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Meldal, Løkken, Orkland, 
Orkdal, Orkanger, Snillfjord og 
Geitastrand menigheter har gått 
sammen om utgivelsen av dette 
bladet og ønsker seg en felles 
kommunikasjonsplattform. 

Vi i redaksjonskomiteen har den 
siste tiden jobbet med hvordan best 
gi dere lesere et godt innblikk i alt 
det gode arbeidet som foregår i 
våre menigheter. Vårt arbeid startet 
allerede våren 2020. Så kom korona, 
og historien har blitt slik vi kjenner 
den så altfor godt nå. I mellomtiden 
har vi gitt ut flotte blader med 
uvurderlig hjelp av redaktør Birger 
Foseide. Vi er takknemlige for hans 
stødige ledelse under disse pandemi-
årene. 

Dette bladet har fått nytt navn. For 
å signalisere den nye starten og for 
å gi deg som leser en pekepinn på 
hva dere kan finne mellom permene. 
I sentrum for navnevalget står kirkas 
oppdrag og kjernen i alt vårt arbeid. 
Vi skal være til stede. De to siste 
årene har essensen i arbeidet vårt 
blitt ekstra tydelig for oss. Tross 
virus, omveltninger og usikkerhet ble 
vår største oppgave å være tilstede 
for mennesker. I sorg og i glede, i tro 
og tvil, og i alle fasetter mellom. 

Er det noen som alltid er til stede, 
er det våre frivillige. Året 2022 har 
fått navnet Frivillighetens år. Frivillig 
arbeid skal løftes frem og hedres. I 
våre menigheter ser vi at det frivillige 
arbeidet er helt nødvendig. Vi har 
mange flotte og dyktige ansatte 
i kirka, men uten innsatsen fra en 
rekke frivillige hadde vi ikke hatt 
muligheten til å være til stede som 
kirke slik vi ønsker være. Oppgaven 
vår er den samme, men hendene 
mange for å løse den.  

Når du nå leser denne utgaven 
har kanskje årets Fasteaksjon 
akkurat gått av stabelen, vi deler 
likevel oppfordringen til å gi til 
konfirmantenes og menighetens 
største diakonale dugnad også denne 
våren. Det er mye håp i en dråpe 
vann - og vi kan være med å gi flere 
mennesker tilgang til rent drikkevann. 
Kirkens Nødhjelp er menighetenes 
egen hjelpeorganisasjon og vi vet de 
er tilstede der de trengs aller mest. 
Denne våren skal vi ta fatt på en 
normal hverdag igjen og vi kjenner 
på kroppen mer enn før hvor viktig 
frivilligheten er for oss som kirke og 
som lokalsamfunn. Folk skal samles 
igjen, tiltak starte opp etter lengre 
pauser, kaffekopper skal serveres, 
smil utveksles og samtaler opptas. 

Mange av oss kjenner på kroppen og 
lar oss berøre av den meningsløse 
krigen i Ukraina. 

Jeg tror vi er mange nå som sitter 
i våre hjem og lurer: «Kan jeg gjøre 
en forskjell? Er mitt bidrag verdt 
noe?» Og selvfølgelig kan en gjøre 
en forskjell. Ditt bidrag er gull verdt 
fremover. Vi kan være til stede. Vi 
kan ta imot. Vi kan stille med åpne, 
varme hjerter. I dette bladet vil du 
blant annet finne et intervju med Arnt 
Tronvoll, beredskapsleder i Orkland 
kommune. Vi deler hans oppfordring: 
Vær en god nabo! 

Torill, John Egil, Liv Inger, 
Signy og Marita
Redaksjonskomiteen

Til stede.
Det du nå holder i hånden er førsteutgaven 
av et helt nytt menighetsblad for Orkland. 

Leder

Lyst til å gi en 
gave til menighets-
bladets arbeid?

Vipps #741222 
merket «Orkland menighetsblad»
Konto.nr 4270 22 37909

Takk for gaven du har
mulighet til å gi!
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KONTAKT
 72 47 97 50
 post.orkland@kirken.no

www.kirken.no/orkland

Jonas J. Dahlberg
Sokneprest Løkken og Meldal 

 jd286@kirken.no 
 400 16 454

Eldfrid-Marie H. Bakken
Sokneprest Orkdal

 eb696@kirken.no
 930 33 641

Marita Hammervik-Owen
Sokneprest Orkanger 

 mh467@kirken.no
 403 34 242

Jon Nilsen
Sokneprest Snillfjord

 jn248@kirken.no
 906 80 381

Åse Rugland
Sokneprest Orkland og Geitastrand 

 ar357@kirken.no
 986 25 418

Pål Ove Lilleberg
Prostiprest

 pl858@kirken.no
 928 59 980

Dagfinn Thomassen
Prost Orkdal prosti

 dt223@kirken.no
 915 12 075

Silje Ysland
Kirkeverge

 sy776@kirken.no 
 909 83 381 

Helge Klungland
Leder av Orkland kirkelige fellesråd

 ljokjel.gard@gmail.com
 918 97 737

Se hjemmesiden vår for kontaktinfo 
til flere av våre ansatte.

Vi kan være tilstede. 

Vi kan ta imot. 

Vi kan stille med åpne, 

varme hjerter.

Torill, John Egil, Liv Inger, 
Signy og Marita
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2022

VIPPS til 2426
eller gi til konto 1594 22 87493

Gi flere barn som Alefa rent vann og en fremtid

For 250 kr gir du et menneske 
varig tilgang til rent vann
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Som takk gav Buddha disse dyrene som gave at de 
hver skulle herske over ett år, og bestemme over alle 
hendelser og skjebner det året. I 2022 er det tigerens år, 
et dyr som kjennetegnes som modig og energisk, men 
også impulsiv og ulydig. 

Man kan spekulere på hvorfor en slik tradisjon får lov å 
leve i et regime som definerer seg som ateistisk, og som 
setter strenge rammer for religionsutøvelse. I Norge er 
det vel tungt å selge inn at et dyr bestemmer hvordan 
det kommende året blir, selv om vi bytter ut tiger og gris 
med jerv og sau. 

Derimot setter vi gjerne navn på år i ettertid ut fra viktige 
hendelser, slik som Korona-året 2020, som riktignok 
har blitt til flere år. Året 2022 har også blitt utnevnt til 
«Frivillighetens år», en markering vi gjerne tar del i.   

År kan også få navn på forhånd ut fra bestemte 
målsettinger eller markeringer, slik som kvinneåret 1975. 
Men dette er ikke et moderne påfunn. I 3. Mosebok 25 
blir det innstiftet et sabbatsår hvert sjuende år. Da skulle 
jorda få hvile, på samme måte som jødene hvilte hver 
sjuende dag. I sabbatsåret skulle man bl.a. ikke så og 
ikke skjære vinstokkene. 

Lenger ut i 3. Mos. 25 kommer bestemmelsene om 
frigivelsesåret, eller jubelåret. Det siste er et av de 
mange bibelske uttrykkene som ofte brukes uten særlig 
bevissthet om hva det betyr, eller hvor det kommer fra. 
Det var jubelår hvert 50. år. Man regnet 7x7 år, og så 
kom jubelåret. Det var på en måte som å trykke på reset-
knappen for hele samfunnet. Man friga slaver, etterga 
gjeld og startet på nytt. 

Det er noe spennende med en slik tanke om en rytme 
i livet, ikke bare på ukebasis, men også med hele år 
med jevne mellomrom, der man stopper opp og hviler, 
og der man starter på nytt. Korona-årene har kanskje 
lært oss noe om dette. Dels har vi lært hvordan livet 

med hjemmekontor og mangel på arrangementer gjør at 
dagene flyter i en kjedelig strøm der dagene egentlig er 
nokså like. Samtidig har årene tvunget oss til å stoppe litt 
opp og kanskje finne på noe nytt. Norgestur har erstattet 
sydentur, trimtur har erstattet kaffeselskap, og ingen av 
byttene har egentlig gjort oss vondt. 

I Lukas 4 fortelles det om da Jesus var i synagogen 
i Nasaret og leste fra bokrullen med profeten Jesaja. 
Profeten sa at han var kommet for å rope ut et år med 
nåde fra Herren. Jesus poengterte at nå var dette ordet 
oppfylt for tilhørernes øyne. Nådens år som Jesaja skrev 
om, likner på jubelåret, men rekker videre både i tid og 
virkning. Det startet da Jesus kom og varer til den aller 
siste dagen. I det tidsrommet kan du få tilgivelse for alt 
det du ikke klarte å leve opp til, bli satt fri og bli satt inn 
i et samfunn med Gud. Det er det som kalles Herrens 
nåde. Du får den hvis du vil.  
 
John Egil Bergem

Tigerens år?
Det er tigerens år i Kina i 2022. Det har opphav i en gammel myte som forteller at 
Buddha ba alle verdens dyr på fest for å gjenopprette verdens  
fred og orden. Det var bare tolv dyr som møtte opp. 
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Så vi møttes en litt grå torsdags 
formiddag i midten av mars over en 
kaffekopp. Humøret og smilet er på 
plass med en gang og det smitter 
lett. 

- Jeg er egentlig en ganske blid 
mann, med mye godt humør. Selv om 
jeg også evner å ta folk jeg møter på 
alvor og lytte. 

Når Arnt forteller om de siste to årene 
som beredskapsleder forteller han 
om et lagarbeid. Et arbeid han har 
vært en del av, men han er tydelig på 
at andre enn ham selv må løftes fram. 

- Siden 2011 har jeg hatt denne 
arbeidstittelen «beredskapsleder», 
men den har endret seg litt opp 
gjennom årene. Fra håndtering av 
en viss mengde med hendelser litt 
ujevnt fordelt gjennom året til 100% 
stilling i det Orkland kommune ser 
dagens lys den 1.januar i 2020. Vi var 
i full gang med en gjennomgang av 
arbeidet for å gjøre opp status. Lite 
visste vi om hva som ventet oss.
- Min jobb har vært å koordinere noe 
av pandemihåndteringen som en del 
av kommunedirektørens fagstab. Å få 
ting til å flyte best mulig. Det har vært 

mange ulike fasetter og oppgaver. 
Uvurderlige fagfolk og frivillige har 
stått i førstelinjen. Ære være alle 
utøvende medarbeidere, ansatte og 
frivillige! 

Den 20. januar 2020 minnes han å 
logge i fagsystemet på jobb om det 
nye viruset for aller første gang. Da 
var beskjeden tydelig fra nasjonale 
myndigheter om at dette ble noe 
kommunene måtte regne med å 
håndtere. Så ble som kjent den 12. 
mars en merkedag for oss alle, med 
de strengeste tiltak i samfunnet siden 
2.verdenskrig og nedstenging av 
samfunnet.

- Vi har mange ganger vært glad 
for samarbeidsavtalen vi allerede 
hadde på plass med Røde Kors, 
Sanitetsforeningene og de lokale 
helselagene før pandemien 
brøt ut. Så kom oppgavene på 
rekke og rad. Med god hjelp og 
samarbeid flyttet vi den lokale 
legevakten på ei helg, opprettet 
teststasjon, fulgte opp smittede, 
satte i gang massevaksinasjon og 
kommuniserte med innbyggerne 
våre underveis. Apparatet har vært 
stort, håndteringen har preget hele 

Vær en 
god nabo!

Arnt Tronvoll, 60 år

• Beredskapsleder i Orkland 
kommune og leder av kommunens 
kriseteam. 

• Vokst opp på Svorkmo. Bor i 
Hoston. Snart tar datter Elin over 
gården og han flytter tilbake til 
Asbjøljåren. 

• Gift med Kari. Har 5 barn,  
5 svigerbarn og 10 barnebarn.

• Har opplevd betydningen av 
frivillighet både i arbeids-
sammenheng og engasjerer seg 
selv på fritida i eget lokalmiljø. 

Vi bestemmer oss raskt for å møtes ansikt til ansikt. 
Det har vært nok telefonkontakt, men det å treffes  
har vært mangelvare de to siste årene. 

- For meg er frivillig arbeid en del av 

den jeg er og en del av et felles ansvar. 

Arnt Tronvoll

12.mars 2020. Situasjonsbilde 
fra første krisestab satt i Orkland 
kommune i forbindelse med 
pandemien.
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kommunestrukturen og lagarbeidet 
har vært enormt. Alt sammen har 
vært innsats for at innbyggerne i 
kommunen vår skulle ha det best 
mulig. 

- To år senere er rundt 35 000 
vaksiner satt, kommunens 
informasjonstjeneste har svart opp 18 
000 telefoner og tusenvis av e-poster 
og rundt 22 000 koronatester er 
gjennomført. 
- Ingenting av dette hadde vært 
mulig uten en utstrakt bruk av 
frivillige. I tillegg til at mange av 
kommunens ansatte har vært 
omdisponert har vi også fått god 
hjelp av mange pensjonister som 
kunne trå til. 

Denne våren er vi mange som er 
preget av krigen i Ukraina og alle som 
nå er drevet på flukt. Bilder, videoer 
og inntrykkene er sterke og flytter 
inn i våre varme stuer. Kontrastene 
er ubegripelige. Heldigvis kan det 
synes som om det er en selvfølge at 
vi både som kommune, lokalsamfunn 
og medmennesker nå vil bidra. 
Arnt, som i Orkdal kommune selv 
var enhetsleder med ansvar for 
integreringsfeltet, har mange 
erfaringer i bagasjen som han nå kan 
dra nytte av. 

- Vi opplever jo nå at en krise 
avløser en annen. Samtidig er det 
godt å se at vi har mange med 
oss også denne gangen. Vi har 
opplevd en kjemperespons de siste 
dagene! Rundt 100 personer har 
meldt at de kan bidra med alt fra 
transport, til leksehjelp og være en 
samtalepartner. Omtrent 50 har meldt 
at de har utstyr, møbler, hvite- og 
brunevarer de kan avse. Like mange 
sier de kan stille bolig til disposisjon. 
Nå ønsker vi å bruke flest mulig, men 
trenger litt tid på å se hva vi trenger 
og når dette går i trykken er sikkert 
noen allerede koblet på. 

- Arbeidet med å møblere kommunale 
leiligheter har allerede begynt 
og vi kartlegger hva vi kan tilby 
som kommune i de forskjellige 
tjenestene våre. Vi skal ta imot hele 
mennesker, skaffe et trygt sted å 
bo, gode skole- og barnehagetilbud, 
fritid- og språktilbud, helsehjelp og 
oppfølging for de som trenger det. 
Frivilligsentralen er koblet på for 
å koordinere noe av den frivillige 

innsatsen. Vi rigger oss på å ta imot 
de som trenger det i fellesskap - og 
vi vet vi har gode verktøy i skuffen. 
Målet er å gi alle det beste tilbudet 
vi kan. 

Mens vi sitter ved kafèbordet 
kommer det inn stadig nye 
henvendelser fra mennesker i 
kommunen vår som vil hjelpe. Denne 
gangen med klær og utstyr til barn. 
Arnt selv er tydelig på hva den 
viktigste oppgaven vår nå blir. 

- Vær en god nabo! Alle kan være 
frivillig i så måte og en trenger ikke 
melde seg heller. Men vær den som 
hilser, spør hvordan det går, inviterer 
til middag og lek med de nye barna i 
klassen og i nabolaget. 

Når jeg utfordrer Arnt til å beskrive 
seg selv med tre ord kommer disse 
nokså raskt og instinktivt. Utålmodig, 
etterrettelig og ukomplisert. 

- Jeg er nok gjenkjennbar uansett 
hvor du møter meg. 

På spørsmål om hvordan en 
drømmedag i hans liv ser ut svarer 
Arnt at han er en hverdagsmann. 
Liker å sykle på jobb, to og en halv 
mil hver vei. Møte gode kollegaer 
med pågangsmot. Komme hjem igjen 
til kona Kari og friheten han kjenner 
på i Hoston. Nærmeste nabo bor 
en liten kilometer unna. Det er ikke 
nødvendigvis stillheten for stillhetens 
skyld han liker, men der kan han 
jobbe og bråke litt, uten at det går ut 
over noen. 

– Jeg er glad for at jeg bor der jeg 
bor. Liker aktivitet på kveldstid 
også, enten i lokalmiljøet eller om 
barnebarn er innom på besøk. Jeg er 
en veldig ukomplisert type i matveien 
også. Kan godt spise havregrøt på 
julaften eller en boks med makrell 
i tomat. Jeg er en uhelbredelig 
kaffedrikker og må ha Farris i 
kjøleskapet. All mat er god mat og alt 
folk er fint folk!

Til neste år har Arnt vært gift med 
Kari i 40 år. De har fått en stor familie 
sammen siden. Han humrer litt når 
han forteller om den gangen de to 
dro på fin restaurant for å feire at de 
hadde vært gift i 10 år. Synes nok 
ikke selv han er noe særlig til å gå på 
restaurant. 

– Jeg er i mitt ess når jeg har masse 
folk rundt meg, familie og venner. Jeg 
liker det når det er mye som skjer 
rundt meg. Samtidig er de kveldene 
hvor det bare er meg og Kari også 
verdifulle og fine. 

- Jeg er utpreget og genuint 
interessert i all sport og idrett. Vil 
gjerne være med å prøve selv også, 
uansett hva det måtte være. Boksing, 
sykling, langrenn og randonee-ski, 
bare for å nevne noe.  
Når jeg tenker Hoston tenker jeg 
automatisk på frivillig arbeid. En får 
en tydelig følelse av at Hoston er et 
lokalmiljø som løfter sammen, og hvor 
mange gir av sin tid og krefter for 
fellesskapet. 
– I Hoston kaller vi det ikke frivillig 
arbeid, men det er en naturlig del av 

Familien samla på Kvitfjell da Arnt og 
Kari feira 2x 60 år.

En aktiv gjeng å ha med seg på tur. 
Kari leder barn og barnebarn på tur i 
skogen. 
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oss som bor her. Om det er opp mot 
1000 mennesker som kommer for den 
årlige Isfiskekonkurransen eller om 
det er «Hostovatnet Rundt» som skal 
arrangeres, så stiller folk opp.

- For meg er frivillig arbeid en 
del av den jeg er og en del av et 
felles ansvar. Om det er verv i 
organisasjoner eller lokalt idrettslag 
som skal drives har ingenting å si. Det 
er oppgaver som skal gå på rundgang 
og som alle kan ta del i.

- I tillegg er jo både jeg og kona mi 
Kari engasjert i menighetsarbeidet 
i Moe kirke. Selv sitter jeg i 
menighetsrådet og bidrar ellers 
der jeg kan. Jeg er veldig tilhenger 
av kirka som hovedbase for alt 
trosarbeid og menighetsarbeid. Kirka 
er både gjennomsiktig, demokratisk 
og det skal være mulig å finne sin 
plass der. Kirka skal være åpen. Det 
passer til den jeg er.  

Man kan se Arnt tenker seg litt om 
før han ytrer noen karakteriske 
og «nedpå» ord om troen sin. Helt 
uoppfordret. 

- Det er ikke sånn at jeg har funnet 
fasiten på alle livets store spørsmål. 
Men for meg er troen en trygghet jeg 
føler meg hjemme i. Å være frivillig i 
kirka oppleves verdifullt. 

- Frivilligheten er like viktig uansett 
hvor den finner sted. Om det er sang 
og musikk, kunst og kultur, sport og 
idrett, så finnes det et sted der hver 
og en av oss trengs og kan finne et 
fellesskap. Jeg har en dyp respekt for 
alle frivillige og vår forskjellighet som 
mennesker. Det er limet i samfunnet 
vårt. Alt arbeid som gjøres, ikke av 
egeninteresse, men for å gi noe av 
seg selv til andre. Fellesskapet en 
opplever i frivilligheten er viktig. Noen 
ganger kan det også gi livet en ekstra 
dimensjon eller gi meg et nødvendig 

avbrekk også. Å få lov å legge vekk 
det som er krevende og bare være til 
stede her og nå. 

Hovsbakkveien 123, 7300 Orkanger
Åpent: Tirsdag / torsdag 11-16 • Lørdag 11-14

Tlf. 404 43 471

 7 kjappe

1.  Gud er: trygghet.
2.  Jeg klarer meg ikke uten: 

Familien.
3.  Synes du verden er urettferdig? 
 Ja. Vi er utdelt så forskjellige 

utgangspunkt, ulik bakgrunn og 
sosial status.

4.  A-menneske eller B-menneske? 
 Midt imellom. Men klarer ikke 

sove lengre  
enn klokka sju på morran. 

5.  Gudstjeneste eller søndagstur? 
Begge deler!

6.  Sofaen eller ut på tur etter jobb? 
 Ut på tur! Og så hjem å legge 

seg på sofaen. 
7.  Taco eller pizza? 
 Nachos, det lager jeg selv.

960 43 274              
Løypstrengen 14, 7300 Orkanger 

Tlf 982 94 960 • toyota.bilia.no/orkanger

Velkommen til 
lammeleir på Bakksætra
22-24.april 2022

Aldersgruppe:  5-7.klasse.  Påmelding og flere 
opplysninger, kontakt: Anne Sødal Aadland 
tlf. 90049873 eller e-post: larsbirg@online.no. 

Hilsen Bakksætra/NMSU
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Hvorfor er du 
frivillig i kirka? 
Hva er det fineste 
du får oppleve?

Eks: er med og driv med babysong, 
og det er triveleg og gjevande. Vonar 
at det kan gjere så fleire blir glade 
i kyrkja og det som blir fortald der. 
Og så trivst eg godt på gudsteneste, 
da eg er veldig glad i salmane våre, 
glad i å syngje. Trivst også med fine 
ritualer vi finn i dialogen mellom 
prest og kyrkelyd der. 

Både med hensyn til alder, og 
livserfaring, og ståsted i livet. Og det 
flotteste med å være frivillig nettopp 
i kirka, er at jeg får være med de fine 
og gode menneskene der, og at jeg 
føler at vi i Orkanger menighet får til 
ting vi ønsker sammen. 

Heidi Øberg
Orkanger

- Eg stiller ofte opp for å 
hjelpe når det trengs fordi 
det gjev meining! 

- Jeg er frivillig i kirka, for 
jeg tror det er viktig at det er 
representanter fra oss alle! 

Anne Kristine 
Selnes 
Snillfjord

Dugnad på 
kirkegårdene

Snart skal vi sammen 
gjøre kirkegårdene våre 
klar for en ny vår og 
sommersesong. 

Det gleder vi oss til og håper du vil 
være med å bidra når vi inviterer inn 
til årets dugnader på kirkegårdene. 
Her vil du finne en oversikt over de 
forskjellige tidspunktene. Ta med deg 
en rake, en god venn eller nabo  - og 
kom på dugnad! Menighetsrådene 
stiller med kaffe og noe å bite i disse 
ettermiddagene. 

Påskesang, Orkdal Menighetshus
2. påskedag, 18. april kl. 17.00. Orkland Mannskor stiller med et konsertprogram ut 
fra tittelen “Å tro det er å hvile på Hans fullbrakte verk”.  Fri inngang. Frivillig kollekt. 
Servering til slutt. Velkommen.

Orkanger kirke og 
Den gode hyrdes kapell
tirsdag 26. april • kl. 17.00

Geitastrand kirke
onsdag 4. mai • kl. 18.00

Meldal kirke
onsdag 4. mai • kl. 17.00

Snillfjord kirke
onsdag 4. mai • kl. 16.30

Orkdal kirke
mandag 9. mai • kl. 16.00

Moe kirke
tirsdag 10.mai • kl. 17.00

Løkken kirke
torsdag 12. mai • kl. 16.00

Er frivillige i 
Kirka i Orkland300

PR. 4. KVARTAL 2021

Er medlem av  
Den norske kirke4/5
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Hva skjer?
Tradisjonen tro tar menighetene 
i Orkland del i Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon. Det er en landsdekkende 
innsamling som hvert år hjelper 
millioner av mennesker. Selv om 
fokuslandet i årets fasteaksjon er 
Malawi, pengene som samles inn går 
til hele Kirkens Nødhjelps arbeid.
Det er krig i Ukraina, hundretusener 
er på flukt og en alvorlig humanitær 
krise utvikler seg. Kirkens Nødhjelp 
med søsterorganisasjoner var raskt 
på plass med akutt nødhjelp som rent 
vann, mat, tepper og hygieneartikler 
til flyktningene.

Kirkens Nødhjelp utfører arbeid på 
vegne av kirkene i Norge. Vi skal 
redde liv og kreve rettferdighet, 
og vi jobber både med nødhjelp 
i krisesituasjoner og til langsiktig 
arbeid. Pengene som samles inn i 
fastetiden går til Kirkens Nødhjelps 
arbeid over hele verden. Dette gir 
oss mulighet til å raskt mobilisere når 
kriser oppstår, slik som vi nå gjør for 
innbyggerne i Ukraina.

Fokuslandet for årets fasteaksjon 
er Malawi. Tidligere i år ble landet 
rammet av flom, og Kirkens Nødhjelp 
var til stede med krisehjelp. I tillegg 
jobber organisasjonen også med 
langsiktig bistandsarbeid i landet, 
blant annet gjennom klimatilpasset 
jordbruk gjennom vanning via 
dryppsystemer.

Om fasteaksjonen
Fasteaksjonen er en tradisjon 
som strekker seg langt tilbake i 
tid. For over 50 år siden bestemte 
menighetene i Norge seg for å 
ha en årlig innsamlingsaksjon til 
Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon er i dag den 
nest største innsamlingsaksjonen i 
Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen 
er lagt i en tid av kirkeåret som heter 
fastetiden.

Fasten varer i 40 dager fra 
askeonsdag, men selve fasteaksjonen 
arrangeres over hele landet søndag 
til tirsdag før palmesøndag. For hver 
krone som er samlet inn kan vi hjelpe 
de som trenger det aller mest. Til 
sammen har det så langt blitt samlet 
inn 1,37 milliarder kroner til Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon.

Frivillighet
Rundt 40.000 frivillige bøssebærere 
fra 1200 menigheter samler årlig inn 
penger som endrer liv andre steder 
på jorden. En stor del av de frivillige 
er konfirmanter, men det trengs også 
andre som samler inn. Og her kan 
man gjerne være kreativ.

Hva kan du gjøre?
Utover å melde deg som bøssebærer, 
kan du for eksempel utfordre en 
du kjenner til å gi 50 kr. og så skal 
vedkommende sende utfordringen 
videre til en ny person osv. Plutselig 
er det samlet inn 250 kr., som er 
nok til å gi rent vann til et menneske 
resten av livet! 

Hvis du er frisk, kan du si til venner 
og familie at du for eksempel 
vinterbader eller spiser en sterk chili 
dersom de samler inn et fastlagt 
beløp. Bruk gjerne fantasien.

Noe av det som også har stor 
effekt er å dele innsamlingen fra 
menighetenes facebook-side eller fra 
Kirkens Nødhjelps facebook-side. Da 
får mange andre også muligheten til 
å støtte.

Hvordan vil Fasteaksjonen 
markeres i din menighet?
I alle våre menigheter gjelder denne 
infoen for deg som ønsker å gi en 
gave:

Hver enkelt av oss (uansett hvor vi 
bor!) kan gi sin gave og sitt bidrag via 
Vipps på #2426 med valgfritt beløp. 
Alle gavene som kommer inn på 
dette nummeret som hører Kirkens 
Nødhjelp til, havner i «din» lokale 
menighets totalregnskap når du gir 
en gave via Vipps.

«Håp i en dråpe vann»

Drømmen om utdanning og 
legestudier brast for fjorten 
år gamle Tiya. Familien 
hennes har ikke lenger 
råd til skolebøker, uniform 
eller eksamensavgift. Nå 
har hun fått fått ansvar for 
husholdningen, men vil  
helst bare fortsette i skole.

Fasteaksjonen 2022 • 3. – 5. april
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I Snillfjord menighet gjennomføres 
aksjonen med konfirmanter og andre 
bøssebærere som en fysisk aksjon. 
Konfirmantene vil gå dør-til-dør med 
bøsser tirsdag 5.april mellom 18.00 
- 20.00. Ta gjerne ut kontanter på 
forhånd, så du er klar når de kommer.

I Meldal og Løkken menigheter blir 
det også tradisjonell bøssebæring. 
Konfirmanter og andre bøssebærere 
går dør-til-dør tirsdag 5. april kl. 17.00 
– 20.00. Ta gjerne ut kontanter på 
forhånd, så du er klar når de kommer. 
I tillegg kan du støtte innsamlingen 
via «Meldal og Løkken menigheter» 
på Facebook. Der kommer det også 
informasjon om flere lokale «sprell»!

I Orkland, Orkdal, Orkanger 
og Geitastrand menigheter vil 
Fasteaksjonen dette året bære 
preg av et besøk våre konfirmanter 
har hatt av Changemaker, Kirkens 
Nødhjelps ungdomsorganisasjon. 
Sammen med dem har konfirmantene 
våre selv kommet fram til måter og 
møteplasser de vil samle inn penger 
til aksjonen.

Takondwa Phanga er agronom og bruker yrket sitt til å få bønder i Malawi ut av fattigdom. Han har ansvar for 17 områder 
med 12 bønder i hvert område, og lærer dem om nye metoder og hvordan en får mest ut av grønnsakene.

Se Facebook for mer informasjon om arrangementene

Søk opp våre Facebook-sider «Orkdal menighet», «Orkland menighet», 
«Orkanger menighet» og «Geitastrand menighet». I tillegg finner du vår 
digitale bøsse også digitalt på «Kirka i Orkland» på Facebook.
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Det skjer i menighetene
Dag/dato Tid Arrangement Sted

Onsdag 6.4 19.30 Vårliv har møte. Knut Ole Østertun taler Svorkmo misjonshus
Onsdag 20.4 19.30 Svorkmo Normisjon har møte. Inger Brit Rødberg taler Svorkmo misjonshus
Torsdag 28.4 15.00 Andakt i Kårstuggu Kårstuggu
Onsdag 4.5 19.30 Vårliv har møte. Atle Ølstørn taler Svorkmo misjonshus
Onsdag 1.6 19.30 Vårliv har møte Svorkmo misjonshus
Onsdag 15.6 19.30 Svorkmo Normisjon har møte Svorkmo misjonshus

Dag/dato Tid Arrangement Sted

Tirsdag 29.3 11.00 Sangstund på v/Diakoniutvalget Løvbytunet
Onsdag 30.3 11.00 Andakt v/Magne Krogsgaard Meldal Helsetun
Mandag 11.4 11.00 Kaffe og sang Sanitetsheimen
Onsdag 13.4 11.00 Andakt v/Jonas Dahlberg Meldal Helsetun
Mandag 18.4 19.30 Meldal Normisjon har påskemøte Løkken kirke
Tirsdag 26.4 11.00 Sangstund v/Diakoniutvalget Løvbytunet
Onsdag 27.4 11.00 Andakt v/Magne Krogsgaard Meldal Helsetun
Mandag 2.5 11.00 Kaffe og sang Sanitetsheimen
Onsdag 11.5 11.00 Andakt v/Marit Syrstadeng Meldal Helsetun
Mandag 23.5 11.00 Kaffe og sang Sanitetsheimen
Tirsdag 24.5 11.00 Sangstund v/Diakoniutvalget Løvbytunet
Onsdag 25.5 11.00 Andakt v/Liv Berit Grostad Meldal Helsetun
Onsdag 8.6 11.00 Andakt v/Magne Krogsgaard Meldal Helsetun
Mandag 13.6 11.00 Kaffe og sang Sanitetsheimen

Dag/dato Tid Arrangement Sted

Tirsdag 5.4 11.00 – 13.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Onsdag 20.4 11.00- 13.00 Kirka tilstede Amfi Orkanger
Torsdag 31.3 10.00 Andakt Elvepromenaden
Torsdag 21.4 10.00 Andakt Elvepromenaden
Mandag 2.5 19.30 Møte i Orkdal Normisjon. Besøk fra Gå Ut Senteret Orkanger menighetshus
Tirsdag 3.5 11.00 – 13.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Onsdag 18.5 11.00 – 13.00 Kirka tilstede Amfi Orkanger
Tirsdag 31.5 11.00 – 13.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Onsdag 15.6 11.00 – 13.00 Kirka tilstede Amfi Orkanger

Åpen kafé på  
Orkanger menighetshus
Kl. 11-13 en tirsdag i måneden. Utlodning, et lite 
ord for dagen og god tid til prat,  kaffe eller te 
og noe å bite i. Vi tar gjerne litt allsang. Dette er 
uformelle samlinger der folk kan stikke innom 
også hvis det ikke passer å være der hele tida. 
Kontakt: 
diakon Ingrid Holte Karlsen, tlf. 482 75 642

Søndagssamlinger i  Orkdal 
menighetshus arrangeres av en komité 
med representanter fra Normisjon, NMS, 
NLM og Orkdal menighet. Samlingene 
har gjerne et tema som presenteres i 
tale eller sang. Det er ettermiddagskaffe. 
For de yngste er det søndagsskole 
under talen.
Kontakt: 
Hildegunn Rydland Eikli, tlf. 913 38 924

Følg med på kirken.no

kirken.no/nb-NO/fellesrad/orkland  
her finner du aktiviteter og siste nytt

Se aktiviteter for barn og unge

Scann QR-kode for direkte lenke.
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Dag/dato Tid Arrangement Sted

Mandager 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Torsdager (partall) 17.30-18.30 Barnesang (8 mnd. – 6 år) Orkdal menighetshus

Tirsdag 22.3 18.30 NMS har misjonsmøte. Misjonskonsulent Lisbeth Barlaup  
og to Hald-studenter fra Brasil deltar. Orkdal menighetshus

Lørdag 26-27.3 Tårnagenthelg. Lørdag-søndag (3. klasse) Orkdal kirke
Tirsdag 29.3 13.00 Sangsamling Orkdal Helsetun
Onsdag 30.3 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Torsdag 31.3 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Mandag 4.4 17.30 – 19.00 Simen Orkdal menighetshus
Mandag 4.4 19.30 Årsmøte i Orkdal Normisjon. Inger Brit Rødberg taler Stokkhaugen bedehus
Torsdag 7.4 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Torsdag 7.4 15.00 Sangstund Fannrem trygdepensjonat
Mandag 18.4 17.00 Søndagssamling. Påskesang med Orkland mannskor. Orkdal menighetshus
Tirsdag 19.4 13.00 Sangsamling Orkdal Helsetun
Torsdag 21.4 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Onsdag 27.4 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Torsdag 28.4 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Søndag 1.5 11.00 -13.30 Misjonsstevne. Eivind Hugdal Sakseide taler. Søvassli ungd.senter og leirskole

(forsamlingsleder i Betania Trondheim)
Mandag 2.5 17.30 – 19.00 Simen Orkdal menighetshus
Torsdag 5.5 15.00 Sangstund Fannrem trygdepensjonat
Tirsdag 10.5 13.00 Sangsamling Orkdal Helsetun
Onsdag 11.5 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Onsdag 25.5 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus

Søndag 29.5 17.00 Søndagssamling. Tema: Norge mitt Norge. Dagfinn 
Thomassen og Marija Cubrilo Druzijanic deltar. Orkdal menighetshus

Mandag 30.5 17.30 – 19.00 Simen Orkdal menighetshus
Tirsdag 31.5 13.00 Sangsamling Orkdal Helsetun
Torsdag 2.6 15.00 Sangstund Fannrem trygdepensjonat
Onsdag 8.6 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus

Svorkmo Normisjon er Normisjons 
forening i Orkland sokn. Foreningen har 
vanligvis møter en onsdag i måneden.

Kontakt: 
Astrid Fagerli, tlf. 995 70 920

Orkdal Normisjon er en sammenslutning 
av tidligere foreninger på Fannrem, 
Orkanger og i Stokkhaugen. Foreningen 
har vanligvis møte en mandag i 
måneden.

Kontakt: 
John Egil Bergem, tlf. 975 78 611

Orkdalsfellesskapet er et fellesskap 
av unge folk, som ønsker å søke Jesus 
sammen. Vi samles fra hele kommunen 
og lager samlinger for barn og voksne. 

Kontakt: 
Maarten Schinkelshoek, tlf. 960 19 433

Orkdal misjonsgruppe er en forening 
for Norsk Luthersk Misjonssamband 
i Orkdal sokn. Man har vanligvis 
samlinger annenhver mandag i Orkdal 
menighetshus.

Kontakt: 
Jostein Krutvik, tlf. 957 05 057

Orkla gospelkor er en gjeng sangere 
og musikere fra Orkland,  Melhus, Midtre 
Gauldal, Trondheim og Rennebu. Koret 
dirigeres av Kjersti Kvam og har øvelser
i Meldal kirke annenhver tirsdag.

Kontakt: Britt Karin Kvam

Vårliv er en misjonsforening for Norsk 
Luthersk Misjonssamband. Det er 
en møteuke vår og høst i tillegg til 
møter en onsdag i måneden i Svorkmo 
misjonshus. Møtene er åpen for alle og 
begynner kl. 19.30.   
Kontakt: Tove Ljøkjel, tlf. 900 92 884

Orkland mannskor ble stiftet i 1950. 
Det har i dag medlemmer fra Orkland, 
Skaun, Melhus og Trondheim og 
dirigeres av Einar Kristiansen. Koret 
har øvelse annenhver mandag. 

Kontakt: 
John Egil Bergem, tlf. 975 78 611
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Dette året bærer vi håpet om å 
komme tilbake til «normalen» etter to 
år med usikkerhet og restriksjoner. 
Snart skal kirkene fylles med familie, 
faddere og venner. Jeg er heldig 
som har fått tilbrakt noe av min tid 
sammen med årets konfirmanter. 
Samtidig er det litt vemodig at 
nettopp det snart skal ta slutt. 

Sammen har vi gått et lite stykke av 
deres livsvei sammen. Under denne 
tiden har vi hatt flere samtaler om 
livet, alt det vonde og sårbare som 
livet byr på – men også alt det gode. 
Vi har forsøkt å skape et rom for tro, 
for undring og usikkerhet, for tvil 
og alle disse store spørsmålene vi 
mennesker ofte funderer på.  

En av troens grunntanker er at vi 
mennesker bærer muligheten for 
det gode. Kanskje kan vi også si 
at det å tro er og gjenkjenne det 
gode i fortellingen om Jesus - og la 
det få gjenklang i våre egne liv. Å 
møte mennesker med en åpenhet, 

oppriktig nysgjerrighet og varme. 
Kjærlighet. Så enkelt og samtidig så 
vanskelig.

Det troen IKKE er – det er et prosjekt 
for de få, det er IKKE en klubb for de 
som holder seg på matta. Det er IKKE 
noen som er innafor og noen som 
er utenfor. Noen som er RIKTIG og 
noen som er FEIL. Det opplever jeg 
fortsatt er grensesprengende å si. 
Det opplever jeg fortsatt vi er mange 
som trenger å høre. 

Det er rom for alle. På tross av vår 
forskjellighet; på tross av våre kjønn, 
på tross av vårt opphav, på tross av 
vår legning, alder og sosiale status. 
Det er tross alt mer som forener oss 
mennesker enn som skiller oss. 

Vi vet Jesus var grensesprengende 
i sitt møte med mennesker. De 
samfunnet markerte som utenfor, 
de skitne og de uverdige – det var 
faktisk de Jesus stoppet opp ved. 
Han spiste, drakk, tilbrakte tid med, 

snakket med og drømte sammen 
med.  

Og Jesus drømte om en verden 
hvor det ikke fantes grenser mellom 
mennesker. Det er denne drømmen vi 
mennesker bærer nøkkelen til. Å lære 
oss å se hverandre som mennesker 
skapt i Guds bilde, med en ukrenkelig 
verdi. Å elske, i stedet for å hate. 
Forsøke å forstå hverandre i stedet 
for å avfeie og avvise hverandre.

Kjære konfirmanter. Dere bærer 
framtiden med dere, og inni dere. Jeg 
takker Gud for den tiden vi har fått 
sammen med dere og håper at når vi 
treffes også etter at konfirmasjonen 
er over så kan vi slå av en prat. I 
mellomtida skal dere vite at jeg vil 
bære dere i hjertet mitt, tankene mine 
og bønnene mine <3

Marita Hammervik-Owen
Sokneprest Orkanger menighet

Soknepresten
Jeg kjenner meg utrolig heldig. Våren står  
snart for tur. Det er konfirmasjonstid. 

Det er rom for alle. På tross av vår 

forskjellighet; på tross av våre kjønn, 

på tross av vårt opphav, på tross av 

Det er tross alt mer som forener oss 

vår legning, alder og sosiale status. 

mennesker enn som skiller oss. 

Marita Hammervik-Owen

!
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MELDAL KIRKE 
Lørdag 7. mai 
Oda Drugli Hervik 
Mari Storås
Jon Ingstad 
Simon Jan Brzozowski
Ida Kirkholt 
Elida Orre Rye
Maia Fridtjofsen Berge 
Emilie Grefstad Landrø
Jonas Margido Sinnes-Sørstø
Lena Holte
Linnea Isabell Sinnes-Sørstø 
Johan Fossmo Hess
Eiril Melien Trojanowski 
Eline Eithun
Marit Eline Lund

ORKANGER KIRKE 
Lørdag 7.mai 
Eirik Mæhlen
Samuel Opøien
Daniel Maksimovich Zernov
Fredrik Utstrand Evjen
Tora Richter Wold
Kasper Schei Lie
Sebastian Vågø
Malin Selven
Niklas Sæther-Sletvold
Vilde Bonvik
Kasper Ebbesen Syrstad
Robin Lerånn Edvardsen
Julia Bach
Mia Høvik
Oda Nergård
Martin Sem
Ola Johan Konstad
Oskar Jenssen Richter
Marcus Dørdal Mæhla
Bruna Ngabo Uwingabire
Tuva Linnea Bye
Linnea Vuttudal Rømme
Martina Leknes Brandsæter
Joar Prestmo
Natalie Stenvik Hansen 

ORKANGER KIRKE
Søndag 8.mai
Emil Johansen 
Sigurd Falch Hynne 
Silje Lossius Pedersen 
Liana Mariel Anette Johansen 
Kaja Solbu 
Leah Sofie Vennes 
Alida Robertsdatter 
Erling Wormdal Landrø 
Nora Lossius Pedersen 
Adrian Hukkelås-Dørdal 
Isak Ellefsen 
Erik Sødahl Blåsmo 
Frida Kjerstadmo 
Deimante Revutaite 
Nora Hoston 
Benjamin Opland Sletvold 
Johannes Brønstad 
Sander Lien Sæther 
Erik Lien Sæther 
Christine Øyen Meland 
Trym Sletvold 

ORKDAL KIRKE 
Lørdag 14.mai 
Maren Storslett Loe 
Oliver Lian Sæterbakk 
Mari Jensen 
Maren Mo 
Julie Haugen 
Sander Løvås 
Emelie Ingdal Gulli 
Marit By Haugen 
Sara Sandvik Høiseth 
Joakim Røvik Kaarstad 
Ane Kjevik 
Lucas Andrè Bruun 
Maria Mogstad-Øverbø 
Sverre Ustad 
Dennis Asphjell 
Iver Gjønnes 
Åsa Forbord Bergsrønning 
Lori Eline Sagfjæra 
Marcus Bjørgan Ustad 
Per Kristian Blåsberg- Sinnes 

Ida Bjørndal Westerlund 
Tuva Kristina Samskott Kvåle 
Hanna Søvik Feragen 
Kåre Forvemo Garberg 
Nils Prestmo Haukli 
Ole Forvemo Slupphaug 
Karoline Seland Gridseth 
Thomas Mjøen By 
Jacob Samskott Storseth 
Lulu Mellingsæter 
Emma Rasmussen-Wingan 
 
ORKDAL KIRKE 
Søndag 15.mai 
Kari Moa Solstad 
Mia Jønsberg Laksøyen 
Winnie Akosua Nyarko Kontoh 
Tobias Gellein Kristiansen 
Ole Einar Bruaset 
Ella Andrea Anisdahl Sæternes 
Anna Storrø 
Kristoffer Sølberg Rostad 
Tobias Rabben Rønning 
Louise Storrø 
Ingeborg Pettersen 
Joakim Stendahl Flaaskog 
Celine Rønning

MOE KIRKE
Lørdag 21.mai 
Even Wuttudal 
Robin Oddli Sundli 
Joakim Wuttudal-Hovsbakken 
Odin Sommervold 
Thea Louise Sletvold 
Sebastian Røttereng 
Mats Hoston 
Isak Flå 
Aksel Elvrum Hoston 
Brede Bakke
Ole Håkon Steinshaug 
Heine Hoston Stiklestad 
Jakob Andøl Brattli 
Emma Sofie Sjømo 
Iselin Lillery 
Iselin Maritha Stavnes Rye 

Rakel Solligård 
Anastasija Lisovska 
Ivan Monseth 
Petter Rønning 
Petter Reitan 
Even Storstein Skinstad 
Torbjørn Røen Grande 
Tobias Sørli-Blomli 
Vegard Pettersen

LØKKEN KIRKE 
Lørdag 21. mai
Mats Handberg Holte 
Roger Røen Andersen 
Andreas Garberg
Ida Wexelsen 
Lucas Elshaug Husdal 
Emil Garberg
Jakob Rosenlund 
Theo Finanger Haugen 
Markus Bolme
Roar Gravrok 
Maria Eline Said Selbekk 
Thea Adelen Wangsmo 
Hansen
Leah Caroline Raavand 
Fröjda Ingrid Johanne 
Östlund 
Thea Grytbakk
Frida Aamot Holm 
Evert Tristan Hårklau Olsen 
Esten Westgård Fagervold

GEITASTRAND KIRKE 
Søndag 22.mai 
Casper Sletvold Lukkedal
Joakim Holmen
Linnea Schevik
Jørgen Mikkelsen
Emil Kvam 

SNILLFJORD KIRKE
Søndag 5. Juni
Nils Ole Snildalsli Vuttudal
Marwin Appel

!TIL ALLE VÅRE FRIVILLIGE I ORKDAL, 
ORKLAND, GEITASTRAND, ORKANGER
OG SNILLFJORD MENIGHETER

ORKDAL MENIGHETSHUS • ONSDAG 20. APRIL • KL.19.00

Det ser ut til å bli mange etteranmeldelser til frivillighetsfesten! Den går av stabelen 16. februar, 
men påmelding er først 6. april. Cathrine Louise Fistad kommer for å dele «hemmeligheter» fra 
kirka, frivillighet, tro og tvil. Sang og musikk av Espen Sælbek. Vi serverer suppe, brød, kaffe og god 
dessert. Ektefelle/ledsager er hjertelig velkommen. 

S.u. innen 6.april til kirkekontoret: telefon 72 47 97 50/482 75 642 eller epost: ik963@kirken.no

Konfirmanter i våre menigheter
Våren 2022
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Engasjementet er til å ta og føle på når man stikker 
innom Sanitetens Gratisbutikk i gamle Askeladden 
barnehage på Orkanger. 

Det lave grå huset finner du bak 
Bunnpris på Orkanger, og der inne 
møter du blant annet Berit Westrum 
Johansen.

- Det er som om det meste jeg 
tenker på og bekymrer meg for, det 
faller det utrolig nok en løsning på, 
rett ned i hendene mine. Nå har 
vi såpass masse varer her som vi 
tenker hadde gjort seg best som 
en hjelpeutsending til Polen for så 
sendes videre inn i Ukraina. I dag 
fikk jeg melding fra Qurant Transport 
ved Bjørn Tore Solstad om vi ville 
være med å fylle opp ny trailer. Det 
er vanskelig og ikke la seg berøre av 
alle som nå melder seg, spør om de 
kan bidra eller ønsker å stå sammen 
med oss.

Deler av Sanitetsklubben møtes 
for å koordinere innsatsen mot 
ny hjelpesending samme kveld. 
Oppgavene blir fordelt, de vil utfordre 
lokalt næringsliv til å gi nødvendige 
varer. Mat, vann, medisiner, 
bandasjer, sårutstyr, bleier og 
hygieneartikler. Det slår meg hvor 
uredde de er. Hvor handlekraftige er. 
Står støtt i nok en krise. 
- Vi er mange som synes det er vondt 
å sitte hjemme nå. Vi vil bidra. Vi vil 
være forberedt og til stede også når 
denne flyktningestrømmen kommer 

til våre lokalmiljø. Vi vil være tett på 
kommunen og bidra inn mot deres 
behov. Vi vil ta varmt imot alle som nå 
trenger oss. Dette arbeidet gir også 
oss noe, for noen av damene er dette 
«terapi». Vi trenger avbrekket fra 
tv-skjermen hjemme og vi trenger å 
kjenne at vi gjør noe. 

- Denne krisen oppleves helt spesiell. 
Menneskene som kommer hit til 
oss nå, de er midt i traumet sitt og 
bærer med seg en tung ballast. 
Sønner, ektefeller, brødre og menn 
har de måtte reist fra, og er igjen i 
hjemlandet for å kjempe i krigen. Det 
er bare dager siden de selv var på 
flukt, eller oppholdt seg i bomberom. 
Vi skylder dem nå å ta dem varmt 
imot. 

Torsdag 25.februar i år satte en støkk 
i mange av oss. Allerede de første 
dagene mobiliserte Sanitetsforeninga 
etter inspirasjon fra et innlegg Olga I. 
Ucińska postet på Facebook. Hva kan 
vi nå bidra med?

- Vi sendte raskt vår aller første 
hjelpesending. Det vi trodde skulle 
bli 7-8 kasser med litt vintertøy ble 
etter en mobilisering til 429 kolli som 
tilsvarer en halv trailer. Ungdommer 
fra «Innsats for andre» på Orkanger 
Ungdomsskole hjalp oss laste 

traileren en av de første skoledagene 
etter vinterferien. 

- Varene vi sendte, varme klær 
og utstyr, vet vi ble tatt godt imot 
og distribuert på en god måte. 
Vi har valgt å samarbeide med 
hjelpeorganisasjoner og en statlig 
instans tilsvarende statsforvalteren 
for å sikre en god flyt i hjelpearbeidet 
vi driver med. Vi vet alt vi sendte kom 
til nytte. 

På spørsmål om hva de trenger av 
hjelp og innsats i dagene og ukene 
fremover er svaret delt. 

- I de forskjellige fasene av dette 
arbeidet vil vi trenge ulike ting. 
Men følg oss gjerne på Facebook: 
«Orkanger Sanitetsklubb». Der vil vi 
gi fortløpende informasjon om hva 
vi trenger, og hvilke behov vi ser 
menneskene som kommer hit har.
- Akkurat nå er det forbruksvarer vi 
ser vi aldri får nok av: Hygieneartikler 
som sjampo, balsam, deodorant, 
tannkrem, tannbørster, parfyme, 
body lotion, bleier og våtservietter. 

Vi vil bidra
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Lyst til å annonsere i 
menighetsbladet?

Ta kontakt med 
Signy S. Hagen   928 09 869

Vi utfører:
	 •	Trefelling	 •	Vaktmestertjenester
	 •	Mindre	snekkeroppdrag	 •	Gravstell
	 •	Hagearbeid	 •	Vikartjenester
	 •	Graving/drenering	 •	Losse-/lastearbeid	
	 •	Andre	former	for	oppdrag

ORKLA BYGDESERVICE SA
Megardsveien 1, 7320 Fannrem
Tlf. 905 10 945
post@orkla-bygdeservice.no

 Vi	gjør	det	meste	for	de	fleste!

Din lokale elektriker
Telefon 73 89 40 80
orkdal@vintervoll.no

Har du lyst å gi noe som privatperson eller som bedrift 
er vi også kjempetakknemlige for en gave på vår Vipps 
129121 merket «Orkanger Sanitetsklubb».

- Så vil vi trenge hender også. Vi kunne for eksempel 
tenke oss noen som kunne tatt med seg en pose eller 
to med flott tøy, som kunnet vasket det og gjort små 
reparasjoner, for så å kommet tilbake til oss med det. 
Noe tøy vi får inn mangler bare litt vask og ekstra 
finpuss. Også ønsker vi oss alltid varme, hjemmelagde 
ullsokker. En gave som vi ser både varmer fysisk og 
er praktisk, men som også blir satt pris på som en 
omtenksom gave noen andre har lagt mye tid og krefter 
i. Det er jo det vi vil de skal kjenne på nå, at vi omslutter 
dem med en felles beskyttelse og varme. 

Historiene om andres lyst til å hjelpe er helt enorm. 
Lokale barn lager kafè for bygda si og andre synger 
sanger i solidaritet i nabolaget for å samle inn penger til 
alle som nå er berørt av den meningsløse krigen.

- Jeg har selv opplevd den store og rørende kraften i 
noe så enkelt som lek. Når barn og ungdom både fra 
Ukraina og Norge kom sammen her hos oss og lekte 
seg sammen. Språk var ingen hindring, det viser seg 
en kan leke «rødt lys» og le sammen på tross av den 
barrieren. 

En kan kjenne både varmen, engasjementet og ønsket 
om å bidra når Berit snakker om tiden som ligger foran 
oss og menneskene som er på vei til lokalsamfunnene 
våre. Heldigvis er det ikke langt mellom lyspunktene og 
de gode møtene i Sanitetsklubbens arbeid.

- Denne krisen oppleves helt spesiell. 

Menneskene som kommer hit til oss nå, 

de er midt i traumet sitt og 

bærer med seg en tung balast.

Berit Westrum Johansen

«Rødt lys» kan vi leke uansett 
hvilket språk vi snakker. Her ser du 
Maryna (19), Sasha (14), Mie-Olise 

(8), Maja-Sofie (5) og Liza (4). 
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ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Søndag 27. mars – Maria budskapsdag
Moe kirke kl. 11.00 - Gudstjeneste
Orkdal kirke kl. 11.00 - Gudstjeneste
Snillfjord kirke kl. 11.00 - Gudstjeneste
Meldal kirke kl. 16.00 - Samtalegudstjeneste

Tirsdag 29. mars 
Orkdal kirke kl. 19.00 – Ungdomsgudstjeneste

Søndag 3. april – 4. søndag i fastetiden
Moe kirke kl. 11.00 – Gudstjeneste
Orkanger kirke kl. 11.00 – Gudstjeneste
Geitastrand kirke kl. 13.30 – Gudstjeneste

Søndag 10. april – Palmesøndag
Meldal kirke kl. 11.00 – Gudstjeneste
Orkanger kirke kl. 11.00 – Gudstjeneste
Søvasskjølen Fjellkirke kl. 12.00 – Gudstjeneste
Elvepromenaden kl. 16.00 – Gudstjeneste

Torsdag 14. april – Skjærtorsdag
Snillfjord kirke kl. 11.00 – Gudstjeneste
Ogjerdhøylu k. 12.00 - Frilufts andakt
Søvasskjølen Fjellkirke kl. 12.00 – Gudstjeneste
Orkdal Helsetun kl. 16.00 – Forenklet gudstjeneste 
Løkken kirke kl. 19.00 – Gudstjeneste 
Orkdal kirke kl. 19.00 – Gudstjeneste 

Fredag 15. april – Langfredag
Moe kirke kl. 11.00 – Gudstjeneste 
Stokkhaugen bedehus kl. 11.00 – Gudstjeneste 
Søvasskjølen Fjellkirke kl. 12.00 – Gudstjeneste
Meldal kirke kl. 19.00 – Gudstjeneste

Søndag 17. april – Påskedag
Meldal kirke kl. 11.00 – Høytidsgudstjeneste
Moe kirke kl. 11.00 – Høytidsgudstjeneste
Orkdal kirke kl. 11.00 – Høytidsgudstjeneste
Snillfjord kirke kl. 11.00 – Høytidsgudstjeneste
Søvasskjølen Fjellkirke kl. 12.00 - Høytidsgudstjeneste
Geitastrand kirke kl. 13.00 – Høytidsgudstjeneste

Søndag 24. april – 2. søndag i påsketiden
Snillfjord omsorgssenter kl. 12.00 – Gudstjeneste 

Søndag 1. mai
Løkken kirke kl. 11.00 – Gudstjeneste
Orkdal kirke kl. 17.00 – Samtalegudstjeneste

Lørdag 7. mai
Orkanger kirke kl. 10.00, 12.00 og 14.00 
– Konfirmasjonsgudstjeneste 
Meldal kirke kl. 11.00 og 13.00 – Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 8. mai – 4. søndag i påsketiden
Orkanger kirke kl. 11.00 og 13.00– Konfirmasjonsgudstjeneste 
Moe kirke kl. 11.00 – Gudstjeneste

Lørdag 14. mai
Orkdal kirke kl. 11.00 og 13.00 – Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 15. mai – 5. søndag i påsketiden
Geitastrand kirke kl. 11.00 – Samtalegudstjeneste
Orkdal kirke kl. 11.00 – Konfirmasjonsgudstjeneste
Moe kirke kl. 19.00 – Samtalegudstjeneste

17. mai – Grunnlovsdag
Orkanger kirke kl. 10.00 – Familiegudstjeneste
Meldal kirke kl. 10.30 – Familiegudstjeneste
Orkdal kirke kl. 10.30 (tilpasses toget) – Familiegudstjeneste
Snillfjord kirke kl. 10.30 – Familiegudstjeneste
Moe kirke kl. 19.00 – Gudstjeneste

Lørdag 21. mai
Løkken kirke kl. 10.00, 12.00 og 14.00 – 
Konfirmasjonsgudstjeneste
Moe kirke kl. 11.00 – Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 22. mai – 6. søndag i påsketiden
Geitastrand kirke kl. 11.00 – Konfirmasjonsgudstjeneste 
Orkanger kirke kl. 11.00 – Gudstjeneste
Orkdal kirke kl. 13.00 – Gudstjeneste

Søndag 29. mai – Søndag før pinse
Snillfjord kirke kl. 15.00 – Samtalegudstjeneste

Søndag 5. juni – Pinsedag
Meldal kirke kl. 11.00 – Høytidsgudstjeneste
Orkdal kirke kl. 11.00 – Høytidsgudstjeneste
Snillfjord kirke kl. 11.00 – Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 12. juni – Treenighetssøndag
Sognlia kl. 11.00 – Gudstjeneste

Søndag 19. juni – 2. søndag i treenighetstiden
Laksøybygda kl. 11.00 – Friluftsgudstjeneste

Vi tar forbehold om endringer i gudstjenestelista. 

Gudstjenester

Hold deg oppdatert

Følg med i avisa Sør-Trøndelags 
torsdagsutgave,  vår hjemmeside 
kirken.no/orkland eller vår 
Facebook-side «Kirka i Orkland». 
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Hvorfor er du 
frivillig i kirka? 
Hva er det fineste 
du får oppleve?

Kirkerommet er viktig for meg 
tradisjonelt sett, og jeg vil være med å 
ta vare på det. Og så har jeg vokst opp 
med foreldre som alltid har bidratt med 
det de kan, og dermed har det vært 
helt naturlig for meg også. Jeg synes 
det er flott å kunne føre tradisjonene 
videre til mine 3 barn. Kirka har vi 
behov for i alle faser gjennom livet, så 
den må vi verdsette og ta vare på.

Kirka har en samlende effekt blant 
grendene og folket på langstrakte 
Geitastranda. Vil legge til at jeg 
mener kirka har en viktig funksjon i 
samfunnet generelt. Det flotteste med 
engasjementet er vel fellesskapet og 
det å oppdage at å engasjere seg av 
og til ”bærer frukter”. Så har det vært 
flott å oppdage at prester er vanlige 
folk de også, - utrustet med humor 
og stort sett flirer til det samme som 
jeg. Rett og slett trivelige folk å være 
sammen med! 

Oddvar Kjøren
Geitastrand

- Jeg er frivillig i kirka 
fordi jeg ønsker å bidra i 
lokalsamfunnet der jeg bor.

- Jeg er litt arvelig belastet, 
og synes det er godt å bidra 
til å ta vare på kirka og 
kirkegården på Geitastranda. 

Stine Lyngvær
Geitastrand

Kirkevergen
I skrivende stund så er vi godt inne i det 
nye året 2022, og året 2021 er på mange 
vis et avsluttet kapittel. 

I forbindelse med årsoppgjør og årsmeldinger så tar en gjerne 
et tilbakeblikk på året som har gått, og det blir trukket frem 
tallmateriale og statistikk som en viser til. Pr. 4. kvartal 2021 
så var det 18 502 innbyggere i Orkland kommune, hvorav 15 
015 er medlem av Den norske kirke. Orkland er en kommune 
i vekst og i 2021 så økte altså innbyggertallet i kommunen, 
hovedsakelig grunnet tilflytting. Det er fortsatt fire av fem 
personer som er medlem av Den norske kirke i Orkland, selv 
om det var en liten nedgang fra 82 % i 2020 til 81 % i 2021. 

Det er gledelig at det er veldig mange som velger dåp 
i kirka! I løpet av fjoråret så var det totalt 125 døpte i 
Orklands åtte sokn; Agdenes, Geitastrand, Løkken, Meldal, 
Orkanger, Orkdal, Orkland og Snillfjord. Ifølge Statistisk 
sentralbyrå (SSB) så ble det for Orkland kommune født 171 
barn i 2021. Det var 172 personer som gikk bort i løpet av 
fjoråret. Gravferd i den lokale kirken er, og har lenge vært, 
førstevalget for de fleste. Ni av ti døde i Orkland ble gravlagt 
etter seremoni i Den norske kirke. Alle innbyggere har rett 
til fri grav på gravplass i kommunen de bor i, og gravlegging 
skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. I 
desember 2021 så vedtok kommunestyret i Orkland kommune 
å øke festeavgiften for kistegrav (etter frigravperioden) fra 
kr 175,- pr. grav pr. år til kr 250,- pr. grav pr. år. Festeavgiften 
faktureres for 5 år ad gangen, og fakturaen kommer enten på 
våren eller på høsten.

I løpet av fjoråret ble det feiret litt over 200 gudstjenester 
i våre elleve kirker. Det var litt over 9700 deltagere i 
gudstjenestene. Gjennomsnittet i 2021 var 48 personer 
pr. gudstjeneste. I Orkland i fjor var det 160 ungdommer 
som gjennomførte konfirmasjon, og årets konfirmasjoner 
står nå like om hjørnet. Det er noe vi ser fram til med glede 
og spenning!

Først påske – og en riktig god påske ønskes dere alle! 
Ta vare på hverandre!

Silje Ysland
kirkeverge i Orkland

 

gudstjenester i 
Orkland kommune200
PR. 4. KVARTAL 2021
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Millioner av mennesker har måttet 
flykte fra det som var trygt og kjent 
og inn i ukjent framtid. Hvordan skal 
det ukrainske folket og alle vi andre 
bevare håp og framtidstro? 

Midt i alt det tragiske har vi heldigvis 
sett at katastrofen i Ukraina også 
har fått fram det gode i mennesker. 
Det gir håp! Mange, mange har 
stått klare og bidratt med hjelp på 
ulike måter. Nestekjærligheten har 
vært stor. Gode medmennesker har 
bidratt til å gi små håp og gleder som 
har båret slitne flyktninger videre. 
Heldigvis er det håp i en liten bamse 
i ei barnehand, et krus med varm 
suppe, ei hand å holde i, ei skulder å 
gråte mot og et smil fra en bussjåfør 
som skal frakte mennesker i trygghet. 
Vi må hjelpe hverandre å se etter 
godhet og håp, også i de dagene 
som er vanskelige og skremmende. 
Og vi skal ta godt imot flykninger 
fra Ukraina og fra andre land i vår 
egen kommune. Hver dag har vi 

muligheter til å vise nestekjærlighet 
mot medmennesker. 

Mange har vært i bønn for Ukraina 
de siste ukene. Til Gud får vi komme 
med alt det vi kjenner på av mismot, 
sinne og bekymringer. Og vi kan be 
om fred og trygghet i Ukraina og i 
verden. Vi kan synge sammen i trass 
og avmakt. 

Vi må fortsatt holde oppe de store 
håpene sammen med alle små 
hverdagshåp. Vi står sammen med 
våre medmennesker og søsken som 
nå lider under meningsløs krig og uro.

Ingrid H. Karlsen og  
Magne Krogsgaard
Diakonene i Orkland

Vi har bitt berørt av det vi har sett og hørt fra krigshandlingene i Ukraina og alt 
som har hendt i kjølvannet av dem. Vi har sett forferdelige bilder fra krigen og hørt 
hjerteskjærende fortellinger. 

Vi står sammen med Ukraina

Noen må våke  
i verdens natt
T: Svein Ellingsen 1975
M: Trond H.F. Kverno 1975

1.  Noen må våke i verdens natt, 
 noen må tro i mørket,
 noen må være de svakes bror, 
 Gud, la din vilje skje på jord!
 Hjelp oss å følge ditt bud!
2.  Noen må bære en annens nød, 
 noen må vise mildhet,
 noen må kjempe for andres rett, 
 Gud la ditt rikets tegn bli sett!
 Hjelp oss å følge ditt bud!
3.  Herre, du våker i verdens natt, 
 Herre du bor i mørket,
 Herre, du viser oss Kristi dag!
 Selv under livets tyngste slag 
 er vi hos deg, du vår Gud!
 Amen, amen.
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Takkeannonser

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og vennlig deltakelse ved min far John Syrstadflotts begravelse.  
En spesiell takk til Hjemmetjenesten i Meldal for god omsorg og støtte. 

Randi og Erik m/ familie

Takk for oppmerksomheten på 100 årsdagen.
Gjertrud Rigstad

Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk i anledning 94 årsdagen.
Sigurd Snoen

Hjertelig takk for all oppmerksomhet på min 80 årsdag. Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk.
Magne Muan

Takk til Løkken menighet for planten jeg fikk på min 85-årsdag. 
Målfrid Møkkelgård

Takk for all oppmerksomhet, deltagelse, blomster og minnegaver ved vår kjære Per P. Krokans bortgang  
og begravelse. En varm takk til Orkdal sykehus avd. B2, Meldal og Orkdal Helsetun.

Familien

Takk for trivelig hilsen på 85årsdagen min.
Reidunn Gaustad

Takk til Løkken menighet for plante på dagen min.
Odd Haugen

Takk for planten jeg fikk på min 85-årsdag.
Hans Brataas

Takk til Løkken menighet for hyggelig hilsen på bursdagen min.
Anne Helene Moldjord

Takk til Løkken menighet for planten jeg fikk på min 80-årsdag.
Marit P. Løfshus

Tusen takk til Meldal menighet for planten jeg fikk på dagen min.
Ragnhild Reberg Knudsen

En varm takk for hilsener, blomster og minnegaver ved Magnar Smehagens bortgang.  
Stor takk til Meldal Helsetun for god og omsorgsfull pleie.

Åse, Elin og Bård

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med vår mor, Borghild Staveli’s bortgang.
Ola Edvart og Astri Elise m/ familier

Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk på min 96-årsdag.
Arnt Rikstad

Takk for oppmerksomheten på dagen min. Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk.
Einar Fossmo

TAKKEANNONSER
Send inn din takkeannonse til Torill Størvold, ts975@kirken.no eller ta kontakt på tlf. 901 11 933.

Pris pr. annonse kr 200,-. Frist for neste utgave av menighetsbladet er fredag 20. mai.
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Årets Tårnagenter 
i Snillfjord kirke!

Søndag 6. mars var årets 8 og 
9-åringer i Snillfjord menighet 
invitert til en spennende dag i 
kirka si. Her fikk de løse ulike 
oppdrag og fikk agentbevis. De 
måtte tegne i blinde, fikk bruke 
Bibelen til å løse mysterier og 
konkurrerte mot hveradnre. I 
tillegg utforsket de kirketårnet, 
kirkegården, spiste godt mat 
og deltok i gudstjenesten. 
Sammen med årets konfirmanter 
bidro de med klokkeringing, 
samlingsbønn, sang og 
tekstlesning.

Tilbakeblikk

Lars Einar prøver seg på tegning i 
blinde for første gang!

Lars Einar og Louise tenner 
søndagens lys i det rengbuebønnen 
leses av trosopplærer og kantor 
Marija Cubrilo Druzijanic.

Unge dirigenter i Meldal kirke

Helgen 4. -6. februar holdt Ung kirkesang et kantorilederkurs i Meldal 
kirke. Hit kom 10 korsangere fra Malvik, Molde, Stavanger, Spjelkavik 
og Meldal og i løpet av helgen fikk de opplæring i både dirigering og 
notelære. Kurset ble ledet av Tone Synnøve Øygaard Steinkopf, Rose Irén 
Stave og Johanne Bjørkhaug. 

Som avslutning på kurset deltok alle deltakerne på gudstjenesten i Meldal 
kirke på søndag, da både som korsangere og dirigenter. Denne søndagen 
ble Samefolkets dag markert, og det ble sunget både på sør-samisk, 
nord-samisk og norsk. 2 barn ble båret til dåpen og Diakoniens dag 
ble markert ved preken av diakon Magne Krogsgaard og kirkekaffe ved 
diakoniutvalget etter gudstjenesten. 

I løpet av gudstjenesten fikk alle korsangerne prøve seg som dirigenter og de ledet 
både korsanger og salmesang. Instruktør Rose Irén Stave bistår på sidelinjen. 

«Min Kirkebok 2»

Søndag 6.mars var det endelig 
tid for å treffe Meldal og 
Løkkens 2- og 3-åringer. Dette 
året inviterte vi like godt to 
årskull. Etter pandemi og mange 
utsettelser måtte det bli sånn 
denne gangen. Barna fikk delta 
i familiegudstjenester ledet av 
sokneprest Jonas. Trosopplærer 
Heidi fortalte en historie fra 
Bibelen som dagens «preken» 
og samlet barna oppe i koret 
for bildetaking. Til kirkekaffe 
ble det saft og boller. Hjemover 
gikk barna med hver sin gave fra 
menigheten under armen, nemlig 
«Min Kirkebok 2». 
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Livets gang

 DØPTE
 Geitastrand
06.03 Synne Grostad 

 Løkken
14.11.  Sara Steigen
12.12. Hedda Kristensen Aspli
06.03. Elias Dahle Damli

 Meldal
16.01.  Harriet Kristine Halseth Røen
  Vegard Groeggen
06.02. Ella Grøtjord Dombu
 Vebjørn Lilleås Myrmæl
06.03. Stian Rostad Løset

 Moe
28.11 Ada Marie Rødsjø

 Orkanger
11.11 Kjell Aksel Olsen
05.12 Isak Andersen,
 døpt i Ulvåshytta.
20.02 John Sande Eide,
 døpt i Rindal kirke.
06.03 Vegard Ryhagen
 Magnus Lian Tødaas
 Thomas Karlsen Singstad 

 Orkdal
14.11 Vebjørn Løkken Krogstad,
 døpt i Hølonda kirke.
20.11 Olivia Evensen Åsløkk
 Emil Lorentzen Bekkos
21.11 Thea Bergem
 Emma Forvemo Skjeltorp
28.11 Jørgen Leander Blåsberg,
 døpt i Stokkhaugen Bedehus. 
12.12 Leif Sverre Berg Folvik
 Sofie Dyrseth
25.12 Alma Øiahals Clauss
09.01 Sander Sve Skjellfjord
23.01 Astrid Skjølberg
30.01 Mikael Olav Mediå Ødyn
20.02 Iver Belsås Staveli
 Oda Torjuul
 Rikke Hummelvoll
06.03 Emil Brattsti Svorkås
 Kaja Vagnild,
 døpt i Soknedal kirke.
 Anna Storsand

 VIGDE
 Orkdal
16.10 Hanne Nyhus og Hugo Storsand  
 (viet på Damphuset) 

 DØDE
 Geitastrand
18.11 Elin Magnussen f. 1980
10.12 Gunhild Bjørnbet f. 1931
18.12 Asbjørg Kristine Husdal f. 1931
07.01 Arne Georg Holmen f. 1948
15.02 Åsmund Haugnes f. 1946
03.03 Signe Bjørnbeth f. 1928 

 Løkken
04.12 Laila Sundberg Lunde f. 1950

 Meldal
25.10  Toralf Fosseide f. 1940
26.10 Marie Nordsteien f. 1926
28.10 Asbjørg Skjuleng f. 1928
02.11 Magnhild Sørmo f. 1933
08.11 Karen Solem f. 1930
30.11 Per Krokan f. 1924
08.12 Lars Kjerstadmo f. 1933
13.12 Odd Aa f. 1933
16.12 Astrid Johanne Fossmo f. 1944
16.12 Magnar Smehagen f. 1928
25.12 Petra Trotland Resell f. 1937
09.01 Nils Snoen f. 1932
15.01 Borghild Staveli f. 1926
24.01 Nora Caspersen f. 1924
05.02 Astrid Hove f. 1935
09.02 Eirik Marken f. 1947
10.02 Ingrid Johanne Syrstadeng f. 1931

 Orkanger
17.08 Gunnar Morten Gravås f.1954,
 bisatt Åsskard kyrkje. 
02.11 Kåre Peder Elshaug f. 1942
03.12 Joralf Eide f. 1941
09.12 Borghild Kristine Melbye f. 1935
06.01 Torill Kitt Olaug Kirkfjell f. 1956
08.01 Konrad Asbjørn Sæthre f. 1923
12.01 Torvald Birger Langholm f. 1968
17.01 Tove Randi Mælen f. 1940
12.02 Emil Kåre Haugan f. 1925
28.02 May Britt Thue f. 1966
03.03 Jan Arvid Wulvik f. 1945,
04.03 Kjell Kvakland f. 1931
09.03 Åse Synnøve Nilsen f. 1942

 Orkdal
06.11 Gerd Irene Melvold f. 1951
07.11 Magne Sommervold f. 1934
10.11 Odd Egil Brattset f. 1940
03.12 Borghild Langvik f. 1931
06.12 Kåre Gaustad f. 1931
18.12 Evelyn Ragnhild Haug Paulsen f. 1947
25.12 Jorun Kristine Gjønnes f. 1932
28.12 Kari Oline Rian f. 1936
02.01 Nils Henrik Størseth f. 1931
06.01 Ellen Trønsdal f. 1925
17.01 Marie Lysevoll f. 1922
19.01 Nils Arne Eggen f. 1941
04.02 Turid Halvorsen f. 1943
25.02 Agnes Eikli f. 1928
28.02 Kirsten Røttereng Haugen f. 1944
01.03 John Belsaas f. 1928
04.03 Bergljot Mo f. 1925

 Orkland
16.01 Jarle Noralf Kristiansen f. 1944
22.01 Oddbjørg Margrete Hoston f. 1938
06.02 Reidunn Olsrud f. 1946
08.02 Målfrid Midtlyng f. 1934
20.02 Jorid Oddrun Bakken f. 1928
25.02 Ragna Fagerli f. 1927

 Snillfjord
09.11 Marie Ingeborg Berdal f. 1937
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