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Hvordan ser din
Gud ut?MELDAL KIRKEKONTOR

Meldal kirkekontor:
Løkkenveien 2, 7336 Meldal
Telefon: 72 49 51 65
E-post: post.orkland@kirken.no
Hjemmeside: www.kirken.no/orkland

SSookknneepprreesstt  JJoonnaass  JJ..  DDaahhllbbeerrgg::  
72 49 51 67 / 400 16 454
AAvvddeelliinnggsslleeddeerr  kkiirrkkeebbyygggg  oogg  ggrraavvppllaasssseerr  
NNoorraallff  LLjjøøkkjjeell::  
72 49 51 64 / 908 51 459
DDiiaakkoonn  MMaaggnnee  KKrrooggssggaaaarrdd::  
72 49 51 66 / 974 01 280

MMeenniigghheettssrrååddeennee::  
Meldal: Gretha Loe,  971 92 925
Løkken: Britt Ingeborg Hansen,  993 26 981

Du finner informasjon
fra menighetene på vår facebookside
”Meldal og Løkken menigheter”
og www.kirken.no/orkland

Vi har også en snapchat-profil -
søk på ”kirkaimeldal”

MMeellddaall  mmeenniigghheettssbbllaadd
Kontonr.: 4260.50.27940
Trykk: Orkla Grafiske AS, 7300 Orkanger

Andakten

Jeg synes det er spennende å høre om
andre sine Gudsbilder og hva som har
formet dem. For uansett om du tror på
Gud eller ikke, vil jeg påstå at du har et
Gudsbilde. Prøv å bruke et par minutter
på å tenke over hva som har formet ditt Gudsbilde – hvorfor
ser Gud ut som han gjør? Er han kjærlig? Er han streng? Er
han til stede? Hvilken Gud tror du på og/eller hvilken Gud tror
du ikke på?

Sannsynligvis har du noen opplevelser som ligger til grunn for
ditt Gudsbilde. Opplevelser som ligger langt tilbake i tid eller
erfaringer som er nyere. Våre Gudsbilder kan også være
formet av andre enn Gud; de kan speiles i foreldre, ansatte i
kristne menigheter, venner og så videre. Kanskje ditt Guds-
bilde er preget av mangelen på sådanne opplevelser?

Gudsbilder kan endre seg over tid. Jeg vet ikke hvordan ditt
Gudsbilde er, men jeg håper det er «sundt». Det er kanskje et
rart ord, men jeg synes det passer bra. Når vi skal finne ut
hvem Gud er og «hvordan han ser ut», er Bibelen den beste
kilden. Det skal sies at Gud viser mange fasetter av seg selv i
Bibelen, men hva om Gud ikke utelukkende er streng eller
blid? Hva om Gud til enhver tid er det som trengs? Hva om
han sier «nei» til dine ønsker, når det du ber om ikke gjør deg
godt – og «ja» når du trenger det? Hva om han ikke er en som
utelukkende bare avsier dommer, men er en trygg far du kan
sitte hos og bare være?

Mitt Gudsbilde er godt beskrevet i albumtittelen til at av 
Andrew Peterson sine album: «Love and Thunder» - kjærlighet
og torden. I mitt hode er han begge deler. Gud er allmektig
og hans oppgave er ikke å please meg – han skal ikke si god
for alt jeg gjør, men jeg tror at han alltid står med åpne armer
og at han elsker deg og meg.

Guds kjærlighet ble til menneske - i Jesus. I Romerbrevet kap.
8 formidler Paulus et Gudsbildet som viser at Gud vil være
sammen med deg: «For jeg er viss på at verken død eller liv,
verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som
kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i
det dype eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra
Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»

Jeg vet ikke om dette bekrefter eller avkrefter noe for deg,
men kirkas dør står alltid åpen om du har lyst til å snakke om
ditt Gudsbilde.

Jeg håper du får en herlig vår og sommer!

Magne Krogsgaard, diakon

Foto: OKF
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Dette skjer i menighetene våre
Meldal Barneklubb
Har samlinger kl. 17.30:
- 22. april (i Grøtte bedehus)
- 6. mai (i Grøtte bedehus)
Meldal Barneklubb er også på
Facebook.

Speiderne
Speiderne møtes i Grøtte Bedehus
tirsdager i oddetallsuker kl. 18.00 –
19.30.
«Meldal KM Speidere» finnes også
på Facebook.

Andakter på Meldal
Helsetun
Datoene er tirsdager kl. 16.00:
7. april, 21. april, 5. mai, 19. mai, 2.
juni og 16. juni.

Kaffe og sang i 
Sanitetsheimen
28. april, 20. mai og 8. juni 
kl. 11.00.

Sangstund på 
Løvbytunet
15. april, 13. mai og 10. juni. Alle
dager er kl. 11.00

Besøkstjeneste på 
Meldal Helsetun
Det blir besøk hver onsdag 
kl. 16.30.

NMS
Lysglimtmøte søndag
19. april kl. 18.30

NMS og
NORMISJON
VÅRFEST
Søndag 7. juni 
kl. 18.30.
Grøtte bedehus

DUGNAD PÅ 
KIRKEGÅRDENE
Det blir vårdugnad på kirkegår-
dene i år også.
Meldal: Onsdag 6. mai fra kl 17:00
Løkken: Onsdag 13. mai fra kl
16:00
Ta med rive og godt humør.
Menighetsrådet serverer kaffe og
noe å spise.
Vi tar litt forbehold om vær og
føre.

Noralf

SOMMERTUR
Tradisjonen tro inviterer Meldal
og Løkken diakoniutvalg til som-
mertur i juni måned.

Detaljer er ennå ikke på plass, så
jeg vil oppfordre alle interesserte
til å være oppmerksom på
plakater i butikkene, når vi
nærmer oss juni. 

- Diakon Magne

Grunnet koronnaviruset må vi ta forbehold om alle arrangemenet i tiden fremover. 
Følg med i pressen og oppslag.

Levi og Helge – musikk og misjon

Når den nye generalsekretæren i NMS reiser på turne for
å gjøre seg kjent i landet, gjør han det sammen med en
rockemusiker. Når Helge S. Gaard og Levi Henriksen kom-
mer på turné, blir det både misjon og musikk.
I Trondheim svinger den store turnebussen inn 26. april.
Da blir det både regionårsmøte, der Helge S. Gaard skal
delta, og konsert der Levi Henriksen & Babylon Badlands
spiller. Regionårsmøtet blir i NMS-lokalene i Som-
merveita, mens spillestedet for konserten ennå ikke er en-
delig avklart. I tillegg vil det blir arrangement i
gjenbruksbutikken som ligger i Sommerveita.
Selv om ideen om å reise på turne sammen med et rocke-
band var fremmed for Helge S. Gaard, har han ingen in-
nvendinger mot samarbeidet. Tvert imot ser han fram til å
reise sammen med Levi Henriksen og hans band Babylon
Badlands i en turnebuss fra Alta i nord til Lyngdal i sør. 
- Helt fra ideen kom på bordet til landsstyret, var jeg posi-
tiv til et slikt samarbeid, sier Gaard.
For mange er Levi Henriksen mest kjent som forfatter.
Hans bøker er blitt bestselgende og kritikerroste. Selv om
de ikke kan defineres som tradisjonell kristen litteratur, er
den fulle av bibelske referanser og henvisninger til hans
egne oppvekst i et kristent pinsevennhjem i Kongsvinger.
- Jeg er en fri mann og ingen misjonær. Jeg vokste opp i
et kristent hjem og har aldri tatt avstand fra det, sier Hen-

riksen, som på turneen mest reiser som musiker. Med seg
har han musikerne i Babylon Badlands.
- Vi må ikke glemme at Elvis og Jerry Lee Lewis hadde
pinsebakgrunn og kom fra små menigheter. Rocke-
musikken oppstod egentlig i gospelmusikken, sier Henrik-
sen, som håper at musikerne og misjonslederne skal bli
gode venner på den lange bussturen.
- Jeg håper ikke vi blir kastet av på Finse, humrer Levi
Henriksen.
Helge S. Gaard tror den landsomfattende turneen skal
være en god mulighet til å nå ut over de tradisjonelle mis-
jonsmiljøene.

Hvem er gene-
ralsekretær og hvem
er rockemusiker?
«Turnekameratene»
Helge S. Gaard og
Levi Henriksen skal i
tre uker farte landet
rundt for å treffe
NMS-folk og spille
konserter.
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Fra kirkevergen
Etter en omfattende sammenslåing-
sprosess, som har pågått over flere
år, så er vi nå stor-kommunen Ork-
land med ca. 18 000 innbyggere.
Sammenslåingen har ført til store en-
dringer for de fire involverte kom-
munene og de fire kirkelige felles-
rådene i de tidligere kommunene 
Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord. 

De største endringene er det kanskje
Snillfjord som har vært igjennom.
Tidligere Snillfjord som nå er delt i
tre. Før var det én kirke og tre grav-
plasser i Snillfjord. Oppdelingen førte
til at Snillfjord kirke og gravplassen
på Krokstadøra inngår i Orkland,
gravplassen på Rottem inngår mot
Hitra, og Venn gravplass inngår i nye
Heim. Oppdelingen av Snillfjord kan
ha ført til at innbyggere i Orkland
kommune har gravplassen i en annen
kommune som sin gravplass for fami-
lie, slekt og venner, dvs. Venn grav-
plass eller Rottem. Det er besluttet at
ingen som bor i tidligere Snillfjord
skal måtte betale for «utenbygds»
gravlegging ved gravlegging på noen
av de tre gravplassene i tidligere
Snillfjord. 

Det er kirkelig fellesråd i kommunen
som har gravplassforvaltningen. Det
er ihht. Gravferdslovens hovedmod-
ell, men gravferdsloven åpner også
for at fellesrådet kan overdra dette
ansvaret til kommunen. I tidligere Ag-
denes så er det kommunen som står
for graving, men det er Orkland
kirkelige fellesråd som er ansvarlig
for samtlige gravplasser i kommunen.
Driften reguleres av gravferdsloven
og gravferdsforskriften. I tillegg er
det egne vedtekter for gravplassene i
Orkland. Disse er å finne på
hjemmesiden www.kirken.no/ork-
land

Gravferdsloven understreker at grav-
legging skal skje med respekt for
avdødes livssyn. Dette betyr at alle
har krav på en likeverdig behandling
uavhengig av hvilket tros- eller
livssynsamfunn de tilhører. 

Mange har et spesielt forhold til grav-
plassen. Her kan man stelle graver,
gå rundt i egne tanker eller sammen
med noen, slappe av på en benk og
finne roen. For noen er dette med på
å bearbeide sorg og savn. Derfor er

det også viktig at gravplassen holdes
i orden. Hvert år er det kirkegårds-
dugnader ved alle kirkene, hvor
mange stiller opp for raking og stell.
Dette er noe vi setter stor pris på og
er meget takknemlige for. Orkland
kirkelige fellesråd drifter grav-
plassene, og er gravferdsmyndighet
for hele kommunens befolkning. De
tjenestene som kirkelig fellesråd
tilbyr alle innbyggere omfatter kiste-
gravlegging, urnenedsettelse,
gravregister, feste av graver, mv. Mer
vedr. gravferd er å lese på hjemmesi-
den www.kirken.no/orkland

Silje Ysland, kirkeverge i Orkland

Min salme
Ingen er så trygg i fare,
av Lina Sandell.

Ingen er så trygg i fare er en salme
skrevet av Lina Sandell- Berg rundt
1850, videre bearbeidet i 1855, og
publisert i hennes diktsamling An-
deliga daggdroppar 1855. Salmen
er en mye brukt dåpssalme, men er
også brukt som julesang og be-
gravelsessalme.
Salmen ble tatt med i salmeboken
«Lovsånger och andeliga visor» i
1877. Melodien er oppgitt til å
være en svensk variant av en tysk
folkemelodi. Sangen er kjent på
norsk fra 1883, med anonym over-
setter.
Kort etter at teksten ble skrevet,
druknet Lina Sandell-Bergs far
under en båtreise hun også var
med på. Det skrives i en bok om
Lina Sandell at teksten gjennom
farens uventede død straks etter,
symboliserte en slags anelse om
hva som skulle komme til å skje,
som kjennetegnet Lina Sandell og
også faren ved flere tilfeller.

Ingen er så trygg i fare s
om Guds lille barneskare.
Fuglen ei i skjul bak løvet, 
stjernen ei høyt over støvet.

Herren selv vil sine berge, 
han er deres skjold og verge.
Over dem han seg forbarmer,
bærer dem på faderarmer.

Ingen nød og ingen lykke 
skal av Herrens hånd dem rykke.
Han, den beste venn blant venner,
sine barns bekymring kjenner. 

Våre hodehår han teller, 
hver en tåre som vi feller.
Han oss føder og oss kleder, 
midt i sorgen han oss gleder.

Gled deg da, du lille skare, 
Jakobs Gud skal deg bevare.
For hans allmakts ord må alle, 
fiender til jorden falle.

Hva han tar og hva han giver,
samme Fader han forbliver.
Og hans mål er dette ene: 
Barnets sanne vel alene.

Jeg har valgt denne fine salmen
som har fulgt meg gjennom livet i
sorg, glede og trøst, helt siden 2.
klasse på skolen. Søster Anne (vår
kjære helsesøster den gang) kom
på skolen for å ta pirkeprøve av oss
og hun lærte oss salmen Ingen er
så trygg i fare. Hver gang jeg syn-
ger den tenker jeg på henne! Den
betyr mye for meg, fordi den bærer
håp om å bli tatt imot et sted, bli
tatt vare på uansett hva som skjer,
sånn tenker jeg i forbindelse med
både dåp og når jeg har mistet
noen.

Heidi Snuruås



55..  aapprriill,,  PPaallmmeessøønnddaagg  
MMeellddaall  kkiirrkkee kl.11:00 og 
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl.15:00. 
Gudstjeneste  v/Jonas Dahlberg

99..  aapprriill,,  SSkkjjæærrttoorrssddaagg
OOggjjeerrddsshhøøyylluu  kl.12:00. Sportsan-
dakt  v/Magne Krogsgaard og
Heidi Snuruås

99..  aapprriill,,  SSkkjjæærrttoorrssddaagg
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl.19:00. Måltids-
gudstjeneste  v/Jonas Dahlberg

1100..  aapprriill,,  LLaannggffrreeddaagg
MMeellddaall  kkiirrkkee kl.19:00  Gudstjen-
este v/Jonas Dahlberg

1111..  aapprriill
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl. 18:00
Katolsk Messe

1122..  aapprriill,,  11..  ppååsskkeeddaagg
MMeellddaall  kkiirrkkee kl.11:00. Høytids-
gudstjeneste v/Jonas Dahlberg

1188..  aapprriill
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl. 18:00
Katolsk Messe

2222..  aapprriill
LLøøvvbbyyttuunneett kl.11:00
Hverdagsmessev/Jonas Dahlberg

11..  mmaaii
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl.10:30. Gudstjen-
este  v/Lars Sperre

99..  mmaaii
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl. 18:00
Katolsk Messe

1100..  mmaaii
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl.11:00. Gudstjen-
este v/Jonas Dahlberg

1122..  mmaaii
MMeellddaall  kkiirrkkee  kl.19:00
Samtalegudstjeneste v/Meldal og
Løkkenkonfirmanter

1177..  mmaaii
MMeellddaall  kkiirrkkee kl.10:00. Gudstjen-
este v/Jonas Dahlberg

2211..  mmaaii
MMeellddaall  kkiirrkkee  kl.11:00 og 13:00.
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Jonas
Dahlberg

3300..  mmaaii
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl. 11:00 og 13:00.
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Jonas
Dahlberg

66..  jjuunnii
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl. 18:00
Katolsk Messe

77..  jjuunnii
MMeellddaall  kkiirrkkee kl.11:00.
Gudstjeneste v/Jonas Dahlberg

1133..  jjuunnii
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl.18:00.
Katolsk Messe

1144..  jjuunnii
LLaakkssøøyybbyyggddaa kl.11:00.
Gudstjeneste v/vikar

2211..  jjuunnii
NNyyppllaasssseenn  kl.12:00.
Friluftsgudstjeneste v/Jonas
Dahlberg

55..  jjuullii
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl.11:00. 
Gudstjeneste v/Jonas Dahlberg

2266..  jjuullii
MMeellddaall  kkiirrkkee kl. 11:00. Pilegrims-
gudstjeneste v/Jonas Dahlberg

99..  aauugguusstt
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl. 11:00.
Gudstjeneste v/Jonas Dahlberg

2233..  aauugguusstt
LLøøkkkkeenn  kkiirrkkee kl.11:00 og 
MMeellddaall  kkiirrkkee  kl.15:00.
Skolestartergudstjeneste – utdeling
av 6-årsboka v/Jonas Dahlberg

5

Velkommen til kirkene våre

Utdeling av 2-årsbok Løkken og Meldal kirke

Søndag 9. februar ble kirkene inntatt av 2-åringer som fikk bok om sauen Krølle som gikk seg bort. Nysgjer-
righeten var stor nok til å bli med på leting av suene som var blitt borte, alle fant hver sin som de fikk med seg
sammen med boka. Koselig stund sammen med denne aldersgruppa og foresatte i kirkene denne dagen.
Kirkekaffe hørte også med, is, boller, saft og kaffe. Vi er veldig glad og stolt over å få 2-åringene til kirkene våre.

Tekst: Heidi Snuruås/Bilder: Ove Smedplass og Magne Wold
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Meldal- og Løkkenkonfirmantene 2020
Kjære konfirmanter. 
Kjære foreldre og foresatte. 
Kjære alle sammen!

Våren står igjen for tur, og jeg sitter
med en liten følelse av vemod i
kroppen nå når nytt konfirmant år er
igjen på hell. Hvor ble det egentlig
av tiden?

Det å være konfirmant er å være
i overgangen fra det å være ung-
dom til det å være voksen. Det er å
være ungdom, med alt det ung-
dommens liv fører med seg. Sorger
og gleder, sinne, krangel, lat-
terkrampe, forelskelse, mobbing,
fristende ting som lokker, slikt som
røyk og alkohol, foreldre som
kjefter på en og som klemmer på
en, venner som har forventninger,
lærere som har forventninger, krav
til utseende, til væremåte, til
prestasjoner og til alt det som ung-
domslivet bringer med seg. Det er
ikke enkelt å være ungdom. Det er
ikke enkelt å være menneske.

Gjennom konfirmantåret har
dere konfirmanter vært med på å
sette spørsmålstegn. Et spørsmål-
stegn som har vært med dere i
søken etter å finne ut hva dere selv
vil mene, hva slags livsstil dere vil

ha, hva dere vil tro. Også hva dere
vil tro PÅ. Erfaringen viser at det er i
ungdomsårene de fleste kommer
fram til hva en tenker og tror om de
store spørsmålene om tilværelsen,
deriblant spørsmål som: Finnes
Gud? Hvordan er Gud? Hva med
Jesus? Og ikke minst, hva med meg?

Gå dit hjertet ditt og kroppen
din vil gå. Jeg vet at dere allerede
har begynt på reisen hvor dere skal
finne ut av hvem dere er. Mitt råd
på denne reisen er – ikke la deg
fengsle av livet slik det fremstår på
sosiale medier, lev livet i all dets
menneskelighet og i dets falsetter.
Vær menneskelig. Vær ekte. Sårbar
og raus. For sammen har vi bygget
videre på den grunnmuren som
foreldrene dere har gitt dere gjen-
nom oppveksten. Og som Bibelen
sier; et hus må bygges på sikker
grunn, ellers så ramler det sammen.
Slik er det med livet også, livet må
bygges på de rette verdier, på de
rette valg og de rette utgangspunk-
ter, ellers så kan også livet falle
sammen.

Men på alle disse reisene må
dere gjerne se dere tilbake. Der står
vi som har hatt omsorg for dere til
nå og vil ta imot dere når dere kjen-

ner det hadde vært godt og delt
dette med noen. Enten det er
medgang eller motgang. Enten sol-
skinn eller regn. 
Og husk at noe av det viktigste, og
helt enkle, men også det som er
vanskeligst. Nemlig det å kunne
være storsinnet, og å kunne elske
de som er rundt en på samme måte
som man elsker seg selv. Det å
være mot andre som man vil at
andre skal være mot en. For det er
hele loven i en sum, som Jesus sier
i evangeliene.

Gratulerer så mye med konfir-
masjonsdagen! Takk for tiden jeg
fikk sammen med dere!

– Jonas 

Konfirmanter
2020
Meldal
Agnes Ramstad
Ane Muan Skagemo 
Anna Margrete Wiggen Glein
Guro Løvseth Ånesbug
Ingrid Bjørnerud Børset
Magdalena Oliwia Holdynska
May Kjenstadbakk Midtlyng
Terje Ustad
Torkel Rudland
Arnhild Ustad Hove
Emma Eliasen Stølen
Frøya Ramstad
Marthe Dragseth
Marte Mogset
Morten Grut
Sondre Gjøås Grytbakk
Tonje Duås Løseth
Tormod Aas 

Løkken
Even Haugen Wexelsen
Jonas Hegle
Marcus Rindal Bye
Maren Hansen Tallerås
Marlena Olivia Mutnik 
Ole Johannes Sæther
Sander Brevik Husby
Henrik Bustad
Marlene Gården
Mina Sofie Moen Tømmernes
Tobias Stafne Fridtjofsen
Tonje Berit Furuheim
Celine Furulund Dagsgård

KONFIRMANT 2021
Vi ønsker velkommen til dere
som etter sommerferien starter i
9. klasse. Velkommen til å være
nysgjerrig, til å stille spørsmål
og til å høre hva tro er og hvem
Gud er.
Informasjon sendes ut i posten
før sommerferien.
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Slekters gang
DØPTE
17.11.19 Olivia Steigedal Renå
17.11.19 Amanda Steigedal Renå
17.11.19 Ane Yu-Shan Hilstad
17.11.19 Ivi Olava Jordet
17.11.19 Jon Gunnesmo Engen
17.11.19 Sara Wiik Bruaas

VIGDE
22.11.19 Ana Claudia Silva De 

Freitas og Daniel 
Pettersen

DØDE
06.11.19 John Bjørkøy f. 1935
11.11.19 Agnes Smehagen f. 1931
21.11.19 Solveig Lillian 

Romundstad f. 1932
29.11.19 Johanne Reklev f. 1931
08.12.19 Anna Kuvås Melien f. 1952
16.12.19 Johan Syrstad f. 1924
23.12.19 Ildri Storås f. 1926
17.01.20 Ståle Vidar Berntsen f. 1955
23.01.20 Petra Georga Reklev f. 1923
30.01.20 Marie Mjøen f. 1932
01.02.20 Magnar Steigedal f. 1928

08.02.20 Gudrun Storås f. 1919
14.02.20 Jon G. Nergård f. 1930
15.02.20 Gunvor Lillemo f. 1918
21.02.20 Odd Kjøren f. 1943
21.02.20 Olaug Alfrida Sørløkk f. 1918

Takk
Tusen takk til Meldal menighet for
den fine planten jeg fikk på 90-årsda-
gen min.

Synnøve Gurine Fiske

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse
og oppmerksomhet ved Solveig Ro-
mundstads bortgang og bisettelse.
Takk for pengegaven til Heimtun, og
en stor takk til ansatte for god oppføl-
ging og omsorg.

Morten og Leif m/familie

Takk for oppmerksomheten på 80-års-
dagen min. En spesiell takk til Meldal
menighet for planten jeg fikk.

Liv Fossmo

Takk for all vennlig deltakelse ved Ola
Sugustad sin bortgang og begrav-
else. Takk for pengegaven til
hjemmesykepleien i Meldal.

Kjell og Ove m/familie
Eldbjørg og Olaug

Takk til Meldal menighet for planten
jeg fikk på 80-årsdagen min.

Erik Fossmo

Takk for vennlig deltakelse, blomster
og pengegaver ved John Bjørkøy sin
bortgang.

Mille m/ familie

Takk for oppmerksomheten på min
80-årsdag. En spesiell takk til Meldal
menighet for den fine planten.

Jarle Homstad

Tusen takk til Meldal menighet for
planten jeg fikk på 94-årsdagen min.

Jorun Vaula

Hjertelig takk for deltakelse, blomster,
gode ord og minnegave til Mjuklia
ved vår kjære far Johan Syrstads død
og gravferd. En stor takk til
hjemmesykepleien og Meldal Helse-
tun for omsorg og livsglede.

Johanne, Marit, Birgit, Ivar, Siri 
m/ familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse
ved Anna Kuvås Meliens bortgang.
Takk også for minnegaven til Meldal
IL.

Per Melien m/ familie

Hjertelig takk for all vennlig
deltakelse, blomster og minnegaver
ved Ildri Storås sin bortgang. En spe-
siell takk til Meldal Helsetun for god
omsorg og pleie.

Anne, Britt og Arnt m/ familier

Hjertelig takk til Meldal menighet for
boka jeg fikk i anledning min 70 års-
dag.

Anne-Lise Muan

Tusen takk til Meldal menighet for
den fine planten jeg fikk på min 80-
årsdag.

Magnhild Dragseth

Takk til Meldal menighet og til slekt
og venner for all oppmerksomheten
jeg fikk på 85-årsdagen.

Gerda Storås

Takk til Meldal menighet for planten
jeg fikk på 80-årsdagen min, og takk
til alle andre som viste meg oppmerk-
somhet.

Olav Storås

Tusen takk for all oppmerksomhet og
vennlig deltakelse ved vår mor 
Johanne Reklevs bortgang og 
begravelse.

Jorid, Tove og Arild m/ familie

Takk for all vennlig deltakelse og min-
negave til Løvbytunet ved Petra 
Reklev sin bortgang.

Fra familien, Anne, Bodil og 
John Petter

Tusen takk til Løkken menighet for
blomsten jeg fikk på min 91-årsdag.

Marie Irene Haugen

Tusen takk for boka jeg fikk på min
70- årsdag.

Karl-Inge Jensen

Takk for vennlig deltakelse ved vår
mor Olaug Sørløkks bortgang og be-
gravelse. Takk til Meldal Helsetun for
god og omsorgsfull pleie.

Einar og Synnøve m/ fam.
John Olav og Rakel m/ fam.

Takk for vennlig deltakelse, blomster
og minnegaver ved Jon G. Nergårds
bortgang og begravelse. En stor takk
til hjemmesykepleien og Meldal
Helsetun for god omsorg og pleie.

Målfrid m/ familie
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Jonas er 29 år, oppvokst på Halset i Trondheim, sam-
men med mor, far, storesøster Kine og lillebror Tomas. 
Jonas er ikke oppvokst i et kristent miljø, men be-
gynte som 17-åring å interessere seg for Det Nye 
Testamentet. Dette las han fra perm til perm. Han så
også en del kristne filmer. Hans mor fortalte ham om
fortellingen Fotsporene, og da bestemte han seg for
presteutdanning. Det var hans mor som anbefalte ham
å studere til prest. Hun, og resten av familien, var til
stor støtte underveis. Jonas reiste til Oslo som 18-
åring for å studere til prest, ei utdanning som går over
seks år. Siste eksamen ferdig i desember 2019, og 
vitnemålet fikk han i januar i år. Jonas har nå flyttet
tilbake til Halset, der han har familien sin. 

Sitt første møte med Meldal hadde han gjennom et
vikariat her. Han søkte bispekontoret om et vikariat, og
fikk tildelt Orkdal prosti, med sted Meldal. Her trivdes
han veldig godt, så valget falt på Meldal da han skulle
søke fast stilling. Han er blitt glad i prostiet, og
menighetene Meldal og Løkken.
Han har et positivt samarbeid med menighetsrådene,
og synes det er trivelig med konfirmantundervisnin-
gen. Han fikk starte undervisningen med et nytt konfir-
mantkull i høst, og han har fulgt dem gjennom hele
året. Høydepunktet blir nok konfirmasjonsdagene.
Jonas blir ordinert som sokneprest ved en senere anledning.

Menighetene Løkken og Meldal

Presentasjon av prest Jonas Jensen Dahlberg
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blir digital. 
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beløp digitalt
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Tusen takk!


