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Tenkerne i opplysningstiden på 1600- 
og 1700-tallet gjorde vitenskap, 
fornuft, frihet, toleranse og framskritt 
til nye idealer og autoriteter. Samtidig 
gikk de i økende grad til angrep på 
religiøse sannheter og troen på Gud. 

Marxismen så fram mot et klasseløst 
samfunn etter at arbeiderne 
hadde tatt kontrollen over 
produksjonsmidlene, mens religion 
var «opium for folket». 

I etterkrigstiden har troen på 
økonomisk velstand og vekst gått 
hånd i hånd med internasjonalt 
samarbeid, frihandel og fredsarbeid. 

Felles for mange ulike politiske og 
filosofiske retninger, er en tro på at 
mennesket kan skape gode liv for 
alle ved hjelp av kunnskap, teknisk 
utvikling, økonomi og sunn fornuft. 
En fellesnevner er også at det ikke 
er bruk for religion – vi klarer oss så 
godt uten. 

Velstandsutviklingen har vært 
betydelig, og en periode gikk til og 
med antall voldelige konflikter ned. 
Vesten har opplevd en sekularisering, 
der kristen tro har blitt sett på som 
mindre og mindre relevant.  

Men ulike forsøk på løsninger har 
ikke ført helt fram til det gode liv. 
Kommunismen i øst kollapset etter 
å ha forbrukt utallige menneskers 
liv og frihet. Frihandel har ikke bare 
skapt vekst, men også skiller, der 
store grupper faller utenfor. Forsøket 
på å holde Europa sammen gjennom 
frihandel og tett samarbeid trues av 
nasjonalisme, og den kalde krigen 
har gjenoppstått ved en varm krig i 

Ukraina. At våre forsøk på å skape 
det gode liv er i ferd med å ødelegge 
klimaet, burde kanskje vært nevnt 
først.

Selv i vårt fredelige og rike hjørne 
merker vi de store endringene rundt 
oss. Men også hos oss sliter mange 
med livene sine. Psykiske lidelser, 
utenforskap, ensomhet og andre 
problemer øker, til tross for at vi 
rangeres som verdens nest beste 
land å bo i, og til tross for at flere 
synes å definere ut kristen tro. 

Kristent liv handler ikke om noe som 
skjer bare en gang når livet her er 
slutt, men om en evighet som starter 
nå. Derfor er det en viktig del av 
kirkens oppdrag å hjelpe folk som 
trenger det. Dette oppdraget deler 
vi både med myndigheter og mange 
andre frivillige organisasjoner. Derfor 
kan og vil kirken samarbeide bredt 
om ganske mye uten å stille bestemte 
vilkår. Kirkens diakoniarbeid er 
egentlig betingelsesløst. 

I menighetsbladet vil vi gjerne skrive 
om og heie på alt som gjøres for at 
de som bor i Orkland skal ha gode 
og meningsfylte liv. Det kan du lese 
om i flere artikler og intervjuer i dette 
nummeret. 

Men hvis kristendom bare handlet om 
å gjøre godt fordi det generelt anses 
rett, ville det knapt hatt noen mening 
med en egen kirkeorganisasjon. 
Kristen tjeneste springer ut av en 
tro på et budskap om en som led og 
døde for at vi skal få leve. Den troen 
er ikke avhengig av om vi lykkes i 
vårt hverdagslige strev eller i å løse 
verdensproblemene. Av denne troen 

følger det også en inspirasjon og 
plikt til å gjøre godt, eller som Paulus 
uttrykker det: «Vi er skapt i Kristus til 
gode gjerninger som Gud på forhånd 
har lagt ferdige for at vi skal gå i 
dem». 

Vi gir ut menighetsbladet fordi vi er 
overbeviste om at dette budskapet 
har noe å gi mennesker i dag, enten 
de lykkes eller mislykkes i livet. 
Men særlig når livet går i motbakke, 
ligger det styrke i dette budskapet. 
Det er lett å tenke seg grunnen til at 
det er stor etterspørsel etter bibler i 
Ukraina for tiden. I dette bladet kan 
du forresten lese om ukrainere som 
ble invitert til gudstjeneste i Snillfjord 
kirke. Du kan også lese om et stort 
etisk spørsmål som er aktuelt: Kan 
krig forsvares etisk? Ellers finner du 
bl.a. omtale av mange gudstjenester 
og andre arrangementer som du kan 
bli med på i oktober og november. 
Mens du venter på disse møtene, kan 
du f.eks. lese Magne Krogsgaards 
andakt. 

God lesing!

John Egil Bergem
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før og nå
I kirkelige sammenhenger har vi gjennom mange år vært 
velsignet med mye frivillig arbeid, der hovedtanken har 
vært å bygge menighet og rom for flere. Tider endrer 
seg og jeg hører folk snakke om at dugnadsånden nok 
fortsatt er der, men ikke i samme omfang som før. Vi har 
fortsatt mange gode frivillige i våre menigheter, men det 
har gjennom årene også blitt færre av dem. Menighetene 
er aldeles avhengige av frivillige, nå som før.

oppgavene
Mange av dere som leser Til Stede er frivillige i 
menighetene – eller har vært det på et tidspunkt. 
Mange har sittet i menighetsråd, forskjellige utvalg, 
har hjulpet til i gudstjenester eller arrangement, kokt 
kaffe, besøkt andre, stekt pizza til ungdommer, vært 
på kirkegårdsdugnad, osv. Lista er lang og variert, 
på samme måte som vi alle er forskjellige og ikke 
nødvendigvis har lyst til å gjøre de samme tingene. Du 
som leser dette, er hjertelig velkommen til å bidra med 
noe du syns er artig og i det omfang som passer deg.

Meningen med livet
Den norske filosofen Einar Duenger Bøhn har skrevet 
boka «Meningen med livet» og han konkluderer i 
boka at han har kommet frem til at meningen med 
livet er «forbedringspotensialet i verden». At det er 
forbedringspotensial i livet ditt, gir deg en grunn til å 

stå opp om morgenen. Og der er det mye ulikt som kan 
forbedres: Alt fra hvordan du lager kaffen din, til måten 
du møter mennesker på, osv. 

hender og føtter
Som frivillig er du med på å forbedre andre sin hverdag; 
du gjør noe som gagner andre på kort eller lang sikt. For 
å vise kjærlighet til andre må man ha opplevd den selv. 
Jeg tror at Gud elsker oss alle og dermed er vi alle elsket, 
vi har alle verdi. Grunnlaget for å elske andre er altså 
til stede. I Johannes’ første brev kap. 4 henviser han til 
Jesus og skriver: «Vi elsker fordi han elsket oss først.»
For ca. 500 år siden skrev Theresa av Avila: «Jesus har 
ingen annen kropp på jorden enn våre kropper, ingen 
andre hender enn våre hender, ingen andre føtter enn 
våre føtter. Det er gjennom våre øyne Guds medfølelse 
skuer ut over verden. Det er ved hjelp av våre føtter 
Jesus fortsatt kan vandre rundt og gjøre godt. Det er ved 
hjelp av våre hender Gud i dag velsigner mennesker».
Noen dager er du den som har bruk for at andre hjelper 
deg og andre dager er du den som hjelper. La oss være 
flinke til å kunne ta imot hjelp og tenke «Nå er det faktisk 
Jesus som hjelper meg».

Magne Krogsgaard 
Diakon Løkken og Meldal menigheter

Er meningen med 
livet å være frivillig? 
Det er nok å dra det litt langt, men de frivillige jeg har snakket med er frivillige fordi 
det gir mening for dem. Og om man er frivillig for en enkelt person eller for flere, 
spiller ikke noen rolle. Det handler om at man bidrar til noe som går ut over sin egen 
person. Som frivillig er man med på å forbedre noe og opprettholde noe som også 
andre ser en verdi i.

Andakt

det skjer mange flotte tiltak i våre menigheter. sammen med menighetene våre og mange flotter frivillige er  
ønsket vårt å være et fellesskap med rom for alle. Vi vil skape treffsteder for alle og et sted å høre til.  
det er det vi tenker er essensen i å være kirke. 
På denne siden vil du finne noen få utvalgte eksempel på møtepunkter, men denne listen er langt fra komplett. Våre 
facebook-sider er kanskje den beste måten å holde seg helt oppdatert på alt som skjer. 
søk deg frem til siden som heter «kirka i orkland» som er hovedsiden vår, eller finn din lokale menighets side: «Meldal 
og løkken menigheter», «orkland menighet», «orkdal menighet», «orkanger menighet», «Geitastrand menighet» og 
«agdenes menighet». 

familiemiddag i orkanger menighetshus 
«Maten smaker så mye bedre når en spiser sammen med noen!» Det er nettopp 
dette vi håper på når Orkanger menighet inviterer til ”Familiemiddag - for store og 
små.” At den som ellers spiser middag alene får selskap, og at den som har en travel 
hverdag kan slippe å planlegge og forberede middag hjemme denne dagen. Håpet 
vårt er at dette kan være en trivelig møteplass for alle generasjoner. Kanskje kan du 
bli kjent med nye mennesker? Har du en nabo(-familie) du vil invitere med? Vi håper 
felleskapet i Orkanger menighet kan vokse gjennom dette tiltaket og at vi kan kjenne 
på det fellesskapet vi ønsker menigheten vår skal være.
Vi åpner dørene fra cirka kl.16.00 og serverer middagen mellom kl.16.30-17.30. 
Foruten selve middagen vil det være enkle aktiviteter og leker tilgjengelig for barna, 
mens de voksne nyter en varm kaffekopp. Til sist avslutter vi med ei enkel samling 
for hele familien med sang og fortelling.
Det koster 100,- kr per familie/ 50,- honnør/enslig.
Vi synes det skal være rom for å komme uanmeldt, men det er greit å vite omtrent 
hvor mange vi blir også. Meld deg gjerne på til trosopplærer Liv Randi enten på 
e-post: ls282@kirken.no eller på sms til nummer: 988 10 996.

babysang og babymassasje
Vi har gleden av igjen å ønske velkommen til et nytt kurs i babymassasje og 
babysang - et treffpunkt vi vet mange setter pris på i barselstida. Når nærmer deg 
seg oppstart og vi har fortsatt ledige plasser, spre gjerne ordet til noen du tror 
kunne satt pris på det. 
Målgruppen er foreldre og barn fra omtrent 0 mnd til 1 år. Høsten 2022 møtes vi 
disse onsdagene kl.12.00-14.00 i Orkdal menighetshus på Fannrem; 26. oktober, 2. 
november, 9. november, 16.november og 23.november. Kurset vil koste 300 kr og 
inkluderer en kursmanual og mat ved hver samling.
Selv om tiltaket gjennomføres på Fannrem, er det likevel åpent for alle som ønsker 
delta.
Skulle du ha spørsmål, lurer på noe eller ønsker melde deg på?
Ta kontakt med menighetspedagog Liv Randi H. Sødal
på mobil: 988 10 996 eller e-post: LS282@kirken.no

orkdal speidergruppe 
Kjenner du et barn som liker å være ute? Turer i skog og mark, flammende bål, 
kanopadling, skattejakt, lære noe nytt, klatre i høye tårn, bygge store ting, lek og 
moro? 
Speiding gir opplevelser for livet! Som speider får du mange nye venner, drar 
på møter, turer og leirer, og har det morsomt sammen. Du vil få prøve nye ting, 
utfordres til å ta ansvar, lærer å samarbeide og får opplevelser for livet.
Orkanger og Geitastrand menigheter startet denne høsten - sammen med en flott 
gjeng med frivillige - vår helt egen Speidergruppe vi har kalt Orkdal Speidergruppe. 
Gruppen vil ledes av Inger Johanne Fagerli som selv har vært speider nesten hele 
sitt liv. Selv om tiltaket er i Orkanger og Geitastrand menigheter sin regi er tiltaket 
åpent for alle som ønsker å delta. Målet vårt med denne speidergruppen er å skape 
et fritidstilbud i kommunen vår som passer for alle, som ikke koster masse og hvor 
alle barn kan kjenne på glede og mestring. Ønsker du melde deg på eller har noen 
spørsmål kan Inger Johannes nås på mob: 932 60 562 eller e-post: ljfagerli@gmail.
com

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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huset på Krokstadøra, så han har 
mykje kontakt med døtrene og 
dei 6 barnebarna. Etter kvart som 
vi snakkar om Kjell sin innsats i 
frivillig arbeid, lurer eg litt på om dei 
eigentleg ser så mykje til Morfar... 
Men eg kan jo seie nei når eg blir 
spurt om oppdrag, seier Kjell, men 
gjer han det? Kanskje av og til...

Helselaget i Snillfjord er ein del 
av beredskapsgruppa i Orkland. I 
samband med pandemien deltok dei 
i vaksineringsopplegget, både på 
Orkanger og Krokstadøra. Snart skal 
han på Trygghetstreff i Orkland, eit 
tiltak for heimebuande eldre.
Da flyktningar frå Ukraina kom til 
Krokstadøra, rydda Kjell plass i 
kalenderen og melde seg som sjåfør. 
Og han som ikkje har hatt bil dei 
to siste åra.... Men kommuna stiller 
med bil, og Kjell kjører, nesten kvar 
dag har han oppdrag. Det er mest 
oppdrag i starten for ein ny familie, 
til lege, helsestasjon, politi, NAV, 
basseng. Etter kvart når mykje er på 
plass, er det meininga at dei helst 
skal ta buss. Og no er det jo litt fleire 
bussavganger til og fra Krokstadøra. 
Kjell er blitt godt kjent med dei 
han er sjåfør for, og ungane er jo 
så gulle go! Men det er ikkje bare 
kjøring han bidrar med, Kjell er ein 
allsidig kar som kan fikse det meste. 

Med bakgrunn i televerket i alle 
sine arbeidsår, er han den rette å 
spørre når det gjeld tekniske ting. 
Det er Kjell dei ofte ringer til når 
ting må fiksast: defekt elektrisk 
utstyr, reparasjon av innbo, lekkasje 
i varmtvannstank, barnesikring. 
Vaktmester, sjåfør, og samtalepartner. 
Han får tak i ting dei treng, og 
kjører mellom gjenbrukstbutikker 
og gratiskontainere, bilen er ofte 
overfyllt av varer. Skulle hatt ei stor 
stasjonsvogn eller 7-seter. Ofte har 
han kjørt 2 ganger tur-retur for å få 
med alt og alle. Og ikkje nok med det, 
har han ventetid på Orkanger, kan det 
bli ein ekstratur til Trondheim for ein 
som treng skyss og bur på Orkanger. 
Familiane fra Ukraina bur 
sentrumsnært på Krokstadøra, og 
kan rase rundt på sykkel i det lite 
trafikkerte området. Syklane har Kjell 
fått tak i på ulike gjenbrukstorg og 
fiksa opp. Han syklar mykje sjøl også, 
turar på mangfoldige mil kan det bli, 
på elsykkel, ja. 
Den som ikkje har sett Kjell på mange 
år, kan nok lure på kvar nesten 
halvparten av kiloa har blitt av. Fleire 
helsemessige utfordringar, nokså 
alvorlege, førte han inn ei positiv 
oppbygging av helsa igjen. Opphold 
hos Unicare i Hasselvika var gull verd 
for heile Kjell, mest mellom øyrene. 
Han gjekk kraftig ned i vekt og fekk 
kontroll på diabetesen. Så no er det 
litt mindre porsjoner for den altetande 
karen. Enda er det knytta spenning 
til helsa, men han er i behandling og 
håper den virker også framover.

Kirka ja, ulike sermonier gjennom 
livet til familien min har funne sted 
der; bryllaup, gravferder, dåp, og 
konfirmasjon. Men eg synest det 
er fint å komme dit ellers også. I 
kirkerommet finn eg ro, og ei spesiell 
atmosfære. Sjøl om eg ikkje definerer 
meg som troende, er det godt for 
meg å vere der.

Blant ukrainarane er det også 
spørsmål og interesse for kirka, og 
Kjell har vore med dei i Snillfjordkirka 
eit par gonger. 
Oppgavene og kontakten med andre 
gjennom frivillighetsarbeid, gir Kjell 
mykje positivt tilbake. Godt å vere 
til hjelp for andre i ein vanskeleg 
situasjon, og til nytte i bygda.
Kva hadde du gjort utan denne 
frivillig-jobben, Kjell?  “Trur ikkje eg 
hadde blitt gjerandslaus, for å seie 

det slik. Har naboer og kompiser som 
har båter og hus som skal fiksast, 
vi hjelper kvarandre når det trengs. 
Treskjering er ein hobby som for tida 
ligg nede. Og turer på sykkel og til 
fots.” 

Og eg lurer litt på, blir det noko 
særleg tid til å sitte i den sofaen?..

Liten pause i sofaen på grendahuset

Sykkelreparatør og altmuligmann

Litt nølande har han sagt ja til å 
snakke om sin innsats som frivillig, 
redd for å få for mykje fokus. Han er 
som vanleg opptatt, denne dagen 
på grendahuset som ansvarleg for 
serveringa på “Onsdagskaffen”, så 
eg drar dit og får nokre ord mellom 
skjenking av kaffe og steiking av 
vafler. Kvar 6.veke er det hans tur 
på kjøkkenet, på eit mangeårig, 
populært tiltak på Krokstadøra. 
Bygdas folk i ulike aldre samlast til 
kaffe, vafler og prat. Kjell er travel, så 
vi avtaler å møtast neste dag for ein 
litt meir uforstyrra prat. 
I grendahuset og helselaget har han 
vore med  i styret i mange år. Desse 
to “aktivitetane” heng mykje saman, 
og det er gjennom helselaget han 
kom inn i frivillig arbeid i kommuna 
dei siste åra. Stemmer ikkje heilt 
da, for opp gjennom åra har han 
engasjert seg i skyttarlag, idrettslag, 
motorklubb på Hitra og korps. Det 
følger ein del innsats med det å ha 
aktive barn på ulike arenaer, samt 
eigeninteresse. I mange år var det 
Landsskytterstemnet som satte 
retningen for årets ferietur for heile 
familien.

Kjell er oppvokst i fjellbygda 
Njarjordet i Os i Østerdalen. Han 
var nyleg tilbake på heimtraktene 
som 50-års konfirmant, og traff 
mange mange av dei han gjekk 

for presten saman med. Nokre var 
gått bort, og dei besøkte gravene 
og la ned blomster. Dagstur med 
buss i alle grendene, festkveld, og 
gudsteneste med kirkekaffe. Veldig 
flott arrangement.
Besteforeldra til Kjell var veldig 
religiøse, innvevd i kvardagslivet. 
Foreldra har aldri dradd han med 
i kirka, men ein kamerat, sonen til 
presten, fekk han med på sommer-
bibelskule 2 somrar på rad. Litt 
uforberedt på opplegget, men ei av 
jentene redda han med ein jukselapp 
da han fekk eit uventa spørsmål av 
læraren. Tok ikkje skade av disse 
somrane.
Opp gjennom livet har det gått litt i 
bølgedalar med tilknytninga til kirka, 
men at kirka har ein viktig plass i 
bygda og samfunnet, er han ganske 
bestemt på. Sjøl har han gjennom 
livet opplevd at kirka har vore viktig 
i sorg og glede. Faren døde av 
hjerneblødning da Kjell bare var 13 
år, og da fekk han ikkje vere med på 
syning. Det var veldig vondt, men dei 
voksne ville skåne han for det.  Han 
og kona Brit har to gonger opplevd 
å miste tvillingar, for tidleg fødde, og 
svangerskapsforgifting. Det første 
tvillingparet er gravlagde på Os, 
det andre i Bodø, der dei budde ein 
periode. Venskap i Bodø fra tidleg 
80-tal holdast fortsatt varmt, og 
grava i Bodø stellast av vener.

For 10 år sidan døde kona til 
Kjell. Han besøker ofte grava på 
Krokstadøra, og der kan han sitte 
ved grava og snakke med Brit. Det 
kjenner han er godt.
Dei fire døtrene til Kjell bur alle i 
Trøndelag, den eine har teke over 

Fra syklande pensjonist til 
full jobb som frivillig sjåfør

kjell krogh

• fra Os i Østerdalen.
 
• Budd på Krokstadøra sidan 1985.

• Engasjert i frivillig arbeid i 
 “alle år”, no som fulltids sjåfør 
 og vaktmester for ukrainske  
flyktningar på Krokstadøra.

Det er ei glede å presentere denne karen på Krokstadøra, 
som dei siste månadane har blitt ei viktig støtte for dei 
mange ukrainerane som har kome til bygda. 

Trur ikkje eg hadde 

for å seie det slik.

blitt gjerandslaus, 

Kjell Krogh

Intervju av: Liv Inger Kvalheim

Meir vafler må til, og det fort!

Intervju med Kjell Krogh
 7 kjappe

1.  Gud er? Den der er vanskeleg, 
men kirka derimot, den har vore 
viktig opp gjennom livet mitt. I 
glede og sorg.

2.  Eg klarer meg ikkje utan: Veit du, 
kirka har blitt veldig viktig for 
meg, meir og meir eigentleg.

3.  Urettferdig verden? Ja, det er 
den absolutt. Mange lever veldig 
godt, andre rammast hardt, igjen 
og igjen.

4.  A- eller B-menneske? Meir og 
meir A-menneske.

5.  Gudsteneste eller søndagstur? 
Begge deler eigentleg, men det 
blir mest turer.

6.  Sofa eller ut på tur? Begge deler 
her også, likar meg på tur, og så 
koser eg meg heime i stova med 
god musikk på øret.

7.  Taco eller pizza? Altetande, i 
moderate porsjoner. Fisk er ein 
favoritt.
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I bergprekenen presiserte Jesus det 
femte budet om ikke å slå i hjel med 
at vi skal elske vår fiende og snu det 
andre kinnet til når noen slår oss. 
Dette passer jo dårlig med å føre krig, 
og det finnes mange holdepunkter 
for pasifisme i Bibelen. Det er derfor 
ikke underlig at kristne har kommet til 
at de ikke kan gjøre militærtjeneste, 
eller i alle fall ikke bruke våpen. 

Men selv om dette er et større og 
vanskeligere etisk spørsmål enn 
andre som vi lager kirkesplittelser av, 
lever de kristne kirkene med to ulike 
syn, og det pasifistiske er ikke det 
dominerende. Kristen tradisjon har 
aldri avvist det å være soldat, og det 
er en nokså bred oppfatning i kristne 
kirker at krig og våpenbruk kan være 
berettiget i noen situasjoner. 

Det er vanskelig å finne fordømmelse 
av militærtjeneste og våpenbruk 
som sådan i Det nye testamente. 
Jesus møtte offiserer, men det står 
ikke noe om at han stilte spørsmål 
ved deres stilling. Han ble selv 
henrettet av okkupasjonssoldater, 
men det står ingenting i de detaljerte 
lidelsesfortellingene om at han stilte 

spørsmål ved deres tjeneste som 
sådan. Paulus skriver i Romerne 13 
om at styresmaktene ikke bærer 
sverd uten grunn. 

Det er heller ikke enkelt å trekke 
konsekvensene av det femte bud 
eller Jesu utlegning av det. Jesus 
omtalte ikke det tilfellet at en vil ta 
livet av deg. Hvis det er en annen enn 
deg selv som trues på livet, ligger 
det nært å si at budet tilsier at du 
plikter å hindre dette. Soldaten i krig 
kjemper ikke for seg selv, men for sitt 
land og sitt folk. Selvforsvar for land 
har alltid vært regnet som god etikk. 

Man regner gjerne med seks vilkår for 
at krig skal være etisk forsvarlig:
• Forsvaret må skje på vegne av 
en rett autoritet, som har lov til å 
forsvare seg selv. 
• Grunnen til å krige må være riktig. 
En forsvarskrig mot angrep utenfra, 
slik som for Ukraina, fyller dette 
vilkåret. 
• Skal krigen være berettiget, 
må intensjonen være rett. 
Hvis intensjonen er å sikre seg 
råvareleveranser, hjelper det ikke å 
skylde på terrorangrep.  
• Krigen må være et forholdsmessig 
tiltak, og gjennomføringen må være 
forholdsmessig. Man skal ikke gjøre 
noe mer eller annet enn det som 
er nødvendig for å oppfylle det 
berettigede formålet. Derfor kan 
atomkrig vanskelig forsvares etisk. 
Den er altødeleggende og vil i stor 
grad ramme sivile. 
• Krig må være siste utveg.
• Det må være et rimelig håp om å 
lykkes. Kamp til siste mann er ikke 
rett hvis det ikke er noe håp om seier 
og man kan spare liv ved overgivelse. 

Folkeretten bygger ikke direkte på 
kristen etikk. Men det er ganske 
stort sammenfall mellom det man 
kan slutte av kristen etikk, og reglene 
om gjennomføring av krig. Viktige 
prinsipper der er beskyttelse av 
sivile, beskyttelse av sanitet/religiøst 
personell, god behandling av fanger 
og forbud mot å angripe kulturelle 
minnesmerker. Det siste vilkåret 
har Russland for øvrig i stor grad 
overholdt i krigen i Ukraina.

Tidligere var det mange i Norge 
som nektet militærtjeneste av 
samvittighetsgrunner, og som fikk 
gjennomføre siviltjeneste. Det er 
langt færre som nekter nå. Dette kan 
blant annet ha sammenheng med at 
en mindre andel av årskullene blir 
innkalt til førstegangstjeneste. 

Feltprestene har en viktig oppgave i 
å undervise om etikk og ha samtaler 
om etiske spørsmål. En feltprest vi 
har snakket med, bekrefter at det 
er en del som kommer med slike 
spørsmål. Noen strever med å leve 
med at de har brutt slike regler, f.eks. 
i forbindelse med kampsituasjoner i 
internasjonale oppdrag. 

Feltpresten bekrefter at spørsmålene 
om krig og etikk nok har blitt flere 
etter at krigen i Ukraina brøt ut. Dette 
er naturlig, fordi krigen setter alt 
på spill, inklusive vår eksistens. Når 
krigen kommer nærmere, blir det mer 
fokus på eksistensielle spørsmål.   

Men feltpresten opplever ikke at 
soldatene har blitt redde for at Putin 
skal komme og ta oss når han er 
ferdig i Ukraina. Foreldrene er nok 
mer engstelige enn de som står midt 
oppe i det.  

John Egil Bergem

Idèen om å invitere ukrainerne til 
gudsteneste i sommar kom brått på, 
men vikarprest Oddbjørn Stjern tok 
utfordringa på strak arm. Vi fulgte 
vanleg litturgi, med eit program der 
delar var oversatt til ukrainsk, og 
kyrilliske bokstaver. Dei spesielt 
inviterte kom, og det vart ei fin 
gudsteneste for oss alle. Lystenning, 
forbønn og nattverd, og til slutt som 
ein overraselse, spela Jostein den 
ukrainske nasjonalsangen. 
Ei av kvinnene hadde forhørt seg litt 
på forhånd, korleis ein går kledd når 
ein skal i kirka. Der ho kjem fra må ho 

dekke håret og kjolen må ikkje vere 
for kort. Men slik er det ikkje her, 
kunne Kjell fortelle (frivillig sjåfør og 
altmuligmann på Krokstadøra). I kirka 
heime er det ikkje benker å sitte på, 
dei står under gudsteneste, og har 
knelebenker.
Under kirkekaffen var det mulighet til 
å bli litt kjent, og prøve ut engelsken, 
litt famlande for begge parter. Vi 
håper at kirka kan vere ein plass å 
komme til, og finne ro og håp i ein 
vanskeleg situasjon. Om språket 
er ulikt, kan musikk og det å vere i 
kirkerommet gje gode opplevingar.  

Kan kristne gå i krigen? Velkommen!
Vi har fått en stor krig så nært oss at et naboland er en 
av partene. Det har allerede endret forsvarspolitikken 
i Norge og andre europeiske land. Fra kirkelig hold 
får partene råd om å slutte fred, og vi får råd om å 
hjelpe dem som lider. Men hva med krig og kristen 
etikk? Det har ikke kommet mange kirkelige uttalelser 
om dette, og media har ikke gått dypt inn i de etiske 
spørsmålene. 

Krigen i Ukraina har fått konsekvensar også for 
Krokstadøra. Fleire ukrainske familier har fått bolig her, i 
hovedsak mødre og barn. Her er det plass på skule og i 
barnehage, fin natur og lite trafikkerte uteområder som 
dei setter stor pris på. Ikkje minst stiller lokalsamfunnet 
opp og har vist stort engasjement.

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

 

Vertshuset Fannarheimr ANS 

Hjemmelaget god mat 

Selskapslokaler 

Møterom 

Overnatting 

           Gryttingvegen 2, 7320 Fannrem www.fannarheimr.no +47 91909112  

Etter gudstjenesten fikk vi mulighet til 
å bli bedre kjent med hverandre over 
en kaffekopp
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Det skjer i menighetene
dag/dato tid arrangement sted

Onsdag 5.10 19.30 Møte Svorkmo Normisjon Svorkmo misjonshus
Torsdag 6.10 15.00 Andakt Kårstuggu

Mandag 17.10 
-torsdag 20.10 Møteuke for Vårliv Svorkmo misjonshus

Onsdag 2.11 19.30 Møte i Svorkmo Normisjon Svorkmo misjonshus
Torsdag 10.11 15.00 Andakt Kårstuggu
Onsdag 16.11 19.30 Møte i Vårliv Svorkmo misjonshus

dag/dato tid arrangement

Onsdag 5.10 11.00 Andakt Snillfjord omsorgssenter
Fredag 7.10 18.00 Salmekveld med kjente og kjære salmer Snillfjord kirke
Onsdag 19.10 11.00 Andakt Snillfjord omsorgssenter
Onsdag 2.11 11.00 Andakt Snillfjord omsorgssenter

dag/dato tid arrangement sted

Onsdag 5.10 11.00 Andakt Meldal helsetun
Tirsdag 11.10 11.00 Sangstund Løvbytunet
Onsdag 12.10 11.00 Andakt Meldal helsetun
Mandag 17.10 11.00 Sangstund Sanitetsheimen
Onsdag 19.10 11.00 Andakt Meldal helsetun

Onsdag 2.11 11.00 Andakt Meldal helsetun

Mandag 7.11 11.00 Sangstund Sanitetsheimen

Tirsdag 8.11 11.00 Sangstund Løvbytunet

Søndag 20.11 19.00 Lys imot mørketida-konsert med Linn Silje Hembre og 
Lise A. Albrechtsen Meldal kirke

dag/dato tid arrangement sted

Tirsdag 4.10 19.30 Svein Olav Sagstad deklamerer utvalgte deler av 
Johannesevangeliet. Orkdal menighetshus

Onsdag 5.10 12.00 Babymassasje. Siste samling i første høstkurs. Orkdal menighetshus
Torsdag 6.10 11.00 Andakt Orkdal helsetun

Lørdag 8.10 18.00 Salmekonsert med Dag Heggset. Gratis inngang. Kollekt. Arr. 
Fannrem menighetssenter og Orkdal Normisjon Orkdal menighethus

Lørdag 8.10 – 
Søndag 9. 10 Mixleir for besteforeldre og barn Søvassli Ungdomssenter 

og leirskole
Mandag 10.10 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighethus

Onsdag 12.10 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus, 
Evjensvollen 26

Torsdag 13.10 11.00 Andakt Orkdal helsetun
Torsdag 13.10 17.30 – 18.30 Barnesang  Orkdal menighetshus
Søndag 16.10 17.00 Søndagssamling. Tale, sang, ettermiddagskaffe. Søndagsskole. Orkdal menighetshus

Mandag 17.10 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus

Mandag 17.10 17.30 – 19.00 Simen Orkdal menighetshus

Mandag 17.10 19.30 Misjonsringen NLM har møte. Atle Ølstørn taler. 
Fellesmøte med Orkdal Normisjon. Orkdal menighethus

Torsdag 20.10 11.00 Andakt Orkdal helsetun
Mandag 24.10 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus

Onsdag 26.10 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus, 
Evjensvollen 26

Onsdag 26.10 12.00 Babymassasje og babysang. Første samling i nytt kurs. Orkdal menighetshus
Torsdag 27.10 11.00 Andakt Orkdal helsetun
Torsdag 27.10 17.30 – 18.30 Barnesang Orkdal menighetshus
Mandag 31.10 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Onsdag 2.11 12.00 Babymassasje og babysang Orkdal menighetshus
Torsdag 3.11 11.00 Andakt Orkdal helsetun
Mandag 7.11 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus

Onsdag 9.11 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus, 
Evjensvollen 26

Torsdag 10.11 11.00 Andakt på Helsetunet Orkdal menighetshus
Torsdag 10.11 17.30 – 18.30 Barnesang Orkdal menighetshus

Søndag 13.11 17.00 Søndagssamling. 
Tale, sang, kveldsmat. Søndagsskole. Orkdal menighetshus

Søndag 13.11 19.00 Lys i mot mørketida-konsert med Linn Silje Hembre og
Lise A. Albrechtsen Orkdal kirke

Mandag 14.11 17.30 – 19.00 Simen Orkdal menighetshus

Mandag 14.11 11.00 - 13.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus

Onsdag 16.11 12.00 Babymassasje og babysang Orkdal menighetshus

Fredag 18.11 
-lørdag 19.11 Julemesse NLM Orkdal menighetshus

dag/dato tid arrangement sted

Tirsdag 4.10 11.00 – 13.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Tirsdag 4.10 16.00 – 18.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus
Torsdag 6.10 10.00 Andakt Elvepromenaden
Mandag 10.10 17.30 Orkdalsspeiderne Se Facebook
Onsdag 19.10 11.00 – 13.00 Kirka på Amfi Amfi Orkanger
Torsdag 20.10 10.00 Andakt på Elvepromenaden Elvepromenaden
Mandag 24.10 17.30 Orkdalsspeiderne Se Facebook
Tirsdag 1.11 11.00 – 13.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Tirsdag 1.11 16.00 – 18.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus
Torsdag 3.11 10.00 Andakt Elvepromenaden
Mandag 7.11 17.30 Orkdalsspeiderne Se Facebook
Onsdag 16.11 11.00- 13.00 Kirka på Amfi Amfi Orkanger

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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Akkurat det var et spørsmål som 
satte meg litt tilbake til ungdomstida 
mi hvor det grovt sett fantes to 
kategorier: «personlig kristne» og 
«ikke-kristne».  Jeg følte meg den 
gang temmelig hjemløs i begge 
disse kategoriene. Ikke fordi det var 
noe galt i seg selv med begrepene. 
Mange mennesker definerte seg 
absolutt innafor dem. For min del 
ble begge disse begrepene for 
ladet. Hva de var ladet med, var 
avhengig av hvem som brukte 
dem.  Blant de «personlig kristne» 
var det også kategorier. En av dem 
var «hyperkristen». Det var gjerne 
de frikirkelige som havnet i den 
kategorien. Ordet ble gjerne brukt 
nedsettende av mennesker som 
egentlig ikke hadde den fjerneste 
anelse om hva det ville si å være 
aktiv i en frimenighet. 

Jeg ble etter hvert veldig allergisk 
mot båser og generaliseringer. Jeg 
syntes også begrepene som ble brukt 
ble veldig trange. Om jeg bekreftet 
at jeg var «personlig kristen» så ble 
det med ett antatt en hel masse 
ting om hvordan jeg da måtte være. 
Blant annet ble det antatt at jeg 
likte kristen musikk mye bedre enn 
annen musikk, noe som aldri har 

stemt. Det ble også antatt noe om 
politiske meninger, preferanser og 
omgangskrets.

Jeg begynte etterhvert å spørre 
hva folk mente med å kalle andre 
«personlige kristne». Der var det 
overraskende vanskelig å få svar. 
«Er det å være personlig kristen 
annerledes enn å være kristen?» 
«Finnes det upersonlige kristne?»

Jeg er en person og jeg er kristen. 
Jeg synes det holder å kalle meg 
kristen. Det tror ikke vi trenger så 
mange flere båser. Ingen utenfra skal 
definere hvor personlig kristne andre 
er. Ingen skal heller definere utenfra 
hvem som tror såkalt sterkt eller 
svakt basert på ytre kriterier. 

Så tilbake til spørsmålet jeg fikk. 
Må man være personlig kristen 
for å bli prest? Jeg er fremdeles 
etter mine 47 år usikker på det 
«personlig»-begrepet. Det ligger 
for mange antakelser der. Det er så 
ladet og inneholder kanskje krav og 
forventninger som slettes ikke er 
fundert i troen. Man må for eksempel 
ikke tilhøre et bestemt politisk parti 
for å være prest.

Men til noe må jeg svare ja. Å være 
kristen er en forutsetning for å bli 
prest. Det er troen som fyller jobben 
med innhold. Det er likevel ikke sånn 
at troen alltid er så sikker og sterk 
selv om man er prest eller har annen 
jobb i kirka. Å være kristen er å være 
menneske, menneske med alt det 
som det innebærer. Å være kristen er 
å ha Jesus med i livet.  Å være kristen 
er ikke alltid å kjenne seg sikker og 
sterk. Noen ganger er man avhengig 
av andres tro bærer. Noen ganger er 
livet slik at den eneste bønnen som 
klarer å formuleres er et sukk.  

Personlig kristen? 
Jeg klarer fremdeles ikke å hoppe 
inn i den kategorien. Det holder 
fremdeles å være kristen. Kristen tro 
er frihet, nåde og himmel over livet. 

Åse Rugland
Sokneprest 
Orkland og Geitastrand sokn

Mange spente 4- åringer var møtt opp i Meldal kirke søndag 11. september, der 
menigheten delte ut 4-årsbøker. Prest Jonas, trosopplærer Heidi og klokker 
Monica, samt organistvikar Bjørn, skapte en flott ramme for en gudstjeneste 
der barna var i sentrum. Det var også dåp, for kosesauen Krølle skulle døpes, 
akkurat som Bo og Nora gjør det i tegneserien i 4-års boka. 

Personlig kristen? 
Upersonlig kristen?
For en tid tilbake ble jeg spurt om man må være personlig 
kristen for å bli prest

Vi får  
4-årsboka vår!

Å være kristen er å være menneske, 

menneske med alt det som det 

innebærer. 

Åse Rugland

Soknepresten
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Denne høsten ble historiens aller første OrklandsPride arrangert helga 19.-21.august. 
Som kirke synes vi det var naturlig å delta og når vi i tillegg fikk spørsmål om vi ville 
holde gudstjeneste sa vi naturligvis ja til det. Lørdag denne helgen deltok flere av 
oss som jobber i Kirka i Orkland i paraden og gikk under egen fane «Kirka på Pride». 
For en folkehav og for en god stemning, toppet av et godt arrangement på Orkanger 
torg med masse flotte musikalske innslag og viktige appeller for dagen. Det var 
tydelig at dette engasjerer store og små – og det var veldig fint å oppleve!!

regnbuemesse
Søndag 21. august feiret vi Regnbuemesse 
i Orkanger kirke som avslutning på 
OrklandsPride. Sokneprest Marita 
Hammervik-Owen ledes gudstjenesten, 
sammen med diakon Ingrid H. Karlsen og 
kateket Tonje M. Stølan. Atle Olav Sognli 
var klokker. Det musikalske ansvaret 
hadde kirkemusiker Espen Selbæk. 
Solveig Nærup Sandvik var solist. I tillegg 
fikk vi høre appeller fra Tuva Monsen 
(ungdomsrepresentant), Hanne Nyhus 
(varaordfører i Orkland) og Alex Ramstad 
Døsvik (transaktivist og teologistudent). Jon 
Reidar Øyan leste forbønn. 
 Det var viktig for oss å være tydelig 
på hvilken kirke og fellesskap vi vil være. 
Derfor startet gudstjenesten med følgende 
innledning:

«Denne dagen er viktig! Denne 
gudstjenesten er viktig. Det skjer noe 
mellom oss mennesker, og det skjer noe 
mellom mennesker og Gud, når vi stiller 
oss åpne for hverandre slik vi nå gjør. Dette 
rommet er hellig for mange. I dette rommet 
vil vi tydelig si at ingen er mindre verdt enn 
andre. Og ingen skal få si at du ikke kan 
elske den du elsker og være den du selv 
ønsker være. Ingen skal oppleve å stenges 
ute av dette fellesskapet på grunn av sin 
legning, kjønn eller identitet.»
 Musikken ledsaget de flotte, nære og 
viktige appellene gudstjenesten gjennom 
og prekenen ble holdt over Jesu ord til en 
av de lovkyndige som stadig satte ham på 
prøve og lurte på hva det viktigste budet er. 
Jesus svarer: «Du skal elske Herren din Gud 
av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av 
all din forstand.’ 38 Dette er det største og 
første budet. Men det andre er like stort: ‘Du 
skal elske din neste som deg selv.’  På disse 
to budene hviler hele loven og profetene.»
 I år markerer vi at det er 50 år siden 
paragraf 213 i straffeloven om forbud 
mot sex mellom menn ble opphevet. I den 
anledning er vi takknemlige for at et samlet 
Bispemøte også har uttalt følgende: «Vi som 
nå er biskoper i Den norske kirke, erkjenner 
at Bispemøtets uttalte holdninger til og 
omtale av homofili og homofile opp gjennom 
årene har påført mange mennesker stor 
skade og smerte».
 Prekenen denne dagen avsluttet med 
disse ordene:  
 «Krenkes et av våre medmennesker, 
så krenkes Gud. Så enkelt er det faktisk. 
For Guds kjærlighet er grenseløs og 
menneskets verdi er ukrenkelig. Og dette 
er noe vi som medmennesker, som kirke og 
som fellesskap har ansvar for å formidle og 
ivareta. Alltid. Og for alle.»
Sterkest inntrykk gjorde kanskje musikken. 

Insisterende og som en kontrast til det 
tradisjonsbundne kirkerommet avsluttet 
Espen Selbek syngende ved pianoet 
«Gabrielles song» slik:

«Jag vill leva lycklig
För att jag är jag

Kunna vara stark och fri
Se hur natten går mot dag

Jag är här
Och mitt liv är bara mitt

Och den himmel jag trodde fanns
Ska jag hitta där nånstans

Jag vill känna att jag levt mitt liv”

Kirka på OrklandsPride

Musikalsk ansvarlig for dagen var Espen 
Selbæk. Her sammen med solist Solveig Nærup 
Sandvik

Prost Dagfinn Thommassen og diakon Ingrid H. 
Karlsen deltok i lørdagens parade.
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ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

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 – Gudstjeneste
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

6. november – allehelgensdag
Orkanger kirke 11.00 – Gudstjeneste
Moe kirke 11.00 – Gudstjeneste
Snillfjord kirke 11.00 - Gudstjeneste
Løkken kirke 17.00 - Gudstjeneste

Meldal kirke 19.00 – Gudstjeneste
Orkdal kirke 19.00 – Gudstjeneste
Geitastrand kirke 19.00 – Gudstjeneste

20. november – siste søndag i kirkeåret
Orkdal kirke 11.00 – Gudstjeneste
Orkanger kirke 11.00 – Gudstjeneste
Geitastrand kirke 13.00 – Gudstjeneste

27. november – 1. søndag i adventstiden
Stokkhaugen bedehus 11.00 – Gudstjeneste
Snillfjord kirke 11.00 – Gudstjeneste «Lys Våken»
Moe kirke 11.00 – Gudstjeneste «Lys Våken»
Meldal kirke 11.00 - Gudstjeneste
Orkdal kirke 17.00 – Julekonsert

4. desember – 2. søndag i adventstiden
Moe kirke 11.00 – Gudstjeneste
Ulvåshytta 11.00 – Gudstjeneste
Gammelgruva Løkken 19.00 – Lysmesse. Alle velkomne!
Orkanger kirke 19.00 – Adventskveld i Orkanger kirke, vi synger 
jula inn!

11. desember – 3. søndag i adventstiden
Orkdal kirke 11.00 – Gudstjeneste
Geitastrand kirke 16.00 – Vi synger jula inn
Moe kirke 19.00 – Vi synger jula inn

Gudstjenester

hold deg oppdatert

Følg med i avisa Sør-Trøndelags 
torsdagsutgave,  vår hjemmeside 
kirken.no/orkland eller vår 
Facebook-side «kirka i orkland». 

Takkeannonser

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved Olaug Anette Snoen’s bortgang. 
Takk for pengegaver til støtteforeninga ved Meldal Helsetun.

Synnøve og Per Arne m/ fam.

Takk for all oppmerksomhet, deltagelse og blomster i forbindelse med vår mamma, Olga Drugli sin bortgang. 
En varm takk til Hjemmetjenesten i Meldal og Helsetun i Orkland for hjelp og omsorg. 

Inger Bodil og Unni m/ familier

Takk til Meldal menighet for oppmerksomheten på dagen min.
Ingfrid Gulla Storholt

Takk for oppmerksomheten på 100-årsdagen min. 
Takk til Løkken menighet for fine roser.

Eli Vangen

Takk til Løkken menighet for oppmerksomheten på våre 70-årsdager.
Helga Sjaastad og Steinar Anda

Tusen takk til Meldal menighet for planten jeg fikk på 90-årsdagen.
Jon Lyngen

En varm takk for hilsener, blomster og minnegaver ved vår kjære 
Ingeborg Pauline Andreassens bortgang og bisettelse.

Asbjørn
Liv Ingeborg m/ familie

Hjertelig takk for minnegaven i forbindelse med Olaug Svartbekks bisettelse.
Løkken musikkorps

Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk på dagen min.
Jorun Dalsegg

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster, hilsninger og gave til 
Hjemmesykepleien i Meldal i anledning vår kjære Odd Birger Sageggs bortgang og begravelse.

Gerd m/ familie

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i forbindelse med Thor Kolbjørn Strøm sin begravelse.
Karen-Lisa Strøm med familie

Takk for all oppmerksomhet, deltagelse, blomster og minnegaver ved Kåre Berdal sin død og begravelse.
Jorunn og familien

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 21. oktober

           

Lyst til å annonsere i 
menighetsbladet?

ta kontakt med 
Signy S. Hagen   928 09 869
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Informasjon
fra prost 
Dagfinn

NY FUNGERENDE 
SOKNEPREST I 
ORKDAL SOKN
 
Prostiprest Pål Ove Lilleberg 
er engasjert som fungerende 
sokneprest i Orkdal sokn fra 
01.08.22 til 01.04.24 mens 
Eldfrid-Marie H. Bakken 
er frikjøpt i 100% stilling 
for å være nesteleder i 
Presteforeningen på sentralt 
nivå. Ingrid Holte Karlsen går 
inn i konfirmantundervisningen 
i samme tidsrom. Vi er meget 
glade for denne løsningen, og 
at soknet blir godt betjent også 
når Eldfrid er borte. Vi ønsker 
også Eldfrid-Marie lykke til 
med viktige oppgaver i kirken 
fremover!

NY PROSTIPREST I
ORKDAL PROSTI

Lars Sperre har av biskopen 
fått midlertidig endring av 
tjenestested, slik at han går 
inn i vikariat som prostiprest 
i Orkdal prosti fra 01.11.22 til 
31.03.24. Lars vil fortsette med 
konfirmantene i Agdenes sokn 
og forrette konfirmantrelaterte 
gudstjenester der. Stillingen 
som vikar i Agdenes vil bli utlyst 
straks med søknadsfrist 10.11. 
Tilsetting vil forhåpentligvis 
skje i bispedømmerådet 08.12. 
Prosten vil være fungerende 
sokneprest i Agdenes til vikar 
er på plass. Vi ønsker Lars 
hjertelig velkommen til nye 
oppgaver i prostiet!

Kirkevergen
Nå på høsten så er det mange aktiviteter som 
starter opp igjen, etter at det har vært sommer 
og ferietid. På denne tiden av året så er det 
skolestarter-gudstjenester og utdeling av 6-års 
bøker og 4-års bøker i kirkene våre. Dette er fine 
gudstjenester som samler mange personer, unge, 
voksne og eldre! 

Konfirmantåret 2022/2023 er startet opp, med konfirmantundervisning 
for ungdommene og presentasjons-gudstjenester i kirkene av 
kommende års konfirmanter. Gullkonfirmanter og konfirmantjubilanter 
samles i kirkene i disse tider. Dette er stas! Det er høy oppslutning om 
dåp i gudstjenestene i Orkland, noe vi er svært glade for! På Fannrem 
er det dåpssamlinger en gang pr. måned for Geitastrand, Orkanger, 
Orkdal og Orkland sokn og menighet, som samler foreldre/foresatte 
og barna som skal døpes for å samtale rundt dåpen. I soknene og 
menighetene ellers så er det også dåpssamtaler i forkant av den 
innmeldte dåpen. Dåp meldes enklest inn ved å gå inn via hjemmesida 
til Kirka i Orkland på https://www.kirken.no/orkland og velge fanen som 
heter Dåp. Der går en inn og finner en dato hvor det er gudstjeneste i 
soknet hvor en ønsker å døpe barnet sitt, velger tid og sted, og så er 
dåpsdato og kirke/sted satt. Av andre aktiviteter og tiltak som starter 
opp nå på høsten, så er det verdt å nevne både babymassasje og 
babysang, barnesang, kor, Mandagskaffe, sangstunder og andakter 
på helseinstitusjonene i kommunen vår, og også det nye tiltaket 
Sorgstøtte for barn og unge, i tillegg til sorggrupper. På Kirka i Orkland 
sin hjemmeside så er det mer informasjon å finne om aktivitetene og 
tilbudene som er, eller en kan ta kontakt med kirkekontoret pr. telefon.

Årets festeavgifter vil snart bli sendt ut til de som står som fester 
av grav(er) som har forfall i år. Avgiften gjelder for graver hvor 
fredningstiden er gått ut, samt reserverte graver. Det blir fakturert 
for 5 år, og fakturaen sendes til fester hvis ikke annet er avtalt. Den 
årlige festeavgiften er fastsatt til kr 250,- pr. kistegrav og kr 120,- 
pr. urnegrav. Hvis det ikke er ønskelig å fornye festet må Orkland 
kirkekontor orienteres om dette.

En riktig god høst ønskes dere alle! Ta vare på hverandre!

Silje Ysland
kirkeverge i Orkland

Dagen for besøk i Snillfjord er 7. 
september, og det blir ein innholdsrik 
dag for biskop Herborg Finnset, 
kirkefagsjef Inge Torset, prost 
Dagfinn Thomassen, og vi som er 
med fra Snillfjord.
Skulegudsteneste kl 10 står først på 
programmet. Den er open for alle, så 
det er ikkje bare skulebarn og lærarar 
i kirkebenkane. Elevane framfører 
sanger om det å ta vare på kvarandre 
og naturen, og leser dagens tekst fra 
Jeremia, “Jeg vil gi dere fremtid og 
håp”. I andakten snakkar Jon prest 
om det å få eit nytt sinn med omtanke 
for vener og andre rundt seg. 
Biskop Herborg, som hittil har site 
i kirkebenken i (nesten) vanlege 
klær, opnar kofferten sin og kler på 
seg kledene ho brukar som biskop. 
Prestekjole, belte og stola, og ei flott 
kappe med ulike symbol. Fargen på 
skjorta under er lilla, og symboliserer 
at ho er biskop. Jon prest har svart 
skjorte. Begge har snipp med eit lite 
kvitt felt i midten.
Herborg tek seg tid til ein prat både 
før og etter gudstenesta, og det 
setter vi stor pris på.

Snillfjord Omsorgsenter er neste 
stopp, med andakt av Jon og helsing 
fra biskopen. Der serverast det lunsj 
før neste post på programmet, som 
er bedriftsbesøk på settefiskanlegget 
Mowi i Slørdalen. Der må bispekappa 
vike for “fullt verneutstyr”, og dei får 
oververe vaksinering av smålaks. 

Det meste av aktiviteten i soknet er 
kjent fra gjennomgang av innsente 
rapporter, og denne dagen får tilsette 
og frivillige i menighetsrådet møte 
biskopen og kirkefagsjefen ansikt 
til ansikt, og snakke om det som er 
aktuelt. Viktige punkt er “Hvor er 
vi?, “Hva vil vi?” og “Hvordan skal vi 
nå våre mål?”  Kjekt med besøk, og 
nyttige samtaler for oss som ønsker 
at kirka skal vere for alle her vi bur, 
ei trygghet gjennom livet. Mange 
nyttige innspel som hjelper oss å 
løfte blikket og sjå med glede og 
forventing framover.

Biskop Herborg svinger 
bispekappa si i Snillfjord
Biskopen i Nidaros har tilsyn med dei ulike sokn i 
bispedømmet. Snillfjord sokn ligg i Orkland kommune, 
men vi har samarbeid med Heim kommune når det 
gjeld preste-teneste. Sist vi hadde bispevisitas var i 
2004, med Finn Vagle. Vi har sett fram til dette besøket 
lenge, som har blitt utsett grunna pandemi.

Biskop Herborg slår av ein 
prat med Asbjørg Hafsmo.

Lystenning og bønn ved lysgloben.
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Sorggrupper 
i Orkdalsmenighetene 
høst 2022 - vår 2023

Orklandsmenighetene har drevet livssynsåpne 
sorggrupper i en årrekke. Vi har fått mange gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne på at dette har betydd 
mye for den enkelte i deres sorgarbeid. Vi fortsetter 
dette viktige arbeidet også høsten 2022. Sorggruppen 
har sine møter i Orkdal menighetshus. 

Sorggruppen har inntil 8 deltagere og to ledere, som er 
sykepleier Kjellrun Gravdal og diakoniarbeider Hildegunn 
Rydland Eikli. Vi møtes 8-10 ganger igjennom vinteren, og 
hvert gruppemøte varer 1,5-2 timer. Det er klare rammer 
rundt hver samling, og alle som deltar har selvfølgelig 
taushetsplikt. Hver enkelt deler det en selv ønsker.  Våre 
erfaringer er forskjellige. Vår relasjon til de vi har mistet 
er forskjellig. Men sorgen gjør noe med den enkelte. «Du 
må ha vært der for å forstå» sier Terje Nilsen i sin vise 
om «Mjelle». Slik er det og i sorgens landskap.

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

Vi starter nye sorggrupper i November 2022. Da møtes 
vi hver 14. dag frem til jul. etter jul har vi det ikke så ofte.  
Vi avslutter etter påske. Dag og klokkeslett avtales med 
medlemmene. Lurer du på om dette kan være noe for 
deg, må du gjerne ta kontakt med en av oss lederne, du 
er ikke dermed forpliktet til å være med. Det kan være 
fersk sorg eller og sorg over tap som skjedde år tilbake i 
tid. Du er velkommen til å prøve! 

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

Sorgen er min.
Ingen kan fortelle meg hvordan jeg skal føle sorgen,

for jeg er bare på bunnen av et ukontrollert og ukjent Jeg.
Her kan alt skje.

Kjernen av hvem jeg har vært i livet mitt
er her sammen med meg…tankene jeg har tenkt:

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

Bøker kan fortelle meg om noen av farvene i sorgen,
men nyansene er det bare jeg som skal møte.

Det er en vitenskap ingen kan skrive avhandlinger om.
Den er min.

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

Linn Stokke.

Tilbakeblikk

Skolestartere i Meldal 
og Løkken kirker

Søndag 14. august var årets 
skolestartere invitert til 
kirkene våre for å motta «Min 
Kirkebok 6». Prestevikar 
Anne Guro Nesteby Grette og 
trosopplærer Heidi Snuruås holdt 
gudstjenesten sammen. Det ble 
både morsomt, fint og minnerikt 
for store og små.  

Konfirmantpresentasjon

Søndag 28. august ble et nytt 
kull konfirmanter presentert for 
oss i gudstjenestene i Meldal og 
på Løkken. 

Pilgrimstur

6. juli var det duket for pilegrimsvandring fra Å til Løkken. 
Gudbrandsdalsleden går gjennom kommunen vår flere steder, der dette 
er den lengste strekningen. Og hvert år går flere hundre pilegrimer denne 
veien på ferden mot Nidarosdomen.
Vi ble ganske få på turen, men det ble en flott tur med oppholdsvær, og vi 
gjorde noen stopp og hørte om hva det vil si å være pilegrim. Vi var også 
innom Meldal kirke for å hvile benene og synge litt sammen.
Vi satser på å lage en lignende tur neste år.

Fellesrådsmøte
Orkland kirkelige fellesråd ble 
invitert til Geitastrand kirke av 
klokker Terje H. Jonassen for 
å holde sitt møte 25.august. 
Klokkeren ønsket velkommen, 
informerte litt om kirka og 
hvordan hanbruker diktlesning 
både i gudstjenester og i åpen 
kirke på julaften som har blitt 
en verdsatt tradisjon og er godt 
besøkt. En flott åpning på møtet 
denne kvelden.

Konfirmantjubileum 
 
I Snillfjord sokn mangler det 
to årskull. Det var derfor ingen 
nye konfirmanter å ønske 
velkommen i år. Men det ble fest 
i kirken likevel. En nydelig liten 
jente ble døpt og 10 spreke 50 
årskonfirmanter ble presentert 
under gudstjenesten i Snillfjord 
kirke. Senere samlet deg seg på 
kroa til god mat og god prat. 
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 dØPte
  løkken
03.07. Oliver Rekstad Berge
 Noelle Sletvold Solberg
14.08. Edel Fjeld Frank
21.08.  Ailo Noel Valseth, døpt i 
 Melhus kirke
04.09. Thea Furuhaug Arnstad

 Meldal
05.06. Sivert Andøl
  Eirin Rokkones Selbæk
13.08. Solveig Espnes Olsen

 snillfjord
04.09. Sofie Stolpnes

 orkdal
22.05. Ada Elvira Reyes Togstad
 Selma Løseth Wuttudal
 Isak Andresen Meland
 Ada Volden Hansen
05.06 Einar Sundli Grøset
 Emrik Spjøtvold Haugan
 Arne Wormdal
 Odin Mandal Opphaug
12.06 Ollie Lilleås Rømme, døpt i Songlia
26.06 Eva Pauline Lillevik Ysland, 
 døpt i Lensvik kirke
 Lukas Eltvik Salberg
17.07 Carlos Kent Edioma Rødskjær
 Ada Torjuul Rian
07.08 Ida Marie Bremnes Fredriksen
 Petra Melby Nervik
 Vegard Blomli
 Veslemøy Sundli Vidarsdatter
04.09 Marit Sofie Kvikne
 Eira Snøsen Munkvold

 orkanger
22.05 Oda Solstad Hartvigsen
 Kaia Skirstad Staveli
26.06 Edvin Solstad Fladseth
 John Holte Almli
 Sandra Fugløy-Rønning
17.07 Julia Haugen Spets
 Alf Parelius Grønning
 Selma Evjen, alle døpt i 
 Thamspaviljongen. 
29.07 Hans Gunnar Gravås Gaare, døpt i 
 Haltdalen nye Stavkirke.
14.08 Oliver Hage
 Ingeborg Børseth Andresen
 Mateo Alvarez Haugen

 Moe
26.06 Emma Hoston Togstad
 Andrine Rødsten, døpt i Lensvik kirke.
10.07 Elviira Beatrice Paulsen Thorsø

 

 ViGde
  Meldal
13.08 Veronika Espnes Olsen og Håkon 
  Espnes Olsen

  snillfjord
09.07 Sara Kristine Stolpnes og Stian 
Hansen 
  orkdal
21.05 Natalia Trusova og Valerij Vågø, 
  viet på Orkdal kirkekontor
04.06 Linda Halseth Tangvik og 
  Gøran Tangvik
11.06 Ellen Støen Røttereng og 
  Svein Sæther
01.07 Sølvi Aunemo og Knut Olav Storøien, 
  viet på Orkdal kirkekontor.
02.07 Stine Rønne Sæther og 
  Lars Bjørkli Bryne
23.07 Kristin Sundli og Andrew Thomson
20.08 Heidi Aunemo og Olav Lo
  Stine Marie Helgeton og 
  Knut Ove Vitsø
03.09 Tina Hoem Aas og 
  Ruben Michel Holta
  Stine Sundseth Kvam og 
  Adrian Langørgen

  orkanger
28.05 Irmelin Breunig og Andreas Melgård
04.06 Eva Frøiland og Tom-Roger Nøstvold, 
  Trondheim, viet i Thamspaviljongen.
02.07 Raluca Iolanda Manescu 
  og Johan Hatlelid, Heimdal, 
  viet i Thamspaviljongen.
27.07 Trude Staurset og 
  Arne Bernhard Martinsen, 
  viet på Orkdal kirkekontor.
30.07 Emma Sophia Victoria Larsson og 
  Bjørn Christer Lemcke, Trondheim, 
  viet på Bårdshaug Herregård
06.08 Tove Monseth og Bjørnar Holmlund 
  Skinstad
13.08 Grethe Nanna Gumdal og Tor Solem, 
  viet i Thamspaviljongen

  Moe
11.06 Silje Wibe Klungervik og 
  Petter Nerbye Grønbeck
02.07 Line Atnedal og Trond Melting
20.08 Lise Wiggen og Geir Sivertsvik
03.09 Åse Merethe Løfshus Opøien og 
  Roy-Arne Nohr Ressem

  Geitastrand 
30.07 Marte Flor Kjøren og 
  Halvor Sommervold Holten, 
  viet på Geitaneset

 dØde
 løkken
22.06 Olaug Mary Svartbekk f. 1934
13.07 Ingeborg Pauline Andreassen f. 1927
11.08 Odd Birger Sagegg f. 1935

 Meldal
21.05 Olaug Anette Snoen f. 1934
02.06 Torbjørg Johanne Steigedal f. 1935
09.06 Olga Drugli f. 1928
21.06 May Lise Ørstad f. 1954
15.07 Reidar Kjerstadmo f. 1926
18.07 Magnhild Steigedal f. 1921
20.07 Valborg Syrstad f. 1935
10.08 Magnar Elshaug f. 1933
03.09 Erik Syrstadvoll f. 1947

 snillfjord
11.06 Kåre Berdal f. 1935
21.08 Ivar Engvik f. 1931
29.08 Harald Agnar Rottem f. 1935

 orkdal
23.05 Helge Olaf Muhle f. 1932
25.05 Laura Marie Hermanstad f. 1936
28.05 Knut Jomar Glein f. 1953,
  bisatt Tiller kirke.
29.05 Evelyn Bergljot Kvam f. 1934
07.06 Magne O. Metliaas f. 1925
16.06 Thor Kolbjørn Strøm f. 1931
22.06 Rannfrid Oddrun Sølberg f. 1935
27.06 Lise Skar Kjevik f. 1980
10.07 Lars Grostad f. 1930
11.07 Arne Marius Kirkaune f. 1950
13.07 Sonja Julie Ustad f. 1926
16.07 Marit Selnes f. 1932
23.07 Edith Rose Richvoldsen f. 1938
28.07 Nelly Olive Pedersen f. 1928
05.08 Atle Mathisen f. 1945
10.08 Olav Ebbesen f. 1946
14.08 Fredrik Landstad Brønstad f. 2000
12.08 Marie Oline Mælen Danielsen f. 1936
16.08 Finn Einar Skorild f. 1947 

 orkanger
17.05 Else-Britt Sletvold f. 1960
26.05 Tove Johanne Skjølberg f. 1937
09.06 Dagrun Olea Soleim Krogstad f. 1948
23.06 Hedny Andersen f. 1929
28.06 Ole Richter f. 1934
04.07 Kristin Korsen f. 1964
09.07 Oddveig Kristine Kvakland f. 1953
13.07 Birgit Målfrid Sollie f. 1941
26.07 Odd Midttømme f. 1941
27.07 Gislaug Margit Sognli f. 1932
28.07 Ole Gunnerius Karlsen f. 1932
30.07 Margit Johansen f. 1931
02.08 Anne Elisabet Hovsbakken f. 1942
19.08 Jan Oddvar Krangsås f. 1946
21.08 Jan Ebbesen f. 1948

 orkland
27.06 Oddny Blomli f. 1925
01.07 Brage Fagerli f. 1928
09.07 Aud Walstad Indergård f. 1941
18.08 Gudrun Kjellaug Fagerli f. 1935

 Geitastrand
22.06 Sverre Ysland f. 1941
07.07 Svein Oluf Sletvold f. 1947
23.08 Georg Kvernmo f. 1937

Livets gang

På Falstadsenteret fikk vi høre 
sterke historier både fra Falstad 
Oppdragelsesanstalt for vanartede 
guttebørn som ble stifta i 1895 og 
fra 2.verdenskrig da det var fangeleir 

på Falstad, og det foregikk grufulle 
henrettelser i Falstadskogen. 

Det gjorde godt å komme til Åsen 
kirke etterpå. I godværet kunne vi 
beundre en velstelt og fin kirkegård, 
og vi hadde sangstund inne i kirka. 
Det var fint å kunne synge denne 
strofa: «Kom til oss Gud, og gi oss liv 
fra kilder utenfor oss selv.» Den mest 
spennende delen av turen, i alle fall 
for bussjåføren, var veien ned til Vatn 
kulturspinn og bistro.  

En smal, kronglete vei som ingen 
buss på størrelse med vår, hadde 
kjørt før. Alt gikk bra, og vi fikk 
servert god mat. På tur hjem ble 
det en stopp i Vuddu valley med 
muligheter for kjøp av talglys i alle 
farger og fasonger og nostalgiske 
gjensyn med ulike tidsepoker på 
museet. 

Vi satser på å få til busstur neste år 
også, og vi håper på turdeltakere fra 
alle deler av Orkland.  

Busstur til Ekne 
og Åsen
Tirsdag 30.august satte 
38 passasjerer seg i 
turbussen som skulle 
ta oss med på årets 
diakonale busstur. 
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