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Moe kirke pynta til vigsel

Gode Gud, vi takker deg for dem som her kneler for ditt ansikt
og for deres kjærlighet til hverandre. Velsign deres liv som ekte-
folk. Du som tilgir og leger, hjelp dem å tilgi hverandre. Du som
er kjærlighetens kilde, gi dem og alle ektefolk å vokse og
modnes i kjærlighet.

Moe kirke pynta til vigsel

Gode Gud, vi takker deg for dem som her kneler for ditt ansikt
og for deres kjærlighet til hverandre. Velsign deres liv som ekte-
folk. Du som tilgir og leger, hjelp dem å tilgi hverandre. Du som
er kjærlighetens kilde, gi dem og alle ektefolk å vokse og
modnes i kjærlighet.



Vi går i kirka
Her er gudstjenestene som er planlagt i tida framover. Men vi må ta sterke forbehold om om at
gudstjenestene kan bli avlyst på grunn av smittesituasjonen i kommunen vår. Følg med i avisa
Sør-Trøndelag på torsdager for oppdatert og utfyllende informasjon
og på nettsida: www.kirken.no/orkland .

2

1122..  sseepptt..  --1166  ss..  ii  ttrreeeenniigghheettssttiiddeenn
MMooee  kkiirrkkee kl 11
Gudstjeneste. 4 årsbok. Lilleberg. 
Wróbel
OOrrkkaannggeerr  kkiirrkkee kl 11
Gudstjeneste. Hammervik-Owen. 
Wróbel. 4 årsbok.
OOrrkkddaall  kkiirrkkee kl 17
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel. 
4 årsbok.
OOrrkkaannggeerr  kkiirrkkee kl 19
Konfirmantpresentasjon. Hammervik-
Owen. Wróbel

1188..  sseepptt..  --  lløørrddaagg
MMooee  kkiirrkkee  kl 10.30 og 12.30
Konfirmasjon. Rugland. Stølan. Wróbel

1199..  sseepptt..  ––  1177  ss..  ii  ttrreeeenniigghheettssttiiddeenn
GGeeiittaassttrraanndd  kkiirrkkee kl 10.30
Konfirmasjon. Rugland. Wróbel
OOrrkkddaall  kkiirrkkee  kl 11
Konfirmantpresentasjon. Bakken. 
SSøøvvaasssskkjjøølleenn  ffjjeellllkkiirrkkee kl 13
Jubileumsgudstjeneste. Fung. biskop
Ragnhild Jepsen. Prost Dagfinn
Thomassen m.flere.

2266..  sseepptt..  ––  1188..  ss..  ii  tteeeenniigghheettssttiiddeenn
OOrrkkddaall  kkiirrkkee kl 11
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel
OOrrkkaannggeerr  kkiirrkkee kl 11
Radiogudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel
MMooee  kkiirrkkee kl 19
Konfirmantpresentasjon. Rugland.
Stølan.  Wróbel

33..  ookktt..  ––  1199..  ss..  ii  tteeeenniigghheettssttiiddeenn
OOrrkkddaall  kkiirrkkee kl 11
Gudstjeneste.  Lilleberg. Wróbel. 
Konfirmantjubileum
GGeeiittaassttrraanndd  kkiirrkkee kl 11
Gudstjeneste. Rugland. Presentasjon av
nye konfirmanter. Wróbel

1100..  ookktt..  ––  2200..  ss..  ii  tteeeenniigghheettssttiiddeenn
OOrrkkaannggeerr  kkiirrkkee kl 11
Gudstjeneste. Hammervik
MMooee  kkiirrkkee kl 11
Gudstjeneste. Thomassen. Konfirmant-
jubileum

2244..  ookktt..  ––  2222..  ss..  ii  tteeeenniigghheettssttiiddeenn
OOrrkkddaall  kkiirrkkee  kl 11
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel
MMooee  kkiirrkkee kl 11
Gudstjeneste. Rugland. Wróbel
SSvvoorrkkmmoo  mmiissjjoonnsshhuuss kl 19.00
Menighetens årsfest

77..  nnoovv..  ––  AAlllleehheellggeennssddaagg
OOrrkkaannggeerr  kkiirrkkee kl 11
Allehelgensgudstjeneste. Hammervik-
Owen. Wróbel
MMooee  kkiirrkkee kl 11
Allehelgensgudstjeneste. Lilleberg.
Wróbel
OOrrkkddaall  kkiirrkkee kl 19
Allehelgensgudstjeneste. Lilleberg.
Wróbel
GGeeiittaassttrraanndd  kkiirrkkee kl 19
Allehelgensgudstjeneste. Hammervik-
Owen. Wróbel

2211..  nnoovv..  ––  SSiissttee  ssøønnddaagg  ii  kkiirrkkeeåårreett
OOrrkkddaall  kkiirrkkee kl 11
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel
MMooee  kkiirrkkee kl 11
Gudstjeneste. Hammervik-Owen. 
Wróbel

2288..  nnoovv..  ––  11..  ss..  ii  aaddvveennttssttiiddeenn
SSttookkkkhhaauuggeenn  bbeeddeehhuuss kl 11
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel
MMooee  kkiirrkkee kl 11
Gudstjenestse. Rugland. Sødal. 
Lys våken. Wróbel
OOrrkkddaall  kkiirrkkee kl 17
Vi synger julen inn. Lilleberg. Wróbel
GGeeiittaassttrraanndd  kkiirrkkee kl 19.30
Vi synger julen inn. Rugland. Wróbel

55..  ddeess..  ––  22..  ssøønnddaagg  ii  aaddvveennttssttiiddeenn
UUllvvååsseenn kl 11 
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wrobel
OOrrkkaannggeerr  kkiirrkkee kl 19
Vi synger julen inn. Hammervik-
Owen.Wrobel

1100..  ddeess..  ––  ffrreeddaagg
MMooee  kkiirrkkee kl 19
Vi synger julen inn.Rugland. Wróbel 

1122..ddeess....  ––  33..  ss..  ii  aaddvveennttssttiiddeenn
OOrrkkddaall  kkiirrkkee kl 11
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel

SSnniillllffjjoorrdd  

55..  sseepptteemmbbeerr
SSnniillllffjjoorrdd  kkiirrkkee 11.00 
Konfirmasjon. Organist Marija og Jon
prest

1199..  sseepptteemmbbeerr
SSnniillllffjjoorrdd  kkiirrkkee 11.00 
Dåpsgudstjeneste. Organist Marija og
Jon prest

33..  ookkttoobbeerr
SSnniillllffjjoorrdd  kkiirrkkee  11.00 
Familiegudstjeneste. Høstfest. Utdeling
av 4 og 6-årsbok
Organist Marija og Jon prest

2244..  ookkttoobbeerr
SSnniillllffjjoorrdd  kkiirrkkee 11.00 
Konfirmantpresentasjon.
Organist Marija og Jon prest

77..  nnoovveemmbbeerr
SSnniillllffjjoorrdd  kkiirrkkee 11.00 
Allehelgensgudstjeneste. Vi minnes de
døde
Organist Marija og Jon prest

2288..  nnoovveemmbbeerr
SSnniillllffjjoorrdd  kkiirrkkee  17.00
Lysmesse med konfirmantene 
Organist Marija og Jon prest

1122..  ddeesseemmbbeerr
SSnniillllffjjoorrdd  kkiirrkkee 15.00 
Vi synger julen inn med lokale krefter
Organist Marija og Jon prest

MMeellddaall  

1122..  sseepptteemmbbeerr  --  1166..  ss..  ii  ttrreeeenniigghheettss--
ttiiddeenn
Meldal kirke kl. 11:00. Gudstjeneste

1188..  sseepptteemmbbeerr
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee  kl. 11:00 og 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste 

2255..  sseepptteemmbbeerr  
MMeellddaall  kkiirrkkee  kl. 11:00 og 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

2266..  sseepptteemmbbeerr  ––  1188..  ss..  ii  ttrreeeenniigghheettss--
ttiiddeenn
MMeellddaall  kkiirrkkee  kl. 11:00 og 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste

33..  ookkttoobbeerr  --  1199..  ss..  ii  ttrreeeenniigghheettssttiiddeenn
MMeellddaall  kkiirrkkee  kl. 11:00
Gudstjeneste og 4-årsbokutdeling

1100..  ookkttoobbeerr  --  2200..  ss..  ii  ttrreeeenniigghheettssttiiddeenn
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee  kl. 11:00
Gudstjeneste og 4-årsbokutdeling

2244..  ookkttoobbeerr  --  2222..  ss..  ii  ttrreeeenniigghheettssttiiddeenn
MMjjuukklliiaa  kl. 12:00
Konfirmantleir Meldal/Løkken
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Andakten

Vi mennesker drømmer og ønsker
om å bli tatt vare på og bli elsket.
Om å få gi og ta imot håp, tro og
kjærlighet. Disse ordene fra Bibe-
len er som et smykke og en skatt
som bærer oss gjennom livet.  Det
er disse ordene som danner
grunnlaget for det smykket som
mange bærer rundt halsen, laget
som et anker, kors og et hjerte.

AAnnkkeerreett er symbol på trygghet og
tilhørighet. I den kristne tro er
ankeret bildet på at vi mennesker
tilhører Gud. Troen på Gud er det
fasteholdepunkt for oss, det er det
som gir oss trygghet. Vi trenger
hverandre og vi trenger å ha noen
å knytte vårt liv til. Bibelen har helt
rett når den sier at ingen av oss har
godt av å være alene.. Samliv er å
være som et anker for hverandre
og skape tillit og trygghet til
hverandre om trofast å være der
for hverandre når det trengs. Det
handler om å  følge oppfordringen:

å gå til fots gjennom 
ti tusen kvardagar 
og aldri halda opp 
med å vera den rette.
(fra et dikt av Alf Sæther)

KKoorrsseett er jo egentlig et dødssym-
bol, men i den kristne tro er korset
håpets symbol fordi  Jesus har
seiret over mørkets krefter. Slik blir
altså korset et symbol på håpet.

Det er mange ting i livet som opp-
leves vondt og vanskelig. Samlivet
oss mennesker imellom settes ofte
på prøve. Håpet er dette, at vi må
ikke gi opp. Vi må ikke miste
motet. Å oppmuntre hverandre og
gi hverandre livsmot er håpets
kjennetegn. 

I kvart eit hjarte er det somtid uro
.  Og ofte veit ein ikkje kva det er. 
Men så kjem du, og eg blir 
fylt av undring,
For eg blir glad og sterk 
når du er nær
Når eg hev deg, s
å kan eg klatre fjellet. 
Når eg hev deg 
då stilnar opprørt sinn. 
Og eg blir glad 
når du er ved mi side.
I lag med deg, 
kjem styrke til meg inn

(Sondre Bratlands gjendikting av
You raised me up)

HHjjeerrtteett  symboliserer kjærligheten.
Jesus møtte mennesker med
kjærlighet, forståelse, varme, til-
givelse slik at de fikk hjelp i hverda-
gen og håp for fremtiden. Gud er
kjærlighet. Gud elsker deg og meg 
Guds kjærlighet holder gjennom
svik, likegyldighet og død. Han har
sonet våre nederlag og våre syn-
der..

Vi lever forskjellige liv; noen
ganger er vi stolte og glade, andre
ganger skamfulle og fylt av
fortvilelse. Gud er kjærlighet. Hans
kjærlighet holder gjennom svik, lik-
egyldighet og død. Han har sonet
våre nederlag og våre synder. Det
er den kjærligheten som holder i
vanskelige tider som til syvende og
sist er viktig for oss. Hos Gud kan
vi få hjelp til å gi hverandre tro,
håp og kjærlighet slik at vi kan lære
oss hhjjeemmmmeettss  ggrraammmmaattiikkkk som
Haldis Moren Vesaas har formulert
slik:

"Det heiter ikkje eg no lenger,
heretter heiter det vi.»

Det er når motbakkene er lange
og bratte i livet at vi trenger Gud
og mennesker rundt oss som gir
nærvær og støtte. 

Jon Nilsen

STØRST AV ALT
Så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. 
Men størst blant dem er kjærligheten. 1. Kor 13.13

77..  nnoovveemmbbeerr  ––  AAlllleehheellggeennssddaagg
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl. 17:00
Gudstjeneste
MMeellddaall  kkiirrkkee  kl. 19:00
Gudstjeneste

1144..  nnoovveemmbbeerr  --  2255..  ss..  ii  ttrreeeenniigghheettss--
ttiiddeenn
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee  kl. 11:00
Gudstjeneste

2288..  nnoovveemmbbeerr  --  11..  ss..  ii  aaddvveennttssttiiddeenn
SSnniillllffjjoorrdd  kkiirrkkee kl. 17:00
Gudstjeneste

55..  ddeesseemmbbeerr  --  22..  ss..  ii  aaddvveennttssttiiddeenn
GGaammmmeellggrruuvvaa  kl. 19:00
Lysmesse med konfirmanter

1122..  ddeesseemmbbeerr  --  33..  ss..  ii  aaddvveennttssttiiddeenn
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl. 11:00
Gudstjeneste

2244..  ddeesseemmbbeerr  ––  JJuullaafftteenn
MMeellddaall  kkiirrkkee kl. 14:00
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl. 16:00
Høytidsgudstjeneste.

Med forbehold om endringer. 
Oppdatert gudstjenesteliste se:
«Kirka i Orkland» på facebook
Avisa Sør Trøndelag  på torsdag
Hjemmesida for Orkland.
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Bryllup er en fest for kjærlighet. To mennesker lover å elske og ære hverandre og holde sammen i
gode og onde dager livet ut. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene blir gitt
med vitner til stede.  

Å inngå ekteskap eller vigsel er en offentlig handling. En godkjent vigselsperson skal erklære at
ekteskapet er gyldig. Et bryllup kan være enkelt eller påkostet. Brudeparet kan være unge eller
godt voksne, kvinne og mann, eller to av samme kjønn. Den norske kirke tilbyr kirkelig vigsel til
alle par som ønsker dette. Om du velger kirken der du bor er det helt gratis.  

De som skal bli viet kan feire dagen med familie, slekt og venner eller de kan si ja til hverandre
med bare prest og forlovere/vitner til stede. Stort eller lite bryllup – ved kirkelig vigsel blir livet
lagt fram for Gud med bønn om velsignelse. Alle par som har giftet seg borgerlig, er velkommen
til kirken for å be om forbønn for samlivet. For dette har kirken en egen liturgi. 

VViikkttiiggee  sskkjjeemmaaeerr  

Før ekteskap kan bli inngått må
skatteetaten sjekke om paret opp-
fyller vilkårene for å inngå ek-
teskap. Informasjon og skjemaer
om dette finnes på 
wwwwww..sskkaatttteeeettaatteenn..nnoo
Når skatteetaten har funnet at
vilkårene for å inngå ekteskap er
oppfylt utstedes en prøvingsattest.
Denne attesten leveres eller sendes
kirkekontoret før vigsel. Attesten
har tidsbegrenset gyldighet. 

LLiittuurrggiieennee

En vigsel i kirka kan legges opp på
ulike måter, men den følger alltid
en av de to vigselsliturgiene.
Liturgiene består av ekteskapsin-
ngåelse, forbønn og en liturgisk
ramme rundt disse to elementene.
De to vigselsliturgiene kan dere
lese på hjemmesida til kirka i Ork-
land under “vigsel”.  
Mange par ønsker å sette sitt per-
sonlige preg på vigselen. Det finnes
det mange muligheter for. Ta kon-
takt med prest og organist i god
tid!  

VVaannlliiggee  ssppøørrssmmååll  oogg  ssvvaarr
oomm  vviiggsseell  ii  OOrrkkllaanndd

• Må man gifte seg i ett av kirke-
byggene for å få kirkelig vigsel i
Orkland?  
Orkland har mange flotte kirke-
bygg, men det er også mulig å
gifte seg kirkelig utenfor disse.  Ta
kontakt med prest!  

• Hvordan går vi fram for å gifte oss
utendørs? 
For utendørs vigsel er det litt mer
brudeparet må ordne på forhånd.
Et krav er at stedet må være tilgjen-
gelig for de medvirkende. Ved
utendørs vigsel har brudeparet selv
ansvar for all praktisk tilretteleg-
ging på stedet.  Det er stor forskjell
på utendørs vigsler og det er viktig
å ta kontakt med prest tidlig slik at
det kan planlegges godt.  

•Kan homofile og lesbiske gifte seg
i kirka i Orkland? 
Ja 

• Vi ønsker å kombinere dåp og
vigsel. Er dette mulig?  
Ja det å kombinere dåp og vigsel i
samme seremoni er både mulig og
veldig fint. Dette gjelder både om
brudeparet har et barn som skal
døpes eller om brud eller brudgom
ikke er døpt og ønsker dette. 

• Vi vil ha overraskelsesbryllup.
Hvordan gjør vi dette? 
Vigsel krever litt planlegging i form
av avtale med prest (og eventuelt
andre medvirkende) og det å få
prøvingsattest fra skatteetaten. Har
man denne planleggingen i boks
kan man ha overraskelsesbryllup.  

• Hvor mange forlovere er det lov å
ha? 
Juridisk sett er det kun to personer
som er forlovere. Det er disse som
sender inn forlovererklæring til
skatteetaten.  Det er et krav om at
det skal være to vitner til vigselen.
Ofte er dette forlovere, men vitner
under vigselen kan også være

andre enn de juridiske forloverne.
Det er altså ingen krise med tanke
på gjennomføring av vigsel at en
forlover er forhindret i å komme.
Det er stadig flere som ønsker å ha
flere “forlovere”. Det vil si en mer
uformell forloverrolle på bryllupsda-
gen. Det er noe brudeparet velger
selv.   

• Kreves det spesielt antrekk for å
gifte seg?
Nei.  

• Må forlover være av samme kjønn
som den man er forlover for?
Nei   

• Hvem har ansvar for å pynte kirka
med blomster til vielse?
Brudeparet har selv ansvar for pynt-
ing av kirka med blomster til vielsen
dersom det ønskes.  Dette er noe
brudeparet velger selv. Vi har vakre
kirkebygg i Orkland og alteret har
alltid levende lys under vigsel. 

• Kan vi gifte oss enkelt på
kirkekontoret? 
Ja  

• Hvor mye koster det å gifte seg i
kirkene i Orkland? 
Hvis dere bor i Orkland eller er
døpt/konfirmert i Orkland koster
det ikke noe å gifte seg kirkelig i
Orkland. Om dere ikke har slik
tilknytning til Orkland tas det en
avgift som dekker utgifter til bruk
av kirken.

Åse Rugland

Vigsel i kirka



Kirka rommer store og viktige
markeringer i livet. Noen
ganger blir to store begiven-
heter slått sammen og feires
samme dag. Slik var det for
brudeparet Nina Mikaela og
Yngve Reppesgård som giftet
seg i Orkdal kirke 17. juli, sam-
tidig som minstejenta deres
Sharlin Kristiane ble døpt. 

Dåp og vigsel er to handlinger som
fint lar seg kombinere i kirka. Det
kan legges opp på flere måter. Nina
og Yngve hadde sine tanker om
hvordan de ønsket at dagen skulle
bli og takket ja til tilbudet om en
planleggingssamtale og en øvelse i
forkant av dagen. 

Torsdag 15. juli var vi samlet i
Orkdal kirke til en øvelse og siste
gjennomgang før dåpen og vigse-
len. For Nina og Yngve ble det
praktisk å slå sammen dåp og
vigsel. Lille Sharlin Kristiane er ei
aktiv jente på 1,5 år og hun ble
født like før koronapandemien brøt
ut. Planen var egentlig å feire dåp i
2020 og bryllupet i år, men med
alle begrensningene som kom så
ble planen endret og håpet om å
feire begge deler sammen i 2021
ble tent. «Vi ventet veldig på at det
skulle åpnes for flere gjester» sier
Nina.  
Planene om giftemål ble lagt

etter frieri på Starbucks i Trond-
heim 12. august i 2019. Yngve gikk
ned på kne og da var det gjort.
Nina ga ham sitt ja og planer om
bryllup begynte å bli lagt.  Star-
bucks er et spesielt sted for Nina
og Yngve. Det var nemlig også
stedet hvor de fant ut at Sharlin
Kristiane var på vei. 
Når vigsel og dåp skal feires

samtidig må to liturgier settes sam-
men til en helhet. Nina og Yngve
tok et valg om å ta vielsen først og
dåpen litt uti seremonien. Valget av
inngangsmusikk falt fort på Wagn-
ers Lohengrin. «Vi ønsker oss noe
tradisjonelt og som vi forbinder
med bryllup» kom det fra Nina.
Som utgangsmusikk falt valget på
Mendelssohns brudemarsj, en av
de mest brukte og tradisjonsrike
brudemarsjene vi har.  Salmer skulle
også velges. Her ble også kjente
og kjære bryllupssalmer valgt
«Kjærlighet fra Gud» og «Å leva
det er å elska».  Når dåpssalmen
skulle velges hadde Nina et klart
ønske om at  «Ingen er så trygg i
fare» skal synges. Denne salmen
har Nina et forhold til fra da
småbrødrene hennes ble døpt i
Själevad kyrka i Sverige.  

Hva er det dere ser mest fram til
med vielsen?, spør jeg brudeparet. 
Nina svarer først: «Det må være å
se uttrykket til Yngve når jeg kom-
mer opp kirkegulvet, og selve det å
bli gift».  
Rollen med å føre Nina opp

kirkegulvet er det  Ninas lillebror
Stefan som har fått. Ninas storebror

Tommy har rollen som gudfar for
Sharlin Kristiane. For Nina er det å
gå opp kirkegulvet noe helt spe-
sielt. Aller helst skulle hun hatt pap-
pan sin Sverre til å føre henne opp
denne dagen, men han døde i no-
vember 2009. Savnet etter pappa
kommer tydelig fram en slik dag.
Som en symbolhandling på at han
også er med dem i tankene så vil
Nina ha et lite bilde av ham i et bit-
telite hjerte i brudebuketten. 
Yngve uttrykker også at han

gleder seg: «Det blir et høydepunkt
når hun kommer gående oppover
gulvet». 
Så ble det øvelse sammen med

de fleste av aktørene. En herlig
gjeng med mye humor øvet på
hvordan bryllupet og dåpen skulle
legges opp. Det ble mye fliring,
midt i alvor og spenning før den
store dagen. 

LLøørrddaagg  1177..  jjuullii::  
SSeellvvee  ddaaggeenn
Klokka 14 åpnes dørene i Orkdal
kirke. Først blir Sharlin Kristiane
båret inn og så fylles kirka av Wag-
ners Lohengrin og Nina kommer
oppover kirkegårdet sammen med
lillebror Stefan… Sharlin Kristiane
bæres til dåp og en start på livet i
kirka. Yngve og Nina står ved
starten på livet som ektefolk. 

Åse Rugland
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Vigsel i kirka To store feiringer på en og samme dag! 
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“Han der ska æ ha”, og slik vart det
Det er ein varm sommardag,
og eg har invitert meg heim til
Arnhild og Geir som snart kan
feire 47 års bryllaupsdag.
Madamen nyter sola og var-
men med ei bok på verandaen,
husbonden er ute på jordet
med høyvendaren. Han er litt
skeptisk til intervju, men kjem
etterkvart til lunsjbordet han
også.

Hit til Steinshaugen flytta dei i
1984, og her kjem dei til å bu så
lenge dei greier det. Arnhild har
innsett at det ikkje nytter å dra Geir
bort fra garden og flytte til lei-
lighet. Han må ha noko å pusle
med ellers har han det ikkje bra.
Geir sine besteforeldre budde i
gamlehuset, det leiger dei no ut til
laksefiskere. På jordene dyrkar dei
korn og gras, og i stallen er det
hest, Geir sin store lidenskap. 
Sonen Ola bur like ved og skal ta
over garden. Dattera Lise bur på
Byåsen. Tre barnebarn og 2 bonus-
barnebarn, å vere besteforeldre gir
stor glede.

Vi drar 48 år tilbake. Arnhild sin
kulling i sykepleien, Jorid, gifter
seg med Amund Kvåle. I kirka får
Arnhild auge på ein kjekk kar,
sjåføren av brudebilen. Og da er
det gjort: “Han der ska æ ha”, seier
ho til ho som sit på sida. “ Du må
da vente til vi har ete”, får ho til
svar. Og sidan den dagen har dei
holdt i lag. På nyttårsafta i under-
kant av 2 mnd seinare, forlova dei
seg, og 27. juli vart det bryllaup i
Orkdal kirke.
Det var ikkje i våre tanka å flytte

i lag før vi gifta oss, det var det få
som gjorde på den tida. Mange
trudde at vi var nødd til å gifte oss,
men det var god margin. Vi var
sååå forelska, og så unge, bare 21
år.
Vi hadde eit lite og enkelt bryl-

laup med foreldre, søsken og forlo-
vere som gjester. Lite styr og
planlegging i forkant, brydde oss
ikkje om det. Ville ikkje ha kvit kjole
heller, den var brun med rosa blom-
ster. Ikkje stod den i stil med dei
raude rosene i buketten, men det

var ikkje viktig. Geir hadde lys
dress, ganske uvanleg, og han var
såå flott! 
Det var Rogstad som via oss, og

eg kjem i hug da han i forkant
spurde om eg ville byte etternamn.
Og det ville eg gjerne, det var så
stas å få Geir sitt etternamn. Kva
sanger og salmer vi hadde, kjem vi
ikkje på. Som brudemarsj hadde vi
sikkert den vanlegaste. Veldig godt
å tenkje på i etterkant at far min
fulgte meg opp kirkegolvet. Han
døde tre år etter, bare 62 år. Blir
rørt når eg snakkar om det no også.
Og han heldt ei tale og gav oss ei
sølvskei som det var knytta ei histo-
rie til.
Trur vi hadde gjort det likeeins i

dag også, minst muleg ståhei rundt
det. Å vie seg i kirka, det er så
høgtideleg. Vart “meir gift” enn å
gifte seg borgarleg. Har vore på ein
vielse på kirkekontoret, og det var
veldig høgtideleg det også.
Vi er vel sjeldan rase, og det er

eit under at vi fortatt held i lag. Vi
er jo så ulike, og det såg vi ikkje i
starten da vi var så forelska. Arnhild
er meir kulturelt interessert, og har
stor glede av å reise og oppleve
ting. Ho er med i ein reiseklubb, og
får dekka behovet der. Geir har da
blitt med på nokre sydenturar opp
gjennom tida, og det har jo gått
greit når han først har kome seg på
tur. Og fotballinteressen, Arnhild er
gal etter fotball. Men med kvar sin
TV, så det går bra. 
Korona-tida har passa Geir godt.

Han likar seg heime på garden.
Flink håndverker, bygde huset sjøl
og tok fagbrev på instalasjon av det
elektriske. Arnhild kjem med
mange idèer og ønsker om ting
som skal ordnast, og tida mellom
tanke og gjennomføring skal helst
ikkje vere for lang. Ja, det har blitt
nok innimellom. Dei har krangla
mykje, men ingen har hittil pakka
kofferten og vore på veg ut dørene.

Kva er det da som har holdt disse
motpolane saman? 
Den første forelskelsen var jo noko
spesielt, og det er jo ikkje slik
lenger. Men det er noko som ligg
der i botnen, ein gnist for kvaran-
dre og sterk vilje til å holde ilag.

Alle vil jo i utgangspunktet at
forholdet skal vare, og barna vil jo
helst at foreldra held saman. Viss
det ikkje er spesielt vanskelege og
øydeleggande forhold, har vi tru på
at ekteskap kan vare. Vi har måtta
jobba oss gjennom det vanskelege,
og det har vore tøft til tider. Viktig
for oss har vore å gje rom til den
andre til å dyrke sine interesser.
Ikkje kreve at den andre må vere
med. Det at vi begge har jobba
utanom heimen, og ikkje gått så
mykje oppi kvarandre, har nok vore
bra. Og som pensjonistar har vi
fortsatt med det, å bruke tid på det
vi likar å holde på med.
Vi har vore gjennom fleire kre-

vande periodar etter ulykker og
andre helseutfordringar. Da har vi
stilt opp for kvarandre, og til og
med Arnhild har trødd til i stallen.
Uttrykket å vekse fra kvarandre har
blitt det motsette for oss, vi har
vokse nærare kvarandre. 
Dei reflekterer over samlivs-

brudd. Har det blitt for lett å flytte
fra kvarandre? Det å ta ansvar og å
tåle motgang. Det er ein verdi i det
å holde i lag. Arnhild sin veninneg-
jeng frå barndomen, der er alle
fortsatt gift med den dei ein gong
gifta seg med. 

Eit samliv er ikkje bare rosenrødt,
det er hardt arbeid, roser og torner.
Og med det helsar dei til alle som
går inn i eit forpliktande samliv.
Måtte det vare livet ut !

Liv Inger Kvalheim
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Grunnen til at vi valgte å ha vigsel
utendørs, er egentlig fordi vi
begge er veldig glad i å være ute i
naturen, og spesielt fjellet. I tillegg
ønsket vi å ha en "litt utenom det
vanlige" vigsel. Vi vurderte også å
ha vielse på en fjelltopp, men da vi
også gjerne ville ha med oss den
nærmeste familien, fant vi ut at
dette fort kunne bli utilgjengelig

for noen. Bjugnan ligger ovenfor
vår hytte på Frostmyra, så denne
plassen vært et turmål gjennom
hele min (Berit) oppvekst, både
sommer og vinter. I tillegg er jo ut-
sikten innover mot Jøldalen og fjel-
lene, upåklagelig fra denne
plassen. Med bakgrunn i dette 
valgte vi altså å ha vigselen ute på

Bjugnan, og når vi i tillegg fikk helt
fantastisk vær på dagen, angrer vi
ikke på det. Setter stor pris på at
Jonas ville være med oss på denne
ideen, og stilte opp på en liten
"fjelltur" denne dagen.

Hilsen
Berit og Bård Drugli Bye

“Han der ska æ ha”, og slik vart det Vigsel på fjellet

Brudeferden i Meldal

Redaktørens favoritt som vigselsprest er vigselen i Meldals vakre natur der brudeparet ble skysset i båt over 
vatnet fram til vigselsstedet inne på land der det også var telt og langbord duka til bryllupsfeiring.
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Året startet og vi fikk hilse på hund-
ene til Harald Tunheim, en av Eu-
ropas beste hundekjørere. Det ble
en introduksjon i hundegården,
valper og utdeling av vår ‘’egen’’
hund. En hund vi skulle ha ekstra
ansvar for og som ble med på
turene gjennom året.
Turer ble det mange av gjennom

året, og mange erfaringer og ny
lærdom skulle vi få.
Vi ble delt i grupper og fikk ans-

varet for et valpekull. Vi har ans-
varet for vanning, ha renhold i
valpegården, trene og gjøre de
klare til å bli sledehunder.
Vi er 17 elever, 2 stipendiater

som hadde gått her året før, 1
hjelper til Harald i hundegården og
Harald som lærer. Vi er en gjeng
som kom fra litt alle kanter av
Norge, med en god blanding av er-
faringer og kunnskap. Klassen
består av 2 gutter og 15 jenter. Det
er en helt utrolig fin klasse å være
med, og klassemiljøet er noe helt
spesielt og flott.
På tur når vi har kommet til leir

og fått lagd et godt bål og hele
klassen er samlet rundt bålet, da er
det ingen andre steder jeg heller
ville vært. På kort tid har jeg blitt
kjent med mange og av og til føles
det ut som jeg har kjent de i år og

ikke måneder.
Jeg har så langt i året fått blitt

med på noen helt fantastiske turer.
Fra en liten tur på fjellet rett ved
skolen, traske over Finnmarksvidda
i de flotteste av farger og padle
ned Altaelva og mye mer. 
På vinteren har vi fått suse over

vidda på slede, i sol og fullmåne
med ett dansende nordlys over
hodet.
I tillegg til alt dette har vi val-

gfag og prosjektuker hvor vi får
være med på mye gøy. Jeg har fått
padle i havkajakk, blitt med på å
skille rein, hatt en liten rundtur i
Finnmark, lage egen trekopp i

Hei. Jeg heter Ole Anders, jeg er 21 år og kommer fra Storås, og i august i fjor startet jeg som
elev på Alta folkehøgskole på linjen hundekjøring. Det å starte på Alta folkehøgskole har vært en
drøm siden jeg besøkte min bror, som gikk på samme linje, for fem år siden.
Tirsdag 18. august startet jeg og far ferden mot Alta og ett år jeg har sett frem til veldig lenge.
Det var litt spennende, jeg gledet meg til alle turene, jobbe med alle hundene men og det å møte
alle de jeg skulle gå i klasse med og på skole med. Jeg kjente ingen fra før, men gledet meg til å
hilse på nye personer og bli kjent med nye venner.

Folkehøyskole i nord...
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samisk stil og drive med egne
eventyr.
Alt av turer og ting vi lærer gjen-

nom året bygger opp til vår «grand
finale» som er 8 dager hvor vi suser
over Finnmarksvidda på slede, hvor
alle får sitt eget hundespann man
får ansvar for gjennom turen.

Det å flytte så langt hjemmefra
er for noen ikke alltid like lett, mens
for andre går det helt fint. Siden
jeg kom i august har jeg kun vært
hjem rundt 2 uker i julen, annet enn
det har all min tid vært brukt i Alta
og områdene rundt, og jeg stor-
trives hær. 
På Alta folkehøgskole bor vi på

internat med 10 – 12 andre fra
forskjellige linjer, og det har vært
lærerikt og gøy. Det har ikke vært
helt knirkefritt, men på internatet
jeg bor på har vi klart oss veldig
godt sammen, og trives godt sam-
men.

Jeg har kost meg masse i Alta
og ville ikke ha vært noe annet sted
dette året. Spesielt i det rare året
som har vært med tanke på korona
og alt det betydde. Det er ikke
mange som kan si at de kan henge
med 100 personer uten å måtte
tenke alt for hardt på smitte og syk-
dom. Skolen har gjort en fantastisk
jobb med smittevern og gitt oss en
mulighet til å få ett så flott år. Jeg
vil anbefale alle som har mulighet,
til å gå på folkehøgskole, det er et
år som jeg nesten kan garantere du
ikke vil angre på.
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Her er bildet av de som ble konfirmert i Snillfjord kirke 5. september.
Bildet ble tatt før samtalegudstjenesten av fotograf Arild Bernhardsen fra Hitra.

På bildet:
Første rekke fra venstre:
0da Snildalsli, Stacey Boahemaa Wadieh, Guro Mostue Berdal, Malin Hammer Nordsæther
Andre rekke:
Jon prest, Morgan Berg Hagen, Oskar Krüger, Jonas Zanderhäll, Erik Fenes, Thomas Kjøren.

STOR OG SJELDEN BEGIVENHET I SNILLFJORD KIRKE
Søndag 15. august var det stor festgudstjeneste i Snillfjord
kirke. Et lite barn ble døp og menigheten inngikk en avtale
med det norske Misjonsselskap om å støtte et prosjekt i
Midtøsten.

Denne søndagen tok vi mot vår nye kantor Marija Cubrilo
Druzijanic. Hun overtar stafettpinnen fra vår trofaste organ-
ist Jostein Selnes som har spilt her siden han begynte som
organist i 1964 som 16-åring…

Marija er tilsatt som kantor både i Snillfjord og Agdenes
menigheter.

I gudstjenesten ble biskopens tjenestebrev lest opp og
menighetsrådsleder Liv Inger overrakte henne blomster.
Vi ønsker henne hjertelig velkommen og ser fram til samar-
beid med henne.

Jon Nilsen
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TAKK
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ggjjeennnnoomm  bbllaaddeett  vviill  ttaakkkkee  aallllee  ssoomm  hhaarr  ggiitttt  ooppppmmeerrkk--
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Takk for oppmerksomheten i forbindelse med min 95-
årsdag.  

Hilsen Reidar Kjerstadmo

Vi takker hjerteligst for oppmerksomhet, hilsener og
hjelp i forbindelse med vårt bryllup 24.7.21! Tusen takk
til Løkken musikkorps for overraskelsespilling.

Heidi Snuruås og Jakob Welser

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster,
hilsninger og minnegaver til Solhagen AD i anledning
vår kjære Tordis Bustads bortgang og begravelse.
Tor
Trine m/familie
Tor Erik m/ familie
Terje m/ familie

Takk for all vennlig deltakelse ved Steinar Strand sin
bortgang og bisettelse. Takk for pengegaven til
Løkken Musikkorps.

Familien

Takk til Meldal menighet for gaven jeg fikk på 70-års-
dagen min.

Anne Mosbakk

Hjertelig takk for alle hilsener, blomster og min-
negaver til Kreft poliklinikk Orkdal i forbindelse med
Audny Kristine Slupphaugs bortgang. En spesiell takk
til Hjemmetjenesten i Orkdal for god omsorg og hjelp.

Nils, Bjørn, Tor, Ola og Bente m/familier

Mange takk til Løkken menighet for planten jeg fikk på
dagen min.

Oddbjørg Åsløkk

Takk for all vennlig deltakelse i forbindelse med
Steinar Solli sin bortgang.

Anne

Tusen takk for all oppmerksomhet på 80 årsdagen.
Takk til Meldal menighet for blomsten jeg fikk.

Gunda Bonesmo

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved Åse Wormdals
bisettelse. 

Familien

En varm takk for all vennlig deltakelse, blomster og
pengegaver ved vår kjære Olav Melbye sin bortgang
og begravelse.

Ola og Bård m/ familie

Orkdal Menighetsråd
takker for minnegaven til Orkdals kirkes Blomsterfond
ved RRaannddii  OOtthheelliiee  BBeerrgg  SSoommmmeerrvvoolldds bortgang.

Styret for Søvasskjølen fjellkyrkje takkar for minnegåva
i samband med KKåårree  GGjjøønnnneess sin bortgang.

Nyoppussa sakristi i Orkangerkirka
Takk til Orkanger menighetsråd for helhjerta innsats med oppussing av
dåpssakristiet. Rommet trengte sårt en fornying. Dugnad ble  det og rommet
står i dag frem som et lyst og trivelig rom med nymåla vegger og tak, nytt gulv-
belegg og nye møbler. Flott!
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Våre menigheter
er med og bedrer
livskvalitet for folk
på Madagaskar

Koronaepidemien herjer stygt
på verdens fjerde største øy.
NMS prøver samtidig å oppret-
tholde et verdig liv for de
mange fattige, for eksempel
døve og blinde.

Sidonie mistet hørselen da hun ble
syk som åtteåring.

– Jeg havnet i koma. Da jeg en-
delig våknet opp igjen hadde jeg
mistet hørselen, forteller hun. –
Men etter at jeg fikk lov til å beg-
ynne på døveskolen har jeg lært å
kommunisere igjen. Jeg har lært
tegnspråk. Jeg har også lært å lese
på leppene til hørende, og jeg kan
forme noen ord og snakke litt, men
stemmen min er veldig lav.

Sidonie kommer fra en landsby
langt utenfor allfarvei. For å komme
til veien der bussen stopper må hun
gå i tre dager. Derfor reiser hun
bare hjem til moren og de tre yngre
søstrene én gang i året.
– Det er fint å være hjemme, men
jeg lengter faktisk tilbake til skolen
der de andre forstår tegnspråk, sier
Sidonie. Hun er ikke tvil om at det
er verdt å gå i tre dager for å
komme tilbake til skolen.

Mange barn på Madagaskar mister
syn og hørsel på grunn av barnesyk-
dommer. Derfor har befolkningen
en høyere prosentandel blinde og
døve enn det vi har i Norge. Midt i
denne krevende situasjonen fort-
setter kirken på Madagaskar sitt
verdifulle arbeid med å gi utdan-
ning til døve og blinde. NMS støt-
ter disse spesialskolene. 

Korona
Madagaskar er blant landene i
Afrika som har vært hardest ram-

met av koronaepidemien. Misjonær
Arild Bakke beskriver forholdene på
Madagaskar under koronaned-
stengingen som «sjokkerende» og
«forferdelig».

–  Det som gjør epidemien så
dramatisk på Madagaskar, er at
dette er et fattig land. Når landet
stenges ned, sulter folk.  De fleste
er avhengige av å komme seg på
jobb og tjene penger for å skaffe
seg mat til neste dag. Her i Norge
har vi gode sikkerhetsnett som
medfører at den vanlige mann og
kvinne ikke blir så skadelidende.
Når myndighetene på Madagaskar
ser at folk sulter på grunn av re-
striksjonene, er det i lengden
umulig å holde folk borte fra arbei-
dsplasser og torghandel. Vi får
håpe og be om at det ikke er så
mange som blir smittet framover,
sier Bakke.

FLM – den lutherske kirken som
NMS samarbeider med, har vært
hardt rammet av koronaen. Både
den sittende kirkepresidenten og
en av de tidligere kirkepresiden-
tene har mistet livet som følge av
Covid-19. Videre har personer med
sentrale oppgaver i kirken måttet gi

opp kampen mot viruset.
Selv om Arild Bakke forteller om
store lidelser og problemer for
kirken, er han samtidig nesten stum
av beundring for den innsatsen som
medlemmene i den lutherske kirken
utfører.

– Det er nesten ikke til å tro, men
også i de siste månedene har det
blitt plantet nye menigheter. Folk
er tent av evangeliet. De lar seg
ikke stanse av en smittebølge.
Kirken lever, sier Arild Bakke.

HVA GJØR NMS PÅ MADAGASKAR?

NMS støtter den lutherske kirken gjennom arbeid knyttet til fattigdoms-
bekjempelse og kompetansebygging. Kirkens fokus på å bedre folks lev-
ekår skjer både på landsbygda og i byene. I tillegg kan nevnes teologisk
utdanning, anti-korrupsjonsarbeid og et bredt diakonalt arbeid.
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Fjellkjerka 40 år
Søndag 19. september feirar vi 40-årsjubileum for Fjellkjerka på Søvasskjølen. Det blir gudsteneste der oppe kl.
13 der fungerande biskop Ragnhild Jepsen deltar saman med prosten og tidlegare prestar i Orkdal. Orkland
mannskor vil synge. Etter gudstenesta blir det kyrkjekaffi med åresal og trekking på Fjellkjerke-lotteriet.
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Nytt fra kirkevergen

Konfirmasjonene, som årets konfir-
manter og vi alle egentlig har ven-
tet på siden våren, er nå her. I
Orklands åtte sokn og menigheter
ble slutten av august og september
måned satt som mål, med håp om
at en stor andel av befolkningen
skulle være vaksinert og at virussi-
tuasjonen skulle være mer under
kontroll i høst enn i vår. Smittever-
net står fortsatt sterkt i fokus i
kirken, og målet er å gjøre konfir-
masjonene til skikkelige festdager
for våre håpefulle konfirmanter!
Dette er en gledens dag for konfir-
mant, familie, slekt og venner!

Vedr. smittevern så gjelder fortsatt
de følgende generelle rådene; vask
hendene, bruk sprit, hold avstand,
hvor man ikke kan holde meteren;
bruk munnbind, og ved symptomer
og ved tvil om det kan være Covid-
19; vær hjemme. Skulle det i disse
dager komme eventuelle kommu-
nale lokale regler, forskrifter
og/eller anbefalinger, så vil de være

å finne på kommunens hjemme-
side. De siste oppdaterte ver-
sjonene av smittevernveilederen for
Den norske kirke og den lokale
smittevernveilederen for kirkene i
Orkland ligger til enhver tid tilgjen-
gelig på vår hjemmeside
www.kirken.no/orkland/.

Hvordan står det egentlig til med
folk nå etter en langvarig viruspan-
demi? Det er brukt mye tid,
ressurser og gitt stort fokus til å
bekjempe og forebygge smitte.
Dette er så klart veldig viktig ar-
beid. Hva om det hadde vært brukt
like mye tid, ressurser og gitt like
stort fokus til å bygge opp under
folks psykiske helse? Bekjempe en-
somhet, utrygghet og indre uro? Vi
mennesker er sosiale vesener. Vi
trenger å høre til, bli sett, hørt og
forstått, blant annet. Til det trenger
vi møtepunkter, nærhet og fel-
lesskap. Vi trenger å dele øyeblikk,
opplevelser, gleder og sorger.
Være der hvor noen tar i mot oss,

og være der for andre. Det skaper
fellesskap. Det skaper mening og
trygghet, det gir for mange økt ro i
kropp og sjel. Jeg har fått høre at
«det er i møte med andre men-
nesker vi blir til». Det er en stor
sannhet der å ta med seg. Det er
også en mulighet til å tenke over
hvordan man møter andre, og hvor-
dan man selv ønsker å bli møtt, når
samfunnet går på vei til å igjen
åpne opp.

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

Mvh. Silje Ysland, kirkeverge

Sorggrupper i Orklands-
menighetene 

høst 2021 - vår 2022

Sorgen er min.
Ingen kan fortelle meg hvordan jeg

skal føle sorgen,
for jeg er bare på bunnen av et ukon-

trollert og ukjent Jeg.
Her kan alt skje.

Kjernen av hvem jeg har vært i livet
mitt

er her sammen med meg…tankene
jeg har tenkt:

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

kjenne.
Bøker kan fortelle meg om noen av

farvene i sorgen,
men nyansene er det bare jeg som

skal møte.
Det er en vitenskap ingen kan skrive

avhandlinger om.
Den er min.

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

Linn Stokke.

Orklandsmenighetene har drevet
livssynsåpne sorggrupper i en år-
rekke. Vi har fått mange gode
tilbakemeldinger fra deltakerne på at
dette har betydd mye for den enkelte
i deres sorgarbeid. Vi fortsetter dette
viktige arbeidet også høsten 2021.
Sorggruppen har sine møter i Orkdal
menighetshus. 

Sorggruppen har inntil 6 deltagere
og to ledere, som er sykepleier 
Kjellrun Gravdal og diakoniarbeider
Hildegunn Rydland Eikli. Vi møtes 
8-10 ganger igjennom vinteren, og
hvert gruppemøte varer 1,5 timer.
Det er klare rammer rundt hver sam-
ling, og alle som deltar har selvføl-
gelig taushetsplikt. Hver enkelt deler
det en selv ønsker.  Våre erfaringer er
forskjellige. Vår relasjon til de vi har
mistet er forskjellig. Men sorgen gjør
noe med den enkelte. «Du må ha
vært der for å forstå» sier Terje Nilsen

i sin vise om «Mjelle». Slik er det og i
sorgens landskap.

Medlemmene i sorggruppen kan ha
mistet foreldre, barn, ektefelle, annen
familie eller venner. Det er ikke like
lett å dele sin sorg med sine nære 
over lang tid. Noen opplever og at 
det er godt å kunne snakke med
andre i samme situasjon, og dele sine
erfaringer. Dette handler ikke om å
dyrke sorgen, men å bearbeide den.
Det er flere måter å sørge på. Den
som sørger har krav på forståelse og
respekt for sin egenart og sine valg!

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

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

DØPTE
Orkdal
18.04 Sigurd Syrstad
23.05 Per Eilertsen

Ada Sofia Fagerstrand Kiran
13.06 Ylva Sletvold,

døpt i Songlia.
20.06 Sigurd Linge

Lisa Rønne Bryne
Emil Winum
Tor Åmot

17.07 Sharlin Kristiane Reppesgård
18.07 Alfred Hustad

Petter Svorkmo Hongslo
24.07 Ari Hoti Rønning
01.08 Maren Helen Landrø 

Grønvold
Orkanger
25.04 Lucas Mogseth Bjørkli
02.05 Elea Elshaug

Live Moen-Gulla
06.06 Leon Hansen

Victor Andersen
Theodor Shutov-Prestmo

20.06 Nikolai Støen 
Benjamin Sæther Skaugen

18.07 Sofie Hatlenes Gjersvoll
Åse Rian Flønes,
begge døpt i Thams-
paviljongen.

01.08 Erika Gjønnes
Solveig Wangen Gjersvoll,
begge døpt i Thams-
paviljongen.

Moe
04.04 Ane Svorkdal
02.05 Kasper Øyaseter Karlsen
27.06 Malia Røen Nilsen

Oskar Storås
11.07 Tuva Harila Aakerholm
08.08 Andreas Bergsrønning Salberg
Løkken
30.05 Amalie Hansen Kjelstad
11.07 Fillip Ree Berg
Meldal
02.05 Ada Kvam Snoen
23.05 Lotte Lillemo
23.05 Håkon Solum Svinsås
06.06 Ludvik Langdahl Sørløkk
27.06 Johannes Mellemseter 

Syrstad
04.07 Erik Lyngen
04.07 Johanne Resell
04.07 Leve Jørgensen
25.07 Signe Sørum Skjærli
Snillfjord
15.08 Gunhild Lisa Volden Nilsen
15.08 Jonas Zanderhäll
15.08 Stacey Boahemaa Wadieh

VIGDE
Orkdal
12.06 Sigrun Oddfrid Eikrem og 

Egil Svinsås
18.06 Anne-Lise Damli og Svein 

Erik Damli, Eggkleiva,
viet ved Orkdal kirkekontor.

17.07 Anna Therese Lindberg og 
Joar Lindberg, Trondheim
Nina Mikaela Aune og Yngve 

Villian Reppesgård
14.08 Lillian Rian Wuttudal og 

Rune Sand
Moe
26.06 Jannike Berntsen og Odd-

Harry Fillingsnes Heggvik, 
Buvika

Løkken
29.05 Eva Kristin Knudsen og 

Malvin OIiversen
24.07 Heidi Snuruås og Jakob 

Johan Welser
Meldal
03.07 Berit Drugli og Bård Bye
10.07 Kari Nordstrøm og Even Lo
15.08 Svetlana Fisere og Terje 

Mosbakk
Snillfjord
11.06 Dagfrid Hassel og Idar 

Klungervik

DØDE
Orkdal
29.03 Magnhild Augusta Ree f. 1926
10.04 Ottar Peder Brevik f. 1940
11.04 Marit Solbu f. 1927
13.04 Marie Landrø f. 1930

Sigrid Evjen f. 1959
19.04 Audny Kristine Slupphaug 

f. 1923
05.05 Margot Singstad f. 1925
12.05 Ludvig Andreas Fredriksen 

f. 1951
13.05 Arnfinn Olav Dørdal f. 1935
15.05 Marie Sofie Gangås f. 1924
16.05 Åsta Margrete Sæterbakk 

f. 1932
31.05 Ingrid Rykkja f. 1940 
02.06 Oddveig Johanne Bjørhusdal 

Lien f. 1933
07.06 Øyvind Brevik f. 1988
25.06 Inger Fandrem f. 1927 
27.06 Osvald Arnfinn Berg f. 1938
29.06 Hulda Mabel Sæther f. 1948
03.07 Leif Gunnar Bakksæter f. 1946

15.07 Reidar Jørgen Fagerholt 
f. 1943

16.07 Åse Wormdal f. 1926
22.07 Gullbjørg Malmfrid Rønnes 

f. 1940
Randi Othelie Berg Sommer-
vold f. 1948

25.07 Synnøve Berg f. 1967
26.07 Kåre Erling Gjønnes f. 1942
07.08 Kristin Skjølberg f. 1944
23.08 Gunnar Forren f. 1926
Orkanger
06.03 Johan Nærvik f 1935
21.04 Kjell Arntsen f. 1940
22.04 Sigvart Stokke f.1943
23.04 Agnes Skauvik f. 1926
02.05 Geir Roar Haugen f. 1952
25.05 Jarle Olav Ustad f. 1938
09.06 Fred Kristian Skogås f. 1945
05.07 Anne Kathrine Gangaas f. 1963
05.08 Ivar Skjølberg f. 1931
06.08 Aslaug Kvakland f. 1935
11.08 Leif Georg Engan f. 1933
15.08 Astrid Anderson f. 1939
18.08 Solveig Margaretha Raaen 

f. 1938
22.08 Morten Karsten Monseth 

f. 1942
Geitastrand
07.05 Ingrid Husdal f. 1956
Løkken
29.04. Johannes Høyem f. 1941
18.05. Steinar Solli f. 1938
21.07. Leif Svartbekk f. 1928
29.07. Kari Ann Røen f. 1940
Meldal
26.03. Tordis Bustad f. 1942
16.04. Nils Kjerstad f. 1943
16.04. Einar Lilleholt f. 1944
15.05. Ingebjørg Nergård f. 1943
22.05. Tore Espåsløkk f. 1953
22.05. Fredrikke Karoline Karlsen f. 1937
18.06. Paul Birger Røen f. 1950
04.07. Ole Knubben f. 1924
05.07. Anne Kathrine Gangaas f. 1963
06.07. Borgny Vedul f. 1927
11.07. Skjoldvor Mjøen f. 1935
12.08. Olav Melbye f. 1923
12.08. Erna Furuhaug f. 1944
Snillfjord
09.04. Ole Kolbjørn Aune f. 1930
15.04. Jorun Elvira Mjønes f. 1931
21.07. Gunnar Arne Mjønes f. 1947
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Hva skjer i menighetene?
NNBB!!  DDeettttee  eerr  ppllaannllaaggttee  ttiillttaakk..  VVii  ttaarr  aallllee  ffoorrbbeehhoolldd  oomm  aavvllyyssiinngg  eetttteerr  ssttrreennggeerree  rreessttrriikkssjjoonneerr  ffoorr  aarrrraannggeemmeenntt
ppggaa  ssmmiitttteessiittuuaassjjoonneenn..

September
Ons 15. kl. 11-13 Kirka på Amfi Kjøpesenteret Amfi
Fr 17.-sø 19. ReGaze 13+ Søvassli u.senter
Søn 19. kl.17.00 Søndagssamling.  Marita H. Owen: Livssorg.

Hvordan leve med alt det som man som menneske bærer på 
av forskjellige sorger- kan troen være et verktøy?
Ettermiddagskaffe. Søndagsskole. Lekegruppe. Orkdal menighetshus.

Tir 21. kl. 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
On 22. kl 19:30 Vårliv-møte. Svorkmo misjonshus
Man 27. kl. 17.30-19.00 Simen Orkdal menighetshus
Ons 29. kl.11 Eldretreff. Diakon Ingrid Holte Karlsen. Svorkmo misjonshus
Oktober
Ma 4. kl 19.30 Møte i Orkdal Normisjon. Inger Brit Rødberg taler Orkdal menighetshus
Ons 6. kl 19.30 Normisjonsmøte med årsmøtesaker Svorkmo misjonshus
Søn 17. kl.17.00 Søndagssamling. Bente Hjertenæs kommer fra Kirkens 

Nødhjelp. Ettermiddagskaffe. Søndagsskole. Lekegruppe. Orkdal menighetshus.
Ma 18.-to 21. kl 19:30 Vårliv. Møteuke Svorkmo misjonshus
Tir 19. kl. 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Ons 20. kl. 11-13 Kirka på Amfi Kjøpesenteret Amfi
Man 25. kl. 17.30-19.00 Simen Orkdal menighetshus
Ons 27.kl.11 Eldretreff. Svorkmo misjonshus
November
Ma 1. kl 19.30 Møte i Orkdal Normisjon. Bertel Aasen taler Stokkhaugen bedehus
Ons 3. Områdesamling for Normisjonsforeninger i Orkdal prosti, 

påmelding til regionskontoret i Normisjon Svorkmo misjonshus
Søn 14. kl.17.00 Søndagssamling. Åse Rugland taler over emnet: 

Den hellige Ånd. Kveldsmat. Søndagsskole. Lekegruppe. Orkdal menighetshus.
Tir 16. kl. 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Ons 17. kl. 11-13 Kirka på Amfi Kjøpesenteret Amfi
Ons 17. kl.19:30 Vårliv-møte
Man 22. kl. 17.30-19.00 Simen Orkdal menighetshus
Ons 24. kl.11 Eldretreff. Svorkmo misjonshus
Desember
Ons 1. kl 19.30 Temamøte. Fellesmøte med Orkdal normisjon Svorkmo misjonshus
Fr 3. kl 19.00 Førjulskveld Søvassli u.senter 
Søn 5. kl. 16:30 Adventssamling.

Kakao og boller for liten og stor, rett etter julegrantenningen 
på tusenårsstedet. Orkdal menighetshus

Man 6. kl. 17.30-19.00 Simen Orkdal menighetshus
Ons 15.kl.19:30 Vårliv-møte Svorkmo misjonshus
Ons 29.kl.18:00 Julefest. Normisjon og Vårliv Svorkmo misjonshus

DET SKJER FOR BARN OG UNGE
Barnesang i Orkdalmenighetshus kl.17:30 – 18:30 torsdagene: 23.09, 07.10, 21.10, 04.11 og 02.12

Mandagskaffe i Orkdal menighetshus hver mandag kl. 11-13. Men ikke 13. september.
Malaba. Det planlegges oppstart i månedsskifte september/oktober, og dette vil kunngjøres på hjemmesida
kirken.no/orkland
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Siden 1814 har Den norske kirke
vært omtalt som «statskirken».
Etter hvert som utviklingen har gått
har jo dette vært mer formaliteter
enn realiteter.  For Stortinget har
gjennom årene gitt mer og mer av
ansvaret for styringen av kirken til
egne kirkelige organer, valgt av
dem som er medlemmer i kirken. Vi
fikk menighetsråd i 1920 og
bispedømmeråd i 1933. Etter hvert
har Kongen delegert det meste av
sin styringsmyndighet i kirken til
bispedømmerådene og til det
nasjonale kirkemøtet som består av
alle bispedømmerådene.

I 2008 ble alle partiene på
Stortinget enige om at de siste
formelle restene av statskirkesys-
temet skulle avvikles. 

Grunnlovsendringene ble gjennom-
ført i 2012 og dette ble fulgt opp
med at kirkeloven ble endret slik at
Den norske kirke fra 1. januar 2017
opptrer som et nasjonalt rettssub-
jekt, skilt fra staten. I april 2020
vedtok Stortinget en ny felles lov
om tros- og livssynssamfunn
(trossamfunnsloven). Denne loven
har et eget kapittel om Den norske
kirke som Norges folkekirke. Loven
sier at Den norske kirke består av
mange sokn og at hvert sokn repre-
senteres av et menighetsråd. Den
sier at hvert sokn skal ha en sokne-
prest og hvert bispedømme en
biskop og at Kirkemøtet represen-
terer Den norske kirke som nasjonal
folkekirke. Den sier også at Den
norske kirke fortsatt skal støttes
økonomisk av staten og kom-
munene, men at det er opp til
Kirkemøtet å avgjøre hvordan
kirken ellers skal organiseres.

I høst skal alle menighetsråd og
fellesråd uttale seg om et forslag til
organisering som skal behandles av
kirkemøtet i 2022. Høringen byg-
ger på det såkalte Müller-Nilsen-ut-
valgets utredning: "Samhandling i
en selvstendig folkekirke - ny kirke-
lig organisering".

Siden 2005 har Kirkemøtet i Den
norske kirke hatt som mål å samle
arbeidsgiveransvaret for alle som

jobber lokalt i kirken. Dvs. både for
prestene, som tidligere (fram til
2017) var statsansatte, og for de
øvrige kirkelige ansatte, som
tidligere (fram til 1997) var kom-
munalt ansatte. 

I mars 2021 leverte Müller-Nilssen-
utvalget sin utredning om hvordan
dette kan oppnås med en samling
av arbeidsgiveransvaret på pros-
tinivå. De foreslår at det opprettes
et prostifellesråd som blir et organ
for alle soknene i prostiet og
eventuelt også for rettssubjektet
Den norske kirke. Prostifellesrådet
vil da kunne opptre som arbeids-
giver både for prestene og for de
øvrige kirkelige ansatte.

Om kirkemøtet føler at de har
støtte fra menighetene til denne re-
formen og vedtar den, vil dette bli
den største kirkereformen siden in-
nføringen av fellesrådene på kom-
munenivå i 1997 og siden 2004 da
prestegjeldene ble avviklet og
prestene fikk prostiet som tjeneste-
distrikt. Reformen som nå er fores-
lått vil på mange måter bli en
fullføring og samordning av disse

to reformene, en samordning som
ikke har vært mulig før nå. Refor-
men i 1997 var vedtatt av Stor-
tinget og den i 2004 av Kongen i
(kirkelig) statsråd. Nå, som staten
har gitt kirken myndighet til å or-
ganisere seg selv, er det de som
ble valgt til tillitsverv i kirken i 2019
som har fått ansvaret for vedtak-
ene.

Denne orienteringa er skrevet av
Øystein Flø, prost i Gauldal prosti.

Hvordan skal Den norske kirke organiseres for framtida.
Fra statskirke til Norges folkekirke

Prosten i Orkdal prosti, Dagfinn Thomassen, inviterte de kirkelige
fellesråda, de kommunale representantene, sokneprestene og kirkever-
gene i Orkdal prosti til møte Orkdal kirke onsdag 24. august. Nærmere 50
møtte opp og fikk orientering fra to som har vært med i komiteen som har
utarbeida rapporten om prostifellesråd. Det er leder i Nidaros bispedøm-
meråd , Brit Skjelbred, og kirkeverge i Stjørdal, Oddbjørn Eide. 
Etter orienteringa kom det innlegg fra forsamlinga om daglig leder for et
prostifellesråd bør  være prosten eller en kirkeverge. Det ble reist
spørsmål om kommunene ville ta ansvar for kirkeøkonomien når de kom-
munale fellesråda blir borte og erstatta av fellesråd for prostiet. Dette er
store og vanskelige spørsmål og avveininger som det kirkelige fellesrådet
i Orkland og menighetsråda må ta stilling til og uttale seg om innen
høringsfristen som er 1. desember.
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Vinjeøra har hatt kyrkje sia middelalderen, og frå den tida er det bevart eit
krusifiks  som er rekna for å vere frå første fjerdedel av 1100-talet!

Den vakre åttekanta kyrkja som står der i dag oppe på haugen ved Vinje-
garden  er oppført i 1721, etter det som Riksantikvaren opplyser. Altertavla,
preikestolen og døypefonten er frå den gamle kyrkja på same staden.

Kravet til smittevern har utsett og avgrensa feiringa av 200-årsjubileet. Men
søndag 29. august kom prost og biskop og deltok i festgudsteneste som
markerte jubileet. 
Berre 50 personar fekk delta, og det var ikkje lov til å ha fleire på konserten
fredagen før, heller. 

”Music for a while” heiter ensemblet  med vokalisten Tora Augestad frå
Berlin, og dei har den heilt spesielle samansettinga av instrument  som gav
oss  ei fantastisk oppleving av musikk frå dei siste 400 åra: Piano, slagverk,
trompet og tuba! Denne kvelden vart også kyrkjeorgelet brukt av pianisten
Trygve Brøske frå Surnadal.

Naboen feirar 
200 år

Hvor i Orkland?

Logoen til Orklandbadet var svaret på oppgaven i forrige
nummer. Det kom inn mange rette svar. Den uttrekte vin-
neren av menighetsblad-kruset denne gangen ble Roar
Feragen. Han har levert rett svar tidligere også.

Ny oppgave: Hvilken bygning er dette?
Mange har vært på tilstellinger i og nær
denne. Bildet er ikke tatt i år. Bygningen er i
dag i privat eie. Send svar på SMS til
99518155.
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Vi gjør det meste for de fleste!

Orkdal Varme & Sanitær AS
Fannrem – Tlf 72 48 53 93

LLøøyyppssttrreennggeenn  1144  ––  77330000  OOrrkkaannggeerr  ––  TTllff  998822  9944  996600

7300 Orkanger

SSoollrruunnss  HHeeiimmllaaggaa

Ta kontakt på Tlf. 905 10 945  eller epost
post@orkla-bygdeservice.no

Besøk oss i Megardsvegen 1, 7320 Fannrem 
Vi utfører stell og beplantning av gravsted.

Orkdalsveien 26B
7300 Orkanger

952 26 685 – Orkanger

72 48 10 20

www.orkdalenergi.no

www.orkdal-trafikkskole.no  Tlf: 480 21 601

Jostein Høivik, Fannrem 90014012 – 41540799

NLM Gjenbruk

NLM Gjenbruk Orkdal
Tlf. 404 43 471

Ljøkjel, 7320 Fann-
rem

Åpningstider:
Torsdag-fredag 11-16

Lørdag 11-14

Våre annonsører ORKLAND KIRKEKONTOR
Postboks 4, 7321 Fannrem 

Besøksadresse: Blomstervegen 12
Tlf: 72 47 97 50
Åpningstider

Mandag – fredag kl  9 – 14
Tirsdag kl 10 – 14

E-post: post.orkland@kirken.no
Internett/hjemmeside
www.kirken.no/orkland

MELDAL KIRKEKONTOR
Løkkenvegen2, 7336 Meldal 72 49 51 65
SNILLFJORD:
Kontortid: tirs.,torsd. og fredag kl.09-11

906 80 381 
FANNREM:
Kontoret 72 47 97 50
Servicetelefon prest 92 84 44 81
AAnnssaattttee
Kirkeverge Silje Ysland      909 83 381
Ass. Kirkeverge
Tor Brage Fagerli               915 31 634
Prost Dagfinn Thomassen 915 12 075
Soknepr. Åse Rugland 986 25 418
Soknepr. Marita Hammervik-Owen 403 34 242
Sokneprest Eldfrid-Marie 
Hollevik Bakken 930 33 641
Prostiprest Pål Ove Lilleberg 928 59 980
Menighetspedagog
Liv Randi Henøen Sødal 988 10 996
Diakon Ingrid H. Karlsen    482 75 642
Kateket Tonje M. Stølan 922 34 437
Organistene Wrobel 72 48 55 84 
Sekretær Gunvor N. Kjerstad 
Klokker/diakonimedarb. Hildegunn Rydland Eikli
Sekretær Geir Olav Valstad
Kirketjener Daniel Hellstrøm
Gravplassarbeider Ove Kulbrandstad
Klokker Terje Håvardstad Jonassen 
Klokker Jorhild Ljøkjel
Klokker Trine Snekvik Fagerli
Klokker Ivar Nerhoel
Klokker Ola Mattias Lohn Rugland
Klokker Ingrid Groeggen 
Renhold Magdalena Agata Stocka

MELDAL:
Sokneprest Jonas Jensen Dahlberg:

72495167/40016454
Diakon Magne Krogsgaard:
72495166 / 97401280           
Avd. leder bygg og gravplasser: 
Noralf Ljøkjel   908 51 459
Sekretær og kontorleder Torill Størvold

901 11 933 
Kantor Johanne Bjørkhaug
Kirketjener Frode Fossmo
Kirketjener, klokker og menighetspedagog
Heidi Snuruås
Klokker Monica Hellem
SNILLFJORD
Sokneprest Jon Nilsen               906 80 381
Kirketjener Leslie Fielding          464 20 921

Orkland kirkelige fellesråd:
Leder: Helge Klungland

MENIGHETSBLADET
Utgis av Orkland kirkelige fellesråd. 

Redaktør: Birger Foseide

Adresse vedr. redaksjon,
ekspedisjon og økonomi:
Orkland menighetsblad
Orkland kirkekontor, 

Postboks 4, 7321 Fannrem 
KKoonnttoo::  

44221122  5577  5577555588
Mrk. «Gave menighetsbladet»

VIPPS 122084
Trykk: Orkla Grafiske AS
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Min salme
Etter å ha levd med pandemi i en god stund tror jeg
mange av oss setter større pris på det hverdagslige
som vi før kanskje tok for gitt.

Jeg er takknemlig for å ha et sted å bo, mat på bordet,
et arbeid å gå til og for at familie og venner har holdt
seg trygge og friske. Det var derfor en salme som
pekte seg ut med en gang til denne spalten, nemlig:
Ned i vester soli glader. Det er prest og salmedikter
Anders Hovden som har skrevet denne vakre
kveldssalmen, og i sin enkelhet rommer den både dyp
takknemlighet for hverdagslivet og en lys tro på him-
melhåpet. 

Ned i vester soli glader.
Takk for dagen Gud og Fader,
gjev oss vern til natti no!
Takk for mat og takk for klede,
takk for arbeidskraft og glede,
gjev oss hjartefred og ro!

Gud og Fader, lat oss sova
under englevakt i stova,
ver vår sol om natti, du!
Når så siste dagen dalar,
lyft oss opp i dine salar,
lei oss over stjernebru!

Mari Klingen Sørheim

OKF


