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Vi går i kirka
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28. nov. – 1. s. i adventstiden
Stokkhaugen bedehus kl 11
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel
Moe kirke kl 11
Gudstjenestse. Rugland. Sødal.
LysVåken. Wróbel
Orkdal kirke kl 17
Vi synger julen inn. Lilleberg. Wróbel
Geitastrand kirke kl 19.30
Vi synger julen inn. Rugland. Wróbel

5. des. – 2. s. i adventstiden
Ulvåsen kl 13
Gudstjeneste. Hammervik-Owen. Wróbel
Orkanger kirke kl 19
Adventskveld. Vi synger julen inn.
Hammervik-Owen. Wróbel

10. des. – fredag
Moe kirke kl 19
Vi synger julen inn. Rugland. Wróbel

12. des. – 3. s. i adventstiden
Orkdal kirke kl 11
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel

24. des. – Julaften
Orkdal kirke kl. 14 og kl 16
Gudstjeneste. Bakken. Wróbel
Orkanger kirke kl 14,30 og 16.00
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel
Moe kirke kl 16.00
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel
Geitastrand kirke kl 15-17
Åpen kirke. Jonassen.

25. des.- 1. juledag
Orkdal kirke kl 11.00
Høytidsgudstjeneste. Lilleberg. Wróbel
Moe kirke kl 11.00
Høytidsgudstjeneste. Hammervik-
Owen. Wróbel
Geitastrand kirke kl 13.00
Høytidsgudstjeneste. Lilleberg. Wróbel

31. des. - Nyttårsaften
Moe kirke kl 18.00
Gudstjeneste. Foseide. Wróbel

9. jan – 2. s. i åpenbaringstiden
Orkdal kirke kl 11.00
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel
Geitastrand kirke kl 11.00
Gudstjeneste. Foseide. Wróbel

16. jan – 3. s. i åpenbaringstiden
Orkanger kirke kl 11.00
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel
Moe kirke kl 11
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel

23. jan. – 4. s. i åpenbaringstiden
Orkdal kirke kl 11.00
Gudstjeneste. Bakken. Sødal. Tårn-
agenthelg. Wróbel

30. jan. - 5. s. i åpenbaringstiden
Orkanger kirke kl 11.00
Gudstjeneste. Hammervik -Owen.
Wróbel
Moe kirke kl 11.00
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel
Orkdal kirke kl 13.00
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel

6. feb. - 6. s. i åpenbaringstiden
Geitastrand kirke kl 11.00
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel

13. feb. – Såmannssøndagen
Moe kirke kl 11.00
Gudstjeneste. Thomassen. Wróbel
Orkdal kirke kl 19.00
Ungdomsgudstjeneste. Bakken.
Hammervik-Owen. Stølan. Wróbel.
Band.

20. feb. – Kristi forklarelsesdag
Orkdal kirke kl 11.00
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel
Orkanger kirke kl 11.00
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Wróbel

6. mars – 1. s. i fastetiden
Orkdal kirke kl 11.00
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel
Orkanger kirke kl 11.00
Gudstjeneste. Hammervik-Owen.
Geitastrand kirke kl 13.00
Gudstjeneste. Lilleberg. Wróbel

13. mars - 2. s. i fastetiden
Orkanger kirke kl 11.00
Samtalegudstjeneste.
Hammervik-Owen. Stølan. Wróbel
Moe kirke kl 11.00
Diakoniens dag. Rugland. Holte
Karlsen. Wróbel
Orkdal kirke kl 17.00
Diakoniens dag. Bakken. Holte Karlsen.
Wróbel

Snillfjord Sokn

28.11
Snillfjord kirke 17.00
Lysmesse med konfirmantene
Organist Marija og Jon prest

12.12
Snillfjord kirke 14.00
Vi synger julen inn med lokale krefter
Organist Marija og Jon prest

24.12
Snillfjord omsorgssenter kl 12
Julaftensgudstjeneste
Snillfjord kirke kl 14
Familiegudstjeneste julaften

25.12
Snillfjord kirke kl 11
Høytidsgudstjeneste

16.1 2022
Snillfjord kirke kl 11
Gudstjeneste

13.2
Snillfjord kirke kl 11
Gudstjeneste

6.3
Snillfjord kirke kl 11
Gudstjeneste

27.3
Snillfjord kirke kl 11
Gudstjeneste

14.4
Snillfjord kirke kl 11
Nattverdgudstjeneste skjærtorsdag

17.4
Snillfjord kirke kl 11
Høytidsgudstjeneste påskedag

Løkken og Meldal

5. desember –
2. søndag i adventstiden
Gammelgruva 19.00
Lysmesse med konfirmanter

12. desember –
3. søndag i adventstiden
Løkken kirke 11.00
Gudstjeneste

13. desember - Luciadagen
Løkken kirke 19.00
LØKKEN JUL

15. desember
Løkken kirke 09.30 og 11.30
Skolegudstjenester

16. desember
Meldal kirke 09.00 og 11.00
Skolegudstjenester

19. desember –
4. søndag i adventstiden
Meldal kirke 19.00
Vi synger og spiller julen inn

22. desember
Løvbytunet 11.00
Juleandakt

24. desember - Julaften
Meldal kirke 14.00
Familiegudstjeneste
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Andakten

Alle har vi blitt spurt om det, - og
alle har vi stilt spørsmålet. Jo yngre
vi er, jo flere svar kan vi gi. Den
voksne som spør, kan gjenkjenne
noe av sin egen barndoms forvent-
ning.

Kanskje får vi noen andre svar i år
om vi spør hverandre om hva vi
ønsker oss til jul? Jeg håper at vi i
år kan kjenne at vi gleder oss til å
få plass på en kirkebenk på ju-
laften, glede oss over muligheten
til å synge om vandringen gjennom
de fagre riker på jorden sammen, i
ei fullsatt kirke. Møte hverandres
blikk og kjenne at vi hører sammen
både med de vi kjenner og de vi
ikke har møtt før. Glede oss over
fellesskap og samhørighet.

Kanskje blir det også annerledes å
få julegjester? Vi har gjort oss
andre erfaringer de siste årene; vik-
tige familiehendelser har skjedd
uten at alle har fått muligheten til å
være med. Kanskje ser vi bedre
gleden som ligger i å være sam-
men- og bærer litt mer over med
slitasjen som vi kan kjenne på

dagen før julegjestene drar? Kan-
skje kan vi finne noen nye gleder i
år – og kanskje kan noen av gjen-
takelsens hemmeligheter i jule-
tradisjonene våre åpnes på nytt for
oss?

Kjernen i den kristne julefeiringen
gjentar seg ikke, selv om juleevan-
geliet gjentas ofte: Det er noe som
har skjedd bare én gang: Frelseren
som kom til vår verden: Gud som
er større enn hva vår forstand kan
romme, steg inn i og ned i vår ver-
den. Jesus, som var oppfyllelsen av
løftene, som var der før Skaperen
skilte mørket fra lyset, før mennes-
ket ble til, finner vi igjen som et
sårbart lite barn i en stall i Betle-
hem, på mammas fang. Der åpnet
himmelen seg, og englene sang i
glede over barnet som snudde
menneskenes framtid. Han gikk inn
i vår tilværelse og vår verden. Han
som er barmhjertighet, har steget
inn i vår verden, til mitt og ditt liv.

Jesus ønsker alle velkommen, både
de som er de snille og gode blant
oss, og oss som bare er det in-

nimellom: Jesus ønsker seg sårede
hjerter, ufullkomne liv, de som ikke
greier slekta si og som syns julesel-
skap er svett, som krangler med
familien allerede før pakkene er
åpnet, som ikke orker maset. Som
bærer med seg brutte relasjoner,
det vi skammer oss over, det vi ikke
får til. Døra til stallen er åpen. Det
lyser der inne. Det er plass til oss
også.

Velsigna jul!

Biskop i NIdaros
Herborg Finnset

Plass til alle
Hva ønsker du deg til jul?

Løkken kirke 16.00
Familiegudstjeneste

25. desember – Juledag
Meldal kirke 11.00
Høytidsgudstjeneste

16. januar –
3. søndag i åpenbaringstiden
Meldal kirke 11.00
Tårnagentgudstjeneste

30. januar –
5. søndag i åpenbaringstiden
Løkken kirke 11.00
Gudstjeneste

6. februar –
6. søndag i åpenbaringstiden

Meldal kirke 11.00
Diakoniens dag

13. februar – Såmannssøndagen
Løkken kirke 11.00
Diakoniens dag

6. mars – 1. søndag i fastetiden
Løkken kirke 11.00
Familiegudstjeneste

13. mars – 2. søndag i fastetiden
Meldal kirke 11.00
Familiegudstjeneste

20. mars – 3. søndag i fastetiden
Meldal kirke 11.00
Gudstjeneste

Med forbehold om endringer.
Oppdatert gudstjenesteliste se:
«Kirka i Orkland» på facebook
Avisa Sør Trøndelag på torsdag
Hjemmesida for Orkland.
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Akkurat nå ligger Grace trygt i mammas armer, bare en dag gammel. Omfavnet av morskjærlighet og nær-
het etter en god og trygg fødsel. Dessverre er tallene dystre, mange barn i Afrika lever aldri til de blir fem år.

Av Anette Torjusen
Foto Håvard Bjelland

Innerst i kroken på fødeavdelingen
hører vi små forsiktige grynt. Da vi titter
inn ser vi at det er Grace som er i ferd
med å våkne. Hun ligger trygt i mam-
mas favn på en av sengene i salen. Bare
timer har gått siden hun ble født.
– Jeg kjenner meg så lykkelig, Grace er
mitt første barn, og det er så mye
større enn jeg hadde forestilt meg. Jeg
håper hun får en trygg og god fremtid,
det er alt jeg ønsker meg, smiler
mamma Anita Lamisoni (24).

Høye dødstall
Grace er født i Malawi, på fødeavdelin-
gen til helsesenteret Mbwatarika, som
Kirkens Nødhjelp har bygd. Alt er godt
og trygt for Grace nå, men utenfor veg-
gene venter et hardt liv og en beinhard
statistikk. Mer enn nitti prosent av barn
som dør før de fyller 18 år, overleverer
ikke sin femårsdag.

Malawi er et av verdens fattigste
land, som står i mange kriser. Akutt
vannmangel, tørke og flom gjør at til-
gangen til mat er kritisk. Så kritisk at
Grace har femti prosent sjanse for at
veksten hennes blir hemmet før hun
fyller fem år. I tillegg har pandemien
også gitt et voldsomt oppsving i antall
barneekteskap og tenåringsgra-
viditeter. I noen områder har dette
doblet seg.

Selv om tallene for barnedødelighet
har gått kraftig ned, er de fortsatt
dramatiske. I 2019 døde det 14.000
barn i verden under fem år, hver eneste
dag. Og hvor du blir født har mye å si.
Barnedødeligheten er ni ganger høyere
i Afrika enn i Europa.

En god start på livet begynner med
en trygg fødsel, derfor har Kirkens
Nødhjelp bygd fødeavdel-inger flere
steder i Malawi. Samtidig som vi sørger
for gode jordmødre.

Da Grace ble født var det Hilal
Wasil (27) som var jordfar på vakt. Han
tok imot Grace og hjalp Anita gjennom
sin første fødsel. Og Anita kan ikke få
fullrost han.

– Jeg følte meg både trygg og
ivaretatt på beste måte, så nå kan jeg
faktisk si at jeg hadde en fin fødsel, selv
om den var lang og vond.

Hilal, som også er ansvarlig for
svangerskapskontrollene, kan ikke få
understreket nok hvor viktig det er å
komme seg til en fødeavdeling. Han
rykker også ut på motorsykkel til mødre
som ikke når frem i tide.

– Vi ser at mange går over tiden,
aborterer eller får massive blødninger
etter fødsel. Derfor er det så viktig at
gravide og nybakte mødre blir fulgt tett
opp.

Anita får bare en natt på sykehus før
hun må reise hjem, det er mange som
skal føde og kamp om plassene. Totalt
dekker fødestuen 3000 husholdninger.
Vi skal snart feire jul, i takknemlighet og

glede over Jesu fødsel. En fødsel som
mest sannsynlig var en tøff erfaring for
unge Maria. I en stall, i en fremmed by,
langt borte fra familien. Hadde hun en
fødselshjelper?
Jesus overlevde både fødselen og fluk-
ten den lille familien måtte legge ut på
etterhvert. Vi antar spedbarnsdøde-
ligheten var stor. Jesus overlevde sped-
barnstiden på tross av den urolige
verden han ble født inn i.

2000 år etterpå vet vi at nyfødte
under 28 dager står for nesten halv-
parten av dødsfallene blant barn under
fem år (tall fra 2019) Mange fødes fort-
satt i krig, konflikt, vannmangel, sult og
fattigdom.

Vårt oppdrag er å redde liv og
kreve rettferdighet for disse, slik vi gjør
i Malawi. Vi kan være med og gi ny-
fødte Grace og andre barn en trygg
fremtid. Sammen med deg og dem kan
vi bygge flere fødeavdelinger og sørge
for tilgang til mat, rent vann, vaksiner
og utdanning. Sammen forandre. Slik at
flere får fylle fem år.

La Grace få fylle
fem år

Anita Lamisoni har akkurat født sitt første barn. Hun har fått navnet Grace, for hun er både en gave og en nåde, forteller den
stolte moren.

SLIK GIR DU ÅRETS VIKTIGSTE
JULEGAVE:
Vipps et valgfritt beløp til 2426.
-Send GAVE på sms til 2426 og gi
250 kroner.
Gavekonto: 1594.22.87248



Det er spennende å gå inn i
kirkeårets tekster/ fortellinger,
farger og trospraksis. Å lære mer
om den over 2000 år gamle tradis-
jonen vi står i kan berike de dagene
vi lever. Enten året er 2021 eller
2022.
Kirkeårets rytme følger Jesu liv.

Det starter med adventstida med
forventningen om Han som skal
komme. Advent som betyr Herrens
ankomst. Lilla farge preger kirka, en
blanding av Guds blå farge og
menneskeblodets røde farge. Jesus
er både gud og menneske. Julens
hvite farge, fest og glede. Feirin-
gen av at Gud kommer og deler
våre kår i mennesket Jesus. 2. jule-
dags blodrøde farge kommer sterkt
mot oss. Kirkens første martyr Ste-
fanus minnes. Sammen med alle de
andre som ble og blir forfulgt for
troen sin feires Martyrdagen.
Resten av juledagene er en gledes-
feiring, med den hvite fargen i
fokus.
Hvor lenge varer jula?Formange

er tradisjonen at det er «trettanda-
gen» som markerer avslutningen på
høy-tida. 12 dager etter julaften
kommer «Hellige tre kongers dag».
Hvor kommer denne tradisjonen
fra? Matteusevangeliet er det en-
este skriftet i Bibelen som forteller
historien som er opprinnelsen til
denne gamle helligdagen. Jesu
fødsel i Betlehem tidfestes til da
Herodes var konge i Judea. Teksten
er dramatisk med mange element-
er, undring, spørsmål, makt og svik,
og overgivelse.
I den opprinnelige greske tek-

sten står det at «magoi» kommer til
Judea. Astrologer og drømmetyd-
ere fra Persia er den egentlige be-
tydningen, som i mangel av ord
oversettes til vismenn på norsk.
Dette er menn fra en annen religiøs
virkelighet og kultur enn den jød-
iske. De tyder stjerner og vil finne
meningen. Deres tolkning av stjer-
nen de så gå opp på himmelen er
så konkret at de oppsøker hersk-
eren kong Herodes. Han er repre-
sentanten for de romerske okku-
pantene, i hovedstaden Jerusalem.

«Hvor er jødenes konge som nå er
født? Vi har sett stjernen hans gå
opp, og vi er kommet for å hylle
ham.» Matt 2.2.

De har sett et himmelfenomen,
tolket synet og reist i lang tid gjen-
nom flere land. Teksten forteller at
spørsmålet og besøket vekker opp-
sikt i hovedstaden. Den slue
herskeren rådspør de jødiske
skriftlærde. De forteller at Messias,
den salvede frelserkongen, skal bli
født i den lille byen Betlehem. Pro-
fetskriftene viser retningen. De
fremmede lover å sende bud til
Herodes når de finner kongsemnet.
«Stjernen ledet vise menn til

den herre Kristus hen», lyder jule-
sangen. Mennene fulgte stjernen
og fant barnet «hos moren» og ble
jublende glade. Teksten er
innholdsmettet med korte knappe
opplysninger som gir leseren rom
for undring og mange spørsmål.
Hvem var disse mennene, hva så
de, hva tenkte de? Hva tenkte
Maria da disse underlige fremmede
toget inn i huset? Tekstens fokus er
at mennene hyllet barnet og ga det
kongelige gaver. Vismenn, fra en
annen kultur og med ei anna tro,
bøyer seg for det jødiske spebar-
net. Deretter følger de sin kultur og
stoler på drømmen om at de ikke
skal vende tilbake til herskeren i
Jerusalem og fortelle om barnet. Så
kjenner vi til at teksten videre
beskriver Josefs drøm og flukten til
Egypt fra barnemorderen Herodes
sammen med Maria og barnet.
«Hellige tre konger», hvordan

har denne tradisjonen vokst fram?
Man tenker at fordi det står at
mennene kom med tre gaver, gull,
røkelse og myrra, var de tre stykker.
Gavene var verdige konger, giverne
måtte være rike. De oppsøkte kong
Herodes på en selvfølgelig måte,
og de visste å føre seg blant
ledere. Også profetier fra det
gamle testamentet blir brukt til å
tolke hvem de kan være. Slik har
folketroen skapt tradisjoner knyttet
til den kortfattede fortellingen i
Matteus evangeliet. Fra 500-tallet

kjenner vi til at «kongene» har fått
navnene Kaspar, Melchior og Bal-
tasar. De representerer mennesker
med ulik hudfarge fra Nubia, Persia
og Saba. Vår primstav markerer
dagen med tre kongekroner eller et
kors.
I de katolske og lutherske

kirkene kalles 6. januar Epifania
som kan oversettes med åpenbar-
ing eller lysende, stjernen som
ledet til Jesus. Helt fra 100-tallet
var dette den viktigste høytiden
ved siden av påske, en feiring av
Jesu dåp. Først seinere ble Jesu
fødselsfeiring flyttet til det som nå
er jul.
Mennene som kom og stilte

spørsmålet «Hvor er?..» hørte til en
annen tro og kultur enn den
jødiske. Noen av de første som
tilba Jesus kjente ikke til hvem han
var, men de ble likevel «fylt av
jublende glede». De kristne kirkene
bruker derfor denne dagen som ut-
gangspunkt for misjon. En feiring
av det å krysse grenser, å dele med
andre. Det glade budskapet om
Jesus går til alle slags folk og
folkeslag. Matteusevangeliet
bærer dette i tekstene sine, fra
oppstarten med Jesu fødsel til avs-
lutningen med det vi kaller Misjons-
befalingen. Jesu ord om at han er
med alle dager og der han ber sine
venner om «gå derfor og gjør alle
folkeslag til disipler». (Matt 28.18-
20).

Har du lyst til å være med på en
forsinket markering av Hellige Tre
Kongers dag?
Velkommen på Orkdal Menighets-
hus, Søndagssamling 16.1. kl.17.
Vi synger sammen, drikker kaffe og
møter ulike stemmer knyttet til
tradisjonene på denne dagen.

Norhild Kirkbakk Solligård,
Orkdal menighet

5

«Hvor er ?..»
Tanker rundt Hellige Tre Kongers Dag
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Ja, for no når det lid mot jul set vi fram
julekrybbene våre. Sauene hører natur-
leg med i stallen saman med gjetarane
sine. Og eselet som Maria sat på
ryggen til under den lange reisa frå
Nasaret til Betlehem. Og dei tre kame-
lane som dei vise menn reid på.

Ingen dyr i stallen?
Det er evangelistane Lukas og Matteus
som fortel om Jesu fødsel. Men ingen
av dei fortel om at det var dyr i stallen!
Det står heller ikkje i Bibelen kva slags
dyr gjetarane utanfor Betlehem passa
på om natta! Og i Bibelen står det
mykje om både geiter og sauer. Kan-
skje tok Alf Prøysen feil når han syng
om gjetarane som «bar med seg små
lam-onger som gutten sku’ få sjå»?

Og okse der og asen stod.
Slik har Grundtvig lært oss å synge i
julesalmen:»Et barn er født i Betle-
hem». Men dette er ei gjendikting av
ein gammal latinsk salme frå 1300-talet.
Allereide på 1200-talet hadde Frans av
Assisi begynt å sette opp julekrybber
med levande menneske og dyr i grotter
i Italia ved juletider. Her var det både
okse og esel med. Kanskje var det
tenkt på at Jesus reid på esel da han
reid inn i Jerusalem til si siste påske i
denne byen, derfor er det noko sym-
bolsk ved at han reid på esel inn i byen
Betlehem i magen til mor si. Men vi må
enda lenger tilbake i historia for å finne
bakgrunnen for oksen og eselet i
stallen. Hos profeten Jesaja 1,3 står
det: «Ein okse kjenner eigaren sin , eit
esel krybba til herren sin. Men Israel
kjenner ikkje, folket mitt forstår ikkje».
Berre evangelistane Lukas og Matteus

fortel kort om Jesu fødsel i Nytesta-
mentet. Men fleire hundre år etter at
evangelia var nedskrivne vart det skrive
mange populære fortellingar om Jesu
fødsel og hans barndom. Her dukkar
eselet og oksen opp i stallen. Det vart
vist til Jesaja-ordet der oksen represen-
terte Israelsfolket og eselet heidning-
folka. Ved Jesu krybbe samlast alle
folka, både oksen og eselet, og tilba
Frelsaren som Gud hadde sendt til
jorda.

Kva preiker dyra til oss?
Dyra i julekrybbene våre – kva skal dei
seie oss? Dyra veit kven som gir dei
mat og er deira herre og eigar. Slik skal
alle folk forstå og kjenne kven som er
Herren.
Vår julefeiring skal vere å herme etter
oksen og eselet! Oksen og eselet veit
kven som er deira herre. Vi skal ikkje
vere verre enn dei. Vi skal anerkjenne
han som kom for å vere vår Herre og
Frelsar. Kyrkja har alltid tolka desse to
dyra slik at dei representerer alle folk
på jorda, både jødar og heidningar Det
er rom for alle folkeslag i stallen! Alle
folk skal få komme til barnet i krybba.
For dette barnet er vår Herre og Frelsar
som vi skal hylle og tilbe.

B.F.

Dyra i juleevangeliet

Okse der og asen sto

Det var på eit møte om Menighetsblad med representantar frå dei ulike sokna at det kom eit
forslag om å ha eit tema for kvar utgåve av bladet. I haustnummeret var det «Vigsel» som var
tema og for julenummeret vart det foreslått : «Dyra i juleevangeliet».

I julesongane møter vi fleire dyr. Over-
skrifta er henta frå ”Et barn er født i
Betlehem.” Alf Prøysen syng i jule-
kveldsvisa om gjetergutta der omkring
som bar med seg lammunger som bar-
net skulle få.

I Lukasevangeliet foregår Jesu fød-

sel i ein stall i Betlehem. Ikkje så rart at
det er dyr med i kulissane. Her var det
store beiteområde og dyreflokkar. Det
var her profeten Samuel fant gje-
targuten David, son til Isai. Den unge
David vart salva til konge i Israel, og
Bibelen har mange kapittel vigd til
David og hans store kongegjerning. I
denne ætta var det Jesus vart fødd, i
Betlehem, i ein stall.

Det er lett å bli glad i dyr. På
Bakksætra har vi viltet nær innpå. Elg,
rådyr, hare, rev, ikorn og enda fleire.
Nokre gonger kjem eg ganske nær og
får nyta synet og oppleve korleis na-
turen pulserar. Og når ein då kan gå ut i
skogen med eit bærspann og hausta
bær og sopp, kjem orda i frå Salme
65,10 fram i tanken: Guds bekk er full
av vatn.

Sauene er våre nære vener på
Bakksætra. Dei held det reint og hin-
drar gjengroing. Dei gjev oss ull og
kjøt. Og dei lyder stemmene våre. Ser
dei arbeidsjakka mi, skranglar det i
bjøller. Då kjem dei springande og lurer
på om det er noko godt å få. MangeHarepus vitjar tunet på Bakksætra.

Anne har fått seg ein liten ven.
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gonger er det berre litt klapp og kos
dei får.

Det vert veldig mykje miljø rundt
sauene. Og hyttefolka som går gjen-
nom tunet stoppar ofte og kosar med
dyra. Ofte ser eg dei stå lange stunder.
Det er mest som ein magi. Ei intens
stemning som gjer godt i sjela både hjå
folk og fe.

På ein av barneleirane høyrde eg
skrangling i bjøller og såg ein flokk
sauer som sprang med eit par leirungar
etter seg. Borna hadde så lyst til å
klappa dyra, men sauene rømde unna
og var tydeleg skremt. Eg ropa på ung-
ane og dei kom bort til meg. ”Det der
er ikkje måten dersom de vil kosa med
sauene og klappa dei. Nei, då må de ta
det heilt med ro. Retta ut handa og
lokka dei. Dersom du har ein brødbit i
handa og retter den fram, vil sauen
etter ei stund koma til deg,” sa eg.
Kjell Ivar gjekk inn på kjøkkenet og
fekk med seg ei brødskive. Så gjekk
han ut i sauebeitet og sette seg ned.
Det tok ikkje lang tid før sauene flokka
seg rundt han og han fekk klappa og

kosa med dyra. Etterpå møtte ein smi-
lande gut som var stolt og glad. Det
lyste lukke i augene hans.

Om kvelden kunne me i praten
rundt kveldsmaten fordøya denne lær-
dommen. Det gjeld nemleg det same
med folk. Vil du ha venskap, må du
rette ut ei hand. Du må by på deg sjølv.
Gjev du ei hand, får du ei hand.

Tenkjer dyra? Nokre gonger trur eg
at dei både tenkjer og forstår mykje
meir enn vi anar. I sommar hadde vi
vitjing av pensjonistar frå Hitra. Dei
hadde dagstur og var velsigna med
godver denne dagen. Det vart andakt
og sangstund på tunet, litt gardshisto-
rie, mat og prat og mykje meir. Så var
det nokre som ville gå den nye van-

drastien opp på haugen ovom Knau-
sen. Der gjekk det titals sauer og beita.
Då stoppa dei gamle og byrja og prata
med sauene. Ein sau med to lam kom
bortåt og jammen byrja sauen å stryka
seg attåt ei eldre dame. Det var mest
som planlagt! Sauen strauk seg innåt
og let seg klappa og var tydeleg svært
til freds. Det var som varme stråler
gjekk mellom dei. Pensjonistane kunne
reisa attende til Hitra med rike minne
frå ein fin dag og med varme i hjarta
etter nærkontakt med sauer og lam.
Det får meg til å tenkja på kor godt det
hadde vore for fleire som sit åleine,
kanskje på ein institusjon, å få koma til
ein stad som Bakksætra og oppleve
kontakt med natur, dyr og gammalt
gardsbruk. Det kan gje kontakt med
vedifulle minne som kanskje held på og
kjem bort.

– Jo, dyra er viktige både i Bibelen
og i vårt nære univers.

Velsigna advent og jul.
Helsing Lars Birger Aadland

Geit på Betlehemsmarka?
«De bar med seg små lamunger, som
guten skulle få» syng vi med Alf Prøy-
sen og gjetarane som kom til stallen.
Kanskje det, men i julefortellinga hos
evangelisten Lukas står det no at gje-
tarane «heldt vakt over flokken sin om
natta.» Tidlegare stod det: «vakta
sauene sine om natta». I enda eldre
bibelutgåver i Norge stod det: «holdt
nattevakt over sin hjord». På gresk står
det altså ikkje kva slags dyr gjetarane
heldt styr på denne natta. Kanskje var
det geiter? Andre stader i Nytes-
tamenet står det iallfall om både sauer
og geiter.
Skal vi finne geiter i Orkland, så må vi
vel til Geitastranda? Joda, vi kjører ut til
Bjørnbet og finn ein stor geiteflokk på
beite på garden. Lars Ole Bjørnbet tar
imot oss og fortel at han har ca 100
geiter og held på og bygger nytt geite-
fjøs.
Trur du at det kunne vere geiter i
Midt-Austen på Jesu tid?
- Geitene mine er Boer-geiter, og
denne rasen stammar vel frå Sør-Afrika.
Det er veldig mykje geiter i Afrika og
Midt-Austen fordi geiter krev svært lite
vatn, og klarer seg godt i tørre landom-
råde.
Sauer er «ålreite dyr» , sa ein SV-poli-
tikar og vart berømt for den utsegna.
Korleis vil du karakterisere geita?

- Geiter er rolege, kjælne dyr, seier Lars
Ole. Dei kan bli nærmast kjæledyr. Dei
er glade i folk, er nysgjerrige og dei
kan kose med ungane.
Kva nytte har du av geitene dine?
- Geitene mine leverer ikkje mjølk til
geitost. Dei er ammedyr. Det er kjea
som får mjølka. Eg har litt kjøttproduk-
sjon, og leverer både kje og vaksne
geiter til slakt.
Er det populært med geitekjøtt i
Norge?
-Det er aukande interesse. Det er ikkje
«mainstream mat» hos oss i dag, derfor
er det somme som er ekstra interessert!
Restaurantar spør etter kortreist geite-
kjøtt.
Men geitene dine er nyttige på anna vis!
-Ja, eg leiger dei ut til folk som vil ha

det ryddig på tunet sitt eller rundt hytta
si eller på andre område. Geitene
forsyner seg med gras, geiterams og
annan blomster, lauvtre og andre
busker slik at det ikkje veks til overalt.
No har vi eit prosjekt med at geiter ryd-
der langs kraftlinene!
Har du gjetarar for geitene dine da?
- Nei, no bruker vi «No fence» til å
gjete geitene. Dei har ei lita eske, som
ser ut som ei bjølle, under halsen. Eg
bestemmer kvar «gjerdet» deira er ved
hjelp av GPS. Når dei nærmar seg
grensa, så hører geita ein lyd,og går ho
vidare , så får ho eit lite elektrisk støt.
Det er enkelt å vere digital gjetar med
teknisk innsikt i dag! Men det hjelper
kanskje ikkje mot rovdyr på to eller fire?

Birger Foseide
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Juleevangeliet og dyrene
Den mest kjente beretningen om Jesu
fødsel står i Lukas evangeliets andre
kapittel. «Det skjedde i de dager at det
gikk ut en befaling fra keiser Augustus
at all verden skulle innskrives i man-
ntall.» Josef og Maria dro da fra
Nasaret til Betlehem. Det står ikke noe
om at Maria satt på et esel, slik det
senere er blitt fremstilt, særlig i billed-
kunsten. Men ferden var lang, Maria var
høygravid og Josef var omsorgsfull.
Derfor er det meget sannsynlig at de
hadde et esel med på reisen. Lukas så
det kanskje ikke som noe poeng å ta
det med i den kortfattede beretningen.

Men Jesus kom i alle fall meget nær dyr
da han ble født. Stedet var sannsyn-
ligvis ei grotte hvor både dyr og men-
nesker oppholdt seg, og hvor krybben
skilte områdene mellom dem. I den ble
Jesus-barnet svøpt og lagt. Med andre
ord, meget enkelt. Forskjellige dyr var
det vel der, og varmen fra dyrene
gjorde godt, ikke minst for den
nyfødte.

Det var ikke rom noe annet sted for
Guds sønn, og dette ble som et for-
varsel om at mange senere ikke tok
imot ham. Men Jesus hadde på sin side
bestandig et stort rom i sitt hjerte for
alle mennesker, og særlig de som sto
nede på den sosiale rangstigen. Saueg-
jeterne stod nederst, og det ble net-
topp noen av dem som på underfullt vis
fikk høre englesang og oppleve at him-
melkongen var født.

Jesus brukte ikke minst sauer og lam i
lignelsene sine for å illustrere vårt
forhold til Gud. Han er den gode
gjeteren, jfr alterbildet i Løkken kirke,
som passer på oss og elsker oss, vi som
ofte kan være som villfarne får.

I skipet i Meldal kirke henger et stort,
dyktig utført maleri som heter «Den
hellige familie med lammet». Origi-
nalen er malt av den store italienske

kunstneren Rafael i 1504. Konservator
Bjørn Erik Kampen fra Maihaugen på
Lillehammer malte dette bildet sammen
med mange andre bilder i den nye
kirka. Han fulgte samme tradisjon som i
den tidligere kirka fra 1600-tallet, nem-
lig å male etter fine forbilder.

Lammet i maleriet forener jul og påske.
For Jesus er også offerlammet slik det
står i Johannesevangeliet: Se, der er
Guds lam som bærer verdens synd. Han
er forsoneren mellom Gud og oss, en
viktig del av den kristne tro. Men det

slutter ikke med kors og død for Jesus,
men med oppstandelsen. Den viser oss
hvem han egentlig er. Han er frelseren
og han gir oss håp om oppstandelse og
evig liv.

La oss glede oss over at Jesus er født.
Han har kommet til oss, og er iblant oss
nå!

Velsignet jul!
Thor Aas,
tidligere sokneprest i Meldal og
Løkken menigheter

Dyr i himmelen
I boka si «De siste ting» skriver den
kjente kristenlederen og teologi-profes-
soren Ole Hallesby:
«Saa skal vi treffe det hele igjen paa
oppstandelsens morgen, vort skjønne
land, som Gud har knyttet oss til med
saa mange og fine baand. Den kjære
grend, med de mange minder, som kan
gjøre det gamle sind saa ungt og det

haarde hjerte bløtt som voks. Den
gamle gaard, som ligger der i barne-
mindenes gyldenglans. Hesten, hun-
den, kua, katten og sauen-vi skal faa
det igjen altsammen.»
Og i Jesajaboka kapittel 11 står det: «
Da skal ulven bo sammen med lammet
og leoparden legge seg hos kjeet.

Kalv og ungløve skal beite sammen

mens en smågutt gjeter dem.
Ku og bjørn skal beite, ungene

deres legge seg sammen, og løven skal
ete halm som oksen.
Spedbarnet skal leke ved slangens

hule og barnet strekke hånden ut mot
ormebolet.

Ingen skal skade eller ødelegge noe
på hele mitt hellige fjell. «



9

Jeg har nettopp vært på konfer-
anse for kirkeledere. Jeg vil gi dere
et lite gløtt fra denne. En av
sesjonene handlet om diakoni i
folkekirken. Vi fikk høre at kirken i
sitt vesen er diakonal, den er "mis-
sio Dei", Guds sak. En av fore-
dragsholderne sitterte Martin
Luther som ett sted har skrevet at
det ikke finnes noen større eller vik-
tigere gudstjeneste enn den kristne
kjærligheten.....

Så fikk vi dette betimelige
spørsmålet:
Gjør vi det på onsdag som vi
forkynner på søndag? Dette satte
igang flere tanker hos meg:

1. Det er noe som er viktigere enn
kirkelig organisering, byråkrati,
prosesser , planer og prosjekt. Det
er å være kirke, være diakonal, på
vårt sted, i vår tid. For hverandre.
Ikke for de eller dem, men for oss.

For slik er det. En dag hjelper jeg,
neste dag får jeg hjelp. Dette er
hver sin gang. Å bære å bli båret.
Vi kan gjerne kalle det for di-
akoniens "oss."

2. Det er snart desember, den
måneden i året hvor alt blir forstør-
ret og forsterket. Kunne vi møte
årets julemåned diakonalt? Og da
ikke bare ved å lete etter hvem
som trenger omsorg, hjelp og trøst,
men også i vissheten om at vårt
vesen, vårt esse, vår essens er di-
akonal. Diakoni er en understrøm
av medmenneskelighet. Tenk, om vi
hver dag fra første advent kunne ha
en medmenneskelig understrøm i
alt vi er, sier og gjør i møte med
barnehager og skoler, adventsam-
linger og juleavslutninger.

Til slutt Ole Brumm og Nasse Nøff.
Jeg tror det er Ole som legger
labben sin omkring Nasse. Nasse

spør hva dette skal bety? Ole
Brumm svarer: «Jeg vil du skal vite
at jeg er her for deg...»
Et diakonalt uttrykk fra en god
venn!

God advent!

Dagfinn Thomassen

«Jeg er her for deg»

Julekonserter i våre
kirker
DGH kapell
• Tirsdag 28. desember kl.18.00
Romjulskonsert
med Orkdal Dixielandband, Orkanger Blåseensem
ble, CodaVokal

Geitastrand kirke
• Søndag 28. november kl.19.30

Vi synger jula inn
Sverre Solberg, Tone Maria Jonassen, prest Åse
Rugland, kantorene Barbara og Piotr Wrobel

Løkken kirke
• Mandag 13. desember kl.18.oo
Løkken Jul

Meldal kirke
• Tirsdag 7. desember kl.19.00 –
Julekonsert med Jul i Nord

• Søndag 19. desember kl.19 –

Vi synger og spiller julen inn
• Tirsdag 28. desember kl.19.00
Romjulskonsert
med vokalgruppen Caritatis m. fl

Moe kirke
• Fredag 10. desember kl.19

Vi synger jula inn
Orkdal blandakor, prest Åse Rugland, kantorene
Barbara og Piotr Wrobel

• Torsdag 16. desember kl.18 –

Julekonsert
ved Orkland kulturskole

Orkanger kirke
• Søndag 5. desember kl.19.00

Adventskveld
CodaVokal, Tore Andre Helgemo

• Mandag 13. desember kl.19 –
Julekonsert
med klassisk musikk – sang, obo, cello, piano

Orkdal kirke
• Søndag 21. november kl.16.00 og kl.19.00 –

Julekonsert
med Lerka og gjesteartist Sturla Fagerli

• Søndag 28. november kl.17.00 –

Vi synger Jula inn
– Orkdal Janitsjar, Linn-Silje Hembre, prest Pål Ove
Lilleberg, kantorene Barbara og Piotr Wrobel

• Tirsdag 30. november kl.17.30 –

Julegaven med Trine Rein
• Fredag 3. desember kl.19.00 –
Julekonsert med Elisabeth Andreassen
og Are Hembre

• Lørdag 18.desember kl. 19.30 –
Heim i Jula med Maja Aspås Teialeret.
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Julemagi
I min barndom var desember vold-
somt lang. Vi ventet og ventet på
julen, og selve julefeiringen fremsto
som aldeles magisk. Mørke, kulde
og mye snø ute; deilige dufter, lys
og varme inne. Nifs, koselig og
magisk, slik var desember. Det nifse
var å oppdage det halve grisehodet
nedi vaskekjelleren noen uker før jul.
Da var det noen dager helt uaktuelt
for meg å gå ned kjellertrappa.

Juleforberedelser tok mye tid, da
det skulle lages mye mat og «alt»
skulle vaskes. Det meste av mat-
lagingen var morsom å være med
på. Jeg holdt meg unna til grise-
hodet var kokt i så små stykker at
bitene begynte å bli sylte. Vi var
ikke vonde å be verken som med-
hjelpere med bakst av småkaker
eller ølbrygging. Testsmaking var vi
spesielt gode på. Pappa også.
Alt dette med julen hadde på en
måte en glorie over seg. Det var for-
gyllet periode med god mat, tilgang
til noe søtt mange dager på rad og
ikke minst fri fra skole og andre ak-
tiviteter. Sløve dager med lefse i
stedet for grovbrød, hjemme-
brygget øl i store mengder i
kjelleren, rester av julemiddagen i
langpanne, twist og sjokolade in-
nimellom frukten i fruktskåla. Fiken,
dadler, nøtter og kanskje noen nye
leker.

Her om dagen kom tanken over
meg: Jeg synes ikke lenger at julen
er så magisk. At desember er så
spennende. Hvorfor ?
Det skjer mye i et liv på drøyt 50 år.
Og det skjer også enormt mye i et
samfunn på 50 år. Nå kommer jule-
varene i butikkene i oktober. Og de
lyspyntede juletrærne står plutselig
både utenfor og inni kjøpesentre og
hager. Mens asfalten er tørr og det
knapt har vært minusgrader. Og jeg
fortsatt går rundt i genser og lavsko,
og minnes barndommens vintre som
alltid kom i oktober. Samtidig
ønsker jeg at julesnøen ikke må dale
før 23.12 kl. 16.00 slik at jeg kom-
mer meg opp og ned Hemneveien
uten problemer alle arbeidsdager
før jul. Vi ber om mye rart, vi men-
nesker.

Det er mulig at en blir mer sta og
bestemt med årene. Jeg blir i så fall
sta med stolthet, og tviholder på at
det ikke skal kjøpes inn et eneste
produkt med «jule….» i navnet,
stjerner og nisser på innpakningen
før det faktisk er så nær julekvelden
at det MÅ gjøres. Det holdt hardt
et år hvor plutselig alt tilgjengelig
hvetemel hadde juleinnpakning
lenge før jeg hadde bakt noe som
helst.

Jeg holder også hardt på at ad-
ventstid og juletid er to forskjellige
perioder. Den ene er lilla og har
nedtelling med egen kalender fram
mot 24. Den andre er farget i rødt,
gull, granbar og pyntet med engler.
Julepynten skal fram så nærme
24.12 som mulig. Aller helst på et-
termiddagen 23.12. Og forresten så
er det ikke noe som heter Julekalen-
der. Når julepynten kommer fram
rett oppunder Julaften kan den
godt være der helt til 20. dagen (13.
januar). I hvertfall til 13. dagen. Så
det så !

Hvorfor savnet jeg plutselig
julemagien ? Jeg tror det er sam-
mensatt.
Et moment er selvsagt at en glem-
mer alt som ikke var så bra, og for-
gyller «gamle dager». Snøen var
dypere, kirken stappfull, presten
eldre (og alltid en mann), og gavene
var mer spennende. Alt virket større
fordi jeg var mindre. Verden var rett
og slett annerledes fordi jeg var
barn.

Et annet moment er at vi i dag har
tilgang til både varer og informasjon
i en mengde som var helt utenkelig
på 60-tallet. Da var det kun få år
siden Norge var i krig. Og få år
siden rasjoneringen var opphevet.
Nå har de fleste av oss alt vi trenger.
Og mere til. Vi har kanskje ingen
ønskeliste. Vi trenger kanskje ikke
spare lenge for å kunne kjøpe oss
noe vi virkelig ønsker oss.
Vi rett og slett gleder oss og venter
mindre enn før. Filmer og doku-
mentarer kan sees i sammenheng
flere episoder om gangen. Der vi før
ventet på neste episode har vi nå til-
gang hele tiden.
Vi blir rastløse og urolige. Infor-
masjonsstrømmen og strømmen av
varer og tjenester som «noen»
mener vi bør ha er enorm. Det er så

godt som ikke knapphet på noen
goder. Likevel overøses vi daglig av
fete typer i avisene om stadig nye
«kriser» som ikke er kriser i det hele
tatt. En liten forandring i tilgang av
en vare, en kvart prosents renteen-
dring eller en periode med
prisendring får fram krigstypene. Og
menneskenes uro. Bildene flagrer på
alle nettsider, og inntrykkene er
mange. Vi vil helst følge med over-
alt, men det er faktisk ikke mulig.
Ingen kan klare å følge med i alle
andres liv hele tiden. Vi må huske å
leve vårt eget liv også.

Benytt adventstiden til å få tilbake
roen. Fordel gjøremålene utover, og
kos deg med hver dag du får. Husk
at vi venter på noe stort.

Og når julaften virkelig nærmer seg:
Omgi deg med dine juledufter.
Enten det er røkelse, pepperkaker
eller sylte. Duften forflytter deg
tilbake til barndommen som med et
trylleslag. Helt magisk.

Når advent er tilbakelagt kommer
det mest fantastiske klokkeslettet i
hele året: Julaften klokken 17.00.
Når julen ringes inn i alle landets
kirker. Da stopper min verden opp
et par minutter. Da tenker jeg på
alle slektninger og venner som i
samme minutt forhåpentligvis hører
kirkeklokkene slik jeg gjør. Og
forhåpentligvis har julematen på
bordet og er omgitt av sine. Jeg
takker for at jeg var så heldig å bli
født i og får leve i dette fantastiske
landet. Takker for at jeg har et
meningsfylt liv med gode aktiviteter.
Takker for tilhørigheten i
menigheten. For alle dager som var
og alle dager som kommer. Måtte vi
få mange flere dager og evne å fylle
dem med meningsfylte aktiviteter
også i det kommende året.

«Frykt ikke! Se, jeg forkynner
dere en stor glede, en glede for
hele folket: 11 I dag er det født
dere en frelser i Davids by; han er
Messias, Herren. 12 Og dette skal
dere ha til tegn: Dere skal finne et
barn som er svøpt og ligger i en
krybbe».
Lukas 2, 10-12

Signy Solheim Hagen
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Lage engler:

Du trenger papir, tynn hyssing, nål
og vattkule/trekule til hode.

• Brett papiret som et «trekkspill»
• Tre tråden gjennom vatt- / trekula
• Lim tråden fast i midterste bretten
• Ved siden av kula brett papiret til

siden som vinger.

Lykke til

Quiz
1. Hvorfor feirer vi jul?
2. Hvor ble Jesus født?
3. På en misteltein er det bær, hvilken farge har disse bærene?
4. Jesusbarnet mottok gaver fra de tre vise menn, hva hadde de med?
5. En av verdens mest kjente brus-selskaper bruker julenissen i sine reklamer hvilket selskap er det?
6. Hva er det franske navnet for Julenissen?
7. I Norge sier vi God Jul, hva sier de i Spania?
8. Hvilket land startet først å bruke juletre?
9. I hvilken julesang synger vi «engler daler ned i skjul»?
10. Hva er det man pleier å gjemme i julegrøten?

Tårnagenthelg i Meldal kirke
3. og 4. klassinger i Meldal og Løkken inviteres til Tårnagenthelg i Meldal kirke 15. og 16.
januar 2022. Det blir en helg med oppdrag og mysterier som skal løses og vi skal høre
hva det vil si å være tårnagent. Invitasjon kommer i posten rundt nyttår. Vi gleder oss til
en fin helg!

Tårnagenthelg i Orkdal kirke
22.-23. januar blir det Tårnagenthelg i Orkdal kirke Ta imot invitasjonen og kom.
Velkommen!
Hilsen Tårnagentlederne.

SvarpåQuiz:

1.Jesufødsel
2.IenstalliBetlehem
3.Hvit
4.Gull,røkelseogmyrra
5.CocaCola
6.PereNoel
7.FelizNavidad
8.Tyskland
9.GladeJul
10.MandelJuleloddsalg
Støtt Meldal og Løkken menigheters vennskapsmenighet i Sakussaare, Estland, så de
kan kjøpe julegaver til barna og hjelpepakker til familiene. Vi har i mange år samlet
inn gaver til Sakusaare og i fjor gjorde vi det ved å arrangere et loddsalg. Dette ble
en suksess, så vi gjentar konseptet der innkomsten sendes til menigheten i Estland
og så kan de kjøpe gavene og derved støtte sitt lokalsamfunn. Denne støtten har
stor betydning for menigheten som har få midler og som også er rammet av pan-
demien.

Du kan støtte ved å Vippse et beløp til 635692 (Meldal menighet). I meldingsfeltet
skal du skrive «juleloddsalg», navn og tlf.nr. Det koster 10 kr. pr. lodd. Loddsalget var
t.o.m. 29. november og diakoniutvalgene i Meldal og Løkken trekker vinnerne 30.
november. Det er mange flotte premier fra våre lokale bedrifter og privatpersoner.
Takk for støtten!
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Bojer-kjerka og Hovde gård
Onsdag 8. september var den årlige
bussturen som diakon Ingrid Holte
Karlsen og diakoniarbeider Hildegunn
Rydland Eikli arrangerer hvert år. En
busslast med folk fra alle orkdals-
menighetene dro til Fosen på en rund-
tur i regnvær og skodde med ferja
over Trondheimsfjorden fra Byneset
om morgenen. Og fra Ørland med
ferje til Agdenes på heimturen. På
museet Kystens arv på Stadsbygda fikk
vi ei interessant innføring i båtbygging
og fortelling om det store omfanget
som Lofot-fiske hadde for folket på
Stadsbygda. Det gav god økonomi til
mange, men var også ei farefull reis
som mange ikkje kom heimatt frå.
Bibel og salmebok var med i båtkista
saman med proviant. Vi hadde
sangstund i Bojerkjerka ved Rein-
sklosteret leda av Ingrid diakon og
med Randi Rindal som pianist.

Johan Bojer vart jo født på Orkanger,
men voks opp hos fostermor på Stads-
bygda. Han har jo gate oppkalla etter
seg på Orkanger. Bojer gjorde det
godt som forfatter, og ville gjerne gi
noe tilbake til den bygda der han voks
opp. Derfor betalte han for oppføringa
av ei kirke, og den dag i dag står det
penger i fond forvalta av Gyldendals
forlag som kan brukes til vedlikehold
og drift av denne kirka!

Hovde gård er en herregård som i dag
drives som kurssted med restaurant og
overnattingsrom. Tidligere var det hus-
morskole. Under middagen der fort-
alte Anne Marie Aune om den tida ho
var lærer på denne husmorskolen.

Randi Rindal og Anne Marie Aune i trappa på Hovde gård.

Avskjed med Margit Sødal og Olav Pederstad
På grunn av pandemien hadde ikke staben i orkdals-
menighetene hatt mulighet til å samle seg til avskjedsfest
for medarbeidere som slutta i denne perioden. I oktober ble
det fest! Tidligere kirkeverge Margit Sødal gikk inn i pen-
sjonistenes rekker, og tidligere kateket Olav Pederstad er
det skolen i Buvika som har gleden av å ha som medarbei-
der nå.

Kollegaene i orkdalsmenighetene takker så masse for
samarbeidet og innsatsen dere har gjort!

Kirkeverge og ass.kirkeverge var ivrige pizzabakere til
avskjedsfesten.
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Borghild Hellman Bolme
– Et tidsvitne om julefeiring og andre tradisjoner før og under krigen

I følge Store Norske Leksikon på nett er
Jul et fellesnordisk navn på den store
hedenske festen som ble feiret omkring
vintersolverv. Norden og England er de
eneste områdene der det gamle
hedenske navnet på solvervsfesten
overlevde innføringen av kristendom-
men. Etter innføringen av kristendom-
men i Norden ble julen en fest til minne
om Kristi fødsel.
Julen er den yngste av kirkens store

fester. Julen slik vi feirer den i dag
utviklet seg fra siste halvdel av 1800 tal-
let med de juleskikkene vi kjenner i dag.
Det var først etter 2. verdenskrig at

velferdssamfunnet vokste frem. Men
hvordan var det egentlig før krigen og i
de fem årene krigen varte.
For å få et innblikk i dette tok jeg og

min tante turen til Borghild Hellman
Bolme. Hun er født i 1921 på Lia gård
på Løkken Verk. Hennes far var forpak-
ter og i tillegg arbeidet i vaskeriet (op-
predningsverket til gruva).
Borghild har oppnådd den anselige

alder 100 år. Hun husker veldig mye fra
tiden både på Lia gård og senere fra
Bjørnli dit søskenflokken på ti og forel-
dre flyttet i 1930. Etter hvert ble det
satt opp hus i Nordvika. Det er her
Borghild bor den dag i dag.
I forhold til temaet vi skal snakke litt

om så er hun rask til å kommentere at
hun ikke kan skryte på seg å ha vært
den mest flittige kirkegjengeren, men
har stor respekt for kirken og det den
står for, så lenge den oppleves inklud-
erende.
Det var bedehuset i Brakkan som

tjente som kirke på denne tiden

Borghild bodde på Lia gård. Her gikk
Borghild på søndagsskole og andre
tilstelninger. Borghild er døpt her.
Jula på Lia var mystisk og spennende
minnes Borghild. Når slaktingen
foregikk ble barna kommandert inn og
det var ingen ting å se fra vinduet da
slaktingen foregikk bak låven.
Pynting av juletreet foregikk på lille

juleaften. Det fikk heller ikke barna se
på, treet skulle oppleves ferdig pyntet
juleaften om morgenen. En gang
gjemte bror til Borghild seg under bor-
det i stua for å smugtitte på pyntingen.
Edgar, som han het, fikk etter hvert
dårlig samvittighet der under bordet
og måtte avsløre seg selv hvorpå han
bestemt ble geleidet ut til de andre un-
gene.
Maten var tradisjonell med hjemme-

lutet lutefisk. Denne ble spist ganske
tidlig på dagen. Senere på kvelden ble
det servert risengrynsgrøt. Borghild
husker spesielt at faren sto og rørte i
grøten som var i en stor jerngryte på
kjøkkenet.
Kjøkken og stue var ett stort rom.

Langs langbordet satt ungene etter
alder. Det var også gaver. Spesielt en
gave huskes veldig godt. Da hadde
moren kjøpt en juleklokke til å henge
på juletreet til alle barna. Borghild har
denne ennå. Den har vært pynt på jule-
treet i alle år siden. Da det ikke var
kirke på Løkken den gangen, så var det
naturlig nok ikke tradisjon å gå i kirken
juleaften. Men kjente og kjære jule-
sanger ble sunget mens man gikk rundt
juletreet. Når julesalmen «Jeg er så
glad hver julekveld» ble sunget, stanset

alle opp når man kom til verset som
begynner med «Da tenner moder alle
lys…». Moren gikk da frem og tente
alle lysene på juletreet. Det var levende
lys den gangen, og Borghild følte stor
høytidsstemning med denne tradisjo-
nen. På Lia var det ikke tradisjon med
nisse som kom med gavene, men å
sette ut grøt til fjøsnissen var en selvfølge.
Familien flyttet til Bjørnli i 1930.

Etter hvert flyttet søsken ut og fikk
egne familier. De ville gjerne komme
tilbake til jul og feire på tradisjonelt vis.
Det kunne bli ganske folksomt med
barn og barnebarn.
Løkken fikk kapell i 1929 da skytter-

huset i Bjørnli ble bygget om til kirke-
bygg. For Borghild har «kapellet» en
spesiell betydning. Hun ser over Bjørnli-
vatnet og bort på kirken hjemmefra.
For henne er først og fremst kapellet et
symbol for de store anledningene i
livet. Atmosfæren i «kapellet», (det
kalles fortsatt det på folkemunne), gir
en verdig ramme rundt både hendelser
med sorg og hendelser med glede.
Borghild har vært en del på gudstjen-
ester og andre tilstelninger som
kirkekaffe hos menighetsrådet opp
gjennom årene. Noe hun har satt stor
pris på.
I 1940 kom krigen til Norge. På

Løkken var det mange soldater fra
okkupasjonsmakten. Også i Bjørnli var
dette merkbart. Alle forsamlingshus,
kontorer og industribygg ble rekvirert
av okkupantene. Offentlige tilstelninger
som møter, fester, juletrefester osv. ble
forbudt. Borghild husker det var øvelser
rundt husene og i skogen med mange
soldater og store hester. En gang kom
det en offiser på en stor hest og kom-
manderte vinduene blendet. de hadde
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40-åring på fjellet
Søndag 19. september vart 40-årsju-
bileet for Søvasskjølen fjellkyrkje feira.
Både kyrkja og fjellet viste seg i den
finaste stas for å ta imot gjestene.
Somme kom tidleg. Fungerande
biskop, prosten og leiaren i Orkland
kirkelige fellesråd kom i 8-tida og gjekk
på Omnsfjellet før gudstenesta!
Kyrkja var passe fullsett i samsvar

med smittevern-restriksjonane kl. 11.
Leiaren i styret, Bjarne Hagen, ringte
med kyrkjeklokka, og Orkland
mannskor opna med korsong. Piotr
Wrobel spela på orgelet. Presten
Audun Slettahjell ønska velkommen.
Han var prest på Orkanger da han heldt
den første sportsandakten i den ufer-
dige Fjellkyrkja i februar 1981.
Fungerande biskop Ragnhild Jepsen
heldt ein inspirerande og velformulert
tale om evangeliet om at Jesus vekte
opp sonen til enka i Nain. Helga Melås
var tekstlesar.

Etter gudstenesta fortalte Bertel Aasen,
som også var prest i Orkdal i 1981, om
korleis finansieringa av Fjellkyrkja var.
Bl.a. var det utlodning med ein Lada
som gevinst.

Helge Klungland overrekte gåve frå
fellesrådet: 25 nye salmebøker. Est-
landsforeninga i Midt-Norge gav ei
gåve på kr 5000.

Leiaren i Rådet for Fjellkyrkja, Jan Arild
Dahl, takka Tormod Hagen og Birger
Foseide for det dei hadde gjort for Fjell-
kyrkja.

Det vart også takka for minnegåva i
samband med gravferda til Kåre
Gjønnes på godt over 50 000 kroner til
Fjellkyrkja. Gjønnes var mykje med i ar-
beidet med bygginga av Fjellkyrkja.

Solveig Bjørseth var sjef for jubileum-
slotteriet som vart trekt denne dagen.
Inntekt ca. 16 000 kroner. Eit godt ju-
bileumsoffer vart også gitt denne
dagen. På kjøkenet stod det kanelbol-
lar og sjokoladekake som vart servert til
kaffien istadenfor vaflar som er vanleg

der oppe.

Så ønsker vi at Fjellkjerka blir meir
brukt av grupper og lag no når samfun-
net har opna seg. Og vi vil oppfordre
dykk alle til å reklamere for bruk av Fjel-
lkjerka av private familiar.

glemt å blende ett vindu. Det var stor
fare for at Norske allierte kunne bombe
gruveanleggene som var viktig for det
tyske krigsmaskineriet.
Borghild og sin kommende ekte-

mann Ivar bestemte seg for å gifte seg i
1944. De kunne ikke vite hvor lenge kri-
gen ville vare. Okkupasjonsmakten
godkjente ikke kirkelige bryllup, så de
måtte gifte seg formelt hos sorenskriv-
eren i Orkdal. Men bryllup på tradis-
jonelt vis ville de like vel gjennomføre.
Brudeferden gikk i båt som i det
berømte maleriet «Brudeferd i Hardan-
ger». Det ble brudeferd på Bjørnlivat-
net. De rodde helt bort til kapellet.

Dette var 15/7-1944 og båten var pyn-
tet med bjørkeløv. Flagg fikk de ikke
lov å bruke for okkupasjonsmyn-
dighetene. I kapellet var det både
innbudte gjester og publikum som var
vanlig den gangen.
Etter hvert utover i krigsårene ble

det manko på det meste og spesielt
mat. Å mele opp potet for å legge det
til tørk for å lage potetmel ble vanlig.
Ellers så måtte man også ut på bygda
for å forsøke å skaffe seg mat. Noe som
ikke var helt enkelt bestandig.
Det ble en trivelig ettermiddag på

Bjørneborg, og vi kunne sittet mye
lengre og pratet om gamle dager. Kan-

skje får vi anledning til det igjen.

Til slutt synes jeg det vil være fint å
ta med verset fra julesangen «Jeg er så
glad hver julekveld» som en takk til
Borghild som ville stille opp på denne
koselige praten.

Da tenner moder alle lys,
Så ingen krok er mørk;
Hun sier stjernen lyser så
I hele verdens ørk.

God Jul
Ove Smedplass
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Takk for oppmerksomheten i anledning min 95-årsdag.
Borghild Staveli

Hjertelig takk for pengegaven i anledning Leif Svartbekks
bisettelse

Løkken Musikkorps

Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk på dagen min.
Oddlaug Ree

En varm takk for all vennlig deltagelse, blomster og penge-
gaver ved Jon Engen sin bortgang og begravelse.

Margit med familie

Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk på min 93 års-
dag.

Olga Drugli

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster, hilsninger
og minnegaver til hjemmetjenesten i Meldal i anledning vår
kjære far Jon Snoensgjelens bortgang og begravelse.
En stor takk til hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun for god
og omsorgsfull pleie.

Astrid, Gunvor og Jorunn m/ familier

Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk på 93-årsdagen
min!

Ellen Sørløkk

Orkdal Menighet takker hjertelig for minnegave til Blomster-
fondet i forbindelse med Anne Eldeviks bortgang. 

Orkdal Menighet takker hjertelig for minnegave til Blomster-
fondet i forbindelse med Kristin Skjølbergs bortgang.

Lørdag 23. oktober var det festgudstjeneste i Snillfjord kirke. I 2020 var det på grunn av pandemien ikke konfirmantjubileum.
Derfor møtte konfirmantene både fra 1970 og 1971opp til gudstjenesten i kirka. Her ble de presentert av Anne Marit Slørdal
Røvik. Jostein Selnes var dagens organist og også da de ble konfirmert for 50 og 51 år siden. Jon prest var også jubilant. Han
ble konfirmert i Lademoen kirke for 50 år siden. Etter gudstjenesten var det trivelig samling på kroa, med pizza, kaffe og
kaker, Quis og mimring.

På BILDET (av Karl Erik Solhaug) SER VI FORAN FRA VENSTRE:
Inger Johanne Krokstad, Marit Astrid Volden Johansen, Asbjørg Judith Asbjørnslett Wingan, Erna Jakobsen(bak),
Anne Marie Forren, Gunlaug Pernille Forren, Unni Forren Solhaug, Tove Rottem Bjørgan, Turid Brit Waagbø Jamtøy,
Aslaug Ingebjørg Brustol, Jon prest
BAK FRA VENSTRE: Svein Henry Berdal, Odd Fugløy, Edvin Jamtøy, Arild Skjevik, Roger Jamtøy

Gull-konfirmanter i Snillfjord
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Hvor i Orkland?

Bildet i forrige nummer av Menighetsblad var fra Vålås-
garden ved Resvatnet i Meldal. Bygningen er i dag fritids-
bolig i privat eie. Huset er oppført som hytte for ei jeger-
og fisker-forening i Meldal, men vart kjøpt av menig-
hetene i Meldal og Rindal og under navnet Skarheim var
den brukt som menighetshytte fra 1960-åra og ca. 50 år
framover. Her var det gudstjenester, større stevner, konfir-
manter, speidere og grupper fra videregående skoler  og
utleie til private familier.

Erik Loe var en av dem som sendte inn rett svar, og han
vart trekt ut som vinner av Menighetsblad-kruset!

Ny oppgave:
Hvilken bygning i Orkland kommune har
denne innskrifta over inngangsdøra? 
Send svar på SMS til 99518155.

Slekters gang

DØPTE
Orkdal
28.08 Even Løfshus Mule
29.08 Iver Melås Jørgensen
19.09 Odin Eggan Munkvold

Ingrid Pettersen Nilssen
Daniel Hiltula Rekkebo
Julie Nielsen Hiltula

26.09 Birk Haines Myklegard
Tori Grace Berg Standley

03.10 Oskar Stallvik Lein
Iris Ingdal
Håkon Sverre Nilssen Garberg
Luna Værnes

24.10 Maria Skinstad Johansen

Moe
10.10 Tiril Andresen

Olav Gjønnes
24.10 Magnus Gravrok-Kvaale

Orkanger
05.09 Hillevi Grunnan,

døpt i Stjørdal kirke.
12.09 Håkon Sand

Ronja Emilie Øberg
26.09 Arne Sætre

Georg Opøyen Solem
10.10 Tobias Hammer Hågensen

Agnes Lian

Geitastrand
29.08 Emil Olaussen Isdal
03.10 Isak Sletvold Ibsen-Aune 

Meldal
12.09. Tiril Solum Antonsen

12.09. Erik Strub-Klein Wold
12.09. Filip Karlsen Svartbekk
25.09. Arn Magnus Hansen
03.10. Elena Fredriksen-Larsson
03.10. Mats Romundstad Syrstadeng

Snillfjord
04.09. Amalie Krokstad
19.09. Sigurd Nyborg Schei
03.10. Elly Berg Nundal
03.10. William Krokstad Berg
03.10. Marwin Appel
24.10. Mia Johanne Aune Hagen

VIGDE
Orkdal
12.09 Hilde Skinstad og Magnus 

Rindal Johansen, 
viet på Orkland kirkekontor.

02.10 Anne Berit Sjømæling og 
Eirik Aakerli, Hovin i Gauldal. 

Moe
11.09 Merethe Tvedt og Brynjar 

Fagerli, Trondheim
02.10 Thea Lien Haugen og 

Petter Gridsvåg

Meldal
11.09. Merete Feragen og 

Stein Storås

DØDE
Orkdal
31.08 Jorunn Elfrida Haugen f. 1927

21.09 Anne Marta Eldevik f. 1929
06.10 Reidar Atle Strømsvik f. 1931
14.10 Per Arnt Eggamo f. 1950 
30.10 Asbjørn Solberg f. 1934

Orkanger
06.09 Oddvar Nilsen f. 1941

Gunvor Krovoll f. 1926
12.09 Kjell Audun Sollie f. 1936
19.09 Henrikke Bach f. 1932
28.09 Egil Erik Nielsen f. 1945
19.10 Jan Robert Gjønnes f. 1938

Orkland
18.09 Thorleif Dahl f. 1940
30.09 Jorunn Garberg f. 1925
03.10 Solveig Paulsen f. 1928
09.10 Knut B. Løkken f. 1932
16.10 Bjørn Løkken f. 1939
20.10 Asbjørg Marie Svorkdal f. 1934

Løkken
23.08. Einar Ree f. 1923
21.09. Jan Morten Brønstad f. 1952

Meldal
21.08. Jon Engen f. 1936
27.08. Ola Kristian Berg f. 1939
12.09. Marit Mosbrynd f. 1962
01.10. John Syrstadflott f. 1928
12.10. Jon Snoensgjelen f. 1924
14.10. Tore Taagvold f. 1948
16.10. Ola Ofstad Muan f. 1933
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Nytt fra kirkevergen

Den norske kirke er den største
sivile organisasjonen i Norge, med
sine 3,7 millioner medlemmer. I
Trøndelag står folkekirka sterkt, og
folk er opptatt av kirka si. Kirke-
bygget, som har stått der på
samme plassen og huset gen-
erasjoner etter generasjoner, er en
kulturskatt. Både kirkene og grav-
plassene er kulturminner, som vi er
opptatt av å ta vare på for vår egen
del og kommende generasjoner.
Kirkelige handlinger som dåp, kon-
firmasjon, vielse og gravferd viser
seg av stor betydning i folks liv, i til-
legg til gudstjenestelivet som er
viktig for mange.

Det har vært utført forskjellig typer
vedlikehold for de fleste av kirkene
og gravplassene i Orklands åtte
sokn i året 2021. Det har vært job-
bet med rundt 40 store og små
vedlikeholdsprosjekter. Hovedprio-
riteringen i år har vært Geitastrand
kirke. Det planlagte arbeidet var i
utgangspunktet å foreta utskift-
ninger av utvendige paneler, vin-
duer, rehabilitere grunnmur, i
tillegg til å kontrollere innfesting
takstein, for til å slutt male hele
bygget. Geitastrand kirke er et
verneverdig bygg, og det skal være
uttalelse fra biskop v/Nidaros
bispedømmeråd og riksantikvar før
arbeidet settes i gang. I vedtaket
fra riksantikvar, like før årets som-

merferie, så ble det ikke gitt til-
latelse til å skifte panel, men det
ble gitt tillatelse til å skifte deler av
panelet som det ikke var mulig å ta
vare på. Dette medførte betydelig
endring for prosjektet sin del og ny
kalkulering av arbeidene. Med
mange nye og usikre momenter,
samt krav om linoljemaling og ab-
solutt tørt treverk når linoljen
påføres, så ble det vurdert som
uforsvarlig å starte malingsbehand-
ling på fredet bygg i september/
oktober. Store deler av arbeidet
med Geitastrand kirke lar seg ikke
ferdigstille i 2021, og blir dermed
flyttet over til året 2022.

I likhet med samfunnet for øvrig så
er også Den norske kirke i endring.
For tiden så jobbes det på nasjo-
nalt, regionalt og lokalt nivå med
høringer for ny kirkelig organiser-
ing. Hvordan kan Den norske kirke
jobbe mer effektivt og målrettet,
samtidig som vi som kirke skal
ivareta enkeltindividet og ha
kvalitet i alle våre tjenester og
tilbud til medlemmene og be-
folkningen generelt? Pr. i dag så er
det to arbeidsgiverlinjer innenfor
kirkelig virksomhet. Den ene linjen
er rettssubjektet Den norske kirke,
med arbeidsgiveransvaret for bl.a.
prest, prost, biskop og ansatte ved
bispekontor. Den andre linjen er
fellesrådet, med arbeidsgiverans-

varet for de øvrige stillingene inn-
enfor kirken; det være seg grav-
plassarbeider, kirketjener, klokker,
organist, kantor, renholder, diakon,
kateket, trosopplærer, menighet-
spedagog, sekretær og kirkeverge,
mv. En oversikt over oss ansatte
som jobber for Kirka i Orkland,
med bilde og kontaktinformasjon,
er å finne på hjemmesida vår
www.kirken.no/orkland/.

Nå begynner flere av oss å se
framover mot advent. Første
søndag i advent er i år søndag 28.
november, og markerer starten på
et nytt kirkeår. Vi håper på en trygg
og god julefeiring, og aller helst
uten Covid-19! 

En riktig god advent og god jul
ønskes dere alle – ta vare på
hverandre!

Mvh. Silje Ysland, 
kirkeverge i Orkland

FELLESSKAPSHELG SØVASSLI 
Vi har den store glede å ENDELIG kunne ønske velkommen til fellesskapshelg/døgn for store og små på Søvassli
22.-23-januar 2022.
For 2 år siden (2020) ble det bestemt å ha et pause-år. I 2021 gjorde koronapandemien det umulig å samles. 
VELKOMMEN TIL ET DØGN MED UTELIV, INNEKOS, LEK, GOD MAT, PRAT, FORKYNNELSE FOR STORE OG
SMÅ, LOVSANG OG FELLESSKAP. Vi starter ute lørdag kl 12 med bål, mat og lek. Avslutning blir etter lunsj
søndag kl 12. Taler blir Jann Even Andresen; pastor og
daglig leder i Salem menighet i Trondheim.
Det blir eget opplegg for barna. 
Pris: kr 1000 pr voksen, redusert pris for de mellom 4 og
18 år, barn under 4 år gratis.
Helga arrangeres av en komite med representanter fra
Normisjon, Misjonssambandet og Orklandsfellesskapet i
Orkland kommune. 

PÅMELDING SÅ SNART DU KAN TIL TORKJELL ORRE
RYE: torkjell.orre.rye@gmail.com, telefon 95025318.

HJERTELIG VELKOMMEN
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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..

Desember 
Fr 3. kl 19.00 Førjulskveld Søvasslia
Sø 5. kl 19 Advents møte med Gospelkoret. Normisjon Meldal Meldal Kirke
Sø. 5. kl.16.30 Merk tiden. Adventsfest etter julegrantenningen på 

Tusenårsstedet. Kakao og boller.
Andakt ved Marie Raanes Orkdal menighetshus

Ma 6. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
On 8. kl 18 Malaba - Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Ti 14. kl 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
On 15. kl 11-13 Kirka på Amfi Kjøpesenteret Amfi
On 15. kl 19.30 Vårliv med Åshild Sørhus Svorkmo misjonshus

Januar
To 6. kl 19.30 Årsmøte. Normisjon Meldal Grøtte bedehus
Lør 8. og søn 9. Bibel- og inspirasjons-helg. Rolf Lavik og brødrene Gjerde. Søvasslia
Ma 10. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ti 11. kl 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
On 12. kl 19.30 Vårliv Svorkmo misjonshus 
Sø.16. kl.17.00 Søndagssamling. Hellig trekongersfest. Ettermiddagskaffe. 

Søndagsskole Kollekt. Orkdal menighetshus.
On 19. kl 11-13 Kirka på Amfi Kjøpesenteret Amfi
On 19. kl 18 Malaba - Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Lør 22. og søn 23 Fellesskapshelg for Misjonssambandet, Normisjon og

Orklandsfelleskapet i Orkland. Søvasslia
Ma 24. kl 19.30 Årsmøte i Orkdal Normisjon.  Orkanger menighetshus
Ons 26. kl 19.30 Årsmøte i Normisjon Svorkmo Svorkmo misjonshus

Februar 
On 2. kl 18 Malaba - Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Fr 4.-Sø 6. WinterCamp, 10-12år Søvasslia
7. – 10. kl. 19.30 Vårliv – møteuke Svorkmo misjonshus 
Ma 7. kl. 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ti 8. kl 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
On 16 kl. 11-13 Kirka på Amfi Kjøpesenteret Amfi
On 16. kl 18 Malaba - Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Sø. 27. kl.17.00 Søndagsamling. Hele menigheten synger, med solister, 

allsang og komp. Kveldsmat. Søndagsskole. Kollekt. Orkdal menighetshus.
Mars
On 2. kl 18 Malaba - Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Fr 4.-Sø 6. Familieleir Søvasslia
Ma 7. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Ma 7. kl 19.30 Møte i Orkdal Normisjon. Orkdal menighetshus
Ti 8. kl 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
On 9. kl. 19.30 Vårliv Svorkmo misjonshus 
On 16 kl. 11-13 Kirka på Amfi Kjøpesenteret Amfi
On 16. kl 18 Malaba - Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Fr 18.-Sø 21. ReGaze 13år+ Søvasslia
Sø. 20. kl.17.00 Søndagssamling. Ettermiddagskaffe. Søndagsskole. Kollekt. Orkdal menighetshus
Ons 23. kl 19.30 Normisjonsmøte Svorkmo misjonshus
On 30. kl 18 Malaba - Språkvenn Sanitetsforeningas hus

Følg med på Meldal Normisjons Facebookside for møte i februar og mars.

DET SKJER FOR BARN OG UNGE
Barnesang i Orkdalmenighetshus kl.17:30 – 18:30 torsdager.

Mandagskaffe i Orkdal menighetshus hver mandag kl. 11-13. 
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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
7320 Fannrem
Åpningstider:

Tirsdag og torsdag
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
Kvamsveien 2, 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
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 julesalme
Jeg har en juletradisjon som er bare for meg. En gang i
løpet av romjula setter jeg meg i stua med salmeboka
og synger gamle julesanger som «No koma Guds
englar med helsing i sky», «Sæle jolekveld, englar
høgtid held», «Det kimer nå til julefest» og mange
andre. God stemning er knyttet til disse sangene:
hjemmefra, fra skolen og fra juletrefester. I femte,
sjette klasse lærte vi «Det lyser i stille grender» og «Nå
vandrer fra hver en verdenskrok», sanger vi ble veldig
glade i og som ble familiens eie.
Jeg er også takknemlig for mange av de nye julesan-
gene. De har et språk som passer godt i vår tid. Mange
egner seg til dramatisering i julegudstjenester. Det kan
gi barn gode og viktige opplevelser å få være med på
slike oppdrag.

Jeg vil dele med dere noen tanker om «Nå vandrer fra
hver en verdenskrok», skrevet av Jonas Dahl i 1904, og
tonesatt av sønnen Alf Fasmer Dahl.
Jonas Dahl, også en periode prest i Vår Frue kirke i
Trondheim, satt ved skrivepulten sin og så folk komme
ut fra hus, smug og gater. Da drømte han seg tilbake
til da han var barn, og han husket på hvordan folk
hadde strømmet ut fra hjemmene sine på lignende vis
på vei til julegudstjeneste. I tankene ble dette til et 
pilegrimstog av unge og eldre som på nytt ville høre
julebudskapet om Frelseren som ble født i Betlehem. 
I hver en verdenskrok holdes det gudstjenester, og
mennesker gleder seg, - enten en har lite eller mye,
budskapet er for alle.

«Og finner du Ham i krybbens hø(y)» så er han den
største og beste gaven du kan få. Frelsen han gir oss,
er nok både å leve på og dø på! Takk for denne jule-
gleden!

Nå vandrer fra hver en verdens krok
I ånden frem, i ånden frem
Et uoverskuelig pilgrimstog
Mot Betlehem, mot Betlehem.

Se, barna går foran, glad i flokk
Så kvinner og menn, så kvinner og menn
Selv skjelvende gamle tar sin stokk:
Til krybben hen, til krybben hen!

For alle har samme hjertetrang
Til julens fred, til julens fred
Guds kirke i Norge, ved våg og vang
Følg med, følg med! Følg med, følg med!

Og finner du ham i krybbens hø 
som hyrder så, som hyrder så,                            
da eier du nok til freidig å dø                       
og leve på, og leve på.

Anlaug Aas


