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Eg sit og skal skriva leiar til 
menighetsbladet. Dagen i dag 
er den 11. september 2021. 

Berre det å sjå datoen på skjermen 
skaper vonde bilete i hovudet. Datoen 
som har brent seg inn i minnet hjå 
alle som er så gamle at dei kan hugsa 
tilbake til denne grufulle dagen for 
nøyaktig tjue år sidan. Datoen som 
ingen kan ha unngått å høyra om.

Sjølv fekk eg først høyra det via 
radio. Eg kom meg inn for å få det 
med på TV. Flya hadde alt køyrt inn 
i tvillingtårna, men gong på gong 
vart det vist reprise på at det andre 
flyet køyrer inn i tårnet. Tårna står 
framleis. Kamera fangar opp kroppar 
som fer gjennom lufta. Folk som vel 
å hoppa i døden i staden for å verta 
slukt av flammane. Det er uverkeleg å 
sjå. Uverkeleg at det skjer samstundes 
som eg ser det, og eg sit trygt heime i 
stova. Og så kollapsar tårna, først det 
eine og så det andre. Alt ein ser er ei 
sky av støv.

Hatet som ein velta over musli-
mane då ein fann ut korleis alt hang 
i hop, er råd å forstå. Det er så lett 
å generalisera når ein lar kjenslene 
får ta over, og å stengja ute kjenslene 
etter det som hadde skjedd var 
vanskeleg. Mange muslimar har nok 
urettmessig fått skulda for noko dei 
slett ikkje har vore med på. Handlin-
gar dei tek avstand frå. 

Hendingane 11. september har 
vore med på å auka motsetnadene 
mellom den vestlege verda og musli-
mane. For godt og vel halvannan 
månad sidan, markerte ein at det var 

ti år sidan 22. juli terroren. Medan 
angrepet stod på, gjekk rykta om at 
det var muslimske terroristar som 
stod bak. Mange vart lange i maska 
då dei dagen etter fekk vita at det var 
ein etnisk kvit nordmann som stod 
bak. Ikkje nok med det, bakgrun-
nen for angrepet botna i muslimhat 
og innvandringsproblematikk. Så 
kanskje er det ein indirekte saman-
heng mellom 11. september og 
22. juli.

Kanskje er dette politikk. Poli-
tikk er for politikarar og ikkje for 
redaktørar i menighetsblad. Men eg 
kan ikkje fri meg frå at når terro-
ristar som er motivert av religion får 
symboltunge vestlege tårn til å falla 
i grus, påverkar det alle, også ein 
menighetsbladredaktør i utkant-
Noreg. 

Ateistar fekk vatn på mølla og viste 
til kva religion kan føra til. Andre 
gjekk hardt ut mot islam med hån og 
provokasjonar. Og ein del muslimar 
let seg provosere. Resultatet har vorte 
hat, frykt og mistenkjeleggjering på 
begge sider. Og tida etterpå har vore 
prega av det. Der er rett nok enkelte 
som prøver å byggje bruer og skape 
tillit, men slikt må byggjast stein på 
stein og med tolmod.

Terroristane fekk aldri sjå resultatet 
av misgjerningane frå 11. september. 
Hadde dei kunna det no tjue år etter, 
kva hadde dei tenkt? Ville dei gjort 
det på nytt? Kunne dei sett dei 2749 
som omkom i augo og sagt at det var 
verdt det?

Leder
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Valgets kval

I skrivende stund er det fortsatt valgkamp før 
Stortingsvalget, men når du leser dette er spen-
ningen utløst. Nå vet du hvordan det gikk. Nå 

vet du om partiet du stemte på gjorde det like bra 
som du ønsket. Nå vet du om partiet du mislikte 
mest gjorde det så dårlig som du håpet. For nå er 
stemmene talt opp, folket har sagt sitt. Uansett kan 
vi glede oss over at vi lever i et demokrati med frie 
valg og medbestemmelse.

 
Langt fra alle har det slik, for rundt om i verden 

kan millioner se langt etter grunnleggende mennes-
kerettigheter, demokrati og frie valg. De risikerer 
lange fengselsstraffer, tortur og henrettelse hvis de 
prøver å kjempe for det vi kan ta som en selvfølge. 
Mange velger å betale denne prisen, mens andre 
lever videre med en drøm om et annet samfunn. De 
fleste opplever aldri at denne drømmen går i oppfyl-
lelse, men slutter likevel ikke å håpe. 

 
I Bibelen kan vi også lese om at mennesker helt 

tilbake i gammeltestamentlig tid drømte om et bedre 
liv i et annet samfunn. De ble holdt nede av ulike 
herskere, og kunne se langt etter å få leve et verdig 
liv. I Det nye testamente kommer dette også fram i 
måten romerne behandlet befolkningen, og hvor-
dan deres utsending Pontius Pilatus brutalt slo ned 
ethvert tilløp til opprør. 

Både den gang og opp til vår egen tid kan det 

virke som om drømmen om noe betydningsfullt 
styrker gudstroen. Gjennom de siste tiårene er det 
flere steder i verden eksempler på der befolkningen 
kjemper for fred, frihet og rettferdighet – ja, der står 
også troen på Gud sterkt. Trolig tyr de til en høyere 
makt for å få hjelp når det ser som mest håpløst ut. 
I tillegg har de hørt eller lest om Jesus, som alltid 
sto på de undertryktes side. De som drømte om en 
bedre tilværelse og ville kjempe for det.

 
Hvordan har det så blitt her hos oss, i vårt frede-

lige og demokratiske velstandssamfunn? Her virker 
det som om de største kampene allerede er kjempet, 
i hvert fall hvis vi snakker med folk som opplevde 
krigen og at landet igjen skulle bygges opp. Er det 
sånn at gudstroen svekkes når vi får det stadig bedre 
materielt, når vi kan kjøpe så mye for penger? Hvor 
blir behovet for Gud da?

 
Svaret på dette kan aldri finnes i det materi-

elle, men i det åndelige. For vi mennesker har også 
en åndelig dimensjon som intet bankkort kan 
tilfredsstille. Dette handler også om et valg, nemlig 
muligheten til å velge og se nettopp det. Jeg synes 
salmedikteren Anders Frostenson har formulert 
dette så treffende i salmen «Guds kjærleik», der han 
skriver: «Vi fridom fekk å bu der, gå og koma, å seia 
ja til Gud og seia nei.» Et slikt valg handler ikke om 
et partivalg hvert andre eller fjerde år, men et valg 
for hele livet. 

AV SOKNEPREST LARS SPERRE
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SETT OG HØRT

15. juli
Menighets-
rådet arrangerte 
velkomst for den 
nye organisten

20. juni
Friluftsguds-
tjeneste på 
Fjølåsen

Når det skal arrangeres friluftsgudstjeneste, 
kikker en litt ekstra godt på værmeldingen 
på forhånd. Dagene framfor gudstjenesten på 
Fjølåsen hadde vært våte, men fram mot helga 
klarnet det opp og søndagen ble strålende fin. 
Folk tok seg fram til gapahuken på Fjølåsen-
fra ulike kanter, og de som hadde behov for 
transport, fikk det. Det er gjerne folk som 
ferdes mye ute i skog og mark som møter opp 
på denne gudstjenesten i juni på Fjølåsen.

Thomas Erlandsen stod for musikken, 
denne dagen på trekkspill.  Både preludium 
og postludium var musikk av Evert Taube, 
henholdsvis vals og polska. 

Etter gudstjenesten var det fram med 
matpakke og kaffe. Og mens folk spiste niste 
og nøt sommervarmen, tryllet Thomas flere 
låter ut av trekkspillet.

15. juli arrangerte menighetsrådet velkomst 
for den nye organisten Marija Cubrilo 
Druzijanic. Tanken var at menighetsrådets 
medlemmer skulle bli kjent med den nye 
organisten, og at Marija skulle bli kjent med 

medarbeidere og menighetsråd. I et inter-
vju med menighetsrådets leder, Lars Birger 
Aadland fortalte Marija at det var særlig 
beskrivelsen av orgelet i Lensvik kirke som 
hadde fanget hennes oppmerksomhet i utlys-

TEKST OG FOTO: LEIF VELAND
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22. august
Gudstjeneste med 
MC-treff i Ingdalen

4. sept.
Konfirmasjon

ningsteksten. Ut fra beskrivelsen var det 
tydelig at de var stolte av orgelet sitt, fortalte 
Marija. Nå hadde Marija selv fått prøve 
orgelet, og fortalte at det stod seg godt til de 
forventningene som hadde bygget seg opp.

Hun kunne fortelle at hun er særlig glad 

i gospel, og håper på å få jobbe litt med det. 
Med Marija ved pianoet ble det både gospel 
og salmer, og menighetsråd og medarbeidere 
lot seg rive med i sangen. Det er uten tvil en 
sterk og energisk organist som allerede er 
godt i gang.

22. august fikk Ingdalen kirke besøk av 
den kristne motorsykkelklubben Jernhysa 
fra Trondheim. Det er tredje året på rad de 

kommer utover og deltar i gudstjenesten i 
Ingdalen. To av MC-klubbens medlemmer 
deltok med skriftlesing.

KONFIRMANTER 2021

Årets konfirmanter. Første rekke fra venstre: Hannah Jørgensen, Lars Sperre og Ane Svanem.
2. rekke fra v: Jonathan Alexander Dyrendahl Sterten, Tone Indergård, Linnea Maas Walseth, Isabell Mari Lyngvær Moe og Bendik André Thevik
                            Foto: Leif Veland
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Visste du at....

……………………….visste du at bestefaren 
til Sivert Gosse i Terningen var fransk-
mann? Han var fra Nord-Frankrike, 
kom til Bergen som veveri-mester. 
Sønnen hans var sjømann og ble gift 
med gard-tausa på Terningen og slo 
seg til ro der.

Kilde: Nidaros av 30. oktober 1954

………………………visste du at frk. Helga 
Bekkedal fra Størdalsbugen plukket 
jordbær den 10.november i åkeren til 
Martin Selnes? Hun viste fram jord-
bæra og busken til redaksjonen til 
Nidaros avis.

Kilde: Nidaros av 11.november 1953.

........................visse du at Lars Landrø, 
eier av Sjøstrand revgård allerede i 
1932 deltok på revutstilling i Trond-
heim, og gjorde det bra? (sitat fra en 
artikkel i forbindelse med Lars Landrøs 
80-årsdag.)

Kilde: Adresseavisen av 15.mai 1975

……………………..visste du at folk fra 
Verrafjorden ønsket veiforbindelse 
til grenda via Størdalsbugen, langs 
Størdalselva og over til Steinsdalen? 
Verrafjordingene var ikke interessert i 
vei over Selva og Musdalsvika. Pro-
sjektet ble forkastet!

Kilde: Adresseavisen av 5.august 1971

……………………visste du at det første 
Telefonmøde her i Bygden havde 
vi Lørdag den 3die.d.m. Mødet var 
godt besøgt af Interesserede. Det var 
ønskelig at Anlegget kunde iverksettes 
til Vaaren. (Det var starten på mediae-
ventyret i Lensvik)

Kilde: Trondhjems Adresseavis av 

11.  November 1900.

Agdenes historielag
Joar Tøndel

Leder

HILSEN FRA 
MENIGHETSRÅDET

Kjære leser! Nå har vi starta på 
høstsemesteret i kirka vår, og det 
er en god del som skjer. Vi vil feire 
Ingdalen kirke (Kapellet) som var 
60 år i 2020. På grunn av koronaen 
ble det ikke noe sist år, men nå tar 
vi det igjen. Se annen annonsering i 
bladet. Dagen blir 3. oktober.

Videre har organist Marija komt 
godt i gang. Hun har stort enga-
sjement i det hun gjør, og vi har 
allerede opplevd en fin og variert 
salmekveld i Ingdalen kirke, der 
hun deltok sammen med Marit 
Johanne Selbæk. I tillegg til organist 
har hun også fått 30% som trosopp-
lærer sammen med Marit Johanne 
(20%). Dermed er det verdt å merke 
seg det som kommer framover av 
tilbud til barn og unge, og også den 
eldre garde.

I det siste har flere av de trofaste 
kirkegjengerne gått bort. Disse som 
du kunne regne med på nesten 

alle gudstjenestene. Vi minnes 
disse med respekt og takknemlig-
het. Det blir et stort tomrom etter 
dem – en utfordring som vi andre 
må ta innover oss og en plass som 
vi må fylle. Hvorfor ikke komme 
til gudstjeneste og delta i fellesska-
pet? Både for vår egen del og for de 
andres. Og nå kan vi også se fram 
til at det skjer mye positivt på sang 
og musikkfronten, en viktig del av 
kirka og gudstjenestelivet.

En av de store sakene denne 
høsten er hvilken kirkelig organi-
sering vi skal ha framover. Menig-
hetsrådet skal komme med en 
høringsuttalelse i løpet av novem-
ber, bestilt av Kirkerådet; en stor og 
utfordrende sak. Det skal vi gjøre 
grundig. En setning kan fortelle litt 
om hvordan vi tenker: Kirken må 
være lokal, der menigheten i bygda 
vår har mest mulig ansvar for det 
som skjer her hos oss.

Velkommen til kirke og fellesskap.

Lars Birger Aadland, leder i MR

Nye konfirmanter presentert

Agdenes kirke.
Oliver Selbæk får sin konfirmant-
bibel av Lars Sperre.
Maya Fremstad Sundgård og 
Sebastian Skavøy (bildet over) 
skal også konfirmeres i 
Agdenes kirke.     Foto: Leif Veland

Lensvik kirke. Fra venstre: Kristina Sofie Madsen, Theodor Brevik, Oliver Landrø-Vagnild, 
Maria Selnes, Marina Rødsjø Meland og Sebastian Skavøy (Agdenes).        Foto: Leif Veland.
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Sorgen er min.
Ingen kan fortelle meg hvordan jeg skal føle sorgen,

for jeg er bare på bunnen av et ukontrollert og ukjent Jeg.
Her kan alt skje.

Kjernen av hvem jeg har vært i livet mitt
er her sammen med meg…tankene jeg har tenkt:

Alt sammen - uten sminke.
Det er denne MEG jeg nå må lære å kjenne.

Bøker kan fortelle meg om noen av farvene i sorgen,
men nyansene er det bare jeg som skal møte.

Det er en vitenskap ingen kan skrive avhandlinger om.
Den er min.

For meg å bære,
for meg å kjenne styrke fra.

     Linn Stokke.

Orklandsmenighetene har drevet livssynsåpne sorggrup-
per i en årrekke. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger 
fra deltakerne på at dette har betydd mye for den enkelte 
i deres sorgarbeid. Vi fortsetter dette viktige arbeidet også 
høsten 2021. Sorggruppen har sine møter i Orkdal menig-
hetshus. 

Sorggruppen har inntil 6 deltagere og to ledere, som er 
sykepleier Kjellrun Gravdal og diakoniarbeider Hilde-
gunn Rydland Eikli. Vi møtes 8-10 ganger igjennom 
vinteren, og hvert gruppemøte varer 1,5 timer. Det er 

klare rammer rundt hver samling, og alle som deltar har 
selvfølgelig taushetsplikt. Hver enkelt deler det en selv 
ønsker.  Våre erfaringer er forskjellige. Vår relasjon til 
de vi har mistet er forskjellig. Men sorgen gjør noe med 
den enkelte. «Du må ha vært der for å forstå» sier Terje 
Nilsen i sin vise om «Mjelle». Slik er det og i sorgens 
landskap.
Medlemmene i sorggruppen kan ha mistet foreldre, 
barn, ektefelle, annen familie eller venner. Det er ikke 
like lett å dele sin sorg med sine nære over lang tid. 
Noen opplever og at det er godt å kunne snakke med 
andre i samme situasjon, og dele sine erfaringer. Dette 
handler ikke om å dyrke sorgen, men å bearbeide den. 
Det er flere måter å sørge på. Den som sørger har krav 
på forståelse og respekt for sin egenart og sine valg!

Vi starter nye sorggrupper i oktober 2021. Da møtes vi 
hver 14. dag frem til jul. etter jul har vi det ikke så ofte.  
Vi avslutter etter påske. Dag og klokkeslett avtales med 
medlemmene. Lurer du på om dette kan være noe for 
deg, må du gjerne ta kontakt med en av oss lederne, du 
er ikke dermed forpliktet til å være med. Det kan være 
fersk sorg eller og sorg over tap som skjedde år tilbake i 
tid. Du er velkommen til å prøve! 

M.v.h.
Kjellrun Gravdal. Tlf: 97668108
Hildegunn Rydland Eikli tlf: 91338924  

Sorggrupper 
i Orklandsmenighetene høst 2021-vår2022.
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På en høstdag med variabelt vær 
kommer jeg hjem til Liv Solemsli, 
som bor like bortenfor Selmergården. 
Hun tar meg vennlig imot og serve-
rer tante Elses deilige fyrstekake.  I 
Ingdalen vokste hun opp i en søsken-
flokk på fire, og der i nær heten fant 
de på mye artig i oppveksten sammen 
med andre barn. Å leke gjemsel på 
Ravnåsen var noe de likte ekstra godt. 

Liv forteller at det var godt å vokse 
opp akkurat i dette området, og at det 
alltid var mye som foregikk. Enten 
det var hjemme på gården, med fjøs-
arbeid og ting som skulle gjøres uten-
dørs, eller aktiviteter nede på kaia. 
For der var det alltid et yrende liv i 
gamle dager, med skipsanløp, butikk 
og poståpneri. 

Hver ettermiddag kom enten båten 
«Fru Inger» eller «Agdenes» innom, 
noe som var ekstra spennende for 
barn som var nysgjerrige på det som 
kom utenfra og la til på deres eget 
sted. Særlig spennende var det når 
krøtter ble heist ombord, eller folk de 
ikke hadde sett før gikk i land. 

Da Liv var femten flyttet hun på 
hybel, som ikke var spesielt trive-
lig før hun ble kjent med andre i 
nærheten. For konfirmasjonspengene 

kjøpte hun sykkel, som den gang var 
en langt enklere utgave enn dagens 
el-sykler eller sykler med mange gir. 

Skolehverdagen var også anner-
ledes, og helgefri hadde elevene fra 
lørdag ettermiddag til de returnerte 
til Orkanger igjen søndag kveld. Det 
ble fire år på Follo landsgymnas, som 
også ble avsluttet med en russetid 
som var annerledes enn i dag. Den 
gang var det ingen kjeledresser med 
stor skrift, forteller Liv, men skjørt og 
fløyelsjakke med Follos nøkkelsymbol 
i rødt på ryggen. 

Liv ville gjerne ta mer utdan-
ning etter dette, og dro til Notod-
den for å gå lærerskole. Hun var blitt 
interessert praktiske fag, og ville bli 
formingslærer. Så fulgte en periode 
hvor hun underviste ved Spongdal 
skole og Rye på Byneset. Dette var en 
fin tid, i nyetableringsfasen på Saup-
stad i Trondheim. Liv giftet seg med 
sin kjære Thor fra Stadsbygda, og de 
fikk to barn. Mot slutten av 1970-
tallet ble det flytting tilbake til Ingda-
len, her hun nå kan tenke tilbake på 
gamle og nyere minner. 

Hun forteller om den gang kapel-
let ble bygget av lokale snekkere, 
med tømmer levert fra skogeiere i 

Med hjerte for Ingdalen
nærheten. - Ingdalen har alltid vært 
ei dugnadsbygd, der gode krefter har 
hjulpet til, sier Liv. Arkitekt Tver-
dal som hadde hytte bak Ravnåsen, 
tegnet kapellet gratis. Snekkeren Knut 
Grostad laget interiøret sammen 
med sønnen Kristian, og kapellet ble 
malt innvendig av Paul Størseth fra 
Stadsbygd. Og penger som trengtes 
ble skaffet til veie gjennom basarer, 
utlodninger og andre tiltak.

Så kom innvielsen av Ingdalen 
kapell i advent 1960, med biskop 
Arne Fjellbu som ledet an en lang 
prosesjon nedover fra Melands-
gården. Liv, som da var femten år, 
fikk være med å bære alterkalker. 

Nå er dette over seksti år siden, og 
om kvelden den 3. oktober i år, skal 
dette markeres. Vi er mange som ser 
frem til dette, i kapellet som de siste 
årene har gått over til å bli kirke. En 
favorittsalme for Liv Solemslie er 
«Blott en dag», som inneholder bl.a. 
disse ordene som har betydd mye 
henne: «som din dag, så skal din kraft 
och vara, detta löftet gav Han mig.» 
Den første søndagen i oktober, kan 
vi synge den og andre kjente salmer 
sammen.

Her holder Liv et bilde av Ingdalen kirke, som hun selv har skåret ut i tre og malt. 

TEKST OG FOTO: LARS SPERRE

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer
skulle jag, som barn väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
Som din dag, så skall din kraft ock vara,
detta löfte gav han mig.

   Lina Sandell, 1865
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Nytt liv i fjøsa ved Tennelbukta
Landbruket har vært gjennom store 

endringer de siste 60 åra. Med endrede 
krav til lønnsomhet og nye tanker om 
ferie og fritid, har mange gitt opp gårds-
driften. Fjøs som før var fylte med dyr, 
står tomme og spøkelsesaktige tilbake. 
Men rundt Tennelbukta er der nå nytt 
liv i fjøs og låver, og ordet gjen bruk har 
fått et innhold som peker lenger enn 
det å bare være moderne og slagord-
preget.

Tenneltunet

Øverstu

Nordlia

TEKST OG FOTO: LEIF VELAND

På låven er det innredt til boder for utleie.

Herskapelig og elegant.   Foto: Lene Lysklett

Lene Lysklett med interiør fra Oppdal.

Eva, Benedikte og Willy Tøndel i galleriet.

I fjor høst fikk Oddmund Løkken og 
Lene Lysklett tilbud om å kjøpe gården 
på Nedre Tøndel. – Vi er begge interes-
serte i jakt, og her var det mulighet til 
eget jaktterreng, forteller Lene. Og jeg 
så også mulighet til å lage et levebrød 
her. Ideene så langt er mange. Det gjel-
der bare å satse riktig. 

I første omgang blir det å få på 
plass et serveringslokale her i det 
gamle fjøset. Det er vi på god vei med. 
Forhåndsbestilte lag kan vi starte med 
allerede nå. Det er vi klare for så lenge 
vi kan forberede ting på forhånd. Jeg 
ser for meg at vi skal ha et lokale som 
kan være attraktivt for konfirmasjoner, 
jubileum, bursdager, bryllup, dåp og 
minnesamvær. Ja, vi skal være ei stor-

– Det hele startet med at vi måtte 
ordne taket på låven, forteller Willy 
Tøndel, og da ble det like godt til at vi 
la nytt tak over hele bygget. Vi er på 
veg mot galleri og rammeverksted, 
og Benedikte Tøndel viser veg. – For 
et par år siden delte vi av en tredje-

del av kufjøset, ordnet opp og isolerte 
rommet. Det ble kjøpt inn maskiner 
for innramming og rammelister fra 
to produsenter. Så nå kan jeg produ-
sere rammer for salg og til eget bruk, 
forteller Benedikte. Her kan jeg ramme 
inn maleri, broderi, foto, puslespill eller 
hva det nå skal være. Nå kjøper jeg inn 
blindrammer slik at jeg også kan lage 
egne lerret. 

Vi beveger oss over til det nyåp-
nede galleriet. Her stod det hester for 
ti år siden. Det gamle preget av stall er 
fortsatt bevart. Tømmerveggen fra det 
gamle fjøset er nydelig restaurert og har 
fått en glød som gir varme til rommet. 
–Det er Willy og Sverre Sæther som har 
stått for arbeidet, forteller Benedikte.

En etasje opp, og vi er på låven. 
–Vi har brukt koronatiden til å pusse 
opp her, forteller eier Eva Tøndel. På 
låven er det lagt nytt gulv, og det er 
innredet 14 boder for utleie. Ni er alle-
rede tatt i bruk, så det ser ut til å være 
et marked. ■

På Nordli rev Nils Petter Tøndel det 
tidligere fjøset på gården og satte opp 
et nytt. Det nye bygget står på grunn-
murene av det gamle, men bua og en 
del av den ene tømmerveggen står 
fortsatt. Det nye bygget inneholder en 
innendørs fotballbane på 12x10 meter. 
Veggene er dekorert med fotballdrak-
ter, mest Liverpool- og Rosenborg-
drakter, favoritt lagene til Nils Petter. 
Planen var hele tiden at det nye bygget 
skulle ha en fotballbane, forteller han. 

stue for enhver anledning.Vi kan gjerne 
ta opp mot 60 gjester når alle korona-
restriksjoner er opphevet. 

Lene har brukt vinteren på å lære seg 
mer om matlaging. De er nå tatt opp 
som medlemmer i Smaker av Orkland, 
en samling av småskala- og lokalmat-
produsenter i Orkland. Her selger de 
sin egenproduserte fiskepudding og 
egne rabarbraprodukter. De var med 
på Trøndersk Matfestival i Trondheim, 
og første helgen i august hadde de åpne 
dager her i Tennel. – Vi satser på å åpne 
gårdsbutikk med både våre egne ting og 
produkter fra andre småskalabedrifter i 
Orkland, avslutter Lene Lysklett.

Over halvparten av bygget er likevel 
lagerplass for traktorer, så bygget har 
flere nyttige formål. Gitter til vinduene 
bestilte jeg hos arbeidslivsfag ved Lens-
vik skole. De utarbeidet plan, produ-
serte dem og kom hit og satte dem 
opp. Da oppdraget var fullført, ble det 
fotballkamp mellom elever og lærere 
ved skolen.

Nils Petter er trener for Gutter 14 i 
Lensvik IL. På vinteren, særlig når det 
er dårlig vær med mye snø på banen 
ved skolen, hender det at de legger 
treningen hit, forteller han.

  Nils Petter Tøndel har egen fotballbane i 
det som tidligere var fjøs.
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Konfirmasjonene, som årets konfirmanter og vi 
alle egentlig har ventet på siden våren, er nå her. I 
Orklands åtte sokn og menigheter ble slutten av 
august og september måned satt som mål, med håp 
om at en stor andel av befolkningen skulle være 
vaksinert og at virussituasjonen skulle være mer 
under kontroll i høst enn i vår. Smittevernet står 
fortsatt sterkt i fokus i kirken, og målet er å gjøre 
konfirmasjonene til skikkelige festdager for våre 
håpefulle konfirmanter! Dette er en gledens dag for 
konfirmant, familie, slekt og venner!

Vedr. smittevern så gjelder fortsatt de følgende 
generelle rådene; vask hendene, bruk sprit, hold 
avstand, hvor man ikke kan holde meteren; bruk 
munnbind, og ved symptomer og ved tvil om det 
kan være Covid-19; vær hjemme. Skulle det i disse 
dager komme eventuelle kommunale lokale regler, 
forskrifter og/eller anbefalinger, så vil de være å 
finne på kommunens hjemmeside. De siste oppda-
terte versjonene av smittevernveilederen for Den 
norske kirke og den lokale smittevernveilederen for 
kirkene i Orkland ligger til enhver tid tilgjengelig på 
vår hjemmeside www.kirken.no/orkland/.

Hvordan står det egentlig til med folk nå etter 
en langvarig viruspandemi? Det er brukt mye tid, 
ressurser og gitt stort fokus til å bekjempe og fore-
bygge smitte. Dette er så klart veldig viktig arbeid. 
Hva om det hadde vært brukt like mye tid, ressur-
ser og gitt like stort fokus til å bygge opp under folks 
psykiske helse? Bekjempe ensomhet, utrygghet og 
indre uro? Vi mennesker er sosiale vesener. Vi tren-
ger å høre til, bli sett, hørt og forstått, blant annet. Til 
det trenger vi møtepunkter, nærhet og fellesskap. Vi 
trenger å dele øyeblikk, opplevelser, gleder og sorger. 
Være der hvor noen tar i mot oss, og være der for 
andre. Det skaper fellesskap. Det skaper mening og 
trygghet, det gir for mange økt ro i kropp og sjel. Jeg 
har fått høre at «det er i møte med andre mennes-
ker vi blir til». Det er en stor sannhet der å ta med 
seg. Det er også en mulighet til å tenke over hvordan 
man møter andre, og hvordan man selv ønsker å bli 
møtt, når samfunnet går på vei til å igjen åpne opp.

Med ønske om en fin høst, ta vare på hverandre!

Mvh. Silje Ysland, kirkeverge i Orkland

SILJE YSLAND

Kirkevergens spalte

                   Konfirmasjon Lensvik kirke. Konfirmantene tar en tur på kirkegården før konfirmasjonsgudstjenesten tar til.             Foto: Leif Veland
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 Gullkonfirmanter i aGdenes kirke

1970-kullet. 1. rekke fra venstre: Lars Sperre, Solbjørg Irene Gjelsvik Sesseng og Knut Magnar Brevik.
Bak fra venstre: Ruth Høgsten, Turid Garten og Elin Lyngvær.                   Foto: Leif Veland

1971-kullet. 1. rekke fra venstre: Lars Sperre, Vigdis Selven, Marion Sivertsen og Astrid Ysland.
Midtrekka: Frank Jørgensen, Egil Brevik, Harald Marvin Brevik, Terje Lyngvær og Arne Olav Brevik.
Bakerst: Per Arne Lystad, Per Arne Brevik, Magnar Martin Fladseth og Alf Kristian Lystad.         Foto: Leif Veland                    Konfirmasjon Lensvik kirke. Konfirmantene tar en tur på kirkegården før konfirmasjonsgudstjenesten tar til.             Foto: Leif Veland
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SYNG SAMMEN
– sangkveld i Ingdalen kirke

Torsdag 5. august ble det arrangert SYNG SAMMEN i 
Ingdalen kirke. Det har vært lite med Formiddagstreff den 
siste tida, og mange har nok savnet det å komme sammen, 
synge litt, prate litt eller rett og slett bare være litt sammen 
med andre. 

Det var Marit Selbæk og nyorganisten Marija Druzija-
nic som inviterte folk til Ingdalen kirke denne kvelden. 
Konseptet var at alle skulle delta gjennom sangen og ikke 
være passive publikum. For de som var til stede, ble det nå 
likevel mer enn en sangkveld. Med dyktige musikere på 
orgel og piano, ble det en musikalsk opplevelse i tillegg. 
Det skal visst nok komme flere slike kvelder utover, og 
for alle som er glade i sang og musikk, anbefaler jeg disse 
kveldene på det varmeste. 

De fleste av sangene som ble brukt, var hentet fra 
Norsk Salmebok, men det var et par unntak. Nå ønsker 
vi velkommen hit og Sangen til bygda gikk likevel godt 
sammen med kjente og kjære salmer. SYNG SAMMEN 
var annonsert på menighetens Facebook-side, og der var 
det også gitt mulighet til å komme med sangønsker for 
kvelden. Flere av sangene som ble brukt var slike ønsker. 
For senere SYNG SAMMEN-kvelder oppfordret Marit 
Selbæk til å komme med slike ønsker.

Den nye organisten Marija Druzijanic fortalte litt om 
seg selv og veien hit til Agdenes menighet. Og hun fikk en 

travel kveld. Spilte orgel det meste av tiden for så å sprinte 
ned for å spille piano. Hun hadde også innslag med sang, 
både på norsk og på sitt eget morsmål.

Marit fortalte at en har lyst å utfordre personer på disse 
SYNG SAMMEN-kveldene til å fortelle om sin favo-
ritt-salme, eller en salme som betyr noe spesielt for en. Til 
denne kvelden var Atle Ølstørn blitt utfordret. Egentlig 
skulle han ha vært et annet sted denne kvelden, fortalte 
han, men da han så ble spurt om å dele en salme som 
betyr mye for ham, kunne han ikke si nei.

For Ølstørn er Sør-Amerika et kontinent han har 
et spesielt forhold til. Derfor ble det en salme fra dette 
området han ville dele. Melodien er en tango. Tangoen 
som vokste fram i havnebyene Buenos Aires i Argentina 
og Montevideo i Uruguay fra 1870-årene og utover, var 
en musikkform for det lavere sosiale lag. Den ble spilt 
på kneiper og i bakgatene, og var en miks av europeisk, 
afrikansk og sør-amerikansk musikk. Musikken ble etter 
hvert mer sosialt akseptert og nådde etter hvert store deler 
av verden.

Salmen finner vi på nr. 479 i Norsk Salmebok: Fordi Marit J. Selbæk ledet, spilte piano og sang under SYNG SAMMEN.

Atle Ølstørn var invitert til Ingdalen kirke for å fortelle om sin 
favoritt-salme.

TEKST OG FOTO: LEIF VELAND
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AGDENES MENIGHET
Menighetens kontor  finner du i Lensvik kommunehus. Se 

kontortider nedenfor. Menighetsrådets kontonummer er 

4270.30.16671. Dette kontonummer benyttes både til innbe-

taling til blomster fondene 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 kirke  kontor på telefon 

72 47 97 50 eller via hjemmesiden  www.kirken.no/orkland

Gravferd eller bisettelse    

I forbindelse med dødsfall og begravelse, ta kontakt med

begravelsesbyrå eller med service- telefon 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

Nestleder: Sissel Karlsen 

Kasserer: Jon Ola Lien

Sekretær: Jorid Landrø

Sokneprest: Lars Sperre

Øvrige medlemmer: Elisabet Selås, Karl Magnus Ølstøren, 

Gerd Valseth og Leif Veland

Sokneprest
Lars Sperre
Kontortid: onsdag 

og torsdag 10 – 14.

 995 99 765

 ls776@kirken.no

sperrelars@gmail.com

Kirkeverge
Silje Ysland
Kontortid: mandag

– fredag. Adm. kon-

tor Fannrem.

 909 83 381

 sy776@kirken.no

Kirketjener og
menighets pedagog

Marit J. Selbæk
 916 29 770

 ms934@kirken.no

Organist
Marija Cubrilo 
Druzijanic

 md435@kirken.no

Leder i
menighetsrådet
Lars Birger 
Aadland
 918 09 643

 larsbirg@online.no

Fordi han kom og var som morgenrøden
og brøt Guds taushet og vår angst for døden,
fordi han gjennom handlinger og taler
har lukket porten opp til Himlens saler,
fordi han var Guds sønn og en av våre
og gikk omkring i gater og i gårder,
fordi han lot de siste bli de første
og lot de blinde se og småfolk trøste,
 
Omkved:
så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige, 
så kan vi se at kommet er Guds rike.
Så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige,
Gud er hos oss.
 

Fordi han jaget kremmerne fra templet
og innbød dem de fromme hadde stemplet,
fordi han lo når barna sang og danset
og spredte liv som prester ikke sanset,
fordi han tømte kalken uten klage
og måtte gallen fra vår ondskap smake,
fordi han bar sitt kors og våre synder
slik at hans død vårt nye liv forkynner,
 
Fordi en morgen så ham sprenge graven
og dødens brodd ble brutt den dag i haven,
fordi Guds budskap om ham ikke stanser,
men bryter ut i sanger, ord og danser,
fordi hans Ånd får hjerter til å smelte,
og med et pust får murer til å velte,
fordi hans Ånd får gamle til å drømme,
gir unge syner om at liv kan strømme,

Tekst: Federico José Pagura, 1979
 Musikk: Homero R. Perera, 1999  

Fordi han kom og var som morgenrøden

han kom og var som morgenrøden. Salmen er skrevet av 
argentineren Federico José Pagura, og Homero R. Perera 
fra Uruguay står bak musikken. Både tekst og musikk er 
folk i gata sin måte å uttrykke seg på, sa Ølstørn. Her er 

mye tekst og tunga kan lett slå krøll, men lar vi teksten få 
synke inn, ser vi håpet selv der ting kan synes vanskelig. 
Og Marija fikk tangoen til å svinge på søramerikansk vis. 
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Hjertelig takk til alle som deltok i 
Margit Landrøs begravelse. Takk for 
blomster, hilsener og minnegaver gitt 
til Lensvik bedehus.

Reidun og Knut Bjørnstad

Lensvik bedehus takker familien for 
minnegaven på kr. 15.550, - gitt til 
bedehuset i forbindelse med Margit 
Landrøs begravelse 13.8.21.

Styret for Lensvik bedehus

Hjertelig takk for hilsener, gode ord, 
blomster og minnegaver til Leon’s 
hjelpefond i forbindelse med vår kjære 
Anton Karlsens bortgang. 

Sissel Karlsen med familie

Hjertelig takk for all vennlig delta-
kelse, blomster og minnegaver til 
Hjemmesykepleien i anledning Jorunn 
Selnesaunets bortgang og begravelse.
Takker også Hjemmesykepleien og 
Hamnahaugen helse- og omsorgssen-
ter for god pleie og omsorg.

Familien

Hjertelig takk for all vennlig omtanke, 
blomster og hilsener i forbindelse 
med vår kjære mamma Ragnhild 
Kvernstads bortgang.
Takk også for minnegaver til trivsels-
tiltak for beboere ved Hamnahaugen 
helse- og omsorgssenter.

Tove,  Ruth, Randi og Inger med 
familier

12.-14.november skal Stine Svanem og Marit Selbæk ha konserten 
«Et hjørne av hjerte» i henholdsvis Heim kirke, Den Gode Hyrdes 
Kapell på Orkanger og Ingdalen kirke.
De har med seg Jim-Ronny Lorentzen på gitarer.
Dette er en konsert tilpassa allehelgenstida. 
Tekst og musikk til ettertanke, med tema som  hverdagsglede og 
takknemlighet. 
Mer info om tid og bill.kjøp kommer snart digitalt og på plakater.

«Et hjørne av hjerte»
       – novemberkonserter

Ingdalen kirke
60-års markering

søndag 3. okt. kl. 18

Aftensang
Lars Sperre, Dagfinn Thomassen 

og lokale aktører deltar
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vi ber for menighetens nye med-
lemmer, for dem vi bærer til jesus 
kristus ved døpefonten

vi minnes våre medvandrere som 
nylig har gått bort

INGDALEN KIRKE
22.08.21  Mie Singstad Bones
22.08.21  Olav Berg Tangvik

AGDENES KIRKE
Ruth Reitan    
 Død 12.06.21 (f. 1927)

LENSVIK KIRKE
Jorunn Selnesaunet 
 Død 06.06.21 (f. 1937)
Margit Landrø    
 Død 03.08.21 (f. 1927)
Anton Halvdan Sigurd Karlsen 
 Død 17.08.21 (f. 1927)



L O T T E R I
til inntekt for Vassbygdens bedehus

Se full kunngjøring på 
Facebook under 

Ytre Agdenes, aktiviteter og diverse :)
LODD - kr. 10 pr. stk

kan kjøpes på
Vipps#692461

Trekning blir i Vassbygdens 
bedehus 19. oktober 
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 PÅ NETT

Du kan nå lese Agdenes 
menighetsblad på nett. Du vil 

finne bladet på Agdenes menig-
het 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

Følg Agdenes menighet
på Facebook



GAVE
TIL MENIGHETSBLADET

Bladet går ut til alle 
husstander i vårt nedslagsfelt, og 
er gratis. Bladet blir til på dugnad, 
men likevel koster 
det å gi ut et blad.
Vil du være med og støtte 
menighetsbladet? 
Bankgiro: 4270.30.16671
Merk bankgiro med Menighets-
blad eller bruk Vipps#662217. 

Velkommen til gudstjeneste

Returadresse: 7316 
Lensvik

Søndag 3. oktober - 19. søndag i
treenighetstiden. 
Ingdalen kirke kl. 18: Aftensang ved 
sokneprest Lars Sperre, prost Dagfinn 
Thomassen og lokale aktører. 
Markering av Ingdalen kirkes 
60-årsjulileum.
Tekst: 5. Mosebok 30:11-15.
Takkoffer til menighetens misjons-
prosjekt.
Vipps#115451
 
Søndag 17. oktober - 21. søndag i 
treenighetstiden.
Lensvik kirke kl. 11: Gudstjeneste 
med dåp ved Lars Sperre.
Tekst: Lukas 16:19-31.
Takkoffer til Kirkens ressurssenter 
mot seksuelle overgrep.
Vipps#115451
 
Søndag 24. oktober – FN-dagen. 
Lensvik bedehus kl. 16: Familieguds-
tjeneste ved Lars Sperre. Utdeling til 4 
og 6-åringer.
Tekst: Johannes 12:35-36.
Takkoffer til Lensvik bedehus.
Vipps#115451
 

Søndag 7. november – 
Allehelgensdag
Agdenes kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Lensvik kirke kl. 16: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Vi minnes de døde det siste året.
Tekst: Matteus 5:13–16.
Takkoffer til menighetens 
diakoniarbeid. 
Vipps#115451
 
Søndag 21. november – Siste 
søndag i kirkeåret.
Agdenes kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre. 
Tekst: Matteus 25:1–13.
Takkoffer til Åpen kirkegruppe
Vipps#115451

AGDENES LENSVIK INGDALEN


