den ene e-posten etter 
den andre tikket tilbake med iver 
og entusiasme over henvendelsen. 
Og det var det jeg trengte for å mel-
de tilbake til NRK. Så nå har vi en 
avtale, og dato og sted er lagt inn 
både i våre og NRK sine planer.

– Vet du noe om hvorfor NRK kom til 
å se mot vårt prestegjeld, og er det en 
beslutning NRK har gjort helt på egen 
hånd?
– Ja, det er NRK som bestemmer 
hvor de sender gudstjeneste fra. 
Hva som er grunnen til at de har 
sett mot oss, kan jeg ikke si for 
sikkert. Men nå er det slik at jeg 
har hatt radiogudstjeneste både 

fra Ilen kirke og Vår Frue kirke før, 
så de vet på en måte hva jeg står 
for og hva de kan forvente. Det er 
nå slik at en radiogudstjeneste går 
direkte, og da vil de være trygge på 
det som skal skje.

– Ja, er det slik at NRK skal gå gjen-
nom preken på forhånd?
– Nei, det er ikke slik at NRK skal 
godkjenne preken, men det er vik-
tig for dem å ha oversikt over det 
som skal skje. Gudstjenesten skal 
vare i 57 minutter. Den starter klok-
ka 11.03 og varer fram til kl. 12.00. 
Dagsnytt skal jo inn presis klokka 
tolv så da må gudstjenesten være 
over. Derfor har vi et tids skjema 
der vi fyller inn lengden på de ulike 
sekvensene. Der setter man opp 
hvor lenge hver salme varer, hvor 
lang tid det skal settes av til preken 
og så videre. Det gjelder å beregne 
så godt det lar seg gjøre, og det er 
bedre å avslutte ett minutt for tidlig 
enn ett minutt for seint. Jeg føler 
at jeg begynner å få litt erfaring på 
det. 

  – Det som skjer under selve guds-
tjenesten, er det vi som bestem-
mer. Vi bruker de tekstene som er 
satt opp for denne søndagen, og vi 
velger ut salmer som knyttes opp 
mot tekstene. Er det noen som vil 
ha dåp denne søndagen, så er det 
mulig. I tillegg ønsker vi å få med 
andre lokale aktører som kan bidra 
med sang og andre innslag. Et godt 

samarbeid med NRK er viktig, og en 
god og detaljert plan er nyttig både 
for oss og NRK. NRK-folkene sitter 
i bussen utenfor kirka og styrer ly-
den. Det er veldig dyktige og triveli-
ge folk. De kommer med gode råd, 
og en lærer stadig nye ting når man 
samarbeider slik.
Og så tenker jeg litt slik at dersom 
dette blir bra, så kan det hende 
NRK kommer tilbake. 

– Er du spent?
– Ja, jeg synes det er moro å være 
med på dette, og det var veldig 
hyggelig da NRK ringte, det må jeg 
si. Jeg husker første gangen jeg var 
med på noe slikt, da var jeg kjem-
pespent og nervøs, men nå som jeg 
har fått mer rutine, går det greit. De 
digitale gudstjenestene som vi har 
hatt her i menigheten siste halv -
året, har også gitt god øving i det å 
holde fokus og ha stramt opplegg.

– Og hva vil du si til folk som har 
tenkt seg til gudstjeneste i Lensvik 
17.  januar?
– Vær ute i god tid, vær der senest 
kl. 10.45. NRK vil gjerne gi noen 
beskjeder før det hele starter. Ti-
den vil vise hvor mange som får 
være tilstede i kirken.Vi håper at 
koronaen ikke vil gjøre det ekstra 
vanskelig. Og ta med den stemmen 
du har. Vi vil at salmesangen skal 
høres fra Lensvik kirke og ut i hele 
landet.             

Radiogudstjeneste fra Lensvik kirke
Søndag 17. januar skal NRK sende radiogudstjeneste fra Lensvik kirke. Vi har slått av en prat 
med sokneprest Lars Sperre for å få vite mer.

Foto: Lars Sperre

Tekst: Leif Veland
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30. oktober, fredag før Allehelgens-
dag, var det minnekonsert i Ingda-
len kirke. En har nå i flere år hatt en 
slik minnekonsert her i knyttet opp 
mot allehelgen. Kirkas størrelse er 
som skapt for slike konserter. Kon-
serten var intim, var, naken og en-
kel. Med kirkerommet som ramme 
og med allehelgen som bakteppe, 
ble konserten en sterk opplevelse. 

På allehelgen minnes vi våre døde. 
Gjennom ord og toner settes navn 
på savn, men også takknemmelig-
het. Navnet på de som hadde gått 
bort siden forrige allehelgen, ble 
lest opp samtidig som det ble tent 
lys for de døde. O bli hos meg! var 
åpningssalmen og konserten ble 
avsluttet med Jeg er i Herrens hen-
der. Ellers var konserten fylt med 
lokale aktører.

Geir Johan S. Nergaard leste egne 
dikt. Her fikk vi blant annet høre 
Komme ditt rike og Er bestefar ein 
engel? Og det var ikke bare ordene 
som rørte, men også måten de ble 
sagt.
Eilert Ottem spilte gitar og sang en 

sang av Louis Armstrong. Nils Olav 
Tangvik framførte en låt av Sig-
mund Groven på munnspill og et 
utdrag av Sommernatt ved Fjorden 
av Ketil Bjørnstad.
Det var spesielt at disse tre
aktørene var barn av de som hadde 
gått bort siste året. 

I sin tale poengterte Lars Sperre 
at selv om man kjenner på sorg og 
savn over nære som har gått bort, 
kan en også kjenne på takknem-
melighet og varme over levde liv.  
Sperre satte også livene inn i en 
større sammenheng.

Og Mart Johanne Selbæk fulgte    
opp med å synge Ingeborg Prytz 
Fougner sin sang Ikke en spurv til 
jorden.

Ikke en spurv til jorden 
uten at Gud det vet. 
Ikke en sjel mot døden 
uten hans kjærlighet! 
Ikke en blomst er visnet, 
ikke en tåre falt 
uten at Gud vet om det, 
han som er over alt.

Minnekonsert i Ingdalen kirke
Tekst og foto: Leif Veland

Eilert Ottem sang med stor innlevelse.
          

Geir Johan S.Nergaard las egne dikt.
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Visste du at....

......visste du at ved Folketellinga 1865 
bodde det 4 personer på Ingdalsslette, 
sør for Fjølåsen? Husmann Even og 
hustru Guru og to barn. De hadde 
ei ku og to sauer og dyrket ¼ tønne 
byggkorn. Sønnen Ole ble gift i 1871 
og overtok plassen. Han og ektefellen 
Johanna fikk i løpet av 16 år 7 barn, der 
ett barn døde. Ole var skomaker.
  Kilde: Folketellinga 1865

   Ingdalsboka

......visste du at Lensvik Traverlag 
avholdt travkjøring på Fjerdingen den 
28.1.1934? Dårlig vær og føre, og resul-
tatene derefter!
I første løp vant Varg, kjørt av Olav 
Tøndel. Nr. 2 Leonora, kjørt av Edvard 
Landrø.
I andre løp vant Nordlibruna, kjørt av 
Olav Tøndel. Nr. 2 Piksa, kjørt av Knut 
Grønningen.
Brukshestløp: Nr. 1 Varg, Olav Tøndel. 
Nr.2 Vollasvarten, Arne Ysland, Nr. 3 
Ryabruna, Lars Landrø og nr. 4 Brunen, 
Lars Meland.
 Kilde: Fosen Blad 31.1.1934

......visste du at det var daværende 
ligningssjef Thomas Valseth som var 
«sjefsforhandler» i 1951-52 da gamle 
Agdenes kommune forhandlet med 
Meldal kommune om et lån på 1 
million kroner til fullføring av veien 
mellom Grønningen og Selva?

Kilde: Adresseavisen av 28.6.1960.

......visste du at Regimentkirurg og 
godseier Urbanius Jochumsen Molt-
zau som ved sitt ekteskap med Maren 
Helene Horneman og bosettelse på 
Selnes i Lensvik, tilførte «stormanns-
blod» inn i mange slekter i Lensvik 
gjennom sine barn og barnebarn?
 Kilde: Lensvikboka, Statsarkivet

     
    
 
Agdenes historielag
Joar Tøndel
Leder

KOMME DITT RIKE

Kastar sitt bleikblå lys gjennom nakne greiner
Månen står i søraust
Kastar sitt bleikblå lys over nakne steinar
Månen står i sein haust

Kastar sitt bleikblå lys over kyrkjegarden
                   Månen står skrått i ne

Kastar sitt bleikblå lys over kyrkjegarden
Over din siste fred

Månen skin blått på ein stein i kyrkjegarden
Skin for ein du heldt av
Snøen ligg bleikblå ny over kyrkjegarden
Djupblå skugge over ei grav

Finst der på andre sida
Ein du aldri heilt kunne nå
Finst der på andre sida
Ein du aldri meir skal få sjå
Finst der på andre sida, finst der på andre sida, 
finst der på andre sida 
av alt dette blå

Eit namn og ein takk i mørkret, for all tid 
rissa i stein
Einsamt er det å leva, døy skal vi ein og ein

Ei lengt kviskrar stilt under månen
Det store vi aldri heilt kan forstå:

Av jord skal du atter oppstå... 
Av jord skal du atter oppstå

                …atter oppstå...

       Geir Johan Nergaard
Fra salmesyklusen «LYS GJENNOM NAKNE GREINER». 2002.
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Lokalt kulturliv hardt rammet under korona.
Mange av de tradisjonelle arrangementene går ut i år.

På grunn av den pågående pande-
mien vil mange av de tradisjonelle 
og godt besøkte arrangementene 
som knyttes opp mot julehøytiden 
bli avlyst. Som vi kan lese på side 7 
i bladet, er restriksjonene skjerpet 

inn. For enkelte arrangementer 
gjør lokalitetene det umulig å gjen-
nomføre, for andre vil en kjenne 
på en usikkerhet, og velger heller å 
avlyse.

•	 Grøtfesten i Lensvik bedehus avlyses.
•	 Agdenes kirke. Det blir ikke Vi synger julen inn slik vi kjenner det 

fra tidligere år. Men det blir gudstjeneste i Agdenes kirke søndag 
6.12 (2. søndag i advent) der også lokale aktører deltar.

•	 Vi synger julen inn i Lensvik kirke utgår.
•	 Konsertene med Kvinns er avlyst.
•	 Julegudstjenesten i Agdenes og Lensvik kirker går ut. Det blir i ste-

det en digital samsending som en kan se på nett eller Trønder-TV 
(se side 5).

•	 Juletrefesten i Verrafjorden 29.12 går ut.
•	 Den tradisjonelle julemessen i Lensvik bedehus utgår. (Se under)

Lensvik bedehuser også berørt av 
restriksjonene i forbindelse med 
koronapandemien. Vi har mulighet 
til å leie ut til arrangement med 
begrenset antall deltakere og med 
tydelige smittevernregler. Men det 
gir også begrensa inntekt. Og jule-
messa må avlyses i år, for der får vi 
ikke til å begrense godt nok. Så hvis 

noen kan tenke seg å sende noe 
av de pengene en ville ha brukt på 
julemesse direkte, så er kontonum-
meret: 4270.30.08032. Merk innbe-
talingen med: «Julegave Bedehuset 
2020». På forhånd hjertelig takk!

Hilsen styret i Lensvik bedehus.

Lensvik bedehus
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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
Norun Tøndel    
 Død 21.10.20 (f. 1925)
Dagrun Meland   
 Død 27.10.20 (f. 1921)

Lensvik kirke
18.10.20            
Sondre Leinonen-Skomedal

01.11.20 Magnus Meland

Ingdalen kirke
19.09.20   Elizabeth Katito Spigseth
      & Erik Wesche       

 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



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 - fredag,

Adm. kontor Fannrem

Mobil: 909 83 381

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

Tlf. 91629770

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

Hjertelig takk for all vennlig delta-
kelse, blomster og minnegaver til 
Hamnahaugen helse- og omsorgs-
senter i anledning Dagrunn Melands 
bortgang.

Astrid Nora, Ole Edvard og Liv Marit 
m/familier

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, 
blomster og minnegaver til Hamna-
haugen helse- og omsorgssenter, 
Lensvik i forbindelse med vår 
mamma Norun Tøndels begravelse.

 Marit, Else Mari og Ole Johan med 
familier.                                                                                          
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Velkommen til gudstjeneste

Agdenes Lensvik Ingdalen

Returadresse: 

7316 Lensvik

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.
Vipps#115451.

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. 
Vipps#115451.

22. desember, Skoleavslutning
Lensvik kirke kl. 8.30: Skoleguds-
tjeneste ved Lars Sperre.
Elever og lærere ved Lensvik skole 
deltar.

23. desember, Lille julaften
Hamnahaugen bo- og omsorgs-
senter kl. 16: Gudstjeneste ved 
Lars Sperre.
(forbehold angående situasjonen 
rundt korona).

24. desember, Julaften (ingen 
vanlig gudstjeneste)
Tekst: Lukas 2:1-20.
På grunn av smittevernsregler om 
svært begrenset oppmøte, blir det 
digital TV-gudstjeneste fra Ingdalen, 
Lensvik og Agdenes kirker ved Lars 
Sperre og lokale aktører. Sendin-
gen vises om ettermiddagen på 
Agdenes menighets hjemmeside, 
facebookside og TV-Trøndelag. 
Takkoffer til menighetens arbeid: 

Vipps#115451. 

25. desember, 1. juledag
Tekst: Johannes 1:1-14.
Ingdalen kirke kl. 12: Høytidsguds-
tjeneste ved Lars Sperre.
Takkoffer til Åpen kirkegruppe. 
Vipps#115451.

10. januar 2021, 2. søndag i 
åpenbaringstiden
Tekst: Markus 1:3-11.
Lensvik bedehus kl. 11: Familie-
gudstjeneste ved Lars Sperre. 
Utdeling av Min kirkebok og dvd til 
4-og 6-åringer.
Takkoffer til menighetens barne- og 
ungdomsarbeid. Vipps#115451.

17. januar, 3. søndag i 
åpenbaringstiden
Tekst: Johannes 4:4-26.
Lensvik kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre. 
Lokale aktører deltar.
Gudstjenesten overføres direkte i 
NRK P1. 
Kollekt ved utgangen til menig-
hetens arbeid. Vipps#115451.

31. januar, Såmannssøndagen
Tekst: Markus 4:26-34.
Søvassli leirsted kl. 12. Guds-
tjeneste ved Lars Sperre.
Konfirmantene deltar. 
Kollekt til menighetens konfir-
mantarbeid. Vipps#115451.

7. februar, Kristi forklarelsesdag
Tekst: Markus 9:2-13.
Agdenes kirke kl. 11: Gudstjeneste 

ved Lars Sperre. 
Takkoffer til Det norske bibelsel-
skap. Vipps#115451.

14. februar, Fastelavnssøndag
Tekst: Johannes 12:20-23.
Lensvik kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Takkoffer til menighetens arbeid. 
Vipps#115451.

28. februar, 2. søndag i fastetiden
Tekst: Lukas 7:36-50.
Ingdalen kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Takkoffer til Normisjon. 
Vipps#115451.

7. mars, 3. søndag i fastetiden
Tekst: Markus 9:17-29. 
Steinvassbua kl. 12. Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Samarbeid med Snillfjord menig-
het. Værforbehold.
Vipps#115451.

14. mars, 4. søndag i fastetiden
Tekst: 2. Korinterbrev 5:18-21.
Lensvik kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Takkoffer til menighetens arbeid. 
Vipps#115451.

28. mars, Palmesøndag
Tekst: Matteus 26:6-13.
Leksa grendehus kl. 11.15: Guds-
tjeneste ved Lars Sperre.
Promenaden spiller.
Ferge fra Værnes fergekai kl. 10.40.
Takkoffer til menighetens arbeid. 
Vipps#115451.


