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LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. JANUAR
blir det TÅRNAGENTHELG i Løkken kirke 

for alle 3. og 4. klassinger i hele kommunen. 

Da får dere muligheten til 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 gudstjenesten på 

søndagen. 
Sett av disse dagene allerede nå! Invitasjon kommer.

Søndag 3. desember – 1. søndag i adventstiden
Meldal kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Marita. Alle som har deltatt på Lys Våken denne helga 
bidrar i gudstjenesten. Vi inviterer alle 5. og 6.klassinger 
til en spennende overnatting 
i Meldal kirken denne helga. 
Dagens offer går til menighetens 
eget trosopplæringsarbeid. 
Kirkekaffe etter gudstjenesten. 
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Kirkeverge Noralf Ljøkjel: 72 49 51 64 / 908 51 459
Sokneprest Marita Hammervik-Owen: 72 49 51 67 / 403 34 242

                                                                                       Diakon Magne Krogsgaard: 72 49 51 66 / 974 01 280

Meldal kirkelige fellesråd: Kjetil Gunnes 932 03 344
Meldal menighetsråd: Hans Christian Borchsenius 918 11 623 
Løkken menighetsråd: Jan Inge Holm 948 91 671

Meldal kirkekontor:
Løkkenveien 2, 7336 Meldal
Telefon: 72 49 51 65
E-post: meldalkf@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 ca 31. januar.
Frist for stoff 12. januar.

Torsdag 7. desember 
Gammelgruva kl. 19.00 Lysmesse med deltagelse av 
årets Meldal- og Løkkenkonfi rmanter. Gudstjenesten 
ledes av sokneprest Marita, diakon Magne og organist 
Magnus. 

Møtt opp i 
god tid, så 
alle får plass 
i Fagerlisalen 
når lysmessa 
starter.

JULEVERKSTED
MELDAL KIRKE

Alle som går i 3. - 5. klasse inviteres 
til å bli med på juleverksted i Meldal kirke

torsdag 30. november og 
torsdag 14. desember.

Vi starter kl 18.00 og holder på til kl. 20.00 
begge kvelder.

LØKKEN KIRKE
Alle som går i 3., 4. og 5. klasse

inviteres til juleverksted i kirkestua, Løkken kirke 
onsdag 6. desember 

rett etter skoletid - ca kl. 14.15 

  



Juletrefest 
i Grøtte bedehus, 
5. juledag kl. 19.00. 
Arr: Normisjon og NMS
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Dette skjer i menighetene våre:

LOVED ungdomsleder treningskurs
For ungdommer fra 13 - 18 år. Arr: Acta.
Siste kurskveld:
1. desember kl. 18.00 i Grøtte bedehus.
Normisjon.

Adventsmøte 
hos Karin og Arnt Bjørkhaug 
fredag 1. desember kl. 19.30.
Lysglimt-/familiemøte. NMS.

MELDAL KIRKE
3. desember kl. 17.00 

Caritatis og Meldal Songlag 
Solister: Geirr Lystrup og 
Anna Sundstrøm Otervik

Musikk: Moskva Balalaika Quartet
Arrangert for blandakor av 

Henning Sommerro

Glade korsangere fra Meldal Songlag og 
vokalgrupen Caritatis ser fram til å fremføre 

”Stjerna fra øst” i Meldal kirke søndag 3. desember.  

ROMJULSKONSERT 
Vokalgruppen Caritatis 
ønsker velkommen til 

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

Det blir et variert og rikholdig program. På årets 
konsert deltar også mannskoret Olavs Menn, som 

består av 20 sangere fra hele Trøndelag.  
Korets dirigent, Lars Eggen skal synge duett sammen 

med Irene Snuruås på «O Heliga natt».  
Foruten Caritatis deltar også andre lokale aktører: 

Gretha Loe, Solfrid Gulla, Johanne Bjørkhaug og Jørn 
Bjørnaas. Ton Van den Broek bidrar, som i fjor, med 

stemningsfull julemusikk på keltisk harpe,  fra kl. 18.30.

fredag 1. desember kl. 19.30.
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Velkommen til kirka!
Søndag 3. desember – 1. søndag i adventstiden 
Meldal kirke 11.00 
Familiegudstjeneste ved sokneprest Marita og ny 
organist Magnus. Alle som har deltatt på Lys Våken 
denne helga bidrar i gudstjenesten. Vi inviterer alle 
5. og 6.klassinger til en spennende overnatting i 
Meldal kirken denne helga. Dagens takkoffer går til 
menighetens eget trosopplæringsarbeid. Kirkekaffe i 
kirkestua/Krypten etter gudstjenesten. 

Tirsdag 5. desember – Adventsstund for 
barnehagene våre
Meldal kirke 09.15 Adventsstund for barnehagebarn 
ved sokneprest Marita og organist Magnus.  
Barna fra Grefstad, Å og Storås barnehage er invitert.  
Løkken kirke 11.00 Adventsstund for barnehagebarn 
ved sokneprest Marita og organist Magnus.  
Barna fra Løkken barnehage er invitert. 

Torsdag 7. desember 
Gammelgruva 19.00 Lysmesse med deltagelse av 
årets Meldal- og Løkkenkonfirmanter. Gudstjenesten 
ledes av sokneprest Marita, diakon Magne og organist 
Magnus. Møtt gjerne opp i god tid.

Søndag 10. desember – 2. søndag i adventstiden 
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 
 
Onsdag 13. desember – Løkken Jul 
Løkken kirke 19.00 
Dette er tredje året Løkken menighet inviterer til en 
litt annerledes førjulskonsert. Kvelden ledes an av 
Løkken Musikkorps. I tillegg bidrar Heidi Kristensen 
med høytlesning, Emilie Wiger som solist og Soul Teens 
opptrer. På orgelet finner vi Gunnar Bonsaksen. Det 
er FRI INNGANG, med mulighet for å gi en gave til 
Løkken menighets arbeid. 
 
Torsdag 14. desember – Skolegudstjenestene 
Løkken kirke 09.00 Skolegudstjeneste ved 
sokneprest Marita, og organist Magnus. Vi inviterer alle 
skoleelevene ved Løkken Verk Montessoriskole.  
Meldal kirke 11.00 Skolegudstjeneste ved 
sokneprest Marita, og organist Magnus. Vi inviterer alle 
skoleelevene ved Meldal barne- og ungdomsskole. 

Søndag 17. desember – 3. søndag i adventstiden 
Meldal kirke 19.00 
Vi spiller og synger julen inn med hjelp av Meldal Soul 
Children, Løkken Musikkorps, Meldal Songlag, koret 
Caritatis. Sokneprest Marita og organist Magnus deltar. 
Det er FRI INNGANG, med mulighet for å gi en gave til 
Frelsesarmeen.  

Tirsdag 19. desember – Adventsgudstjeneste for 
Meldal helsetun
Meldal helsetun 16.00 Adventsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita og diakon Magne. Diakoniutvalget 
står for servering av kirkekaffe i etterkant av 
gudstjenesten. 

Søndag 24. desember – 4. søndag i 
adventstiden/Julaften
Meldal kirke 14.00 Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Marita. Ved orgelet sitter organist Magnus. 
Innslag fra menighetens barn som har deltatt på 
juleverksted i desember måned. Dagens takkoffer går 
til Redd Barna. 
Løkken kirke 16.00 Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Marita. Ved orgelet sitter organist Magnus. 
Innslag fra barn i menigheten. Dagens takkoffer går til 
Kirkens SOS.

Mandag 25. desember – Juledag
Meldal kirke 11.00 Høytidsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita og organist Magnus. Dagens 
takkoffer går til Normisjon i Meldal.  
 

Søndag 31. desember – Nyttårsaften
Meldal kirke 16.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Marita og organist Magnus. Vi feirer nattverd. Dagens 
takkoffer går til vår vennskapsmenighet i Sakusaarre.  

Søndag 7. januar – Kristi åpenbaringsdag 
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 
 

Søndag 14. januar – 2. søndag i 
åpenbaringstiden 
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 21. januar – 3. søndag i 
åpenbaringstiden 
Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Marita. Ny organist Magnus presenteres for 
menighetene. Vi feirer dåp og nattverd. Dagens 
takkoffer går til Det norske Bibelselskap. Kirkekaffe i 
kirkestua/Krypten etter gudstjenesten.

Søndag 28.januar – 4. søndag i åpenbaringstiden 
Løkken kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Marita og organist Magnus. Alle som har 
deltatt på Tårnagenthelg bidrar i gudstjenesten. Vi 
inviterer alle 3. og 4. klassinger til en spennende helg 
i Løkken kirke denne helga. Dagens takkoffer går til 
menighetens eget trosopplæringsarbeid. Kirkekaffe i 
kirkestua etter gudstjenesten. 

Søndag 4. februar – Kristi forklarelsesdag
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 
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Hilsen fra soknepresten
«Alt som er vakkert bærer i seg en kime 
av det enkle»
Alt det som er vakkert her i verden bærer i seg en kime av det helt 
enkle. Det enkle treffer oss noen ganger på en helt spesiell måte. Jeg 
vet ikke hvorfor det er sånn, men jeg har kjent det på kroppen mange 
ganger selv. Kanskje er det den ene enkle tonen i en kompleks og 
lang symfoni. Eller det enkle men likevel så beskrivende og treffende 
ordet i et dikt. Et smil på butikken. En trillende latter. En god klem. 

Kanskje har du lagt merke til lyktestolpen i Narnia du også? Den er for meg en slik vakker men enkel 
detalj i en større virkelighet som bare treffer meg så hard og brutalt. Uten at jeg helt vet hvorfor er den 
så vakker og rommer så mye for meg.   

Du ser den når Lucy forviller seg inn gjennom klesskapet uten noen ende, og kommer famlende ut i en 
skog blant stikkende granbar og kald snø. Så står den bare der. Denne lyktestolpen. 

Lucy tar noen prøvende skritt ut i skogen før hun ser den skinnende lyktestolpen i det hvite og kalde 
landskapet som omgir henne. Denne enkle detaljen bærer i seg et løfte om håp i den store fortellingen 
om Løven, heksa og klesskapet. Den minner oss ikke bare på at lyset og varmen er sterkere enn kulden 
og mørket. Men lyktestolpen alene gir håp til tross for at Lucy nå står midt i en ukjent skog - i bitende 
kald vintervær – helt alene.

Livet er så svært. Vi kjenner nok på det alle sammen. Kompleksiteten. Kontrastene. Kompromissene. 
Kontantheten. Kulden. Alt det livet rommer. 

For i blant senker mørket seg over livene våre. Når de vi er glade i blir borte. Når vennskap og 
kjæresteforhold tar slutt. Når uvennskap og bitterhet tærer på livslyst og glede. Da er det vanskelig å 
ikke kjenne på en avmakten og hjelpeløsheten i møte med livet som ble så svært og så annerledes enn 
vi trodde det skulle bli. Sannheten er at ingen av oss er spart fra livets kontraster.  

Julens fortelling er, som livene våre, en fortelling om kontraster. Om den store kongen som det ikke var 
plass for i herberget og som endte opp med å bli født i en skitten stall. Det er ikke lett for oss i dag å ta 
innover oss hva dette virkelig innebærer. Men vi kan ane noe av det når vi tenker på hvordan våre barn 
kommer til verden i dag. I rene lokaler med kunnskapsrike mennesker som hjelper oss gjennom dagene, 
timene og minuttene før det nye livet er en realitet. Da står Marias fødsel i høyet mellom dyra i stallen 
og mattrauene deres som en klar kontrast til vår virkelighet.

Jesu fødsel endrer vår verden. Jesu endrer våre liv. Jesu fødsel gir oss håp. Den står som en lyktestolpe 
for oss i livets uklare og ukjente terreng. Og det er et enkelt men vakkert evangelium vi er gitt julenatt. 
Gud ble menneske for oss.  Han ble en av oss. Så vi skulle vite at vi er elsket. 

-Marita



Har du opplevd å få holde et bitte lite, nytt menneske i armene og se det inn i øynene? Et åpent, 
granskende, ja rent ut mystisk blikk møter deg.
Vi møter Guds storhet i hvert eneste bitte lite barn. I det nyfødte barnets blikk er det alltid mulig å få kontakt 
med Guds skaperglede.

Hver juledag leser vi fra Johannesevangeliets «jule-evangelium»; 
         
          Og Ordet ble menneske
          og tok bolig iblant oss, 
          og vi så hans herlighet, 
          en herlighet som den enbårne Sønn 
          har fra sin Far, 
          full av nåde og sannhet.
  Joh 1, 14. 

Barnet gråt i natten – som alle andre barn. Jesus. Han var Maria og Josefs lille gutt. Født underveis, langt 
hjemmefra. Vennlige mennesker hjalp dem. Barnet, det himmel-sendte, gråt i natten.  Han var helt vanlig 
– og han var noe langt mer, ufattelig mye mer: Jesus. Frelseren.  Han som var med da alt ble skapt, før alle 
tider, han ligger nå som en liten bylt, et skrøpelig lite menneskebarn i halmen i krybba i landsbyen Betlehem, 
den som for alltid er knyttet til Frelserens fødsel. 
Det er en dyp mening i at det er i våre første levedager vi ligner aller mest på Jesus.  Han som vi kan kalle 
vår bror.

I dette landet er vi jule-mennesker. Vi feirer julehøytida fordi vi i den møter noe som gir gjenklang i hjertene 
våre. Jula er lysets og gledens fest, midt i vintermørket. Frelserens fest: Gud er kommet nær.
Alle har vi våre jule-minner; gode og varme og trygge, eller vanskelige minner om utrygghet, sorg eller 
ensomhet. Eller så kjenner du på at de gode minnene fra før i tida er blitt borte: livet har forandret seg – og 
vi har også det.  

Jeg har en hilsen til deg: Gud er kommet nær til oss! Barnet bærer med seg velsignelsen: Det sårbare, lille 
barnet som bare fikk en krybbe til seng – men som englene sang for. Gud er kommet nær til oss.
En velsignelse forandrer ingen ting, men den forandrer alt: Jesusbarnets åpne, kjærlige blikk hviler også 
på alt det som ikke ble slik vi trodde og håpet. Også på det som er vanskelig, og som fyller oss med sorg, 
hviler velsignelsen fra Jesusbarnet. Han som 
kom med fred.  Midt i en verden i ulage, hvor 
mørke skyer truer i horisonten er det Frelserens 
og Trøsterens åpne blikk som møter oss.  
Med dyp fred – tross alt som er vanskelig, og 
gjennom alt som er vanskelig.  

Velsignelsen er der fordi Gudsnærværet er 
større enn mørket. 
Velsignet jul! 

Herborg Finnset
Biskop i Nidaros. 
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Foto: Titt Melhuus

Juleandakt fra biskop Herborg Finnset
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Livets gang
døpte
24.09. Liv Marit Valseth Moen, Løkken kirke
15.10. Max Gunnes Tiset, Meldal kirke
22.10. Mathias Elshaug Husdal, Løkken kirke
05.11. Ole Kvam Snoen, Meldal kirke

døde
17.09. Åse Bergliot Gullvåg Hasle f. 1920
16.10. Odd Joar Nordsteien f. 1954
27.10. Aashild Sølberg f. 1925
11.11. Oline Grut f. 1923

05.11. Ole Kvam Snoen, Meldal kirke

17.09. Åse Bergliot Gullvåg Hasle f. 1920
16.10. Odd Joar Nordsteien f. 1954
27.10. Aashild Sølberg f. 1925
11.11. Oline Grut f. 1923

Kirkevergen informerer

LØKKEN JUL 
- en litt annerledes førjulskonsert -

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

Sang av Soul Teens  og Emilie Wiger.
Heidi Kristensen leser fra den nyeste boka 

av Jonny Kristensen ”Bitter fred ”.
Luciatog.

LØKKEN KIRKE 
ONSDAG 13. DESEMBER KL. 19.00

Arr: Løkken Menighetsråd

Gravlys på 
kirkegården

Det er adventstid, og julen 
kommer snart. Vi har fine 
tradisjoner i Norge med å 
sette ned lys foran gravminnet 
til våre kjære. I menighetsbladet 
nr 2 i 2015 satte jeg fokus på en 
type lys som ikke bør brukes. Det 
er blant annet lyskrukker av glass. 
Disse vil vi helst unngå, da de fylles med vann og fryser i 
stykker. Glassbiter som blir liggende igjen på kirkegården 
er farlig for de som jobber på kirkegården. 
Vi ønsker at dere pynter kirkegården med lys i mørketida, 
men bruk da gjerne gravlys av plast. 

Jeg vil ønske dere alle en fi n julehøytid!
Noralf

FAMILIEGUDSTJENESTER JULAFTEN

MELDAL KIRKE KL. 14.00
LØKKEN KIRKE KL. 16.00

Søndag 17. desember 
Meldal kirke 19.00 

Vi spiller og synger julen 
inn med hjelp av 
Meldal Soul Children, 
Meldal Soul Teens 
Løkken Musikkorps, 
Meldal Songlag og 
Caritatis. 
Sokneprest Marita og 
organist Magnus deltar. 
Det er FRI INNGANG, med 
mulighet for å gi en gave 
til Frelsesarmeen.  
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Hva betyr jula for deg?

Ove Jørgen Snuruås, Løkken Verk: 
Julen er en flott høytid for meg. Den gir rom for refleksjon 
og ettertanke. Den tar vare på verdier for oss og gir en 
stor anledning for å samle familien og venner. Er mange 
jeg er svært glad i. Det er godt å sitte i kirkerommet å få 
juleevangeliet. For meg er dette viktig i livet. Kjenner på 
takknemlighet og glede med julen.

John Anders Moe, Jerpstad: 
Jula er en fin anledning til å samle hele familien for å føre 
videre lange tradisjoner. Juletradisjonene er sammensatt 
av julemat, juletre og julepynt og en kirkelig del. Som aktiv 
i Meldal Songlag i mange år hører det med å være med 
å synge julen inn og synge på gudstjenesten 1.juledag.

Heidi Elvrum, Løkken Verk:  
Jeg liker best førjulstida med forventning mot det som 
skal skje.  Hele familien kan kose seg sammen med alt 
som må forberedes, for å få ei fin julehøytid som vi kan 
glede oss til.
(Heidi ønsket ikke bilde)

Petter Lindseth, rådmann Meldal kommune: 
Rådmannen fikk spørsmål om han hadde en favorittsang 
med tanke på julen.
- Min favoritt må være salmen ”Deilig er jorden”, selv om 
jorden ikke alltid er like deilig. Den har jeg sunget mye, 
og den er mye brukt som avslutning på julekonserter. 
Den betyr mye for mange mennesker. 

Deilig er jorden

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre

riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang.

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!
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Innsetting av prostiprest Lars Sperre i Meldal kirke

”Min kirkebok” til 4-åringene 

Søndag 15. oktober i Meldal Kirke ble Lars Sperre presentert som prostiprest i Orkdal Prosti og skal ha en del av 
denne tjenesten i Meldal og Løkken menigheter. I tillegg er Lars tilsatt som sokneprest i Agdenes. 
Prost Dagfinn Thomassen innledet gudstjenesten, leder i Meldal menighetsråd, Hans Christian Borchsenius, leste 
opp tilsettingsbrevet fra biskopen og etter forbønnshandling fra menighetsrådsledere, kirkelig tilsatte og menighet 
fortsatte Lars gudstjenesten. Vi vil alle ønske Lars hjertelig velkommen til våre menigheter og gleder oss til fremtidig 
samarbeid. 

Tekst: Magne Krogsgaard
Foto: Grethe R. Rye

Søndag 22. oktober hadde vi 
utdeling av ”Min kirkebok” til 

4-åringene i våre menigheter, med 
gudstjenste både i Meldal og på 

Løkken.

Det er ikke mange arbeidsdager i året som er like 
herlige som når 4-åringene inntar kirkene våre. 

Hele familien, både besteforeldre, faddere, 
foreldre og barna møter opp for å motta «Min 
kirkebok». Og når det skjer - ja da leder det til 

gode og spenstige samtaler. I tillegg til herlige og 
minnerike møter med både store og små. 

Årets 4-åringer var et stort kull på 33 stykk, og 
hele 23 av dem kom denne søndagen for å 

motta kirkebok. I etterkant av gudstjenesten bød 
menigheten på boller og is.  

 
OBS! I 2018 deler vi ut «Min kirkebok» til 

4-åringene allerede på Fastelavenssøndag i våre 
menigheter.  Vi forsøker flytte på datoen for å 

gjøre høsten mindre hektisk. 

Tekst: Marita Hammervik-Owen
Foto: Jan Inge HolmUtdeling av ”Min kirkebok” til 4-åringene i Løkken kirke
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Julegaver til Sakussaare

Tradisjonen tro har vi i våre menigheter samlet inn julegaver til vår vennskapsmenighet i tettstedet Sakussaare i 
Estland. Tomme pappkasser var satt ut i butikkene i oktober og i november samlet vi sammen gavene, pakket dem 
og sendte dem med Estlandsforeningens lastebil til Estland og Sakussaare.
TUSEN TAKK FOR ALLE GAVENE! Det ble til 12 fulle kasser med julegaver. Vi pakket bl.a. 15 store familiepakker 
som hver inneholdt mange gode mat- og hygienevarer. Også i år var det mange av dere som hadde strikket gode 
varme sokker, skjerf, votter, luer osv. 
Det er godt å kunne gi alt dette videre til noen som trenger det, med en hilsen om rausheten fra innbyggere i Meldal 
og Løkken menigheter.

Tekst/Foto: Magne Krogsgaard, diakon

Allehelgen
Å gå forbi kirkegårdene våre på Allehelgens kveld er et vondt og vakkert skue 
på en og samme gang. Vi er mange som har mistet noen som har stått oss 
nær, som vi gjerne fortsatt skulle ha hatt blant oss og som vi sårt savner. Det er 
lysene på kirkegården vitne om.  
 Søndag 5. november holdt vi Minnegudstjeneste for de i Løkken og 
Meldal menighet som har gått bort, og det er holdt gravferd for, det siste året. 
Vi mintes dem i både bønn og lystenning. I etterkant av gudstjenesten holdt 
vi kirkekaffe hvor familiene til de som har gått bort det siste året var spesielt 
inviterte. Der ble fikk vi høre disse vemodige og vakre ordene fra Lars Saabye 
Christensen; «Det er min eneste trøst i dag. At sorgen ikke har tilbakevirkende 
kraft. At sorgen i dag ikke kan viske ut fargene i går.»

-Marita
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Konfirmantleir

29. september til 1. oktober ble det arrangert konfirmantleir! Årets konfirmanter fra 
Løkken og Meldal tok denne helga turen til Søvassli ungdomssenter på Hemnekjølen. 

Redaksjonen har snakket med to av konfirmantene om hvordan de opplevde helga.

Olav Storås, kan du fortelle litt om programmet på konfirmantleieren? 
- Vi hadde frokost, uteaktiviteter (klatring, zipline, osv.), inneaktiviteter (mini-OL, leker, korssamling), forberedelse 
til egen gudstjeneste, lunsj, middag, kveldsmat, kiosk.

Emily Foss Morgan forteller at de hadde noen aktiviteter ute, og at temaet på konfirmasjonsundervisningen 
for helga var Jesu oppstandelse. De hadde også fritid og noen aktiviteter inne. På slutten av leiren var det en 
gudstjeneste hvor konfirmantene gjorde litt forskjellig, som å synge og lese osv.
 

Hva lærte dere denne helga? 
- Jeg lærte litt om Jesu død og oppstandelse, forteller Emily, mens Olav lærte om hvordan en gudstjeneste settes 
opp.
 

Hvor mange timer sov dere? 
- Vi fikk ca 7 timers søvn per natt, meddeler Olav og Emily.

Hva tenker du var mest artig med helga Emily?
- Jeg synes at det var artig med lekene ute, når vi klatret og var på ziplinen. Olav synes det artigste var det sosiale 
og aktivitetene de holdt på med. 

Takk til Olav og Emily som fortalte litt fra leiren!                                                             
Tekst: Grethe R. Rye

Foto: Magne Krogsgaard



Meldal menighetsblad12

Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger 
på 90 årsdagen min.

Takk til menigheten for planten jeg fikk.
Bjarne Sørløkk

Takk til Meldal menighet for den fine boka 
jeg fikk på dagen min.

Reidun Grefstad

Hjertelig takk for vennlig deltakelse, blomster og 
pengegaver ved Arnljot Ovesen 

sin bortgang og begravelse. 
Marie, Øystein og Solveig m/familier

Hjarteleg takk for deltaking, blomster og minnegåver 
som vi fekk då mor, Åse Gullvåg Hasle, 
gjekk bort like framfor 97-årsdagen sin.

Turid, Ingebjørg, Kjersti og Eivind m/familiar

Tusen takk til Løkken menighet for planten 
jeg fikk på 97-årsdagen min.

Marie Gorseth

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

Einar Sørløkk

Takk for all oppmerksomhet på dagen min.
Synnøve Gården

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

Inger Norunn Brun

Hjertelig takk til pårørende og givere f
or minnegaven vi mottok i forbindelse med 

Åshild Sølberg sin begravelse.
Meldal Sanitetsforening

Takk til Løkken menighet for oppmerksomheten 
på dagen min.

Jorun Solli

Tusen takk til Meldal menighet for den fine planten 
jeg fikk på 95 årsdagen min.

Borghild Resellhagen

Takk for planten jeg fikk fra Meldal menighet, og alle 
helsinger jeg fikk på 90 årsdagen.

Sigurd Snoen

Hjertelig takk for vennlig 
deltagelse og oppmerksomhet 

ved vår kjære mor 
Åshild Sølberg sin bortgang. 

Tor Olav, Kirsten Marie og Atle m/familier

Nyttårskaffe
Lørdag 6. januar kl. 11.00 i stua 

på Løvbytunet sier vi «Velkommen» til 
det nye året. 

Dette gjør vi på behørig vis med 
kaffe, kaker og sang. 

Det blir også underholdning!
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

Takkeannonser


