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Dette skjer i menighetene våre

Du fi nner informasjon 
fra menighetene på vår facebookside 

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

FAMILIEGUDSTJENESTER 
JULAFTEN

MELDAL KIRKE KL. 14.00
LØKKEN KIRKE KL. 16.00

Vi har også Snapchat-profi l
”kirkaimeldal”

Meldal Barneklubb
Årets siste samling er 27. november kl. 18.00 i 
Grøtte bedehus. 
Finn Meldal Barneklubb på Facebook for 
informasjon på nyåret.

Speiderne
Fra januar møtes speiderne i Grøtte Bedehus 
tirsdager i oddetallsuker kl. 18.00 - 19.30.

Andakter på Meldal Helsetun
3. desember kl. 16.00.
17. desember kl. 16.00 (Adventsgudstjeneste). 

Kaffe og sang i Sanitetsheimen
16. desember kl. 11.00.

Sangstund på Løvbytunet
17. desember kl. 11.00 (Adventsgudstjeneste).

Besøkstjeneste på Meldal Helsetun
I desember er besøkstjenesten ikke aktiv, men fra 
januar blir det besøk hver onsdag kl. 16.30.

JULEVERKSTED I LØKKEN KIRKE

torsdag 5. desember fra ca 14.15 - 17.00

Alle som går i 3. - 5. klasse er invitert.

Onsdag 4. desember 
Lysmesse i Gammelgruva 19.00

Tradisjonen tro avholder konfi rmantene lysmesse i 
Gammelgruva på Løkken. Kom og opplev en 

annerledes «gudstjeneste» i en vakker belyst og 
stemningsfull gruvesal. Det samles inn takkoffer.

Alle er hjertelig velkomne.  
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Dette skjer i menighetene våre

Lørdag 25. og Søndag 26. januar 

blir det Tårnagenthelg i 
Løkken kirke for alle 

3. - og 4. klassinger i våre menigheter. 
Da får dere muligheten ti l å være agenter i 

kirka, gå på oppdagelse og løse mysterier. Vi 
skal også ha god mat, vi skal leke og synge 

Tårnagentsangen m.m. på 
gudstjeneste søndag 26. januar.

Sett  av denne helga allerede nå!
Invitasjoner kommer!

ROMJULSKONSERT 
Vokalgruppen Caritati s ønsker velkommen ti l 

romjulskonsert i Meldal kirke 
lørdag 28. desember kl. 19.00.

 

Velkommen ti l en stemningsfull og variert konsert 
i romjula. Caritati s har, som ti dligere år, med seg 
et knippe fl ott e gjester som synger og spiller med 
oss. Mannskoret Olavs Menn med dirigent Lars 
Eggen er med også i år, det er også sopran Irene 
Snuruås og vi har også med oss pianist Hedda 
Hansen Berg. I ti llegg deltar også Marcus Nielsen 
og Gretha Loe på orgel, Jørn Bjørnås på saksofon 
og Tove Elin Strand på fl øyte.               Velkommen! 

ADVENTSMØTE
hos Karin og Arnt Bjørkhaug
fredag 6. desember kl. 19.30.
Arr: NMS Meldal

MØTE
med Inger Brit Rødberg hos 
Laila og Nils Erik Syrstad 
tirsdag 10. desember kl. 19.30.
Arr: Normisjon Meldal

JULETREFEST
Grøtte bedehus
5. juledag kl. 19.00
Kveldens taler; Oddbjørn Stjern
Arr: Normisjon Meldal/NMS Meldal

MELDAL KIRKE
Søndag 15. desember kl. 19.00
Vi synger og spiller julen inn

Meldal Skolekorps
Caritatis
Kvintett fra Løkken Musikkorps
Johanne Bjørkhaug
Meldal Songlag
Løkken Musikkorps
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Velkommen til kirkene våre!
1. desember – 1. søndag i adventstiden
Matt 21, 1-11
Løkken kirke 11.00. Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, klokker Heidi Snuruås og organistvikar 
Anne-Mette Villadsen.

3. desember – Adventsstund for barnehagene
Barnehagene inviteres til å oppleve juleevangeliet i våre 
kirker. 
Meldal kirke 09.15 og Løkken kirke 11.00.
Foreldre/besteforeldre er også velkomne.

4. desember – Lysmesse i Gammelgruva 19.00
Tradisjonen tro avholder konfirmantene lysmesse i 
Gammelgruva på Løkken. Kom og opplev en annerledes 
«gudstjeneste» i en vakker belyst og stemningsfull 
gruvesal. Det samles inn takkoffer.
Alle er hjertelig velkomne.  

8. desember – 2. søndag i adventstiden
Joh 14,1-4
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

12. desember – Skolegudstjenester
Løkken kirke 09.00. Sokneprest Jonas J. Dahlberg, klokker 
Heidi Snuruås og organistvikar Anne-Mette Villadsen.
Meldal kirke 11.00. Sokneprest Jonas J. Dahlberg, klokker 
Monica Hellem og organistvikar Anne-Mette Villadsen.

13. desember – «Løkken Jul»
Løkken kirke kl. 19.00. Se egen annonse s. 6.

15. desember – 3. søndag i adventstiden
Matt 11, 2-11
Meldal kirke kl. 19.00. «Vi synger og spiller julen inn».
Se egen annonse s. 3.

17. desember – Adventsgudstjenester
Løvbytunet 11.00. Gudstjeneste ved prostiprest Lars 
Sperre, klokker Heidi Snuruås og organistvikar 
Anne-Mette Villadsen. 
Kirkekaffe ved Løkken diakoniutvalg.
Meldal Helsetun 16.00. Gudstjeneste ved prostiprest Lars 
Sperre, klokker Monica Hellem og organistvikar Anne-
Mette Villadsen. Kirkekaffe ved Meldal diakoniutvalg.

22. desember – 4. søndag i adventstiden
Luk 1, 46-55
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

24. desember – Julaften
Luk 2, 1-20
Meldal kirke 14.00. Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, klokker Monica Hellem og organistvikar 
Anne-Mette Villadsen.
Løkken kirke 16.00. Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, klokker Heidi Snuruås og organistvikar 
Anne-Mette Villadsen.

25. desember – Juledag
Joh 1, 1-14
Meldal kirke 11.00. Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, klokker Monica Hellem og organistvikar 
Anne-Mette Villadsen.

5. januar – Kristi åpenbaringsdag
Matt 2, 1-12
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

12. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden
Matt 3, 13-17
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

19. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 2, 1-11
Meldal kirke 11.00. Gudstjeneste ved sokneprest Jonas J. 
Dahlberg og klokker Monica Hellem.
Offer til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

26. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 18, 35-43
Løkken kirke 11.00. Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg og klokker Heidi Snuruås. Deltakelse av 
barna som har deltatt på tårnagenthelg. Offer.

2. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden
Mark 2, 1-12
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

9. februar – Såmanssøndag
Luk 8, 4-15
Løkken kirke 11.00. Familiegudstjeneste og utdeling av 
bok til menighetens 2-åringer. Ved sokneprest Jonas J. 
Dahlberg og trosopplærer Heidi Snuruås. 

Meldal kirke 15.00. Familiegudstjeneste og utdeling av 
bok til menighetens 2-åringer. Ved sokneprest Jonas J. 
Dahlberg, trosopplærer Heidi Snuruås og klokker Monica 
Hellem.
Offer til Søndagsskoleforbundet i Trøndelag.

16. februar – Kristi forklarelsesdag
Matt 17, 1-9
Meldal kirke 11.00. Gudstjeneste ved prostiprest Lars 
Sperre. Vi markerer diakoniens dag i menigheten. Offer til 
menighetens diakonale arbeid. 
Etter gudstjenesten er det bevertning og møte ved Meldal 
diakoniutvalg.

19. februar – Hverdagsmesse
Løvbytunet 11.00. Gudstjeneste ved sokneprest Jonas 
J. Dahlberg, diakon Magne Krogsgaard og klokker Heidi 
Snuruås. Nattverd og kirkekaffe.

23. februar – Fastelavnssøndag
Joh 17, 20-26
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.



5Meldal menighetsblad

Rom for oss
Så er vi der igjen. Advent og førjulstid. Julehøytida er snart her. Kanskje gleder du deg til å være 
sammen med familie eller venner, kanskje er julehøytida mest lange dager.  Mange deltar i å 
skape gode rom som åpner himmelen for oss i disse førjulsukene: Konserter, gudstjenester, ulike 
samlinger hvor vi kan være sammen. Vi trenger disse fellesskapene, takk til alle som er med og 
skaper dem! 
Et rom som ikke fantes, står sentralt i juleevangeliet.  Josef og Maria måtte ty til et nokså 
sjabert husvære da de etter flere dagers vandring kom fram til Betlehem. Herberger og andre 
overnattingssteder var fulle. «Det var ikke husrom for dem» forteller Lukasevangeliet. Et fattigslig 
tak over hodet, der hvor dyrene holdt til. Dyrenes matfat blei brukt som babyseng. Det var ingen 
rom ledige for dem. Få av oss har opplevd så enkle forhold, og i vår rike del av verden er dette 
fjernt og utenkelig for oss. 
Det er en dypere betydning i at det ble slik: Gjennom Jesus sitt liv på jorden vever Gud seg én 
gang til inn i menneskenes historie, inn i menneskenes verden.  Jesus skaper et rom for oss alle. 
Fredsfyrsten valgte ikke prakten og de rike: han valgte det vanlige, utsatte, sårbare. Han kom til 
de små og vergeløse. I kjærlighet til menneskene finner Gud sitt rom i verden. Gud skapte et rom 
for oss alle. Ingen er så langt nede at de skal kunne si «det er ikke rom for meg i fortellingen om 
Jesus». Ingen er så langt nede at ikke Jesus har vært der før. 
«Det skjedde i de dager», leser vi i juleevangeliet. Det skjer også i våre dager, når fortellinga om 
Frelseren, om Gud, blir levende for oss. Det skjer i våre dager, når vi slipper Jesus inn i våre livsrom 
og hjerterom. Han kommer med trøst og håp, nåde og fred. Til oss akkurat slik vi er, slik vi er og 
har det. Himmelen er åpen.
Fra våre hjerterom stiger lovsangen, den lavmælte, rustne, eller den klokkeklare, sterke. Sangen fra 
oss som tror og tviler, elsker og ber.  Gud 
skaper lovsangens rom i oss.  Velsignet jul! 

Vi ser deg, Herre Jesus,  
som en av jordens små.  
Din fødsel er et under  
vi aldri kan forstå. 
Men i et evig lovsangskor  
forenes alle slekter. 
Vi ser deg, barn, og tror!
Ditt komme, Herre Jesus,  
forvandler jordens natt  
og bringer lys til mange  
som føler seg forlatt. 
Hjelp oss å gå i dine spor!  
La verden se din godhet  
igjennom dem som tror!
(Svein Ellingsen)

Herborg Finnset 
biskop i Nidaros

Juleandakt fra biskop Herborg Finnset
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LØKKEN JUL 
- en litt annerledes førjulskonsert -

Løkken Musikkorps leder oss gjennom en 
fl ott kveld med julemusikk.

Sang av Eva M. og Uma Angelica Nilsen. 
Heidi Snuruås leser for oss.

Luciatog.

LØKKEN KIRKE 
Fredag 13. desember kl. 19.00

Arr: Løkken Menighetsråd

Min julesalme
Sunnmøre har fostret tre store salmediktere, og alle skrev 
naturlig nok på nynorsk. Det er Anders Hovden, Bernt 
Støylen – og ham vi her har for oss: Johannes Barstad fra 
Volda (1857 – 1931). Barstad var bondegutt, og stammet på 
morssiden fra den kjente Aarfl otslekten. Han utdannet seg 
til prest, og ble etter hvert kallskapellan i sin hjembygd. Det 
var en rik og blomstrende tid for både kristenliv og kultur 
på Sunnmøre mot slutten av 1800-tallet, og Barstad deltok 
helhjertet i vekkelsesarbeidet samtidig som han kjente kallet 
til å skrive. Fra 1889 utgav han bladet Stille Stunder, et navn 
som tilkjennegav det oppbyggelige formålet og samtidig 
ikke tirret riksmålsfolket unødig. Innholdet var utelukkende 
på nynorsk.

I «Stille Stunder» stod «Eg ser deg, Gud» første gang 
på trykk. Det var i 1899, og den ble senere innlemmet i 
salmesamlingen «Kvæde» i 1904. Vestlandet er vakkert, 
som også Tore Ørjasæter har gitt uttrykk for. Men Barstads 
naturglede står tydelig i sammenheng med hans gudstro. 
Med åpne øyne ser han Skaperens makt i hans verk – både 
i det som er stort og i det som er lite.   

- Gunnar Bonsaksen

Eg ser deg, Gud.

Eg ser deg, Gud, i kvar den blom som tirer
i fagre fargar mellom stein og strå,

som alle opp mot sol og himmel stirer
med bjarte smil som barneaugo små.

Eg ser deg, Gud, i kvar den bekk som skumar
i kvite fossar mellom knaus og koll

og kler i brudeskaut den unge sumar
og syng sitt liv utover vang og voll.

Eg ser deg, Gud, i kvar den tind som syner
eit bilet av din stordom og din glans,

når soli honom med sin gullkrans kryner,
og snøen bind av sylv sin glitrekrans.

Eg ser deg, Gud, i kvar den sky som rodar
så reint og høgt i friske morgonstund,
og i det gull som eg i kvelden skodar,

når dagen trøytnar mot sin kvilemund.

Eg ser deg, Gud i alt det liv som yrer
kring jordi all og høgt i stjernesveim.
Eg ser kor vel du skipar alt og styrer
som kjærleg fader i ein barneheim.

Eg ser deg, Gud, og i mitt auga skjelver
ei gledetåre, for du har oss kjær

og over oss så fager himmel kvelver 
og gav til heim oss slik ei fager verd

det hev ei 
rosa sprunge

HAUKA MANNSKOR OG RENNEBU 
MANNSKOR INVITERER TIL

julekonsert med 
stort kor og solister 

- RONNY KJØSEN -
- MARIT LØFALDLI - 

- ANN-KRISTIN HAUGERUD -

 

meldal kirke 
onsdag 4. desember 20.00

Billetter selges ved inngang. 
Voksne 250,-. Barn under 15 år 150,-
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Fra kirkeboka Kirkevergen informerer
Døpte

29.09. Inger Johanne Strømsvåg, Løkken kirke
13.10. Eline Snuruås Hoberg, Meldal kirke

Døde

18.09. Jon Mosbrynd f. 1959
13.10. Hjørdis Marie Vaslagf. 1927
19.10. Dagny Hilstad f. 1926
26.10. Ola Sugustad f. 1940
31.10. Margit Johanne Bergsrønning f. 1928

Det går mot jul, en tid for å gi
Nestekjærligheten er en godt forankret verdi i 
vårt samfunn. Eller er den på tur til å forvitre? 
Nestekjærlighet springer ut fra vår kristne tro. Jesus har 
kalt oss til å vise kjærlighet til hverandre, og spesielt 
de som trenger en håndsrekning ved at livet ikke går 
helt på skinner.

Det er snart jul, mange ser etter muligheter for å kunne 
glede en i familien, en nabo, venn, eller en kollega som 
har hatt betydning for en gjennom året. Noen ønsker 
også å glede helt vilkårlig, og legger noen slanter i 
julegryta på kjøpesenteret. Eller kanskje noen av oss 
gjennom et lokallag legger inn en innsats for å skape 
litt juleglede for noen i nærmiljøet. 

Denne kjærligheten for andre kan med et annet ord 
kalles diakoni. For mange er det et litt fremmed ord 
som ikke brukes i dagligtalen. Nidaros bispedømme 
har et spesielt fokus på diakoni, men gir det mening? 
Mange tenker kanskje at diakoni bare er for menigheter 
med en diakon. Men diakonien er allmenn. Den gjelder 
oss alle og er kanskje en naturlig del av deg og dine 
verdier, uten at du tenker over akkurat det. 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet 
i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og 
kamp for rettferdighet. (Plan for diakoni, Den norske 
kirke, 2007)

Kirken er ikke bare et kirkebygg, men oss mennesker 
som er døpt og er medlem av kirken. Vi er alle kirkens 
omsorgstjeneste. Det vi gjør i det daglige, kan ses på 
som en del av den omsorgen som Gud kaller oss til å 
gjøre, selv om det ikke spesifikt er i kirkelig regi. Alt 
vi gjør kan vi gjøre til ære for Gud. 

Vi vil gi en takk til deg som gjøre noe for andre!
Diakoniforbundet, Nidaros stift.

Da er det bare en måned igjen 
til Meldal kommune er historie. 
Nye Orkland oppstår. Dette 
blir spennende! Det er mange 
spørsmål som ikke har endelig 
fasit.
Noe som er avgjort er:
- Kirkekontoret i Meldal vil bestå
- Ansatte vil stort sett ha de 
samme funksjonene som før. 
Unntatt fra dette er kirkevergen. 
Det skal være bare en kirkeverge i en kommune. Vår nye 
kirkeverge heter Silje Ysland, og er fra Agdenes.
- Jeg (kirkeverge i Meldal) får ny funksjon. Min oppgave 
blir å ta ansvar for de elleve kirkene og elleve gravplassene 
i den nye kommunen.
Det som ikke er avklart ennå, er hva skjer med 
menighetsbladet? Vi vet at den kommunale delen 
«Medalingen» ikke kommer ut etter nyttår. Det er veldig 
sannsynlig at vi får et felles og veldig bra menighetsblad 
som tar ansvar for å erstatte de fire nåværende 
menighetsbladene.
 Meldal menighetsblad har greid seg uten sponsorannonser  
- takket være alle dere givere. Likevel legger vi med en 
giro i dette bladet også. 

Jeg vil ønske dere en fin advents- og juletid med dette 
juleverset: ”Englene sang den først for markens hyrder; 
skjønt fra sjel til sjel det lød”:
«Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig 
frelser født!»

- Noralf

F A R G E L E G G
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Prostiendringer i Orkdal
 

Som en konsekvens av kommunesammenslåingene fra 01.01.20 blir det noen endringer i prostigrenser og strukturer 
for Orkdal prosti. Jeg vil her redegjøre litt for dem:
 

1. Halsa sokn i Halsa kommune blir fra årsskiftet overført som eget sokn til den nye Heim kommune og blir et 
sokn i Heim kirkelige fellesråd. Soknepresten i Halsa overføres fra samme dato fra Indre Nordmøre prosti i 
Møre bispedømme til Orkdal prosti i Nidaros bispedømme. Sokneprest Maren Ninni Lockertsen Aresvik skal 
ha sete i Halsa menighetsråd.

 

2. Snillfjord kommune skal som kjent deles i tre: 1/3 til Heim, 1/3 til Hitra og 1/3 til Orkland. Tredjedelen som skal 
til Heim kirkelige fellesråd blir en del av Hemne sokn, mens tredjedelen som skal til Hitra går inn i Sandstad 
sokn. Den tredjedelen som skal til Orkland kommune blir eget sokn, Snillfjord sokn, og overføres til Orkland 
kirkelige fellesråd. Sokneprest Jon Nilsen skal ha sete i Snillfjord menighetsråd.

 

3. Rindal kommune ble som kjent 01.01.19 overført til Trøndelag. Fra kommende årsskiftet overføres også 
Rindal sokn til Orkdal prosti og Nidaros bispedømme og soknepresten i Rindal overføres fra Indre Nordmøre 
prosti i Møre bispedømme til Orkdal prosti i Nidaros bispedømme. Sokneprest Lene Gåsvatn skal ha sete i 
Rindal menighetsråd.

 

4. Disse endringene vil bi markert i to gudstjenester:
•	 15. desember kl. 11.00 i Rindal kirke
•	 29. desember kl. 11.00 i Valsøyfjord kirke

 
Her vil begge biskopene, prostene og sokneprestene delta foruten de kirkelige tilsatte i fellesrådene. Vi håper mange 
finner anledning til å delta selv om det er i en travel julemåned.
 

5. For sammenslåingen av Agdenes, Meldal og Orkdal vil det ikke bli noen endringer for soknenes vedkommende. 
Alle sokn og soknegrenser opprettholdes og vil få prestetjenesten sin som i dag.

 

Vi ønsker Halsa og Rindal hjertelig velkommen til Orkdal prosti og Nidaros bispedømme og ser fram til et godt 
samarbeid.
 
Dagfinn Thomassen
prost

En skikkelig diakonal virvelvind føk 
gjennom Sentrumsbygget mandag 
kveld, der frivillige krefter pakket inn 
alle julegavene som kommunens 
borgere hadde lagt i kassene til 
vennskapsmenigheten i Sakussaare, 
Estland. 
Det var papir, sakser og tape i lufta i 
skjønn forening! 

Takk til alle innpakkere og 
TAKK til alle dere som har kjøpt inn 
gaver til vår vennskapsmenighet.

- Magne 

Julegaver til Sakussaare



Løkken kirke feiret i september 90 år! 

Da Løkken kapell ble innviet i 1929, var det fordi gruvestedet Løkken hadde behov for et større gudshus å 
komme til i sorg og glede. På kirkegården utenfor ligger det mang en Bergmann og Skeiderske gravlagt 
i skyggen av gruvetårnet. Folk som har vokst opp på Løkken har et sterkt forhold til kirka si, de kommer 
tilbake til denne lille, men så koslige kirka på Bjørnli ved livets store dager.

Når jubilanten skulle feires, var det naturlig å gjøre det med en familiegudstjeneste og utdeling av 
kirkebok til toåringene våre. De fikk bok om sauen Krølle som gikk seg bort, men etter intens leting av 
barna ble sauen funnet til stor glede. Vi avsluttet 
med salmen ”Jeg er liten, men jeg vil”.
Her hviles det ikke i kirka om den er noen år 
gammel, aktivitet av de små satte et festpreg 
denne dagen. Priviligert var vi også som fikk 
feire høsttakkefest samme dag. 

Masse folk med en skikkelig jubileumskaffe 
etterpå og stor bløtkake. Prest Jonas J. Dahlberg 
og prost Dagfinn Thomassen ledet 
gudstjenesten denne dagen.

- Heidi trosopplærer
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Løkken kirke - en aktiv 90-åring!
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Bispevisitas 5. - 10. november
5.-10 November holdt Biskop Herborg Finnset bispevisitas i Meldal, Løkken og Agdenes menigheter. Visitas er til for 
å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet. Sammen med 
menighetsråd og ansatte skal biskopen gå inn i et felles arbeid for å prøve menighetslivet på Bibelen og kirkens bekjen-
nelse, og inspirere til frimodighet og fornyelse.
I løpet av en bispevisitas deltar biskopen i gudstjenester, i menighetsmøte, samtaler med konfirmantene, besøk på skoler 
og institusjoner. Det er også blitt alminnelig med industri- og bedriftsbesøk og kontaktmøter med foreninger av ulike 
slag i menigheten så vel som med kommunens administrasjon.
Bispevisitasen startet med en åpningsgudstjeneste i Meldal kirke tirsdag kveld. 
Onsdag hadde Biskopen en dialogtime med elever fra Meldal barneskole i Meldal kirke. Elevene hadde selv laget spørs-
mål til Biskopen. Dåpsfatet i Meldal kirke ble også vist frem. Deretter var vi i Meldalsbanken Arena. Der fikk Biskopen 
møte barnehagene i Meldal og Løkken. Diakon Magne Krogsgaard ledet forsamlingen med sang og leker.
Bispevisitasen gikk så videre til bedriftsbesøk hos Simpro med lunch og en omvisning av bedriften. 
På Orkla gjestebolig spanderte ordfører Are Hilstad middag, før bispevisitasen i Meldal og Løkken avsluttet med en 
gudstjeneste i Løkken kirke kl. 20:00. Visitasgudstjenesten var felles i Lensvik kirke Søndag 10. November.
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Konfirmantleir 

KONFIRMANTLEIR PÅ MJUKLIA 18. - 20. OKTOBER

Årets konfirmantkull er allerede godt i gang med undervisninga! På Løkken er det i år 13 konfirmanter, og 18 i 
Meldal. Diakon Magne og Jonas prest leder ungdommene fram til konfirmasjonen som i år er 21. mai i Meldal og 
30. mai på Løkken. 

Årets konfirmantleir gikk som tidligere år til Mjuklia leirsted på Berkåk. To av konfirmantene, Marte Mogset og Morten 
Grut, fikk fortelle om sine opplevelser fra helga:
”Diakon Magne hadde laget mini-OL med mange forskjellige, morsomme konkurranser. Dette var nok det artigste 
på leiren. Samhandlingsløypa var også ett høydepunkt, der konfirmantene ble delt opp i grupper og hvor hver 
gruppe måtte samarbeide for å løse flere utfordringer”. Artig var det også å ta Zip-line, forteller konfirmantene.

Vi spurte også om de hadde lært noe i løpet av helga, og de forteller at temaet på leiren var «Mennesker i Bibelen.» 
Konfirmantene fikk se en film som handlet om Jesus, der de fikk vite hvilke folk han hadde hjulpet/møtt. I filmen 
kunne de også se at Maria var med hele veien til Jesu død og oppstandelse.
Begge konfirmantene var enige om at helga hadde vært kjempefin og lærerik.

Takk til Marte og Morten som delte opplevelser fra konfirmanthelga med oss!
- Grethe R. Rye
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Takkeannonser

Nyttårskaffe
Onsdag 8. januar kl. 11.00 i fellesstua på Løvbytunet sier vi 
«Velkommen» til det nye året. 
Dette gjør vi på behørig vis med kaffe og oppsmurt, kaker og 
sang. 
Det blir også underholdning og loddsalg!
Alle i Meldal og Løkken er velkomne til denne trivelige stunden.
Trenger du skyss kan du kontakte diakon Magne Krogsgaard på 
mobil 974 01 280.

Arrangør: Løkken diakoniutvalg

Tusen takk for blomstene på min 80-årsdag. 
Anders Bakk

Takk for vennlig deltakelse og oppmerksomhet ved 
vår bror og onkel Jon Mosbrynd sin bortgang og 
begravelse. Takk til Meldal Helsetun, Berit Blokkum 
og hjemmesykepleien for god og omsorgsfull pleie.
Martin, Marit, Kjetil m/familie og Svein m/familie

Tusen takk til Meldal menighet for boken jeg fikk 
på min 70-årsdag
Knut Løkkbakk

Tusen takk for oppmerksomheten i anledning min 
80-års dag. 

Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk.
Marit Fossmo

Takk for oppmerksomheten på dagen min.
Ellen Sørløkk

Takk til Meldal menighet for den fine planten jeg fikk 
på 90-års dagen min, og hjertelig takk til alle som 
gledet meg med gaver og gratulasjoner på min 

store dag.
Annbjørg Wærdahl

Takk til Meldal menighet for blomsten jeg fikk 
på min 95-årsdag.
Knut Svinsås Loe

Takk til Løkken menighet for planten jeg fikk 
i anledning min 99-årsdag.

Marie Gorseth

Takk til Meldal menighet for boka jeg fikk 
til min 70-årsdag
Grete Kjerstadmo

Takk for oppmerksomheten på dagen og takk til 
Meldal menighet for boka.

Ingeborg Syrstadvold

Takk for hilsener og vakre blomster på dagene våre. 
Takk til Meldal menighet for fin plante.

Brynhild og Knut Øverøyen

Tusen takk for oppmerksomheten i anledning 
min 80-årsdag. 

Takk til Løkken menighet for den fine planten.
Edel Haugen

En stor takk til alle som husket meg på 100-årsdagen 
den 22. juli. Takk til Meldal menighet for den fine 

blomsten jeg fikk på dagen min.
Gudrun T. Storås

Takk til menigheten for planten jeg fikk 
i anledning 91-årsdagen.

Olga Drugli

Vi takker for al deltakelse ved Asbjørg Lo sin 
bortgang og begravelse. 

Jostein m/ familie
Laila

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og vennlig 
deltakelse ved mor, Margit Johanne Bergsrønnings 

begravelse.
Familien

Takk til Meldal menighet for plantene vi fikk 
på 80-årsdagene våre.
Margit og Sivert Stene




