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Åh, Lunde, ja!

Vær mot andre 
som du vil andre 

skal være mot deg!

Det skjer i 
menighetene

Med menigheten i 
sladrespeilet
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Lettelsen, takknemmeligheten 
og gleden over mottakelsen av 
første utgave av «Til stede» er uten 
sidestykke. Takk til deg som har lest 
bladet fra perm til perm! Takk til deg 
som har etterspurt bladet når du har 
savnet det i postkassen din! Takk til 
alle som har gitt en gave til arbeidet 
med bladet via Vipps! Takk til alle 
som har gitt oss tilbakemeldinger, 
både gode og mindre gode! Bare slik 
kan vi jobbe oss fram til hva dere som 
lesere ønsker dette bladet skal være. 
Vi er på god vei, men har ennå rom 
for forbedringer. 

Siden sist har jeg, Marita, blitt valgt 
som redaktør av Til stede. I første 
omgang ut oppstartsåret 2022. 
En oppgave jeg takket ja til med 
ærefrykt og som jeg samtidig synes 
er utrolig spennende og givende. 
Foran slike store oppgaver tenker 
jeg sånn som Pippi: «Dette har jeg 
aldri gjort før, så det klarer jeg helt 
sikkert.» Redaksjonskomiteen med 
John Egil, Signy, Liv Inger og Torill er i 
tillegg en enorm ressurs for arbeidet, 
som jeg setter stor pris på å ha i 
ryggen. 

I dette arbeidet vil jeg bidra til å 
løfte våre menigheters særegenhet 
og samtidig være samlende om og 
løfte fram styrkene, rikdommen og 
mangfoldet som ligger i å være «Kirka 
i Orkland». Dette bladet er et levende 
bevis på hva dette fellesskapet kan 
utrette sammen. Målet vårt som 

menigheter og som menighetsblad 
er å stadig involvere og invitere flere 
mennesker inn i fellesskapet vårt. 

Denne sommeren har jeg lyst til 
å utfordre deg som leser til å ta 
i bruk hele «Kirka i Orkland». For 
det skjer så masse bra i løpet 
av de neste månedene. Det vil 
selvfølgelig ikke være på bekostning 
av hjemmemenigheten din eller kirka 
du kjenner er litt ekstra «din». Men 
sesongen som ligger foran oss er 
et perfekt utgangspunkt for å gjøre 
seg kjent, trå over soknegrensene 
og finne nye flotte steder for 
gudstjeneste og fellesskap. De syv 
menighetene våre er alle så flotte på 
hver sin måte, men sammen er vi som 
Egon Olsen ville sagt det «dynamitt.» 

Kanskje er dette sommeren 
du besøker Thamspaviljongen 
på gudstjeneste? Eller kanskje 
pilegrimsvandringen i Meldal vil 
være en flott mulighet til å oppleve 
fellesskapet vårt på – midt i Guds 
eget skaperverk? Eller kanskje kan 
man oppleve det vidtfavnendes 
Orkland på en av de mange 
friluftsgudstjenestene som holdes 
denne sommeren? På Nyplassen eller 
Gamle Vuttudal eller Skorild skole? 
Mulighetene er mange. 

I denne utgaven av «Til stede» vil du 
finne et spennende portrettintervju 
av Margret Edda Jonsdottir Fjellheim. 
Hun er av islandsk opphav, elsker å 

synge og har tilbrakt mye av sitt liv i 
frivillighetens tjeneste og i arbeid for 
og med mennesker. I tillegg håper 
jeg du vil stanse opp ved intervjuet 
av teologistudent Andreas Lunde. 
Noen vil kanskje gjenkjenne hans 
etternavn og dra kjensel på hans far 
Arnfred Lunde som var sokneprest 
på Orkanger i flere år. Andreas selv 
ble døpt i sin tid i Orkanger kirke, 
og nå fikk vi altså oppleve han selv 
som prest i samme prosti under 
hans stiftspraksis. Som du kanskje 
skjønner er også dette bladet fylt til 
randen med små og store fortellinger 
fra våre fellesskap. Les dem. Nyt 
dem. Fortell oss gjerne hva du synes 
om dem. 

God sommer fra alle oss i 
redaksjonen!

Marita Hammervik-Owen
Redaktør
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har påska berre gått oss forbi , 
og vore «vel overstått»?
Men det var jo på påskedag det begynte! Jesu grav var 
open. Jesus hadde stått opp og var i live. Læresveinane 
såg han. Mange andre var overtydd om at dei hadde 
sett han i live og møtt han. Jesus hadde måltid saman 
med vennene sine på stranda. Apostelen Paulus skriv 
om dette i brev til dei kristne i Korint at dette er det 
viktigaste innhaldet i kristentrua: «Først og fremst 
overgav eg til dykk det som eg sjølv hadde motteke, at 
Kristus døydde for syndene våre, som skriftene har sagt, 
at han vart gravlagd, at han stod opp att tredje dagen, 
som skriftene har sagt, og at han synte seg for Kefas 
og deretter for dei tolv. Så synte han seg for meir enn 
fem hundre søsken på ein gong. Dei fleste av dei lever 
enno.»(1. Kor.15.3)

Paulus møtte Jesus.
Paulus er verdt å høre på. Han begynte sin «karriere» 
med å forfølge dei kristne. Paulus reiste til Damaskus 
for å føre dei kristne der til fengsling i Jerusalem, men 
utanfor Damaskus møtte han Jesus. Og dette forandra 
Paulus sitt liv totalt: Frå å vere kristendomsmotstandar 
vart han kristendommens største misjonær!

total forandring.
Vennene til Jesus gjorde lite eller ingenting for å hindre 
at Jesus vart arrestert, dømt og hengt på korset. Dei 
opplevde nok korsfestinga som det store og endelege  
nederlaget. Nokre kvinner som var i den nære kretsen 
omkring Jesus kom til grava for å salve den døde 
kroppen på påskedag. Alt håp var ute. Og læresveinane 
hadde stengt seg inne. Men det skjedde ei total 
forandring  med dei. På pinsedag står Peter fram for 
tusenvis av folk i Jerusalem og seier: « Denne Jesus 
som de korsfesta, han har Gud gjort til både Herre og 

Messias.» Kva hadde hendt som hadde gitt vennene til 
Jesus slik mot og kraft igjen? Det er berre ei forklaring: 
Dei var overbeviste om at dei hadde møtt Jesus i live 
etter at han var lagt i grav. Det var liv i kristendommen. 

ryktet om Jesus lever i dag.
I Kina var det under Mao ikkje lov å vere kristen. Men 
ryktet om Jesus overlevde. No blir 500 000 menneske 
døypt i Kina kvart år og blir med i kristne kyrkjelydar. 
Det begynte på påskedag og pinsedag i Jerusalem. 
Den levande Jesus Kristus forandrar livet til menneske 
framleis, og fyller dei med tru, håp og kjærleik.

Birger Foseide

Liv i kristendommen.
Vi er i tida mellom påske og pinse. « Vel overstått!» fekk vi kanskje høre i dagane 
etter påske. Ordet påske kjem av det hebraiske ordet «pesjah», som betyr 
«forbigang». Det har si forklaring i fortellingane i 2. Mosebok om dei ti landeplagane 
som skulle få Farao, kongen i Egypt, til å sleppe Israelsfolket fri frå slaveriet. Den 
tiande landeplagen var at den førstefødde i kvart hus og fjøs skulle drepast. Men 
mordarengelen gjekk forbi husa til Israelittane fordi dei hadde fått melding om å 
stryke eit blodmerke på dørstolpane sine.

Andakt

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.

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

svorkmo normisjon er Normisjons 
forening i Orkland sokn. Foreningen har 
vanligvis møter en onsdag i måneden.

Kontaktperson: 
Astrid Fagerli, tlf. 995 70 920

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

babysang i snillfjord  arrangeres ca. en 
gang i måneden. Tidspunktet tilpasses 
de som deltar.  

Kontaktpersoner: 
Liv Inger Kvalheim, tlf. 991 66 570 og 
Anne Kristine Selnes, tlf. 979 53 165.

orkanger og Geitastrand menigheter går sammen om å starte en egen 
Speidergruppe Høsten 2022 og ønsker alle barn i skolealder (fra 2.klasse og oppover) 
hjertelig velkommen annen hver mandag kl.17.30-18.30. Vi starter med et Kick-Off 
mandag 29.august i Ulvåsen. Ta gjerne med deg en voksen første kvelden. 

Ønsker du melde deg på kan du det til leder Inger Johanne Fagerli på e-post:
Ijfagerli@gmail.com  eller send sms på tlf. 932 60 562

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

sang- og musikkfestival fredly 
folkehøgskole og søvassli 
Ungdomssenter 5-7. august
 Fredag 5. august på Fredly 
folkehøgskole, 
kl. 19:00 konsert Emilia Lindberg
Lørdag 6.august på Fredly.
kl. 11:00 sangmøte Marte og Ole Kristian 
Sameien
kl. 16:00 Konsert  med perler fra salme 
og sangskatten vår. Alle artister.
kl. 20:00 Konsert - Artist under 
avklaring.
Søndag 7.august på Søvassli 
Ungdomssenter
kl. 14:00 Konsert/møte  Emilia Lindberg 
og Marte og Ole Kristian Sameien
Fredly folkehøgskole tilbyr overnatting 
og full forpleining gjennom helga.

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

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
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begravelser og slikt som angikk oss i 
familien. Presten pleide å reise rundt 
på gårdene for å sjekke hvordan 
det sto til med kunnskapen, særlig 
i hus der det var barn. Jeg var 5 år 
en gang presten kom. Han tok rundt 
bestemor og hilste på henne med 
en lang omfavnelse. Jeg hylte av 
redsel, og trodde han var kommet 
for å ta med seg bestemor. Han var i 
svart frakk og hatt. Stilig kar. Og han 
måtte slippe bestemor før jeg sluttet 
å skrike. 

Før skolealder likte jeg å vise for 
gjester som kom på besøk at jeg 
kunne lese. Jeg kunne utenat en del 
bøker fordi bestemor hadde lest de 
høyt for meg flere ganger. Men, en 
gang snudde jeg boken feil vei og ble 
avslørt. 

Jeg likte best at andre leste for meg, 
og var ikke så ivrig på og lære å 
lese. Da jeg var syv år sa presten litt 
alvorlig at nå måtte de få det barnet 
til å lese. Mor kom hjem for å lære 
meg, og tok saken i egne hender. 
Men jeg tenkte at det skal jeg ordne 
selv, og var ikke så villig til å lese for 
mor. Min ordentlige bestemor hadde 
nettopp dødd, og hun etterlot seg 
mange bøker som mor kom hjem 
med i kassevis. Jeg lurte meg opp 
på kvisten der bøkene var lagret og 
lærte meg å lese. Mor skulle i hvert 
fall ikke ha æren av å ha lært meg å 
lese! Jeg klarte det selv, ganske fort. 
Jeg var nok litt obstanasig. 

Skolegangen var 
hjemmeundervisning av bestemor 
og fostersøsteren til mamma fra jeg 
var 7 år. Vi begynte med regning 
og skriving. Deretter naturfag og 
kristendom. Alle barna ble innkalt 
til prøve på våren for å sjekke 
at vi hadde lært det vi skulle. 
Kjempeartige dager med prøver hele 
dagen. Vi leste enkeltvis for læreren. 
Og hadde skriftlige prøver. Presten 
sto der og passet på oss. Senere 
ble det mer vanlig skoledager. Det 
var ikke bygget eget skolehus, så 
skolen var på to forskjellige gårder. 
Jeg begynte der da jeg var 10 år, 
og vi bodde på gården 3-4 uker om 
gangen. Så var jeg hjemme en stund, 
før vi fortsatte på en annen gård. Det 
var mange unger og mye artig. 

Mamma fikk jobb på et tettsted like 
ved. Dit flyttet jeg da jeg var 11-12 og 

gikk på en vanlig skole. Jeg tror ikke 
jeg kunne noe mindre enn de andre 
fordi om undervisningen hadde vært 
annerledes.  

Da jeg var ferdig med tre av fire år på 
lærerskolen, jobbet jeg en periode på 
et hotell i England. Vi var 28 fra Island 
og 2 nordmenn. Han ene norske var 
fra vestlandet og var vanskelig å 
forstå. Vi skjønte ikke så mye norsk, 
men vi kunne dansk. Han andre var 
lyshåret og fra Nord-Norge, og han 
var mye lettere å forstå. Vi ble godt 
kjent, og enige om å møtes igjen. 
Jeg reiste til Norge på besøk da jeg 
var ferdig på lærerskolen. Senere 
var vi i Sovjet på tre ukers studietur. 
Fra Sovjet fløy jeg via Danmark til 
Tromsø for å jobbe den sommeren. 
Han hadde skaffet meg sommerjobb. 
Jeg var så heldig å få lærerjobb på 
Elvemo skole samme høsten, og der 
jobbet jeg fram til jul i et vikariat. Så 
reiste jeg hjem igjen. Hallvard kom til 
Island på besøk den våren. 

Da vi var ferdig utdannet jobbet vi 
sammen på en skole i nærheten av 
Harstad. Så tok vi videreutdanning 
i Tromsø for deretter å søke jobber 
rundt om i landet. Tilfeldighetene 
ville ha det til at vi fikk vi jobb i 
Orkdal begge to, derfor kom vi hit. 
Det var i 1974. «Hele Orkdal er grått 
av røyk, så ikke reis dit», sa en venn 
som hadde gått på Landsgymnaset 
her. Det var fremdeles utslipp fra 
Thamshavn. Vi bodde først på 
Sølberget, og merket ikke så mye til 
røyken før vi kom ned i dalen. Det var 
jo litt overdrevet, det med røyken.  

Jeg jobbet først på PPD-senteret, 
et samarbeid mellom Orkdal og ni 
andre kommuner. Jeg fikk kjøre 
rundt om i kommunene. I tillegg var 
det opprettet en skoleavdeling hvor 
elevene var i kortere eller lengre 
perioder, samt et internat hvor 
elevene bodde. Det var en ny og 
veldig spennende arbeidsplass. Det 
var godt å komme dit som innflytter. 
Det var mange innflyttere blant de 
ansatte der, og derfor lett å bli kjent. 
Det var veldig trivelig. Senteret ble 
lagt ned på slutten av 80-tallet. Da 
skulle kommunene overta selv, og 
hele ordningen ble desentralisert. Det 
ble vel ikke helt det samme. Vi hadde 
et fint fagmiljø. 

Senere ble det jobb på Orkanger 

Barneskole. Så søkte jeg på 
Døveskolen i Trondheim og var der 
en periode på 1 ½ år. Jeg hadde 
også et vikariat i PP-tjenesten. Så 
var jeg lærer i Orkanger Barneskole 
igjen fra år 2000 til jeg ble pensjonist. 
Vi hadde også ett år på Island. Min 
mann tok grunnfag i Islandsk da vi 
var der.

Jeg har jobbet med flyktninger en 
del tidligere. Jeg hadde kontakt med 
flere familier som flyktningeguide før 
pandemien. I tillegg er jeg med på 
Mandagskaffen på Menighetshuset, 
og har tidligere vært mye med på 
samlinger med flyktninger, «Malaba». 
I vinter begynte jeg å være med på 
språkkafeen på Frivilligsentralen. Vi 
får oppgaver fra en lærer og snakker 

Eddas Island. Nydelig og flott natur.

Å fiske er en fritidsinteresse Edda 
setter pris på.

Vi bodde i Reykjavik inntil 
skilsmissen. Mor var ei aktiv dame, og 
hadde med lille meg på jobb. Det var 
ikke helt enkelt, og det var dårlig med 
barnehager. Jeg var i en barnehage 
en kort periode. Det eneste jeg 
husker derfra er at jeg hadde vondt 
i magen. Vi fikk sviskegrøt og så fikk 
jeg beskjed om at jeg måtte spise 
opp all sviskegrøten. Og kastet 
opp. Det tok lang tid før jeg spiste 
sviskegrøt igjen! 

Så kom jeg til min mors fosterforeldre 
på en gård på Nordvest-Island. Mor 
mistet sin far da hun var 4 år, og 
vokste derfor opp hos fosterforeldre. 
Hun og hennes søsken ble plassert 
på tre forskjellige gårder i samme 
området, men langt fra hverandre 
likevel. Det var fem kilometer til 
nærmeste gård. Hun jeg kalte 
bestemor eller amma, som det heter 
på islandsk, ble min nærmeste og min 
reservemor. Jeg hadde det aldeles 
herlig. Eddi (bestefar) og amma 
hadde bodd på gården siden 1919 
og var jo gamle da jeg kom dit. De 
hadde tidligere tatt til seg fire barn 
som de hadde oppdratt. Eddi var 
70 år og amma kanskje 65. Det var 
en fantastisk tilværelse. Vi hadde 
sauer, hester, kuer og høner. Og et 
rikt fiskevann. Jeg hadde en herlig 
barndom. Mamma kom hjem med 
jevne mellomrom. Men, hun arbeidet 

jo hele tiden, så det kunne bli langt 
imellom noen ganger. Det kom an på 
hvor langt unna hun var på arbeidet.

Bestemor spilte trekkspill og var 
glad i å danse. Hun lærte meg seks 
forskjellige danser. Hun ble tilkalt for 
å spille på fester. Jeg antar hun var 
den eneste damen i området som 
spilte trekkspill. Hun syntes det var 
litt trist at hun ikke kunne danse når 
hun spilte; det ene utelukket det 
andre. Hun var mitt forbilde.  Hun har 
formet meg. 

Bestemor sang mange salmer og 
mange andre sanger, og var religiøs 
på sin egen måte. Da jeg kom til 
Orkdal var det rart for meg at det 
fantes noe som het personlig kristne. 
At det var forskjell på de som gikk i 
kirken og de som nesten aldri gikk i 
kirken. Jeg skjønte det ikke helt. Slik 
hadde vi det ikke hjemme. Alle var 
kristne på sin måte. Det var ingen 
regler som begrenset dans og fest og 
slikt. Det angikk ikke kristendommen. 
Jeg opplevde de hjemme som mer 
religiøse enn mange som en kan 
treffe på her. Kristendommen er på 
en måte i ryggraden vår, uten så 
mange regler og påbud. Vi lærte 
bibelhistorie på skolen. Det var ikke 
så mye snakk om Gud, det ble lagt 
mest vekt på Jesus og hans gode 
gjerninger. 

Det var åtte kilometer til kirken. 
Vi hadde jo ikke bil, så vi var ikke 
mye der. Bare i julen og når det var 

Vær mot andre som du vil 
andre skal være mot deg!

Margret edda 
Jonsdottir fjellheim

• Opprinnelig fra Island men har 
bodd i Orkdal nær 40 år.

• Har jobbet flere steder og 
har opplevd et rikt arbeidsliv, 
fellesnevneren er at hun hele 
veien har jobbet med mennesker

• På fritiden har hun engasjert seg 
for andre også og hun fremhever 
betydningen av engasjerte 
mennesker i lokalmiljøene våre.

Du har et navn som røper Islandsk herkomst?  
- Ja, jeg er islandsk og skilsmissebarn. Mine foreldre 
ble skilt da jeg var to år.

Jeg synes det er trivelig 

for andre. Det gir livet mening.

å kunne gjøre en forskjell 

Margret Edda Jonsdottir Fjellheim

Intervju av: Signy S. Hagen.

Et bilde fra barndommen. 
Her er Edda bare noen få år gammel.
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Hvorfor er du 
frivillig i kirka? 
Hva er det fineste 
du får oppleve?

Det er en god plass å komme til, 
med god atmosfære. Har vokst opp 
her, og har deltatt i mye frivillighet. 
Det er naturlig for meg, og jeg liker 
å være i dette fellesskapet. Koselig 
og sosialt å være med å lage kirke 
kaffe. Det blir satt pris på, og det blir 
en kort kosestund for de som er til 
stede.

Det flotteste er jo å bli kjent med 
mange gode folk. Å kunne gjøre 
andre glad. Å kunne kjenne på 
fellesskapet. 

britt ingeborg 
hansen
Løkken

- Jeg har alltid vært glad 
i Geitastrand kirke og 
menigheten her. 

- Jeg er frivillig i kirka fordi 
jeg synes det er interessant, 
og lærer mye om forskjellige 
prosjekt som kirka er 
deltagende i. 

solveig husdal 
Jonassen
Geitastrand

Er frivillig i Den 
norske kirke

Av de bidro under
pandemien

100 000

75 000

med de som kommer dit. Det er 
veldig trivelig og nyttig for alle oss 
som er der. De får snakket norsk med 
norskspråklige. Jeg har også vært 
aktiv i Sanitetsforeninga.

Engasjementet mitt kommer kanskje 
av at jeg ikke er herfra, og ikke har 
det nettverket som andre har med 
familie, søsken og klassekamerater. 
Det er naturlig for meg å jobbe 
med flyktninger. Selv om jeg ikke er 
flyktning selv, så er jeg jo utlending. 
Jeg har islandsk pass og føler at 
det er mange ting som er forskjellig 
mellom Island og Norge. Jeg skjønner 
godt de som ikke har nettverket sitt 
her, og synes at det er viktig å gjøre 
noe for den gruppen. 

Jeg vil anbefale alle å jobbe frivillig. 
Det gir en veldig mye. Når det gjelder 
flyktninger er jeg veldig opptatt 
av at vi ikke skal se på dem som 
flyktninger, men mennesker. Om de 
har sine skikker og vi våre, så må 
vi akseptere forskjellen. For meg er 
et menneske et menneske uansett 
hvor det kommer fra, og det skal 
behandles likt. Jeg blir litt provosert 
når det sies at innvandrere kun skal 
akseptere våre skikker for å bli som 
oss. De må få lov å ha sine skikker, 
og vi må ikke kritisere dem for det. 
Det skal ikke kreves at du må være 
som en innfødt når du kommer til en 
plass. Men, en må selvsagt akseptere 
landet som det er og skikkene de du 
kommer. Det er to forskjellige ting. 

En hører av og til rasistiske uttalelser. 
Jeg tror det bunner i redsel og 
usikkerhet. Dessverre er det nok ikke 

så enkelt å få de som er skeptiske 
til å oppsøke innvandrere. Det må 
arrangeres møtepunkter for at de skal 
kunne bli kjent med hverandre. 

Da jeg ble pensjonist reiste jeg til 
Island ett år og utdannet meg som 
reiseleder. Vi avsluttet året med 
en reise rundt i hele landet for å 
praktisere. Jeg arrangerer forresten 
turer til Island. Nå i august reiser jeg 
med en gruppe. Den er fulltegnet, 
men det er bare å melde seg på tur i 
2023. Jeg sier at jeg reiser hjem når 
jeg skal hjem til Island og også hjem 
når jeg skal hjem til Orkland. Det er 
jo slik det blir. En er hjemme begge 
steder.

En drømmedag for meg er å 
være hjemme på gården min på 
Nord-Island tidlig på våren med 
fuglesangen og alle de kjente lydene. 
Og å gå i terrenget der. For to år 
siden da jeg var der hadde jeg en 
fantastisk opplevelse. Jeg gikk for 
å finne igjen et revehi. Eddi pleide 
å gå dit og fange rever; de gjorde 
jo skade på gården. Jeg satte meg 
utenfor et revehi. Så kom det tre 
blinde reveunger ut. De gikk og 
kravlet rundt føttene mine. Det var en 
herlig opplevelse. Det er mye fugler i 
området og en veldig fin natur. 

Jeg er i mitt ess når jeg synger. Jeg er 
med i to kor: Orkdal Blandakor, samt 
et islandsk kor i Trondheim. Jeg er 
veldig glad i å synge og danse. Hver 
vinter reiser jeg til Kanariøyene og 
treffer islandske venner der. Da går 
vi ut og danser. Jeg er veldig sosial 
og liker å være sammen med folk. 

Forrige helg var jeg på kortur i Århus 
i Danmark. Vi var 180 islandske som 
var samlet. 14 kor deltok. Det var 
artig. 

Ellers går jeg på fjellturer og liker å 
plukke bær. Har hytte i Rindal. Der er 
det mye multe på mange hemmelige 
plasser! Jeg har også åtte barnebarn 
mellom fire måneder og 20 år som jeg 
liker å tilbringe tid med. 

Min bestemor var meget klok og 
hadde mange visdomsord. Hun sa: 
«Du trenger egentlig ikke noen bud, 
bare vær mot andre som du vil at 
andre skal være mot deg.» Hun likte 
å gjøre ting for andre, og jeg også 
synes det er trivelig å kunne gjøre 
en forskjell for andre. Det gir livet 
mening.

 7 kjappe

1. Gud er: det gode rundt oss

2. Jeg klarer meg ikke uten: 
 venner og slekt. Folk. 

3. Synes du verden er urettferdig? 
Ja

4. A-menneske eller B-menneske? 
A, uten tvil

5. Gudstjeneste eller søndagstur? 
Går i kirken til jul, men ikke så 
ofte ellers. Søndagstur.

6. Sofaen eller ut på tur?  Ut på tur

7. Taco eller pizza ? 
 Taco. Men, jeg liker fisk best!

Velkommen til feiring av skolestarterne våre!
Av erfaring vet vi at sommeren går som en blaff forbi oss og ny høst og skolestart 
er her før vi vet ordet av det. Også denne høsten vil vi i våre menigheter ønsker 
velkommen alle våre skolestartere til feiring av den store begivenheten. I posten 
vil det etter hvert komme invitasjon til hver enkelt, men vi vil gjerne ønske alle 
velkommen også her i menighetsbladet. Vi vil feire ei familiegudstjeneste med 
lek, undring, sang og utdeling av «Min Kirkebok 6». I tillegg satser vi på mange 
flotte stunder også etter gudstjenestene med «kirkekaffe» eller «kirkesaft» med 
noe godt attått. Her finner du en oversikt over når vi feirer skolestarterne i de 
forskjellige menighetene våre: 

søndag 14. august
Meldal kirke kl. 11.00, Moe kirke kl. 11.00, Orkanger kirke kl. 11.00 
Løkken kirke kl. 14.00, Orkdal kirke kl. 17.00 
søndag 28.august
Moe kirke kl. 11.00
søndag 25.september
Snillfjord kirke kl. 11.00

Velkommen til utdeling av kirkebok for 
4-åringene våre!
For mange barn og voksne er utdeling av «Min Kirkebok 4» til alle årets 4-åringer 
en tradisjon mange setter pris på. Mange barn gleder seg til invitasjonen 
dumper ned i postkassen og til det er «deres» tur. Denne høsten vil vi igjen feire 
familiegudstjenester med de tradisjonsrike sangene, fortellingene fra Bibelen 
og inviterer til en hyggelig stund i etterkant med noe godt å drikke og spise. 
Hele familien er hjertelig velkomne. Her finner du en oversikt over når vi feirer 
skolestarterne i de forskjellige menighetene våre:

søndag 28. august
Geitastrand kirke kl. 11.00
søndag 11. september
Orkanger kirke kl. 11.00, Orkdal kirke kl. 11.00
søndag 25. september
Snillfjord kirke kl. 11.00, Moe kirke kl. 11.00
søndag 2. oktober
Løkken kirke kl. 11.00
søndag 9. oktober
Meldal kirke kl. 11.00

En ferie å 
glede seg til
Gi trygge ferieopplevelser til familier 
som har det vanskelig

VIPPS en gave til 13130 (merket FERIE)
gi på konto 3201 52 74165

Ill
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Familien satte sine spor, og har 
fremdeles mange venner her. Anne 
Beth døde dessverre allerede i 2013 
av hjernekreft bare 47 år gammel. 
Arnfred Lunde er nå sykehusprest på 
Haugesund sjukehus. Han er fortsatt 
bosatt i det koselige huset Anne 
Beth og han bygde på Torvastad, nå 
med sin nye kone Margrethe, katten 
og bonusbarn. Arnfred er kjent for å 
suse av gårde på motorsykkel over 

Karmsundbrua til jobben dersom 
været tillater det. Og fiolinen er 
fortsatt flittig brukt, både privat og 
på jobb.

Nå er du i ferd med å fullføre fem 
aktive praksisuker her i prostiet, 
Andreas. Hvordan har det vært?
Det har vært veldig fint, og jeg er 
veldig glad for å ha hatt praksis 
her. Det har vært en veldig variert 
og jeg har møtt mange mennesker. 
Jeg har ikke blitt sammenlignet med 
foreldrene mine, men det er veldig 
mange som har fortalt meg mye om 
dem, og hvilken betydning de hadde 
da de var her. Både for menigheten 
og enkeltmennesker. Det har vært 
veldig godt å høre. Det er veldig mye 
jeg ikke visste, og som de ikke har 
fortalt selv. Jeg har fått mye gratis fra 
det, og synes det har vært veldig fint. 

Jeg har vært så heldig å få 
være i hele prostiet, mens mine 
medstudenter kun har vært i et sokn. 
Stiftspraksis er lagt opp slik at en 
skal være prest i en menighet. En skal 
erstatte en prest som er i permisjon 
eller på kurs. Jeg har blitt lagt til 
en stab, og har vært i hele prostiet. 
Børsa, Buvik, Moe, og selvsagt helt 
ut til Frøya og Sula. Og sentralt her 

i Orkdal og Orkanger. Jeg har fått 
sett mye forskjellig og truffet mange 
forskjellige folk. Området har et stort 
geografisk spenn, oppimot to timers 
kjøretur! 

Hvorfor valgte du presteyrket? Du vet 
jo mye om hvor krevende det er i og 
med at faren din er prest? Jeg tror 
nok ikke jeg har tatt så mye stiling 
til hvor mye jeg visste om det pappa 
jobbet med. Troen er det viktigste 
for meg. Det å få lov å ha en jobb 
hvor fokuset er å treffe mennesket 
med troen som bakgrunn synes jeg 
er veldig fint. Jeg opplever at jeg 
har fått et kall til å gå inn teologien 
og presteyrket etter hvert. Jeg tror 
pappa er veldig fornøyd med det. Han 
sier det jo også, og han er nok veldig 
glad for det. Han er god å dele tanker, 
erfaringer og refleksjoner med. Jeg 
synes det er spennende å høre om 
hvilke valg han har tatt og jeg innser 
at vi tenker mye likt. Utgangspunktet 
vårt er mye av det samme. Det tror 
jeg gjaldt med mamma også. Uten at 
jeg noen gang hørte det fra henne 
selv. 

Hva er det pussigste du har opplevd 
i oppholdet her? Jeg ble overrasket 
over hvor mange som visste hvem 
mine foreldre var. Jeg hadde ikke 
tenkt så mye på det i forkant, og litt 
satt ut av det. Overalt hvor jeg har 
vært er det en og annen som visste 
hvem presten eller kateketen Lunde 
var. Du må få med at det kun har 
vært positivt og koselig! Jeg har på 
en måte blitt enda bedre kjent med 
mine foreldre nå som jeg vet mer 
om hvordan de satte spor etter seg 
i Orkland. Og det er jo utelukkende 
positivt.

Du er opptatt av ungdomsarbeid. 
Tenker du at din egen alder gjør 
det lettere for deg? Du er jo relativt 
nærme ungdommen i alder.
Jeg tror min egen alder er en fordel. 
Det hjelper meg til lettere å møte 
ungdom. Men, jeg tror ikke det er det 
viktigste. Tror det viktigste er at jeg 
har stått i lederskap for ungdom og 
har mye erfaring fra det. Jeg begynte 
med ungdomsarbeid for 6-7 år siden 
i Stavanger. Følte ikke da at det var 
det beste stedet for meg; jeg manglet 
ledererfaring. Nå har jeg stått i det, 
blitt utfordret og fått ansvar, og helt 
sikkert utviklet meg mye. Jeg tror 
at jeg nå kan være en god leder for 
ungdommene. Det er viktigere for 
dem å møte noen som er ekte, ikke 
nødvendigvis de «coole». Jeg ønsker 
å være den lederen som ser dem og 
vet hva de heter. Mye bedre det enn 
å være den hippe og coole lederen. 
Det er på ingen måte avgjørende å 
forstå språket de snakker. Jeg er den 
jeg er med mine styrker og svakheter. 
En vokser mye med bare å tørre å ta 
kontakt med ungdommen. Jeg var på 
konfirmantleir på Sula nå nylig, og det 
var veldig gøy å møte konfirmantene 
der. Ungdommer er en fin gruppe å 
jobbe med. 

Du har ved en tidligere anledning 
nevnt at du liker Escape-room. Kan 
du fortelle mer om hva det er og 
hvorfor du liker det? Escape-room er 

et ganske nytt fenomen. Man blir låst 
inn i et rom i maks en time. Rommet 
er fylt av praktiske gåter/oppgaver 
som skal løses raskt. En får hint om 
løsningen. Jeg har forsøkt å lage et 
opplegg og arrangere det selv. Kalte 
det Mystery night. Med en historie 
til oppgavene. De som lager disse 
rommene bestemmer hva historien 
bak rommet er. Det kan være et 
plot av noe slag. Det viktigste er 
oppgaveløsningen og samarbeidet 
mellom de 2-7 personene som er 
med i gruppa. Det er ganske nytt, og 
veldig artig. En blir utfordret på tid 
og må samarbeide. Og lærer mye om 
både seg selv og andre.

Spiller du også et instrument? Jeg 
spiller fiolin, som pappa. Begynte da 
jeg gikk i 2. klasse på barneskolen. 
På Ungdomsskolen hørte jeg 
Måneskinnssonaten av Beethoven, 
og fikk lyst til å lære meg å spille den 
på piano. Det tok meg et år fra jeg 
begynte å øve til jeg klarte den første 
satsen. Heldigvis går den sakte! Jeg 
har fortsatt å lære meg noen flere 
stykker. Jeg har stor glede av musikk. 
Det er dessuten veldig praktisk i 
mange sammenhenger å kunne noter. 

Har du noen tanker om hvor i 
landet du kommer til å søke deg til? 
Jeg er ferdig til jul og skal levere 
masteroppgaven. Så skal jeg søke 
jobb. Jeg har lyst til å jobbe med 

ungdom. Ungdomsarbeid. Det kan 
hende jeg ønsker å bo nær Stavanger 
fordi jeg har mange venner der. I 
hvert fall noenlunde i nærheten. Det 
er tanker jeg har akkurat nå. Ellers 
har jeg ingen preferanser om sted 
ellers om hvor jeg har lyst til å ende 
opp. Jeg er veldig åpen på det.

Flere av oss har mast på deg om 
ledig stilling i prostiet og håper du har 
oss i bakhodet når du skal søke? Ja, 
det har jeg. Jeg har jo nå fått sterkere 
tilknytning til Orkdal enn jeg har til 
noe annet sted i landet. Jeg tar med 
meg erfaringen videre. Så får vi se.

Har du en favoritt blant bibelstedene, 
et motto eller noe du ønsker å dele 
med våre lesere ?
Det er mange fine bibelsteder. Jeg 
har blitt veldig glad i 2. Korinterbrev 
kap 4, v 5-10. Særlig det syvende 
verset. Det verset som sier at vi har 
den skatten i leirkrukker fordi den 
skatten skal være for oss selv, men 
ikke bare for Gud. Den er veldig 
fyldig. Det er mye. Og jeg er veldig 
glad i den. Vi kan la det verset være 
en hilsen til alle i prostiet. 

Men vi har denne skatten i leirkrukker, 
for at den veldige kraften  
skal være fra Gud  
og ikke fra oss selv. 

Åh, Lunde, ja!

Intervju med Andreas Lunde

    «Men vi har denne skatten i 

leirkrukker, for at den veldige kraften 

skal være fra Gud og ikke fra oss selv.»  

Det var mange som fikk en aha-opplevelse da 
Andreas Lunde ble presentert for menigheten som 
stiftspraktikant. Andreas Lunde er nemlig født og døpt 
på Orkanger. Det var omtrent det eneste han rakk 
også før familien: presten/kapellanen Arnfred Lunde, 
læreren/kateketen Anne Beth Lunde, storesøstrene 
Margrethe og Ingvild og lille Andreas 1 år flyttet til 
Torvastad.

Andreas dåpsdag i Orkanger kirke. Omringet av familie og faddere. 

Familien Lunde. Pappa Arnfred, 
mamma Anne Beth, Margrethe, 
Ingvild og Andreas.

Intervju av: Signy S. Hagen.

10 11



Det skjer i menighetene
dag/dato tid arrangement sted

Torsdag 11.8 15.00 Andakt Kårstuggu
Søndag 28.8 17.00 Sensommerfest Svorkmo misjonshus
Onsdag 21.9 19.30 Vårliv har møte Svorkmo misjonshus
Onsdag 5.10 19.30 Svorkmo Normisjon har møte Svorkmo misjonshus

dag/dato tid arrangement

Onsdag 22.6 11.00 Andakt Snillfjord Omsorgssenter
Onsdag 3.8 11.00 Andakt Snillfjord Omsorgssenter
Onsdag 24.8 11.00 Andakt Snillfjord Omsorgssenter
Onsdag 7.9 11.30 Besøk av biskop Herborg ifm. Bispevisitas i Snillfjord menighet Snillfjord Omsorgssenter
Onsdag 21.9 11.00 Andakt Snillfjord Omsorgssenter

dag/dato tid arrangement sted

Tirsdag 21.6 11.00 Sangstund Løvbytunet
Onsdag 22.6 11.00 Andakt Meldal Helsetun
Onsdag 6.7 10.00 Pilegrimsvandring Oppstart fra Coop Prix Å
Juli Pause i besøkstjenesten. Oppstart i august. Meldal Helsetun
Søndag 11.9 Ca.13.00 Sponsorløp til inntekt for menighetenes misjonsprosjekt. Kølmoen

Onsdag 28.9 18.00 Frivillighetsfest Storås Samfunnshus

dag/dato tid arrangement sted

Torsdag 23.6 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Torsdag 23.6 17.00 St. Hansfeiring Søvassli Ungdomssenter 
Torsdag 23.6 19.00 St. Hansfeiring Arr: Vårliv NMS Songosen
Torsdag 30.6 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Torsdag 7.7 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Torsdag 14.7 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Torsdag 21.7 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Torsdag 28.7 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Torsdag 4.8 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Søndag 7.8 14.00 Fjellkonsert med Emilia Lindberg Søvassli Ungdomssenter
Torsdag 11.8 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Torsdag 18.8 11.00 Andakt Orkdal Helsetun

Fra Aug/sep 17.30 Barnesang (8 mnd. – 6 år) starter opp.  
Dato annonseres på facebooksiden ”Kirka i Orkland” Orkdal menighetshus

Mandag 22.8 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Mandag 22.8 17.30 – 19.00 Simen Orkdal menighetshus
Torsdag 25.8 11.00 Andakt Orkdal Helsetun
Mandag 29.8 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Onsdag 31.8 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Helga 2.9 – 4.9 Fjelleir for voksne, Egil Sjaastad taler Søvassli Ungdomssenter
Søndag 4.9 16.00 Orkdal Normisjon har møte Søvasskjølen fjellkirke
Mandag 5.9 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Helga 9.9 – 11.9 Wild Camp – alder 10-12 år Søvassli Ungdomssenter
Mandag 12.9 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Onsdag 14.9 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus

Søndag 18.9 17.00 Søndagssamling. 
Tale, sang, ettermiddagskaffe. Søndagsskole. Orkdal menighetshus

Mandag 19.9 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Mandag 19.9 17.30 – 19.00 Simen i Orkdal menighetshus Orkdal menighetshus
Mandag 26.9 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Onsdag 28.9 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Lørdag 1.10 16.00 Bibeltimer v/Egil Sjaastad Arr. NLM Orkdal misjonsgruppe Orkdal menighetshus

Helga 8.10 – 9. 10 Mixleir for besteforeldre og barn m.m. Søvassli Ungdomssenter

dag/dato tid arrangement sted

Torsdag 14.7 10.00 Andakt Elvepromenaden
Torsdag 28.7 10.00 Andakt Elvepromenaden
Torsdag 11.8 10.00 Andakt Elvepromenaden
Onsdag 17.8 11.00- 13.00 Kirka på Amfi Amfi Orkanger
Torsdag 25.8 10.00 Andakt Elvepromenaden
Tirsdag 6.9 11.00 – 13.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Onsdag 21.9 11.00 – 13.00 Kirka på Amfi Amfi Orkanger
Lørdag 1.10 14.00 Korkafé med Orkla Gospelkor Flerbrukshuset i Idrettsparken
Tirsdag 4.10 11.00 – 13.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus

Nytt kurs i Babymassasje og babysang!
For våre aller, aller minste og deres foreldre vil vi gjerne minne om at vi Høsten 2022 begynner 
nytt kurs i babymassasje og babysang. Første samling er allerede onsdag 31. august kl.12.00-
14.00 på Orkdal menighetshus på Fannrem. Vi møtes til sammen fem onsdager: 31.august, 
14.sept, 21.sept, 28.sept og 5.oktober. Kurset vil koste 300 kroner. Dette inkluderer enkel 
massasjeolje og enkel matservering i etterkant av massasje og sang. Det er mulig for de større 
barna (8 mnd +) og deres foreldre å være med på kun sang og mat om ønskelig. Dette vet vi 
er etterlengtede og flotte sosiale samlinger for både de små men ikke minst dere foreldre og 
foresatte. 
Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål om noen av disse tiltakene? 

Ta kontakt med menighetspedagog Liv Randi H. Sødal
E-post: ls282@kirken.no - Mobil: 988 10 996

snillfJord

960 43 274              
Løypstrengen 14, 7300 Orkanger 

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

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

Tlf. 404 43 471
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Sommer og ferie er en nødvendig 
ladestasjon. Det er ikke bare el-
biler som trenger lading. Også vi 
mennesker trenger energi for ikke å 
gå tom for krefter. Vi har behov for å 
koble oss til steder og kilder som gir 
energi til våre liv.

Sommeren er en rasteplass i livet for 
ubekymretheten og livsgleden. Vi kan 
ta vare på øyeblikket. 
Vi får stoppe opp å nyte å være 
tilstede akkurat nå. Vi kan oppleve 
landskapet, nyte strandblomsten, 
måkeskrik og bølgeskvulp. Vi kjenner 
at hjertet slår ekstra når vi sitter på 
berg og dalbane på Tusenfryd. Eller 
barna blir litt skremt av et møte med 

kaptein Sabeltann i Dyreparken. 
Ha tid til å møte mennesker. Reise 
på fremmede steder, møte andre 
kulturer og matretter. Kjenne at vi 
lever.

Vi trenger heller ikke reise langt 
for å få med oss gode opplevelser. 
Vi kan være med på konserter på 
Olavsfestdagene. Vi kan bli med på 
sommerens (frilufts)gudstjenester 
som arrangeres av menighetene 
her i Orkland. Eller vi kan også gå 
(pilegrims)turer sammen. Slik var 
det forresten mest av da Mesteren 
gikk sammen med disiplene. Da var 
det ofte turer på sjøen og på fjellet 
i tilknytning til møtene og talene. 

De delte både opplevelser og mat 
sammen og fikk en helt annen 
fellesskapsfølelse enn bare å stirre i 
nakken på personen foran seg.

I naturens egen katedral føler mange 
en kontakt med Han som har skapt 
naturens årstider og som har reist en 
himmel over våre liv.
Gud unner oss å nyte alt som er 
godt. Gjennom sommerens gleder 
og gjennom alle Guds gaver fra hans 
hånd lades vi opp til å få energi og 
kraft til å leve våre liv under Guds 
velsignelse.

Jon Nilsen
Sokneprest Snillfjord menighet

Sommer og ferie 
som ladestasjon
Jeg ser fram til sommer og ferie med mange 
fine opplevelser. Solen setter ikke bare farge 
på vinterbleke kropper. Den gjør tilværelsen 
lysere og gir energi til livsutfoldelse.

Sommeren er en rasteplass i livet 

for ubekymretheten og livsgleden. 

Vi kan ta vare på øyeblikket. 

Jon Nilsen

Konfirmanter i våre menigheter
Våren 2022

Soknepresten

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

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.

Nils Ole Snildalsli Vuttudal, Marwin 
Appel.

Casper Sletvold Lukkedal, Joakim 
Holmen, Linnea Schevik, Jørgen 
Mikkelsen, Emil Kvam.

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, 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.

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.

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, 
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.

Lyst til å annonsere i 
menighetsbladet?

ta kontakt med 
Signy S. Hagen   928 09 869
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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

Marija Cubrilo Druzianic er en av fire kantorer i 
Orkland-menighetene. De andre er Johanne Bjørkhaug, 
Barbara Wrobel og Piotr Wrobel. På folkemunne kaller 
vi dem organister, men det er ikke en beskyttet tittel.
Marija er oppvokst med den katolske 
kirke i Serbia. Da hun kom til Norge 
for få år siden, ble hun medlem i Den 
norske kirke. Her føler hun seg mer 
hjemme med sin tro.
Hun opplever at Den norske kirke 
setter pris på kirkemusikere. Det 
jobbes med rekruttering, det er gode 
muligheter for videreutdanning og et 
god miljø.

Gudstjeneste, vigsel, begravelse; 
det foregår en flyt mellom ord og 
toner, et nøye samspill mellom litturg, 
klokker, organist og menighet. Det 
skapes noe i fellesskap. Viktig med 
rytme og balanse, mellom det som 
sies og synges, og stillhet. Innenfor 
en tilsynelatende stram ramme, er 
det frihet og rom for improvisasjon, i 
følge Marija. Dette er noe jeg aldri har 
tenkt på...
Organisten må tilpasse lengden av 
det som spilles til det som foregår i 
kirken: lengden på prosesjonen, antall 
nattverdsgjester, hvor lang tid penge-
ofringen tar. Hun må finne en god 
avrunding og overgang til det neste 
som skal skje. Det lille sladrespeilet 
er uunnværlig.

Salmetekstene må hun gå nøye inn 
i. Helst finne salmer der teksten 
nyanserer og utdyper dagens 
prekentekst. For å få frem innholdet 
i en salme, legger hun på forskjellige 
klanger, for på den måten å forsterke 
musikalsk det som sies i det enkelte 
vers. Marija tror at arbeidet med 
salmetekster har gjort henne bedre i 
norsk.

Marija er tilknyttet Agdenes og 
Snillfjord sokn. Her må hun bli kjent 
med den lokale tradisjonen. Hva 
er aktuelt for menighetene, og hva 
liker de her? Hun setter stor pris på 
tilbakemelding, snakker med folk på 
kirkekaffen.  Folk er flinke til å komme 
med tilbakemeldinger og forventning 
til musikken. Jeg snur kanskje ikke 
alltid kappen etter vinden, men 
ønsker også å utfordre litt. Gjerne gi 
folk noe de ikke visste at de ville ha.

Salmekveld er et fint arrangement 
der en kan få oversikt over hva folk 
liker og ønsker, og samtidig prøve ut 
noe nytt. I en uformell atmosfære å 
kunne øve sammen på nye salmer. 
Det finnes mange fine “nye” salmer 
med et språk som ligger nærmere 

slik vi uttrykker oss i dag. En salme 
som ble populær veldig raskt var 
“Måne og sol”, som kom på midten 
av -70-tallet. Mye godt arbeid ble 
gjort i Den norske kirke på den tiden. 
I de senere år er det laget en digital 
salmedatabase, et godt hjelpemiddel 
for oss som jobber i kirken.  Det er 
viktig å ta inn nye salmer, og samtidig 
møte behovet for gjenkjennelse og 
tilhørighet ved å kunne synge med.
 
Ved to av livets viktige sermonier, er 
det vanlig at de berørte vil sette et 
personlig preg på det som skal skje. 
Ved valget av kirkelig sermoni ved 
bryllup og begravelse, er det visse 
elementer som følger med. Når det 
gjelder det musikalske er det mange 
muligheter, ofte mer enn det folk 
forventer. Marija ønsker gjerne å 
snakke med de involverte, og komme 
dem i møte. “Men jeg er ingen juke-
box”, sier hun. Vi kirkemusikere er en 
ressurs i kirka, og vil gjerne at folk 
skal bli fornøyde.
Viss jeg skulle ta frem en salme som 
jeg er blitt spesielt glad i, må det bli 
“Din hånd i min”, skrevet i  2004 av 
Eivind Skeie, og tonesatt av hans 
sønn Sindre Skeie. Den fant sin vei 

frem blant brudeparene og ble en av de mest populære 
salmer i bryllup, mest sannsynlig på grunn av at i 
teksten henvender de seg direkte til hverandre. Teksten 
er kjønnsnøytral, og er tatt med med i utvalget i 2017 i 
tråd med Ny vigselsliturgi.

Musikk kan nå inn til oss og gi opplevelser der ord 
kommer til kort. Lydbølgene flyter gjennom kirka og 
i kroppen. I kirkerommet med sin kunst og arkitektur, 
kan musikken gi oss gode felles opplevelser. Meditativ 
musikk skaper en atmosfære som kan gi rom for å 
komme i kontakt med følelser.
Nordmenn er flinke til å bruke naturen til å få kontakt 
med sitt indre, bare naturlige lyder bryter stillheten. I 
kirka kan musikken gi lignende opplevelser.

Takk Marija, for et innblikk i en kirkemusikers arbeid. 
Og vi deler ønsket om at alle som kommer til kirka 
skal få gode (opplevelser i ord og toner) musikalske 
opplevelser!

Tekst og foto: Liv Inger Kvalheim

Salmekveld er et fint arrangement 

der en kan få oversikt over hva folk 

liker og ønsker, og samtidig 

prøve ut noe nytt.

Med menigheten i 
sladrespeilet

Velkommen !
Ta vel imot Anne Guro Nesteby 

Grette, som skal vikariere i 
prestetenesta i Orkland 

 fra 27.6. t.o.m. 14.8. Ho er ferdig med  
3. året på teologistudiet. 

Vi ønsker henne lykke til, og håper ho 
får ein fin sommar i Orkland!
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Hvorfor er du 
frivillig i kirka? 
Hva er det fineste 
du får oppleve?

Vart spurt om å stille til valg i 
menighetsrådet, og det sa eg litt 
nølande ja til. Angra ikkje på det, for 
gjennom arbeidet der har eg blitt kjent 
med mange flotte folk, både frivillige og 
dei som jobber i kirka. Er også med og 
driver babysang i kirka, og det er jo eit 
høgdepunkt kvar måned.

Jeg har i mange år vært tekstleser 
ved gudstjenester, og det er med på å 
løfte en gudstjeneste når jeg får delta 
aktivt.

heidi bjørkås 
ljøkjel
Orkland

- Er medlem i kirka, og det 
som skjer der er avhengig av 
at også frivillige stiller opp 
og gjer ein jobb. Den lokale 
kirka er gjennom livet og 
året, eit viktig knutepunkt 
for folk flest. Så det er viktig 
å stille opp så den blir holdt 
levande.

- Jeg er veldig glad i kirka, 
den har vært mitt arbeidssted 
i mange år. Men det er også 
viktig for meg å være med 
som frivillig. 

 liv inger kvalheim
Snillfjord

Kirkevergen
Maidagene i Trøndelag kan by på litt av hvert. 
I år kunne vi endelig feire konfirmasjon og 
konfirmanter på skikkelig vis, uten alle tidligere 
pålagte restriksjoner. 

I løpet av mai og første helga i juni så har det vært konfirmasjoner i de 
fleste kirkene våre og i samtlige åtte sokn og menigheter. Det er stor 
stas å kunne gjennomføre konfirmasjoner på tradisjonelt, godt og solid 
vis – og til glede for de over 160 konfirmantene med familie, slekt og 
venner! Det er vi i kirka i Orkland veldig glade, stolte og takknemlige 
for! Gode og dyktige medarbeidere og frivillige har gjort dette mulig, og 
en stor takk rettes til alle som står på og driver godt arbeid framover! 
I år ble det også endelig mulig å kunne møtes og feire 17. mai og 
Grunnlovsdagen på ny, for første gang siden 2019! To år med pandemi 
har gjort noe med folk, og mange har nok savnet både samvær og 
nærhet. Endelig kan vi møtes uten å holde meteren og avstand. Endelig 
kan vi være sammen og til stede! Og alle er hjertelig velkomne!
Det pågår en god del omfattende vedlikehold- og bygningsprosjekter 
for og rundt kirkene og ved gravplassene i Orkland kommune for tiden. 
Kommunen bevilget i 2020 midler til restaurering av Geitastrand kirke. 
Der er arbeidet nå godt i gang for vedlikehold av gammel bordkledning 
og restaurering vinduer. Grunnmuren for kirka er pusset opp, det blir 
også nye takrenner og nedløp og vannet fraktes vekk. Det er startet 
arbeid med nytt gjerde, og det jobbes med å få på plass festeforhold og 
formaliteter for hjemmel av grunn. Mye begynner å komme på plass!

I Ingdalen har det, endelig og omsider, vil nok kanskje mange si, 
kommet opp HC-vennlig WC. Den gamle doble utedoen tas det fortsatt 
vare på, i tilfelle noen skulle savne gammeltida noe veldig og har det 
godt i minnet at alt var bedre før. Mye var kanskje bedre før, og noe 
blir også heldigvis bedre med tiden. Uansett, av andre nyvinninger det 
jobbes med, så er det verdt å nevne navnet minnelund. Dette er noe 
vi ivrer etter å få på plass ved de aller fleste gravplassene i Orkland 
kommune, helst ved samtlige gravplasser. Pr. dags dato så er det 
navnet minnelund i Orkdal, Løkken og Meldal. Det prioriteres å sørge for 
navnet minnelund ved Orkanger gravplass og ved Den Gode Hyrde på 
Orkanger. Dette har vært et sterkt behov lenge og over mange år, og i 
fjor ble det bevilget penger fra kommunen til dette formålet. Det er vi 
svært takknemlige for!
En riktig god sommer ønskes dere alle! Ta vare på hverandre!

Silje Ysland
kirkeverge i Orkland

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

19. juni – 2. søndag i treenighetstiden
Laksøybygda 11.00 - Friluftsgudstjeneste

26. juni – 3. søndag i treenighetstiden
Moe kirke 11.00 – Gudstjeneste
Nyplassen 11.00 – Friluftsgudstjeneste
Orkanger kirke 11.00 – Gudstjeneste med konfirmantjubilanter
Orkdal kirke 13.00 – Gudstjeneste

3. juli – 4. søndag i treenighetstiden
Geitastrand kirke 11.00 – Gudstjeneste hvis dåp
Løkken kirke 11.00 – Gudstjeneste
Gamle Vuttudal og Skorild skole kl. 12.00 - Friluftsgudstjeneste

10. juli – 5. søndag i treenighetstiden
Moe kirke 11.00 – Gudstjeneste

17. juli – 6. søndag i treenighetstiden
Orkdal kirke 11.00 – Gudstjeneste
Thamspaviljongen 13.00 – Gudstjeneste

24. juli – 7. søndag i treenighetstiden
Meldal kirke 11.00 – Gudstjeneste
Snillfjord kirke 11.00 - Gudstjeneste

31. juli – 8. søndag i treenighetstiden
Søvasskjølen fjellkirke 11.00 – Gudstjeneste

7. august – 9. søndag i treenighetstiden
Orkdal kirke 11.00 – Gudstjeneste
Thamspaviljongen 13.00 – Gudstjeneste

14. august – 10. søndag i treenighetstiden
Meldal kirke 11.00 – Familiegudstjeneste med årets skolestartere
Moe kirke 11.00 – Familiegudstjeneste med årets skolestartere
Orkanger kirke 11.00 – Familiegudstjeneste med årets 
skolestartere
Løkken kirke 14.00 – Familiegudstjeneste med årets skolestartere
Orkdal kirke 17.00 – Familiegudstjeneste med årets skolestartere

21. august – 11. søndag i treenighetstiden
Orkanger kirke 11.00 – Regnbuemesse i forbindelse med 
OrklandsPride

28. august – 12. søndag i treenighetstiden
Geitastrand kirke 11.00 – Familiegudstjeneste med årets 
skolestartere og utdeling av 4-årsbok.
Meldal kirke 11.00 – Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon
Løkken kirke 14.00 – Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon
Orkanger kirke 17.00 – Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon
Orkdal menighetshus 17.00 – Gudstjeneste og årsfest i Orkdal 
menighet

4. september – 13. søndag i treenighetstiden
Løkken kirke 11.00 – Gudstjeneste med konfirmantjubilanter
Orkdal kirke 11.00 – Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon 
Snillfjord kirke 11.00 – Gudstjeneste med konfirmantjubilanter
Moe kirke 19.00 – Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon

11. september – Vingårdssøndagen
Geitastrand kirke 11.00 – Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon
Meldal kirke 11.00 – Gudstjeneste 
Orkdal kirke 11.00 – Familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok
Orkanger kirke 11.00 – Familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok

18. september – 15. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i våre menigheter

25. september – 16. søndag i treenighetstiden
Snillfjord kirke 11.00 – Gudstjeneste og høstfest. 
Utdeling av 4 og 6-årsbok
Moe kirke 11.00 – Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok
Orkdal kirke 11.00 – Gudstjeneste

2. oktober – 17. søndag i treenighetstiden
Geitastrand kirke 11.00 – Gudstjeneste med konfirmantjubilanter
Løkken kirke 11.00 – Familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok
Orkdal kirke 11.00 – Gudstjeneste med konfirmantjubilanter

9. oktober – 18. søndag i treenighetstiden
Meldal kirke 11.00 – Familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok
Moe kirke 11.00 – Gudstjeneste med konfirmantjubilanter
Orkanger kirke 11.00 – Gudstjeneste

16. oktober – 19. søndag i treenighetstiden
Meldal kirke 11.00 – Gudstjeneste med konfirmantjubilanter
Snillfjord kirke 11.00 - Gudstjeneste

23. oktober – 20. søndag i treenighetstiden
Moe kirke 11.00 – Gudstjeneste
Orkdal kirke 11.00 – Gudstjeneste

30. oktober – bots- og bønnedag
Orkanger kirke 11.00 – Gudstjeneste
Orkdal kirke 11.00 - Gudstjeneste

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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Takkeannonser

Takk til Meldal menighet for den fine blomsten jeg fikk på 80-årsdagen min.
Bjørg Syrstadeng

Takk for blomster, omsorg og varme tanker ved Svein sin bisettelse.
Ingeborg Skjølberg

Hjertelig takk for oppmerksomheten på 90-årsdagen min
Eldbjørg Mesteig

Takk for hilsener, blomster, besøk og omsorg ved vår kjære datter Gøril sin bortgang. Takk for gaven til kreftsaken. 
Marie og Eirik Bredesen

Takk for minnegave i forbindelse med Nils Snoens bortgang.
Meldal Spelemannslag og Meldal Trekkspillklubb

Takk for vennlig deltakelse i anledning Tora Solems bortgang og begravelse. 
En spesiell takk til Orkdal Helsetun avd. 3 2.

Asbjørn Solem m/ familie

En varm takk for blomster, minnegaver og hilsener ved vår kjære Odd Druglis bortgang.
Randi, Jørn Arild og Erik m/ familier

Takk til Løkken menighet for den fine planten jeg fikk på 92-årsdagen min.
Borghild Ringli

Hjertelig takk for gaver og blomster på 90-årsdagen min. Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk.
Aslaug Holte

Tusen takk for minnegaven i forbindelse med Asbjørg Kristine Opøien sin begravelse.
Meldal Sanitetsforening

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med Einar Fossmo sin bortgang og begravelse. 
Takk til Meldal Helsetun for god omsorg og pleie.

Familien

Tusen takk for all oppmerksomhet, deltagelse, blomster og minnegaver ved 
vår kjære Asbjørg Kristine Opøiens bortgang og begravelse.

Jon Egil og Turid med familier

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og minnegaver til Storås Samfunnshus i forbindelse med vår mor Ellen Sørløkk sin 
bortgang. Takk også til ansatte ved Meldal Helsetun for god pleie og omsorg.

Fra Gerd, Elin og Gøril m/fam.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og vennlig deltakelse ved Arne Holte’s bortgang. 
Stor takk til Meldal Helsetun og Hjemmesykepleien i Meldal for god og omsorgsfull pleie.

Åsta
Arvid

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 9. september

           

Pilegrimsvandring 
6. juli kl. 10.00

Velkommen med på pilegrimsvandring på 
Gudbrandsdalsleden. Vi starter turen ved 
Coop Prix Å og følger leden til Meldal kirke og 
avslutter i Løkken sentrum. Underveis blir det 
andakt i Meldal kirke. Ta med egen mat og 
drikke. Ingen påmelding. Kontakt: diakon Magne 
– mk862@kirken.no

Sponsorløp 
11. september på Kølmoen

Meldal og Løkken menigheter arrangerer sponsorløp 
til fordel for menighetenes misjonsprosjekt. Dette skjer 
i etterkant av søndagens gudstjeneste i Meldal kirke. 
Finn dine egne sponsorer som gir et beløp pr. runde, 
som er ca. 2 km. Gå, sykle eller løp det antall runder 
du klarer på én time, og da har du samlet inn til gode 
formål. 

Frivillighetsfest 28. september kl. 18.00

Alle som på ulike måter bidrar i Meldal og Løkken menigheter inviteres til middag, underholdning 
og spennende foredrag i Storås Samfunnshus. 

- Ønsker du delta kan du sende en e-post til diakon Magne Krogsgaard: mk862@kirken.no
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Snillfjordkonfirmanter 
på tur

Lørdag 14. mai dro 
konfirmantene i Snillfjord 
menighet på tur til Orkanger 
for å markere at konfirmantåret 
snart var ved veis ende. Her ble 
det bowling og pizza, ei hyggelig 
stund sammen med foreldre, 
kantor Marija, klokker Leslie og 
Jon prest. 

Barnehagebesøk med formidling 
av påskebudskapet ble veldig 
godt mottatt. De som fikk besøk 
var Å, Grefstad, Storås og 
Løkken barnehager.

Påskeandakt ved Ogjerdhøylu 
skjærtorsdag, fint vær og god 
stemning.

Påskevandring for 9. - og 10. 
åringer ved Løkken kirke med 
diakon Magne og trosopplærer 
Heidi.

Påskegudstjeneste i Meldal 
kirke for 1.-4. trinn Meldal 
Barneskole- og Ungdomsskole. 
Grunnet pandemien ble 
skolegudstjenesten før jul avlyst.

Påskemåltid i Løkken kirke etter 
gudstjenesten skjærtorsdag.

Oppstart av Baby- og 
småbarnssang med trosopplærer 
Heidi Snuruås. Her fra første 
samling i kirkestua på Løkken.

Livets gang

 dØPte
  løkken
01.05. Celia Krokstad

 Meldal
20.03. Anders Granheim
20.03. Emilie Alstad Landrø
20.03. Hedda Stene Rye
10.04. Ane Sørløkk
10.04. Lina Resell
10.04. Fia Filseth Sandvik
10.04. William Wiik Bruaas
17.04. Peder Sørmo

 Moe
13.03 Astrid Haugen
 Varg Rørseth Kvaale
03.04 Irwin Hansen Holstad
 Othilie Trondsdotter Staveli
 Linda Mihalova Hårstad
17.04 Erik Bjerknesli
08.05 Christian Angel Barikmo

 orkanger
04.05 Sebastian Røttereng 

 orkdal
20.03 Alida Slørdahl Ysland,
 døpt i Søvasslia ungdomssenter.
17.04 Amelia Arsapakdee Gjønnes
09.05 Akosua Nyarko Kontoh

  ViGde
  Moe
22.04 Ola Eldar Hoston og Marius Sunde  
  Tvinnereim, Trondheim

  dØde
  Geitastrand
12.04 Magnhild Vorseth f. 1934

   løkken
07.05. Kjellrun Lillian Haugen f. 1932

  Meldal
06.03. Målfrid Nergård f. 1932
25.03. Odd Noralf Drugli f. 1936
28.03. Audny Steien f. 1920
04.04. Asbjørg Kristine Opøien f. 1940
05.04. Ellen Sørløkk f. 1928
22.04. Olaug Sugustad f. 1940
22.04. Gunnar Holstad f. 1944
23.04. Einar Fossmo f. 1932
26.04. Marie Gorseth f. 1920
04.05. Arne Holte f. 1934
09.05. Olav Bjørnås f. 1938

  orkanger
08.03 Gunvor Inger Arntzen f. 1923
17.03 Grethe Anne-Lise Knutsen f. 1945
26.03 Svein Skjølberg f. 1962
29.03 Gerd Solbu f. 1938
14.04 Alf Grødal f. 1946
18.04 Marit Lovise Olsen f. 1944
24.04 Rigmor Moe Leknes f. 1945
25.04 Kari Blåsmo f. 1941
06.05 Turid Esther Bryne f. 1937

 orkdal
16.03 Arvid Wenn Sundli f. 1937
 Henning Tømmervik f. 1972 
22.03 Tora Solem f. 1936
25.03 Helga Helland f. 1931
31.03 Magne Sagfjæra f. 1940
02.04 Baard Olav Bakk f. 1940
08.04 Marit Krognes f. 1943
12.04 Magnar Skjenald f. 1936
16.04 Heidi Hestnes f. 1959
20.04 Johanne Asphjell f. 1926
21.04 Magna Sæterbakk f. 1926
25.04 Aase Sølberg f. 1952
07.05 Anton Bjørkli f. 1933

 orkland
10.04 Valborg Brekken f. 1933

 snillfjord
03.03. Asbjørn Berg f. 1939
02.04. Ingrid Snildal f. 1934
04.05. Ingeborg Gustava Fugløy f. 1929

Tilbakeblikk

Skikkelig 
konfirmantfest 
I Orkanger menighet har vi de 
siste to årene vært så lei oss for 
at vi ikke har fått stelt i stand en 
skikkelig konfirmantfest for våre 
konfirmanter og deres foresatte. 
Men i år ble det, og det til 
gangs. Pizza, allsang, kakebord, 
åresalg, quiz og god stemning. 
Vi dekket bord for til sammen 
160 mann i OIFs flerbrukshus, 
mange frivillige fra menigheten 
var i sving som loddselgere, 
kakebakere og sørget for en 
minnerik kveld. Takk for lånet av 
så fin ungdom dette året! 

Kirkegårdsdugnader
Over heler Orkland har våre 
frivillige samlet seg for å 
gjøre kirkegårdene våre fine 
til ny sommersesong og for 
at uteområdene våre skulle 
være flottest mulig under årets 
konfirmasjoner. Vi takker for 
hver og ens innsats i alle våre 
menigheter. Her finner ett 
blinkskudd fra dugnaden ved 
Snillfjord kirke dette året.  
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Lyst til å gi en gave 
til menighetsbladets arbeid?

merket «orkland menighetsblad»
Eller bruk konto.nr 4270 22 37909

FULLDISTRIBUSJON
returadresse:
Orkland kirkekontor
Postboks 4
7321 Fannrem

Takk!

Vipps #741222 

NO - 4182

Kontrasten blir stor til 1. påskedag i år, hvor jeg fikk spille 
til en fin flokk på fjellkirka og høre en inspirert prost 
Dagfinn Thomassen vitne om ham som har overvunnet 
mer enn Koronaens virkninger ved sin oppstandelse fra 
de døde.  
I etterkant opplyser prosten at pandemien ikke la noen 
begrensninger på påskefeiringen i menighetene dette 
året. Prestene har rapportert om god oppslutning om 
påskens gudstjenester. Noen steder var frammøtet 
større enn tidligere år. Folk virker innstilt på å møtes igjen 
og ta tilbake de mange og gode sosiale arenaer som 
menighetene tilbyr. Det sier prosten seg glad for: «Det er 
jo i møte med hverandre at vi blir til. «Ingen av oss lever 
for seg selv», sier Paulus. Han har helt rett. Vi er skapt 
relasjonelt og lever våre liv i relasjoner fra vugge til grav.»
Prosten forteller også om et spesielt inntrykk fra 
påsken, som kanskje forklarer hans inspirasjon under 
gudstjenesten 1. påskedag: 
«Jeg hører «sangtimen» i NRK P1+ hver påskemorgen. 
Der kommer påskesalmene på løpende bånd. Et 
høydepunkt er når mine gode venner Ragna og Trond 

Dahlen gjør «Å, salige stund uten like.» Det er et opptak 
som er bortimot 40 år gammelt, men har en enorm 
slitestyrke fordi oppstandelsesbudskapet er høyst 
levende og relevant i vår tid. Kirkens første og fremste 
oppgave er å «tale livets ord i dødens verden.»»

John Egil Bergem

Påskefeiring på normalt vis
Noe av det med Koronaepidemien for kirken, var at den tok fra oss to påskefeiringer. 
Tross noen småsamlinger og TV-gudstjenester forsvant mye av høytidsopplevelsen. 
Min markering 1. påskedag 2020 er et eksempel: Etter å ha heist flagget ved 
Orkanger kirke 1. påskedag 2020, gikk jeg inn i kirka, satte meg ved orgelet og spilte 
noen påskesalmer for meg selv. Det var det hele. 


