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”Ho står i kvite klede 
så fager som ei brud. 
Sjå henne vel i auga, 
då har du skoda Gud”
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Dette skjer i menighetene våre:

OLABIL-LØP
Når det er OL-år arrangerer speiderne enten Olabil-løp eller Ta-sjansen, uten sammenligning for øvrig! 
Det er gått fi re år og speiderne skal igjen arrangere OLABIL-LØP i Prestgarden 
lørdag 11. juni kl. 15.00. Vi starter på låvebrua som tidligere og kommer i 
mål ved P-plassen til Grefstad Barnehage. En jury deler ut premie i hver klasse 
(bedrifter, voksne/ungdom, barn etc.) for raskeste bil, fl otteste/mest kreative bil 
samt fi askopris. Vi vil med dette utfordre dere alle i bygda til lage Olabil (uten 
motor) og delta.  Bilforhandlerne her i Meldal er utfordret og også andre fi rma 
får sjansen til å delta i bedriftsklassen. Det er bare å melde seg til undertegnede.

Arnstein Reitan, tlf 951 75 007
På bildet ser vi Thor Aas som promoterte løpet for fi re år siden. Han utfordres til  å stille som dommer også i år.

VÅRFEST 
i Grøtte bedehus,
fredag 3. juni kl 19.00

NMS i Meldal 
sammen med Normisjon

SOMMERTUR
Mandag 27. juni går årets sommertur går 

til Skaun. Vi skal først se og høre om Skaun 
kirke og drikke kaffe der. Deretter kjører vi 
til Konstadtunet hvor vi får servert god og 

hjemmelaget mat.

Avgang fra Meldal kl. 10.15 og 10.30 fra Løkken. 
Vi kjører i privatbiler.

Pris for dagen: kr 300,- som betales til 
Konstadtunet (Diakoniutvalgene kan betale 

kjøregodtgjørelse).

Påmelding senest torsdag 23. juni til 
Meldal Kirkekontor tlf. 72 49 51 65

Arr. Meldal og Løkken diakoniutvalg 

Sangstund 18. juni
Klokka 11.00 åpner vi dørene for sommerens 
sangstund, som denne gang er på Meldal Dagsenter. 

Det blir kaffe og kaker, fellessanger v/ Ingrid 
Svinsås Loe, underholdning v/ Marit Dalsegg, 
loddsalg og andakt v/ diakon Magne.

Arr.: Meldal diakoniutvalg

Meldal Soul Children
øver i Meldal kirke torsdager i oddetallsuker 
kl. 18.00 – 20.00.

Soul Teens
øver i Meldal kirke torsdager i oddetalsuker 
kl. 19.00 – 21.00.

Speiderne i Meldal
møtes i Grøtte bedehus tirsdager i partallsuker 
kl. 18.00 – 19.30.

Sangstund på Løvbytunet
Tirsdag 14. juni kl. 15.00 

Andakter på Meldal Helsetun
Tirsdag 24. mai, tirsdag 7. juni (med nattverd) og 
tirsdag 21. juni fra kl. 16.00.

Sangkaffe i Sanitetsheimen
Mandag 23. mai og mandag 20. juni fra kl. 11.00
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Hilsen fra soknepresten

Kl 11.00

Camilla Borchsenius
Alva Gunnes Rokkones

Sylvia Foss Morgan
Andreas Kvålsvoll Møkkelgård

Silje Andersson Hilstad
Mats Løvseth Ånesbug

Solveig Løkkbakk
Per Eivind Dragset Fritzon

Kine Holm
Julie Teien Kalstad

Jan Erik Engen
Amalie Aas

Jan Elling Holstad
Sigurd Manstad

Martin Hammer Foss
Silje Marie Steigedal

Kl 13.00

Petter Gjerstad
Ola Syrstad Berg
Tonje Kant Tiseth
Ola Kvåle Løset
Magnhild Lilleås

Even Bjørkøy
Jakob Wiggen Glein

Marit Østhus
Amanda Grut

Celin Dilek Nicolaisen
Oda Resell

Kl 11.00

Mads Snøsen
Ragnhild Smedplass

Julie Sneeggen
Lars Kulbrandstad Skjølset

Elise Løseth
Terje Belsvik Brandås

Ole Johan Volden-Sletvold

Kl 13.00

Thomas Selbæk Haugen
Kate Marita Hoff

Ronja Lunde Holan
Anna Kristine Holm
Vanja Marie Sandø

Jonas Sølberg Skjeggerød
Nikolai Hegle

Preben Reppen Helberg Hansen

Konfi rmasjonsgudstjenester Meldal kirke 21. mai Konfi rmasjonsgudstjenester Løkken kirke 28. mai

Kjære konfi rmant,
Hvem er du?
Når sist besvarte du dette spørsmålet? Prøv det gjerne for deg selv eller sammen 
med noen andre. Hvem er du? Hva betyr noe for deg i ditt liv? 
Jeg har gjort det og kom fram til dette: Jeg liker å bruke tiden min med familie 
og venner. Jobben min og troen min gir meg muligheten til å være sammen med 
mange forskjellige mennesker i livets lyse og mørke dager – det er også en stor del 
av meg. Jeg er glad i å spille spill, både brettspill og tv-spill - og er en rimelig dårlig 
taper! Jeg er glad i å lese og reise. Jeg liker å oppleve nye ting og spise god mat. Noen 
av de beste kveldene har jeg joggebuksa på og familien rundt meg med en fi lm på tv-en. 
Er det i tillegg en Disney-fi lm vi kan synge med til – ja, da er det en svingende kveld hjemme 
hos oss! Alle disse tingene og mange fl ere opptar meg og utgjør den jeg er. 

Mitt poeng er dette - det er en reise å komme dit at en kjenner seg selv, aksepterer seg selv og elsker seg selv. På 
konfi rmasjonsdagen står dere på mange måter i startgropa på denne reisen. Selv er jeg nok heller ikke helt i mål 
ennå, men med meg på veien har jeg noen ord og noen løfter fra Gud som gjør meg viss på at jeg er bra som jeg er.  
Dere skal alltid vite at Gud er en Gud som ser og som lytter. En Gud som elsker deg og tar imot deg slik du 
er og med det livet du har. Du skal være viss på at du aldri går alene. At det er noen som ser dine mørke stunder, 
dine fortvilte tårer og ditt bunnløse sinne. Samtidig er han også der når forelskelsen bruser i kroppen og når gleden 
er stor. Gud er en Gud som slår følge på veien og bærer oss når vi trenger det.  
Dere skal alltid kjenne deres uendelige verdi. I Guds øyne har hver enkelt av oss uendelig verdi.  I møte med 
Gud står vi mennesker likt og Guds kjærlighet er aldri begrenset til å gjelde noen spesielle mennesker - den er for 
alle! Våger vi å snakke sant om livet, så vet vi at vi alle gjør feil og bommer på målet. Og hver enkelts verdi måles 
aldri i våre prestasjoner eller bragder – den står fast til evig tid! 
Helt til sist – Dere skal alltid vite at vår viktigste oppgave som kirke er å være gode medmennesker. Det 
er vår felles oppgave å være Guds hender og føtter her i verden. Vi skal bære budskapet om kjærlighetens kraft. 
Våre hender og våre føtter er kirken. La dette prege hvordan vi omgås hverandre. Vi må, som Jesus, alltid bygge 
hverandre opp, ikke rive hverandre ned. 

Kjære konfi rmanter, 
Jeg gir dere denne bønnen. Ta den med dere på reisen. Takk for at jeg fi kk gå sammen med dere en 
liten bit av veien. Jeg håper vi fortsatt ses!

«Evige Gud, takk for at du har skapt meg og elsker meg.
Hjelp meg og inspirer meg til å speile mer av din kjærlighet for andre. 
Amen.» 
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VELKOMMEN TIL KIRKA!

Onsdag 11. mai – Samtalegudstjeneste
Luk 24, 13-35 
Meldal kirke 19.00 Årets konfi rmanter i 
Meldal planlegger og setter sitt preg på denne 
gudstjenesten. Ledes av sokneprest Marita 
Hammervik Owen og diakon Magne Krogsgaard. 
Dagens offer går til Meldal Røde Kors.

Søndag 15. mai – Pinsedag
Joh 14,23-29
Meldal kirke 11.00 Høytidsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita Hammervik Owen og prost 
Birger Foseide som vil preke. Vi feirer dåp og 
nattverd. Dagens offer går til NMS. Kirkekaffe etter 
gudstjenesten.

Tirsdag 17. mai – Grunnlovsdagen
Meldal kirke 10.00 Vi begynner feiringen 
av Grunnlovsdagen med kransenedlegging 
på bautaen utenfor kirka allerede 09.45. Inne i 
kirka ledes gudstjenesten av sokneprest Marita 
Hammervik-Owen og organist Gretha Loe. Meldal 
Songlag deltar. Dagens offer går til Redd Barna. 
OBS! Vi rekker å gå på gudstjeneste før 
folketoget går!

Onsdag 18. mai – Samtalegudstjeneste
Luk 24, 13-35 
Løkken kirke 19.00 Årets konfi rmanter i 
Meldal planlegger og setter sitt preg på denne 
gudstjenesten. Ledes av sokneprest Marita 
Hammervik Owen og diakon Magne Krogsgaard. 

Lørdag 21. mai – Konfi rmasjon i Meldal 
Meldal kirke 11.00 og 13.00 
Konfi rmasjonsgudstjenester for 
Meldalskonfi rmantene 2016 ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen og diakon Magne 
Krogsgaard. Dagens offer går til menighetens 
konfi rmantarbeid. 

Søndag 22. mai – Treenighetssøndag
Luk 24, 45-48
Løkken kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen og organist Gretha Loe. 
Vi feirer dåp og nattverd. Dagens offer går til 
Mjuklia Leirsted. 

Lørdag 28. mai – Konfi rmasjon i Løkken 
Løkken kirke 11.00 og 13.00 
Konfi rmasjonsgudstjenester for 
Løkkenkonfi rmantene 2016 ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen og diakon Magne 
Krogsgaard. Dagens offer går til menighetens 
konfi rmantarbeid.

Søndag 29. mai – 2. søndag i 
treenighetstiden
Joh 3, 1-3
Felles frisøndag i våre menigheter. 

Søndag 5. juni – 3. søndag i 
treenighetstiden
Mark 10, 13-16 
Felles frihelg i våre menigheter.

Søndag 12. juni – 4. søndag i 
treenighetstiden
Matt 9, 35-38
Laksøybygda grendehus 11.00  Gudstjeneste 
ved sokneprest Marita Hammervik Owen og 
organist Gretha Loe. Vi feirer nattverd. Offeret 
denne dagen går til IMI Stølen. 

Søndag 19. juni – 5. søndag i 
treenighetstiden
Matt 18, 12-18
Felles frisøndag i våre menigheter. 

Søndag 26. juni – Aposteldagen
Mark 3, 13-19
Nyplassen 12.00 Friluftsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita Hammervik-Owen og organist 
Gretha Loe. Historielaget hjelper oss å arrangere 
på det gamle kirkestedet i Seterdalen. Ingen offer. 
Kirkekaffe.



døpte
13.03. Inge Jordet
27.03. Emil Dariusz Erlandsen
27.03. Theo Gunnes Tiset

vigde
07.04. Gunnhild Mjøen og Osvald Arne Myrås

døde
13.03. Jenny Marie Hellman f. 1915
22.03. Gunnar Fredriksen, Lensvik f. 1949
25.03. Ottar Nergård f. 1921
02.04. Hjørdis Eline Dragseth f. 1921
06.04. Randi-Anna Gravdal, Børsa f. 1923
12.04. Georg Olav Birger Myrås f. 1923
19.04. Lena Syrstad Lien, Sjetnemarka f. 1990
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Kirkevergen informererLivets gang

En fi n tradisjon 
Meldal Normisjon arrangerte også i år påskemøte i 
kirkestua på Løkken, en tradisjon og ei samling mange 
setter pris på. 
Vi var 39 personer samlet, 40 med Jesus. Torkjell ledet 
kvelden på en humoristisk og fi n måte. Det var god 
spredning i alder, og nyinnfl yttede meldalinger deltok 
også. Det er verdifullt å møtes slik, og mange setter pris 
på å høre påskebudskapet forkynt. 
Bjørn R. Karlsen talte og han er en stor inspirator. Arnt 
og Laila sang duett. Godt er det også å synge de gamle 
påskesangene, og i Meldal er det gode sangere som 
løfter allsangen. Gunnar trakterte som alltid pianoet 
utmerket. Takk til alle som kom på påskemøtet og takk 
for fellesskapet!!

Meldal Normisjon, Laila O. Syrstad

Du kan også fi nne informasjon fra menighetene på vår 
facebookside og på www.meldal-kirkekontor.no 
Her legger vi jevnlig ut aktuelle saker og annonseringer. 

På kirkegården i Meldal har vi tatt 
ned forholdsvis mange trær. Det 
ser derfor litt «tomt» ut akkurat 
nå. Vi har planer om å plante 
noen nye trær som erstatning. 

De  s to re  t rærne  va r  en 
sikkerhetsrisiko, da vi ikke har 
full oversikt over om de er råtne. 
I tillegg var de et problem for de som 
hadde gravsted i nærheten. På tross 
av mye vanning, så visnet plantene som ble plantet ved 
gravminnene. Jeg håper at de nye trærne vil forskjønne 
kirkegården.

Jeg vil også i år minne om at dere må være fl inke til 
kildesortering av avfall når dere steller på kirkegården. 
Plast og papir kan ikke gå til kompostering.

Endring av pris på gravstell fra 2016
De nye satsene er slik:

Sommerstell med vanning  Kr. 1250,-
Kun vanning    Kr. 400,-
Kun sommerplanting   Kr. 500,-
Planting av Erika på høsten  Kr. 160,-
Lys og mosekrans til jul   Kr. 300,-
Administrasjon av fond   Kr. 90,-
Fakturagebyr    Kr. 75,-

Alle beløp er inkl mva.

Hvis dere har behov for hjelp til gravstell, er det bare å 
kontakte kirkekontoret på tlf 72495165.

Noralf

Kirkegårdsdugnad
Fra kirkegårdsdugnaden 
på Meldal kirkegård 
mandag 25. april. 
Leder i Meldal menighets-
råd, Hans Chr. Borchsenius, 
var selvfølgelig på plass.

Kirkegårdsdugnad på 
Løkken kirkegård 
onsdag 25. mai.



”Allerede tidlig høst 2015 bestemte vi i crew at Meldal 
Soul Childens bidrag til Vinterlarm i mars 2016 skulle være 
et Soulparty. Vi ønsket å be inn alle Soul Children kor i 
Trøndelag til en Gathering med øvelser i Idrettsbygget 
for så å holde konserten i Gammelgruva.  Dette trodde 
vi bestemt ville bli en stor opplevelse for alle korister og 
ledere/foreldre i korene, samt for lokalbefolkningen i 
Meldal og omegn.
Sju kor fra Trøndelag hadde anledning til å komme. I 
tillegg inviterte vi Aalesund Soul Teens til å komme som 
gjestekor.  Leder Vidar S. Åsebø inspirerte oss via en 
foreldre-/crew samling der han snakket om «Hvordan 
lykkes med Soul children?» og koret hans inspirerte oss 
masse gjennom sin sang og positiv og inkluderende 
opptreden overfor alle andre korister.  Her skal alle kor 
og personligheter støttes og heies fram - det er derfor 
vi har så mange forskjellige solister i Soul Children kor!
Etter en vellykket og inspirerende øving i Idrettsbygget 
der det også ble servert frukt, drikke og middag, gikk 
vi samlet til Gammelgruva i fl ott vintervær for å holde 
konsert.
Her fi kk vi masse fl ott sang fra det enkelte kor - store 
og små med mange forskjellige solister - og alle korene 
samlet i tre sanger. Lyssettingen gjorde konserten 
magisk og bandet støttet koret og gjorde det hele til en 
kjempeopplevelse. 

Og budskapet er enkelt: Gud er med oss og støtter oss 
hele tiden - vi synger om Ham og sprer hans budskap!

Nå er vi stolte og glade for å ha gjennomført dette 
arrangementet, som først føltes så stort for oss, og 
for å få oppleve positivitet og «ståpåvilje» og masse 
sangtalent blant alle disse 120 barn og ungdommer.  
En mektig konsertopplevelse for oss alle gitt i et mektig 
konsertlokale i Gammelgruva.
Under arrangementet har vi spurt om og fått masse 
god hjelp fra Yngres Sanitet og Løkken Verk Sanitet. Det 
er vi virkelig takknemlige for og tilbyr gjenytelser i form 
av ønskekonserter. Vi hadde ikke klart dette uten dem!”
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Vinterlarm i menighetene
Også i år deltok Løkken og Meldal menigheter med 
fl ere arrangement. Vi kan nevne isbading på Frilsjøen 
med andakt av diakon Magne, lovsangsgudstjeneste i 
Meldal kirke, larm fra Løkken og Meldal kirketårn hver 
ettermiddag.
Normisjon arrangerte taco-fredag i Grøtte bedehus.

Meldal Soul Children og Meldal Soul Teens 
hadde nok det største arrangementet, og de skriver 
følgende i ei pressemelding:

Babels  forvirring  og  pinsens  
forening
Forskrekket og forundret spurte de: Er de ikke galileere, 
alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss 
høre sitt eget morsmål? Apostlenes Gjerninger 2: 7-8.

Også i 2016 blir det kristenheten forunt å oppleve 
pinse, minnefesten for det som skjedde i Jerusalem da 
Gud forente tungemålene og lot evangeliet bli forstått 
av de forskjelligste folkeslag. Vanlige israelere fi kk være 
redskaper til underet, de talte sprog som de aldri i sitt 
liv hadde lært. Fra dette utgangspunkt oppstod et nytt 
paktsfolk som til denne dag har bestått av jøder og 
hedninger, forbundet i troen på Kristus.

Men kanskje har bare de færreste sett denne begivenheten 
i sammenheng med Babels forvirring, som vi leser om 
i Første Mosebok, kapittel 11. På dette tidlige stadium 
i historien hadde hele jorden ett tungemål og én tale. 
En slik enhet kunne ha blitt til velsignelse for alle. Men 
hele menneskeheten hadde fått synden inn i sin natur, 
og dermed skjedde det groteske at de prøvde å bygge 
et tårn som skulle rekke til himmelen. De ville være sine 
egne guder. Da grep Gud inn og spredte dem ut over 
hele kloden. 

Lang tid senere ble Jesus født inn i verden. Og evangeliet 
om ham er det som forkynnes på Pinsedag i Jerusalem. 
Med dette begynner vi å skjønne sammenhengen mellom 
Babels forvirring og pinsens forening. Ved det første ble 
menneskenes planer om guddomsvelde stanset, og den 
falske enhet oppsplittet. Ved det andre begynte Gud å 
oppføre sin åndelige bygning av åndelige steiner og å 
sammensmelte de adskilte samlinger.  

Den offi sielle internasjonale kirke fremstår i dag riktignok 
på en måte som kan minne vel så mye om Babels 
forvirring som om Pinsens forening. Også i Norge. Finnes 
det håp for en slik institusjon? Ja! Betingelsen er likevel at 
den ikke binder seg til formelle medlemsregistere, men 
til levende fellesskap av mennesker som holder seg til 
Jesus som Frelser og Herre.

Gunnar Bonsaksen



Meldal menighetsblad 7

Ungdomsrommet i Meldal kirke
Det gamle tilfl uktsrommet i kjelleren i Meldal Kirke blir nå 
laget til et ungdomsrom. De siste månedene har frivillige 
på dugnad satt opp lydisolerende plater i taket, og den 
jobben er nå ferdig. En stor takk til Arnstein Reitan, Arnt 
Bjørkhaug og Arve Bjørkan for innsatsen!
Neste steg blir å få inn møbler, X-box, projektor, air-hockey, 
fotballbord, som sammen med biljard og bordtennis skal 
utgjøre aktivitetene i rommet. Vi skal også få inn noen 
sofagrupper, og så skal veggene dekoreres. Vi gleder oss 
til en dag å kunne presentere det nye rommet. Og da 
skriver vi selvfølgelig en oppfølging her i menighetsbladet.

 - Magne
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Takkeannonser

Neste nummer kommer 29. juni - frist for stoff 10. juni

Takk til Meldal Menighet for planten jeg fi kk på min 
80 årsdag.

Anton Sæther

Takk for all oppmerksomhet, blomster og hilsninger 
på min 105 årsdag. Takk også til Meldal menighet for 

blomsten jeg fi kk.
Magda Haukli

Hjertelig takk til Meldal Menighet for den fi ne blomsten 
jeg fi kk i anledning min 85 årsdag. 

Olav Konrad Halset

Tusen takk til Meldal menighet for den fi ne blomsten 
jeg fi kk på 85 årsdagen min.

Leona Estenstad

Takk til Meldal menighet for påskeliljen og gode ønsker 
på dagen min.

Agnes Smehagen

Takk til Meldal menighet for boka jeg fi kk på 
70 årsdagen min.

Birgit Gagnås

Takk til Meldal menighet for boka jeg fi kk på 
70 årsdagen min.
Birger Akselsen

Tusen takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk på 
85 årsdagen min.
Else Oddrun Berg

Takk for gaver, blomster og hilsener på 90 årsdagen 
min. Takk til Meldal menighet for fi n plante.

Ildri Storås

Takk til Løkken menighet for oppmerksomheten på 
80 årsdagen min.
Snorre Skarstad

Takk til Meldal menighet for boka jeg fi kk på 
70 årsdagen min.

Rolv H. Aa

Vi ønsker å takke for all vennlig oppmerksomhet 
og deltakelse ved Johanna Solems bortgang og 

begravelse. Takk også for pengegaven til IL Dalguten. 
Ola m/ familie

Takk til Løkken menighet for den fi ne boka jeg fi kk i 
anledning min 70 årsdag. Takk også for gaver, blomster 

og hilsener i anledning dagen.
Gunnhild Mjøen

Hjertelig takk til sokneprest Marita som besørget ei 
fantastisk fi n ramme rundt vår bryllupsdag.

Gunnhild og Osvald

Takk til Meldal menighet for boka som jeg fi kk på 
dagen min.

Ingrid Jørstad

Takk for oppmerksomheten på dagen min, og takk til 
Meldal menighet for planten.

Marit Engen

Overnatting under åpen himmel i minusgrader og speidergudstjeneste
Speiderne og menighetene i Meldal samarbeidet om opplegget. Alle døpte barn som fyller 10 år var invitert på tur 
og speidergudstjeneste. Rim på sovepose og sekk om morgenen viste at det hadde vært kaldt om natten. Alle lå 
under en stjerneklar åpen himmel, på liggeunderlag, feltsenger eller hengekøyer. Det var veldig få som frøs, men 
en av turlederne tuslet slukøret heim i 3-tida om natta! Godt 
at vi ikke hadde dratt så veldig langt, bare 300-400 meter 
ovenfor Grefstad barnehage.
Søndag morgen spiste vi frokost i kirkekjelleren før vi deltok 
på speidergudstjenesten.  Speiderne gikk i prosesjon, stod i 
ring med speiderbønn og enkelte deltok med å lese. Marita 
holdt en fi n tale. Speiderleder Monica Hellem hadde pyntet 
helt nydelig som gjorde at det ble en fi n ramme rundt 
speidergudstjenesten. Speiderne hadde laget et kors av bjørk 
på overnattingsturen - det ble plassert framme i kirka.
Arnstein Reitan

Odin og Vanja Sandø, Nils Stene, Finn og Jesse van den Broek og Kristian Stene ved leirplassen


