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DÅ ER VI KLAR med sjølve jule-
nummeret av menighetsbladet. Så 
julete er det rett nok ikkje, men ein 
del informasjon om jula som står for 
tur, er det. No ser det endeleg ut til 
at kyrkjene kan invitera til julegud-
steneste på nytt, noko vi ser fram til. 
2019 var sist vi hadde gudsteneste i 
kyrkjene på julaftan her hjå oss.

Mykje av innhaldet i dette bladet 
er på ein eller annan måte knytt opp 
mot dei nye omnane i Lensvik kyrkje.

Då leiaren i soknerådet først 
lanserte ideen om at soknet sjølv 
skulle ta kostnadane med dei nye 
omnane, trudde eg han hadde teke 
seg vatn over hovudet, og at  prosjek-
tet ville vera vanskeleg å gjennom-
føra. Det enklaste hadde vore å melda 
behovet inn for fellesrådet og venta 
på tur til andre også såg nytten av 
ei slik investering. Men Lars Birger 
hadde vore med på slikt før. Han 
visste at det kunne ta tid om ein berre 
skulle sitja å venta på pengar, men 
visste også kva tilleggseffektar ein 
slik innsamlingsaksjon kan føra med 
seg. Innsamlinga gjekk rett nok tregt 
i starten, og Vipps-kontoen stod den 
første tida nokså slunken. Det var 
først etter at Helselaget hadde gitt si 
store gåve at folk fekk opp augo for 
prosjektet. Sidan har snøballen berre 
rulla.

Bygdefolket er glad i kyrkja, og 
interessa rundt desse omnane gjer at 
dei varmar på fleire måtar. Det kom 
i stand ein stor kyrkjekonsert som 

verkeleg viste bredden av kultur- og 
musikkliv i bygda. Det er nok mange 
av oss som gjerne kan sjå og høyra 
meir frå desse artistane.

Montering av omnane var det ein 
eigen dugnadsgjeng som stod for. Eg 
fekk møta dei medan dei heldt på, og 
for meg var det nokså tydeleg at dette 
var arbeid som dei ikkje ville ha vore 
forutan. Det var kvalitetstid saman 
med kjenningar og gode vener. Det 
var arbeid som gav meining.

Gjennom kronerullinga og all 
aktiviteten omnane har ført med seg, 
har bygdefolket knytt kyrkja tettare 
til seg på ein heilt annan måte enn 
om pengane utan kostnad hadde 
hamna rett på konto. Når det er sagt 
så skal ikkje ei slik dugnadsånd føra 
til at komande overføringar uteblir. 
Snarare tvert om.  Det bør vera eit 
signal om at her får ein mykje ut av 
kvar krone.

Menighetsbladet skal vera ein plass 
der folk i soknet får høyra nytt om 
det som skjer i kyrkja. Sidan førre 
blad er det litt å orientera om. På 
side 12 i dette bladet kan ein lesa at 
sokneprest Lars Sperre har permi-
sjon og har gått inn i eit vikariat som 
prostiprest i Orkdal. Frå 15. januar vil 
Birger Foseide ta over vikariatet som 
fungerande sokneprest her i soknet. 
På nokså kort tid har ting falle på 
plass, og det er fint å sjå at gudstenes-
telista på side 20 har med siste nytt.

Så står det berre att å ynskja alle ei 
god jul frå oss i redaksjonen.
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Håpets stjerne
Av biskop i Nidaros Herborg Finnset

Har du funnet fram adventstjerna?  I år er det 
ekstra fint å finne fram stjerna og henge den opp. 
Ta et skritt tilbake og se godt på den! Den bærer 

med seg lyset, lengselen, håpet: ved å lyse og være til stede 
bærer den bud om håp. Håpet fra Betlehem. Vi kan gå 
forbi hus og leiligheter og se: der er det noen som har 
hengt håpet opp i vinduet! 

I år føler vi på et annet mørke enn det årets vekslinger 
skaper hos oss i nord. Krigens lidelser og frykten den 
bærer med seg, har krøpet nærmere inn på oss.  Mange 
har fått det vanskeligere dette året. Skyggene fra alt som 
truer, vokser. Skal hatet og volden få ta overhånd? Vi ber 
om fred og frihet. Det blir viktig å tenne lyset i advents-
stjerna i år! Tenne håpets stjerne. 

Håpet er som ei stjerne som lyser i natta. 
Fortellinga om stjerna som viste vei til Jesus–barnet 

og den hellige familien i Betlehem, kjenner vi fra julefor-
tellinga: I Matteusevangeliet kan vi lese om stjernetyderne 
som fulgte stjerna: Den store stjerna som viste vei, - 
fredens vei: til en liten landsby og et fattigslig hjem – men 
der fant de tre det de lette etter. «Da de så stjernen, ble de 
fylt av jublende glede« (Matteus 2,10). Denne gleden bor 
også hos oss.  

Det vesle Jesusbarnet, Gud som ble kropp og kom til 
oss som både Gud og menneske, ble født i et land preget 
av krig, fattigdom og uro.  Han kom med fred, frelse og 
håp til ethvert menneske. Jesus gir også oss, som lever nå, 

den dype freden som vi kan eie til tross for alt det vanske-
lige og vonde som er rundt oss. Gud bor hos oss, akkurat 
slik vi har det. Freden bor hos oss. 

 Stjerna er som et lite hull i himmelen som lyset skin-
ner ut av. Det lyser ei stjerne i mørket. Den bærer bud 
om håpet: Håpet og vissheten om at Guds skapende, gode 
krefter alltid er aktive, til tross for alt som truer. Gud er 
nær, hos oss slik vi har det. Kjærligheten, som bærer over 
alle dyp, gir lys til stjerna, lys til håpstegnet, gir gleden i 
hjertene. 

Velsignet, håpefull jul – tross alt! 

Den store stjerna i natta kald 
Har synt oss eit under 
Lyser med trøyst i tunge stunder 
For folk i tusen tall
Den store stjerna høg og klår 
Er vårt ljos på den veg vi går

  (Trygve  Hoff )

Det var fullt i salen på samfunnshuset i Lensvika da 
”Kvinns” innbød til konsert fredag 18.11. Det er ikke så 
rart, for de fleste har vært på konsert med dem før og visste 
hva de kunne vente.  Og damene skuffet ikke!

Og så ville de prise sommeren – i november. Det var en 
kjempeide, for november er kanskje den måneden da mørket 
virker tyngst. Men som det ble sagt: ”Sommeren har så mye 
å by på at vi må ta vare på den”.  Godt sagt. Og så fikk vi noen 
hint om at det kommer en sommer igjen.

Vi fikk 17 sanger, fra Bruce Springsteen til lokale Geir 
Nergaard/Knut Anders Vestad. Og det veksla mellom frisk 
og frodig korsang til rørende mykt og lyrisk. Alle de ni 
damene var frampå med soloinnslag og beviste at vi har 
gode sangere i nabolaget hos oss. Og de trivs visst på scenen, 
for alle smilte og var i storform med både sangene og intro-
duksjoner.

Etter hvert oppdaga vi at de hadde en rød tråd som handla 
om å finne skatter i hverdagen. Enkelte av sangerne ble plut-
selig borte, og da vi fant dem igjen var de i en video fra Stor-
vatnet, Ingdalselva, Agdenes fyr og ei eng i Grønningen. 

Og så hadde de gode støttespillere. Orkesteret bestod av 
Jim-Ronny Lorentzen på gitar, Trond Tangvik på trommer, 
Atle Rudolfsen på bass og piano og Marit Johanne Selbæk 
på piano på noen av sangene. Og med Jon Ola Lien ansvarlig 
for lyd, lys, bilder og film (på stort lerret) ble det en veldig 
fin flyt i forestillingen uten et eneste dødpunkt. 

De avslutta ganske sterkt med ei oppfordring om å ta imot 
nye naboer slik at de virkelig følte seg velkommen og med 
Jan Eggums ”Vi lever”. Vi håper det ikke blir alt for lenge til 
neste gang vi får oppleve (ikke bare høre) ”Kvinns”.

Sprudlende konsert!
TEKST: ANNE SØDAL AADLAND, FOTO: KJELL INGE SELBEKK
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Onsdag 28. september 2022 
kl.19 var Lensvik kirke fylt med 
forventningsfulle tilhørere. Denne 
konserten var en del av dugnaden 
for å skaffe til veie penger til de 
nye ovnene under benkene i kirka. 
Mange av oss har vel opplevd å 
få svidde skosåler av de gamle 
varmerørene, og nå er arbeidet 
med utskiftingene satt i gang. Leif 
Landrø er med på dette arbeidet 
og han var også initiativtaker til 
dette arrangementet. 

Programmet for konserten var 
kunngjort og kjent blant bygdas 
befolkning. Kveldens konferan-
sier, Lars Sperre, sognepresten, 
var begeistret over at så mange 
hadde tatt turen til kirka. Han 
flettet sammen kveldens varierte 
program på en fornøyelig måte, 
noe publikum syntes å sette stor 
pris på. Lensvik blandakor sto for 
åpninga av konserten med «Praise 
his holy name», ledet av sin diri-
gent Marija Druzijanic. 

Duoen Silje Leknes og Mona 
Selbæk framførte, akkompag-
nert av Marit Selbæk på piano, en 
nydelig versjon av «Hvis verden 
raser sammen». Deretter var det 
Gunhild Anna Landrø sin tur med 

egenprodusert tekst laget rundt 
innvielsen av Lensvik kirke, den 
26. okt. 1863. Laila Skaaren sang 
og spilte gitar, den gamle Grand 
Prix-låten fra 1982, «Litt mere 
frihet og fred på jorden», med en 
tekst som passer like godt i dag.

«Gammelpresten» Lars 
Birger Aadland hadde med seg 
trompeten og framførte «Den 
hellige stad» av Adams. Det lød 
flott i det store kirkerommet. Hans 

Berntzen, kveldens eldste deltaker, 
spilte gitar og sang den svenske 
melodien «Varje dag er en gåva» 
sammen med kona Anne Elisa-
beth, til stor applaus fra tilhørerne.

Kveldens yngste, den 16-årige 
Ane Svanem, en scenevant ung 
dame, ble akkompagnert av Marit 
Selbæk da hun framførte «People, 
help the People». Applausen 
hadde så vidt lagt seg da Trond 
Schjerve og Øyvind Sletten entret 

Dugnadskonsert i Lensvik kirke
TEKST: ASTRID NORA TØNDEL
FOTO: KJELL INGE SELBEKK

Halvor Sandstad som bondedrengen Alfred.
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scenen. Jeg tror alle ble imponert 
over hvordan de to fikk «Stand 
by me» til å lyde, Trond med sin 
stemme og keyboard, Øyvind med 
sag og tresleiv.

«Vi e best», idrettslagets nye hit, 
er laget og ble framført av Robert 
Thoresen, riktig dresset opp med 
Lensvik IL`s logo på kraven. Han 
sang også sin egen gode overset-
telse til trøndersk av Bjørn Eids-
vågs, «Eg ser».

Fra galleriet tonet organist 
Marijas spill med tordento-
ner utover publikum, en fransk 
komposisjon fra 1700-tallet der 
hun hadde en planke over peda-
len for å imitere torden. Dette ble 
etterfulgt av Kaj Inge Meland med 
sin lune sang og gitarspill, «Somti-
mes I feel like a motherless Child». 
Et nytt innslag av blandakoret, 
«Hymne» fulgte deretter. 

En svensk ballade fra Emil i 
Lønneberget, om den angrende 
bondedrengen Alfred, i Halvor 
Sandstads skikkelse kom syngende 
opp midtgangen, akkompag-
nert av Kari Anne Hegna Ster-
ten på trekkspill. Dette innslaget 
bidro sterkt til at publikum dro på 
smilebåndet. 

Mot slutten av konserten fikk vi 
høre de syngeglade damene i «Trio 
MMS», Marit Vik, Marit Selbæk 
og Stine Svanem. De sang først 
«Guds kjærleik er som stranda og 
som havet», hvor Marit Selbæk 

Laila Skaaren Kaj Inge Meland

Silje Leknes og Mona Selbæk.

Lensvik blandakor

Kari Anne Hegna Sterten. Foto: Marit Selbæk
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også spilte piano. Deretter sto de 
alle tre i koråpningen og vakkert 
framførte «The parting Glass», en 
skotsk farvelsang, til stor glede for 
tilhørerne.

Lensvik blandakors tredje 
innslag var Sommerro og Hoems 
«Kveldssalme», og helt til slutt 
kom alle aktørene fram i koret og 
avsluttet konserten med «Lens-
viksangen», teksten skrevet av 
Bjørg Sandstad,  musikken av Dag 
Buhaug. 

Lars Sperre avrundet det hele 
med å takke Leif for ideen til dette 
arrangementet, og han kunne 
samtidig fortelle at kontoen hadde 
økt med ca. 40 000 kr.

Jon Ola Lien sto for lyd og lys, 
og Johan Ræder gjorde opptak av 
konserten.

Dette var virkelig en minnever-
dig kveld i kirka, med et fint og 
variert program. Samholdet og 
dugnadsånden i bygda og i menig-
heten er stor, og vi ønsker oss flere 
slike kvelder.

Gunhild Anna Landrø las  eget dikt. Ane Svanem med "People Help the People.

Anne og Hans Berntzen.Robert Thoresen

Trio MMS – Marit Vik, Marit Selbæk og Stine Svanem

     Øyvind Sletten på sag og tresleiv og Trond Schjerve med sang.

Lars Sperre intervjuer Leif Landrø.

Lars Birger Aadland.
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Orkland kirkelige fellesråd har 
denne høsten jobbet med å oppda-
tere de lokale gravplassforskriftene i 
kommunen vår, og de skal etter hvert 
være å finne på lovdata.no. De lokale 
gravplassforskriftene ligger ute på 
høring i 1 måned. Når høringsfristen 
er ute vedtas forskriften av Orkland 
kirkelige fellesråd, før den endelig 
godkjennes av Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark. Avgifter for bl.a. 
bruk av minnelund og feste av grav 
fastsettes av kommunen etter forslag 
fra gravplassmyndigheten (felles-
rådet).

Lov om gravplasser, kremasjon og 
gravferd (gravplassloven) og Forskrift 
til lov om gravplasser, kremasjon 
og gravferd (gravplassforskriften) 
ligger tilgjengelig for allmenheten på 
lovdata.no. Til vanlig så er dette ikke 
noe folk flest tenker på, heldigvis. I 
forbindelse med dødsfall i familien 
og gravferd, samt feste av grav, så 
kan det være aktuelt å gjøre seg kjent 
med hvilke lover og forskrifter som 
gjelder. På siden https://kirken.no/
nb-NO/fellesrad/orkland/gravferd/ så 
er det mye informasjon å hente om 
bl.a. gravferd, gravferdsforvaltning, 

festeavgifter i Orkland, osv. Festeav-
giftene ble sendt ut på senhøsten for 
de graver som har festeforfall i år, og 
festeavgiftene faktureres forskuddsvis 
for 5 år. Et gravsted med ett grav-
minne kan bestå av flere graver. Det 
betales for antall graver, og ikke antall 
gravminner.

Det jobbes kontinuerlig i Orkland 
kirkelige fellesråd med å ha gode 
rutiner rundt det som går på grav og 
gravlegging. Når det gjelder plane-
ring av grav, så skal graven i henhold 
til de lokale forskriftene ligge minst 
4 måneder før den planeres, etter 
vinteren kan det gå noe lengre tid, 
slik at graven får satt seg. 

Det kommer av og til spørsmål om 
hvem som rydder bort blomster og 
kranser etter begravelsen. Dette er de 
pårørende sitt ansvar. Det er forstå-
else for at ikke alle har mulighet til 
å rydde bort blomstene og kransene 
etter en begravelse av forskjellige 
årsaker. Det er plassert ut containere 
og søppelbeholdere ved gravplassene 
i Orkland. Publikum oppfordres til å 
bruke containeren/søppelbeholderen 
for det som skal kastes fra gravplas-
sen, slik at ikke gamle lys, sløyfer, 

SILJE YSLAND

Kirkevergens spalte

blomster, mv. blir tatt av vind eller 
fugler som igjen fører til at naturen 
vår blir forsøplet. Ta gjerne kontakt 
med kirkekontoret dersom det er 
behov for hjelp med rydding. En 
oppfordring er at venner og slekt hjel-
per de etterlatte med blant annet slike 
praktiske ting. Selv om det er fester 
sin rett og plikt til å stelle den grav 
han/hun har ansvaret for, så kan det 
også være fint for noen at familie og 
venner tilbyr seg å ta seg av graven(e) 
en gang iblant eller for perioder.

Ønsker å rette en stor takk til 
dugnadsgjengen som har gjort en 
formidabel innsats og utrolig flott 
arbeid med å få inn nye og trygge 
ovner for oppvarming i Lensvik 
kirke! Tusen takk!

Mvh Silje Ysland, kirkeverge i 
Orkland

Hold fast hva du har. 

Hold fast hva du har, du fikk da som barn de til dåpen deg bar,                        
En rett til Guds rike, en høyættet arv, Med adgang til alt som kan tjene din tarv: 
Guds nåde og styrke og frihet og fred, til solen går ned.

Hold fast hva du har! Du så mens som liten i hjemmet du var,                                 
De åpne Guds himler, hvor engler med fred og glede og renhet steg opp og steg ned, 
Og Jesus opplukket sin favn imot deg og signet din vei.

Hold fast hva du har! Guds bud som en lykte din barnehånd bar, 
Og Guds evangeliums sol kastet skinn, Så vakkert og varmt i ditt barnlige sinn,
Og mørket som lokket med lystenes lek, For strålene vek.

Hold fast hva du har! Vær trofast mot hjemmet, mot mor og mot far! 
Og se til din Frelser i stort og i smått, så går det deg vel, og så får du det godt,                
I ungdom i alder og evig hos Gud. Hold fast og hold ut!
         Jonas Dahl 

Denne salmen er skrevet av presten 
Jonas Dahl og ble til i 1898. Den er nå 
tatt ut av Norsk Salmebok. Men Leif 
Bull, som var konfirmantprest for 50 
år siden brukte den titt og ofte, slik at 
mange konfirmanter fra den tida nok 
kunne den utenat. 

  Lars Birger Aadland

Leif Willhelm A. 
Bull var sogne-
prest i Agdenes 
fra 1969 – 1978, 
første presten 
i Nye Agdenes 
menighet.
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Dugnadsgjengen   
- Jeg er ingen sjef her, kommer det 
kjapt fra  Leif Landrø da Menighets-
bladets utsendte spør om å få noen 
ord med lederen for dugnadsgjengen. 
Gjengen har nettopp tatt kaffe pause 
og praten går lett rundt bordet.   
– Jeg sender bare ut en SMS til karene 
når vi skal møtes og resten ordner vi 
sammen. Ut fra kommentarene fra 
de andre rundt bordet, er det tydelig 
at ikke alle er enig med han der.  Leif 
ser ut til å ta uenigheten med fatning. 
– Vi er en gjeng på rundt 10 personer 
som har jobbet sammen i dugnad før, 
så vi kjenner hverandre etter hvert 
godt. På Haraldstu var vi 10 karer og 
som oftest var det ni ulike meninger. 
Men vi ble som regel enige. Her er det 
praktisk kompetanse og livserfaring 
så det holder. Karene er selvgående, 
de vet hva de skal gjøre.

Arbeidet   
Kaffepausen er over og karene går 
tilbake arbeidet. Benkene på den sida 
de jobber nå er løsna, og mange er 
snudd opp ned. For en som kommer 
utenfra, ser det ut som komplett kaos, 
men karene har kontroll. To menn 
løsner gamle ovner fra gulvet, en 
skjærer løs hylla under setet, en an-
nen går løs med hammer. Joar Tøndel 
maler der den gamle hylla før satt. Et 
øredøvende bråk, så videre samtale 
er umulig. Menighetsbladet avtaler å 
komme tilbake neste dag. 

Dagen etter ser alt ryddigere ut. Stor-
parten av benkene står rett veg og er 
alt festet til golvet igjen. – Den andre 
sida brukte vi tre dager på å gjøre fer-
dig, denne sida vil gå på, forteller Leif. 
– Nå er vi drilla på det vi skal gjøre, 
så nå går det unna. Elektriker Vegard 
Martinsen har allerede vært der tid-
ligere på dagen og montert kablene 

Nye ovner på plass 
Når trivsel, kompetanse og livserfaring møtes, skapes det varme.

John Ola sager løs hylla under setet.

Gamle rørovner bæres ut.

    Leif Landrø.

TEKST: LEIF VELAND

FOTO: MARIT J. SELBÆK OG LEIF VELAND
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til hver benk. Det var en forholdsvis 
grei jobb å få gjort nå når benkene 
var snudd. Kablene skal trekkes gjen-
nom golvet og ned til krypkjelleren 
under. Nye hull for kablene er målt 
opp og ordnet til før benkene mon-
teres tilbake på plass. Etter at kablene 
er tredd gjennom, blir et jernbeslag 
montert for å beskytte kabelen. – Jeg 
fikk lånt en fargeskanner fra Coopen 
slik at vi får nøyaktig samme farge på 
benkene som tidligere, forteller Leif. 
Så når beslaget er på plass og har fått 
rette fargen er det vanskelig å se hvor 
strømtilførselen går. Den delen av 
benkene som berørte gulvet da de ble 
snudd, er også malt på nytt. Hullene 
etter de gamle ovnene er plugget igjen 
med treplugger og Silikon, og om-
rådet er selvsagt malt på nytt. – Når 
dagen er omme skal vi være ferdig med 
vår del. Da gjenstår bare vasking. Ikke 
så lite arbeid det heller, for det har blitt 
en del støv etter oss. Så må ovnene få 
stå med varme på et døgns tid. En må 
få brent av lakken på ovnene, og det 
gir litt lukt.

Ofte ser en fram til å bli ferdig med 
dugnader. Blant denne gjengen er 

jeg ikke så sikker på at det er tilfelle.  
Man kan tydelig se at gjengen trives 
sammen og har mye å prate om i 
kaffepausene. – Må få med at Halvor 
Sandstad har vært en viktig brikke i 
dette dugnadsarbeidet. Han har ikke 
vært her mens du har vært innom, 
men har vært sentral i arbeidet.

Og heldige er vi som har en slik gjeng 
i vårt nærområde som trør til når det 
trengs.

Fant antikvitet i krypkjelleren 
- Da vi var nede i krypkjelleren, kom 
vi over ei slags pumpe. Lars Birger 
sier at den ikke har hatt med kirkelige 
handlinger å gjøre. Det kan se ut som 
om den har blitt brukt til vann. Det er 
Leif som snakker og stemmen er blitt 
tydelig mere ivrig. - Vi har levert den 

over til Rolf Marin Meland. Du må ta 
deg en tur opp til Ligård, og ta gjerne 
et bilde av den.

Menighetsbladet drar til Ligård og 
Rolf Martin viser fram det man tror 
er ei vannpumpe. Rolf Martin har fått 
den tilbake som da den var ny. En 
kan høre at stemplet er slitt og den 
ville kanskje hatt problemer med å 
suge opp vann i dag. - Vi tror at det er 
ei vannpumpe for brannslukning, sier 
Rolf Martin. - Trolig har den hengt 
ved siden ovnen inne i kirka den gang 
det var vedovn der. Med ei bøtte vann 
i nærheten var det lett å fylle pumpa. 
Ei fin sak og en fin utførelse er det i 
alle fall, en riktig antikvitet.  
Med de nye ovnene på plass kan den 
gamle brannpumpa pensjoneres. 

Asbjørn plugger igjen hull fra de gamle 
ovnene.

Det man tror er en gammel vannpumpe brukt til brannslukning.

Benker blir snudd for å lette arbeidet.

Hver mann med sin arbeidsoppgave.
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     God gammeldags basar 
       – fortsatt liv laga

Det ble en trivelig kveld på Vassbygdens bedehus da den årlige basaren ble avholdt
 i slutten av oktober. Og for bedehuset ble det en god kveld.

TEKST OG FOTO: LEIF VELAND

Helt siden forrige bedehusba-
sar, som var for ett år siden, har Else 
Østgård sett fram til dette arrange-
mentet. Else jobber hardt for denne 
basaren. En skulle tro hun kunne 
gå trøtt, men det ser ut til at arbei-
det bare gir henne mer energi. Tidlig 
starter hun runden med å gå til 
firmaer og butikker for å spørre om 
gevinster til lotteriet på bok. God 
drahjelp har hun fått av Laila Martin-
sen som de to siste årene har ordnet 
med førstegevinsten: dokke med full 
garderobe – dokkeklær som Laila for 
det meste har sydd.

Alt på forsommeren starter Else 
å ymte frampå om at det er på tide å 
starte forberedelser for basaren. Nå 
på ettersommeren og utover har hun 
ved flere anledninger stått utenfor 
butikkene i Vassbygda og Selva med 
nummerbøker. – Folk er så flinke å ta 
lodd så det er bare moro å stå, fortel-
ler hun. 

Det hjelper sterkt på salget at 
bedehuset har ordnet seg med Vipps. 
Koronaen lærte oss å tenke nytt, så 
salg via Facebook og betaling med 
Vipps har gjort at flere har fått være 
med på lotteriet, og selvsagt gjort det 
mulig for oss å selge flere lodd.

Annonsering på Facebook var nok 
også en medvirkende faktor til at det 
kom så mange på basaren. Rundt 
hundre mennesker kom, og stort 
mer kan ikke bedehuset romme. Alle 
fikk sitte om enn litt trangt. Flere og 
flere har kommet til bedehusbasa-
ren de siste årene. God stemning og 
godt med folk på forrige års basar 
gjør at folk kommer tilbake, og så er 
det selvsagt hyggelig for folk å kunne 
treffe naboer og bygdefolk over en 
kopp kaffe.

Lars Birger Aadland holdt andakt, 
Promenaden spilte i to avdelinger og 
Seniorkoret E.L.S.K. sang. Det ble 

to runder med åresalg. Det meste 
av programmet var gjort unna før 
matpausen, og slik kunne arrangøren 
mer beregne lengden på pausen. 

Stor var jubelen da Kristian Selven 
vant hovedgevinsten på boka: Dokke 
med vogge – og en hel kasse med 
dokkeklær. Reidun og Kristian var 
overlykkelige over vinnerlykken. – Vi 
har et barnebarn på to år i Bergen. Nå 
må vi nok ta oss en tur dit og over-
rekke den flotte gevinsten, sa Reidun 
etter trekningen.

For bedehuset ble det en god 
kveld. Legger en sammen det som 
kom inn på bok med det som kom 
inn på basar, blir nettosummen 
46.074,-  kroner. Et strålende resultat! 

Else hadde rett, folk er flinke å kjøpe 
lodd.

Lars Birger Aadland holdt andakten

Seniorkoret E.L.S.K. fra Trondheim sang

Jarle Danielsen var trekningsgeneral og Else Østgård utroper under basaren.
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Salme
.

Songen nedanfor var ein av salmane 
som var med på salmekvelden i  
Ingdalen kirke 6. oktober. 

Sjå omtalen Lars Birger Aadland har 
av denne salmen på side 14.

Kvar gong Jesu namn eg nemner

Kvar gong Jesu namn eg nemner
ser eg kvite segl mot sky
Høgt velsigna skuta stemner
mot Jerusalem det ny.
Ankre der, ankre der,
Høgt velsigna gå med landlov
gå med landlov høgt velsigna
Inn i livsens morgongry.

Kvar gong Jesu namn kjem til meg,
Kjenner eg hans broderhand,
Og eg veit at alt han vil meg
Er å lose meg i land
Til en stad, til den stad,
staden som på berget lyser
Høgt på berget, der han lyser
Mot den gylne himmelrand

Namnet Jesus fullt av nåde,
denne enkle sjømannssong
Dikta er i havsens våde
på ei einsam vakt eingong
Rolling home, rolling home,
heim frå sjø og strie stormar
Mønstre av til evig landlov.
Mønstre av frå naud og trong!
  
       Jakob Sande

Lørdag 26. november – Julemesse på
Lensvik bedehus kl. 12.

Torsdag 1. desember - Formiddagstreff 
på Lensvik bedehus kl.11.
Verter er Birgit Olsen og Marit Selbæk

Lørdag 3. desember – Ingdalen 
forsamlingshus kl. 11-14. Juleverksted for barn i 
følge med en voksen.

Onsdag 7. desember - Vi synger julen inn i 
Agdenes kirke kl. 18.00

Søndag 11. desember – Lysmesse i Ingdalen 
kirke kl.18.00. Konfirmantene deltar. 

Torsdag 15. desember – Vi synger julen inn i 
Lensvik kirke kl.18.00

Tirsdag 27. desember.  – Juletrefest i Nordbygda 
grendehus 3. juledag kl.16.30.

Onsdag 28. desember  – Juletrefest på Lensvik 
bedehus kl.18.00. Arr: NMS og Lensvik bedehus.

Søndag 8. januar – Menighetens juletrefest på 
Lensvik bedehus kl. 15.00. Andakt ved prost 
Dagfinn Thomassen.
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Tilbake i presteklærne.  
”Mamma. Hvor gjør de av presten 

fram til neste jul?” – spurte jenta da 
de kom ut av kirka på julaften. Hun 
hadde kanskje opplevelsen av at jule-
nissen kommer fram når det er jul. 
Og kanskje det er slik med presten 
også – hva med han?

Vel, presten er der hele året, men 
kanskje mest synlig i jula??

Så skal jeg få lov til å være prest i 
Agdenes menighet igjen denne jula, 

Sokneprest Lars Sperre har fra 1. 
november i år gått inn i stillingen 
som vikarierende prostiprest i Orkdal 
prosti. Han har dermed permisjon fra 
stillingen som sogneprest i Agdenes 
sokn fram til 1. april 2024.

Agdenes menighetsblad har tatt 
en prat med prost 
Dagfinn Thomas-
sen for å få vite 
mer og høre hvilke 
følger denne situ-
asjonen vil ha for 
Agdenes sokn.

Bakgrunn
 – Bakgrunnen er litt kompleks der 
flere ting henger i hop, forteller pros-
ten. – Først var det soknepresten i 
Orkdal Elfrid Marie Hollevik Bakken 
som ble valgt til nestleder i preste-
foreningen (den største fagforenin-
gen for prester i Norge Red.anm.) i 
mars 2021. Hun ble dermed frikjøpt i 
50% fra sin stilling som sokneprest i 
Orkdal, og Pål Ove Lilleberg, som da 
var prostiprest i Orkdal prosti, gikk 
inn som vikar i den ledige stillingen. 
Elfrid har nå gått ut i full permisjon 
fra soknepreststillingen, og det var da 
naturlig at Pål Ove Lilleberg også tok 
over de resterende 50%. Dermed stod 
stillingen som prostiprest tom, og vi 
lyste vikariatet ut internt i prostiet. 
Lars Sperre søkte og fikk jobben.

Prostiprest   
 – Jeg er glad og takknemlig for at 
vi har fått ting til å gå opp slik det 
nå har blitt, legger prost Dagfinn 
Thomassen til. – Nå skal Lars inn i et 

vikariat som nok kan være krevende, 
men som også gir en viss frihet. 
Orkland prosti består av 19 sokn og 
hele dette store geografiske områ-
det skal nå Lars dekke. Det blir ikke 
så lett å planlegge ukene. Ofte må en 
prostiprest dra ut på kort varsel, ja 
av og til på svært kort varsel. På den 
andre siden blir det litt mindre faste 
gjøremål. Men i Lars sitt tilfelle vil ett 
arbeid fortsatt være forutsigbart og 
fast, og det er arbeidet med konfir-
mantene i Agdenes. Lars skal fortsatt 
ha konfirmantarbeidet og guds-
tjenestene som knyttes opp mot dette 
arbeidet. Det skal gå som vanlig og vil 
utgjøre rundt 20% av hans stilling.

Fungerende sokneprest
 – Ingen søkte på vikariatet da vi lyste 
ut på soknepreststillingen i Agdenes, 
men min forgjenger som prost her i 
Orkdal, Birger Foseide, har sagt seg 
villig til å gå inn i vikariatet i en 40% 
stilling.  Arbeidsavtalen skrives for 6 
måneder av gangen. Foseide vil delta i 
møter, råd og utvalg og vil ha guds-
tjenester og kirkelige handlinger så 
langt stillingsandelen rekker. Videre 
vil en leie inn tjenester etter behov, 
forteller Thomassen.

Birger Foseide starter i vikariatet 
15. januar 2023. Det vil bli en marke-
ring i Vassbygdens bedehus 
22. januar, der vil Birger Foseide 
tiltre som fungerende sokneprest. 
Prost Dagfinn Thomassen vil også 
være til stede ved denne guds-
tjenesten. 
 – Fram til 15. januar fungerer jeg 
som sokneprest i Agdenes. Ved 

Prestesituasjonen i Agdenes sokn
Birger Foseide går inn i vikariatet som fungerende sokneprest.

julegudstjenestene vil Lars Birger 
Aadland være prest.
 – Vi har funnet en god løsning, 
avslutter prost Dagfinn Thomassen.  
–  En god løsning for prostiet, og en 
god og tjenlig løsning for soknet. 
Foseide skal være hjertelig velkom-
men. ■

Er i vikariat nå
 – Jeg er ikke helt ukjent med vikaria-
ter, forteller Birger Foseide da menig-
hetsbladet tar kontakt med ham over 
telefon.

Vikarpresten i arbeide i Ålesund.  Foto: Privat

 – For tiden er jeg i Ålesund i et to 
måneders vikariat. Her skal jeg være 
fram til 1. desember. Sånn i snitt har 
jeg brukt å jobbe rundt to måneder i 
året som prest etter at jeg gikk av som 
prost. Det er godt å holde preste-
gjerningen ved like. Og det er mangel 
på prester, så da er det greit å avhjelpe 
når situasjonen ligger til rette for det. 
Jeg har hatt flere vikariater her på 
Møre og også ellers rundt.
 – I dette vikariatet som jeg har nå, 
har jeg valgt å dra langt, men når jeg 
skal inn hos dere, kan jeg bo hjemme. 
Agdenes kjenner jeg godt, så det ser 
jeg fram til. En 40% stilling er ikke 
all verden, men for det faste arbeidet 
i menigheten, skal det rekke et godt 
stykke på veg, sier Foseide. ■

sjøl om jeg har vært pensjonist noen 
år. Det starter med advent-guds-
tjeneste i Agdenes kirke (4. des). 
Så får jeg være prest på skoleguds-
tjenesten 21. des, og på julaften både 
i Agdenes og Lensvik og høytids-
gudstjeneste i Lensvik kirke, 1. jule-
dag. Jula er en stor og glad høytid, 
og endelig ser det ut til at vi skal få 
feire jul uten restriksjoner og stengte 
kirker. Tenk for en gave at vi får 
samles igjen og oppleve julegleden 

Dagfinn Thomassen

TEKST:  LEIF VELAND

Prest i jula L.B. Aadland.    Foto: K.I. Selbekk
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UTDELINGER AV BØKER 
                                          til 4- og 6-åringer

sammen!
Ingeborg, datter og sange-

rinne kommer hjem til jul og blir 
med på julaften i begge kirkene 
og også på høytidsgudstjenesten 

juledag. Det blir også barne-
korsang i Lensvik på julaften. 
Her har vi mye å glede oss til.

Om trompeten blir med? Ja, 
ser ikke bort fra det. Jeg prøver å 

holde den varm.
Så ønsker jeg store og små 

velkommen på gudstjeneste i 
jula! 

   MVH Lars Birger (Aadland)

Utdeling i Agdenes kirke. Fra venstre: Ester Holtan Meland, Nicklas Fremstad Johansen, 
Hilma Holtan Meland, Ane Ovesen Selnes,  Karen Østgaard.              Foto: Hjørdis Fremstad

  Foto: Iren Danielsen

Lensvik bedehus 23 .oktober. Alle foto: Ann Mari Talsnes.

Agdenes kirke 25. september
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Salmekveld i Ingdalen kirke
Endelig salmekveld igjen! Også denne gangen 

i Ingdalen kirke. Med sin intimitet passer denne 
kirka så godt til slike arrangementer. Med en uhøy-
tidelig ramme og der alle kan få delta, er dette et 
fint tilskudd til de vanlige gudstjenestene. I forkant 
kan hvem som helst melde inn salmer som de 
gjerne vil ha på programmet for kvelden. Det var 
flere som hadde grepet sjansen til det denne kvel-
den. På en slik kveld trekker en også fram en eller 
flere mer ukjente salmer. Ofte blir møtet med disse 
mindre brukte salmene en positiv overraskelse med 
en konklusjon om å bruke dem oftere.

Mange deltok med innslag, og et variert opplegg 
ble det. Anne og Lars Birger Aadland gjorde et 
dypdykk i hver sin salme. Lars Birger var i tillegg 
med på kornett på flere av salmene. Marit J. Selbæk 
hadde soloinnslag med salmen Amazing Grace. 
Hans Erik Berntzén hadde med gitaren og med 
den spilte han opp Åge Samuelsens sang O Jesus, 
du som fyller alt i alle. Første vers sang han solo, 
så kom resten av forsamlingen med på de videre 
versene.

Organist Marija Druzjanic ga oss en flott versjon 
av Antonio Vivaldis Høsten fra De fire årstidene. Et 
krevende musikkstykke, og Marija var spent på om 
orgelet i Ingdalen kirke ville takle det. Det gjorde 
det til fulle.

Tormod S. Nergaard hadde på en tidligere salme-
kveld blitt spurt om å lese dikt av Hans Børli. Det 
var så vellykket at han ble spurt på nytt til denne 
salmekvelden. Så i to bolker fikk vi fyndige og etter-
tenksomme tanker fra to av skogens menn – en 
forfatter og en oppleser.

En flott kveld der alle var med, hver på sin måte.

 Salme 896 – Kvar gong Jesu namn eg nemner     
I Torbjørn Egners lesebok for 4.klasse som vi fekk ny i 1960, 
sto ein ny julesong med overskrifta Jolekveld, Tekst Jakob 
Sande og tone av Lars Sørås. ”Det lyser i stille grender av 
tindrande ljos i kveld”. Du verda kor vi song, og snart var 
denne nye julesongen kjent og kjær over alt, og fekk og plass i 
salmeboka.

I salmeboka som kom i 1978, kom også ei ny Jakob Sande-
salme. Langfredagsalmen  ”Du som låg i natti seine, sviken 
vanvørd og åleine, skjelvande på såre kne”. Den er ei mektig 
langfredagspreike. Tonen her er komponert av Rolf Karlsen. 

Så kom den nye salmeboka i 2013. Den har teke med nok ein 
salme av Jakob Sande. Nr. 896 Den er eigentleg ein sjanti, ein 
sjømanns-song. ”Kvar gong Jesu namn eg nemner ser eg kvite 
segl mot sky.”  Den handlar om ei krevjande reise, og om å få 
ankre opp til evig landlov i det nye Jerusalem. ”Rolling home, 
rolling home.” Roar Goksøyr laga (i 2001) ein vakker og 
fengande melodi til salmen. Også ein salme til å bli glad i!     
              Lars Birger Aadland    

TEKST OG FOTO: LEIF VELAND

SALMENE FOR KVELDEN

411 Jesus styr du mine tanker
243 Gud skapte lyset og livet og meg
489 Blott en dag
849 Takk, min Gud, for alt som hendte
896 Kvar gong Jesu Namn eg nemner
354 O Jesus, du som fyller alt i alle
643 Du som veien er og livet
383 Jeg vil gi deg, O Herre, min lovsang
378 Da Jesus satte sjelen fri
899 Jeg tror på jordens forvandling
86  Navnet Jesus blekner aldri

Hans Erik Berntzen sang O Jesus, du som fyller alt i alle.
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        Salme 243 – Gug skapte lyset og livet og meg 
Eg hadde gleda av å treffa to interessante personar i 
haust. Den første var tidlegare biskop i Tunsberg, Laila 
Riksaasen Dahl. Ho hadde bakgrunn som lærar, og var 
veldig oppteken av trusopplæring. Ho fekk  etter kvart 
eit ønske om ein ny salme som kunne fortelje truved-
kjenninga for barn og ungdom. ”Måne og sol” var så 
mykje brukt at han var mest utsleten i hennar miljø. 

Då kom den andre interessante personen på banen, Vi-
dar Kristensen. Han er salmeforfattar og prosjektleiar for 
salmeboka 2013. Han var og sentral i prosjektet ”salme-
boka minutt for minutt” i NRK fjernsynet ei adventshelg 
i 2014. Og han skreiv nr. 243 i salmeboka: ”Gud skapte 
lyset og livet og meg”. Han hadde og hatt mykje samar-
beid med musikaren og komponisten Per Aamodt Tveit, 
så då kom det ein lett og god tone til songen. Så slik song 
den songen seg inn i Tunsberg bispedømme. Og ungane 
vart gåande å syngja refrenget: ”Jeg tror på Gud Fader, 
jeg tror på Guds Sønn, jeg tror på Den hellige ånd. Så 
hellig, allmektig, så god imot meg, treenige Gud, jeg vil 
lovsynge deg.”

No har vi og fått denne salmen, og vi må gjerne bruka 
han mykje.        
    Anne Sødal Aadland.

Vennskap
Noe av det fineste jeg har sett

på stien vestover gjennom livet
er de skogmilde åsrendenes

blå vennskap med himmelen.
Ja, stor trøst er det for

en sliten fotgjenger
å se landet løfte

sitt gropete ansikt
i avdagsskjæret,

se den gylte solfallshøgda
tett og tillitsfullt risset

   i kveldshimmelens klare ro.
     Hans Børli Tormod Nergaard leste dikt.

Anne Sødal Aadland Marija Druzjanic

KIRKELIG ORGANISERING     
Kirkemøtet har nå gjort vedtak om fremtidig organisering 
av bl.a. arbeidsgiveransvaret. Til slutt var det 2 modeller 
som stod igjen:

•	 Modell 2: Alle ansatte får rettssubjektet Den nor-
ske Kirke som arbeidsgiver (slik prestene har det 
i dag)

•	 Modell 3: Prestene får fortsatt rettssubjektet som 
arbeidsgiver, mens øvrige ansatte blir i soknene 
v/fellesrådet som i dag. Det skal arbeides videre 
med å utvikle en samordnet og samlet ledelse i 
soknene. Modellen skal ivareta lokal forankring 
og sammenheng i kirkeorganisasjonen.

Modell 3 ble vedtatt med 53 mot 52 stemmer; en stemmes 
overvekt.

 Med dette er det slett ikke satt punktum for saken, men 
den er inne i en ny fase. Nå er det masse utredning som 
står for tur med diverse høringer. Inntil videre har vi fått 
beskjed om å fortsette som før og likedan skynde oss 
langsomt i dette. I Orkdal prosti har vi allerede gode erfa-
ringer med å samordne ledelsen mellom de to arbeidsgi-
verlinjene.

HILSEN FRA PROSTEN I ORKDAL

ARBEIDET I PROSTIET     
Det arbeides mye og det arbeides godt rundt i soknene. 
Medarbeidersamtaler og besøk i soknene gir bud om det. 
Pandemien er over og fellesskapene er åpnet. Endelig! Det 
er all mulig grunn til å takke for alt godt som gjøres både 
av ansatte og frivillige. Jeg er stolt over å være prost nett-
opp i Orkdal når jeg er vitne til den iveren og det engasje-
mentet som legges ned.

ADVENT OG JUL     
nærmer seg. Annerledes dager hvor mye oppleves gjen-
nom forstørrelsesglass. De som har det godt får det ofte 
enda bedre, mens de som strever og sliter ofte får enda 
sterkere opplevelse av både savn og lengsel. For oss alle, 
uansett hva livet byr på akkurat nå, kom Jesus «som en av 
jordens små, din fødsel er et under vi aldri kan forstå.» 
Han er Guds hjerteslag på jord (Svein Ellingsen). Vi min-
ner hverandre om det fremover nå; Gud har hjertebank – 
hans hjerte banker for oss!

	 	 	 Prost	Dagfinn	Thomassen
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En etter en fylles stolene opp. Stolene står i en stor halv-
sirkel, men slik plassert at alle kan se instruktøren. Det 
er tirsdag formiddag og klokka nærmer seg elleve. Det er 
tid for sittedans. Sittedans er å gjøre bevegelser til musikk 
mens en sitter på en stol. Det er Liv Irene Pedersen og 
Grete Strand som skal lede oss gjennom.

Så er vi i gang. Liv Irene viser først hva vi skal gjøre, og 
så er det vår tur. Menighetsbladets utsendte må notere i 
tillegg og får nok ikke rett rekkefølge, men det er noe slikt 
som bank, kryss, klapp og rist. Musikk starter opp og alle 
følger Liv Irenes bevegelser. Melodien heter Syp Simeon 
og er nok av utenlandsk opphav. I starten er takten rolig 
så det går greit å følge musikken, men etter hvert øker 
tempoet og vi begynner alle å få det travelt. Jeg kan se 
smilet i ansiktene og hender som febrilsk prøver å holde 
følge med musikken som raser av gårde. Og plutselig er 
musikken ferdig, og vi kan kvile hendene i fanget.

Klar for ny øvelse. Nå er det beina og sidemuskulaturen 
som skal få sin dose. Høyre fot fram og tilbake, det same 
med venstre, så til siden og deretter til andre siden. La 
Provence heter melodien, en rolig låt som gir oss tid til å 

strekke helt ut for så å bøye sammen. Det er mange øvel-
ser en kan gjøre selv om en sitter på en stol. Liv Irene er 
flink til å fortelle hva som skal skje og teller takten slik at 
vi alle gjør øvelsene samtidig. Og melodiene vekker gode 
minner for oss som har levd en stund. Vi får Den Glade 
Vandrer og Romanipiken og litt rock and roll.

Etter 40 minutter gir vi oss. Nå er det tid for kaffe. 
Runden rundt kaffebordet er kanskje like viktig som sitte-
dansen. Asbjørg Tøndel har ordna med kaffe til delta-
kerne. Sittedansen er organisert under seniordansen, så 
det er alltid en ekstra person fra seniordanserne med til å 
koke kaffe og ordne det praktiske. Kakene blir sponsa av 
kjøkkenet.

Under kaffen kommer jeg i prat med Else Singstad. Jeg 
spør henne hva hun synes om dette tiltaket. -Det er et flott 
tiltak, sier hun. – Jeg er med hver tirsdag. Det er nå slik at 
en kan gjøre slike øvelser alene også, men det er mye trive-
ligere når vi gjør det sammen. På onsdagene er det også en 
som har aktivitet sammen med oss, så alt hjelper på. 

Timen er over, og mer friske og opplagte går vi hver til 
vårt.

Sittedans på Hamnahaugen
TEKST OG FOTO: LEIF VELAND

 Det sosiale er like viktig som selve sittedansen.

Instruktørene Grete Strand (t.v) og Liv Irene Pedersen viser øvelsene
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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/prost på mobil 915 12 075 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

Fungerende 
sokneprest
Prost Dagfinn 
Thomassen
fram til 15.01.23

Fra 15.01.23 tar Birger 

Foseide over.

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
       
Salmefest!      
Dette året hadde vi årsfest 18.mai med tema: Digital 
kirke. Det samla mye folk på Lensvik bedehus og vi 
fikk en variert og innholdsrik fest. Oppfølgeren i 2023 
kommer 22. mars. Altså litt tidligere. Da blir det års-
fest med tema Salmefest! Vi skal sette salme- og sang-
skatten i sentrum. Og vi har fått tak i ingen ringere enn 
Vidar Kristensen. 

Vidar Kristensen 
er salmedikter med 
mange gode og kjære 
salmer i salmeboka. 
Han var prosjektleder 
for den nye salme-
boka da den ble laga i 
2013. Han var med og 
arrangerte ”Salmeboka 
- minutt for minutt” i 

vår Frue kirke i Trondheim. 

Denne salmemaraton gikk i NRK Fjernsynet uavbrutt i 
over 2 døgn, og det var svært mange som satt og fulgte 
med over hele Norges land.. Nå kommer selve salme-
generalen hit til oss og vil ha et salmekåseri på 
årsfesten. Han blir også med på salmekveld i Lensvik kirke 
neste kveld. Alt dette kommer vi tilbake til i neste nr av 
menighetsbladet.

Ellers: Ovnene i Lensvik kirke er ferdig montert. En 
fantastisk innsats av dugnadsgjengen!! Nå er ovnene 
betalt, men vi har gravd litt i menighetskassen for å få 
dekket beløpet, så vi fortsetter innsamlingsaksjonen fram 
til nyttår. Se kontonr. og VIPPS-nr. her i bladet. Konserten 
i september innbrakte over 40.000, så vi har fått til mye! 
Takk til alle som har bidratt og vil bidra!

Hilsen Menighetsrådet v/Lars Birger Aadland
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Takk for all oppmerksomhet 
i anledning Signe Dyrvik
sin bortgang. 

                           Familien

Tusen takk for all vennlig deltakelse, 
blomster og minnegaver i forbindelse 
med vår kjære mor, Margit Selbæk sin 
bortgang 28.10.22.

Oddbjørn, Arild, Hanne, Øystein og 
Anita med familier

Agdenes sokn takker hjerteligst famili-
en for minnegaven på kr 16.310,- gitt 
til nye ovner i Lensvik kirke i forbin-
delse med Margit Selbæks begravelse 
den 4.11.22. 

Takk for all vennlig deltakelse i forbin-
delse med vår kjære Dagfinn Nord-
gårds borgang 5. oktober.

                           Åse med familie

Takk for all deltakelse og minne-
gaver i forbindelse med John Ingdals 
begravelse.

Johanne
Barn, barnebarn, oldebarn og familien 

• Torsdag 24. november  kl. 18
• Torsdag 8. desember.    kl. 18 
• Torsdag 26. januar     kl. 18
• Torsdag 23. februar       kl. 18

Inspirasjonstreff for Orkdal 
område NMS. Besøk av Greta 

NYE OVNER TIL LENSVIK KIRKE

Juletrefest

Lensvik bedehus
4. juledag 
28. des. kl. 17

Arr: Lensvik bedehus og NMS

på

Misjonstreff NMS 
på Lensvik bedehus Gravås Aarthun fra Levanger, leder for 

hovedkomiteen som planlegger gene-
ralforsamling for NMS i Stjørdal juni/
juli 2023, og innehaver av Misjon i 
Hagen (MIHA) på Levanger.

• Torsdag 30. mars           kl. 18
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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

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

LENSVIK KIRKE
16.10. 2022 Elias Aarem-Derås

AGDENES KIRKE
Margit Værnes    
 Død 22.10.22 (f. 1933)

LENSVIK KIRKE
Gunn Tove Sundseth   
 Død 17.09.22 (f. 1951)
John Ingdal    
 Død 13.10.22 (f. 1928)
Jorunn Singstad   
 Død 18.10.22 (f. 1928)
Signe Dyrvik    
 Død 24.10.22 (f. 1926)
Margit Selbæk    
 Død 28.10.22 (f. 1932)

Innsamling
Innsamlinga er fort-
satt ikke helt i mål.
Ønsker du å støtte 
innsamlinga til nye 
ovner i Lensvik kirke,
kan du benytte 
Vipps#115451 og velg 

        

Mål: 250.000 kr ---------->

Mangler:: 105.000kr----->

Har fått inn: 145.000 kr-->

       Slik ser det ut Pr. 20.  nov.: 

LENSVIK KIRKE
21.10.22 Rosally Maglangit & 

Robert Solem

INGDALEN KIRKE
04.11.22  Korowan Parkin & 

Per Grønningen

JULEMESSE  

på Lensvik bedehus 

       
     Kl.12.00: Salget starter 
                   Åresalg, loddsalg på hovedgevinster,  
            salg bakevarer og strikkevarer, KAFÈ 
       

   Kl.14.00 ADVENTSSTUND 
   med Steinar Leirvik (prest i Byåsen menighet)  
                Barnekoret Sang&Sånt synger.  

                - Salget fortsetter etter Adventsstud - 

26
NOVEMBER

kategori: Nye ovner Lensvik kirke



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

Friluftsgudstjeneste
ved

HARALDSTU

Søndag 26. februar 
kl. 11
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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



Ved alle takkoffer kan Vipps#115451 kategori Vanlig takkoffer benyttes.

Velkommen til gudstjeneste

Returadresse: 7316 
Lensvik

AGDENES LENSVIK INGDALEN

4. desember
2. søndag i adventstiden
Joh 14:1–4
Agdenes kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Birger Aadland. Takkoffer til 
menighetens misjonsprosjekt.

7. desember
Agdenes kirke kl. 18: Vi synger 
julen inn. Andakt ved prost Dagfinn 
Thomassen

11. desember
3. søndag i adventstiden
Ingdalen kirke kl. 18: Lysmesse ved 
Lars Sperre.
Konfirmantene deltar. Takkoffer til 
menighetens misjonsprosjekt.

15. desember
Lensvik kirke kl. 18: Vi synger julen 
inn. Andakt ved prost Dagfinn 
Thomassen

21. desember
Lensvik kirke kl. 8.45: Skoleguds-
tjeneste ved Lars Birger Aadland.
Hamnahaugen Helse- og Omsorgs-
senter kl. 16.30: Gudstjeneste ved 
prost Dagfinn Thomassen og Marija 
Druzijanic.

24. desember
Julaften
Luk 2:1–20
Agdenes kirke kl. 14: Familieguds-
tjeneste ved Lars Birger Aadland.
Takkoffer til menighetens barne- og 
ungdomsarbeid
Lensvik kirke kl. 16: Familieguds-
tjeneste ved Lars Birger Aadland.
Takkoffer til menighetens misjons-
prosjekt.

25. desember 
Juledag
Joh 1:1–14
Lensvik kirke kl. 12: Høytidsguds-
tjeneste ved Lars Birger Aadland.
Takkoffer til Det Norske Misjonssel-
skap

8. januar
Kristi åpenbaringsdag
Lensvik bedehus kl. 15: Menighetens 
juletrefest. Andakt ved prost Dagfinn 
Thomassen.
Takkoffer til menighetens barne- og 
ungdomsarbeid.

22. januar
3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 2:1–11
Vassbygdens bedehus kl. 11: Guds-
tjeneste ved Birger Foseide og prost 
Dagfinn Thomassen.
Markering av at Birger Foseide går 
inn som fungerende sokneprest.
Takkoffer til Vassbygdens bedehus.

29. januar
4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 18:35–43
Lensvik kirke kl.11. Gudstjeneste ved 
Birger Foseide
Takkoffer til Tro og Medier.

2. februar
Ingdalen kirke kl. 18: Salmekveld ved 
Marit Selbæk m. fl.
Ønsk deg gjerne en favorittsalme.
Takkoffer til menighetens arbeid.

19. februar.
Fastelavnssøndag
Joh 17:20–26

Agdenes kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Lars Birger Aadland
Takkoffer til Sjømannskirken – 
Norske kirke i utlandet.

26. februar
1. søndag i fastetiden
Matt 4:1–11
Haraldstu kl. 11: Friluftsgudstjeneste 
ved Birger Foseide
Takkoffer til menighetens arbeid

12. mars
3. søndag i fastetiden
Luk 11:14–28
Agdenes kirke kl.11: Gudstjeneste 
ved Birger Foseide
Takkoffer til IKO – Kirkelig pedago-
gisk senter.

19. mars
4. søndag i fastetiden
Joh 11:45–53
Ingdalen kirke kl. 11: Familieguds-
tjeneste ved Lars Birger Aadland
Takkoffer til menighetens barne- og 
ungdomsutvalg.

26. mars
Maria budskapsdag
Luk 1:26–38
Lensvik kirke kl. 11: Gudstjeneste 
ved Birger Foseide
Takkoffer til Normisjon

2. april
Palmesøndag
Joh 12:12–24
Leksa grendehus kl. 11.15: Guds-
tjeneste ved Birger Foseide
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.


