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Vi går i kirka
Gudstjenestelista

I denne utgaven av menighetsbladet vil
du ikke finne gudstjenestelista i våre sju
menigheter. Dette er en avgjørelse vi har
tatt fordi endringene skjer såpass fort for
tiden og menighetsbladet vil ikke alltid
være oppdatert.

Vi oppfordrer dermed deg som leser
dette bladet om å følge med på våre
nettsider denne annerledestida.
www.kirken.no/orkland

Et godt alternativ er også våre Facebook-
sider
«Kirka i Orkland»
«Meldal og Løkken menigheter»
«Orkland menighet»
«Orkdal menighet»
«Orkanger menighet»
«Snillfjord menighet»
«Geitastrand menighet»

Vi forsøker holde disse sidene oppdatert
til enhver tid ut fra hvilke restriksjoner
som gjelder. Her vil vi også legge ut ty-
delig informasjon om hvilke gudstjen-
ester som gjennomføres og du vil finne
link til påmelding der dette brukes.

I tillegg kan du finne oppdatert infor-
masjon om helgas gudstjenester i hver
torsdagsutgave av lokalavisa vår «Sør-
Trøndelag.»

Dåp

Sitter dere med et ønske om å feire dåp
håper vi dere vil ta kontakt med oss.
Sammen kan vi snakke om mulighetene
vi har for gjennomføring av dåp og hvilke
gjeldende smitteverntiltak vi må forholde
oss til. Slik vil vi legge til rette for dåp i
trygge rammer i en litt utrygg tid. Dåpen
kan altså gjennomføres, bare litt an-
nerledes.

Det siste året har vi hatt mange in-
time, tilrettelagte og flotte dåpsgudstjen-
ester. Minnerike dager med feiring av det
nye livet vi er gitt. Kirka har bemanning
som sørger for ekstra renhold og hjelper
oss overholde smittevernreglene.
Mange har valgt å utsette selve dåpssel-
skapet til en annen anledning og til man
kan samle familien i større skala. Vi tilbyr
derfor også gjerne «stadfestelse av dåp» i
en senere gudstjeneste, for å kunne
inkludere flere gjester i kirka på dåpsfeir-
ingsdagen.

For samtale om dåp og påmelding
kan man ringe kirkekontoret på telefon
72 47 97 50.

Menighetens årsmøte
søndag 14. mars etter gudstjenesten i
Meldal kirke.

Meldal menighetsråd

Årsmøte Løkken menighet
Torsdag 25. mars kl. 19.30, kirkestua
Løkken kirke

Løkken menighetsråd

Påske på Fjellkjerka

I fjor var Fjellkjerka stengt i påska for
første gong på 39 år. Også denne påska
må vi ta atterhald om at planlagte gud-
stenester må avlysast viss smittesituasjo-
nen tilseier at vi ikkje kan ha samlingar
av folk verken inne eller ute. Men vi rek-
nar med å ha gudstenester inne i kyrkja
med det talet på deltakarar som er
forsvarleg etter lokale smittevern-reglar.
Skulle vi bli fleire, så kan det bli ei sam-
ling ute. Det blir ikkje vaffel-servering,
men det blir servert kaffi til den maten du
evt har med deg. Ta med deg mat til
kaffien altså.

Palmesøndag kl.12:00: Gudsteneste
v/Audun Slettahjell.
Skjærtorsdag kl. 12:00: Gudsteneste v/
Birger Foseide. Nattverd.
Langfredag kl. 12:00: Gudsteneste v/
Inger og Bertil Hansen
Påskedag kl. 12:00: Gudsteneste v/
Dagfinn Thomassen.

Styret for Søvasskjølen fjellkyrkje
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Påskeandakt

Jeg vil dele en skikk med menighets-
bladets lesere som skriver seg fra
mange norske bygder og som hører
påskemorgen til. Folket gjorde seg
denne morgenen reiseklar. Mens alt
ennå lå badet i mørke, kunne en
skimte folk som flokkevis strevde seg
opp dalsidene mot fjellet. Det var
slik, mente man, at sola rant med en
egen kraft denne morgenen. Når det
bare grydde av dag, og de første strå-
lene sprang gnistrende over skavl og
skare, da ville en erfare at her var
helsebot for syke og salighet for en-
hver. I dette påskemorgens lys var
den oppstandne selv til stede.

Kanskje kan denne sammenblandin-
gen av urgammel soltilbedelse og
Kristustro virke underlig. Likevel har
denne og andre sammenkoplinger
fulgt kristendommen fra starten av,
jfr. også julens fest og solsnu. Det
teologiske poeng ved å koble sam-
men den stigende solen og den opp-
standne Kristus var å uttrykke at hele
verden var berørt av Jesu død og
oppstandelse.

Dernest: Bygdefolkets vandring fra
den mørke dalbunnen til fjelltoppene
reflekterer Jesu bevegelse fra den
mørke grav til oppstandelsen. Det er
en U-bevegelse over dette, som vi
også finner igjen i dåpen. Døpt til
Kristus, til Hans død og grav, og
dernest oppstått sammen med han.
Derfor var påskedag en stor dåpsdag
i urkirken. Med dåpen minnet man
hverandre om Jesu U-bevegelse. Ned
til dødsriket, oppstanden deretter.

Noen av oss husker kanskje platekut-
tet der Kirsten Flagstad synger
«Påskemorgen slukker sorgen» med
sin helt spesielle og særpregede
stemme. Hvilken sorg slukker påske-
morgen? Slik spør avdøde biskop
Olav Skjevesland i en av hans
prekener for påskemorgen. Han gir
selv noen ansatser til svar og nevner
både
• Verdenssorgen og
• Egensorgen

Verdenssorgen handler om all den
sorg som vår verden byr på og som

fyller aviser og fjernsynskanaler
daglig. Verdenssorgen er sorgen over
forbruket av jorda, overgrep og urett
mot mennesker og dyr, en fordeling
og forvaltning som slett ikke er blitt
slik det var tenkt. Verdenssorgen er
sorgen over at Gud ikke får være
Gud, men at vi mennesker ofte setter
oss i Guds sted. Verdenssorgen er
sorgen over fedrene som kjemper
mens mødrene gråter. Verdenssorgen
hoper seg opp; den er fortvilelsen
over alt som er ute av lage. Pandemi
og corona er definitivt en del av ver-
denssorgen akkurat nå.

Egensorgen er all den sorg og savn
jeg opplever i eget liv. Livet byr på
sine tap; død og skilsmisse setter
ugjenkallelige grenser og terskler
mellom oss, brutte relasjoner
likedan. Sorg over uhelbredelig og
aggressiv sykdom kaller også på tårer
og vemod. Vi vet det så altfor godt
alle sammen: Ingen av oss har hittil
trukket vinnerloddet i livets lotteri.
Vi leverer stadig inn våre
tippekuponger og får nye sjanser.
Men ennå ikke er vinnerloddet blitt
vårt. Skjønt: Er det ikke nettopp gle-
den over å ha vunnet vinnerloddet vi
feirer i dag? Jo visst: Trekningen er
foretatt. Gevinsten og premien er delt
ut: Jesus er her. Midt i vår verden. Og
her er det ikke noen få utvalgte vin-
nere; noen kvinner eller disipler.
Vinnerloddet er vårt. Ditt og mitt.
Vinnerloddet over både verdenssorg
og egensorg.

Endelig slukker påskemorgen den
sorg at sorg skal bli det siste. Døden
får ikke siste ord. Konflikt, urett og
hat blir ikke det siste. Krig og sult
likedan. Overgrep og urett likeså. All
denne djevelskapen blir ikke det
siste, slik det heller ikke var det
første. Påskedag er en protestdag mot
at sorg skal bli det siste. Derfor skal
vi få tenke stort om påsken og
påskedagen, og dette er viktig å løfte
fram for kirken. Påskedag skal det
lyde i kirkene våre:
«Kristus er oppstanden! Ja, Han er
sannelig oppstanden.»
« Jesus oppstod så skal vi,
oppstå til et evig liv.»

Visstnok går dagene og ukene videre.
Visstnok vil sykdom og død fremde-
les være en del av vår hverdag. Co-
rona må vi kanskje også leve med en
stund til….. Visstnok vil vi også frem-
over få merke at døden flekker ten-
ner. Men livet går ikke bare videre;
fra i dag av initieres noe nytt: Jesus
går med. Jesus går foran. Ordene til
disiplene er også ord til oss: ”Deres
sorg skal bli til glede.”

Derfor kunne Bynesingen Johan
Nordahl Brun skrive det så sikkert og
visst:
”Trøsten står som klippen fast!”

Gledelig påske

Verdenssorg og egensorg
Av prost Dagfinn Thomassen

"Kvinnene ved den tomme grav." Alter-
bilde frå Steine kirke i Namdalen der
Dagfinn Thomassen var prest før han
kom til Byneset og Orkdal.
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12. mars 2020 er en dato mange av oss sent vil glemme. Landet vårt ble satt under de sterkeste
og mest inngripende tiltakene vi har opplevd i fredstid. Vår verden ble forvandlet på minuttet og
fremtiden så plutselig usikker ut. Siden den gang har pandemi, kohort, smitteutbrudd, testregime
og r-tall blitt dagligdagse ord for oss alle. Midt i alt dette har våre menigheter forsøkt å være
kirke i denne annerledestida. Her forteller noen av våre ansatte har om hvordan det siste året
har vært.

Å være kirke i annerledestid

Vanligvis er det gudstjenester hver
søndag i flere av våre åtte
menigheter. Nå sto plutselig kirkene
våre stengt søndag formiddag. Lite
visste vi om når vi fikk åpne igjen og
i hvilken kapasitet. Så vi så ingen
annen løsning enn å forsøke å gi
menighetene våre et gudstjenestetil-
bud digitalt.

En enorm respons
De kirkelige stabene i hele storkom-
munen deltok i dette digitale prosjek-
tet. Vi dro fram alle våre talenter, gav
av oss selv og satte trykket inn på å
vise fram lokale krefter på en trygg
måte for menighetene våre. Påsken
2020 skapte engasjement langt ut
over hva vi kunne håpe på og man
kunne følge påskens fortelling dag
for dag digitalt med «mini-gudstjen-
ester».

Vi har spurt prost Dagfinn
Thomassen hvordan han har opplevd
at de ansatte har svart på de begren-
sninger og utfordringer vi har stått
ovenfor på grunn av pandemien.
Han forteller om en stab og ansatte
med en høy evne og vilje til endring.
«Denne perioden har bevist for oss at
vi besitter en enorm endringskom-
petanse. De ansatte har våget seg
over på digitale flater i usikre tider. Vi
fikk åpne litt i mai, måtte utsette kon-
firmasjonene til det åpnet noe mer til
høsten, jula kom med sine begren-
sninger og igjen fikk vi ny total ned-
stenging inn i det nye året. Det har
vært mye fram og tilbake – som en
karusell.

For prestekollegaene i prostiet,
som jeg leder, har det vært spesielt
fint og rørende se hvordan de samvit-
tighetsfullt og oppmerksomt har fulgt
opp og holdt kontakten med alle som
hadde planlagt dåp og vielser våren
2020. Noen valgte å utsette, andre
tilpasset vi den kirkelige handlingen
for. Uansett, det har vært viktig for
prestene at ingen glipper for oss.»

Noen ting står fast
Selv om mange ting har vært an-
nerledes det siste året har også noen
ting stått fast. Vi har fulgt våre kjære
til graven og holdt gravferd for dem.
På tross av at vi har måttet forholde
oss til de begrensninger smittevernet
har krevd.

Det har nok vært en ekstra belast-
ning og sorg for mange at kirke-
dørene ikke har stått åpne for alle
som ellers ville ha deltatt disse da-
gene. Heldigvis har vi sett at mange
har tatt kreativiteten i bruk og vist
omtanke på mange andre måter.
Med en telefonsamtale, med en invi-
tasjon til gåtur eller bakverk på døra
til de som nettopp har mistet noen.

Sokneprest Eldfrid-Marie forteller
om sine erfaringer med tilrettelagte
dåpshandlinger under pandemien.
«Det har vært utrolig fint å feire dåp
sammen med dåpsfamiliene, selv

med alle disse restriksjonene. Barne-
smilene, gråten, de små hendene,
gurglelydene – og underet at Gud er
midt iblant oss – har vært det samme
som alltid!

Vi har vært heldige som har fått
tilrettelagt for og delt denne feiringen
av det nye livet. Det har vært sterke,
nære og nydelige øyeblikk. Både når
jeg selv har øst tre håndfuller vann
over hodet til barnet, eller når forel-
drene til barna selv har ønsket å
gjøre det.»

Diakonien har vært bærende
Når diakon Ingrid forteller om det
siste året forteller hun om et utfor-
drende år. Et år hvor hun flere ganger
har spurt seg selv om vi som kirke
befinner oss på riktig sted. Er vi der
vi skal være nå? Pandemien har helt
klart gitt oss utfordringer, men den
har også gitt oss muligheten til å
være tilstede for folk på en helt
annen måte enn før. Diakonien har

I de digitale innspillingene tok vi i bruk
mange av kirkene våre. Det lokale preget
var viktig for oss. Her er vi i Snillfjord
kirke med kanskje vår yngste medvirk-
ende, Ellinor Johanne Hammervik-Owen
på 6 år.

I Meldal kirke møtte vår dyktige sang-
gruppe i finstasen da 17.mai ble spilt
inn. Her ser vi Gretha og Erik T. Loe, Arnt
Bjørkhaug og Marit Syrstadeng.



vært bærende og et enda viktigere
bidrag inn i folk sin hverdag enn
tidligere.
«Aller best har de stundene vært når
vi har kjent oss som et lag vi i kolle-
gaskapet. De stundene vi virkelig har
svart på spørsmålet «Hvordan skal vi
være kirke nå?» Når vi virkelig har
lagt hodene våre i bløt sammen. Det
har resultert i de digitale innspillin-
gene, frivillige i alle menigheter som
kunne kjøre hjem varer til de som
trengte det og en telefonaksjon for å
høre hvordan folk har det.»

Ingrid forteller videre om telefo-
nen og hvor viktig og godt arbeid-
sredskap den har vært for henne.
«Det viktigste arbeidet vårt dette året
har vært og holdt kontakt med folk
som vi ellers ville ha truffet på guds-
tjenester, på mandagskafèen eller
andre sosiale møteplasser. Noen har
jeg faktisk også blitt enda bedre kjent
med dette året. Samtalene har både
blitt lengre og lengre – og vi har
våget oss inn på dypere og dypere
tema. Mange har vært dypt takknem-
lig for at vi har tatt kontakt og viser
også en omsorg tilbake. Målet vårt
har vært og ikke miste fellesskaps-
følelsen.»

Samarbeidet med andre enheter og
det nettverksbyggende arbeidet har

også fått nye dimensjoner dette året.
«I tillegg har vi hatt så god kontakt

med alle de vi til vanlig samarbeider
med. Både psykisk helse, Frivillig-
hetssentralen og alle helseinstitu-
sjonene våre. Et samarbeid jeg har
satt pris på og som også bare har blitt
bedre når det nå har blitt satt på
prøve og vi har måtte forholdt oss til
flere nedstengninger sammen. Vi har
blitt tilbud rom for å dele ut nattverd
på Elvepromenaden og vi i kirka har
vært en ønsket prioritet når det igjen
ble tillatt med besøk på Orkdal helse-
tun.»

Nye digitale møteflater
Mange av oss har stiftet bekjentskap
med de nye digitale kontaktflatene
«Teams» og «Zoom». De har vært
gode å ha når vi ikke kan møte
hverandre fysisk. Visste du at vi ikke
bare har brukt dem i arbeid men
også for å samle menigheten til
trosopplæring?

Prost Dagfinn forteller at vi har ti-
legnet oss gode måter å være «sam-
men» på digitalt.
«Kollegamøtene våre på «Teams» blir
bare bedre og bedre. Det er artig å
se, og det blir bare mer og mer verdi-
fullt å møtes også der. Men det vil
nok aldri bli en varig erstatning for
det å møtes fysisk. Jeg ser fram til at
vi kommer over i et annet og mer
åpnet leie snart.»

Trosopplærer Liv Randi har også
gode erfaringer etter å ha arrangert
barnesang på «Zoom» for hele
fjorten familier.
«Vi har måttet tilrettelagt og hoppet
over på digitale flater for å gjennom-
føre blant annet barnesang nå etter
jul. Responsen har vært enorm og vi
har vært samlet veldig mange foran
dataskjermen. Det merkes at folk er
blitt vant med å leve noe av sitt liv
digitalt og at de gjerne vil treffes!»

Å komme ut på den andre siden
Mange av oss venter nå på å komme
ut på den andre siden. Vi lengter
etter å få gjenoppta et normalt liv.
Kirken lengter etter å få holde sine
dører åpne uten forbehold.

Diakon Ingrid har tenkt mye på
våre frivillige denne tiden.
«Kontakten med de frivillige har vært
viktig for meg. Litt for å ta vare på og
vise dem omsorg, men også for at vi
er så avhengige av dem og håper vi

har dem den dagen vi kommer ut av
denne pandemien. Vi har dypt re-
spekt for den innsatsen de legger ned
for våre menigheter. De har stått støtt
sammen med oss det siste året med
alle endringer og avlysninger det har
innebåret.»

Prost Dagfinn ser at situasjonen vi
lever i gir ansatte en ekstra belast-
ning, men at det har vært godt å
holde fast på gode øyeblikk i tjen-
esten.
«Jeg ser at de ansatte strekker seg
langt og har gjort det i lang tid
allerede. Samtidig har vi denne tiden
fått oppleve mange gode øyeblikk
med en smak av det hellige. Som da
jeg hoppet inn for en kollega og
holdt en barnedåp. Kollegaen min
hadde avtalt med familien at de selv
skulle overøse barnet med vann. Det
ble et veldig sterkt øyeblikk for meg,
og noe jeg ikke tidligere har opplevd
i over tretti år i prestetjenesten. Jeg
hadde ordene, mens en av dåpsbar-
nets nærmeste holdt vannet i hen-
dene dine. Noe helt nytt som ble et
så gyllent øyeblikk!»

Marita Hammervik Owen
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Her ser vi trosopplærer Liv Randi H.
Sødal som forbereder og gjennomfører
barnesang som skal ut til familier som sit-
ter klare på «Zoom.»

Vi har forsøkt tilrettelagt aktiviteter for
konfirmantene våre gjennom hele året.
Her er vi på aktivitetsdag på Søvasslia
ungdomssenter.
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Digital fasteaksjon 2021

Tekst: Anette Torjusen

Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia,
i et område hvor flere tusen flykt-
ninger fra Kongo har søkt tilflukt. Her
bor Susan sammen med de seks
barna sine i et lite hus med strå på
taket.

Tunge kanner
Med høner som flakser rundt bena
hennes, et barn på armen og et som
holder i skjørtekanten, forteller hun
om timelange gåturer for å hente
vann før de fikk rent vann til lands-
byen.
- Mangel på vann ga oss mange
helseproblemer. Elva var vår
nærmeste vannkilde, og den var
både skitten og full av bakterier. Vi
var veldig ofte syke, forteller hun.
Alternativet var å gå langt med tunge
kanner. Flere timer måtte hun bruke
for å hente rent vann. Det var det
ikke alltid tid til med seks barn å ta
seg av. Derfor ble vannet fra elva ofte
den enkleste løsningen. Vannet hun
vasket klær i, drakk, badet barna i og
lagde mat med. Vannet hun delte
med dyr og innsekter.
- Vi måtte gå store avstander for å
komme til vannkilden, og det var
vanskelig for familien min å få til det,
forklarer hun.

Brønn som endret alt
Susen tar oss med inn i huset sitt der
de er mange på liten plass. Litt av
plassen er satt av til oppbevaring av
fisk og den populære grønnsaken,
kassava, som smaker nesten som en
potet.
- Her ser du litt av inntekten min,
smiler hun. For salg av både fisk og

kassava gir ekstra penger til storfami-
lien.
Hun peker på de fargerike
vannkannene som står ved matlag-
ingsplassen.
- Nå trenger vi ikke lenger å gå langt
for å hente vann. Takket være Kirkens
Nødhjelp har vi fått rent vann i
landsbyen. Det er vi så takknemlige
for.
Landsbyen, med sine 1753 innbyg-
gere, er en av mange landsbyer som
har fått tilgang til vann av Kirkens
Nødhjelp. Våren 2018 boret vi en
brønn. Det er viktig for oss at hele
landsbyen får eierskap til vannsys-
temet vi bygger. Derfor samarbeider
vi tett med våre lokale partnere og
vanningeniører.
Innbyggerne er med på tilrettelegging
og velger en egen komite som ved-
likeholder og har ansvar for vann-
forsyningen.
For Susan er det nå bare en kort tur
bort til brønnen som er omringet av
kanner klare til å fylles opp.

- Nå kan jeg gi familien min rent
vann. Det er jeg så glad for.
Men selv om Susan ikke lenger er
bekymret for å bli syk av skittent
vann, har hun en annen stor bekym-
ring. En bekymring hun deler med
resten av verden: Covid-19.
- Jeg er redd for å bli smittet når
mange av oss er samlet, og jeg frykter
for barnas og mitt liv. Covid-19 er
virkelig og utgjør en fare for oss alle.
Spesielt er hun bekymret for lange
køer ved vannpumpa. For i lands-
byen er det mange som setter pris på
rent og trygt vann, og etterspørselen
er derfor stor.
- Min oppfordring er at det bores
enda flere brønner for å møte etter-
spørselen, slik at enda flere får til-
gang til rent vann og vi kan ha god
avstand for å unngå smitte.

Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Susan og andre skal få rent
vann trengs det hjelp fra oss. Også i
2021 skal frivillige over hele Norge

Menighetene i Snillfjord, Orkdal, Orkanger, Geitastrand, Orkland, Meldal og Løkken går sam-
men om å samle inn penger til årets digitale fasteaksjon. Vi oppretter en felles innsamling på vår
facebookside «Kirka i Orkland» og vi håper at mange vil legge penger i vår digitale bøsse der.
Det er også mulig å støtte via Vipps, sms eller konto. På grunn av smittevern blir det heller ikke
bøssebærere i gatene i år, men vi håper på stor oppslutning, for denne saken er viktig og kan
være livsforvandlende for mange. Herunder kan du lese hvordan livet til Susan endret seg etter
tilgang til rent vann. TUSEN TAKK for din gave!

Susan måtte drikke vannet hun vasket klær i
For seksbarnsmoren Susan Miyambo (35) var rent vann kun en fjern drøm. Alt vannet hun
trengte til mat, drikke og klesvask måtte hun hente i en skitten elv.
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PÅSKEANDAKT OGJERDHØYLU SKJÆRTORSDAG
I mange tiår har det vært arrangert påskeandakt ved Ogjerd-
høylu, ved foten av Resfjellet.
I år samles vi igjen i fjellheimen til andakt og sang av påske-
salmer sammen. Denne gang er det Magne Krogsgaard og
Heidi Snuruås som ønsker velkommen.
Kanskje både viktigere og finere enn noen gang at vi kan
være sammen i denne spesielle tiden vi er i, med uteandakt,
mat og kaffe etterpå, og samvær i henhold til smittevern og
avstand. Vi håper på godt vær og at folk gjerne vil ta ski-
turen hit denne dagen.

Velkommen til Ogjerdhøylu Skjærtorsdag, 1. april kl. 12.00

(Bildet er fra samme arrangement et tidligere år)

være med på Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon og samle inn penger til
brønnboring, latrinebygging og andre
tiltak som redder liv i fattige
lokalsamfunn ute i verden.
Verden står fortsatt overfor en pan-
demi som rammer oss alle på ulike
måter. Kirkens Nødhjelp har nådd ut
til over 2,4 millioner mennesker med
koronaforebyggende tiltak siden
mars 2020, takket være deres innsats
og bidrag.

Du kan bidra digitalt når menighetene i Orkland skal gjennomføre årets innsamlingsaksjon, ved
å sende en gave til kontonummer 1594 22 87493, eller VIPPS til 2426, eller sms VANN til 2426
(250,-)

Opptak av andakter og sangstunder i Meldal og Løkken
Menighetene i Meldal og Løkken fikk en henvendelse
fra Meldal Helsetun, der det ble spurt om vi hadde spilt
inn noen andakter og sangstunder som kunne vises på
Helsetunet.
Vi setter stor pris på å bli spurt og gikk straks i gang
med planlegginga.
I skrivende stund holder vi på å spille inn i både Meldal
kirke og Løkken kirke. Dette er en rimelig ny disiplin for
oss, men øvelse gjør mester og vi ser for oss at vi i de
kommende årene kan publisere flere innspilninger.
Disse blir tilgjengelige på Youtube-kanalen «Kirka i
Orkland».

- diakon Magne Krogsgaard
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22. februar 1981 hendte det noko
historisk på Fjellkjerka. Det var ein
fin vinterdag på fjellet med strålande
sol og fin-fint skiføre. Snøskuteren frå
Røde Kors hjelpekorps hadde kjørt
opp løyper frå Høgkjølen til Fjellk-
jerka. Løypa var merka med 8 skilt
og pilar , men somme av desse var
snudd feil retning og andre var øy-
delagt. Bygging av Fjellkjerka var ei
omstridd sak i si tid. Likevel var det
over 100 menneske samla til denne
første sportsandakten i det nye Gud-
shuset på fjellet. Det var kallskapel-
lan Audun Slettahjell som leda
andakten. Og forsamlinga begynte
med å synge lovsongen: Store Gud,
vi lover deg, priser høyt din makt og
ære. Meir enn tusen kroner vart gitt i
kollekt i dei nye offerskålene som Er-
ling Høston hadde dreid i bjørk. En-

deleg hadde ein fått begynt det som
det omfattande arbeidet i fleire år
hadde sikta fram mot: Guds ord til
fjell-folket!

Søndagen etterpå var like mange
samla til sportsandakt leda av Jarl
Gjønnes. No var 15 nye piskar sett
opp og viste veg frå Høgkjølen! Arnt
Gangås og Ivar Gangås og Ottar
Hyldmo hadde andaktar seinare, og i
påska var Audun Slettahjell og
Bertel Aasen der. 2. påskedag, 20.
april, var det forferdeleg stygt ver
med storm i kasta og hagl. Rektor
Fredriksen på Fredly hadde andakt
med 12 frammøtte.

På pinselaurdag var det stor fami-
liesamling der oppe. Gjølme yngres
hadde weekend der oppe .

No såg ein resultatet av eit
byggeprosjekt som begynte for alvor i

1979. Veg fram til tomta skulle byg-
gast. Tomta som var gitt av Det
norske misjonsselskap måtte
klargjerast for bygget. Det var bønder
som stilte med traktorar og anna ut-
styr. Historia om bygginga av Fjellk-
jerka er historia om praktiske,
arbeidssame mannfolk som stilte opp
med dugnadsinnsats. Det er menn og
kvinner som la planer og sette dei ut
i livet. Dei hadde kontaktar med
kompetente fagfolk og bedrifter som
hjelpte til med å få utført ting.

Utover sommaren 1981 kom
mykje på plass. Tormod Hagen laga
alter, knefall, preikestol, døypefont
og gav kyrkjeklokka. Eg har lese ei
dramatisk skildring av reisinga av
klokkestøpulen med oppsetting av
det to meter høge og tunge metall-
korset på toppen! Ole Kristian Fagerli

Fjellkjerka er 40 år
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og Bjarne Hagen utførte eit dristig
stunt på øvste hylle med å reise kors-
et! Kalla Skrøvseth teikna alterteppet
som Anne Eldevik utførte arbeidet
med. Det vil føre for langt i ein ar-
tikkel i Menighetsblad å nemne alle
som har gitt gåver og som utførte ar-
beid på Fjellkjerka denne sommaren
for 40 år sia, men eg skal lage ei
meir omfattande oversikt som kan
vere tilgjengeleg for interesserte på
nettsider og på Fjellkjerka.

Første gudstenesta var 2. august.
Det var Eldres kirkedag for Orkland
sokn med Bertel Aasen som prest.
Stappfull buss med 50 personar
kjørte opp til Fjellkjerka.

Så kom vigslingsdagen den 23.
august. Det var bilar parkert overalt.
Ola Ljøkjel hadde kjørt opp
”hestvogna” si og plassert eit tørrk-
losett inni. Dette var WC til 400
menneske.Biskop Bremer stod for
vigslinga. Orkland mannskor og or-
ganist Steinar Jakobsen stod for det
musikalske.
I de førti åra Fjellkirka har stått, har
det vært mange gudstenester og fam-
iliesamlingar der. Alle konfirmantane
i Orkdalsmenighetene hadde sine
overnattingsturar dit i mange år. Fred-
lyelevar og Follo-elevar har hatt sine

opphald der oppe. Speidarane frå
Hemne og Meldal har vore faste
brukarar i mange år. Yngreslag og
ungdomsgrupper og familiekor har
også brukt Fjellkjerka. Også brude-
par og dåpsfolk har sine gode minne
derifrå.

Etter at det er komme dusj og WC
der oppe, så håpar også styret for
Fjellkjerka at familiar kan leige
kyrkja til privat bruk. Det er mange

sengeplassar og peisestue og godt
kjøken, og egnar seg bra for fleire fa-
miliar som vil vere på hyttetur i lag.
Ta kontakt med Kirkekontoret i Ork-
land for avtale!

Jubileumsmarkering får vi komme
tilbake til når tidene blir meir nor-
male.

Birger Foseide
Kjelde: Notatar/ dagbok frå

Tormod Hagen.

Påskevandring
Tirsdag 23. mars kl. 17.00 - 19.30
inviterer vi alle 9- og 10-åringene i
Løkken og Meldal sokn til påske-
vandring!

Dette vil foregå ute, på område rundt kirka på Løkken og det er Speiderne, diakon Magne og trosopplærer Heidi som
er ansvarlig, med hjelp fra frivillige fra begge menighetsråd.
Alle barn kan ha med seg en foresatt hver, begrensning i antall er satt på grunn av at vi må ta hensyn til smittevern,
covid19.
Kort om opplegget:
Det blir dramatisering av påskefortellingen med noen voksne i roller, men også barna er tenkt lette roller i dette, alle
er disipler.
Dramatiseringen tar for seg hele påskeuke, men i kortform. Det blir også diverse aktiviteter med lek og moro, spei-
derne står for bål/bålpanne der vi skal grille pølser sammen. Varm saft, kaffe og sist, men ikke minst blir det
påskeskattejakt før kvelden avsluttes, der alle får med premie hjem!
Det vil bli utsendt invitasjon i posten, med mulighet for påmelding i god tid til dette!

Kom og bli med da vel, vi gleder oss veldig
Hilsen Magne, Speiderne og Heidi.
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Oppstart av nytt barnekor i Meldal
I mars går startskuddet for et nytt
barnekor i Meldal.
Som en fortsettelse av den lange his-
toren med barnekor i Meldal og Mel-
dal jentekor, er nå Korskolen i Meldal
stiftet.

Korskolen skal bestå av flere kor for
ulike aldersgrupper, slik at man kan
synge i kor gjennom hele oppveksten.
I mars starter vi opp med to korgrup-
per:
Aspirantkoret for de som går i 1. til 3.
klasse og barnekoret for de som går i
4. klasse og oppover.
Så er målet å utvide med grupper for
både yngre og eldre sangere etter
hvert.

I korskolen får man lære om å synge,
lære nye sanger og synge sammen
med andre. Det vil også bli konserter
og opptredener, lek og moro med
musikk og reiser og kurs hvor man får
treffe andre korsangere fra hele landet.

Det blir øvelser i Meldal kirke hver
onsdag. Aspirantkoret øver fra kl.
16.30-17.30, barnekoret øver fra kl.
18.00-19.15. Alle sangglade barn er
velkommen til å være med!

Korskolen er medlem av organisasjo-
nen Ung kirkesang, en organisasjon
for barne- og ungdomskor i Den
norske kirke. De arrangerer flere kurs
og deriblant en korsommerskole på
Mjuklia som korsangerne kan reise på.

En av de som er med å starte kor-
skolen i Meldal er Charlotte Foss Mor-
gan. Hun var med på korsommerskole
på Mjuklia i fjor sommer og hadde
etter det lyst til å være med å starte et
nytt barnekor i Meldal. Charlotte sitter
nå i styret for Korskolen sammen med
foreldrene Eli Lovise Foss Morgan og
Geoff Morgan. Styreleder og dirigent
for koret er kantor Johanne Bjørkhaug.

Første øvelse blir onsdag 10. mars og
hver onsdag fremover.
Har du lyst til å være med kan du
møte opp en øvelse, eller ta kontakt
med Johanne Bjørkhaug på e-post
jb855@kirken.no

Hvor i Orkland?
Det kom både rette og feil svar på oppgaven i forrige nummeret
også. De uttrekte vinnerne med rett svar var Norhild og Øyvind
Solligård. At fotografen stod på Fuglåsen var ikke lett å se, men
motivet var Gangåsvatnet, Gjønnesen og Gangåsvassbygda med
ei vindmølle i bakgrunnen.

Denne gangen er det et bilde fra en av de 9 vakre kirkene i
området for Menighetsblad. Hvilken kirke? Send svar på SMS til
99518155.

Stoff til neste nummer
Siste frist for innlevering av stoff er 26. mars.
Bladet kommer i postkassene i uke 16.
Stoff sendes Birger Foseide, epost:
birgerforsiede@gmail.com

Takk
til Bente Kvarsnes for flotte
bilder på førstesida og på side
to.
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TAKK
Takkeannonsene koster kr 200 og
skal bestilles hos Torill Størvold:
ts975@kirken.no Tlf 72495165 /
90111933.

Takk til Meldal menighet for
planten jeg fikk på min 85 årsdag.

Valborg Syrstad

Takk for oppmerksomheten i anled-
ning min 90-årsdag.

Lars Heggem

Hjertelig takk for all vennlig
deltakelse, blomster og minnegaver
ved vår mor Marie Irene Haugens
bortgang.

Liv, Tor, Åse, Ola og Morten
m/familier

Tusen takk til Meldal menighet for
boka jeg fikk, og ellers takk for all
oppmerksomhet på 70-årsdagen
min.

Stein Joar Kjerstad

Hjertelig takk for all oppmerksom-
het og vennlig deltakelse ved min
mann og vår far Arne Konrad Ander-
sens begravelse.
En spesiell takk til 1 posten ved
Orkdal Helsetun for god omsorg og
pleie.

Tordis
Toril, Astrid og Gunvor m/familier

Hjertelig takk for kranser, blomster
og helsinger ved Johan Haugens
bortgang. Takk for gaven til forsk-
ning av Alzheimer. En spesiell takk
til Meldal Helsetun for god omsorg
og hjelp.

Ingebjørg og øvrig familie

Hjertelig takk for alle hilsener,
blomster og minnegaver ved Maren
Johanne Flønes' bortgang.

Bjarne, Runar og Inger Johanne,
Jørund og Else, Øystein

Takk til Meldal menighet for den
fine planten jeg fikk på min 80-års-
dag.

Ellen Ekli

Takk for oppmerksomhet på dagen
min, og takk til Meldal menighet for
planten jeg fikk.

Aslaug Jerpstad

Snillfjord-konfirmantene 2020
Disse ungdommene ble konfirmert under ei festgudstjeneste i Snillfjord kirke
20. september 2020. Konfirmantprest var sokneprest Jon Nilsen. Dette bildet
ble dessverre ikke med i forrige nummeret av Menighetsblad sammen med de
andre konfirmantene i Orkland-menighetene.

Betal menighetsbladet!
Det koster mye å gi ut et menighetsblad og få det ut til alle
husstandene i menighetene våre. Viss du setter pris på bladet
og leser det, så ønsker du vel også at vi skal fortsette å lage
menighetsblad og gi deg innsyn i hva som skjer i kirkene våre.
For å klare dette er vi avhengige av gaver fra deg i form av en
pengegave på kr. 200 eller mer på VIPPS: 122084.
Eller kto 4212 57 57558. Merk: Gave menighetsblad.
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Nytt fra kirkevergen

Året 2020 ble sannelig et annerledes
år enn det en først hadde trodd! At
Norge og hele verden skulle bli
sterkt preget av en virus-pandemi fra
midten av mars og resten av året,
pluss godt ut i 2021 også, var det vel
fåtallet av oss som egentlig så for oss
på denne tiden i fjor. Vi har lært mye
det siste året. Vi har måttet endre
måter å tenke på og måter å gjøre
ting på. Ting som burde være rutine
og plankekjøring opplevdes plutselig
kompleks og vanskelig. Frykt for syk-
dom, skade og død har preget livene
våre utover det som kan regnes som
normalt i 2020. Nå er det en ny
«normal» vi lever i, hvor smittevern
er fokus omtrent uansett hva vi tar
oss til med. Hva gjør dette egentlig
med oss? Hvordan forholder vi oss til
hverandre, de vi har rundt oss? Hvor-
dan møter vi folk på en god måte der
hvor vi er?

Den norske kirke og fellesrådet job-
ber for folket, for befolkningen i vår
kommune. I Orkland kommune er
rundt 82 % av innbyggerne, altså fire
av fem personer, medlem av Den
norske kirke. Det er litt over 15 000
personer i Orkland kommune som er
medlem av Den norske kirke. Ikke
alle bruker kirka i det daglige, men

veldig mange, kanskje de aller fleste
går i kirka ved dåp, konfirmasjoner,
vielser og gravferd. Det er mange
som går til gudstjenester, og ser gud-
stjenester digitalt – som det ble et økt
fokus på i 2020. I løpet av fjoråret
ble det feiret litt over 200 gudstjen-
ester i Orklands åtte sokn og
menigheter, i våre elleve kirker. Det
var nesten 9000 deltagere i gudstjen-
estene. Gjennomsnittet i 2020 var 42
personer pr. gudstjeneste. Det viser
at kirka, ritualene og troen fortsatt er
viktig i folks liv. I Orkland i fjor var
det 170 ungdommer som gjennom-
førte konfirmasjon, og rundt 110
barn og unge ble døpt i kirka.

Det var nærmere 150 gravferder i
Orkland kommune i 2020, som er
noe mindre enn året før i de gamle
kommunene Agdenes, Meldal, Ork-
dal og Snillfjord. Alle innbyggere har
rett til fri grav på gravplass i kom-
munen de bor i, og gravlegging skal
skje med respekt for avdødes religion
eller livssyn.

Rundt 85 % av verdens befolkning
tilhører en religion, hvor kristendom
fortsatt er den største religionen i ver-
den. Ny trossamfunnslov trådte i
kraft i Norge 1. januar 2021 (lov 24.

april 2020 nr. 31). Loven erstatter
kirkeloven og tidligere lovverk om
tros- og livssynssamfunn. Formålet
med loven er å understøtte tros- og
livssynssamfunn. Med tros- og
livssynssamfunn menes i denne
loven sammenslutninger for felles
utøvelse av tro eller livssyn, og loven
gjelder for alle tros- og livssynssam-
funn.

Fra midnatt natt til tirsdag 23. februar
endres covid-19-forskriften. Det er
godt nytt for alle som har savnet gud-
stjenester, ønsker dåp, skal gifte seg
eller skal ta avskjed med noen de er
glad i. Det innebærer også nye
lokale vurderinger og fortsatt godt ar-
beid med smittevern. Smittevern-
veilederen for Den norske kirke blir
oppdatert til vinterferien uke 8, og
ligger til enhver tid tilgjengelig på
www.kirken.no.

Mvh. Silje Ysland,
kirkeverge i Orkland

Avtale for restaurering av Geitastrand kirke ble signert før jul
Orkland kommune bevilget «koronamidler» til restaurering av Geitastrand kirke. Bevilgningen er på 1,3 millioner, og
kontrakt måtte inngås før 1. januar for at midlene kunne beholdes innen kommunen. Det var derfor med glede vi sign-
erte avtale med KR Bygg AS v/Roger Sivertsen. Geitastrand
kirke er fredet, så vi må ha godkjenning fra Riksantikvaren.
Planer for restaureringen er oversendt Riksantikvar, og vi ven-
ter på en uttalelse derfra før vi kan starte arbeidet. Planene er
skifte av utvendig kledning, og skifte av vindu i kirkerommet
og i koret av kirka. Videre vil vi kontrollere at taksteinene er
fortsatt godt festet uten risiko for at stein kan ramle ned. Vi ser
med forventning på at arbeidet kan starte opp.
(På bildet er Roger Sivertsen KR Bygg AS, Silje Ysland kirkev-
erge og Noralf Ljøkjel avdelingsleder for kirkebygg og grav-
plasser)

Noralf Ljøkjel
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Slekters gang

DØPTE
Orkdal
22.11 Henrik Schjetne Sinnes

Leah Øyum Aasen
Emil Lervaag Solberg
Maren Flaugli-Gjønnes

13.12 Olav Grøtjord Warholm
10.01 Liam Walstad Ustad

Anton Sterten
24.01 Iver Strøm Brækstad
Orkanger
25.11 Angelica Mosbakk Rãsch
Moe
15.11 Erik Lillery
22.11 Astrid Oline Nergård Åsløkk,

døpt i Rennebu kirke.
25.12 Thora Wibe Nerbye
Geitastrand
22.11 Kornelius Holten Kjøren

Jens Lyngvær
Gurine Holten Kjøren

Meldal
15.11. Ingvild Myklegard Bjørnås
Snillfjord
22.11.Ada Vitsø Lian
17.01.Kristine Kleiven Jacobsen

DØDE

Orkdal
11.11 Gunnhild Anna Solem f. 1945
06.12 Randi Lillian Berg f. 1928
09.12 Torveig Elvira Volden f. 1937
16.12 Ole Roar Kvernmo f. 1968
01.01 Birger Andreas Johnsen f. 1941
13.01 Jan Erik Bye f. 1960
18.01 Jorun Pauline Skoglie f. 1939
22.01 Arne Konrad Andersen f. 1937
23.01 Magnhild Lynum f. 1931
27.01 Georg Schulz Hopstad,

Midtre Gauldal, f. 1963
29.01 Magnar Fandrem f. 1930
Orkanger
10.11 Helge Johansen f. 1952
15.11 Arnt Oddvar Midttømme

f. 1946
21.11 Gunnhild Inger Espnes f. 1956
25.11 Sissel Norum f. 1962,

gravlagt Heimdal.
29.11 Johan Richard Hovsbakken

f. 1946
04.12 John Hegglund f. 1954
10.12 Kjell Arvid Hope f. 1943
19.12 Marit Synnøve Kvernemo

f. 1947

21.12 Per Sigbjørn Ebbesen f. 1935
25.12 Inger Oline Kielland f. 1931
31.12 Einar Olaf Johan Hunstad

f. 1938
19.01 Margido Monsen f. 1927
27.01 Ragnhild Grøset f. 1944,

gravlagt Øvre Rindal kapell.
30.01 Kåre Sæther f. 1943
04.02 Sverre A. Evjen f. 1942
08.02 Terese Olsen, Skaun f. 1974
Løkken
12.12.Kjellaug Kristensen f. 1935
22.12.Marie Irene Haugen f. 1929
Meldal
26.10. John Arild Løkkbakk f. 1971
28.10.Odd Gården f. 1935
16.12.Gerd Helene Myre Sandstad

f. 1961
03.01. Johan Haugen f. 1925
06.01.Maren Johanne Flønes f. 1940
29.01. Jon Fossflaten f. 1928
05.02.Eva Dragset f. 1941
Snillfjord
25.12.Gudrun Mathilde Klungervik

f. 1925
18.01.Gerd Kanutte Bjørgan f. 1926

Trenger du noen å
snakke med?

Tida vi nå lever i setter vår mentale helse

på prøve. Mange av oss opplever en

hverdag full av begrensninger, ekstra

bekymringer og sorg over alt som ikke

ble. Mer enn noen gang minner vi derfor

alle om at vi som kirke er her om du

skulle trenge noen å snakke med.

Du kan kontakte prest og diakon der du

bor. Henvend deg til kirkekontoret på tlf.

72 47 97 50, så vil du få tildelt den rette

som vil avtale tid for samtale. Samtalen

kan skje per telefon eller hjemme hos

deg så lenge smittevernet tillater det.

Prester og diakoner har den strengeste

taushetsplikt, og har lang erfaring med

samtaler og tro og levd liv.

Sorggruppe

Vi har også tilbud om sorggruppe hos

oss. Tilbudet går over en litt lengre peri-

ode og er tenkt som en støtte og en mu-

lighet for å dele noe av sorgen sin med

mennesker som har samme erfaringer

som du. To ganger i året starter vi opp

kurs. Er du nysgjerrig eller ønsker å vite

mer om sorggruppe kan diakonimedar-

beider Hildegunn R. Eikli kontaktes per

e-post: he798@kirken.no

Kirkens SOS

Kirkens SOS er landets største døgnåpne

krisetjeneste på telefon og internett. Hos

dem er det alltid noen som tar imot sam-

taler, hver eneste dag, døgnet rundt, også

i feirer og høytider. De ønsker å fremme

livsmot og håp for den som kjenner de er

i en følelsesmessig eller eksistensiell

krise, og som kjenner at livet utfordrer. Vi

tåler å høre, og har tid til å lytte. De kan

nås via melding og chat på nettsiden

www.kirkens-sos.no eller på tlf. 22 44 00 40.

Bønneveggen på nett

På nettsiden www.be.kirken.no kan du

gå inn og tenne et lys digitalt. Her kan

du skrive en bønn. Bønneveggen er åpen

for alle og du er alltid anonym. Alle bøn-

ner blir lest, og alle innskrivere blir bedt

for – alltid.
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Hva skjer i menighetene?
NB! Dette er planlagte tiltak. Vi tar alle forbehold om avlysing etter strengere restriksjoner for arrangement pga
smittesituasjonen.
Mars
Ma 15. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
On 17. kl 11-13 Kirka på Amfi Kjøpesenteret Amfi
Fr 19. kl 18.00 Pizza kveld med Kristine Hjellen fra ACTA Grøtte bedehus, Meldal
Ma 22.kl 19:30 Årsmøte i Orkdal Normisjon. Taler: Inger Brit Rødberg Stokkhaugen bedehus
Ons 24.kl 19:30 Normisjonsmøte Svorkmo misjonshus
April
2. påskedag Ma 5. kl.17.00 Påskesang ved Orkland mannskor. Piotr Wrobel.

Ettermiddagskaffe. Søndagsskole Orkdal menighetshus
2. påskedag Ma 5. kl 19.30 Påskemøte Løkken kirkestue.
Ti 6. kl 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
On 7. kl 19.30 Vårliv med Rolf Lavik Svorkmo misjonshus
Ma 12. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
On 21. kl 11-13 Kirka på Amfi Kjøpesenteret Amfi
On 21.kl 19:30 Normisjonsmøte Svorkmo misjonshus
Mai
Ti 4. kl. 11-13 Åpen kafé Orkanger menighetshus
On 5. kl. 19.30 Vårliv med Steinar Dimmen Svorkmo misjonshus
Ma 10. kl 17.30 Simen Orkdal menighetshus
On 19. kl 11-13 Kirka på Amfi Kjøpesenteret Amfi
Sø 30. kl.17.00 Norge mitt Norge. En vandring i nasjonalromantiske tekster og toner.

Dagfinn Thomassen. Ettermiddagskaffe Søndagsskole. Orkdal menighetshus.
August
Sø 29. kl 17 Sensommerfest Vårliv og Normisjon Svorkmo misjonshus

Mandagskaffen som vanligvis er åpen hver mandag på Orkdal menighetshus kl. 11-13, er fortsatt stengt. Åpning vil
annonseres i avisa Sør-Trøndelag og på kirken.no/orkland

DET SKJER FOR BARN OG UNGE
Barnesang (ca 8 mnd – 4 år): Vi følger retningslinjene i forhold til smittevern, og barnesang vil være digitalt frem til vi
kan møtes igjen.
Følg med på gruppen «Barnesang 2020/2021» på Facebook og eller ta kontakt med menighetspedagog Liv Randi på
tlf 988 10 996 for mer informasjon.
Meldal barneklubb våren 2021: Grøtte bedehus søndager kl 17:30-19:00: 21.03, 11.04, 25.04, 09.05.
Kontakt: Sissel og Ola Muan 99004334

Digitalt påskebudskap til barnehagene i
Meldal, Å, Storås og Løkken

I år besøker sokneprest Jonas Dahlberg og trosopplærer Heidi
Snuruås barnehagene digitalt for å formidle påskebudskapet.

Her blir det både påskeaktiviteter og musikk. Vi skal formidle påske-
fortellingen i bibelen, om Jesus sin påskeuke, røveren Barrabas og
flere. Dette gleder vi oss veldig til!

Heidi Snuruås, trosopplærer i Løkken og Meldal sokn
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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

STØTT ANNONSØRENE
VÅRE! DE STØTTER OSS.

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 
Renholder Aster Tekle Hadgu

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
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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 ved Lisa Marie Husby

Når jeg skriver dette, har vi snart levd i Covid-19 samfun-
net i et år. På denne tiden i fjor var vi vant til å håndhilse,
gi et klapp på skulderen eller klemme mange ganger hver
dag. Nå reagerer jeg hvis jeg ser noen klemme på film:
‘Hva er det dere gjør? Husk Korona-reglene!’ Salmen jeg
har valgt sier mye om hvor viktig hender er som kommu-
nikasjonsmiddel når vi vil vise støtte og hvor tomt det
føles når vi ikke kan strekke ut ei hånd til de rundt oss.
‘Gje meg handa di, ven’ er skrevet av Sondre Bratland og
melodien er en Irsk folkesang. Jeg tar meg ofte i å nynne
på denne sangen da melodien er veldig vakker. Den be-
tydde også mye for oss etter 22. juli da den ble et symbol
på medmenneskelighet og støtte. Den er ofte brukt i be-
gravelser, men for min del er det en sang om hvor viktig
det er at vi mennesker støtter hverandre når ting er
vanskelig. Tiden vi er inne i byr på store utfordringer.
Mange føler seg veldig alene og ønsker seg ei hånd å
holde i. Vi trenger hverandre for å ha det bra, men
heldigvis kan vi også vise det på andre måter enn å fysisk
rekke ut ei hånd. Varme tanker, en telefonsamtale, en
gåtur (med god avstand), eller ei tekstmelding kan også
trøste og få frem et smil hos de rundt oss - frem til vi kan
klemme igjen.

GJE MEG HANDA
DI, VEN

Gje meg handa di,
ven, når det kveldar
det blir mørkt og me
treng ei hand.
La dei ljose og 
venlege tankar
fylgje oss inn i 
draumars land.

La varmen frå ein
som er glad i deg,
tenne stjerner i mørkaste natt!
Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.

Varme tankar og hender som trøystar
er som sol over frosen jord.
Kjenne varmen frå ein som er nær deg
gjev langt meire enn store ord!

På Golgata stod det et kors
Jesus døde på korset
I hagen lå der en grav
Jesus lå i den graven.

Men korset er tomt
og graven er tom
Jesus stod opp og han lever!


