
Til stede
Menighetsblad for orkland • nr 4 / 2022

Tillit er den viktigste verdien 
å bygge samfundet vårt på

Det skjer i 
menighetene

Vi feirer våre frivillige
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Det er nesten ikke til å tro at 2022 
begynner å nærme seg slutten. Vi 
har nok kjent dette året på kroppen 
alle sammen. Krigen i Ukraina preger 
oss. Det er krig i vår egen «bakgård» 
på mange måter. Stadig nye angrep 
og eskaleringer preger nyhetsbildet. 
Ressursene våre blir mindre og 
dyrere, den gode utviklingen i verden 
seiler akterut. 

Her hjemme kjenner vi godt på 
kroppen at renten heves og alt rundt 
oss blir dyrere å betale for. Pål Ove 
beskriver så godt i spalten vi har 
valgt å kalle «Soknepresten» hvordan 
jula kan være et forstørrelsesglass. 
Ikke bare alt vi mennesker lykkes 
med og som er godt, men også det 
som er vondt i oss og mellom oss. 
Denne jula er det kanskje viktigere 
enn noen gang å strekke ut ei hånd, 
virkelig spørre hvordan naboen har 
det. Kan vi sammen være tydelig på 
hva jula virkelig er? Gode, trygge 
stunder med mennesker du er glade 
i? Fellesskap om julens budskap, om 
denne vesla gutten som ble født i 
en stall, og skulle endre vår verden 
fullstendig? Ikke en kjøpefest, med 
presset om å ha det fineste treet, 
maten og gavene? Jeg tror ikke det 
fokuset er godt for lommeboka vår. 
Jeg tror ikke presset er godt for den 
psykiske helsa vår heller. Alltid føle 
seg som at man ikke har det «alle» 
andre har og at man ikke strekker til. 

Vi lever ikke i den samme verden i 
dag, som vi gjorde i for bare et år 
siden – og jeg er ikke den samme 
i dag som jeg var i går. Vi går hver 
og en gjennom livet, og bevisst 
eller ubevisst forandrer vi oss om vi 
holdet et åpent sinn. Vi tar inn nye 
lærdommer, forstår litt mer av verden 
rundt oss og legger til noen flere 
beskrivelser av hvordan livet er for 
våre medmennesker. Denne utgavens 
hovedintervju med Karin B. Bjørkhaug 
forteller hun om nettopp dette. Så får 
vi innblikk i hvilke verdier hun legger 
til grunn for arbeidet sitt i politikken 
og gir oss noen gode eksempler på 
hva verden trenger mer av akkurat 
nå. Hun nevner at vi mennesker må 
lage åpne, rause samfunn med plass 
til alle. Bygge et samfunn der flere 
kan mestre å kjenne seg som en 
verdifull bidragsyter. Jeg tror hun er 
inne på noe vesentlig. I tillegg knytter 
hun mange av resonnementene 
sine opp mot troen og en spesiell 
fortelling fra Bibelen. En engasjert, 
bunnsolid og trivelig kvinne som vil 
andre godt!

Da jeg begynte på teologistudiet 
høsten 2007 hadde vi en rivende 
interessant forelesning som utviklet 
seg til debatt. Om synd. Noen mente 
at de kunne synde så mye de ville, 
fordi Jesus kom hit ned til vår jord 
for å ta vekk alle våre synder. Om 
vi hadde to synder eller 2 millioner 
synder spilte ingen rolle. Han visket 
dem vekk uansett. 

Da reiste en av mine studievenninner 
seg opp og sa: «Skal det ikke merkes 
på oss at vi har en tro? Skal vi ta oss 
for på denne jorda, gjøre hva vi vil og 
forbruke det vi vil av menneskelig, 
sosial og økonomisk kapital? Det er 
ikke den kirka jeg vil ha! Det er ikke 
den jeg vil være! Jeg vil mennesker 
skal merke at jeg følger Jesu 
eksempel.» 

Denne kommentaren sitter i 
ryggmargen min som et øyeblikk 
hvor også jeg fikk utfordret mitt 
verdensbilde. Klart det skal vises og 
merkes at jeg er kristen. Klart jeg skal 
leve et liv med øyne for menneskene 
rundt meg, ikke bare meg selv. Klart 
folk skal merke at jeg har Jesu liv 
som eksempel for mitt eget!

Marita Hammervik-Owen
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største jobb som mennesker og 
som storsamfunn de neste årene 
må bli å utvide det rommet vi 
definerer som «innafor.» Vi må 
skape et samfunn som blir stadig 
åpnere og rausere. Så flere får 
plass og kjenner på fellesskap. 
Vi må tåle meningsforksjeller og 
mangfold- VI må sette alle kluter 
til og være «på» for at flest mulig 
får fullføre videregående. For hvert 
et menneske som ikke finner sin 
plass i verden og som ikke settes i 
stand til å bidra i samfunnet på en 
meningsfull måte er ikke det bare et 
problem på individnivå. Det er først 
og fremst et samfunnsproblem. Det 
er viktig for meg å si at det ikke vil si 
at det ikke er enkeltindivitet i disse 
tilfellene det er feil på, men systemet 
vi har som ikke klarer å forløse det 
potensialet som hver enkelt har.  Det 
skal vi jobbe med å endre på, selve 
systemet. 

- Hva om det finnes et arbeids-
potensiale i mange som faller 
utenfor? At det både er et brennende 
ønske og vilje til å arbeide? Men 
kanskje er terskelen vi har laget for å 
være en del av arbeidsstokken er for 
høy? Det handler ikke om å presse 
til å gjøre mer enn vi evner, men kan 
vi tilrettelegge arbeidslivet slik at 
det er plass til flere? Jeg er sikker på 
at det er mange arbeidsgivere som 
ville vært villig til å ta den sjansen. 
Kan vi skape arbeidsplasser med 
takhøyde og den forståelsen av at 
vi alle er forskjellig og derfro bidrar 
på forskjellig måte. Hadde vi funnet 
grep og nøkler til dette ville det for 
enkeltmennesker betydd verdige, 
meningsfulle liv og for storsamfunnet 
hadde det utløst store verdier. Det 
finnes arbeidspotensiale i mange som 
går utenfor. Terksel, noen må være 
villig til å ta den sjansen. 

Jeg skyter inn og spør om Karin noen 
gang selv har kjent på utenforskap?

-  Jeg kan ikke si at jeg kjenner 
utenforskap og all dets kompleksitet, 
men jeg har smakt litt på det. I 
oppveksten da jeg ikke fikk til å 
være en del av fellesskapet jeg 
kunne tenke meg å delta i. Krevende 
økonomiske forhold i oppveksten, 
ansvaret for meg selv fra ganske 
tidlig av og ikke kunne delta på alt 
det andre kunne og som utgjorde 
«fellesskapet.»

Hvordan gjør vi «utenforskapet» 
mindre da?

-  Vi må først og fremst lytte til hva 
de som opplever det sier. Samfunnet 
vårt slik det er oppbygd har et godt 
utgangpunkt for å gjøre noe med 
det. Vi har i et større perspektiv 
enn vårt eget land relativt små 
forskjeller. Økte ulikheter er en stor 
trussel for utenforskap. Rausheten, 
åpenheten og de små forskjellene 
bygger det gode fellesskapet. Tillit til 
hverandre er en viktig verdi og bygge 
et samfunn på. Vi kan ha forskjellige 
ståsted, politisk, faglig, religiøst og 
organisatorisk. Tillit er limet mellom 
oss og som muliggjør samspillet 
mellom oss. Det som gjør at vi i 
fellesskap får til mye mer enn vi klarer 
hver for oss. 

- Tradisjonelt sett har jo ikke 
Krf vært veldig opptatt av 
arbeidslivspolitkk, men det henger 
jo sammen med mye av disse 
verdibaserte tankene om et samfunn 
med plass til alle. Et godt organisert 
arbeidsliv, med trepartssamarbeid 
er kjempeviktig. Det håper jeg 
de oppvoksende generasjonene 
også vil forstå. Jeg er redd for at 
organisasjonsgraden synker og at 
vi mister rettigheter som noen har 
jobbet hardt for at vi skal ha. 

Karins tro har sitt utspring i 
barnetroen og søndagsskolen. Men 
det aller, aller første møtet med 
søndagsskolen ble langt fra blidt.
-  Etter at jeg hadde besøkt 
søndagsskolen den aller første 
gangen så sverget jeg at jeg aldri 
skulle tilbake. Det var ikke så mange 
jevnaldrende rundt meg der jeg 
bodde og det ble ganske skummelt 
med så mange unger plutselig. Det 
var bråkete og jeg fikk skjenn av en 
av søndagsskolelærerne. Noe som 
gikk hardt innpå meg. Jeg følte ikke 
jeg ble hørt. Likevel sluttet ikke mine 
eldre søsken å ta meg med. Endte 
opp med å bli der så lenge at jeg til 
slutt ble søndagsskolelærer selv. 

-  Foreldrene mine var kristne begge 
to og vi hadde vår tilknytning til 
den Evangeliske Lutherske Frikirke, 
Meløy Søndre menighet. Den gangen 
foregikk det meste av livet og fritiden 
i menigheten. Da noen satte opp 
og ordnet et ungdomskor betydde 
det mye for mange. Helgene var det 

lørdagssamling for alle ungdommene, 
men konkurranser, godt å spise, sang 
og andakt.

-  På søndag gikk familien til 
gudstjeneste kl. 11.00. For en 
statskirkeperson vil nok mye være 
gjenkjennelig, og liturgien har 
samme oppbygging, men er kanskje 
noe «løsere» i stilen. Tilknytningen 
til staten var kanskje den største 
forskjellen den gangen – i dag er vel 
den største forskjellen at frikirka er 
noe mer konservativ enn Den norske 
kirke i enkelte tema. Da jeg flyttet til 
Meldal på slutten av 80-tallet kjentes 
det ut som en god løsning å melde 
seg inn i kirka. 

-  For mitt eget trosliv har også 
utviklet seg. Fra barnetroen 
til overgangen i løpet av 
konfirmasjonstida til et mer bevisst 
standpunkt. Det er en fortelling i 
Bibelen som jeg synes er veldig 
sterk og som sier mye; Kvinnen ved 
Sykars brønn. Den bryter så mange 
av datidens normer og viser en 
Jesus som peker på livet hennes 
slik det faktisk er. Jesus evner det 

Karin er igjen foreslått som første-
kandidat på fylkestingslista for KrF

Selfie av familien Bjørkhaug

Når Karin får spørsmål om å beskrive 
seg selv forteller hun at det alltid 
har vært vitkig for henne å være snill 
og blid. Hun husker ennå hvordan 
storebror Knut fortalte det om henne i 
sin konfirmasjonstale til denne. Siden 
har de egenskapene vært gode å hatt 
med seg. En god inngang til å bygge 
gode relasjoner. 

Å bygge gode relasjoner er en viktig 
del av det å være politiker. Selv kom 
Karin litt snublende inn i politikken 
via bekjente. Ambisjonene den 
gangen var kanskje ikke så klare 
og tydelige, men kunnskapen om 
samfunnet vårt og hvordan ting 
påvirker hverandre har hun alltid vært 
spennende. Når jeg spør hva som 
driver henne og hvilke verdier som 
ligger til grunn for arbeidet hennes 
nevner hun rettferdighet. Å forsøke å 
skape et mer rettferdig samfunn og 
i ytterste konsekvens verden. – Det 
er så mange som ikke har en egen 
stemme, som ikke blir hørt og som 
vi ikke gir plass i samfunnet vårt. Vi 
mennesker er født forskjellig, med 
forskjellige utgangspunkt. Politikken 
må evne å skape gode muligheter for 
alle. For de med annen bakgrunn enn 
den typiske, for de som kjenner seg 
fremmed i samfunnet. Mange er født 
med spesielle behov som trenger sine 
grunnleggende rettigheter dekt på en 

annen måte. Det har vi som samfunn 
ikke vært god nok på tidligere. Noen 
gang bommer vi, vi hjelper ikke der 
vi trengs som mennesker. Andre 
ganger har vi også bommet helt og 
med «hjelpen» vår har vi kanskje tatt 
fra mennesker råderett over eget liv. 
Men en kamp for at mennesker skal 
ha de samme mulighetene, enten 
det er snakk om økonomi, utdanning, 
jobb og tilgang til fellesskapets 
goder. 

I skrivende stund er Karin foreslått 
på 1. plass på KrFs fylkestingsliste 
til neste års valg. I dag er Bjørkhaug 
er i dag gruppeleder for KrF i 
Fylkestinget. Engasjementet hennes 
for samferdsel og transport skinner 
raskt gjennom når hun beskriver hvor 
grunnleggende for livsutfoldelsen og 
selvrespekten det hun jobber med er. 
- Skal samfunnet og verden rundt oss 
være sånn oppbygd at ikke alle kan 
delta på det de vil? Skal fritidstilbudet 
ditt være begrenset fordi du ikke 
kan bruke ordinære transportmidler? 
Hvordan designer vi fremkomstmidler 
og det offentlige rom så flest mulig 
kan delta? Du som individ skal kunne 
velge innholdet i livet ditt etter hva 
du er interessert i og hva du ønsker 
delta på, ikke etter hvor en klarer 
komme seg frem. 

Når jeg så spør hva verden og 
samfunnets største utfordringer 
vil ligge i tida framover er hun 
kjapp kontant og det kan virke 
som jeg har åpnet opp nok en dør 
i engasjementet for menneskeverd 
og mangfold. – Utenforskap! Vår 

Tillit er den viktigste verdien 
å bygge samfunnet vårt på.

karin bakklund bjørkhaug

• Fra Engavågen i Meløy kommune
• Flyttet til Storås i 1987
• Fulltidspolitiker for Krf siden 
sommeren 2012

• gift med Arnt og har tre barn. Selv 
er hun yngst av seks søsken.

• Beskriver seg som en snill, distre 
og optimistisk katastrofetenker. 

• Etter videregående og 
folkehøyskole gikk hun Økonomi 
og administrasjon. Har arbeidet 
med økonomi først ved Rupro, 
siden i Rindal kommune.  

Det er en morgen en sen dag i oktober. På vei til 
dagen møter og gjøremål stopper Karin opp for å 
gjennomføre dette intervjuet over en frokost. Tida 
går i fra oss og praten går 

Vi må utvide «normalrommet» 

plass i fellesskapet slik vi er skapt.

mellom oss og gi hverandre 

Karin Bakklund Bjørkhaug

Intervju av: Marita Hammervik Owen

Vei og samferdsel er viktige saker 
og jobbe med for et inkluderende 
samfunn
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mesterverket det er å adressere 
sårbarhetene i livet på en måte som 
styrker menneskets selvrespekt. 
Hvem trodde hun skulle få en slik 
rolle som Jesus gav henne? Hun gikk 
til brønnen midt på dagen så ingen 
skulle se henne. Så møtte hun Jesus, 
og livet hennes fikk en annen retning 
og mening. 

Kan vi mennesker ta med oss 
slike fortellinger og bygge andre 
mennesker opp slik Jesus gjorde? 
Hvordan tar vi i bruk fortellingene fra 
Bibelen i dag?

-  Jeg har sett mange gjøre det 
Jesus gjør i denne fortellingen. Ta 
organisasjoner som jobber med 
mennesker med rusproblematikk for 
eksempel. Som reiser mennesker opp, 
lar de selv gjenvinne selvrespekten. 
Mennesker som får fra et liv som 
verken er bra for dem eller samfunnet 
– til å være en bidragsyter. Veien 
til livet som ligger i grus eller som 
kjennes tapt er kort. Det er valg, 
kanskje ikke flere enn du får talt på ei 
hånd. Noen valg en tar selv, bevisst 
eller ubevisst – andre tilfeldigheter og 
andres valg og overtramp. 

-  Et annet eksempel på dette å 
gi mennesker plass til å mestre og 
«bli seg selv» er prosjektet «Kjør 
for livet» på Ler i Melhus. Knut Ove 
Børset, tidligere europamester 
i rallycross leder et kombinert 
trafikksikkerhetstiltak og fritidstilbud 
for unger som har behov for et tiltak. 
Motivasjonen er trafikksikkerhet, 
men resultatet er så mye større enn 
«bare» det. Her får ungdommer et 
sted å høre til, et sted å mestre og 
et sted der de får drive med noe 
de interesserer seg for. Dette er 
ungdommer som har møtt mange 
tomler ned, som kanskje ikke kjenner 
at de har andre arenaer i livet de 
er gode. Tilhørigheten er tydelig 
- t-skjorta og capsen - forteller at 
her er vi en gjeng. Når man har et 
fellesskap på plass og ungdommene 
opplever at de mestrer og får gjøre 
noe de synes er gøy, så får man 
adgang til å gi de kunnskap om 
trafikksikkerhet som vi ellers ikke ville 
ha fått.

-  Knut Over fortalte en gang om en 
ungdom såkalt «gitt opp av alle». I 
møte med ham og med spørsmål om 
«Er det noe du har lyst til å gjøre?» 

så låses mye opp. Den kontakten har 
opprettet ble begynnelsen på noe 
stort. I dag har han fullført utdanning 
og fått fagbrev. Det å snu liv med 
dårlige prognoser er livsviktig, og 
bygge opp evner og en selvrespekt. 
Ingenting kan måle seg med det. 

-  Sintef har evaluert prosjektet til 
å ha signifikante resultater. Det har 
gitt bedre helse, bedre relasjoner 
og bedre skoleresultater. Det endrer 
livene til enkeltmennesker. Slik synes 
jeg vi skal bruke mer penger og 
ressurser på.  

Er du den samme i dag som da du 
begynte i politikken for ti år siden? 
Hva har endret seg?

-  Temaene omkring felleskap har 
bare utvidet seg for meg. Vi har bak 
oss mye mørkt og svart som samfunn 
når det kommer til mennesker av ulik 
legning og kjønnsidentitet. Skytingen 
i Oslo sist sommer satte et støkk i 
meg og gjorde det naturlig å gå i både 
paraden og delta på Regnbuemesser 
både på Orkanger og i Nidarosdomen. 
Det var fantastisk flott og være med 
på. 

-  Det krevde mye tankevirksomhet, 
mange samtaler med mennesker 
jeg stolte på. Så landet jeg på at 
trosfriheten vår er viktig. Vi må få 
uttrykke vår tro og overbevisning slik 
vi ønsker alle. 

-  For meg var det viktig og ikke 
være likegyldig eller passiv. Jeg vil 
vise med hele meg at inkludering og 
respekt er grunnleggende rettigheter 
alle har, også de som har en annen 
legning eller identitet enn majoriteten. 
Alle tilhører fellesskapet på lik linje. 
Alle må få lov å være seg selv. 

-  Jeg er absolutt ikke den samme i 
dag som når jeg gikk inn i politikken 
eller da jeg var yngre. Jeg håper jeg 
ikke skal være den samme i framtiden 
som jeg er nå heller. Det å være 
åpen og det å lære og forstå stadig 
mer - og la meg påvirke til å tenke og 
handle annerledes enn jeg har gjort 
før er noe det mest positive med å 
være mennesker. Evnen og mulighet 
til å lære. 

Helt til sist; hva trenger verden mer 
av nå?

-  Vi må utvide «normalrommet» 
mellom oss og gi hverandre plass i 
fellesskapet slik vi er skapt. Det vi 
være virkningsfullt for mange å kjenne 
på en tilhørighet. Det er derfor dette 
b-mennesker står tidlig opp. Jeg er 
privilegert som får jobbe med noe jeg 
tror kan gjøre hverdagen litt bedre for 
noen. Tillitten jeg er gitt i vervet mitt 
motiverer meg. Jeg tror vi kan endre 
verden i fellesskap. 

Arnt og Karin

Et ord som går igjen er «julestemning». Mange snakker 
om ting de må gjøre for å komme i stemning.  Mange 
strever hardt for å få slike indre følelser. Det kan til 
og med være fryktelig strevsomt å oppnå dette. Livet 
gir utfordringer. Vi kan ha mistet noen kjære, livet kan 
oppleves hardt og ubarmhjertig. Samlivsbrudd, eller sorg 
over at livet ikke ble som vi håpet. Kanskje går du inn i 
advent- og juletida med krav til deg selv om å «føle» på 
en spesiell måte? 

Julebudskapet kommer oss i møte akkurat der vi er. 
Disippelen Johannes beskriver det slik: «Og Ordet ble 
menneske og tok bolig iblant oss» (Joh. 1.14.)  Teksten 
kan faktisk oversettes med at han slo opp teltet sitt. 
Gud er midt mellom oss i våre dager. Jesus var og er 
en som lever sammen med menneskene og deler livets 
utfordringer i smått og stort med naboer, familie og 
venner. Julens budskap handler om å komme og dele 
liv. Jesu fødsel i fattigdom av ei ung mor viser både 
sårbarhet, ydmykhet og styrke. Gud viser sitt sanne 
ansikt ved å bli et sårbart barn. 

1 Du ser kanskje Jesus som barnet i krybben,
og hyrder på marken og vismenn på kne –
med stjerner som stråler og engler som synger
gir stemningsfull glede og budskap om fred.

Ref: Men har du sett Jesus, som lider på korset
som soner for din skyld, som lindrer din nød;
og har du sett Jesus som står opp av graven,
gir håp om et nytt liv og seier over død. 
(Jan Byfuglien, sangen har 2 vers til)

Det befriende med Jesustroen er at vi er elsket av Gud, 
FØR vi har fortjent noe som helst. Møtt av Gud der vi er. 
Det kreves ingen bestemte følelser eller handlinger vi må 
gjøre for å komme nær Gud. Jesus har gått opp veien 
gjennom livet, gjennom døden, gjennom den mørkeste 
avgrunnen atskilt fra Gud og mennesker. Du er aldri 
alene, selv om følelsene svinger. Dette håper lever og 
dør mennesker i den verdensvide kirke for i dag. Troens 
mysterium er at Jesus er like til stede jula 2022 som da 
han levde på jorda, uavhengig av hva vi føler.
Velsignet høgtid!

Norhild Kirkbakk Solligård

Julestemning 
Hver og en har ulike minner knyttet til julehøgtida. Vi har ulike tradisjoner, 
matskikker, musikk, filmer, og ikke minst dufter som minner oss om denne spesielle 
delen av året. Minnene kan like godt være vonde som gode. Dessuten har vi nok 
større forventninger til det som skal skje enn ellers i hverdagen.

Andakt

Dette ikonet av Maria -  Jesu mor - er malt av Ossama 
Mosleh som flyktet fra krig og uro fra Syria i 2015.

 7 kjappe

1. Gud er: allmektig og god.

2. Jeg klarer meg ikke uten: 
 mobil

3. Synes du verden er urettferdig? 
Grunnleggende, fordi vi ikke 
deler det vi har rettferdig. 

4. A-menneske eller B-menneske? 
B-menneske, perfekt tid å stå  
opp er 8.00-8.30 eller litt 
seinere. 

5. Gudstjeneste eller søndagstur? 
Gjerne begge deler! I rekkefølge 
gudstjeneste - og så tur. 

6. Sofaen eller ut på tur? 
 Sofa og strikke. 

7. Taco eller pizza ? 
 Pizza. Kylling, thai-inspirertsaus 

og cashewnøtter er favoritt 
toppingen.
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Det skjer i menighetene
dag/dato tid arrangement sted

Onsdag 30.11 17.30 Soul Kids for 3-9 år Svorkmo misjonshus

Onsdag 30.11 19.30 Temamøte Svorkmo Normisjon Besøk av Eshan Abadi 
og Nils Karl Kulbrandstad fra Hølonda Svorkmo misjonshus

Onsdag 14.12 11.00 Eldretreff Svorkmo misjonshus
Onsdag 14.12 17.30 Soul Kids for 3-9 år Svorkmo misjonshus
Onsdag 14.12 19.30 Møte i Vårliv Svorkmo misjonshus
Torsdag 15.12 15.00 Andakt Kårstuggu
Onsdag 11.1 17.30 Soul Kids for 3-9 år Svorkmo misjonshus
Onsdag 11.1 19.30 Møte i Vårliv Svorkmo misjonshus.
Torsdag 12.1 15.00 Andakt i Kårstuggu Kårstuggu
Onsdag 25.1 11.00 Eldretreff i Svorkmo misjonshus Svorkmo misjonshus
Onsdag 25.1 17.30 Soul Kids for 3-9 år Svorkmo misjonshus
Onsdag 25.1 19.30 Årsmøte i Svorkmo Normisjon Svorkmo misjonshus
Mandag 6.2 – 
Torsdag 9.2 1930 Møteuke for Vårliv Svorkmo misjonshus

Onsdag 8.2 17.30 Soul Kids for 3-9 år Svorkmo misjonshus
Torsdag 9.2 15.00 Andakt Kårstuggu

dag/dato tid arrangement

Onsdag 11.01 11.00 Andakt SOS
Onsdag 25.01 11.00 Andakt SOS
Onsdag 8.02 11.00 Andakt SOS
Onsdag 22.02 11.00 Andakt SOS
Onsdag 8.03 11.00 Andakt SOS
Onsdag 22.03 11.00 Andakt SOS

et liv drevet av omsorg, 
både i arbeid og fritid.
Kjellrunn Orre sitter i stua på Losgrenda på Storås  
og ser ut på den flotte utsikten. Vi snakker om  
gamle dager og nyere dager.

Hva var det som gjorde at hun i mange år har vært frivillig i menighetene 
der hun har bodd? Hvorfor har hun brydd seg om å hjelpe andre? Det 
har jeg tenkt å spørre henne om.

Kjellrun forteller at inspirasjonen kom av å se en nær slektning gjøre 
akkurat det, å bry seg om andre. For da Kjellrun var mindre, var hun med 
sin tante Dordi når hun var på besøk hos andre som trengte samtale 
eller praktisk hjelp. Nestekjærligheten hun opplevde der, ble grunnlaget 
for et liv med frivillig innsats. 

Kjellrun er utdannet menighetssøster, der oppgavene både handlet om 
sykepleie, samvær og sjelesorg. Dette har også preget den frivillige 
innsatsen og både når hun bodde på Skatval, flyttet til Nord-Norge og 
senere flyttet med mannen hjem til Storås har hun besøkt de som bodde 
i nabolaget. Hun oppfattet det også som en slags forventning til henne, i 
kraft av hennes utdannelse. 

Nå er beinene og balansen ikke hva de har vært og det har blitt 
vanskeligere for Kjellrun å komme seg rundt i bygda. Inntil for nylig har 
hun gjennom flere år vært i besøkstjeneste på Meldal helsetun. Hun liker 
å besøke andre og tar også gjerne selv mot besøk. Dessverre er det 
noe som har endret seg, sier Kjellrun. For folk går mye mindre på besøk 
nå enn tidligere – og især de spontane besøkene som ikke er avtalt, er 
sjeldne i dag.

Jeg spør henne hva som ligger til grunn for den frivillige innsatsen 
Kjellrun har gjort opp gjennom årene. Kjellrun ser på meg og sier: «Jeg 
prøver å sette meg inn i deres situasjon, - hvis jeg var dem, hva ville jeg 
da ønske av andre?». Hun har jobbet mye med alkoholikere og sier hun 
har hatt mange gode samtaler med dem over en kaffekopp.

Da hun var menighetssøster i Ila menighet, bodde hun hos 
prestefamilien og opplevde en stor omsorg for henne. Også dette har 
formet henne til å bli den hun i dag er. Hun forteller at troen har vært en 
drivkraft i livet hennes.

Avslutningsvis spør jeg henne om hun har noen ønsker for det frivillige 
arbeidet i kirka. Hun sier ja og utdyper med at hun håper flere ser 
menighetsarbeid som en positiv oppgave og at det kan gjøres på mange 
ulike måter. «Kirka skal jo samle oss, og at det er et samlingspunkt 
synes jeg det er noe trygghet over». Hun påpeker også viktigheten av 
kirkekaffen etter gudstjenestene, og hvor mye glede det kan gi.

dag/dato tid arrangement sted

Onsdag 30.11 11.00 Andakt Meldal helsetun

Tirsdag 6.12 11.00 Sangstund Løvbytunet

Onsdag 14.12 11.00 Andakt Meldal helsetun

Lørdag 24.12 11.00 Andakt Meldal helsetun

Tirsdager 11.00 Babysang for 0-1 år Kirkestua, Løkken kirke

Onsdager 17.00 Småbarnssang for 2-4 år Kirkestua, Løkken kirke

babYsang og babYMassasJe
Vinter/vår 2023 starter vi opp nytt kurs! Dato for disse er ennå ikke satt men 
vi gjennomfører samlingene onsdager kl.12.00-14.00 i Orkdal menighetshus på 
Fannrem. Kurset vil koste 300 kr og inkluderer en kursmanual og mat ved hver 
samling. Målgruppen er foreldre og barn fra omtrent 0 mnd til 1 år. 

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

Vi sYnger JUla Ut
Julefeiringen begynner i vår tid veldig tidlig, og jula synges inn i hele adventstiden. Så slutter 
feiringen desto fortere, og både sangen og juletregangen stopper raskt opp på nyåret. 
Orkland mannskor, vil gjøre en vri på dette og inviterer til å synge jula ut i Orkdal kirke  
søndag 22. januar kl 19.00. 

Med på laget får de forfatteren Eyvind Skeie, som har skrevet eller oversatt en rekke sanger og 
salmer. I tillegg kommer komponisten Galib Mammadov. Han er fra Aserbajdsjan, men har bodd i 
Norge i 20 år. Han har laget melodi til en del av Skeies tekster, men også noen andre julesanger.  
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dag/dato tid arrangement sted

Mandag 28.11 11.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Torsdag 1.12 11.00 Andakt Orkdal helsetun

Fredag 2.12 19.00 Førjulskveld med koldtbord  
Påmelding på e-post sovassli@nlm.no eller tlf. 94032645 Søvassli Ungdomssenter

Søndag 4.12 17.00 Adventsfest for hele familien Andakt v/Olav Pederstad Kakao og boller Orkdal menighetshus
Mandag 5.12 11.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Onsdag 7.12 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Torsdag 8.12 11.00 Andakt Orkdal helsetun
Torsdag 8.12 17.30 Barnesang for 8 mnd. – 6 år Orkdal menighetshus
Mandag 12.12 11.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Mandag 12.12 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Torsdag 15.12 11.00 Andakt Orkdal helsetun
Mandag 19.12 11.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Lørdag 24.12 11.00 Andakt Orkdal helsetun
Lørdag 31.12 11.00 Nattverdgudstjeneste Orkdal helsetun
Mandag 5.1 11.00 Andakt Orkdal helsetun
Søndag 8.1 17.00 Søndagssamling Ettermiddagskaffe Orkdal menighetshus
Mandag 9.1 11.00 Mandagskaffe/juletrefest Orkdal menighetshus
Mandag 9.1 17.30 Simen Orkdal menighetshus

Torsdag 12.1 11.00 Andakt Orkdal helsetun

Mandag 16.1 11.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus

Tirsdag 17.1 13.00 Sangstund Orkdal helsetun

Onsdag 18.1 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Torsdag 19.1 11.00 Andakt Orkdal helsetun
Torsdag 19.1 15.00 Sangstund Fannrem trygdepensjonat

Torsdag 19.1 19.00 Alpha-kurs Arr. Orkdal Normisjon,  
Orklandfellesskapet og Fannrem menighetssenter Orkdal menighetshus

Søndag 22.1 19.00 Salmekveld med Eyvind Skeie, Galib Mammadov  
og Orkland mannskor Orkdal kirke

Mandag 23.1 11.00 Mandagskaffe i Orkdal menighetshus Orkdal menighetshus

Torsdag 26.1 11.00 Andakt Orkdal helsetun
Mandag 30.1 11.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Onsdag 1.2 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Torsdag 2.2 11.00 Nattverdgudstjeneste Orkdal helsetun
Søndag 5.2 17.00 Søndagssamling Tale ved Bella Ettermiddagskaffe Orkdal menighetshus
Mandag 6.2 11.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Mandag 6.2 17.30 Simen Orkdal menighetshus
Tirsdag 7.2 13.00 Sangstund Orkdal helsetun
Torsdag 9.2 11.00 Andakt Orkdal helsetun
Mandag 13.2 11.00 Mandagskaffe Orkdal menighetshus
Onsdag 15.2 18.00 Malaba – Språkvenn Sanitetsforeningas hus
Torsdag 16.2 11.00 Andakt på Helsetunet Orkdal helsetun
Torsdag 16.2 15.00 Sangstund Fannrem trygdepensjonat

JUletrefest i orkanger MenighetshUs 
Femte juledag, torsdag den 29.desember kl.17.00 er store og små hjertelig velkommen til årets 
juletrefest. Vi synger julesanger sammen, går rundt juletreet, quizer, leker oss, lytter til andakt 
og får servert kakao og boller. I tillegg ryktes det at «Orkanger-nissen» kommer på besøk!

Arr. Orkanger menighetsråd JUlaften i geitastrand kirke
I de fleste av våre menigheter og kirker feires det tradisjonelle gudstjenester 
julaften, foruten Geitastrand menighet. 

Her står tradisjonen med «Åpen kirke» fra kl.15.00-17.00 sterkt og er verdsatt 
av mange. Klokker Terje Jonassen har hatt ansvar for dette i 17 år nå og det en 
opplevelse av høytid å komme inn i kirka på «stranda» julaften. Kirka er nydelig 
pyntet, juletreet og den gamle julekrybba er på plass, lyset i taket er dempet og 
parafinlampene på veggen er tent. I denne fine atmosfæren blir alle ønsket hjertelig 
velkommen, og de får høre juleevangeliet, juledikt av Leif Ofstad og fin julemusikk. 

dag/dato tid arrangement sted

Torsdag 1.12 10.00 Andakt Elvepromenaden
Mandag 5.12 17.30 Orkdalsspeiderne
Tirsdag 6.12 11.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Tirsdag 6.12 16.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus
Torsdag 15.12 10.00 Andakt Elvepromenaden
Mandag 19.12 17.30 Orkdalsspeiderne Se Facebook-gruppa vår
Onsdag 21.12 11.00 Kirka på Amfi AMFI Orkanger
Lørdag 24.12 10.00 Andakt Elvepromenaden
Torsdag 5.1 10.00 Andakt på Elvepromenaden
Tirsdag 10.1 11.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Tirsdag 10.1 16.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus
Mandag 16.1 17.30 Orkdalsspeiderne Se Facebook-gruppa vår
Onsdag 18.1 11.00 Kirka på Amfi AMFI Orkanger
Torsdag 19.1 10.00 Andakt Elvepromenaden
Mandag 23.1 19.30 Årsmøte i Orkdal Normisjon Orkanger menighetshus
Mandag 30.1 17.30 Orkdalsspeiderne Se Facebook-gruppa vår
Torsdag 2.2 10.00 Nattverdgudstjeneste Elvepromenaden
Mandag 13.2 17.30 Orkdalsspeiderne Se Facebook-gruppa vår
Tirsdag 14.2 11.00 Åpen kafé Orkanger menighetshus
Tirsdag 14.2 16.00 Familiemiddag Orkanger menighetshus
Onsdag 15.2 11.00 Kirka på Amfi AMFI Orkanger
Torsdag 16.2 10.00 Andakt Elvepromenaden
Mandag 27.2 17.30 Orkdalsspeiderne Se Facebook-gruppa vår

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.

ehsan kommer, kommer dU?
Onsdag 30.november kl 19.30 inviteres du til en spesiell og sterk temakveld på  
Svorkmo misjonshus. 
Vi får besøk av Ehsan Abadi som vil fortelle om sitt liv. Han har i sin oppvekst opplevd mye 
grov vold i nær familie som resulterte i verst tenkelige resultat.
Hvordan går det an å reise seg igjen etter ekstreme traumer og å finne tilbake til et verdig liv ?
Hva skjedde og hvor står Ehsan i dag?
 
Alle er hjertelig velkommen! 
Arr; Normisjon Svorkmo

alPha-kUrs i orkdal
Det er lenge siden det ble arrangert Alpha-kurs i Orkdal. Det verdenskjente 
kursopplegget som stammer fra Holy Trinity Brompton Church i London, er imidlertid 
fortsatt aktuelt. Kurset er en mulighet for å lære og samtale om det sentrale i den 
kristne troen. Det er lagt opp både for de som ikke tror, men som ønsker å vite mer om 
kristen tro og for dem som ønsker å lære mer om grunnlaget for det de tror på. 

Nå har Orkdal Normisjon, Orklandfellesskapet og pinsemenigheten Fannrem 
menighetssenter gått sammen om å holde Alpha-kurs. Første samling blir torsdag 19. 
januar 2023 i Orkdal menighetshus. Deretter blir det kurs annenhver uke vekselvis 
i menighetshuset og Fannrem menighetssenter. Det er til sammen 8 kurskvelder 
og en weekend-samling. Samlingene starter med mat, deretter er det en del med 
undervisning og en del med samtale i grupper. 

Man må melde seg på kurset for å delta, men første samling er åpen, slik at man kan 
se hva det går ut på før man bestemmer seg. Det kommer nærmere informasjon om 
detaljene etter hvert. Men har du spørsmål allerede, kan du ta kontakt med John Egil 
Bergem, tlf. 975 78 611 eller Magne Krogsgaard, tlf. 974 01 280.
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Tilbakeblikk

4-årsbok løkken kirke
Heldige oss som fikk besøk 
av så mange fine 4-åringer til 
kirkene våre ved bokutdeling. 
Ungene fikk bøker, vi sang 
sammen og vi hadde dåp for 
sauen Krølle, der 4-åringene 
bekledde alle rollene. Vi 
sang også fine sanger med 
bevegelser til sammen. Et godt 
minne å ta med seg for både 
store og små.

Konfirmantjubileum Orkdal kirke
Søndag 2. oktober var det konfirmantjubileum i Orkdal kirke. Jubileet 
startet allerede kvelden før for jubilantene. Det var ei ”livat” gudstjeneste 
denne søndagen, noe Skaun soul kids bidro til med frisk sang. Under 
gudstjenesten ble konfirmantene tatt frem for en kort liten samtale og 
tilbakeblikk og de som var gått bort ble minnet. Etter gudstjenesten vartet 
menighetsrådet opp med kaffe og kaker på Menighetshuset. Mesteparten 
av tiden gikk med til å mimre, men det ble også tid til litt sang og et 
tilbakeblikk på konfirmantåret 1972 med konkurransen ”Sant og usant i 
1972”. Det ble ei trivelig markering. Takk til alle som kom.

Minnelund ved Løkken 
kirkegård
Etter en lang og etterlengtet 
prosess står endelig den navnede 
minnelunden omsider ferdig ved 
Løkken kirkegård. Vi vet mange 
har etterspurt dette tilbudet og 
ventet lenge på det. Derfor er 
det ekstra fint å si at den nå er 
ferdigstilt. Ta gjerne en tur oppom 
for å se hvor fint det har blitt!

Konfirmantjubileum Moe kirke og Geitastrand kirke
Mange minner friskes opp når konfirmantjubilantene møtes i samme kirke 
de sto konfirmant for 50 år siden. Det blir tydelig for oss hvor fort tiden 
går og hvor forgjengelig livet er. Denne høsten møttes årets kull i Moe 
kirke og årets kull i tillegg til de to kullene som skulle ha jubilert under 
pandemien møttes i Geitastrand kirke. Trivelige markeringer både i kirka 
og på etterlaget. 

Babysang & Småbarns-
sang i løkken kirke
Her kommer bildehilsen fra 
kirkestua på Løkken. Denne 
høsten har vi startet opp 
med både babysang og 
småbarnssang på Løkken. 
Mange barn med deres voksne 
finner veien til samlingene som 
har blitt populære treffpunkt 
ledet av trosopplærer Heidi 
Snuruås. Sammen synger vi, 
leker oss og avslutter med 
å spise mat i lag. Har du lyst 
å være med? Du er hjertelig 
velkommen!

I år føler vi på et annet mørke enn det årets vekslinger 
skaper hos oss i nord. Krigens lidelser og frykten den 
bærer med seg, har krøpet nærmere inn på oss.  Mange 
har fått det vanskeligere dette året. Skyggene fra alt 
som truer, vokser. Skal hatet og volden få ta overhånd? 
Vi ber om fred og frihet. Det blir viktig å tenne lyset i 
adventsstjerna i år! Tenne håpets stjerne. 

Håpet er som ei stjerne som lyser i natta. 
Fortellinga om stjerna som viste vei til Jesusbarnet 
og den hellige familien i Betlehem, kjenner vi fra 
julefortellinga: I Matteusevangeliet kan vi lese om 
stjernetyderne som fulgte stjerna: Den store stjerna som 
viste vei, - fredens vei: til en liten landsby og et fattigslig 
hjem – men der fant de tre det de lette etter. «Da de så 
stjernen, ble de fylt av jublende glede« (Matteus 2,10). 
Denne gleden bor også hos oss.  

Det vesle Jesusbarnet, Gud som ble kropp og kom til oss 
som både Gud og menneske, ble født i et land preget 
av krig, fattigdom og uro.  Han kom med fred, frelse og 
håp til ethvert menneske. Jesus gir også oss, som lever 
nå, den dype freden som vi kan eie til tross for alt det 
vanskelige og vonde som er rundt oss. Gud bor hos oss, 
akkurat slik vi har det. Freden bor hos oss. 
 

Stjerna er som et lite hull i himmelen som lyset skinner 
ut av. Det lyser ei stjerne i mørket. Den bærer bud om 
håpet: Håpet og vissheten om at Guds skapende, gode 
krefter alltid er aktive, til tross for alt som truer. Gud er 
nær, hos oss slik vi har det. Kjærligheten, som bærer 
over alle dyp, gir lys til stjerna, lys til håpstegnet, gir 
gleden i hjertene. 
Velsignet, håpefull jul – tross alt! 

Den store stjerna i natta kald
Har synt oss eit under

Lyser med trøyst i tunge stunder
For folk i tusen tall

Den store stjerna høg og klår
Er vårt ljos på den veg vi går

(Trygve  Hoff )
      
      
Herborg Finnset
Biskop i Nidaros

Håpets stjerne  
Har du funnet fram adventstjerna?  I år er det ekstra fint å finne fram stjerna og 
henge den opp. Ta et skritt tilbake og se godt på den! Den bærer med seg lyset, 
lengselen, håpet: ved å lyse og være til stede bærer den bud om håp. Håpet fra 
Betlehem. Vi kan gå forbi hus og leiligheter og se: der er det noen som har hengt 
håpet opp i vinduet! 

Biskopens julehilsning
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Orkland mannskor ble stiftet i 1950, mens Stalin styrte Russland og Truman var 
president i USA. Brage Fagerli var en av sangerne i koret fra starten av. Så sent 
som våren 2022, var han trofast med på øvelsene. Når gamle sanger ble plukket 
fram fra arkivet, kunne han alltid bekrefte at han hadde vært med på dem før. 
Brage hadde for lengst passert 90, 
og det var tungt å stå når vi skulle ut 
og synge, men han ble gjerne med på 
en sang eller to med en stol å støtte 
seg til. Hans rene stemme fylte ut 1. 
tenorrekka, selv om den ikke var like 
sterk som før. Men i sommer tok hans 
tid blant oss slutt, og koret sto igjen i 
vemod og takknemlighet. 

Einar Kristiansen begynte i 
mannskoret et par tiår etter Brage. Så 
dro han fra Orkdal, men kom tilbake 
dit og til koret midt på 1970-tallet. 
Etter en kort periode som sanger, 
tok han i 1977 over som korets 
andre dirigent. For noen år siden 
sluttet han, men da ingen ville overta 
som dirigent, tok han noen nye år. 
I sommer sikret han imidlertid sin 
avgang ved å flytte til Grimstad. 

Einar hadde en overbevisning om 
at evangeliet må forkynnes, og at 
sang er en god måte å gjøre det 
på. Overbevisningen kom til syne i 
sangvalget og i den spesielle klangen 

han fikk fram i en gruppe mannfolk. 
Koret satt igjen uten dirigent, men 
mange sanger, deriblant et 40-siders 
hefte med arrangementer som Einar 
har laget. 

Einars siste opptreden som dirigent 
var på en salmekveld på Mjuklia 6. 
september, der forfatteren Vidar 
Kristensen ga oss historien om 
salmer og sanger. Noen ble sunget 
som allsang, noen av mannskoret. 
Det ble en fin avslutning med 
anledning til å takke Einar for sitt 
lange og trofaste virke.   

De som tror at mannskorets historie 
dermed varte i 72 år, tar feil. 
Koret fortsetter, og Ivar Nerhoel 
har forlatt bassrekka og overtatt 
dirigentplassen. Ivar forteller at han 
kom til Orkdal i 1987 og dirigerte 
familiekoret Refleks en tid utover. I 
1990 begynte han i mannskoret og 
har vært med siden. 

John Egil Bergem

TrADISJONSBÆrere OG 
eNDrINGer I OrKlAND 
mANNSKOr

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  

- Hva er det som først og fremst motiverer deg til å ta over som dirigent?
- Jeg har inntrykk av at karene gjerne vil fortsette å synge i koret selv om Einar slutta.  Jeg har  
 vikariert en del som dirigent før, så det var kanskje ikke helt unaturlig å ta på seg oppgaven.   
 Jeg trives i miljøet og ser at vi har en stor oppgave i å formidle det kristne budskapet på en så  
 god måte som mulig. Med så mange gode stemmer og med de tradisjonene, ville det vært  
 synd å legge ned koret.  Jeg har stor motivasjon for å gjøre jobben som dirigent, men det er  
 tvilsomt om det blir over 40 år...
- Hva blir de største utfordringene framover?
- Utfordringene er først og fremst å ha nok sangere tilgjengelig på alle stemmene.  Når alle er  
 til stede, har vi en god dekning i dag, men det er ingen hemmelighet at vi gjerne vil ha med oss  
 sangere som får snittalderen ned. De fleste er nå mellom 60 og 70 (mao i sin beste alder...?).  
 Med mange nypensjonister opplever vi at mange er travelt opptatt med både arbeid og ferie..  
 Det er all grunn for å reklamere for å være med i mannskoret; det er et trivelig miljø og en viktig  
 oppgave.

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

En epoke er over! 
Tusen takk Einar for alle de flotte 
årene i Orkland mannskor.
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ANNONSE

ANNONSE

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 – Vi synger jula inn

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

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

13. desember
Løkken kirke 19.00 – Løkken jul

18. desember – 4. søndag i adventstiden
Snillfjord kirke 15.00 – Vi synger jula inn
Meldal kirke 19.00 – Vi synger jula inn

24. desember – Julaften
Snillfjord omsorgssenter 12.00 – Gudstjeneste
Snillfjord kirke 14.00 – Familiegudstjeneste
Orkdal kirke 14.00 og 16.00 – Familiegudstjeneste
Meldal kirke 14.00 - Familiegudstjeneste
Orkanger kirke 14.30 og 16.00 – Familiegudstjeneste
Geitastrand kirke 15.00 – 17.00 – Åpen kirke
Løkken kirke 16.00 – Familiegudstjeneste
Moe kirke 16.00 – Familiegudstjeneste

25. desember – Juledag
Orkdal kirke 11.00 – Høytidsgudstjeneste
Moe kirke 11.00 – Høytidsgudstjeneste
Meldal kirke 11.00 – Høytidsgudstjeneste
Snillfjord kirke 11.00 - Høytidsgudstjeneste
Geitastrand kirke 13.00 – Høytidsgudstjeneste

31. desember - nyttårsaften
Moe kirke 18.00 – Gudstjeneste

15. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden
Snillfjord kirke 11.00 – Gudstjeneste
Moe kirke 11.00 – Gudstjeneste
Orkdal kirke 11.00 - Gudstjeneste
Løkken kirke 11.00 - Tårnagentgudstjeneste

22. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden
Meldal kirke 11.00 – Gudstjeneste
Orkanger kirke 11.00 – Gudstjeneste
Geitastrand kirke 11.00 - Gudstjeneste
Orkdal kirke 13.00 – Gudstjeneste

29. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden
Orkdal kirke 11.00 – Tårnagentgudstjeneste

5. februar – såmannssøndagen
Løkken kirke 11.00 – Gudstjeneste
Moe kirke 11.00 – Gudstjeneste
Orkanger kirke 11.00 - Gudstjeneste

12. februar – kristi forklarelsesdag
Snillfjord kirke 11.00 – Tårnagentgudstjeneste
Geitastrand kirke 11.00 - Gudstjeneste
Meldal kirke 11.00 – Gudstjeneste, diakoniens dag
Orkdal kirke 19.00 – Ung messe

19. februar – fastelavnssøndag
Meldal kirke 11.00 – Gudstjeneste
Orkdal kirke 11.00 – Gudstjeneste
Orkanger kirke 11.00 - Gudstjeneste
Moe kirke 19.00 – Gudstjeneste

5. mars – 2. søndag i fastetiden
Snillfjord kirke 11.00 – Gudstjeneste 
Moe kirke 11.00 – Gudstjeneste, diakoniens dag
Løkken kirke 11.00 – Gudstjeneste med utdeling av 2-årsbok
Orkdal kirke 11.00 - Gudstjeneste
Orkanger kirke 13.00 – Gudstjeneste, diakoniens dag

12. mars – 3. søndag i fastetiden
Meldal kirke 11.00 – Gudstjeneste med utdeling av 2-årsbok
Orkanger kirke 11.00 – Gudstjeneste
Geitastrand kirke 11.00 – Gudstjeneste, diakoniens dag
Orkdal kirke 17.00 – Gudstjeneste, diakoniens dag, SIMEN deltar

Gudstjenester

hold deg oppdatert

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

Vi møter mange smilende, glade og 
forventningsfulle ansikter på denne 
tiden av året. Det hverdagsgråe viker 
for all stas og pynt, lys og farger. 
Det som er smått og trangt og ondt 
skal vike. Nå skal vi rekke hender til 
hverandre og tenne lys så ingen krok 
er mørk. Vi skal kort sagt oppleve at 
livet er godt, festlig og gledelig.

Kjære og gode tradisjoner nå i 
adventstiden skal vekke livslysten og 
minnene. Alt bygger seg opp mot den 
store festen som møter vårt behov 
for idyll. 

I tillegg til de mange glade og 
forventningsfulle ansikter ser vi også 
hemmelighetsfulle ansikter. Alle har 
mange hemmeligheter – både barn 
og voksne. Først når julaften kommer, 
da skal hemmelighetene pakkes opp.

Sånn er adventstiden vi vil ha – 
glede og begeistring, forventning 
og spenning. Mange har ei sånn 
adventstid. Og det er flott! 

Men så vet vi kanskje om noen 
som har en helt annerledes advent 
i år. Det er fordi det er den første 
advent uten en de har vært glad i. 
Disse opplever det vi kaller for julens 
bakside.

Det er så rart med høytiden 
vi går i møte. Høytiden blir et 
forstørrelsesglass. Det er ikke bare 
det gode som forstørres. Det vonde 
blir ofte enda vanskeligere. Ensomhet 
og sorg forsterkes. Julen blir en 
påminnelse om alt som ikke er som 
det skal være/har vært. Det merkes 
så godt at noen er borte.  

Sorgen og gleden går hånd i hånd. 
Utfordringen for oss må være å 
rekke hendene til hverandre slik 
at ei hånd som bærer tungt kan 
kjennes seg grepet av ei annen 
hånd. Utfordringen for oss må være 
å komme bitterheten i forkjøpet slik 
at de som sliter har noen å snakke 
med noen når de gruer seg til jul. 
Utfordringen for oss er å komme 
savnet i forkjøpet ved å lytte seg inn 
til smerten og de mange minnene den 
som gruer seg bærer på.

Dermed blir høytiden vi går i møte 
de utrakte henders høytid. Høytiden 
bringer oss inn i det dype mysterium 
at den evige Gud rekker oss 
mennesker sine frelsende hender i 
menneskebarnet Jesus. Høytiden 
vi går i møte er Guds utstrakte 
henders høytid! Guds hender møter 
menneskers hender i en liten krybbe 
i Betlehem. Så nær kom Guds hender 

våre hender at de møttes i en stall, 
- ja enda nærmere. For Guds evige 
armer når like ned og inn i ditt liv, i 
ditt vemod, i din sorg, i ditt mørke, og 
i din avmakt. Grip om ”Guds armer”. 
De armene er mektig til å bære deg 
også.

Men kanskje kan kjenneskap til julens 
bakside bidra til å gi livet en dypere 
glede denne høytiden. Nettopp fordi 
en våget å rekke ut ei hånd til noen 
som hadde det vondt. En fikk kjenne 
den rikdom som følger av å gi – gi av 
sin tid og omsorg. Slik står det i en 
gammel advents- og julesalme:

Gi din uvenn og din venn,
gi dem av ditt beste!
Gi til du blir tom og arm,
intet skal du miste!
Gi til du blir rik og varm,
rikest på det siste!

Pål Ove Lilleberg
Fungerende sokneprest
Orkdal sokn

JUleNS 
BAKSIDe
Det er advent! Vi teller ned. Det er 
ikke mange dagene igjen til jul. Nå er 
det lov å begynne å glede seg.

Sorgen og gleden 

går hånd i hånd. 

Pål Ove Lilleberg

Soknepresten
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2022 er Frivillighetens år. I regi 
av Frivillighet Norge er frivillige 
organisasjoner, kommuner og 
støttespillere i landet med på å 
markere hvilken viktig rolle ildsjeler 
gjør i samfunnet, på en rekke 
områder, også i kirken. Sammen 
med resten av landet vårt har også 
vi i kirka forsøkt å løfte fram alle 
ildsjelene i Kirka i Orkland. Alle de 
frivillige som gir av sin tid og sine 
krefter for å bidra til at kirka er et 
godt fellesskap. Noen gjør en innsats 
flere ganger i uka, andre stiller opp 
én helg i året – alle er verdifulle og 
viktige. Dette året samlet vi alle våre 
frivillige og gjorde stas på dem med 
Frivillighetsfest!

Onsdag 20. april møttes frivillige 
fra Orkanger, Orkdal, Snillfjord, 
Geitastrand og Orkland menigheter 
i Orkdal menighetshus. Her ventet 
ansatte og stab i døren for å ønske 
folk velkommen. Ved bordene fikk alle 
servert soddsuppe. Kvelden ble ledet 
av sokneprest Marita og hele staben 
bidro blant annet med sang. Espen 
Selbæk sang for oss de nydeligste 
sanger. Kaffe og dessert pyntet i gull 
– fordi vi synes våre frivillige er gull. 
Sokneprest Åse avsluttet med ord for 
kvelden.

Men størst av alle overraskelser 
denne kvelden var foredraget fra 
Cathrine Louise Finstad som driver 
det digitale kunstprosjektet «Norske 
Hemmeligheter» på bl. Annet 
Instragram. Hun tok oss med på en 
reise innom menneskers indre, hva 
vi ikke våger si til alle andre, hva vi 

Vi feirer våre frivillige!

2022 - Frivillighetens år

Tusen takk til deg som er 

frivillig hos oss 

– dere gjør kirkas 

arbeid mulig!

skammer oss over og hva vi helst 
ikke vil andre skal vite om oss. Vi 
mennesker er nok til syvende og 
sist mye mer lik hverandre enn vi 
tror. Cathrine delte hemmeligheter 
som fikk oss til å sitte med gråten 
i halsen i det ene øyeblikket og i 
det andre runget latteren vår. En 
kjempeopplevelse å ha sammen 
med de menneskene som beriker 
arbeidshverdagen til kirkas ansatte 
og muliggjør mye av arbeidet i 
kirkene våre. 

Onsdag 28. september inviterte 
kirkestaben i Meldal og Løkken til 
frivillighetsfest på Storås. Ca. 40 
frivillige tok del i kvelden, der de 
ansatte vartet opp og sørget for 
gode rammer for en hyggelig kveld. 
Vi startet kvelden med nydelig sang 
av Korskolen i Meldal v/ Johanne 
Bjørkhaug, og vi kan konstatere 
at det er mange flinke barn og 
ungdommer i våre bygder. Deretter 
overlot vi scenen til Odd Halvor Moen 
som er gateprest i Kirkens Bymisjon 
i Trondheim. Han snakket om «Håp» 
og han la stor vekt på at håpet 
lever og oppstår i relasjoner mellom 
mennesker; der vi søker å gjøre noe 

godt for andre, skapes håp. Så var 
tiden kommet til middagen, der det 
ble servert sodd og karamellpudding. 
Odd Halvor fikk oss også med på 
noen fellessanger før sokneprest 
Jonas Dahlberg avsluttet kvelden. 

Igjen vil vi si; tusen takk til deg som 
er frivillig hos oss – dere gjør kirkas 
arbeid mulig!

Staben i Meldal og Løkken menigheter

Sokneprest Jonas J. Dahlberg

Odd Halvor Moen, gateprest i Kirkens 
Bymisjon, Trondheim

Cathrine Louise Finstad

Korskolen i Meldal

Vår tur til å lage mat til de frivillige!

Vi
 d
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Takkeannonser

Takk til Løkken menighet for den fine planten jeg fikk på min 92-årsdag.
Bjørg Helgeton

Tusen takk for oppmerksomheten i anledning min 80-årsdag. 
Takk til Løkken menighet for planten jeg fikk.

Viktor Vaslag

Hjertelig takk for all oppmerksomhet, blomster og pengegave i forbindelse 
med Erik Syrstadvolls død og begravelse.

Solfrid m/ familie

Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk på dagen min.
Johan Bjørnås

Hjertelig takk til Orkdal menighet for blomsterhilsenen jeg fikk på dagen min.
Gerd Gravdal Nyberg

Takk til Meldal menighet for oppmerksomheten på dagen min.
Kirsten Kjerstad

Ein varm takk for all merksemd, deltaking og blomster i 
samband med Hallvard Morken si gravferd.  

Ein særleg takk til 3.1 ved Orkdal helsetun for god pleie og omsorg.
Ivar m/familie

Hjertelig takk for all oppmerksomhet, 
deltakelse og blomster i forbindelse med 

Bjørn Inge Hjelen sin bortgang.
Mari

Takk til Meldal menighet for planten vi fikk på dagene våre.
Astrid og Eilert Røttereng

Takk for all oppmerksomhet, deltakelse, blomster og pengegave til Solhagen AD
 i forbindelse med Kjell Hammer Raanes sin bortgang og begravelse.

Audhild m/ familie

takkeannonser
Send inn din takkeannonse til Torill Størvold, ts975@kirken.no eller ta kontakt på tlf. 404 70 628.
Pris pr. annonse kr 200,-. Frist for neste utgave av menighetsbladet er fredag 27. januar.

           

PrOSTeNS HJØrNe

KIrKelIG OrGANISerING
Kirkemøtet har nå gjort vedtak om fremtidig 
organisering av bl.a. arbeidsgiveransvaret. Til slutt 
var det 2 modeller som stod igjen:
•	 Modell	2:	Alle	ansatte	får	rettssubjektet	Den	 
 norske Kirke som arbeidsgiver (slik prestene har  
 det i dag)
•	 Modell	3:	Prestene	får	fortsatt	rettssubjektet	som	 
 arbeidsgiver, mens øvrige ansatte blir i soknene  
 v/fellesrådet som i dag. 
Det skal arbeides videre med å utvikle en 
samordnet og samlet ledelse i soknene. modellen 
skal ivareta lokal forankring og sammenheng i 
kirkeorganisasjonen.
modell 3 ble vedtatt med 53 mot 52 stemmer; en 
stemmes overvekt!

med dette er det slett ikke satt punktum for saken, 
men den er inne i en ny fase. Nå er det masse 
utredning som står for tur med diverse høringer. 
Inntil videre har vi fått beskjed om å fortsette som 
før og likedan skynde oss langsomt i dette. I Orkdal 
prosti har vi allerede gode erfaringer med å samordne 
ledelsen mellom de to arbeidsgiverlinjene.

ArBeIDeT I PrOSTIeT
Det arbeides mye og det arbeides godt rundt i 
soknene. medarbeidersamtaler og besøk i soknene gir 
bud om det. Pandemien er over og fellesskapene er 
åpnet. endelig! Det er all mulig grunn til å takke for 
alt godt som gjøres både av ansatte og frivillige. Jeg 
er stolt over å være prost nettopp i Orkdal når jeg er 
vitne til den iveren og det engasjementet som legges 
ned.

ADVeNT OG JUl
nærmer seg. Annerledes dager hvor mye oppleves 
gjennom forstørrelsesglass. De som har det godt får 
det ofte enda bedre, mens de som strever og sliter 
ofte får enda sterkere opplevelse av både savn og 
lengsel. For oss alle, uansett hva livet byr på akkurat 
nå, kom Jesus «som en av jordens små, din fødsel er 
et under vi aldri kan forstå.» Han er Guds hjerteslag 
på jord (Svein ellingsen). Vi minner hverandre om 
det fremover nå; Gud har hjertebank – hans hjerte 
banker for oss!

lyst til å  
annonsere i 
menighets-

bladet?

ta kontakt med 
Signy S. Hagen 
  928 09 869

Trygghet |  Omsorg | Verdighet

Vi er her når du trenger oss

Døgnåpen vakttelefon: 908 21 488 | Orkdalsveien 79 | vevanggravferd.no
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 dØPte
  geitastrand
02.10 Emma Isabelle Schevik Sandvik

 løkken
02.10 Ana Rebeca Silva Vieira
02.10 Ana Aurora Silva Pettersen

 Meldal
09.10 Johanne Duesund Svartbekk
09.10 Kristian Damli Voldseth

 Moe
25.09 Kenneth Mateo Bye Spjøtvold
25.09 Emma Alstad Bye
25.09 Johan Husteli Eide

 orkanger
11.09 Hanna Husby
11.09 Marie Langhelle
01.10 Kirsti Henrikke Grenne-Ingebrigtsen,  
 døpt i Rissa
09.10 Eline Røhme Andersen

 orkdal
25.09 Andor Hammervik
25.09 Adelen Svorkås Helgeton
25.09 Åse Selvnes
25.09 Simon Dragseth Hovde
02.10 Ellinor Oddli Rindal
02.10 Julian Sæther Helåsaunet
02.10 Felix Fox Lidal Krokdal

 snillfjord
16.10 Hellbjørn Aanes-Aune
16.10 Isak Hafsmo-Berg

 

  Vigde
  Meldal
17.09 Ingrid Gunnes og Roger Tiset
07.10 Torill Størvold og Frode Aftreth

  orkanger
24.09 Tine Hammervik og Jonas Gaustad
07.10 Sissel Marit Selbæk og Ola Kroken
viet ved Orkdal kirkekontor

  orkdal
10.09 Caroline Næss og 
  Roy Kenneth Solvang
08.10 Nina Ingeborg Gumdal Kvåle og 
  Emil Roger Øyen 
  viet ved Orkdal kirkekontor

 dØde
 geitastrand
14.09 Greta Kvernmo f. 1939
16.09 Kjetil Sletvold f. 1960

 løkken
14.09 Kristin Strand f. 1959

 Meldal
19.09 Reidun Hoem f. 1929
21.09 Kjell Hammer Raanes f. 1948

 orkdal
04.09 Magnar Brattås f. 1948
08.09 Mary Ovedie Fjeld f. 1937
15.09 Anne Mary Bjørndal f. 1930
22.09 Odd Sølberg f. 1928
29.09 Unni Berge f. 1950
01.10 Aase Aakerholm f. 1936
02.10 Gunvor Kjønli f. 1938
04.10 Hallvard Morken f. 1938
07.10 Torborg Asphjell f. 1935
12.10 Torvald Schult Østby f. 1942

 orkanger
14.09 Svenn Georg Engan f. 1967
21.09 Kirsten Oline Olsen f. 1926
01.10 Gunnar Edvin Hermo f. 1968
05.10 Aase Grytting f. 1926
05.10 Arne Tungen f. 1938

 orkland
24.09 Anton Hongslo f. 1933
13.10 Ola Ljøkjel f. 1941

livets gang

De lokale gravplassforskriftene ligger ute på høring i 1 
måned. Når høringsfristen er ute vedtas forskriften av 
Orkland kirkelige fellesråd, før den endelig godkjennes 
av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Avgifter 
for bl.a. bruk av minnelund og feste av grav fastsettes 
av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten 
(fellesrådet).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 
(gravplassloven) og Forskrift til lov om gravplasser, 
kremasjon og gravferd (gravplassforskriften) ligger 
tilgjengelig for allmenheten på lovdata.no. Til vanlig så er 
dette ikke noe folk flest tenker på, heldigvis. I forbindelse 
med dødsfall i familien og gravferd, samt feste av grav, 
så kan det være aktuelt å gjøre seg kjent med hvilke lover 
og forskrifter som gjelder. På siden https://kirken.no/nb-
NO/fellesrad/orkland/gravferd/ så er det mye informasjon 
å hente om bl.a. gravferd, gravferdsforvaltning, 
festeavgifter i Orkland, osv. Festeavgiftene ble sendt 
ut på senhøsten for de graver som har festeforfall i år, 
og festeavgiftene faktureres forskuddsvis for 5 år. Et 
gravsted med ett gravminne kan bestå av flere graver. Det 
betales for antall graver, og ikke antall gravminner.
Det jobbes kontinuerlig i Orkland kirkelige fellesråd med å 
ha gode rutiner rundt det som går på grav og gravlegging. 
Når det gjelder planering av grav, så skal graven i henhold 
til de lokale forskriftene ligge minst 4 måneder før den 
planeres, etter vinteren kan det gå noe lengre tid, slik at 
graven får satt seg. 

Det kommer av og til spørsmål om hvem som rydder 
bort blomster og kranser etter begravelsen. Dette 
er de pårørende sitt ansvar. Det er forståelse for at 
ikke alle har mulighet til å rydde bort blomstene og 
kransene etter en begravelse av forskjellige årsaker. 
Det er plassert ut containere og søppelbeholdere 
ved gravplassene i Orkland. Publikum oppfordres til å 
bruke containeren/søppelbeholderen for det som skal 
kastes fra gravplassen, slik at ikke gamle lys, sløyfer, 
blomster, mv. blir tatt av vind eller fugler som igjen fører 
til at naturen vår blir forsøplet. Ta gjerne kontakt med 
kirkekontoret dersom det er behov for hjelp med rydding. 
En oppfordring er at venner og slekt hjelper de etterlatte 
med blant annet slike praktiske ting. Selv om det er fester 
sin rett og plikt til å stelle den grav han/hun har ansvaret 
for, så kan det også være fint for noen at familie og 
venner tilbyr seg å ta seg av graven(e) en gang iblant eller 
for perioder.

Mvh
Silje Ysland
kirkeverge i Orkland

Orkland kirkelige fellesråd har denne høsten jobbet 
med å oppdatere de lokale gravplassforskriftene i 
kommunen vår, og de skal etter hvert være å finne 
på lovdata.no. 

Kirkevergen

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

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

Takk for gaven du har
mulighet til å gi!

Grønørveien 7 
7300 Orkanger

Telefon 72 48 23 20
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søndag 27. nov kl.17.00 Vi synger jula inn 
i orkdal kirke
Orkdal Janitsjar med solist Kristian Raanes
Andakt ved Pål Ove Lilleberg
Orgelmusikk ved Piotr og Barbara Wrobel

lørdag 3.des kl.18.00 firrijulsstemning* 
i orkdal kirke
Mannskoret Lerka 
Dirigent Jovna Dunfjell, Solist Margrethe Aae

søndag 4. des kl.17.00 Vår Jul* 
i orkdal kirke
med Maria Arredondo, Torstein Sødal, 
Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen

søndag 4.des kl.19.00 adventskveld 
i orkanger kirke
sang av CodaVokal
andakt ved Marita Hammervik-Owen
orgelmusikk ved Barbara og Piotr Wrobel

torsdag 8.des kl.18.00 Julegaven* 
i orkdal kirke
med Trine Rein, Adrian Jørgensen
og Trondheim Gospelkor

lørdag 10.des kl. 18.00 bettan og are’s jul*
i orkdal kirke
med Elisabeth Andreassen og Are Hembre 
ledes av konsertmester Trond Hustad og trio No Treble 
bidrar

søndag 11.des kl.16.00 Vi synger jula inn
i geitastrand kirke
sang av Orkdal blandakor
andakt ved Åse Rugland
orgelmusikk ved Barbara og Piotr Wrobel

søndag 11.des kl.19.00 Vi synger jula inn
i Moe kirke
sang av Orkdal blandakor og Orkland mannskor
andakt ved Åse Rugland
orgelmusikk ved Barbara og Piotr Wrobel

tirsdag 13.des kl.19.00 Juletoner med Pocus 
i orkanger kirke
Fylkesmusikerne i Trøndelag spiller julemusikk

tirsdag 13.des kl.19.00 løkken jul
i løkken kirke 
Luciatog og lokale aktører

onsdag 14. desember kl.18.00 Julekonsert 
i Moe kirke
med Orkland Soul Kids 

torsdag 15.des kl.18.00 Julekonsert
i Moe kirke
ved Orkland kulturskole

lørdag 17.des kl.19.30 heim i jula*
i orkdal kirke
med Maja Aspås Teialeret,
Tale Vang Ellefsen og Arild Følstad 

søndag 18.des kl.19.00 Vi synger og spiller julen inn
i Meldal kirke
Meldal Songlag
Løkken musikkkorps
Meldal barne- og ungdomskorps
Andakt ved Jonas J. Dahlberg

onsdag 28.des kl.17.00 romjulskonsert*
i den gode hyrdes kapell
ved Orkdal Blåseensemble og Orkdal Dixielandband
ledet av Åge Kristiansen
sang av CodaVokal

onsdag 28.des kl.19.00 romjulskonsert*
i Meldal kirke
med vokalgruppen Caritatis 
ledet av Harald Bjørkøy
Andre involverte er sopran Irene Snuruås 
Olavs Menn med dirigent Lars Eggen
Korskolen i Meldal med dirigent Johanne Bjørkhaug
Ton van den Broek på harpe
Edelweiss Brass og Svein Dahl på piano

* Disse arrangementene foregår i våre kirker,  
 men arrangeres av kommersielle aktører.


