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Søndag 2. desember – 1. søndag i adventstiden
Løkken kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved prostiprest 
Lars Sperre. Alle som har deltatt på Lys Våken denne 
helga bidrar i gudstjenesten. 
Vi inviterer alle 5. og 6.klassinger 
til en spennende overnatting i 
Løkken kirke 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
                                                                                       Diakon Magne Krogsgaard: 72 49 51 66 / 974 01 280

Meldal kirkelige fellesråd: Jan Inge Holm 948 91 671
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 30. januar.
Frist for stoff 11. januar.

Onsdag 5. desember 
Gammelgruva kl. 19.00 Lysmesse med deltagelse av 
årets Meldal- og Løkkenkonfi rmanter. Gudstjenesten 
ledes av konfi rmantlærer Per Winsnes, diakon Magne 
og organist Magnus. Møt opp i god tid!

sALME- OG KULTURKVELD
ADVENTSSALMENE MINUTT FOR MINUTT

MELDAL SOUL CHILDREN
MELDAL SONGLAG

KVINTETT FRA LØKKEN MUSIKKORPS

MELDAL KIRKE SØNDAG 2. DESEMBER 19.00

Orkland Soul Kids
Kor for alle barn fra 3 år ti l og med 4. klasse.

Øvelse 17:30-18:30 Svorkmo Misjonshus.

Øvelser før jul:
5. desember, 

9. desember deltar vi på adventf est 
på Fannrem kl. 17.00

Øvelser ett er jul:
16. januar, 30. januar, 13. februar, 27. februar, 
13. mars, 27. mars, 10. april - konsert/vårfest

��LEVE��ST�D
Alle som går i 3. - 5. klasse inviteres

MELDAL KIRKE
torsdag 29. november og 

torsdag 6. desember fra kl. 17 - 19

LØKKEN KIRKE
Tirsdag 4. desember etter skoletid

fra ca kl. 14.15 - 17.00
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Dette skjer i menighetene våre:

FAMILIEGUDSTJENESTER JULAFTEN

MELDAL KIRKE KL. 14.00
LØKKEN KIRKE KL. 16.00

Lørdag 19. og 
Søndag 20. januar 

blir det Tårnagenthelg i 
Løkken kirke for alle 

3. - og 4. klassinger i hele 
kommunen.

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 20. januar.

Sett  av denne helga allerede nå!
Invitasjoner kommer!

Vaktmester for Grøtte bedehus
Etter mange år ønsker vårt fantastiske 

vaktmesterpar, Eldbjørg og Magne Muan, å gi 
ansvaret for Grøtte bedehus til noen andre.

Meldal Normisjon søker derfor etter en eller �lere 
som kan ta over ansvar som frivillig vaktmester.

Hvis du er interessert, ta kontakt med Geoff Morgan 
tlf 939 84 854 eller Kjetil Gunnes tlf 932 03 344.

ROMJULSKONSERT 
Vokalgruppen Caritati s ønsker velkommen ti l 

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

 

Det blir et variert og rikholdig program. Også på 
årets konsert deltar mannskoret Olavs Menn, som 
består av 20 sangere fra hele Trøndelag, også fra 

Meldal. Korets dirigent, Lars Eggen skal synge duett  
sammen med Irene Snuruås  på  «O helga natt ».  

Foruten Caritati s deltar også andre lokale aktører: 
Gretha Loe, Johanne Bjørkhaug, Åse Lo og Jørn 

Bjørnaas. Ton Van den Broek bidrar, som i fj or, med 
stemningsfull julemusikk på kelti sk harpe.

ADVENTSMØTE
hos Grethe og Torkjell Rye 
fredag 7. desember kl. 19.30.
Arr: NMS Meldal

JULETREFEST
Grøtte bedehus
5. juledag kl. 19.00

ÅRSMØTE
Grøtte bedehus
søndag 6. januar kl. 19.30
Arr: Normisjon Meldal/NMS Meldal

MELDAL KIRKE
Søndag 16. desember kl. 19.00
Vi synger og spiller julen inn

Meldal Songlag
Meldal Soul Children
Meldal skolekorps
Caritatis
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Velkommen til kirkene våre!
Søndag 2. desember – 1. søndag i adventstiden
Matt 21,10–17 
Løkken kirke 11.00
Familiegudstjeneste ved prostiprest Lars Sperre og 
organist Magnus. Alle som har deltatt på Lys Våken 
denne helga bidrar i gudstjenesten. Vi inviterer 
alle 5. – og 6. klassinger til overnatting i Løkken 
kirke denne helga. Takkoffer til menighetens eget 
trosopplæringsarbeid. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Tirsdag 4. desember – Adventsstund for 
barnehagebarn
Meldal kirke 09.15
Adventsstund for barnehagebarn ved diakon Magne 
Krogsgaard og organist Magnus.
Barna fra Grefstad, Å og Storås barnehage er invitert.

Torsdag 6. desember – Adventsstund for 
barnehagebarn
Løkken kirke 09.00
Adventsstund for barnehagebarn ved diakon Magne 
Krogsgaard og organist Magnus. 
Barna fra Løkken barnehage er invitert.

Søndag 9. desember – 2. søndag i adventstiden
Joh 16,21–24
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Torsdag 13. desember – Skolegudstjenester
Løkken kirke 09.00 Skolegudstjeneste ved prest Birger 
Foseide og organist Magnus. Vi inviterer alle elevene 
ved Løkken Verk Montessoriskole.
Meldal kirke 11.00 Skolegudstjeneste ved prest Birger 
Foseide og organist Magnus. 
Vi inviterer alle elevene ved Meldal Barne- og 
Ungdomsskole.

Torsdag 13. desember – LØKKEN JUL
Løkken kirke 19.00. En litt annerledes førjulskonsert.
FRI INNGANG - mulighet til å gi en gave til Løkken 
menighetsråd. Se egen annonse side 6.

Søndag 16. desember – Vi synger og spiller julen inn
Meldal kirke 19.00 ved prest Audun Slettahjell og 
organist Magnus. FRI INNGANG – mulighet til å gi en 
gave til Frelsesarmeen. Se egen annonse side 3.

18. desember – Adventsgudstjeneste 
Meldal Helsetun 16.00 Adventsgudstjeneste ved prest 
Birger Foseide og organist Magnus.
Kaffeservering ved diakoniutvalget etter gudstjenesten.

24. desember – Julaften
Luk 2,1-20
Meldal kirke 14.00 Familiegudstjeneste ved prost 
Dagfinn Thomassen og organist Magnus.
Solist Mari Røttereng. Takkoffer til Redd Barna.

Løkken kirke 16.00 Familiegudstjeneste ved prost 
Dagfinn Thomassen og organist Magnus.
Solist Mari Røttereng. Takkoffer til Kirkens Bymisjon.

25. desember – Juledag
Joh 1,1-14
Meldal kirke 11.00 Høytidsgudstjeneste ved prest 
Birger Foseide og organist Magnus. Takkoffer til Det 
norske bibelselskap.

31. desember – Nyttårsaften
Matt 11,25-30
Meldal kirke 16.00 Gudstjeneste ved prest Birger Foseide 
og organist Magnus. Takkoffer til Normisjon i Meldal.

6. januar – Kristi åpenbaringsdag
Joh 12, 42-47
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

13. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1,29-34
Meldal kirke 11.00 Innsettelsesgudstjeneste ved 
prost Dagfinn Thomassen, nytilsatt sokneprest Jonas 
J. Dahlberg og organist Magnus. Takkoffer til Stiftelsen 
sykehusbarn. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

20. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden
Joh 1, 15-18
Meldal kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Jonas Dahlberg og organist Magnus. Alle som har 
deltatt på Tårnagenthelg bidrar i gudstjenesten. Vi 
inviterer alle 3. – og 4. klassinger til en spennende helg i 
Meldal kirke. Takkoffer til Barne- og ungdomsarbeidet i 
menigheten. Kirkekaffe etter gudstjenesten. 

27. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden
Luk 13,10-17
Løkken kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Jonas 
Dahlberg og organist Magnus. Takkoffer.

3. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden
Joh 5,1-15
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

10. februar – 6. søndag i åpenbaringstiden
Mark 13,21-27
Løkken kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Jonas Dahlberg og organist Magnus. Denne søndagen 
inviteres alle menighetens 4-åringer til å motta «Min 
kirkebok 4». Takkoffer. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Meldal kirke 15.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Jonas Dahlberg og organist Magnus. Denne søndagen 
inviteres alle menighetens 4-åringer til å motta «Min 
kirkebok 4». Takkoffer til Søndagsskoleforbundet, 
Trøndelag krets. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
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Aldri mer alene
Himmel på jord
En nåde så stor
Jeg er`ke alene
Her jeg bor

«Mindre alene sammen»
«Mindre alene sammen» var tema i oktober da hele 
Norge tok del i dugnaden gjennom TV- aksjonen 
til inntekt for Kirkens Bymisjon. Vi ble minnet om at 
mange blant oss kjenner seg utenfor og ensomme. 
Slik ble det ikke bare innsamling av mange millioner 
kroner, men også en holdnings- og handlingsaksjon. 
Selv om bøssene er talt opp, har hvert initiativ til 
omsorg og raushet muligheten til å forandre og gi 
nytt livsmot til et medmenneske som strever.

I julehøytiden opplever flere enn vi aner egen sårbarhet 
og ensomhet som gjennom et «forstørrelsesglass». Vi 
må forholde oss til «glansbilder» av lykkelige forhold, 
materielle goder og vellykkethet som gjør at vi noen 
ganger gruer oss til jul. Mennesker trenger hverandre 
alle dager, men i julen blir savnet av nærhet forsterket. 
Hvem kan få bety noe for deg? Og hvem kan du få 
bety noe for denne jula?  En invitasjon, et brev eller 
en telefon kan gjøre en stor forskjell.

Juleevangeliet forteller at Jesus ble født til verden, som 
en bro mellom himmel og jord. Gud ble menneske og 
fikk erfare menneskets sårbarhet. Det kan virke som 
om Gud oppsøkte sårbarheten, ved å la ei ung jomfru 
bli svanger og legge hennes skjebne i Josefs avgjørelse 
og ved å fødes i en stall. I tillegg opplevde den unge 
familien å være flyktning i Egypt. Bibelen forteller at 
Jesus kjente på redsel, smerte, ensomhet og sorg. Til 
sist kjente han smerten ved å være ensom og forlatt, 
av sine venner og av Gud. Slik vet vi at Guds sønn har 
erfart hvordan livet kan være

Aldri mer alene
Den natta Jesus ble født, som sann Gud og sant 
menneske, ble det opprettet en evigvarende 
forbindelse mellom Gud og mennesker. 

«Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele 
folket. I dag er det født dere en Frelser.» (Luk. 2, 10-11) 

Englenes budskap vitner om Guds kjærlighet og ønske 
om å sette oss fri, frelse oss, fra det som binder oss så vi 
kan tjene og elske hverandre. Det er et gledesbudskap 
som retter seg til alle. Himmelen kom nær - det ble mer 
himmel på jord. Vi fikk løfte om at vi aldri er alene. Vi 
mennesker er skapt til å leve sammen, med hverandre 
og med han som kom som et lite barn i en krybbe. I 
julen har vi den beste mulighet til å la flere får merke 
hva det betyr.

Og når juledagene er over og det nye året kommer, 
la oss sammen skape 365 dager der vi som sterke og 
sårbare medmennesker bærer hverandre.

Himmel på jord   
(Jan V. Johannessen/Amund Enger)

1.Jeg snublet omkring i svarteste natten
Da tente du stjernen med lys ifra deg                                                                                                                             

Jeg følte meg ensom og tom og forlatt                                                                                                                     
Da du viste du tenkte på meg                                          

                      
2.Jeg hutret og frøs da du gav meg din varme

Du så vel at jorda var naken og kald 
Du lengtet til meg, og du sendte meg barnet

Og viste meg vei til en stall

Himmel på jord
En nåde så stor
Jeg er`ke alene

Her jeg bor

3.Jeg sloss og jeg led, gjorde alt for å vinne
Da hørte jeg englene synge om fred

Legg våpnene ned, det er jul du må finne
En fred inni hjertet et sted

4.Hver gang jeg ser opp på min himmel så vet jeg
At undrenes under er det som har hendt
Jeg føler meg trygg for jeg slipper å lete

Nå vet jeg hvor stjernen ble tent

Himmel på jord
En nåde så stor
Jeg er`ke alene

Her jeg bor

Med ønske og bønn om en velsignet julehøytid og 
et nådefullt nytt år.

Helga Haugland Byfuglien
Preses i Bispemøtet
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LØKKEN JUL 
- en litt annerledes førjulskonsert -

Løkken Musikkorps leder oss gjennom en 
fl ott kveld med julemusikk.
Sang av Linn Silje Hembre.

Kåseri. Luciatog.

LØKKEN KIRKE 
Torsdag 13. desember kl. 19.00

Arr: Løkken Menighetsråd

«Gud sin egen sønn oss gav».
Denne julesangen av Gustav Jensen hører ikke til blant 
de mektige julesanger som «Deilig er jorden» og 
«Fra fjord og fjære», men den er enkel og viktig på 
samme tid. Den sier meg hvorfor jeg er satt inn i 
verden: For å gi noe til andre.
I kravmentalitetens tidsalder skulle denne julesalmen si 
oss noe livsviktig,  og jeg lar de to versene tale for seg. 

- Jo Foss

Gud sin egen sønn oss gav
nå ved juletide.
Derfor går et lovsangshav
over verden vide.
Derfor fra det høye kor
lyder det her nede:
Give er din sak på jord,
gi, og gi med glede!

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

Min julesalme

 Fargeleggingsoppgave for barna
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Fra kirkeboka

Kirkevergen informerer

LØKKEN
Døpte
30.09. Noah Amundsen Søberg, Stamsund kirke
07.10. Mali Sørum Tallerås
07.10. Liam Bolme Børset

Døde
01.10. Audhild Johanne Berg f. 1954

MELDAL

Døpte
09.09. Johannes Syrstad
23.09. Mattias Solem
30.09. Elly Hårstad, Rennebu kirke
14.10. Mats Resell
21.10. Mino Levander Haukaas, Melhus kirke
04.11. Eline Hofseide Møkkelgård
04.11. Eik Eliser Sørli

Vigde
26.10. Roziana Silva Lopez og 
Kim Andre Storslett Fridtjofsen

Døde
21.09. Magnar Haftorsløkk f. 1928
27.09. Oddmund Kvam f. 1939
08.10. Synnøve Gården f. 1937
16.10. Oddbjørn Halsetrønning f. 1936
22.10. Jon Erik Grut f. 1946
30.10. Johanne Hilstad f. 1927
31.10. Aslaug Erene Sakariassen f. 1929

Nye 
Orkland kirkelige fellesråd 
fra 01.12.2019

Prosessen med sammenslåing, 
eller rettere sagt nyetablering 
av Orkland kirkelige fellesråd 
er godt i gang. 
Det er Kirkeloven som 
bestemmer at dette skal gjøres. 
Der står det at det skal være et fellesråd i 
kommunen. En fellesnemnd med lik representasjon 
fra de fire kommunene styrer denne prosessen 

sammen med prosjektleder.
Dette er altså ikke en reform som er generert 
av kirken selv, men det er et resultat av 
kommunereformen. 
Hva vil dette bety for kirkene medlemmer og folk 
flest? Folk vil i realiteten ikke merke noen forskjell 
etter denne nyetableringen. Tjenestene vil bli de 
samme til folket, forutsatt at man får økonomiske 
rammer som muliggjør dette. 

Hva skjer egentlig ved denne nyetableringen?
Soknene/ menighetene skal bestå som før etter det 
vi vet nå. Dette kan det bli endringer på seinere da 
mange ønsker sammenslåing av menigheter også. 
Det vil bli 8 menigheter i det nye fellesrådsområdet. 
Meldal, Løkken, Orkland, Geitastranda, Orkanger, 
Orkdal, Agdenes og Snillfjord menigheter har hvert 
sitt menighetsråd. Menighetsrådene har ansvaret for 
menighetsarbeidet.
Nyetableringen betyr at Orkland kirkelige fellesråd 
får ansvaret for 10 kirkebygg, 10 kirkegårder/ 
gravplasser og ca. 25 ansatte, avhengig av 
hvordan arbeidet organiseres framover. Det blir en 
virksomhetsoverdragelse da 4 fellesråd legges ned 
og et nytt etableres. Det vil si at alle ansatte får ny 
arbeidsgiver. 
Kirkelig fellesråd består av 1 medlemmer fra hvert 
menighetsråd. Det nye fellesrådet får da 8 valgte 
medlemmer fra menighetsrådene, en representant 
fra kommunestyret og sokneprest/ prost.
Fellesrådets ansvar er drift og vedlikehold av 
kirkebyggene, drift av gravplassene, opprette 
og legge ned stillinger og personalansvar for de 
ansatte.

Administrasjon, ansatte
Hovedadministrasjonen er vedtatt lagt til 
eksisterende kirkekontor på Fannrem. Det vil 
sannsynligvis bli behov for oppgraderte og større 
kontorlokaler. Hva som skjer med kirkekontorene i 
Meldal og i Agdenes er ennå ikke avklart. 
Det er også bestemt at ingen ansatte skal sies opp 
under prosessen. Det er viktig at de er aktivt med i 
denne prosessen. Samarbeidet har allerede startet 
på flere områder. Stabene har allerede felles møter 
for planlegging m.v. Ansatte har hatt en samling 
sammen med fagforeningene der forskjellige sider 
ved denne nyetableringen var tema.
Informasjon om prosessen og framdriften er viktig 
både ovenfor ansatte, rådene og publikum.

Hvis du vil vite mer, og vil følge med i prosessen 
videre anbefaler vi vår hjemmeside 
www.kirken.no/meldal
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Hvem er du og hvor kommer du fra?
-Mitt navn er Jonas Jensen Dahlberg og kommer fra Byåsen i Trondheim.

Kan du si litt om utdannelsen din?
-Jeg begynte å studere teologi høsten 2009 ved Menighetsfakultetet i Oslo. Her studerte jeg i 3 år før jeg 
begynte på Teologisk fakultet.

Hvorfor søkte du jobb i Meldal?
-Jeg har tidligere jobbet som sommervikar i Orkdal prosti med kontor og hovedansvar i Meldal og Løkken 
menighet sommeren 2018. Etter ca. en måned med god trivsel og gode kollegaer, så bestemte jeg meg for 
å søke på jobben som sokneprest i Meldal og Løkken menighet.

Hva tror du at du vil like best med å være prest i Meldal?
-Meldal og Løkken er to fantastiske steder som jeg gleder meg å returnere til. Det blir hyggelig å møte 
«gamle kjente» samt å bli kjent med «nye». Jeg ser frem til å fortsette der jeg slapp sist sommer.   

Hva slags rolle spiller tro og kristendom i samfunnet i dag?
-Tro og kristendom har alltid hatt en viktig rolle i samfunnet i Norge. Mange av de tradisjonelle og 
kulturelle aspektene vi kjenner til har store opphav i kristendommen. Men det er ikke å legge skjul på at 
kirkebenkene rundt om i Norge kan sees på som relativt tomme. Synet på religion og tro har forandret seg, 
men ikke nødvendigvis negativt. Jeg vil nok heller påpeke at mange er såkalt «troende», men at behovet 
for å søke en kirke ikke nødvendigvis er den samme i dag som den tidligere har vært. Men fellesskapet 
som kirkene danner er likevel svært viktig, om dette så handler om forvaltningen av sakramentene, eller å 
stedfeste Guds nærvær på jord. Kirken viser jo til et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn som står 
sammen for å hjelpe hverandre. Og sammen er vi sterke.

Når kommer du og hvor skal du bo?
-Jeg kommer til Meldal og Løkken i starten av Januar 2019. Jeg blir boende i Børsa i Skaun kommune.    

Vi presenterer sokneprest Jonas J. Dahlberg

Fra 1. januar 2019 får menighetene i 
Meldal og Løkken ny prest, 
Jonas J. Dahlberg.
Dette har vi ventet lenge på! 

Selv om vi har vært godt bemannet med vikarer, 
så blir det godt å få ny prest på plass.
La oss ta imot han på en god måte. Da har vi 
kanskje en prest som blir værende hos oss lenge. 

Jonas blir innsatt i gudstjenesten søndag 
13. januar i Meldal kirke. 
Prost Dagfinn Thomassen deltar, og vi ønsker 
menighetene velkommen til kirka for å ta vel 
imot ham.

Aud Inger Kalseth har gjort et kort intervju. 
Les og bli litt kjent med Jonas. 
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Julegaver til Sakussaare

Kjære venner i Meldal og Løkken menigheter

Vi hilser dere i vår Herre Jesu Kristi navn!
Dette året er snart over og kanskje tenker vi allerede på advent og forbereder oss til jul, der vi feirer vår Herres 
fødsel. Dette er også tiden der vi tenker tilbake på det forgangne året. 
Vi er takknemlige for vennskapet og relasjonen vi har hatt i flere år. Jeg er fortsatt prest i to kirker, i Sakussaare 
og Rakvere. Det kan være ganske travelt å gjøre tjeneste i to kirker og samtidig stå for husholdet, ettersom 
min kone Sirly studerer og arbeider på fulltid i Tallinn.
Det går bra i våre to menigheter. Noen unge familier i vår menighet er ivrige etter å tjene andre her i vårt 
samfunn. Ett yngre par har startet en slags «filmgudstjeneste». De har kjøpt en del utstyr for å vise kristne 
filmer, som mannen selv oversetter. Det er en god måte å evangelisere på. En annen familie hjelper mennesker 
som har vanskelige levevilkår. Det har vært en velsignelse for dem å få julegaver fra dere.
En viktig oppgave for vår menighet er å støtte Israel og hjelpe jøder til å flytte hjem til Israel. Både Sirly og jeg 
har siden starten av 2018 vært en del av «Ebenezer Estiske Råd» som har som 
hovedmål å hjelpe jøder til å kunne returnere til deres hjemland. Vår menighet 
har kontakt med lokale jøder, som vi har kunnet hjelpe med praktiske ting.
På vegne av min familie og menighet vil jeg uttrykke vår takknemlighet for 
alle gaver og bønner dere sender. Deres donasjoner har vært til stor hjelp 
for vår menighet.
I den kommende juletiden ønsker og håper vi at dere har fokus på Jesus 
som er Han som setter undertrykte fri og roper ut et nådens år fra Herren 
(Luk 4, 18-19)

Pastor Hans Lahi
Sakussaare metodist menighet

Nå er alle julegavene til Sakussaare pakket. Det ble 15 store familiepakker med mye godt til husholdningen 
og ca. 150 små pakker med hjemmestrikk og leker. I år var det spesielt mange leker. 
Og man skulle tro at disse gode damene hadde pakket inn gaver hele livet, for det gikk unna! 
Takk for god innsats, og takk til alle som har kjøpt gaver til Sakussaare! 

Tekst/Foto: Magne Krogsgaard, diakon

Hilsen fra pastor Hans Lahi
(oversatt fra engelsk)



10 Meldal menighetsblad

Tid for takkebønn.

Tema på høstens konfirmanthelg på Mjuklia var bønn. Ei bønn kan 
uttrykkes forskjellig fra et menneske til et annet, og den kan også 
være forskjellig i forhold til den situasjonen vi som enkeltmennesker 
står i og lever i. Når vi leser i Bibelen, møter vi mennesker som 
nettopp opplevde ulike livssituasjoner. Her er det glede, her er det 
sorg og savn, her er det smerte, her er det sykdom som plager, her 
er det venner som svikter – ja her er hele spekteret av menneskets liv 
og utfordringer. Men alle de som vi leser om, henvender seg til Gud, - 
noen med takkebønner, noen med fortvilelse, noen med smerten over 
sykdom og ensomhet, noen over en følelse av at Gud ikke ser dem og 
de føler seg forlatt av både Gud og mennesker.

Jesus selv opplevde dette og kjente på dette i møte med døden. Da han hang på korset, ropte han ut: 
Gud min Gud, hvorfor har du forlatt meg! 

I våre liv opplever vi gode relasjoner og mindre gode relasjoner både i nær familie, i vår vennekrets og 
ellers i våre liv i møte med andre mennesker. Da er det godt å vite at Jesus selv har kjent på den smerten 
som vi som mennesker kan oppleve. Han kjenner til alle våre følelser og behov. Han har levd et helt liv som 
menneske, med alt det måtte innebære. Da har vi faktisk en å gå til som er kjent med livet og som ikke viser 
oss bort. Om våre venner ikke vil høre på oss, er det en som alltid står der og som vil lytte, gi oss tilgivelse, 
gi oss nytt mot og ny inspirasjon til å gå videre i livet. 

Vi skal snart feire jul og Jesu komme til vår verden. Dette er for mange den store familiehøytida. Da er 
vi sammen i glede, spiser god mat sammen, gir hverandre gaver og synger med glede: Deilig er jorden, 
prektig er Guds himmel…  Vi skal få lov til å synge ut i glede, nyte fellesskapet, vise godhet og kjærlighet 
med de som står oss nær. Men vi må ikke glemme de som «står utenfor vår dør», - de som opplever 
ensomhet, brutte relasjoner, nederlag i sine liv og som i ei slik høytid får en forsterket opplevelse av 
ensomhet og utenforskap. 

Budskapet som møtte hyrdene på marken julenatt, var jo dette: Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor 
glede, en glede for hele folket  I dag er det født dere en frelser i Davids by. Et gledens budskap for hele 
folket, - for alle mennesker uansett livssituasjon.
Et gledens budskap som fyller oss med takknemlighet og glede, - med takk til Gud som ser oss og som ikke 
har forlatt oss. Nei, han har kommet oss nær med sin sønn Jesus Kristus. Da disiplene spurte Jesus om han 
kunne vise dem Gud, svarte Jesus: Den som har sett meg, har sett Faderen.

Altså: Slik Jesus var og er, - slik er Gud. Da har vi ingenting å frykte. Jesus møtte menneskene der de var, og 
han tok også parti med de som opplevde utenforskap. I Jesu disippelflokk var det mange forskjellige typer, 
- mennesker med sterk tro, tvilere, svikere, kranglefanter og mennesker med sterk evne til å lede og styre. 
Alle var det plass til, - og alle er det plass til i dag. Jesu budskap om fred og forsoning gjelder for oss alle. 
Derfor kan vi gå ei ny julehøytid i møte med glede og takk for julens store gave sendt fra Gud. Da har vi en 
plass hvor vi alle kan føle oss hjemme og hvor vi blir verdsatt for den vi er. Da kan vår bønn bli ei takkebønn 
denne jula.

God og velsignet julehøytid ønskes for alle konfirmanter, deres familier og alle dere andre som bor i Løkken 
og Meldal sokn.

- Per Winsnes

Hilsen fra konfirmantlærer Per Winsnes
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Konfirmantleir på Mjuklia

Årets konfirmantkull er allerede godt i gang med undervisninga. I år er konfirmantlærer Per Winsnes 
sammen med diakon Magne om å lede ungdommene fram til konfirmasjon som er Kristi Himmelfartsdag 
på Løkken, og Pinseaften i Meldal. I år er det ni konfirmanter på Løkken, og 26 konfirmanter i Meldal.
19.-21.oktober var det duket for konfirmantleir, og turen gikk til Mjuklia leirsted på Berkåk. Vi har spurt to 
av deltakerne, Marte Dragset og Christoffer Sandstad om hvordan de opplevde helga.

Hva husker dere best fra helga, og hva var mest artig?
Det som satt best igjen hos Christoffer var fritid, med samling i stua med musikk og prat sammen med de 
andre.
Marte husker best aktivitetene ute, dette var også mest artig synes hun.
Christoffer synes det artigste var å snakke med de andre langt utover natta.

Hva lærte dere?
Marte og Christoffer forteller videre at de lærte om hvordan de kan starte en bønn, og mye annet om 
Gud og Jesus. Dette gjorde at troen ble litt sterkere etter leiren. De lærte også hvordan de skulle ha en 
gudstjeneste, og leiren ble avslutta med gudstjeneste på søndag der konfirmantene bidro med drama, sang 
og musikk.

Takk til Marte og Christoffer som delte leiropplevelsene med oss!
Vi ser fram til å følge konfirmantene videre framover året, ett av høydepunktene som står for tur nå er 
lysmessa i Gammelgruva onsdag 5. desember, der konfirmanter fra Løkken og Meldal vil delta!

Tekst: Grethe R. Rye
Foto: Magne Krogsgaard
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Takkeannonser
Takk til Meldal menighet for den fine andaktsboka 

jeg fekk på 70-årsdagen min.
Astrid Bjørkan

Takk til Meldal menighet for blomsten jeg fikk på 
99-årsdagen min.
Gudrun T. Storås

Takk for oppmerksomheten på 85-årsdagen min, og 
takk til Meldal menighet for blomsten jeg fikk.

Even Kjøsen

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

Tor Bustad

Tusen takk for boka jeg fikk på 70-årsdagen min.
Torger Jonli

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, omtanke og 
minnegave til Norges Handikapforbund ved 

John Eivind Berge sin bortgang. 
Familien

Takk til Løkken menighet for planten jeg fikk 
på dagen min.
Marie Gorset

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

Olga Drugli

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og 
oppmerksomhet ved Oddmund Kvams bortgang 

og bisettelse. Takk for pengene til Meldal helsetun, 
korttidsavdelingen, og en stor takk til ansatte for 

god og omsorgsfull pleie.
Irene

Ola og Arne m/familie

Takk til Meldal menighet for oppmerksomheten
på min 90-årsdag.

Ellen Sørløkk

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og omtanke 
ved Audhild J. Berg sin bortgang og begravelse. 

Takk for pengegaven til Hjemmetjenesten.
Ola

Familien

Hjertelig takk for boka jeg fikk på dagen min.
Ragnar W. Kalseth

Takk til Meldal menighet for andaktsbøkene vi fikk 
til dagene våre i april og august.

Ola Bjørkhaug og Margret Sakshaug

Tusen takk for oppmerksomhet og omtanke 
i forbindelse med Magnar sin bortgang og 

begravelse.
Astrid Haftorsløkk

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

Ola Garberg

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

Olav Haltbakk

Takk for all vennlig deltagelse, omtanke og god 
hjelp ved Gisle Roger Muan’s bortgang. 

Takk for pengegaver til Norsk Luftambulanse.
Ola, Guri og Ida m/ familier

Takk for hilsninger på dagen min. 
En spesiell takk til Meldal menighet.

Andreas Kalstad

Nyttårskaffe
Lørdag 5. januar kl. 11.00 i Grøtte bedehus 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: Meldal diakoniutvalg


