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I DENNE UTGÅVA AV menighets-
bladet vert det snakka ein del om 
dugnad. På side 18 har me til dømes 
annonsering av ein dugnadskonsert 
til inntekt for nye omnar i Lens-
vik kyrkje. I det heile er det ein stor 
dugnadsaksjon i gang for å få pengar 
inn til omnane. Leiar i soknerådet 
Lars Birger Aadland sa under årsfes-
ten at vi er godt vane med å jobba på 
denne måten og viste til måledugna-
den ved Agdenes kyrkja, oppføring 
av nytt sanitæranlegg ved Ingdalen 
kyrkje og felling av trær ved Lens-
vik-kyrkja. Dette er ein måte for å få 
ting gjort på hurtig og effektivt. Det 
er ein villa arbeidsmåte. For det første 
har ikkje soknet råd til å setja slikt 
arbeid bort, og for det andre skapar 
dugnaden entusiasme, samhald og 
eigarskap til prosjekta. For kyrkja er 
det ein fin måte å knyta gode band til 
kyrkje lyden.

I år har vi «Frivillighetens år». Der 
skal ein prøva å setja fokus på det 
frivillige arbeidet. Det finst fleire 
definisjonar på kva frivillig arbeid 
er. Definisjonane er ofte tekniske og 
listar ofte opp ulike element som må 
vera til stades. Det som går att er at 
jobben som blir gjort er ulønna og 
at det må ha ein positiv effekt for 
samfunnet. Dugnadsprosjekta som er 
nemnde ovanfor er definitivt frivillig 
arbeid.

Er så dugnad og frivillig arbeid 
det same? Eg trur kanskje ikkje det 
er det. Eg skreiv om dugnad i leia-
ren for halvanna år sidan. Der tolka 
eg dugnad som eit prosjekt. Ulønna 
arbeid som hadde ei tidslinje.

Ikkje alt frivillig arbeid har ei slik 
tidslinje, og det er ikkje sikkert at 
arbeidet i seg sjølv er klart definert 
heller. Eg las ein plass at kyrkja har 
ti gonger fleire frivillige enn dei har 
tilsette. Ei kyrkje utan frivillige er 
utenkjeleg. Det går berre ikkje opp. 
Prøv å tenkja tanken.

Og mange av desse frivillige får 
ikkje den takken dei fortener. Dei gjer 
ofte ein jobb som ikkje viser så godt, 
gjer det i det stille, og ofte vil dei 
ikkje ha merksemd heller. Eg kjen-
ner ikkje til alt frivillig arbeid i soknet 
her, så å starta lista opp, vil vera dømt 
til å mislukkast. Men det hadde vore 
på sin plass. Eg vil likevel gje eit 
døme, eit døme som kan represen-
tera alle dei frivillige. At dette bladet 
har hamna i postkassen din, er ikkje 
sjølvsagt. Her i soknet vert det køyrt 
av folk som ser at her kan dei gjera 
ein innsats. År ut og år inn heldt dei 
på, aleine frå postkasse til postkasse. 
Og vi som hentar bladet i postkassen, 
sender vi ein stille takk til dei? 

Hadde dei ikkje fortent det alle 
desse jamenneska som får ting til å gå 
rundt utan at vi merkar det? 
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Nærhet 
på avstand

Av sokneprest Lars Sperre

En tidligere biskop sa flere ganger at «det som 
kjennetegner trøndernes forhold til kirken, er 
en nærhet på avstand». Vart du fornærma, no? 

Vel, jeg er ikke så sikker, hvis du er mer opptatt av å 
være ærlig enn på vakt. Først er det uansett viktig å 
få definert hva som ligger i påstanden om «å ha en 
nærhet på avstand til kirken». 

 Jeg husker denne biskopen flere ganger 
snakket om hva han la i det – og mente folk i Trøn-
delag hadde et nærmere forhold til kirken sin, hvis 
det kunne være på det ytre plan. Det betyr at det er 
viktig at kirkebygget blir holdt vedlike, at kirkegår-
den er pen – ja, at det ser skikkelig ut rundt kirke-
bygget og på selve kirken. 

 Derfor stiller også mange opp når det er 
dugnad på kirkegården, eller når et kirkebygg skal 
pusses opp. Et eksempel på dette er dugnadsinnsat-
sen som ble foretatt da Agdenes kirke skulle males 
for et par år siden, og når de store trærne ved Lens-
vik kirke ble felt av en ivrig dugnadsgjeng. Uten 
en slik innsats kunne vi ikke klart å få utført dette 
viktige arbeidet.

 Men fra å stille opp utendørs til å bevege 
seg innendørs – ja, da virker det som om det er en 
høyere terskel. Rett nok er det en viktig del av kultu-
ren å stille opp ved livets korsveier, som dåp, konfir-
masjon, vielse og gravferd. Men når det kommer til 
deltakelse ved vanlige gudstjenester virker terskelen 
høyere. Da skal det mere til. 

 Det er mange grunner til at det er slik. En 
forklaring flere kommer med er at de ikke er vanlige 
kirkegjengere, men går dit når det er noe de er berørt 

av. Dette gjelder ved de korsveiene jeg nevnte. Men 
å utvide forholdet til kirken slik at det også skal 
gjelde vanlige søndagsgudstjenester – ja, det kan sitte 
lenger inne. Derfor har jeg også flere ganger rundt 
om i Trøndelag hørt folk si: «Æ e glad i kirka mi, 
men e itj nån kirkgjengar».

 Det er her jeg tror vi er ved kjernen i begre-
pet «nærhet på avstand». En kjerne ingen bør 
skamme seg over. For i dette kan det også ligge en 
respekt for det hellige, som kommer til uttrykk ved 
at «dit går vi når vi har en grunn til det». Samtidig 
føler også noen seg ikke verdige nok, ikke gode nok 
til å gå jevnlig i kirken. Dette kommer også fram når 
vi feirer nattverd, når ikke alle går fram. Hvorfor det 
er sånn vet bare den som blir sittende.

 «En nærhet på avstand» kan også brukes om 
årsaken til at vi feirer pinse, nemlig Den hellige ånd. 
For mange av oss kan oppleve at Den hellige ånd 
befinner seg på avstand – samtidig som denne ånden 
har som oppgave å skape nærhet til Gud. Den hellige 
ånd er en kraft som virker av seg selv, og uavhengig 
av vår egen innsats. Den kommer oss nær, men fra 
avstand.

 Den hellige ånd blir til stadighet sendt oss 
fra Gud, og denne ånden kan vi motta i nåde. Vi får 
Den hellige ånd når vi døpes, som betyr at vi legges 
i Guds hender. Dette betyr også at Gud er med den 
enkelte av oss på livsveien, gjennom alle de gode og 
alle de vanskelige dagene. Gud er nær oss, selv om vi 
ikke alltid føler det sånn. Gud er nær, men samtidig 
på avstand.
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sett og hørt

kommer

10. APRIL

Gudstjeneste på Leksa palmesøndag
Endelig palmesøndags-gudstjeneste på Leksa igjen. Nå var 
det tre år siden sist. Dårlig vær med snø- og sluddbyger 
gjorde nok sitt til at færre tilreisende tok turen. Men for de 
som tok seg ut, var det en trivelig dag.

Med en gammel skipsklokke ble det ringt til gudstjeneste. 
Promenaden stilte som vanlig trofast opp med friske toner 
til salmene og Lars Sperre ledet gudstjenesten.

Etterpå kunne en få kjøpt vafler og kaffe, og pølse med 
brød for dem som ønsket det. 

Promenaden holdt en liten konsert før orkesteret og de 
tilreisende måtte pakke sammen for å rekke ferga.

                 Leif Veland
13. MAI

Vaksefolktreff i Vassbygda
Fredag 13. mai arrangerte Agdenes historielag sammen med 
UL Glimt Vaksefolktreff i Åsheim. 

Tema for kvelden var Amerikafarerne. Mere presist folk 
som reiste fra Vassbygda til Amerika. Mange reiste over fra 
bygda her. En del reiste over både en, to og tre ganger, men 
endte til slutt opp i gamlelandet, mens andre reiste over og 
ble værende. Vi fikk høre historier om folk som gjorde det 
godt «over there» og om han som ble sendt i krigen for USA 
og mistet beinet. Og vi fikk høre Astrid Rausteins egne erfa-
ringer om det å imigrere – for en periode.   
      Leif Veland

17. MAI

Familiegudstjeneste fra Lensvik kirke
Endelig kunne vi samles til ordentlig festgudstjeneste igjen 
17.mai! 

Gudstjenesten ble ledet av prost Dagfinn Thomassen, 
og Lensvik blandakor sang flott under ledelse av Marija 
Druzijanic. Gunhild Landrø delte ett av sine gode 
vårdikt/17.maidikt.

Gudstjenesten ble streamet av Jon Ola Lien, med assis-
tanse av Johan Ræder, slik at gudstjenesten også kunne sees 
av de som ikke hadde mulighet til å komme i kirka.

    Marit Johanne Selbæk
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19. JUNI

Friluftsgudstjeneste på Fjølåsen
Legg søndagsturen til Fjølåsen søndag 19. juni og få med 

deg friluftsgudstjeneste i herlige omgivelser på den fineste 
tiden av året. 

De siste årene har det vært eventyrlig flott vær på disse 
gudstjenestene. Det setter en ekstra spiss på dagen. Været har 
vi ikke kontroll over, men en fin tur har vi god tro på at det 
blir uansett. 

Ta med mat og kaffe og kos deg i marka en juni-søndag. 
For de som har problemer med å gå så langt, pleier det å 
ordne seg med transport.

     Leif Veland

Foto: Leif Veland

Foto: Leif Veland

Foto: Marit J. Selbæk

Foto: Leif Veland
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I 1916 kjøpte Ole Vestgård ((Ola Smed) et hus 
som stod oppafor gården på Østgård, på øver-
sida av vegen. En jordlapp ned mot Litjvatnet, 
med Østgård på eine sida og Jørrestolen på 
andre sida, fikk han også kjøpt. Huset flyttet 
han ned til jordlappen og kalte det Solvang. 
Siden har huset og jorda vært i familiens eie. 
I 2017, nøyaktig hundre år etter at oldefaren 
fikk skjøte på småbruket, tok Magne Østgård 
sammen med Lin Berit over stedet. 

Rutetabell bak panelet
Den eldre delen av huset hadde solide 
tømmervegger, og Magne og Lin Berit så 
potensialet i disse veggene. De ville gjerne ha 
tilbake litt av det gamle preget av huset. Det 
gamle malte veggpanelet måtte bort, tømmer-
veggen skulle få skinne igjen. En smule over-
rasket ble de da to gamle ruteplaner kom 
til syne under panelet. Rett på den gamle 
tømmerveggen hang de, festet med tre rustne 
tegnestifter. Ytterst hang Ruteorden for 1904-

Fant rutebåt-
historie i veggen

En rutetabell skjult 
bak et veggpanel kan 
gi oss innblikk i livet, 

både små og store 
hendelser,  slik det 

var for 120 år siden.
TEKST: LEIF VELAND
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DS Einar Tambarskjælver.  Foto: Skjermdump
        DS Levanger.   Foto; Skjermdump

Ruteorden. Rulleringsplan for de tre båtene,

05, en slags rulleringsplan for de tre 
dampskipene som gikk i området. 
Innenfor hang en mer detaljert rute-
plan med anløpssteder og tidspunkt. 
Sommer-Rute stod det, flankert av 
1904 på høyre og venstre side. April 
og september var slått sammen til en 
enhet med samme avganger. Mai til 
og med august var selve sommerru-
ten.

Hvorfor valgte noen å kle inne 
disse rutetabellene, og hva gjorde 
egentlig Ruteorden på veggen? Det 
var jo bare en rulleringsplan som 
mannskapet på båtene og selskapet 
hadde nytte av. Hadde de hengt ved 
ekspedisjonen på kaia, hadde det gitt 
mening.

Tidligere eier
Skal en ruteplan ha en funksjon, må 
den være tidsrelevant. En ruteta-
bell for 1904 er mest aktuell det året. 
Derfor var det mest trolig at det var 
den forrige eieren, han eller hun som 
bodde i huset i 1904, som festet rute-
tabellene på veggen. Etter tips fra folk 
i bygda og hjelp fra lokale slektsgran-
skere, finner vi fram til den tidligere 
eieren. Den forrige eieren skal ha 
vært Ole Evensen Hermanstad, en 
innflytter fra Ler. Og når en så får vite 
at Hermanstad var første poståpneren 
i Mølnbukt, begynner ting å falle på 
plass. Posten åpnet kontor i Møln-
bukt 1.10 1903, og i postens arkiver er 
første poståpneren titulert som 
Ds.eksp. O. Hermanstad. Jeg regner 
med at forkortelsen står for Damp-
skipekspeditør. Hermanstad var altså 
dampskipsekspeditør og postmann i 
1904! Ikke så rart at han hadde rute-
tabellen på veggen. At Ruteorden 
hang ytterst, gir nå også mening. Seks 
anløp for uka, tre hver veg, var det 
mulig å holde styr på, men med en 
ruteplan som rullerte hver uke, kunne 
det være vanskelig nok å vite hvilke 
skip som ville anløpe.

Så døde kona til dampekspeditø-
ren i 1909, og Hermanstad reiste fra 
bygda. Huset må etter hvert ha blitt 
ledig for salg. Ole Vestgård kjøpte det, 
flyttet det ned til sin nye teig og fikk 

med rutetabellene på kjøpet.

Dampskipshistorie
Og så var det dette med to selska-
per på samme ruteplan. At det fantes 
rutetrafikk på begynnelsen av 1900, 
var jeg for så vidt klar over, men at 
to selskaper delte ruteplan i samme 
område, fanget min nysgjerrighet.        

Innherred er jo området innerst i 
Trondheimsfjorden, hva gjorde deres 
selskap og skip her ute ved kysten? 

Nå begynner historien å bli ganske 
komplisert. Jeg må lese meg opp. Og 
det viser seg at vi må ta enda et steg 
tilbake i tid. 

På 1860-tallet konkurrerte Levan-
ger og Steinkjer om rutetrafikken i 
indre deler av Trondheimsfjorden. 
Trafikkgrunnlaget var ikke stort, 
og to selskaper var i meste laget om 
begge skulle overleve. Levanger ville 
gjerne samarbeide, men Steinkjer 
avslo. Det endte med at Levanger 
skaffet seg et enda større skip for å 
utkonkurrere Steinkjer. Slik gikk det 
til at begge selskaper måtte se seg om 
etter nye områder å trafikkere. Og 
begge så mot ytre Trondheimsfjorden. 
Her var det bare dampskipet Nidaros 

forts. neste side

fra Trondheim som drev rutetrafikk, 
så her var det plass til flere. 

Men folket i ytre deler ble ikke 
fornøyd med rutetrafikken inntrøn-
derne ga dem og stiftet etter hvert 
sine egne selskaper. Vi fikk Hevne 
Dampskibsselskab og Uttrøndela-
gen Dampbaatselskab. Ei tid var det 
til sammen sju dampskipsselska-
per i Trondheimsfjorden og til dels 
konkurrerte de om de samme passa-
sjerene. 

Kart over området. 1907.

Foto: A
rne Frem

stad
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Tid for fusjonering
Staten måtte inn med 
statsstøtte, men krevde 
til gjengjeld at selska-
pene skulle samarbeide 
om rutene. I indre 
Trondheimsfjorden slo 
tre selskap seg sammen 
til Indherreds Damp-
skibsselskab og i 1904 
slo Hevne Dampskibs-
selskab og Uttrøndela-
gen Dampbaatsamlag 
seg sammen til Fosen 
Aktie-Dampskibssel-
skab. I ytre del ble det 
ble inngått en samar-
beidsavtale mellom 
Fosen og Indherred der Fosen skulle stille 
med to båter og Indherred med en.

Så rutetabellen som hang i stua hos Magne 
og Lin Berit må ha vært Fosen Dampskibs-
selskab sin første rutetabell i det nystiftede 
selskapet. Dampskipet Rein hadde Uttrøn-
delagen Dampbaatsamlag med inn i det nye 
selskapet mens Hevne Dampskibsselskap 
stilte med DS Einar Tambarskjælver. Båten 
som Indherred stilte med, var den noe eldre 
DS Levanger – egentlig en gammel hjuldam-
per som var bygget om til propelldrift. 

Rutene i ytre del
Studerer en Ruteorden for vinteren 1904-05, 
ser en at skipene rullerte etter en fast plan: 
Ei uke på Hemne-ruta pluss en tur til Hitra, 

DS Rein var båten Uttrøndelagen tok med inn i det nye selskapet. 

Inngående ruter april og september 1904.

ei uke til Stjørnfjorden og ei uke fordelt på 
Frøya, Hitra og Halten. Mølnbukt og Stav-
øya var en del av Hemne-ruta og hadde anløp 
tre dager for uka hver veg, og det tok rundt 
fem timer inn til Trondheim. Skulle en reise 
fra Kyrksæterøra til Trondheim, tok turen litt 
over tolv timer. Lensvik var både Hemne-ruta 
og båten til Stjørna innom, mens Ingdalen 
og Selva bare hadde besøk av Stjørna-ruta. 
Rutene til Hitra, Frøya og Halten hadde ikke 
anløp på sørsida av Trondheimsfjorden. Som 
en kuriositet: Turen til Halten startet fra 
Trondheim klokka 12 på kvelden og en var 
framme på Halten kl. 16.45 neste dag. 

Den videre historien om rutetrafikken i 
ytre Trondheimsfjorden forteller ikke rutepla-
nen hos Magne og Lin Berit oss noe om. Den 
avslutter sin historie i 1905, men rutetrafikken 
stoppet ikke der. Dampskipene Fosen, Frøya, 
Yrjar og Hitra ble med noen få års mellomrom 
satt i trafikk og DS Rein og DS Einar Tambar-
skjælver kunne etter hvert pensjoneres. I 1912 
ble samarbeidsavtalen med Indherred DSS 
oppsagt og DS Levanger solgt.

Ringvirkningene rutetrafiken hadde for 
kystbygdene har vært store. I ei tid der det 
nesten ikke fantes vegnett, var rutebåttrans-
porten livsnerven for kystdistriktene. En 
tenker oftest på passasjertrafikken, men  
minst like viktig var godstransport og postle-
vering. Så viktig var båtanløpene for ei bygd 
som Vassbygda at navnet på anløpsstedet 
begynte å ta over og true bygdenavnet.

Men det er en annen historie.... 

Foto: S
kjerm

dum
p
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Barna møttes på bedehuset
Mandag 4.april dro gjengen i SANG 
& SÅNT på tur til Vassbygdens bede-
hus. Der møtte de barn og voksne 
tilknytta Lysheim skole (og barneha-
gen.) 

Det er alltid gøy med tur, og man 
trenger ikke dra så langt.

Korgjengen sang litt, så snakka 
Marit Selbæk litt om påska, litt 
allsang, og så ble det hobbyaktivitet 

med kunstnerisk utfoldelse. Alle laga 
forskjellige fugler. Disse blir å finne i 
kirkene våre. 

Det hele avslutta med kveldsmat 
sammen. Det virka som om at det var 
stor trivsel denne kvelden. Gode hjel-
pere, i tillegg til foreldrene, var Gerd 
Valset, Johan Livard Mosdal og Torild 
Brevik. 

         Marit Johanne Selbæk

Foto: Leif Veland

Foto: Leif Veland
Foto: M
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Marija Cubrilo Druzianic er en av fire 
kantorer i Orkland-menighetene. De 
andre er Johanne Bjørkhaug, Barbara 
Wrobel og Piotr Wrobel. På folke-
munne kaller vi dem organister, men 
det er ikke en beskyttet tittel.

Marija er oppvokst med den katol-
ske kirke i Serbia. Da hun kom til 
Norge for få år siden, ble hun medlem 
i Den norske kirke. Her føler hun seg 
mer hjemme med sin tro.

Hun opplever at Den norske kirke 
setter pris på kirkemusikere. Det 
jobbes med rekruttering, det er gode 
muligheter for videreutdanning og et 
god miljø.

Salmetekstene må hun gå nøye inn 
i. Helst finne salmer der teksten nyan-
serer og utdyper dagens prekentekst. 
For å få frem innholdet i en salme, 
legger hun på forskjellige klanger, for 
på den måten å forsterke musikalsk 
det som sies i det enkelte vers. Marija 
tror at arbeidet med salmetekster har 
gjort henne bedre i norsk.

Marija er tilknyttet Agdenes og 
Snillfjord sokn. Her må hun bli kjent 
med den lokale tradisjonen. Hva 
er aktuelt for menighetene, og hva 
liker de her? Hun setter stor pris på 

tilbakemelding, snakker med folk 
på kirkekaffen.  Folk er flinke til å 
komme med tilbakemeldinger og 
forventning til musikken. Jeg snur 
kanskje ikke alltid kappen etter 
vinden, men ønsker også å utfordre 
litt. Gjerne gi folk noe de ikke visste 
at de ville ha.

Salmekveld er et fint arrangement 
der en kan få oversikt over hva folk 
liker og ønsker, og samtidig prøve ut 
noe nytt. I en uformell atmosfære å 
kunne øve sammen på nye salmer. 
Det finnes mange fine “nye” salmer 
med et språk som ligger nærmere 
slik vi uttrykker oss i dag. En salme 
som ble populær veldig raskt var 
“Måne og sol”, som kom på midten av 
-70-tallet. Mye godt arbeid ble gjort 
i Den norske kirke på den tiden. I de 
senere år er det laget en digital salme-
database, et godt hjelpemiddel for oss 
som jobber i kirken.  Det er viktig å 
ta inn nye salmer, og samtidig møte 
behovet for gjenkjennelse og tilhørig-
het ved å kunne synge med.

 
Ved to av livets viktige seremo-

nier, er det vanlig at de berørte vil 
sette et personlig preg på det som 
skal skje. Ved valget av kirkelig sere-
moni ved bryllup og begravelse, er 
det visse elementer som følger med. 
Når det gjelder det musikalske er det 
mange muligheter, ofte mer enn det 
folk forventer. Marija ønsker gjerne å 
snakke med de involverte, og komme 

dem i møte. “Men jeg er ingen Juke-
box”, sier hun. Vi kirkemusikere er 
en ressurs i kirka, og vil gjerne at folk 
skal bli fornøyde.

Hvis jeg skulle ta frem en salme 
som jeg er blitt spesielt glad i, må det 
bli “Din hånd i min”, skrevet i 2004 
av Eivind Skeie, og tonesatt av hans 
sønn Sindre Skeie. Den fant sin vei 
frem blant brudeparene og ble en 
av de mest populære salmer i bryl-
lup, mest sannsynlig på grunn av at 
i teksten henvender de seg direkte til 
hverandre. Teksten er kjønnsnøytral, 
og er tatt med i utvalget i 2017 i tråd 
med Ny vigselsliturgi.

Musikk kan nå inn til oss og gi 
opplevelser der ord kommer til kort. 
Lydbølgene flyter gjennom kirka og 
i kroppen. I kirkerommet med sin 
kunst og arkitektur, kan musikken gi 
oss gode felles opplevelser. Meditativ 
musikk skaper en atmosfære som kan 
gi rom for å komme i kontakt med 
følelser.

Nordmenn er flinke til å bruke 
naturen til å få kontakt med sitt indre, 
bare naturlige lyder bryter stillhe-
ten. I kirka kan musikken gi lignende 
opplevelser.

Takk Marija, for et innblikk i en 
kirkemusikers arbeid. Og vi deler 
ønsket om at alle som kommer til 
kirka skal få gode opplevelser i ord og 
toner!

Med menigheten i sladrespeilet
TEKST OG FOTO: LIV INGER KVALHEIM
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Maidagene i Trøndelag kan by på 
litt av hvert. I år kunne vi endelig 
feire konfirmasjon og konfirman-
ter på skikkelig vis, uten alle tidli-
gere pålagte restriksjoner. I løpet 
av mai og første helga i juni så har 
det vært konfirmasjoner i de fleste 
kirkene våre og i samtlige åtte sokn 
og menigheter. Det er stor stas å 
kunne gjennomføre konfirmasjoner 
på tradisjonelt, godt og solid vis – og 
til glede for de over 160 konfirman-
tene med familie, slekt og venner! 
Det er vi i kirka i Orkland veldig 
glade, stolte og takknemlige for! 
Gode og dyktige medarbeidere og 
frivillige har gjort dette mulig, og en 
stor takk rettes til alle som står på og 
driver godt arbeid framover! I år ble 
det også endelig mulig å kunne møtes 
og feire 17. mai og Grunnlovsdagen 
på ny, for første gang siden 2019! To 
år med pandemi har gjort noe med 
folk, og mange har nok savnet både 
samvær og nærhet. Endelig kan 

vi møtes uten å holde meteren og 
avstand. Endelig kan vi være sammen 
og til stede! Og alle er hjertelig 
velkomne!

Det pågår en god del omfattende 
vedlikehold- og bygningsprosjekter 
for og rundt kirkene og ved gravplas-
sene i Orkland kommune for tiden. 
Kommunen bevilget i 2020 midler til 
restaurering av Geitastrand kirke. Der 
er arbeidet nå godt i gang for vedli-
kehold av gammel bordkledning og 
restaurering av vinduer. Grunnmuren 
for kirka er pusset opp, det blir også 
nye takrenner og nedløp og vannet 
fraktes vekk. Det er startet arbeid 
med nytt gjerde, og det jobbes med 
å få på plass festeforhold og forma-
liteter for hjemmel av grunn. Mye 
begynner å komme på plass!

I Ingdalen har det, endelig og 
omsider, vil nok kanskje mange si, 
kommet opp HC vennlig WC. Den 
gamle doble utedoen tas det fortsatt 
vare på, i tilfelle noen skulle savne 

SILJE YSLAND

Kirkevergens spalte

gammeltida noe veldig og har det 
godt i minnet at alt var bedre før. Mye 
var kanskje bedre før, og noe blir også 
heldigvis bedre med tiden. Uansett, 
av andre nyvinninger det jobbes med, 
så er det verdt å nevne navnet minne-
lund. Dette er noe vi ivrer etter å få 
på plass ved de aller fleste gravplas-
sene i Orkland kommune, helst ved 
samtlige gravplasser. Pr. dags dato 
så er det navnet minnelund i Orkdal, 
Løkken og Meldal. Det prioriteres 
å sørge for navnet minnelund ved 
Orkanger gravplass og ved Den Gode 
Hyrde på Orkanger. Dette har vært 
et sterkt behov lenge og over mange 
år, og i fjor ble det bevilget penger fra 
kommunen til dette formålet. Det er 
vi svært takknemlige for!

En riktig god sommer ønskes dere 
alle! Ta vare på hverandre!

Mvh Silje Ysland, kirkeverge i 
Orkland

Din hånd i min i kjærlighetens pakt.
Ditt ja mot mitt.
To hjerter slår i takt.
Så står vi for ditt alter, vår Skaper, mens vi ber: Vær hos oss og velsign oss i alle ting som skjer.

Mitt håp mot ditt i kjærlighet og tro.
Ditt blikk i mitt: fra nå av er vi to.
Så ber vi deg, vår Skaper, så ber vi deg, Guds Sønn: Vær hos oss og velsign oss, det er vår 
bryllupsbønn.

Mitt liv i ditt, en felles vei å gå.
Et evig håp, det samme mål å nå.
Vi takker deg, vår Skaper, som gjorde verden slik at kjærligheten finnes, så dyrebar og rik.
                               Eivind Skeie, 2004.

Din hånd i min
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En annerledes fasteaksjon

å stikke under en stol at innkomne 
midler gikk en del ned disse to årene.

Med pandemien på hell var det 
igjen mulig for folk å møtes, og med 
flere verktøy i verktøykassa enn på 
lenge, så Agdenes menighet nye 
muligheter for å samle inn midler til 
folk som så uforskyldt har havnet i 
vannkrise. Konfirmanter kunne på 
nytt ut og banke på dører, og er det 
noe pandemien har lært oss, er det 
nettopp å finne nye måter å løse ting 
på. Med Jon Ola Lien som en stor 
ressurs med alt som har med digitale 
løsninger å gjøre, i tillegg til å ha et 
sikkert blikk og masse erfaring bak 
videokameraet, har menigheten flere 
aktører som behersker det å stå foran 
kameraet. Slik har soknet funnet en 
ny måte å formidle budskapet ut til 
hele menigheten. Og en har oppdaget 
at en kan nå langt flere enn de som 
trofast møter opp i kirka.

Det ble så bestemt at en skulle 
samordne alle disse mulighetene til 
årets fasteaksjon. På menighetens 
Facebook-side og i menighetsbladet 
ble det orientert om mulighetene en 
hadde for å støtte den gode saken, 

Etter to år med begrensede muligheter til å møte folk under fasteaksjonen, åpnet muligheten seg i år 
for å ta i bruk flere virkemidler. Under nedstengningen lærte menigheten dessuten nye måter å jobbe 

på, noe en kunne dra nytte av under årets aksjon.

TEKST OG FOTO: LEIF VELAND

og det ble reklamert for direktesen-
dingen fra Lensvik bedehus som var 
planlagt. De gode gamle fastebøssene 
var å finne på butikkene, og jentene 
i barnekoret Sang & Sånt fikk også 
utdelt fastebøsser.

Fasteaksjonen handler ikke bare 
om å samle inn penger. Viktig er det 
også å skape en bevissthet rundt selve 
saken, og i tillegg skape en bevissthet 
om og et ansvar for å hjelpe andre.

Resultatet ble en tre timer lang 
direktesending fra Lensvik bede-
hus. Bedehuset var base, men med 
jevne mellomrom ble vi tatt med ut 

Som vi fortalte i forrige utgave av 
menighetsbladet, ble de to foregående 
fasteaksjonene heldigitale. Det vil si 
at det ikke var konfirmanter ute og 
banket på dørene til folk, men det ble 
i stedet kjørt en kampanje for å få folk 
til å gi enten ved å vipse, gi via SMS 
eller bruke bankkonto. Det er ikke til 

Konfirmant Kristina Sofie Madsen t.v. betjente kiosken.

Sebastian Skavøy t.v. og Oliver Selbæk sprang 
fra dør til dør og samlet inn penger.

På direktesending. Ane Svanem er i 
ferd med å bli en erfaren artist.

12     AGDENES MENIGHETSBLAD  NR. 2 - 2022



i felten der konfirmantene gikk fra 
dør til dør. Der fikk vi direkterapport 
om hvordan innsamlingen gikk. Fra 
studioet på bedehuset ledet Marit J. 
Selbæk ledig seerne mellom de ulike 
innslagene, og Lars Sperre egnet seg 
godt som intervjuer. Intervjuobjekter 
fant han i møtesalen, men var også 
en tur bortom Hamnahaugen helse- 
og omsorgssenter. Innimellom de 
direktesendte innslagene gikk infor-
masjonsvideoer fra Kirkens Nødhjelp 
på lufta. Slik kunne en få med seg 
formålet for aksjonen og få innsikt i 
Kirkens Nødhjelp sitt arbeid.

Konfirmantforeldrene stilte med 
kaker, var sjåfører ute i felten og var 
med på gjennomføringa på bedehu-
set.

Denne kvelden ble det talt opp 
19.298 kroner. Legger en så det 
sammen med det som kom inn på 

Vipps og andre betalingsmåter, blir 
totalsummen fra Agdenes sokn på 
33.835,- kroner. Et flott resultat!

Men resultatet ga seg ikke sjøl. Mye 
frivillig arbeid ble lagt ned og mye 
planlegging måtte gjøres på forhånd. 
Bare det å rigge opp alt utstyr for 
digital direktesending tok to dager for 
to personer. Koordinering og forbere-
delser krevde sitt. Men når resultatet 
ble så bra, glemmer man fort slikt.

Kirkens Nødhjelp sentralt fulgte 
med på sendingen, og rett før sendin-
gen stengte ned, tikket det inn en 
SMS med gratulasjoner for godt 
opplegg og med spørsmål om de 
kunne få bruke deler av sendingen 
foran neste års aksjon for å vise hva 
som er mulig å få til.

Mari Johanne Selnes holdt oversikt over 
pengene som kom inn.

       Mye utstyr å holde styr på. Jon Ola Lien ved spakene.Marit intervjuer konfirmantene Maria Selnes og Marina Rødsjø          
Meland etter å ha kommet tilbake etter innsamling.

Konfirmant Kristina Sofie Madsen t.v. betjente kiosken. Mølnbukt barnehage fikk 
besøk av Marit Selbæk 
før påske. Hun formid-
let påskebudskapet og 
forklarte hvorfor vi feirer 
påske. Hun lærte oss 
sangen «på Golgata stod 
det et kors». Takk for et 
hyggelig besøk!

Med hilsen   
Line Åsmul Selven  
Spesialpedagog  
– Mølnbukt barnehage

Besøk i Mølnbukt barnehage Ny misjonsavtale
Agdenes menighet har inngått 
avtale med Det Norske Misjons-
selskap (NMS) om ny misjonsav-
tale. Avtalen gjelder fra 2022 og 
fram til 2026.

Avtalen har som mål at 
Agdenes menighet skal samle inn 
10.000 kroner hvert år til prosjek-
tet. Pengene som blir samlet inn

skal gå til virksomheter NMS har i Midtøsten.
        MENIGHETEN TAR ANSVAR FOR Å:
• Be for prosjetet
• Innhente og videreformidle informasjon om 

prosjektet for å skape eierskap til det
• Gi til arbeidet for å nå innsamlingsmål
• Oppfordre til personlig givertjeneste
• Integrere misjon i hele menighetens liv

13



14     AGDENES MENIGHETSBLAD  NR. 2 - 2022

Direktesendt nett-tv fra kirken 
– med drahjelp av Covid-19

                  En samtale med Jon Ola Lien
Med lang erfaring fra TV-produksjon har Jon Ola Lien lenge hatt tro på at gudstjenester på 
nett kan nå nye grupper. Men det skulle en pandemi til for at kirka skulle ta det i bruk.

– Kan du fortelle litt om bakgrunnen
din?

– Jeg har kanskje en litt spesiell 
bakgrunn. Jeg studerte elektro- og 
akustikk ved NTNU, som den gangen 
het NTH, men innså allerede før jeg 
var ferdig med studiene at jeg aldri 
kunne være sivilingeniør med en vanlig 
kontorjobb. Jeg ville ut, ut i produk-
sjon der ting skapes. Det har kanskje 
sammenheng med at jeg har voks opp 
i en musikerfamilie. Så det var som 
lyddesigner eller lydtekniker ute på 
konserter, i radio og i studio jeg fant 
jobb etter studiene.

Over til TV
– Men vi ser deg oftest bak kamera?

– Ja, jeg har alltid hatt lyst til å utvikle 
mot TV, og da TV2 kom i gang så blei 
det plutselig et marked for frittstående 
TV-produsenter. Jeg så at dette var 
min sjanse og startet å bevege meg i 
den retning. Jeg hadde ingen formell 
utdannelse i det faget, men med hjelp 
fra min bakgrunn som lydmann, fikk 
jeg innpass. For bransjen var det vikti-
gere å se resultater enn å se papirer.

Så jeg solgte lydselskapet og gikk 
inn i et underselskap som produserte 
for TV2. Selv så jeg på dette som en 
læretid. Etter hvert dannet jeg mitt eget 
selskap, men produserte fremdeles for 
TV2, mye nyheter og aktualitet, men 

også sport og helt andre ting. Med base 
i Bodø–traktene hadde vi hele Nord-
land som arbeidsfelt. Markedet åpnet 
seg. Det ble direktesendte produksjo-
ner til storskjerm, konserter fra festi-
valer og firmaprofileringer. Etter hvert 
også nett-tv. Produksjonsmåten er jo 
nokså lik, direktesendt TV i en eller 
annen form. Flerkamera direktepro-
duksjon har liksom blitt min greie.

Flyttet til Trøndelag. 
I 2003 flyttet jeg sørover til Stjørdal og 
startet straks å knytte kontakter med 
andre i samme bransje, og i tillegg 
underviste jeg litt ved Nord universi-
tet – studieretning Film og TV-pro-
duksjon. Derfra har jeg vært med på å 
rekruttere nye folk inn i bransjen. Etter 
å ha vært innom flere selskapsmodeller, 
valgte jeg å trekke meg ut først på 2020.

– Og så kom koronautbruddet?
– Ja. En skulle tro det var et dårlig 

tidspunkt for å stå aleine. For produk-
sjonsbransjen ble det tørketid og 

permitteringer. Jeg holdt det gående 
med begravelser som ble strømmet, 
digitale seminarer og gudstjenester på 
nett.

– Ja, du har jo sammen med andre 
produsert mange gudstjenester under 
koronatida. Kan du si noe mer om det?

– Ja, nett-tv har jeg fulgt med på helt 
fra starten av og sett hvilke muligheter 
som ligger der. Nett-tv har nesten ingen 
distribusjonskostnader og produk-
sjonskostnedene kan en få ned med 
dugnadsarbeid. Så jeg har i alle år sett 
at her er det muligheter for kirke- og 
kristenliv. Man må bringe budskapet 
til torgs. Og torget det er her: På tele-
fonen, på nettbrettet eller på PC’n. Men 
dette har det ikke vært lett å få gehør 
for – helt fram til koronaen kom. Da 
ble det plutselig aktuelt, og for kirken 
en ekstremt bratt læringskurve.

Ti dager etter korona-nedstengnin-
gen i mars 2020, var vi her i soknet på 
lufta med første nett-gudstjenesten, og 
etter den har det blitt en god del flere. 

Nå nye mennesker
Det vi ser er at langt flere er innom der 
enn de vi til vanlig finner i kirka. Man 
skal være forsiktig med å lese for mye 
ut av slike tall, men selv om en ser for 
seg at bare mellom 10 til 20 prosent av 
de som har vært innom en gudstjeneste 
ser størstedelen av den, vil det likevel 
være nok til å fylle kirka flere ganger. 

Det sier oss noe om at det er et behov 
der ute. Og så sier det noe om at tro er 
noe personlig. Det skal mot til å troppe 
opp i kirka for en som ikke er så vant til 
det. Vær sikker på at hele menigheten 
får det med seg! Det å gi seg til kjenne, 
det å gå all-in, kan være vanskelig. 
Vanskeligere for noen enn for andre. 
Og mye, mye vanskeligere enn det faste 
kirkegjengere tror. Det koster. Hjemme 
ved nettbrettet er det enklere. For disse 
kan gudstjenesten ved nettbrettet være 
en innfallsport. Disse er også en del av 
den lokale menigheten.

Før sending fra Nidarosdomen.     Foto: Privat

 Jon Ola Lien       Foto: Leif Veland

TEKST: LEIF VELAND



Visste du at....

..... visste du at John Elveseter, Spon-
Jo, foruten å være en viden kjent 
sponklyver, også var en mester i å 
dressere kjøreokser? Og "det skal også 
nevnes at han for tiden har en sådan 
som er temmelig gammel".

Kilde: Fosen Blad av 10.juli 1937.

.….visste du at da Lensvik fikk sitt eget 
poståpneri, kom der post 2 ganger 
ukentlig? Ca. 10 aviser og nogen bre-
ve hver gang. Til eksempel kan nevnes 
at i året 1929 kommer ca. 130 aviser 
og mellem 40-50 brev.

Kilde: Adresseavisen av 21.juni 1929.

.….visste du at Anne Singstad, Trø-
haugen, da hun feiret sin 100- årsdag 
den 11.juli 1943, var hun stammor til 
en slekt på i alt 99 etterkommere, og 
nummer 100 ventes i disse dager. 93 
av dem lever.

Kilde: Adresseavisen av 9 juli 1943.

.….visste du at det i 1952 fortsatt var 
flere grinder på Geitastrandvegen 
som var til stor irritasjon for bilistene? 
Enkelte bilister er grindhatere i den 
grad at de tar grindene av hengslene 
og kaster dem nedover vegskrånin-
gen. Dette hendte forleden kveld med 
grinda ved Hammerfjell. Slike kan en 
vel nesten kalle «bilbanditter».

Kilde: Sør-Trøndelag av 26.8.1952.

…..visste du at Kvikneveien og Dovre-
veien i 1956 var i så dårlig forfatning 
at jordbærbilene ikke fikk kjøre? De 
søkte om dispensasjon, fikk avslag, 
men kjørte likevel. Vegsjefen opplyser 
at jordbærbilene er både for breie og 
for tunge.

Kilde: Adresseavisen av 23.8.1956.

Agdenes historielag

Joar Tøndel

RYDDEDUGNAD
 kirkegårdene

God hjelp til bortkjøring av avfall.    Foto: Hjørdis Knudsen

Etter dugnaden fikk vi servert kaffe og boller i solveggen.  Foto: Hjørdis Knudsen

Lensvik kirkegård
Årets rakedugnad var berammet til 
tirsdag 3. mai -22, men det hadde 
kommet snø i løpet av natta og det lå 
et hvitt teppe over bygda, helt ned til 
sjøen. Arbeidet ble utsatt til torsdag 
5. mai, og i 10-tida på formiddagen 
var vi i gang med å rake og rydde 
vekk løv og kvister, en gjeng på vel 
20 personer, de fleste pensjonister. 
Været var skiftende, litt surt og kaldt, 

så de fleste stilte med hodeplagg. Men 
arbeidet gikk unna. Restene etter de 
to store syrintrærne ble også fjernet. 
Arbeidsøkta ble avsluttet med kaffe 
og boller, som vanlig besørget av 
Beate Bonvik. Når en treffes på denne 
årvisse dugnaden, blir det også tid til 
en prat mellom bygdefolket og det 
bidrar til samhold. Jeg tror alle ser 
fram til neste års dugnad.

    Astrid Nora Tøndel

Agdenes kirkegård

Ingdalen kirkegård

Ryddedagen ved Agdenes kirke-
gård var i år 2. mai. Været tidli-
gere på dagen var ikke det aller 
beste, så det skremte nok noen 
bort, men de tøffeste lot seg ikke 
skremme. Under selve dugna-
den var ikke været så verst, bare 
sterk vind.

En stor takk til alle som møtte 
opp!

Dugnad Agdenes kirkegård. Foto: Janne Fremstad

Det ble også dugnad ved Ingdalen 
kirkegård. Tidspunktet som var satt 
opp passet ikke alle, så dermed ble 

det ikke en felles dugnad, men litt sån 
hver for seg. Neste år bør det settes et 
tidspunkt tidligere på dagen.
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ÅRSFEST MED BLIKKET FRAMOVER 
«Det har vært en inspirerende, motiverende og imponerende kveld». Slik oppsum-

merte prost Dagfinn Thomassen Agdenes menighets årsfest da han kom med en 
hilsen ved avslutningen av arrangementet.

TEKST: LEIF VELAND

fortelle hvor imponert han var etter å 
ha sett den nettopp fremlagte årsmeldin-
gen. Både form og innhold tok oss med 
inn i fremtiden. «Agdenes menighet 
må være en spydspiss innenfor digital 
formidling i den norske kirke», sa han.

Folks hverdag ble forandret 12. mars 
2020 da Norge stengte ned. Folk kunne 
ikke lenger møtes, dele sine tanker og 
følelser. Angst og uro for vår nye hver-
dag måtte få utløp, og folk søkte svar. 
Med en video lagt ut på Facebook av 
Kari Alvsvåg, viste Vik Bjørkøy hvordan 
folk søkte trøst og svar i ei vanskelig tid. 
Med noen ord for dagen, et Fadervår og 
velsignelse, tatt opp med telefonen og 
lagt ut på Facebook, rørte det mange. 
Åtti tusen mennesker fikk med seg 
denne korte, men vare og ærlige hilsen, 
laget med enkle hjelpemidler.

Dette er den nye hverdagen, sa Vik 
Bjørkøy. Vi må møte folk der de er. Vi må 
vite hvilke målgrupper vi skal henvende 
oss til. De fleste har etter hvert smartte-
lefon og ungdommene går med telefon i 
hånda hele tiden. Men vi må heller ikke 
glemme de eldre som ikke er der.

Etter kaffepause var det tid for åresalg 
og basar. Den gode sak var nye ovner 
i Lensvik kirke. Lars Birger Aadland 
fortalte om dugnadene ved Agdenes og 
Ingdalen kirker. Der menigheten gjorde 
arbeidet og fellesrådet tok materialkost-
nadene. På den måten skjer ting hurti-
gere. Så slik tenker vi også når vi nå må 
ha nye ovner i kirken. Denne gangen 
finansierer vi ovnene selv, og folk står 
alt klare til å montere.

Åresalget gikk med liv og lyst, og 
farge etter farge med årer måtte supple-
res. Det hadde på forhånd vært salg av 
lodd på bok, og til sammen kom det inn 
over 30 000 kroner.

Menighetsrådet har nettopp inngått 
misjonsavtale med 
Det Norske Misjons-
selskap. Ruth Marine 
Murvold fra NMS 
fikk noen minutter 
til å orientere om 
den nye avtalen for 
årsmøtet.

Lensvik blandakor hadde to 
avdelinger med frisk og flott sang, og 
avsluttet med en svingende gospel.

Det var nok flere enn prosten som 
reiste inspirert hjem fra årsfesten.

Møteleder og menighetsrådsleder 
Lars Birger Aadland lovte oss et vari-
ert program for kvelden da han ønsket 
velkommen til årsfest for Agdenes 
menighet i Lensvik bedehus 18. mai. På 
grunn av pandemien valgte vi å stå over 
i fjor, derfor er det med ekstra glede vi 
møtes i år, sa han.

Siden dette var et årsmøte, ble årsmel-
ding og regnskap lagt fram. Årsmel-
dingen ble presentert gjennom en ni 
minutters videopresentasjon, og tok 
for seg aktiviteten i menigheten de 
siste to årene. Videoen viser hvordan 
menigheten valgte å tenke nytt, valgte 
å se etter nye løsninger i en periode da 
kjente måter å jobbe på stoppet opp. 
Men årsmeldingen la heller ikke skjul på 
at ikke alle typer aktivitet kunne erstattes 
og uttrykte ønske om at slike aktiviteter 
snart var å se igjen.

Jon Ola Lien hadde satt sammen vide-
oen og Sissel Karlsen leste kommenta-
rene.

Magne Vik Bjørkøy, kjent stemme 
fra radio, tok salen 
med inn i dagens 
mediehverdag. Vik 
Bjørkøy jobber som 
kommunikasjons-
rådgiver i Nidaros 
bispedømme, men 
har for tiden permi-

sjon derfra for å jobbe for Kirkerådet. 
Han hadde fått i oppdrag å snakke om 
nye måter å kommunisere på, nye måter 
å nå ut til folk.

Han begynte sitt foredrag med å 

Jon Ola Lien og prost Dagfinn Thomassen.

Foto: Lars S
perre

Åse Selbæk vant et stort saueskinn på 
loddboka.                       

Foto: Lars S
perre
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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

Takk for innsatsen! Trefelleings- og ryddegjengen har vært 
i aksjon igjen og fjernet de gamle syrinene bak Lensvik 
kirke. Disse var ikke fine lenger og var blitt til et problem. 
Nå er de borte! Takk!

Ingdalen kirke har fått nytt og moderne toalettbygg. 
Nå er det slutt på utedass med trapp o.s.v. Menighetsrådet 
tok beslutningen i juni 2021 og fikk med Noralf Ljøkjel 
på saken. Han er ansvarlig for bygningsmassen i Orkland 
Kirkelige Fellesråd. Så lenge vi gjorde grunnarbeidet på 
dugnad, klart fram til bygging, skulle Noralf hjelpe til med 
resten, og også finne finansiering på bygget. Karl Magnus 
Ølstøren fra Menighetsrådet tok ansvaret for prosjektet og 
fikk med seg en dugnadsgjeng i Ingdalen. Tusen takk! Nå 
står det ferdig, mindre enn et år etterpå!

Alle gravplassene ble også i år ryddet og stelt på dugnad. 
Mange stilte opp og gjorde en flott ryddejobb. Takk for 
innsatsen!

Nå gjensår en del maling både på gjerde og kirka i Lens-

vika og Ingdalen kirke. Kanskje det og ordner seg?
Jeg har også lyst til å fremheve Menighetsrådet. De er 

en flott gjeng, alle sammen. Det er en god opplevelse å 
jobbe sammen når alle tar et tak og vi kan spille på lag. 
Årsfesten er et godt eksempel på det. Spesiell takk til Jon 
Ola Lien som har brukt mange verdifulle arbeidstimer på 
digitale løsninger. Årsfesten, KN-aksjon og ikke minst alle 
gudstjenestene han har streamet og lagt ut.  For en gave til 
Agdenes menighet!!

Menighetsrådet består av: Lars Birger Aadland, leder, 
Sissel Karlsen, nestleder, Jorid Astrid Landrø, sekretær, 
John Ola Lien, kasserer, Elisabeth Selås, KN-kontakt, Leif 
Veland, redaktør for Men.bladet, Karl Magnus Ølstøren, 
Gerd Valseth, og Lars Sperre, sokneprest.

   Vennlig hilsen
   Lars Birger Aadland, leder
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Hjertelig takk for vennlig deltakelse, 
blomsterhilsener og minnegaver gitt til 
Agdenes kirke i forbindelse med Jan 
Egil Myhre begravelse den 24. februar.

 Anita, Ingjerd, Kristin og Frode
med familier.

Agdenes sokn takker hjerteligst famili-
en for minnegaven på kr 7.450,- gitt til 
Agdenes kirke i forbindelse med Kari 
Alstads begravelse den 3. mai.

Agdenes sokn takker hjerteligst famili-
en for minnegaven på kr 22.335,- gitt 
til Ingdalen kirke i forbindelse med 
Inger Marie Ulkestads begravelse den  
20. april.

Takk for pengegave til Lensvik Bede-
hus i forbindelse med Knut Bjørnstad 
sin bortgang.

 Reidun og Knut Rune m/fam

Lensvik Bedehus vil rette en stor takk 
til familien for minnegaven på 
kr 15.293 i anledning Knut Bjørnstads 
begravelse.

Styret i Bedehuset

Ovner Lensvik kirke
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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
07.05.22      Luka Østgaard Ulfsnes

LENSVIK KIRKE
07.05.22    Nils Olav Singstad
03.04.22   Josefine Stenersen Grostad
20.03.20    John Eide Sterten
20.03.20    Ina Selbæk Hellem
20.03.20    Nicholas Nils Wesche

AGDENES KIRKE
Kari Alstad 
 Død 19.04.22 (f. 1944)

LENSVIK KIRKE
May Helen Indergård Dørdal  
 Død 04.04.22 (f. 1964)
Knut Bjørnstad    
 Død 26.03.22 (f. 1924)

INGDALEN KIRKE
Inger Marie Ulkestad   
 Død 09.04.22 (f. 1953)

Dugnads-KONSERT 
i Lensvik kirke 28.sept.kl.19.00
til inntekt for nye ovner.
Dette er en dugnadskonsert hvor alle som deltar 
også betaler inngangspenger.
Lensvik blandakor er med.
Kan du tenke deg å delta med noe? Sang, spill, 
diktlesing…
Ta kontakt med noen i arrangementskomiteen:
Halvor Sandstad, Leif Landrø, Oddvar Indergård og 
Marit Selbæk
Mer informasjon kommer i august.

Lensvik Helselag har gitt 50.000 kroner 
til nye ovner i Lensvik kirke! Fantastisk!
Agdenes menighetsråd takker hjerteligst.

Innsamling

Ønsker du å støtte 
innsamling til nye 
ovner i Lensvik kirke?
Da kan du benytte 
Vipps#662183

           Mål: 250.000 kr -->

  Mangler:: 165.229kr--->

Har fått inn: 84.771 kr-->

Slik ser det ut Pr. 1. juni:

STORVATNET
Frifuftsgudstjeneste
søndag 7. august kl. 11

ved Lars Sperre.
Ta med egen stol, mat og kaffe.

Hvis dårlig vær flyttes gudstjenesten til
Vassbygdens bedehus.



Trygghet • Omsorg • Verdighet

Hils på Gunn Rita Gjersvold,  
nyansatt på Orkangerkontoret. Herfra betjener 
hun Orkland og Skaun. Vi er nå bemannet 
mandag til fredag mellom *09:00 – 14:30 

Vi kan også gjøre avtaler på kveldstid.  
Velkommen innom for en prat, vi holder  
til midt i sentrum av Orkanger. 

*såfremt vi ikke er i seremoni

Døgnåpen vakttelefon: 908 21 488 vevanggravferd.no Orkdalsveien 79

GUDSTJENESTE MED
mc-treff

Ingdalen kirke
 28. august kl. 12

NMS Høstens første Misjonstreff
torsdag 25. august kl.18.00
torsdag 22. september kl.18.00
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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 de

andre Orklands-menighetene

Til stede

Følg Agdenes menighet
på Facebook



11. september
14. søndag i treenighetstiden
Matteus 19:27–30
Lensvik kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
50-årskonfirmanter deltar.
Takkoffer til menighetens 
diakoniarbeid

25. september
16. søndag i treenighetstiden
Matteus 11:16–19
Agdenes kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Utdeling av Min kirkebok til 
4- og 6-åringer.
Takkoffer til menighetens barne- og 
ungdomsarbeid.

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

19. juni 
2. søndag i treenighetstiden, 
Johannes 3:1-13
Fjølåsen kl. 12: Friluftsgudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Takkoffer til menighetens arbeid
Ta med mat og drikke.

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

24. juli
7. søndag i treenighetstiden
Markus 5:25–34 
Agdenes kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Birger Aadland.
Takkoffer til Kirkens ressurssenter 
mot vold og seksuelle overgrep.

31. juli
8. søndag i treenighetstiden
Markus 12:28–34
Lensvik kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Birger Aadland.
Takkoffer til menighetens misjons-
prosjekt

7. august
9. søndag i treenighetstiden
Lukas 6:36–42
Storvatnet kl. 12: Friluftsgudstjeneste 
ved Lars Sperre.

AGDENES LENSVIK INGDALEN

Takkoffer til Åpen kirkegruppe
Ta med stol, mat og kaffe.

28. august
12. søndag i treenighetstiden
Joh 4:27–30.39–43 
Ingdalen kirke kl. 12: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre. MC-treff. 
Utdeling av Min kirkebok
Takkoffer til Stiftelsen Amathea. 

4. september
13. søndag i treenighetstiden
Johannes 15:13–17
Lensvik kirke kl. 18: Gudstjeneste 
ved Lars Sperre.
Presentasjon av nye konfirmanter.
Takkoffer til menighetens 
konfirmantarbeid.


