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2021 ER HISTORIE og me er alt godt 
inne i 2022. Eit nytt menighetsblad 
er så godt som ferdig og klart til å gå 
i trykken. Det er alltid litt for langt 
mellom novemberbladet og bladet 
som skal ut før påske. Eigentleg 
prøver me å tilpassa tidspunktet – få 
bladet ut nokre dagar før Fasteaksjo-
nen og slik førebu folk på aksjonen 
som er like rundt hjørnet. 

Fasteaksjonen handlar ikkje om 
soknet, men soknet er ein del av 
aksjonen. Fasteaksjonen er nestekjær-
leik i praksis. Det handlar om solida-
ritet. Solidaritet med folk som ikkje 
har vore like heldige med loddtrek-
kinga som oss. Som ein del av kyrkja, 
har me eit særskilt ansvar for å gjera 
vårt.

I utgangspunktet handlar Faste-
aksjonen om reint vatn. Til dagleg 
ein så sjølvsagt ting at det må noko 
særskilt til for at temaet skal ta turen 
innom tankane våre. På Askøy utan-
for Bergen fekk dei ein tankevekkjar 
i 2019 då 2000 innbuarar vart sjuke 
av infisert drikkevatn. Mykje fokus 
og stor pressedekking fekk denne 
saka då det stod på som verst, og ei 
påminning til oss andre om at reint 
vatn ikkje er så sjølvsagt  likevel. 

Ofte ser me at manglande eller 
ureint vatn er ei følgje av problem 

skapte av oss menneske. Me ser 
klimaendringar føra til tørke i enkelte 
regionar og flaumkatastrofar i andre. 
Me som har levd ei stund, ser det 
med eigne augo. Det har vorte meir 
av det meste av vær. Og det er me 
rike i den vestleg verda som må ta 
det meste av skulda. I vår iver etter 
å leva det gode liv, har me kryssa 
grensene for kva jorda me lever på 
kan tola. Eitt av resultata er klima-
endringar. Verdas fattige er dei som 
er minst skuldige i det, men er likevel 
dei som må tola dei verste konse-
kvensane. Kan me ha samvit til berre 
å sitja roleg?

Og så litt om bladet. Nytt år betyr 
at ein kan starta oppsummera det 
førre. Det er med glede at me kan 
konstatera at bladet gjekk i balanse. 
Det er med hjelp av gåver frå dykk 
lesarar at me er i stand til å betala 
rekningane for bladet. Med hjelp av 
dykk startar me på eit nytt år med 
blanke ark og utan å dra med kost-
nader frå i fjor. Det gjev oss mot og 
inspirasjon til å gå på eit nytt år. På 
ein måte er det som å gå inn i ein ny 
kontrakt med lesarane. Så håpar me 
som steller med bladet at de lesarar 
vil finna noko der som gjer at de vil 
satsa vidare på bladet saman med oss.

Leder
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Påske i krise

Det er diverre ikkje noko nytt at det er krisetid 
i påska. Vi har hatt to år med pandemi, som 

har avgrensa kva vi kunne gjere i påska. Eller rettare 
sagt: Kva vi ikkje kunne gjere i påska. 

For kyrkja er påska på mange måtar den mest 
omfattande høgtida i året, med mange spesielle 
dagar frå palmesundag til andre påskedag. For 
kyrkja slo nedstengingane veldig spesielt ut i påske-
feiringane dei siste to åra med sterkt redusert, eller, 
som i fjor, ingen normal gudsteneste-feiring i det 
heile. Det var ein merkeleg tom og uverkeleg stem-
ning mange stader. 

I år ser det ut til at vi kan ha mange gudstenes-
ter i påska. Og vi treng det. For igjen er det krisetid. 
Påska i år blir prega av krigens tunge skuggar. Ein 
månad før påske vert vi dagleg fylte av  bilete frå 
krigen i Ukraina, med forferdelege bilete av øyde-
legging, urett, vald, og uendeleg mykje menneskeleg 
nød. Vi vert fylte av fortviling og uro for framtida, 
for folket i Ukraina. Men det er også ein veksande 
uro og angst hos oss sjølve. 

Påske handlar eigenleg om krise. Det vert denne 
påska litt tydelegare for oss. Påska er ei høgtid som 
byggjer på ei kriseforteljing. Det var ikkje nokon 
idyll den første påska. Vi møter i påska forteljingar 
om djupe kriser. Det handlar om hendingar som 
skapte redsel og uro, om urettferd, og maktmisbruk, 

om liding som er påført av andre, og om død. Den 
beste, den gode og rettferdige blir pint, drept og dør.

Dette hadde ikkje vore noko å lage ei feiring av 
dersom det var alt. Det hadde ikkje vorte ei høgtid 
som har prega vår årskalender, vår kultur og vår livs-
forståing, dersom dette var det heile.

Men påska er også ei forteljing om håp. Det er 
ikkje ei forteljing som hoppar over det vonde og 
vanskelege, men ei forteljing om at Gud er til stades 
i alt det vonde, i alt det verste, også. Sjølv når vi 
ikkje klarar å tru det. Når påskedagen kjem med sitt 
bodskap om at Jesus overvann dødens krefter og sto 
opp igjen, vert det ei samla forteljing som verkeleg 
gir grunn til feiring. Men det er ei feiring som blir 
ståande som djupt meiningsfull i møte med alle slags 
forteljingar om liding, angst og død. Til alle tider. Og 
ikkje mindre denne påska.

Vi kan gi våre teikn på håp. I denne krisetida vi no 
lever i. Difor treng vi påska akkurat no.  Vi kan vise 
at lyset frå påska skin gjennom det mørkaste mørke, 
og heilt inn i vår tid og vår verden, inn i vår sjel – for 
å bruke eit gamalt uttrykk. Vi kan vise at det er sant 
at «Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til 
evig tid.» Det kan skje når vi samlast for å synge det 
i denne påska. Då bekreftar vi at vi trur at det er slik. 
Eller det skjer når vi prøver å la andre få eit glimt av 
denne kjærleiken som er sterkare enn døden.

Av preses Olav Fykse Tveit  Foto: Torgrim Melhuus, Titt Melhuus.
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SETT OG HØRT

26. des.
Konsert i 
Ingdalen kirke

8. desember
Vi synger julen inn, 
Agdenes

"Vi synger julen inn" i Agdenes kirke var 
ett av få arrangementer som gikk som plan-
lagt julen 2021. Omikron-varianten av koro-
na-viruset var i ferd med å overta for Delta. 
På dette tidspunktet visste man fortsatt ikke 
hvor alvorlig sykdomsforløp den nye vari-
anten ville gi, bare at den var mer smittsom 
enn det man tidligere hadde sett. Med en 
sterkt økende smitte ut gjennom novem-
ber og desember, og med usikkerhet om den 
nye varianten, besluttet regjeringen en ny og 
omfattende nedstengning av samfunnet fra 
kl. 24 natt til 9. desember. I og med at "Vi 
synger julen inn" i Agdenes kirke var satt til 8. 
desember, ble det bestemt at det skulle gå som 
planlagt. Koronasmitte var allerede kommet 
til bygdene, så det ble visse forfall, men arran-

gementet gikk greit og de som var til stede 
hadde en fin kveld.

Som en følge av nedstengningen, ble de 
fleste senere arrangementer avlyste. "Vi synger 
julen inn" i Lensvik gikk ut og samme skjebne 
fikk julegudstjenestene i Agdenes og Lensvik 
på julaften. I stedet ble den digitale juleguds-
tjenesten fra året før sendt. Noen endringer 
var gjort og nye innslag hadde kommet til, så 
det ble en fin erstatning. Men likevel var det 
nok et savn for mange at de ikke fikk være 
fysisk til stede i kirken på julaften.

Flere juletrefester måtte også avlyses. ■ 
                               Leif Veland

Det var ei nydelig stund med Ingeborg 
og Marija. Passende repertoar for ei rolig og 
stemningsfull mellomjulsstund i Ingdalen 
kirke. Julestresset var unnagjort, og vi kunne 

bare nyte. 
Vi fikk også med oss juleevangeliet, lest av 

«gammelpresten» Lars Birger Aadland.
                           Marit J. Selbæk

Promenaden var med da  Vi synger julen inn ble arrangert i Agdenes kirke.                                     Foto: Leif Veland     

Ingeborg Aadland (sopran) og Marija Druzijanic (orgel) holdt konsert i Ingdalen kirke.          Foto: Marit J. Selbæk
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2. januar
Digital kvelds-
gudstjeneste i 
Leinsvik kirke

 "Med lys og håp inn i et nytt år" var 
arbeidstittelen på den digitale kveldsguds-
tjenesten som ble holdt i Lensvik kirke 2. 
januar. Agdenes menighet var blitt spurt av 
Kirkerådet om å lage en gudstjeneste som 
skulle sendes direkte på Kirkens nasjonale 
Facebook-side. Dette skulle være en del av 
det nasjonale tilbudet som Den Norske Kirke 
ønsket å gi til hele Norge i en tid da det ellers 
var vanskelig å samles i kirkene til guds-
tjeneste grunnet korona. 

Produksjonen hadde en stab på fem perso-
ner og med Jon Ola Lien som sjef. Fem kame-
raer var i drift under sendingen. Lars Sperre 
var prest og Sissel Karlsen klokker. Ronny 
Kjøsen var organist denne kvelden. Han 
hadde også med seg trekkspillet sitt, så da 
Marit J. Selbæk på piano sammen med Marit 
Vik og Stine Svanem startet kveldsguds-
tjenesten med sangen I Lyset Fra En Stjerne, 
kom Kjøsen etter hvert inn med fløyel s myke 

trekkspilltoner. Gode sangere var inviterte til 
kirken for å bistå i fellessangen. Litt lenger ute 
i gudstjenesten fikk vi også solosang av Ane 
Svanem.

I og med at sendingen gikk direkte på 
Facebook, så en også potensialet i at seerne 
kunne skrive inn i kommentarfeltet og slik 
være en del av gudstjenesten. Ønsker og 
kommentarer kunne så refereres i forbindelse 
med forbønnen.

Tilbakemeldingene etter gudstjenesten 
har vært svært positive, og 190 kommente-
rer kom inn underveis. Gudstjenesten ligger 
fortsatt ute på Facebook-siden til Den norske 
kirke, og så langt har 8700 personer vært 
innom.

I en e-post fra Kirkerådet har det kommet 
følgende kommentar tilbake: Så det kan vere 
det kjem spørsmål til dykk om å gjere noko 
liknande seinare, for de traff veldig godt på 
både format og innhald.

Utstyr gjøres klart foran den direktesendte gudstjenesten fra Lensvik kirke.                  Foto: Leif Veland

Aktørene for kvelden. Fra venstre: Ronny Kjøsen, 
Marit J. Selbæk, Marit Vik, Stine Svanem, Ane 
Svanem, Sissel Karlsen og Lars Sperre. Bildet er tatt 
etter sending. 
Produksjonsstab: Siri Lien, Johan Ræder, John 
Gabriel Lien, Frode Øverby og Jon Ola Lien var alt 
godt i gang med nedrigging og er derfor ikke med på 
bildet.             Foto: Leif Veland

Fra midtgangen i kirka spilte Ronny Kjøsen 
musikkstykket Koppången, en folkemusikkinspirert 
melodi skrevet av den svenske musikeren Per-Erik 
Moraeus. 
        Foto: Skjermdump fra Den norske kirke sin   
facebook- side.

Leif Veland
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Flott åpning av 
Lensvik nye skole

TEKST: ASTRID NORA TØNDEL

FOTO: LEIF VELAND OG

             JON OLA LIEN

Tirsdag 8. mars 2022 ble Lensvik nye skole 
åpnet. Den ligger på tomta til den gamle 
skolen, på Gjeilmyra, høgt og fritt med utsikt 
over Trondheimsfjorden. Det gamle Lens-
vik herredsstyre gjorde et godt valg da de i 
1956 vedtok å bygge skole på denne tomta, 
da de slo sammen de små skolekretsene til 
ny sentralskole. Etter at det i Norge fra 1739 
ble praktisert omgangsskoler, kom det i 1860 
lov om allmueskole, dvs. fastskole. Da ble 
det bygd kretsskoler, først i Havnen, deretter 
i Sterten, Singstad og Stranda. Skolebarna i 
Ingdalen (som den gang tilhørte Stadsbygd) 
ble også en del av sentralskolen som sto ferdig 
i 1961.

Byggefasen
Gammelskolen ble stående til sommeren 
2020 da rivinga startet. 21. juni 2017 ble det 
gjort vedtak i Agdenes kommunestyre om å 
igangsette prosjektering av ny skole, og vedtak 
om finansiering ble gjort 18.12.2019 i regi av 

Orkland kommune. Marit Sæther Strøm star-
tet som prosjektleder for utbygginga i januar 
2019. Hun forteller at byggestarten skjedde 
straks den gamle bygningsmassen var fjernet. 
Arkitekt til nyskolen er Fredrik M Onarheim 
fra Arkitektene Vis-a-Vis i Trondheim. Den 
har et areal på 3 816 m2 og en kostnads-
ramme på 195,8 mill. kr. Totalentreprenør 
HENT AS, har sammen med Elman AS (EL), 
Tung Rør AS (rør), GK Trondheim AS (venti-
lasjon), BN Entreprenør AS (grunnforhold) 
og Pir2 (interiør) stått for utbygginga av Lens-

 Prosjektleder Marit Sæther Strøm.  Foto: Jon Ola Lien
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vik nye skole. Løvetanna Landskap 
AS har hatt ansvar for leke/uteområ-
det.

Utforming
Skolebygget er i tre etasjer, den øver-
ste har personalrom og klasserom for 
de eldste elevene. Hovedinngangen 
er på andre plan, der 1. og 2. klasse 
+ SFO har tilholdssted sammen med 
skolekjøkken, kantine, spesialrom og 
administrasjon. I underetasjen er det 
musikkrom og kunst- og håndverks-
rom i tillegg til tekniske rom.

I følge Marit foregikk den offisi-
elle overtakelsen 18.02.22. Da ble 
alle etasjer i bygget samt fasader og 
utomhus gjennomgått sammen med 
totalentreprenøren. Overtakelses-
protokollen ble signert og Orkland 
kommune overtok ansvaret for 
bygget.

Åpning
På selve åpningsdagen var amfiet, 
hjerterommet i bygningen, fullsatt av 
elever, lærere, andre ansatte og invi-
terte gjester da vaktmester Halvors 
stemme runget over høyttaleranleg-
get. Han introduserte rektor Erlend 
som konferansier. Han holdt først en 
tale der har uttrykte stor begeistring 
for den nye skolen som er moderne 
og framtidsretta. Han syntes også at 
det hadde gått i ekspressfart siden 
han i 2014 startet prosessen med å få 
bygd ny skole og han takket kommu-
nen for en fantastisk bygning som vil 
danne grunnlag for god læring kunn-
skapsmessig, samtidig som det vil gi 
varige vennskapsbånd blant elevene. 
Han sa videre at dette er ei storstue 
for alle, på den beste tomta i bygda, 
selve «Kongen på haugen»!

Etter rektors tale fikk vi høre 
fantastisk sang av 10.klassingen Ane 
Svanem som sammen med Marit J 
Selbæk framførte «Smilet i ditt eget 
speil» av Chris Holsten.

Ordfører Oddbjørn Bang gratu-
lerte med landets flotteste skole. Han 
roste entreprenørene og sa at det bare 

Rektor Erlend Ysland var konferansier 
under åpningen av nyskolen.

Elever, lærere, andre ansatte og inviterte samlet i amfiet under åpningen.

var 20 mnd siden utbygginga startet. 
Byggeperioden har vært ei utfor-
drende tid for både elever og lærere 
som har vært plassert rundt omkring 
på tre ulike steder i bygda. De har 
samtidig også måttet takle utfordrin-
gene med covid 19. Takket være gode, 
daglige relasjoner mente han dette 
hadde de klart å løse på en god måte. 
Han takket for deres tålmodighet og 
han avsluttet talen med å gi en gave 
fra Orkland kommune, blomster og 
et bilde av Agdeneskunstneren Elling 
Reitan. 

Ordfører Oddbjørn Bang

Ane Svanem t.v og Marit J. Selbæk.
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Hjerterommet med amfi
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Kommunedirektør Ingvill Kvernmo.

Skolens ansatte framførte egenprodusert sang om tida uten eget skolebygg.

De ansatte på skolen framførte 
deretter en egenprodusert sang, skre-
vet av Trine Lystad. Den handlet 
om hvordan de har opplevd denne 
perioden mens de har vært spredt på 
klubbhuset på Åsmyra, i gymsalen på 
flerbrukshuset og på kommunehuset. 
De har hatt det godt, men trangt og 
smått….

Kommunedirektør Ingvill 
Kvernmo startet sin gratulasjonstale 
med å si at hun fikk en god burs-
dagsfølelse da hun ble møtt av rektor 
med gulldress. Hun hadde aldri sett 
en så fin rektor! Hun syntes 8. mars 
var en fin dato for åpninga av skolen, 
og hun trakk også linjer mellom den 
velstand og lykke vi har, i kontrast til 
urolighetene andre steder som ikke 
er så alt for langt unna oss. Hun var 
også imponert over beliggenheten av 
skolen, kommunens beste utsikt!

Så var det Hans Petter Nilsens tur 
til å underholde forsamlingen. Rektor 
presenterte han som en multikunst-
ner, godt kjent i bygda gjennom mer 
enn 20 års deltakelse i Kibnebfes-
tivalen. Han startet med å si: «Can 
you hear my gitar?» og hilste så fra 
tremenningen Knutsen og halvbro-
ren Ludvigsen før han gikk i gang 
med å synge «Det var en gang et 
troll» der publikum fikk beskjed om 
å herme etter og være med å synge. 
I framførelsen av «Kanskje kommer 
kongen» ville han ha hjelp av ordfø-
rer, kommunedirektør og rektor på 
diverse rytmeinstrumenter. Så var det 
Ine, Kasper, Elias og Vilja sin tur til 
«være band» til «Dum og deilig». Det 
svingte godt til stor begeistring for 

alle. Hans Petter avsluttet med Lille-
bjørn Nilsens «Barn av regnbuen», en 
sang for barn, for fred.

Skolesangen «Vårres skole», laget 
i 2005 av Åse Tharaldsen og Knut 
Anders Vestad, ble sunget av hele 
forsamlingen, som vanlig under 
ledelse av Trine. Den hører alltid med 
ved store begivenheter i skolen.

Den offisielle åpninga, snorklip-

pinga, ble høytidelig foretatt av ordfø-
rer Oddbjørn Bang sammen med 
gammelordføreren Oddvar Inder-
gård, godt assistert at elevrådslederne 
Mikal og Teo. Et slør av gullglitter 
spredte seg samtidig over alle i amfiet.

Rektor Erlend avsluttet feststunda 
med å gratulere alle med dagen. ■ 

Hans Petter Nilsen med band: Vilja, Elias, Ine og Kasper.

Snorklipping: Elevrådslederne Mikael Grønningen og Teo Vatn holder snora mens Oddvar 
Indergård og Oddbjørn Bang klipper.
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Onsdag 19.januar trosset 7.klasse ved Lensvik skole et 
vått, vindfullt og lite trivelig vintervær, og gikk i flokk ut 
til Lensvik kirke. 

De kom på besøk fordi de skulle starte et prosjekt med 
å lære om kirkebygg, hva som hører til i en kirke, litur-
giske farger, kirkekunst osv. Rett og slett plukke opp så 
mange detaljer som mulig slik at de kunne ta med dette 
når de etterpå hadde som oppgave å bygge en kirke i papp 
med elementer som en norsk kirke har. 

Det var trivelig å møte gjengen i 7.klasse, sammen med 
lærer Terje Førland og Mari Bækkedal, og interessant å 
høre om det de skulle jobbe med.

De skulle i tillegg ta matematikkfaget inn i prosjek-
tet, med å blant annet finne ut hvor mye maling en ville 
trenge for å male alle vegger og gulv i kirka, regne ut areal, 
sjekke malingspriser og også sjekke hva det ville koste å 
leie inn et firma som kunne ta malejobben. 

Superutfordrende! 
Tre uker senere kom det invitasjon om å besøke klassen 

for å ta en titt på de forskjellige kirkene de hadde laget. 
Mange hadde- gjort en flott jobb med å gjenskape 

detaljer de hadde sett i Lensvik kirke.

Kirkebyggprosjekt i 7. klasse

7. klasse ved Lensvik skole.                     Foto: Terje Førland

Teo Vatn og Ilea Tønder Nilsen  ved kirka de har jobbet med.

 Patrick Rødsjø Meland. Organisten i aksjon.

Gullistan Abdi Kobani og Ludvik Hongslo Ølstøren.

Berit Isabel Grønningen og Else Svanem viser frem sin modell.

Mange fine detaljer.

TEKST OG FOTO: MARIT J. SELBÆK
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Fasteaksjon med lokal vri

Fasteaksjonen blir litt annerledes i år enn den har 
vært tidligere. I og for seg startet vel endringen for to år 
siden. En pandemi gjorde det vanskelig for bøssebærere 
å gå fra hus til hus for å samle inn midler.

Tradisjonen har vært at årets konfirmanter besøker 
alle husstander for å  samle inn penger for Kirkens 
Nødhjelp. Midlene har gått til rent vann i fattige og 
kriserammede områder

 Med et lite konfirmantkull er det vanskelig å rekke 
rundt til alle husstander i vårt nedslagsfelt i år. Vi satser 
derfor på en kombinasjon av flere ting. Konfirmanter 
skal ut og banke på dører som tidligere år, men alle 
vil desverre ikke få besøk. Derfor legger vi ut de gode 
gamle fiolette papirbøssene på butikker, bedehus og 
kirker. Ta en slik, fyll den opp og kom på Lensvik bede-
hus tirsdag 5. april og lever den inn der. Eller har du 
kontanter, kan du putte dem rett på bøssa mens du er på 
bedehuset. Der vil det være Åpent hus fra klokken 17 
til 20. Bedehuset er samlingspunktet, og der skjer dette:
✓ Kafeteria som er organisert av konfirmanter og                 
    foresatte. 
✓ Pengeopptelling der folk kommer og leverer         
    bøssene sine
✓ Det vil hele tida være underholdning/aktivitet på           
storskjerm. Samtidig blir det direkteoverført via menig-
hetens Facebook-side. Jon Ola Lien organiserer alt det 
tekniske. Her blir det:

   ◉ Filmer fra Kirkens Nødhjelp
   ◉ Barnekoret har spilt inn sanger (på video)
   ◉ Noen av de eldste i barnekoret underholder
   ◉ Direkte «Løyperapport» fra innsamling rundt  

           i soknet.
For folk i ytre del, vil det være mulig å levere inn 

bøssene på Vassbygdens bedehus mandag 4. april fra 
kl. 16. Ellers vil det være bøssebærere ute også i ytre 
del 5. april. Ta godt imot dem!

Inkluderer også til Ukarina
Fasteaksjonen er Norges nest største innsamlingsak-

sjon – bare den årlige TV-aksjonen er større. Aksjonen 
krever mye planlegging som går over lang tid. Etter at 
krigen i Ukraina brøt ut, har Kirkens Nødhjelp besluttet 
å omfordele midlene som kommer inn til også å gjelde 
Ukraina. For noen dager siden fikk vi dette tilsendt 
fra ledelsen:

– Verden opplever mange kriser samtidig: Konflikt, 
flyktningkrise, pandemi, økt fattigdom og klimakrise. 
Antallet mennesker som trenger nødhjelp øker drama-

tisk. Akkurat nå pågår den største flyktningkrisen etter 
2.verdenskrig i Europa på grunn av krigen i Ukraina. 
Verste scenario er at ti millioner mennesker må flykte. 
Fra før er millioner av mennesker på flukt fra sult, 
krig, flom og konflikt over hele verden. Men det er håp. 
Kirkens Nødhjelp er til stede, med vann og hjelp til dem 
som trenger det mest. 

……Pengene fra Fasteaksjonen bidrar både til at flykt-
ningene fra Ukraina får hjelp, at Kirkens Nødhjelp kan 
være til stede ved kriser som i Afghanistan og Malawi, 
og at vi kan drive langsiktig bistandsarbeid gjennom å 
gi mennesker over hele verden tilgang til vann og gjøre 
dem i stand til å møte klimaendringer og kriser. Faste-
aksjonen gir også mulighet til å være med og påvirke 
norsk klimapolitikk. Verdens fattigste har bidratt minst 
til klimaendringene, men opplever de verste konsekven-
sene. Det er dønn urettferdig. 

Så den 5. april: Ta godt imot bøssebærerne! Kom 
gjerne til Lensvik bedehus eller følg aksjonen direkte 
over menighetens Facebook-side!

Har du ikke kontanter, kan du Vippse til 2426 
eller bruke kontonummer:1594 22 87493.

TEKST: ELISABET SELÅS OG LEIF VELAND

Konfirmantene klare for innsamlingsaksjon.         Foto: Marit Selbæk
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Tidligere i år døde Nils Arne 
Eggen, og flere i vårt distrikt har 
minner knyttet til hans innsats som 
lærer på Follo eller som trener av 
Rosenborg fotballklubb. De som har 
nådd lenger enn middagshøyden kan 
også huske Nils Arnes innsats som 
skihopper i Orkdal. Uansett gjorde 
Nils Arne Eggen inntrykk på mange 
og fikk stor betydning gjennom sitt 
opplevelsesrike liv.

En av dem som har blitt berørt av 
denne mannen, er Steinar Leirvik 
– til daglig sokneprest på Byåsen med 
aner til Lensvik. 

– Ja, hvordan har det seg at du har 
tilknytning til denne kjente jordbær-
bygda?

– Mor sine foreldre kom fra Øyan-
gen og Tøndel i Lensvik, og fra jeg 
var 7 til 20 år, ble veldig mange ferier 
tilbragt som «dreng» hos tante Aasta 
og onkel Leif ved Øyangsvatnet. 
Dermed har jeg vært mye i Lensvika, 
og har også mange ganger i Lensvik 
kirke.

– Har du fortsatt familie her?
– Min mors eldste søster bor i 

Lensvik, og ellers har jeg nok en del 
slektninger litt lenger ut. Da jeg var 
yngre, leste jeg mye i Lensvikboka for 
å lage sleks-tre, og jeg mener jeg kom 
hele 10 generasjoner bakover, helt til 
feltskjær Urbanus Molzau!

– Før du ble prest på Byåsen var du 
prest i Strindheim menighet i Trond-
heim. Og før det igjen var du kapellan 
på Høylandet. Hvorfor valgte du å bli 
prest?

– Da jeg var yngre og jobbet som 
avløser hos tante og onkel, tenkte jeg 
vel mest på utdannelse innen land-
bruket. Mens jeg var i militæret, 
opplevde jeg nærmest et kall til å bli 
prest. Som student hadde jeg noen 

sommerjobber med prestetjeneste, 
og da opplevde jeg det som veldig 
meningsfullt og en jobb som passet 
meg godt. Jeg har vel en rimelig trygg 
og ukomplisert kristen tro, og trives i 
lag med alle slags folk.

– Hva synes du er forskjellen på å være 
prest i byen og på landsbygda?

– Folk er folk! Forskjellen er over-
raskende liten. Da jeg flyttet fra 
Høylandet i Namdalen for å bli prest 
i Trondheim, var jeg veldig spent på 
om det ble veldig annerledes i byen, 
men det meste er likt. Det handler 
om å ta både budskapet og folk på 
alvor.

– Du har også erfaring som prest 
i Kirkens Bymisjon. Fortell litt om 
arbeidet ditt der.

– For meg er Kirkens Bymisjon 
sitt arbeid det samme som å prak-
tiskere kristendom. Jesus var veldig 
tydelig i sin samtid. Mennesker fikk 
nye sjanser, og han møtte mennesker 
med en unik kjærlighet og respekt. 
Bymisjonen har som mål å bidra til at 
mennesker opplever respekt, omsorg 

og rettferdighet. 
I vår tid er det mange som kjen-

ner på utilstrekkelighet eller føler 
seg mislykket. Andre strever med 
rus og avhengighet. Da er det viktig 
å huske at selv om enkelte av oss har 
gjort dårlige valg, gjør det oss ikke 
til dårlige mennesker. Mange som 
strever med livet sitt, har mye å bidra 
med! 

«Ingen er bare det du ser,» er et 
uttrykk som brukes mye i Bymisjo-
nen. Vi må være positivt nysgjer-
rige på hverandre, og prøve å få fram 
«godfoten,» heller enn å ha fokus på 
alt vi ikke får til!

– Flere av oss fulgte tv-sendingen fra 
Nils Arne Eggen begravelse, der du var 
forrettende prest. Måten du hånd-
terte dette på gjorde inntrykk på flere 
av oss, men hvordan opplevde du selv 
denne oppgaven?

– Det var et ærefullt oppdrag å 
være prest i Nils Arne sin gravferd. 
Han var en mann jeg beundret og 
kjente, både som trener og menneske. 
Etter å ha gått på Rosenborg-kam-
per i snart 50 år, har det også være en 

Steinar Leirvik 
               —  med aner i Lensvik og et hjerte i Rosenborg
TEKST: LARS SPERRE

FOTO: EVELYN WILLMANN
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glede for meg å bli litt mer kjent med 
flere i Rosenborg-familien. 

Da jeg forberedte gravferden, 
bestemte jeg meg få tenke mest 
mulig på hans nærmeste familie og 
venner, og ikke noe særlig på at han 
var en «kjendis» og at media var til 
stede.  I ettertid har det vært veldig 
mange tilbakemeldinger fra kjente 
og ukjente, og det er tydelig at mange 
opplevde at det ble en fin og verdig 
avskjed. Jeg har aldri før lest opp 
krans fra Kongehuset og Regjerin-
gen, men det var vel først og fremst 
det folkelige som gjorde Nils Arne så 
godt likt. Han var unik og alminnelig 
på samme tid!

Som prest, er jeg dessuten overbe-
vist om at Vårherre ikke gjør forskjell 
på folk. Vi er alle like avhengige av 
Guds nåde og godhet.

– På Byåsen har du også vært med å 
lede sorggrupper for pårørende. Har 
du inntrykk av at det har blitt større 
åpenhet omkring sorg, slik at folk har 
lettere for å snakke om følelser nå enn 
tidligere?

– Folk er veldig forskjellige, heldig-
vis! Samtidig er det nok en større 
åpenhet for å snakke om hvordan vi 
har det inni oss. Det tror jeg kan være 
bra, men ingen skal måtte tvinges til å 
åpne seg. Det er viktigere å være ærlig 
og ekte, enn å åpne oss for enhver 
pris! 

Sorg er normalt. Ulike reaksjoner 
er også helt vanlig. Hvis en har noen 

som en føler seg trygg på, er det som 
regel godt å snakke om den som er 
død. Godt for oss, samtidig som det 
er fint å hedre et menneske ved å ta 
vare på minnet og minnene.

– For pårørende kan det ligge en trøst 
i musikken som brukes i en begravelse, 
enten det er orgelmusikk, solistinnslag 
eller salmer. Men salmene kan også 
bety noe ekstra når vi er ved andre 
korsveier i livet. Har du en favo-
rittsalme – og hvorfor betyr i så fall 
akkurat denne salmen noe ekstra for 
deg?

– Jeg er veldig glad i salmer, og 
med en ektefelle som har sunget mye 
folketoner, har jeg kanskje blitt litt 
ekstra glad i salmene med musikk fra 
folkemusikken. 

Min favoritt heter «Lær meg å 

kjenne dine veie.» Teksten ble skrevet 
for litt over hundre år siden, og melo-
dien er en norsk folketone fra Åseral. 
Salmen ble brukt i en voksendåp for 
en ung kvinne som på kort tid hadde 
opplevd å miste både sin far og et 
barn i sin familie. Da ble det flere 
formuleringer i denne teksten som 
fikk ekstra mening:

«Men vil din sterke hånd meg lede, 
jeg aldri feil på målet ser, og for hvert 
håp som dør her nede, får jeg et håp i 
himlen mer.» 

Senere har jeg ofte kjent at denne 
salmen godt kan være en bønn for 
mitt liv og mitt arbeid som prest:

«Lær meg å kjenne dine tanker og 
øves i å tenke dem! Og når i angst 
mitt hjerte banker, da må du kalle 
motet frem…..»

På TV fra Nils Arne Eggens  begravelse.         Foto: Skjermdump fra NRK

VELKOMMEN TIL LAMMELEIR PÅ BAKKSÆTRA
22-24.APRIL 2022  ALDERSGRUPPE: 5-7. KLASSE

Påmelding til Anne Sødal Aadland tlf. 90049873 
eller e-post: larsbirg@online.no. Flere 
opplysninger får du hos Anne.

Hjertelig velkommen på Lammeleir!!

Hilsen Bakksætra/NMSU
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I skrivende stund så er vi godt 
inne i det nye året 2022, og året 2021 
er på mange vis et avsluttet kapit-
tel. I forbindelse med årsoppgjør 
og årsmeldinger så tar en gjerne et 
tilbakeblikk på året som har gått, og 
det blir trukket frem tallmateriale og 
statistikk som en viser til. Pr. 4. kvar-
tal 2021 så var det 18 502 innbyggere 
i Orkland kommune, hvorav 15  015 
er medlem av Den norske kirke. 
Orkland er en kommune i vekst og 
i 2021 så økte altså innbyggertallet 
i kommunen, hovedsakelig grun-
net tilflytting. Det er fortsatt fire av 
fem personer som er medlem av Den 
norske kirke i Orkland, selv om det 
var en liten nedgang fra 82 % i 2020 
til 81 % i 2021. 

Det er gledelig at det er veldig 
mange som velger dåp i kirka! I 
løpet av fjoråret så var det totalt 125 
døpte i Orklands åtte sokn; Agdenes, 

Geitastrand, Løkken, Meldal, Orkan-
ger, Orkdal, Orkland og Snillfjord. 
Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) så 
ble det for Orkland kommune født 
171 barn i 2021. Det var 172 perso-
ner som gikk bort i løpet av fjoråret. 
Gravferd i den lokale kirken er, og 
har lenge vært, førstevalget for de 
fleste. Ni av ti døde i Orkland ble 
gravlagt etter seremoni i Den norske 
kirke. Alle innbyggere har rett til fri 
grav på gravplass i kommunen de 
bor i, og gravlegging skal skje med 
respekt for avdødes religion eller 
livssyn. I desember 2021 så vedtok 
kommunestyret i Orkland kommune 
å øke festeavgiften for kistegrav (etter 
frigravperioden) fra kr 175,- pr. grav 
pr. år til kr 250,- pr. grav pr. år. Feste-
avgiften faktureres for 5 år ad gangen, 
og fakturaen kommer enten på våren 
eller på høsten.

I løpet av fjoråret ble det feiret litt 

SILJE YSLAND

Kirkevergens spalte

Lensvikdrakten
– fem prosent av salget går til Lensvik kirke

Over: Skaperne av Lensvik drakten: Gunhild Anna Landrø t.v og Randi Ysland. 

Til høyre: Faksimile fra spesial blad om bunader i Norsk Ukeblad.

På bildet: Line Mjønes Indergård.

over 200 gudstjenester i våre elleve 
kirker. Det var litt over 9700 deltagere 
i gudstjenestene. Gjennomsnittet i 
2021 var 48 personer pr. gudstjeneste. 
I Orkland i fjor var det 160 ungdom-
mer som gjennomførte konfirmasjon, 
og årets konfirmasjoner står nå like 
om hjørnet. Det er noe vi ser fram til 
med glede og spenning!

Først påske – og en riktig god 
påske ønskes dere alle! Ta vare på 
hverandre!

Mvh Silje Ysland, kirkeverge i 
Orkland

Våren er bunadstid. Tid for konfirmasjoner og tid for 
å feire 17. mai. Vi ser at mange konfirmanter får bunad i 
konfirmasjonsgave. 

Bunad er en stor investering, og det er mange ting å 
tenke gjennom før en går til anskaffelse. De fleste velger 
bunad ut fra familietilknytning eller bosted, men noen 
velger bunaden de synest er finest uten å tenke så mye på 
tilhørighet. 

– Jeg har alltid vært interessert i bunader og drakter, 
forteller Randi Ysland. Så da Gunhild Anna Landrø og 
jeg gikk sammen om å lage ei ny drakt, var det nett-
opp ut fra tanken om å skape identitet og tilhørighet til 
bygda som var viktigst. Og for de som skaffer seg Lens-
vikdrakta, veier nok dette tungt. – Det er flere av som har 
skaffet seg drakta som ikke selv har bodd i Lensvik, men 
har aner herfra, forteller Randi.

 Så er det viktig for meg å si at det er inngått en 
avtale med Norsk Flid Husfliden der all godtgjørelse for 
opphavsrett skal gå til Lensvik kirke. Det skal utgjøre fem 
prosent av salget. Vi er glade for at vi på den måten kan 
få være med å støtte kirka, avslutter hun.

        Leif Veland
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Visste du at....

.....visste du at Schønning forteller at 
Lensvik i 1748 hadde 108 gårder og at 
omtrent en tiendepart av disse eides 
av bøndene selv, 7 tiendeparter var 
proprietærgods, og resten benefisert 
gods og krongods.

 Kilde: Nidaros av 17.2. 1920

.....visste du at Lensvik kommune al-
lerede i 1925 nedsatte en komite som 
skulle arbeide med bygging av veg 
mellom Snillfjord og Lensvik. Komi-
teen bestod av lensmann Krag, John 
Selbæk, Johan Petter Indergård og 
Ole J Singstad. (Nå, nesten 100 år se-
nere, er veien stukket, ).

 Kilde: Nidaros av 17.2.1926

.....visste du at Ole Andersen Rødli, 
(Singstad), var det første herredssty-
remedlem som i Lensvik kommune 
ble innvalgt fra Arbeiderpartiet. Og det 
påståes av lokalkjente folk at han og 
blir den siste!

 Kilde: Nidaros av 8.2.1926

.....visste du at O. K. Meier, Valseth 
var den første herredskasserer da 
Agdenes  ble egen kommune i 1896, 
en stilling han innehadde i 17 år. Han 
har æren av at kommunens regn-
skapsvesen fra første tid kom i god 
gjenge. Ved oprettelsen av Agdenes 
Sparebank i 1908 var Meier en av de 
bærende krefter, og han blev bankens 
kasserer og er det fremdeles i 1929.

 Kilde: Nidaros av 23.8.1929

.....visste du at Arnt Larsen Fremstad 
sluttet i 1900 kontrakt med Agdenes 
telefonselskap om å betjene og hol-
de lokale  for rikstelefonstasjon. Den 
årlige godtgjørelse skulde være 50 
kr, et svært lite beløp i forhold til det 
arbeide som krevdes utførdt. Da Arnt 
Larsen Fremstad ikke hadde tid til å 
passe telefonen, ble det hans datter, 
Anna Fremstad, som overtok arbeidet. 
Et arbeid hun hadde i nesten 50 år.

Kilde: Nidaros av 6.4.1934 og 7.4.1949

Agdenes historielag

Joar Tøndel

I høst ble plutselig Lensvik kirke 
mye mer synlig, etter at denne gjen-
gen hadde hatt dugnad. Det ble saget 
ned trær og greiner som inntil da 
hadde stått tett inntil kirka og langs 
gjerdet rundt kirkegården. Denne 
dugnadsgjengen har mange års 
erfaring med skogbruk og trær og 
motorsag, og arbeidet med rydding 
rundt kirka ble gjennomført uten en 
eneste skade på gjerde eller gravstei-
ner. Beate Bonvik organiserte dugna-
den.

Som en liten takk for jobben, 
inviterte Agdenes menighetsråd til 
middag på bedehuset en onsdag i 
november. Menyen var sodd og svis-
kegraut fra Marias kafé.

Stemningen rundt bordet var god, 
og det ble fortalt morsomme histo-

rier og anekdoter. Leder i menighets-
rådet, Lars Birger Aadland, fortalte 
selvopplevde, utrolig artige opplevel-
ser fra flere steder i landet. Dugnads-
gjengen fikk også boka som ble utgitt 
i forbindelse med Lensvik kirkes 
150-årsjubileum.

Vi er glade for at det finnes så 
arbeidsglade og lettbedte folk som 
denne dugnadsgjengen. Og nok en 
gang: TAKK for dugnadsjobben, og 
for at kirka i Lensvik får vist seg fram 
skikkelig!

Dugnadsgjengen bestod av Joar 
Tøndel, Per Ysland, Jørgen Landrø, 
Magnar Tøndel, Beate Bonvik, Egil 
Solem og Hans Petter Meland.

          Elisabet Selås

Dugnadsmiddag

KONFIRMANTER 2022

Maya Fremstad 
Sundgård
Agdenes

Oliver Selbæk
Agdenes

Sebastian Skavøy
Agdenes

Målfrid Spigseth
Lensvik

Marina Rødsjø 
Meland
Lensvik

Maria Selnes
Lensvik

Oliver Landrø 
Vagnild
Lensvik

Theodor Brevik
Lensvik

Kristina Sofie 
Madsen
Lensvik

Venstre side: Lars Birger Aadland, Joar Tøndel, Per Ysland og Jørgen Landrø.
Høyre side lengst borte: Magnar Tøndel, Beate Bonvik og Egil Solem.     Foto: Elisabet Selås
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Etter at flere friluftsgudstjenester 
ved Steinvassbu de seinere åra har gått 
ut på grunn av dårlig vær og føre på 
den aktuelle dagen, var det naturlig 
for Gudstjenesteutvalget å se på om 
en skulle gjøre endringer i opplegget. 
Det ble da diskutert om det kunne 
være mer gunstig å ha gudstjenesten 
ved startpunktet av skituren enn å ha 
den ved vendepunktet. Da ville det 
også være mulig for folk som ikke så 
lett kan ta seg inn i marka til å være 
til stede. Og for folk som gjerne ville 
ha en lengre tur, kunne ta turen etter 
gudstjenesten. For de spesielt morgen-
friske, kunne en stikke innom etter at 
skituren va unnagjort. Lensvik IL ble 
kontaktet med spørsmål om det kunne 
være mulig å ha friluftsgudstjenesten i 

Haraldstu. Positivt svar fra idrettslaget 
kom tilbake umiddelbart.

27. februar var siste dag av vinterfe-
rien. Været var godt og mange hadde 
funnet veien til skiløypene. Noen fant 
også veien til allrommet i Haraldstu. 
Noen i skiklær, men de fleste i sivil. 
Elektrisk piano var på plass. Det samme 
var organisten Marija. Et høyt rundt 
bord fungerte som talerstol. På bordet 
var plassert sju kubbelys i en halvsirkel. 
Hvert lys hadde sin farge, sammen var 
de som en regnbue. Denne søndagen 
var det fastelaven og det røde lyset ble 

tent. For hver uke fram 
mot påske skal det tennes 
et nytt lys. 

Tre dager hadde gått 
siden invasjonen av 
Ukraina startet, og det 
var umulig å gjennom-
føre gudstjenesten uten 
komme inn på temaet. 
Lars Sperre tok det opp  i 

Gudstjeneste 
i Haraldstu

sin preken, og biskopen hadde sendt 
ut en egen tekst som ble brukt under 
forbønnen. 

Etter gudstjenesten kunne en kjøpe seg 
"kirkekaffe" i kiosken.         Foto: Leif Veland

Full parkeringsplass ved Haraldstu.             Foto: Leif Veland

Nye ovner på vei
Leder i menighetsrådet Lars Birger 

Aadland har fått Leif Landrø og 
Halvor Sandstad, to karer med mye 
praktisk kunnskap og erfaring, med 
seg til Lensvik kirke for å diskutere 
det praktiske arbeidet med å montere 
nye ovner.   

–  Femti nye ovner er bestilt, men 
et halvt års leveringstid gjør at de 
først kommer i august, forteller Lars 
Birger. Og kanskje er det like bra at 
leveringen fremdeles er et stykke 
unna, for foreløpig er ikke finansier-
ingen i boks. 

– Vi har hatt litt omtale i to tidli-
gere nummer av menighetsbladet, 
men så langt har ikke responsen vært 
så altfor stor, fortsetter han. Men jeg 

har tro på at vi skal for det til. Vi Må 
få det til. Når jeg tenker tilbake på 
innsamling vi hadde til orgelet for 
noen år siden, tenker på den omsor-
gen folket da viste for kirka, så tror 
jeg dette skal gå denne gangen også. 
Nå planlegger vi en basar på Lensvik 
bedehus 18. mai, samt loddsalg på 
bok, og jeg tror at folk vil støtte opp.

Leif og Halvor må ned på kne for 
å inspisere kirkebenkene fra under-
siden. Hylla under setet må bort, 
konstaterer de. De nye ovnene skal 
monteres hengende under sitteben-
kene, og det må da være fri vei ned 
mot golvet slik at varmen får gå ned 
for så å komme opp foran og bak 
benken. 

– Kanskje kan vi klare å montere 
uten å måtte løsne benken fra golvet, 
sier Leif Landrø. – Det er forresten 
ikke så mye arbeid  å løsne benkene 
heller.Vi får se hva som blir enklest.

–Har dere tatt med elektrikerarbeid 
i kostnadsoverslaget? spør Halvor. 

– Både ja og nei, svarer Lars Birger. 
Vi er klar over at det blir en kostnad, 
men først må vi ha 202.000 kroner 
for å betale for ovnene. Men vi har 

30.000 kr som er satt av til gitter på 
de gamle ovnene. De får vi omdispo-
nert, og jeg tenker at de i alle fall kan 
være en start for å dekke slike utgif-
ter. Men er det et lag, en organisasjon 
eller enkeltpersoner som ser monn i 
at kirka blir oppgradert, så er vi svært 
glade for litt drahjelp, avslutter Lars. 

– Hjelp til montering skal i hvert fall 
ikke bli noe problem, svarer Leif.

Hylla under setet må bort.

 Fra venstre: Halvor, Lars Birger og Leif.

TEKST OG FOTO: LEIF VELAND

TEKST: 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 menighetsbladet 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

HILSEN FRA 
MENIGHETSRÅDET

Oldefar var en av de første til å skaffe 
seg telefon på Stord. For en nyvinning. 
I stedet for å gå lange veier, kunne han 
ta av røret og sveive på sveiva og via en 
telefondame komme i kontakt med den 
han ville møte. Et kjempeframskritt! 
Far overtok oldefars hus og jeg vokste 
opp med oldefars telefon, en flott kasse 
som hang på veggen med telefonrør på 
toppen og sveiv på sida. Oldefar levde 
for 100 år siden.

Nå går vi med telefon i lomma, og til 
og med barn ned mot 10 års alder har 
telefon. Telefonen er ikke lenger bare til 
å snakka i. Den er en liten datamaskin. 
Du har et leksikon i lomma og kan lese 
aviser og følge med i siste nytt. Uante 
muligheter! – Men det er ikke alle som 
vet så mye om hva de har av muligheter 
med instrumentet de har i lomma. De 
vet ikke at menigheten har en egen side, 
en hjemmeside hvor du kan følge med 
på det som skjer ved et par tastetrykk. 

Det må læres. I de fleste hjem er det også 
en datamaskin med større skjerm eller 
en bærbar PC.

I koronatida har vi i Agdenes menig-
het laget flere gudstjenester, både påske, 
17.mai og julaften som har blitt streamet, 
blitt tatt opp og lagt ut på nettet. Det 
betyr at alle med datamaskin, nettbrett 
eller mobiltelefon har kunnet følge med. 
Med et par tastetrykk er du i kirka og 
deltar på gudstjeneste. 2. januar i år ble 
det holdt en gudstjeneste i Lensvik kirke 
som ble streamet og lagt ut på Kirke-
rådets sider. Nær 9000 mennesker har 
vært med på den gudstjenesten via 
mobiltelefon eller PC.

Men ikke alle vet hvordan dette 
fungerer. Mange, og kanskje en større 
del av befolkningen enn vi tror, vet ikke 
hvordan du finner fram på PC-en eller 
mobilen. De føler seg mer eller mindre 
utafor. Det blir for krevende å henge 
med!

Virkeligheten i dag er ganske krevende 
for mange, for det meste er nå digitalt. 

Og utviklingen går fort videre.  Du kan 
ikke lenger sende en søknad via et brev. 
Det skal søkes via ”nettet” på et skjema 
som du må leite deg fram til. Regninger 
betales via nettbank o.s.v.

Agdenes menighetsråd er opptatt av å 
gi hjelp til å tilegne seg denne nye hver-
dagen, Vi er også opptatt av å ta i bruk 
nye muligheter for å nå ut til folk. For 
det digitale nettet gir mange muligheter 
og kan være til god hjelp. Kjære leser, du 
er ikke dum om du sliter med å henge 
med i den digitale utviklingen. Det er 
bare en kunnskap du mangler. Og her 
er det hjelp å få. Den 18.mai samles vi til 
årsfest på Lensvik bedehus. Da vil hjelp 
til å finne fram i den digitale verden 
være en del av temaet for dagen. Det 
trenger ikke være så vanskelig. Hjertelig 
velkommen til å delta da!

Vennlig hilsen
Agdenes Menighetsråd 
Lars Birger Aadland, leder
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Hjertelig takk for vennlig deltakelse, 
blomster, telefoner og pengegaver til 
hjemmetjenesten i Lensvik i anledning 
vår kjære Olav Selnes sin bortgang.
En stor takk til hjemmetjenesten og 
sykehjemmet på Hamnahaugen helse- 
og omsorgssenter i Lensvik.

Eli Oddbjørg og Kristoffer m/fam
Ingrid og Lars m/fam

Tusen takk for alle minnegaver gitt til 
Agdenes kirke i anledning vår mor 
Marit Breviks begravelse.

Håvar. Arild, Trond og Aud Ellen

Agdenes sokn takker hjerteligst famili-
en for minnegaven på kr 11.438,- gitt 
til Agdenes kirke i forbindelse med 
Marit Breviks begravelse den 
18. februar.

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, 
blomsterhilsener og minnegaver til 
Storvatnet friområde ved vår kjære 
mor Oddlaug Synnøve Nordgård sin 
bortgang.

Odd, Mari og Bodil med familier

Storvatnet friområde takker familien 
for minnegaven gitt til Storvatnet i 
forbindelse med Oddlaug Nordgårds 
begravelse.

Storvatnet Vel

Hjertelig takk for blomster og hilsener 
i forbindelse med vår mamma Solfrid 
Lein sin bortgang.

Ole og Ingvald Arne

Agdenes sokn takker hjerteligst 
familien for minnegaven på kr 5.397,- 
gitt til Agdenes kirke i forbindelse med 
Yngvar Alstads begravelse den 
29. desember.

Jeg vil på vegne av Ingdalen Vel få lov 
å takke for pengegaven som ble gitt 
i forbindelse med Pål Tangviks bort-
gang.                                                    

    v/ leder Oddny Tangvik

En varm takk for alle vennlige hilsener 
og kondolanser, blomster, omtanke og 
hjelp i forbindelse med mor, Dagrun 
Tofte Landrøs, bortgang og bisettelse. 
Takk også for pengegaver til Skisporets 
Venner. 

Kristin, Oddny og Gunnhild med 
familier

Hjertelig takk for all vennlig omtanke, 
blomster og hilsener i forbindelse med 
Frida Olivia Johnsens bortgang og 
begravelse.
Takk også for minnegaver til trivselstil-
tak ved Hamnahaugen Helse og Om-
sorgssenter, for god pleie og omsorg.

Tove og Nikolay
Otto og Sissel

Eva og Jens

Agdenes sokn takker hjerteligst famili-
en for minnegaven på kr 16.285,- gitt 
til Agdenes kirke i forbindelse med Jan 
Egil Myhres begravelse den 
24. februar.

Misjonstreff NMS på 
Lensvik bedehus

Torsdag 31. mars kl. 18
Torsdag 28. april kl. 18
Torsdag 26. mai kl. 17

Å RS F E ST  AG D E N E S  M E N I G H E T
I  L E N SV I K  B E D E H U S 

onsdag 18. mai kl. 19
- Digitalt arbeid i menigheten.
   Vi får besøk av Magne Vik Bjørkøy som vil fortelle om kirkens satsing              
   på TV og internett. Magne er kjent fra NRK, men arbeider nå i kirken,  
   nettopp innen dette området.
- Basar til inntekt for nye ovner i Lensvik kirke.
- Blandakoret 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

AGDENES KIRKE
11.09.21      Emma Fremstad Sivertsen
11.09.21      Stina Fremstad Sivertsen

LENSVIK KIRKE
05.12.21      Oda Eline Sterten
05.12.21      Jonas Grønningen Fornes

AGDENES KIRKE
Yngvar Alstad   
 Død 14.12.21 (f. 1943)
Unni Gunelie Isaksen-Aune  
 Død 02.02.22 (f. 1955)
Marit Brevik    
 Død 12.02.22 (f. 1936)
Jan Egil Myhre   
 Død 13.02.22 (f. 1956)

LENSVIK KIRKE
Solfrid Lein    
 Død 23.01.22 (f. 1935)
Dagrun Tofte Landrø  
 Død 21.02.22 (f. 1935)

INGDALEN KIRKE
Pål Tangvik   
 Død 28.12.21 (f. 1963)



KONFIRMASJON

AGDENES KIRKE 
lørdag 7. mai kl. 10.30

OG

LENSVIK KIRKE
lørdag 7. mai kl. 13

Begge ved sokneprest 
Lars Sperre
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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



5. juni – Pinsedag
Ingdalen kirke kl. 11: Høytidsguds-
tjeneste ved Lars Birger Aadland.
Tekst: Johannes 14:23-29.
Takkoffer til IKO – Kirkelig pedago-
gisk senter

19. juni – 2. søndag i treenighets-
tiden
Fjølåsen kl. 12: Friluftsgudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Tekst: Johannes 3:1-13.
Takkekollekt til menighetens arbeid
Ta med mat og drikke.

26. juni – 3. søndag i treenighets-
tiden
Lensvik kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Tekst: Markus 10:13-16.
Takkoffer til Tro og medier

Ved alle takkoffer kan Vipps#115451 benyttes

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. 

GAVE
TIL MENIGHETSBLADET

Velkommen til gudstjeneste

Returadresse: 7316 
Lensvik

3. april – 4. søndag i faste
Lensvik kirke kl. 18: Samtaleguds-
tjeneste ved Lars Sperre.
Konfirmantene deltar.
Tekst: Johannes 6:24-36.
Takkoffer til menighetens kofir-
mantarbeid.

10. april – Palmesøndag
Leksa grendehus kl. 11.15: Guds-
tjeneste ved Lars Sperre.
Tekst: Johannes 12:1-13.
Takkoffer til Kirkens nødhjelp
Fergeavgang fra Værnes kl. 10.40,
retur etter gudstjenesten.

14. april – Skjærtorsdag
Lensvik bedehus kl. 18: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Kveldsmåltid.
Tekst: Johannes 13:1-17.
Takkoffer til Lensvik bedehus

15. april – Langfredag
Lensvik kirke kl. 11: Pasjonsguds-
tjeneste ved Lars Sperre.
Tekst: Johannes 18:1-19:42.

17. april – Påskedag
Agdenes kirke kl. 11: Høytidsguds-
tjeneste ved Lars Birger Aadland.
Tekst: Johannes 20:1-10.
Takkoffer til Det norske bibelselskap

7. mai – Lørdag
Agdenes kirke kl. 10.30: Konfirma-
sjon ved Lars Sperre.

AGDENES LENSVIK INGDALEN

Lensvik kirke kl. 13.00: Konfirma-
sjon ved Lars Sperre.
Tekst: Johannes 14:1-11.
Takkoffer til menighetens konfir-
mantarbeid.

17. mai – Grunnlovsdag
Lensvik kirke kl. 10.30: Festguds-
tjeneste ved Lars Sperre.
Tekst: Lukas 17:11-19.
Takkoffer til menighetens barne- og 
ungdomsarbeid

22. mai – 6. søndag i påsketiden
Agdenes kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Tekst: Matteus 6:7-13.
Takkoffer til Sjømannskirken, den 
norske kirke i utlandet


