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

Dette skjer i menighetene våre:

Du fi nner informasjon 
fra menighetene på vår facebookside 

”Meldal og Løkken menigheter” 
og www.kirken.no/meldal

Neste nummer kommer 15. mai 
Frist for stoff 26. april

Meldal Barneklubb
Mandag 8. april og 6. mai i Grøtte bedehus kl. 18.00.

Speiderne
Møtes i Grøtte Bedehus tirsdager i oddetallsuker 
kl. 18.00 – 19.30.

Andakter på Meldal Helsetun
Tirsdag 16. april, 30. april og 14. mai kl. 16.00.

Sangstund på Løvbytunet
Tirsdag 30. april og 14. mai kl. 11.00.

Besøkstjeneste på Meldal Helsetun
Hver onsdag kl. 16.30. 

Kaffe og sang i Sanitetsheimen
Onsdag 24. april og mandag 13. mai kl. 11.00.

salme- og kulturkveld
meldal kirke 5. mai 19.00

musikalske gjester:

det nye gospelkoret

Lysglimtmøte hos 
Gretha, Erik og Torgeir Loe 
fredag 5. april 19.30. 
Tema: Faste- og påskesanger

Astrid og Arve Bjørkan fredag 3. mai 19.30.

PÅSKEMØTE - Løkken kirke, kirkestua 
2. påskedag, kl. 19.30 med Bjørn Roger Karlsen

VÅRDUGNAD
Meldal kirkegård

torsdag 9. mai kl. 17.00

Dato for Løkken kommer senere!

SANGSTUND
Meldal diakoniutvalg inviterer
til sangstund på 
Meldal aktivitetssenter 
lørdag 27. april kl. 11.00.
Det blir servering, loddsalg, underholdning 
og fellessang. Hjertelig velkommen!

Katolsk messe
Løkken kirke

13. april, 21. april, 11. mai kl. 18.00.
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Hilsen fra Jonas
«Melk eller honning?» «Ja takk, begge deler», svarer Ole Brumm. Det 
er både søtt og godt. Det beste fra to verdener. 

Vi kjenner nok alle sammen til de klassiske historiene om Ole Brumm 
og vennene hans i Hundremeterskogen. De klassiske historiene 
skrevet av A.A. Milne. Om teddybjørnen som til stadighet legger 
ut på nye eventyr. Bjørnen som trekker enkle beslutninger, og som 
enkelt svarer «Ja takk, begge deler».  I alle fall er det slik svaret har 
festet seg i folkeminnet. Og dette er jo helt forståelig, for hvor ofte 
er det ikke nettopp slik – at vi strever med å velge mellom to goder?

«Ung eller gammel?» «Ja takk, begge deler», svarer vi gjerne. I alle 
fall hvis vi ønsker oss styrken, utseendet og motet til den unge – og 
erfaringen, perspektivet og klokskapen til den eldre. Og det gjør vi 
jo. Eller?

Dette får meg ofte til å tenke på sangen «Vi vil leve lenge» av Halvdan 
Sivertsen. Her synger Sivertsen «Vi vil leve lenge, vi, men gammel vil vi aldri bli!». Dette da som en gjenspeiling av 
den typiske holdningen i samtiden vår. Og med det fokus på utseende, holdninger og handlemønster som preger 
samtiden vår, vil ungdomstiden være idealet for mange. Ikke minst slik vi møter det i populærkulturen.

Men ser vi til Bibelen, så finner vi et befriende budskap! Her vektlegges det flotte og særegne ved hver alder. «Styrke 
er en pryd for de unge, grå hår en ære for de gamle» leser vi i Ordspråkene 20,29.

Men det stopper ikke bare der. For samtidig som vi oppfordres til å verdsette oss selv ved hver livsfase, og samtidig 
legger merke til hvor mye vi trenger hverandre, så forteller også Bibelen oss at på den nye jord skal vi faktisk få 
både i pose og i sekk. Å kunne svare «Ja takk, begge deler» på spørsmålet «Ung eller gammel?». Og vi skal få det!

Der kombineres det beste av oss. Livsfasene slår seg sammen. Ungdommens styrke og skjønnhet, med visdommen 
og verdigheten hos den gamle – der rår fullkommenhet. For et framtidshåp!

Jonas J. Dahlberg, sokneprest i Meldal og Løkken menigheter

Utdeling av ”Min kirkebok 4” til menighetenes fireåringer
Søndag 10. februar ble det feiret familiegudstjeneste i både Løkken og Meldal kirke. Til denne gudstjenesten var fire-
åringene spesielt invitert for å motta ”Min kirkebok 4”. 
Ansvarlig for denne gudstjenesten var sokneprest Jonas J. Dahlberg, organist Magnus Asplung og klokker Monica R. 
Hellem,Med mye musikk og sprell fullførte vi en familiegudstjeneste utenom det vanlige, også med barnealter tatt frem 
til bruk. Siden det også var morsdag denne dagen, ble selvfølgelig alle mødre gratulert!

-Jonas
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Velkommen til kirkene våre!
7. april - 4. søndag i fastetiden
Joh 6,24-36
Løkken kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, organist Magnus Asplund og klokker 
Heidi Snuruås. Dagens takkoffer går til menighetens 
misjonsprosjekt i Mali. Vi feirer dåp.
Meldal kirke 15.00 Gudstjeneste ved sokneprest Jonas J. 
Dahlberg, organist Magnus Asplund og klokker Monica R. 
Hellem. Dagens takkoffer går til Ebenezerhjemmet i Haifa. 

14. april - Palmesøndag
Joh 12,1-13
Ingen gudstjenester i våre menigheter.

18. april - Skjærtorsdag
Joh 13,1-17
Ogjerhøylu 12.00 Friluftsandakt i kjent påskestil ved 
sokneprest Jonas J., Dahlberg og klokker Heidi Snuruås.

Meldal kirke 19.00 Gudstjeneste ved sokneprest Jonas 
J. Dahlberg, organist Magnus Asplund og klokker Monica 
R. Hellem. Det vil bli holdt måltid i kirkerommet etter 
gudstjenesten. Alle er hjertelig velkommen!
Dagens takkoffer går til Det norske Bibelselskap.

19. april - Langfredag
Matt 26,30-27,50
Løkken kirke 19.00 Gudstjeneste ved sokneprest Jonas 
J. Dahlberg, organist Magnus Asplund og klokker Heidi 
Snuruås. Takkoffer.

21. april - Påskedag
Joh 20,1-10
Meldal kirke 11.00 Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, organist Magnus Asplund og klokker 
Monica R. Hellem. Dagens takkoffer går til menighetens 
eget arbeid.

Onsdag 24. april 
Løvbytunet 11.00 Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg og organist Magnus Asplund.

28. april - 2. søndag i påsketiden
Joh 20,24-31
Ingen gudstjenester i våre menigheter.

Onsdag 1. mai – Arbeidernes dag
Matt 20,25-28
Løkken kirke 10.30 Gudstjeneste ved prostiprest Lars 
Sperre, organist Magnus Asplund og klokker Heidi Snuruås. 
Kirkekaffe. Løkken Musikkorps deltar.
Takkoffer.

5. mai - 3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44
Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Jonas J. 
Dahlberg, organist Magnus Asplund og klokker Monica R. 
Hellem. Dagens takkoffer går til NMS Meldal.

12. mai - 4. søndag i påsketiden
Joh 14,1-11
Løkken kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Jonas 
J. Dahlberg, organist Magnus Asplund og klokker Heidi 
Snuruås. Takkoffer.

17. mai - Grunnlovsdag
Luk 17,11-19
Meldal kirke 10.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, organist Magnus Asplund og klokker 
Monica R. Hellem. Dagens takkoffer går til Kirkens Nødhjelp.

19. mai - 5. søndag i påsketiden
Joh 17,6-11
Ingen gudstjenester i våre menigheter.
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Fra kirkeboka
LØKKEN
Døpte
10.02. Ailo Lunde Løfshus

Døde
15.01. Ola Sliper f. 1954
21.01. Asbjørn Solli f. 1927
25.01. John Heggem f. 1932
28.01. Solveig Sonja Schei f. 1938

MELDAL
Døpte
20.01. Lars Svartbekk
20.01. Torstein Klingen Langseth
20.01. Ada Elea Loe Elvsveen
17.02. Jo Romundstad Syrstadeng
17.03. Fredrik Hoem

Vigde
09.02. Unni Rindal og Alf Kåre Wæge
14.02. Gina Lilletiset og Morten Even Sørtømme

Døde
24.01. Maria Svinsås Loe f. 1925
27.01. Eli Heggem f. 1931
28.01. Ingrid Syrstadflott f. 1930
12.02. Edith Målfrid Lyngen f. 1934
12.02. Magda Gunvor Dragseth f. 1935
05.03. Einar Selbæk f. 1934
06.03. Eldbjørg Lilleås f. 1931

* * * * * * *

Kirkevergen informerer

Menigheten i nytt fellesråd

Fra 1. januar 2020 er Meldal 
kommune gått inn i Orkland. Slik 
er det også for kirkelig fellesråd. Da 
er det viktig å tenke på at Løkken 
og Meldal menigheter fortsatt er 
lokale menigheter. Løkken menighet 
har fortsatt ansvaret for Løkken, og 
Meldal menighet har ansvaret for 
hele Meldal menighet enten det er Laksøybygda, Storås, 
Grefstad eller på Å. 
Dere som nå stiller dere positive til å stå på liste til nytt 
menighetsråd ved valget har faktisk mulighet for å bidra til 
at kirka fortsatt er mi og di dvs. lokal kirke fortsatt. Jeg vil 
ønske dere som har sagt ja til å stå på liste, lykke til med 
å videreføre og utvikle en lokal kirke som vil være aktuell. 

God påske til dere alle!
Noralf

PÅSKE
I kirkeåret er vi nå fram til 1.påskedag i fastetiden, og 
liturgens farge er lilla. Påsketida varer fra 1.påskedag 
og fram til pinse, og 
liturgens farge er hvit.

Det er mange symboler 
knyttet opp til påske, og 
mange av dem kjenner 
vi godt til. Det mest 
brukte symbolet er 
egg, som er ett tegn på 
spiren til nytt liv. I kirken 
hører vi i påska om Jesus 
som døde på korset, 
men som sto opp igjen 
etter 3 dager. Vi synger 
«Livet vant, dets navn er 
Jesus!» 
Egget blir ett symbol på 
Jesu oppstandelse, at 
han har vunnet over døden. 

Påskeegget bruker vi i mange varianter; vi fyller 
det med sjokolade og marsipan og gir hverandre, og vi 
dekorerer egget og bruker det som pynt. Å dekorere egg 
er en ren kunstart i mange land, spesielt i Øst-Europa.

Morsomt triks: Sett farge på eggene! Gøy for både 
barn og voksne. Tilsett fargekilder i kokevannet og server 
ekte påskeegg. Mengden vann og hvor mye man bruker av 
den forskjellige råvaren bestemmer intensiteten på fargen.

•	 Løkskall eller gurkemeie = gul farge
•	 Rødkål = lyseblå farge
•	 Rødbet = rød farge
•	 Spinat = grønn farge
•	 Blåbær = lilla farge                        
•	 Konditorfarge fungerer også utmerket for 

å sette farge på eggene. Men husk å ha i 
en solid dose konditorfarge for at eggene skal 
trekke til seg nok farge.

Grethe R. Rye
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Fra bibelhistorien kjenner vi godt til Jesu lidelseshistorie, og det var i Jerusalem det skjedde. Jesus hadde vært der før 
han skulle lide og dø der. Han var der 40 dager gammel, da han var 12 år og senere i voksen alder flere ganger ifølge 
evangelistene. Det står i NT at Jesus gikk opp til Jerusalem, og det stemmer godt med geografien. Byen ligger nemlig 
på ca 800 meters høyde.
Det var veldig spesielt å være på Oljeberget der Jesus kom ridende inn til Jerusalem palmesøndag. Vel framme på 
Tempelplassen talte Jesus til folket på en slik måte at de skriftlærde og fariseerne forsto at Jesus mente de villedet folket 
istedenfor å veilede dem til Gud. De følte seg truet og la planer om å rydde Jesus av veien. Vi kom ikke opp på Tempelplassen, 
men vi var ved Vestmuren eller Klagemuren som er en del av grunnmuren til Tempelplassen hvor Tempelet lå på Jesu tid. 
Like nedenfor Oljeberget ligger rester av Getsemanehagen med svært gamle oliventrær som faktisk kan være fra Jesu tid. 
Det er bygget kirker mange steder til minne om det vi leser om Jesus i det nye testamentet, som her i Getsemanehagen. 
Kirka har et dystert preg innvendig for å vise at det som skjedde her, var tungt for Jesus.

Et annet høydepunkt var å gå Via Dolorosa som betyr Lidelsens vei. Det var det interessant å se utgravninger langs 
denne veien som støtter opp om at det var her Jesus gikk den tunge veien mot Golgata. 
Noen steder var Via Dolorosa en tettpakket handlegate, mens andre steder var det mindre 
butikker, men til gjengjeld ble gata fylt av turister fra alle verdens kanter mange ganger 
i løpet av en dag. Via Dolorosa ender opp ved Gravkirken, en kirke som inneholder flere 
kirker i en. Her er det steder som viser hvor korset sto, hvor Jesus ble lagt da han ble tatt 
ned fra korset og graven hvor han ble lagt. Alt så nok annerledes ut den gangen for 2000 
år siden, men det gir en egen opplevelse å være på disse stedene, - som en pilegrim. 
Men troen på Jesus Kristus som stod opp fra graven på den tredje dagen, er heldigvis ikke 
avhengig av at vi har vært der. 

God påske i kirka, i hjemmet og på hytta!
Anlaug Aas

Øverste bilde: Vestmuren/Klagemuren
Nederste bilde: Via Dolorosa

Glimt fra Jerusalem 
Jeg har vært på tur til Israel for første gang, og vil gjerne dele noen innrykk fra Jerusalem da vi nå 
nærmer oss påske.  



Det er et veldig unikt hjem på mange måter, med en god og rolig atmosfære i en by og et land som til tider kan være 
temmelig urolig.
Vi har for tiden 27 beboere på hjemmet; 22 av dem er selvstendige eller trenger litt hjelp til daglige gjøremål og 5 er 
pleietrengende. Hjemmet jobber nå med et stort prosjekt for å bygge en egen avdeling for pleietrengende, samtidig 
som at hele bygget skal pusses opp og forsterkes. Prosjektet koster en 
del penger, og det er en innsamling på gang til dette spesielle formålet 
blant annet gjennom Den Norske Israelsmisjonen.
Beboerne på Ebenezerhjemmet er en sammensatt gruppe, fra mange 
forskjellige kulturer og  med forskjellige språk. Samtidig er også 
personalet temmelig internasjonalt. Vi har ca. 25 lokale arbeidere og i 
tillegg rundt 6 voluntører fra hele verden. Også her er det store forskjeller 
både i språk og kulturbakgrunn. Dette er selvsagt berikende, men også 
utfordrende på samme tid. Men jeg vet at jeg har både beboerne og 
personalet bak meg når jeg sier at vi trives veldig godt her alle sammen! 
En av grunnene til denne trivselen er det kristne fellesskapet vi har!

Nå nærmer vi oss påske og jeg vil hilse dere med siste vers fra salmen 
”Deg være ære”:
”Se Herren lever! Salige morgenstund.
Mørkets makter bever, trygg er troens grunn.
Jubelropet runger, frelseren er her.
Pris han alle tunger, Kristus Herre er!”

God påske!
Hilsen Kristin Resellhagen Abu Khadra, Haifa, Israel.
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Hilsen fra Ebenezerhjemmet i Haifa
Som noen av  dere kanskje vet, er Ebenezerhjemmet et aldershjem for messiastroende jøder og kristne 
arabere i Haifa, Israel. Hjemmet er også Meldal menighets misjonsprosjekt.

Bilde 1: Noen av beboerne på tur til Karmelfjellet for å se på vårblomster
Bilde 2: Gymnastikk med fysioterapeuten

Bilde 3: Kristin og Naomi, en av beboerne på Ebenezerhjemmet
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Hawos hjelpende hånd
Etter at mamma og storebror døde har 12 år gamle Hawo tatt over mye av det daglige ansvaret for familien. 
- Aller helst vil jeg bli sykepleier. Fordi jeg jeg ønsker å hjelpe andre.
Smilet sitter et stykke inne, men det er likevel en voksen mildhet i blikket til Hawo. En blanding av sjenanse og 
opplevelser ingen unner et barn. For få år siden, hun husker det så godt, levde hun med mor og far, fem brødre og en 

søster. Et enkelt, men godt liv som nomader ute i det golde 
ørkenlandskapet i Puntland, Somalia. Det var før regnet sluttet 
å komme. Sesong etter sesong. Før geitene de livnærte seg av 
startet å dø, en etter en. Før de selv ble utmagret. Før Hawo 
mistet mamma og deretter storebror. Han var bare skinn og 
bein, og da han ble syk maktet ikke kroppen mer. 
Livreddende vann
- Vi har ingenting. Men vi kom hit for at vi ikke skulle dø, sier 
Hawo med lav stemme. Hun forteller at de voksne bestemte 
at storfamilien måtte komme seg til provinshovedstaden 
Garowe. Hit til flyktningleiren Jilab 3, hvor nye klimaflyktninger 
strømmer til hver eneste dag. I 2010- 2012 ble Somalia rammet 
av den mest alvorlige tørken på 60 år og hungersnøden tok 
livet av nærmere 260.000 mennesker. Ifølge FN 2.6 millioner 

somaliere i dag på flukt, hovedsakelig fra tørke, men også konflikt. 
De har mistet stort sett alt, heldigvis sørger Kirkens Nødhjelp for rent vann her i leirene. Det er helt avgjørende for å unngå 
vannbårne sykdommer som kolera – og for at folk i skal kunne overleve under de svært krevende 
forholdene. De daglige turene til en av vannpostene er det Hawo som står for. I tillegg til at hun 
lager mat, vasker klær, passer småsøsken og holder rent i og utenfor det enkle teltet. Etterpå gjør 
hun mye av det samme også for tanten som bor i en annen flyktningleir 20 minutters gange unna.  
Ett av de beste
- Hawo er et av de beste barna som finnes. Hun er fortsatt så ung, men gjør alt av husarbeid, 
også mange ting vi ikke trenger å be henne om. Hun er ærlig, og gjør mye helt på eget initiativ, 
jeg tror at hun kan bli en god gründer, sier Fadumo Abdinur Hirsi (60) og klapper kjærlig på 
tantebarnet sitt. 
- Jeg vil være en flink jente. Jeg ønsker å hjelpe andre, og om jeg får jobb på et sykehus kan jeg 
hjelpe mange. Og kanskje gi baller til barna, så de har noe å leke med. Det har jeg lyst til, sier Hawo.  
Avhengig av hjelp for å hjelpe 
For at Hawo og andre skal få rent vann trengs det hjelp fra mange norske frivillige. Folk 
som ikke er på flukt, men som i likhet med Hawo har engasjement og et ønske om å hjelpe mennesker i en svært 
krevende situasjon.  Hvert år er tusenvis av frivillige med på å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom 
Fasteaksjonen. 
Det er nettopp disse pengene som gjorde det mulig å levere rent og trygt vann i Somalia. For Hawo og tusener av andre 
flyktninger har dette vært livsviktig hjelp.

Tekst/foto: Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland

Også i år skal frivillige over hele Norge være med på å samle inn penger til brønnboring, latrinebygging 
og andre tiltak som redder liv rundt om i verden. 

DU ER MED PÅ Å GJØRE EN FORSKJELL!
Om du enten er bøssebærer eller du gir en pengegave 
til fasteaksjonen, er du med å gjøre en forskjell.
Dette er menighetenes fasteaksjon - ikke bare 
konfirmantenes - så vi håper du tar kontakt og melder 
deg som bøssebærer og går en rode i vår kommune. 
Du kan ringe til diakon Magne på 974 01 280 eller 
finne oss på www.frivillig.no.
I år er aksjonsdagene:

8. april på Løkken 
kl. 17.00 - 20.00 

9. april i Meldal, Storås og Å 
kl. 17.00 - 20.00

Det er bruk for deg - 
du er med på å gjøre en forskjell!



Meldal menighetsblad 9

STORT BEHOV FOR FOSTERHJEM I REGIONEN

I Midt-Norge er det behov for mer enn 200 nye fosterhjem hvert år. Behovet er størst for barn mellom 7 og 16 år.
For mange av disse barna er det å vokse opp i et mindre lokalsamfunn den beste løsningen.

I håp om å rekruttere fl ere fosterhjem vil Bufetat avd. Trondheim ha informasjonsmøte 
 

Onsdag 10. april kl. 18.00 – 20.00
kommunestyresalen, Meldal samfunnshus, Meldal

Mandag 1. april og mandag 29. april kl. 18.00 - 20.00
Prinsensgt 39, 2 etg. Trondheim 

 
På møtet vil dere treffe fosterforeldre, den kommunale barneverntjenesten og Bufetat.

De fremmøtte vil få vite hva et fosterhjem er, og hvem som kan bli det.
Møtet er selvsagt uforpliktende.

For mer informasjon se fosterhjem.no eller ta kontakt med:
 

Rådgiver i Bufetat, Fosterhjemstjenesten i Trondheim
  

  Hildegunn Forren Sørensen  Marte Linderud
  46617553      46618612
  hildegunn.forren.sorensen@bufetat.no               marte.linderud@bufetat.no                              

Fosterhjem

Trygge voksne er viktig for barn og unge.  Voksne som bryr seg om, som er gode forbilder, 
som viser vei og styrker barn og unges selvbilde.  Å vokse opp i et hjem som er preget 
av trygghet og omsorg er viktig for et lite menneskes utvikling. Mange voksne rundt oss: 
familie, lærere, trenere, naboer og andre har betydd mye for hvordan vår livsvei har blitt. 
Noen ganger trenger barn og unge et annet hjem for kort eller lang tid: de nære personene 
kan ikke ta godt nok vare på dem eller gi dem den tryggheten som skal til. 
Disse barna og ungdommene trenger noen som bryr seg - bryr seg om.  Bryr seg så mye 
at de kan tenke seg å åpne hjemmet sitt for å skape trygghet for de som trenger omsorg 
og trygge voksne. Dette er et felles ansvar.  Er det din tur nå? 

Herborg Finnset
Biskop i Nidaros



Her er Min Salme som står på bokmål i Norsk Salmebok 
nr. 586:

Lovsyng Herren! Han er nær!
Midt iblant oss vil han være,

når vi synger, når vi ber
i hans navn og til hans ære.

Lovsyng Herren, gamle, unge,
pris hans navn, hver barnetunge!

Herre, vær oss evig nær!
Vær oss nær når solen rinner,

og når sol og stjerneskjær
i den dype natt forsvinner!
La din Ånd ei fra oss vike
til vi ser deg i ditt rike!

Dette er en av de gamle, gode barnesalmene som 
jeg gikk og sang på da jeg var liten gutt på Reitan i 
Mosvika. Jeg leide gjerne min 2 år yngre søster Hilde 
som på vedlagte bilde. Jeg lærte denne sangen utenat 
på søndagsskolen og barneskolen. 
Den gang lød 1. vers riktignok slik:

Lover Herren! Han er nær!
Når vi synger, når vi beder,
Samles i hans navn vi her,

Selv han midt iblandt oss treder 
Lover Herren, gamle, unge,

Pris hans navn hver barnetunge!

Jeg har hele livet følt behov for å synge denne sangen for
 - å lovprise Gud
 - å be om Hans nærhet

Salmen er skrevet av danske Bernhard Ingemann i 1822 
etter at han fikk i oppgave å skrive en samling med 
morgen- og aftensalmer til bruk på skolen. De skulle 
erstatte Kingo og Brorsons salmer som på den tiden 
var mest i bruk. Egentlig var salmen diktet til torsdagen. 
Ingemann skrev en salme for hver dag i uken. Han ville 
prise Gud med glad sang. Salmen ble fort populær og 
kom tidlig med i de fleste salmeboksamlingene.

Arnstein Reitan
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Min salme
Fra 1. januar 2020 Meldal kirkelige fellesråd slått 
sammen med de andre kirkelige fellesråd fra 
Agdenes, Snillfjord og Orkdal. 
Alle fellesrådsansatte blir da tilsatt i Orkland kirke-
lige fellesråd og som følge av dette vil vi gjerne bli 
mer kjent med hverandre. 

Utover noen fagdager på prostinivå arrangerer vi turer 
rundt til alle kirkene i den nye kommunen. 
Tirsdag 19. mars var vi på en rundtur til Den Gode Hyrdes 
kapell, Orkanger kirke, Geitastrand kirke, Ingdal kirke, 

Agdenes kirke og Lensvik kirke. Bildet er fra Geitastrand 
kirke, der Terje Håvardstad Jonassen fortalte om kirka og 
leste dikt av Leif Hofstad. Felles lunsj ble inntatt på 
Vertshuset Kong Øystein, før turen fortsatte. 
I juni skal vi på en rundtur til de resterende kirkene: 
Orkdal kirke, Moe kirke, Løkken kirke, Meldal kirke og Snill-
fjord kirke.
Det er godt å treffe våre kommende kolleger og være med 
å bygge en god kultur i ”storstaben”.

Magne Krogsgaard

Nye Orkland kirkelige fellesråd på 
”bli kjent-tur”



Staben i fellesrådet i Meldal, presten vår Jonas J. Dahlberg, prost Dagfinn Thomassen og prostiprest Lars Sperre dro på 
stabsutviklingstur til Frøya og Titran, for å knyttes bedre sammen i og med at vi er en ”ung” stab. 

Vi bodde på Hotell Frøya, der vi hadde seminardeler med forskjellig innhold. Der fikk vi bedre forståelse for hva vi alle 
gjør i de ulike oppgavene vi har i det daglige. Prost Dagfinn snakket om ”Trygg åpenhet”, noe som er sentralt for å 
bygge stab. 
Vi fikk et bra innblikk i hverandres gjøremål og en forståelse som vi kan bygge videre på her hjemme! Vi har satt oss 
mål, som vi skal gjøre vårt ytterste for å gjennomføre.
Symbolikken med å bygge stab på Frøya tur er viktig, fordi der har de vært nødt til både å holde sammen og bygge 
sammen for å holde hjula i gang. 

Dette fikk vi et bra innblikk i når vi som 
avslutning på dagen dro ut til Titran. 
Der hadde Jonas Dahlberg en kort 
gudstjeneste i kapellet og Magnus 
Asplund spilte til på orgelet. 
Vi var så privilegert å få fortalt historien 
om Titran ulykken av 92-årige Harald 
Gautvik. Det gjorde han på en utrolig 
fin måte som gjorde at vi følte vi satt i 
båtene når orkanen kom. Sterk historie 
hvor vi også fikk høre om tida etter 
ulykka og samholdet der, om hvordan 
de var nødt til å holde sammen. Fin link 
til vår stabsbygging. 

Kirkevergen på Frøya, Ranita Jørgensen, kom og delte sine erfaringer 
fra egen stab, og hvordan de jobber med utvikling og utfordringer.

Vi hadde en fin og trivelig tur, der vi hadde det artig sammen. 
Vi skal fortsette å jobbe sammen om det som var tema på stabsturen, 
og vi gleder oss til fortsettelsen, selv om vi etterhvert blir en del av 
”storstaben” i nye Orkland kirkelige fellesråd.

Heidi Snuruås
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Stabstur til Frøya - Titran 14. - 15. mars
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Takkeannonser
Takk for all oppmerksomhet på min 70-årsdag.

Randi Haugen

Takk til Løkken menighet for trivelig blomsterhelsing 
på dagene våre.

Ingebjørg og Johan Haugen

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

Jorunn Vaula

Takk for all vennlig oppmerksomhet og deltagelse 
ved vår kjære mor/svigermor/bestemor/
oldemor Guri Syrstadengs bortgang og 

begravelse.  Vi takker også for gaven dere bidro 
med til barne-og ungdomsarbeid i menigheten.                                                                                                           

En helt spesiell takk retter vi til personalet i 2.etg på 
Helsetunet for all god omsorg og pleie.

Jon, Olga, Johan Gunnar og Astrid m/familier

Takk til Løkken menighet for boka jeg fikk på 
70-årsdagen min.

Svein Erik Røsespås

Tusen takk for blomster, deltagelse og pengegaver til 
Løkken if i forbindelse med Asbjørn Solli sin bortgang

Jorun m/familie

Takk til Meldal menighet for boka jeg fikk på 
min 70-årsdag.

Gudrun Lilletiset

Hjertelig takk for vennlig deltagelse og oppmerksomhet 
ved Ingrid Syrstadflott sin bortgang og begravelse. Takk 
for pengegaven til Hjemmetjenesten i Meldal, og takk 

for godt oppfølging og omsorg.
John

Randi og Erik m/ familie

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

John Syrstadflott

Takk til Løkken menighet for boka jeg fikk på dagen min.
Kitty Damli

Takk for gaver, blomster og gode ønsker på 
min 90-årsdag.

Hans Sommervold

Tusen takk for all oppmerksomhet på min 90-årsdag. 
En spesiell takk til Løkken menighet for den 

fine planten jeg fikk.
Marie Irene Haugen

Takk til Løkken menighet for boka jeg fikk på 
70-årsdagen min.
Harald Hansen

Takk for all vennlig deltagelse, gaver til hjemmetjenesten 
i Meldal og blomster i forbindelse med Eli Heggems 

begravelse.
Familien

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med min 
80-årsdag. En spesiell takk til Meldal menighet og 

Resbiten sanitetsforening for de fine blomstene jeg fikk.
Bjørg Hilstad

Takk for gaver og hilsninger på dagen min, og takk til 
Meldal menighet for boka jeg fikk.

Per Bjarne Wikan

Takk til Meldal menighet for boka jeg fikk på 
70-årsdagen min.

Rakel Sørløkk

Takk til Løkken menighet for den fine planten jeg fikk på 
90-årsdagen min.

Birgit Strand

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

Ingebrigt B Groeggen

Hjertelig takk for vennlig deltagelse og oppmerksomhet 
ved Edith Målfrid Lyngen sin bortgang og begravelse. 

Takk for pengegaven til Meldal Helsetun, og stor takk til 
ansatte for god og omsorgsfull pleie.

Jon Lyngen m/fam.

Takk til Meldal menighet for plantene vi fikk på 
våre 85-årsdager.

Åsta og Arne Holte

Takk til Meldal menighet for den fine blomsterhilsningen 
i anledning dagen min.

Annar Renander

Takk for all oppmerksomhet jeg fikk på dagen min. 
En spesiell takk til Meldal menighet for fine blomster.

Aud Dagrun Sæther

Meldal menighetsråd vil rette en stor takk for den 
store minnegaven til barne- og ungdomsarbeidet 
i menigheten, som vi fikk etter Guri Syrstadeng sin 

begravelse. Gaven ble kr. 12.250,-.
Hans Christian Borchsenius, leder


