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Babysang og babymassasje for barn mellom 0 - 8 mnd
Kirkestua i Løkken kirke torsdager kl 10.00 - 12.00. Oppstart torsdag 10. september.
Videre samlinger 17. september, 24. september, 1. oktober, 8. oktober og 15. oktober.
Kontaktperson: Kim Terese Furuhaug tlf. 907 63 838.

Barnesang for alle barn mellom 8 mnd og 3 år
Sanitetshuset på Løkken onsdager kl 17.00 - 18.00. Oppstart 2. september.
Videre samlinger 23. september, 14. oktober, 4. november, 25. november og 16. desember.
Ansvarlig for samlingene Hilde Bellsli. Kontaktperson: Kim Terese Furuhaug tlf. 907 63 838.

Barneklubben
Treffes i Grøtte bedehus onsdager i uker med like tall fra kl 18.00 - 19.30.
Oppstart onsdag 2. september.
Kontaktperson: Kjetil Gunnes tlf. 932 03 344.

Meldal Soul Children
Øver i Meldal kirke tirsdager i uker med ulike tall fra kl 18.00 - 20.00.
Kontaktperson: Inge Furuhaug tlf. 415 03 680.

Speider’n
Treffes i Grøtte bedehus tirsdager i uker med like tall fra kl 18.00 - 20.00.
Kontaktperson: Arnstein Reitan tlf. 951 75 007.
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NMS holder 
områdestevnet for 
Trollheimen 
(Rennebu, Oppdal, Rindal og Meldal) 
i Meldal 20. september
Vi deltar på gudstjenesten i Meldal kirke kl 11. 
Offer til NMS. 
Etter gudstjenesten blir det servering i 
Grøtte bedehus.

Jubileumsfest kl 14.00
Jostein Landrø taler.
Vi viser tidsbildet 
”Misjonsforening 1905 og 1924”, skrevet for 
anledningen.
Kaffe, brus, boller og kaker.
Misjonsgave.

Velkommen til liten og stor, ung og gammel!

LØRDAGS-KAFÉ
i Grøtte bedehus 
lørdag 26.september kl 
11.00- 14.00
Salg av kaffe og vafl er.
Litt underholdning og allsang ca kl 12.
Lynlotteri - små gevinster mottas med takk!
Håper du har lyst til å stikke innom. Velkommen!

Møte 
i Grøtte bedehus med Inger Brit Rødberg fra 
Normisjon 13. og 14. oktober kl 19.30.

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 tlf. 932 02 344
Meldal menighetsråd: Kjetil Gunnes tlf. 932 02 344
Løkken menighetsråd: Grete H. Sørum tlf. 979 74 817

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

Dette skjer i menighetene våre:

”Stjerna fra øst” - 
førjulskonsert i Meldal kirke 6. desember

Det er Geir Lystrup og Moskva Balalaika Quartet, sammen 
med Vokalgruppen Caritatis og Åfjord 

Blandakor som skal fremføre ”Stjerna fra øst” - en 
kirkefortelling for kor.
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Hilsen fra soknepresten
Kirkeåret har sin rytme, og sammen med de skiftende årstidene 
skaper de en god rytme i livene våre. I tida som ligger foran oss 
høstes det – bøndene jobber dag og natt for å få inn årets avling. I 
prestegårdshagen skal barnehagebarna – tradisjonen tro - igjen gå 
på epleslang. Snart bærer det ut i skogen på jakt med mange av oss. 

Alle sammen går vi inn i høsten med sommerens minner, både de gode 
og de vonde. Uansett – håper jeg dere kan kjenne på ettervarmen – enten 
du har vært heldig å fått mulighet til å samle krefter og nyte livet – eller har 
måttet møte tyngre ting enn du trodde du kunne bære - og i alt det vonde 
opplevd varmen fra de rundt deg. Det er nettopp denne realiteten vi lever i – 
livet er både godt – men det er også ulidelig vondt av og til. 

Denne høsten venter et viktig valg for kirka vår. Aldri før har engasjementet vært større. 
Det positive med dette er at det er mange som mener noe om hva kirka vår skal være. Men når engasjementet blir 
til vonde karakteristikker, hatefulle uttalelser og fysisk vold – da er det ikke lenger sunt. Vi kan være uenige, men vi 
har ikke råd til å miste respekten for hverandre.

Over alt må troen kunne holde stand – i møte med våre levde liv. Livet kommer aldri til å bli lett – 
derfor er heller ikke troen det. Og fordi vi er forskjellige - vil vår tro være forskjellig. Ingen av oss 
kan lukke livet ute. Og jo mer du har, jo mer du vet, jo flere ressurser du har, jo mer forplikter det. 

Vårt ansvar er klart. Vi er ikke skapt til å dømme hverandre - lage lister og planlegge våre liv til minste detalj – lage 
en collage av våre prikkfrie liv på Facebook – passe kun på våre egne saker.  Nei, vi er skapt til å leve sammen, døpt 
inn i et fellesskap - forpliktet på å være der for vår neste. For alene er vi så sårbare. 

Alle vi, Guds barn, er forpliktet på å bære hverandre og la oss bli båret, når det trengs, for livet har ikke laget noen 
snarveier, heller ikke for oss. Livet er sårbart, skjørt, vondt, vakkert og til tider slitsomt. Men vi har en Gud som vet 
og forstår dette, og som tar oss i mot. For Gud er kjærlighet.

Marita

Min salme
Vi har en salmeskatt som betyr noe for oss, om vi regner oss som kirkegjengere eller ikke. Vi går alle til gudstjeneste 
eller andre kirkelige handlinger ved forskjellige anledninger. Det kan være dåp, konfi rmasjon, bryllup eller begravelse 
og lignende. Da har presten og organisten (eller brudepar, familie o.a.) satt opp salmer som passer til bibeltekster 
og kirkelige handlinger. Selv ble jeg nesten satt ut første gang jeg opplevde dåpssalmen ”Fylt av glede over livets 
under, med et nyfødt barn i våre hender”. Her har Svein Ellingsen satt ord på mange følelser.

Aud Inger Kalseth

Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,

kommer vi til deg som gav oss livet,
kommer vi til deg som gav oss livet.

2 Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.

Det som skjer i dåpen gir oss trygghet. 
Det som skjer i dåpen gir oss trygghet. 

3 Fylt av undring er vi i din nærhet!
Du som bærer verdensrommets dybder,

venter på de små og tar imot oss. 
venter på de små og tar imot oss. 

4 Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,

til et åpent liv i tro og tillit. 
til et åpent liv i tro og tillit. 

5 Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftesord ved døpefonten,

dåpens lys forblir når livet slukner. 
dåpens lys forblir når livet slukner.

6 Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.

Herre, la vår tro bli fylt av glede! 
Herre, la vår tro bli fylt av glede! 
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Velkommen til kirka vår!
Søndag 13. september – 16. søndag i 
treenighetstiden 
Matt 5, 10-12
Ingen gudstjeneste.

Søndag 20. september – 17. søndag i 
treenighetstiden
Luk 7, 11-17
Meldal kirke 11. 00: Gudstjeneste med markering 
av 50- og 60- års jubileum for konfirmasjonen ved 
sokneprest Marita Hammervik Owen. 
Etterlag i Meldal Samfunnshus.
Offer til NMS.

Søndag 27. september – 18. søndag i 
treenighetstiden 
Matt 8, 5-13 
Meldal kirke kl.11.00: Gudstjeneste med markering av 
Diakoniens Dag. Etter gudstjenesten er serveres det 
suppe, kaffe og kaker i Grøtte bedehus – i tillegg til 
underholdning, sang og loddsalg. 
Ved diakon Magne Krogsgaard.
Offer til diakoniarbeidet i menigheten.

Søndag  4. oktober – 19. søndag i 
treenighetstiden 
Joh 7, 14-17 
Løkken kirke 11.00: Gudstjeneste med markering 
av Diakoniens Dag. Etter gudstjenesten er serveres 
det suppe, kaffe og kaker i kirkestua – i tillegg til 
underholdning, sang og loddsalg. 
Ved diakon Magne Krogsgaard.
Offer til diakoniarbeidet i menigheten.
.
Søndag 11. oktober - 20. søndag i 
treenighetstiden  
Mark 10, 2-9 
Meldal kirke 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling 
av 4-årsboka. Kirkesaft og boller nede i kirkestua etter 
gudstjenesten. 
Ved sokneprest Marita Hammervik Owen. 
Offer til Søndagsskolen.

Løkken kirke 15.00: Familiegudstjeneste med utdeling 
av 4-årsboka. Kirkesaft og boller nede i kirkestua etter 
gudstjenesten. 
Ved sokneprest Marita Hammervik Owen.
Offer til barnearbeidet i menigheten.

Søndag 18. oktober – 21.søndag i 
treenighetstiden 
Luk 16, 19-31 
Ingen gudstjenester.

Søndag 25. oktober – Bots og bønnedagen  
Luk 18, 9-14 
Ingen gudstjeneste – årets konfirmanter er på 
Konfirmantleir denne helga.

Søndag 1. november - Allehelgensdag
Luk 12, 41-48 
Meldal kirke 11.00: Gudstjeneste med minning av våre 
vi har mistet det siste året – ved sokneprest Marita 
Hammervik Owen. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe 
i Grøtte bedehus. 
Offer til Vennskapsmenigheten i Sakusaarre. 

Søndag 8. november – 24. søndag i 
treenighetstiden 
Kol 1, 24-29  
Ingen gudstjeneste.

Søndag 15. november – 25. søndag i 
trenighetstiden
Matt 14, 22-34
Løkken kirke 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. 
Offer til menighetsarbeidet.

Meldal kirke 19.00: Gudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. 
Offer til Ebenezerhjemmet i Haifa.

Søndag 22. november – Domssøndag/Kristi 
kongedag 
Matt 25, 1-13
Ingen gudstjeneste.

Søndag 29. november – 1. søndag i adventstiden
Luk 4, 16-22a 
Meldal kirke 11.00: Familiegudstjeneste med 
deltagelse av barna som har deltatt i Lys Våken. 
Ved sokneprest Marita Hammervik Owen. Etter 
gudstjenesten blir det kirkesaft og boller i kirkestua. 

Løkken kirke 19.00: Lysmesse med deltagelse av årets 
Løkkenkonfirmanter. Vi oppfordrer menighet og familie 
til å komme og fylle kirka denne mørke og magiske 
desemberkvelden. Ved sokneprest Marita Hammervik 
Owen og diakon Magne Krogsgaard.
Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 6. desember – 2. søndag i adventstiden 
Joh 16, 21-24 
Meldal kirke 19.00: Lysmesse med deltagelse av 
årets Meldalskonfirmanter. Vi oppfordrer menighet 
og familie til å komme og fylle kirka denne mørke og 
magiske desemberkvelden. Ved sokneprest Marita 
Hammervik Owen og diakon Magne Krogsgaard



Gudstjeneste på Nyplassen
Tradisjoner er en fi n ting. Løkken Menighetsråd og 
Meldal Historielag fortsetter med å samarbeide om en 
gudstjeneste på Nyplassen. 
I strålende vårvær 
28.juni var vi 
ganske mange 
som tok turen ut i 
Sæterdalen. 
Marita prest holdt 
en engasjert 
preken og Thomas 
Erlandsen spilte 
trekkspill til 
salmesang og 
postludium. 
Etter gudstjenesten 
spanderte Meldal 
Historielag 
kirkekaffe.

døpte
26.07. Alexandra Hestad (Fjellkirka)
26.07. Filip Jonli
26.07. Carina Berg Lo
26.07. Ola Sørløkk
26.07. Hanna Ingdal
16.08. Fillip Pettersen-Solli
23.08. Gustav Resell

vigde
 

18.07. Serianne Sølberg og Odd Erik Teigen
01.08. Liv Nina Lien Reiten og Stian Bye Halgunset
08.08. Anne Lise Eriksen og Per Tore Kirkholt
15.08. Tonje Næve og Tore Lo
20.08. Anne Lise Selvnes og Jon Drugli

døde
19.06. Ola A. Haugen f. 1927
23.06. Helge Malford Haugen f. 1927
08.07. Erik B. Rye f. 1940
27.07. Ingebrigt A. Groeggen f. 1931
29.07. Leiv Størvold f. 1934
02.08. John Emil Snuruås f. 1929
02.08. Liv Svinsås f. 1941
10.08. Jostein Fossmo f. 1936
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Kirkevergen informerer

Diakoniens dag i Meldal 
Søndag 27. september kl. 11.00

Vi starter dagen med gudstjeneste i kirka og går 
etterpå ned til Grøtte bedehus, der det blir suppe og 

kaffe og kaker. 
Det blir også underholdning, sang og loddsalg.
Ingen påmelding. Velkommen til koselig dag!

Hilsen Meldal diakoniutvalg

Diakoniens dag på Løkken
Søndag 4. oktober kl. 11.00 er det 

gudstjeneste i Løkken Kirke.
Etter gudstjenesten beveger vi oss ned i kirkestua, 

der det blir oppsmurt, kaffe og kaker.
Vi skal også ha underholdning og loddsalg. 

Det settes opp gratis maxi-taxi fra Løvbytunet – 
avgang kl. 10.30. Ta kontakt med diakon Magne 

(72495166) om du vil med maxi-taxi.
Ellers ingen påmelding.

Velkommen til en fellesskapets dag!
Hilsen Løkken diakoniutvalg

Livets gang
Vi får veldig mye skr yt for 
klippingen på kirkegårdene i år. 
I Meldal har vi fått en fl ink 
ungdom som har dette 
som en sommerjobb. Jeg 
vil trekke frem Jonas Hellem 
for den fi ne jobben han gjør. 
Han satt trofast på klipperen i 
regn og vind tidligere i sommer. 
Gresset vokser fort bare det får 
nok fuktighet. Kirkegården har vært 
fi n i hele sommer.

Men vi får også noen klager. Det er noen som påpeker 
at gresset rundt gravstøttene er så langt. Dette er hver 
enkelt fester sitt ansvar. Kirkegårdsarbeiderne klipper så 
nærme gravstøttene som de kan komme med klipperen. 
Men resten er opp til hver enkelt fester.

Jeg ønsker at vi kunne fått midler fra kommunen til å 
kunne gjøre dette også. Det ville blitt en mye penere 
kirkegård hvis vi hadde klipt rundt gravstøttene også. 
Men dette er noe som vil være en naturlig del av dialogen 
omkring budsjett, og ressurstilgang. 

Bildet viser at gresset 
rundt gravstøttene blir 
lengre når det ikke 
klippes like ofte som 
selve kirkegården.

-Noralf



Jona ville ikke adlyde Guds ordre om å dra til byen Ninive. Ninive var en stor by på denne tiden og 
Gud ville at Jona skulle advare alle innbyggerne mot all ondskap de drev med. I denne byen brukte 
de alle krefter og penger de hadde på å krige. Jona forsøkte å gjemme seg for Gud – for dette 
oppdraget ville han ikke gjøre - men da ble han kastet på havet og en hval slukte ham hel. Jona var 
i buken på en hval i tre dager og i tre netter før hvalen igjen spyttet han ut. Inne i hvalens buk hadde 
han bedt intenst til Gud – og Jona valgte å følge Gud og dra til Ninive med budskapet han ble gitt. 

Meldal menighetsblad6

EN FØRSTEKLASSES GUDSTJENESTE
Når man er 6 år gammel, går man fra å være barnehagebarn til å bli skolebarn. Da er det veldig mye nytt som 
skal skje. Det er mange nye barn og voksne å bli kjent med og mye nytt å lære. Vi er sikker på at barna både har 
gledet seg og gruet seg til skolestart – For å begynne på skolen er spennende! 
Søndag 16. august feiret vi i våre menigheter - EN FØRSTEKLASSES GUDSTJENESTE – der årets skolestartere 
var spesielt inviterte. Barna mottok Min kirkebok 6 i gave fra menigheten. En bok om Bo og Nora, med 
bibelfortellinger, sanger og bilder. Etter gudstjenesten ble det servert brus, is og boller. Alt i alt ble dagen før 
dagen en høytidelig og hærlig stund i kirka – og sammen ble vi enige om at den aller største oppgaven når man 
begynner på skolen er å være en venn!  

Førsteklasses gudstjeneste i Løkken kirke Førsteklasses gudstjeneste i Meldal kirke

BARNAS side
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Klimapilegrim 2015
Vann er viktig! Hele skaperverket er avhengig av vann og i de fattigste områdene i verden strever 
de med mangel på rent vann. Klimaendringer truer disse områdene, og vi som bor i rike land har 
en plikt og et ansvar for å hjelpe vår neste.

Som et symbol på klimaendringene og hvor avhengige vi er av den skjøre balansen i naturen 
vil Klimapilegrim 2015 samle inn vann underveis i vandringen, og bruke en fl aske med vann fra 
alle etappene som en ”stafettpinne”. Flasken begynner sin ”vandring” på Svalbard og blir med 
gjennom hele Norge og hele veien til klimatoppmøtet i Paris.

Vann er nødvendig for alt som lever og gror – derfor kjentes det naturlig å bruke nettopp 
vann til å sette fokus på klimautfordringene 
vår verden står ovenfor. Tirsdag 4. august tok 

vi over vannfl asken – med vann fra alle etappene fra starten på 
Longyearbyen. Sykkelgjengen dro fra Meldal kirke til Gammelbua 
på Voll. På tur var Ole Anders Bjørkhaug, sokneprest Marita 
Hammervik-Owen, Egil Hammervik og diakon Magne Krogsgaard. 
På Voll overtok Joar Fjellstad og Co. fl aska, som videre skulle innom 
Berkåk – og videre sør over til Klimatoppmøtet i Paris i desember. 

Vi håper at Klimapilegrim 2015 vil bidra til at beslutningstakerne 
i Norge og globalt ser at vi trenger en rettferdig internasjonal 
klimaavtale for å stanse klimaendringene. Vi trenger en klimapolitikk 
hvor Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger. 

Gudstjeneste med konfi rmantpresentasjon
Søndag 23. august presenterte vi et nytt kull med konfi rmanter i både Meldal og Løkken kirke. 42 modige ungdommer 
skal nå begi seg ut på ei gøy, utfordrende og spennende reise. Sammen skal vi forsøke å nærme oss de store temaene 
og de store spørsmålene i livet. Det skal vi gjøre i samtale, undervisning og lek. Det meste av undervisning skjer i 
kirkene våre, men vi skal også delta på leir på Mjuklia i oktober. Til advent skal vi feire Lysmesser i begge kirkene våre. 
På nyåret skal vi delta på Roadservice-konsert, i tillegg til at ungdommene selv skal planlegge og gjennomføre sin 
egen Samtalegudstjeneste. Vi i kirka gleder oss til å bli kjent med ungdommene og håper menigheten får mulighet 
til det samme!

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. 

Konfi rmanter Løkken 2016 Konfi rmanter Meldal 2016
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Takkeannonser

Neste nummer kommer 25. november - frist for stoff 6. november

Tusen takk for gaver og blomster på min 95-årsdag. 
En spesiell takk til Løkken menighet for den fi ne 

planten jeg fi kk.
Harald Strand

Tusen takk for medfølelse, blomsterhilsener og 
vennlig deltakelse i anledning Inger Snuruås sin 

bortgang og begravelse. Tusen takk for pengegaven til 
hjemmetjenesten i Meldal.

Britt m/familie
Ove m/familie
Anne m/familie

Ingrunn m/familie
Heidi m/familie

Tusen takk for medfølelse, blomsterhilsener og vennlig 
deltakelse i anledning Borghild Ingvarda Snøsen sin 

bortgang og begravelse. 
Tusen takk for pengegaven til Meldal Helsetun.

Audun m/familie
Bjørn m/familie
Kari m/familie

Hjertelig takk for all deltakelse, blomster og 
pengegaver til Løvbytunet ved 

Ola A Haugens begravelse.
Familien

Takk til Meldal menighet for blomsterplantene jeg fi kk 
på dagen min.
Olav Melbye

Takk til Meldal menighet for den fi ne blomsten jeg fi kk 
på min 80-års dag.

Odd Gården

Takk til Meldal menighet for gratulasjoner og den fi ne 
boka jeg fi kk på min 70-års dag.

Birger Stokkli

Takk til Meldal menighet for blomstene vi fi kk på 
80-års dagene.

Mille og John Bjørkøy

Tusen takk til Løkken menighet for den fi ne blomsten 
på min 85-års dag.

Bjørg Helgeton

Takk til Meldal menighet for blomsten jeg fi kk på 
96-årsdagen min.
Gudrun T. Storås

Hjertelig takk til Meldal menighet for blomsten jeg fi kk 
på min 85-års dag.

Thore Kristian Bjørnaas

Takk for all vennlig oppmerksomhet og deltakelse 
i forbindelse med Helge Haugens bortgang og 

bisettelse. Takk til betjeningen i Solhagen for god 
og omsorgsfull pleie. Takk for pengegaven til 

Løkkenskolens venner. 
Berit m/familie

Hjertelig takk for den fi ne planten jeg fi kk på 
80-års dagen den 3. august.

Skjoldvor Mjøen

Hjertelig takk til alle som husket meg på 90-årsdagen.
Johan Syrstadeng

Tusen takk for medfølelse, blomsterhilsener og vennlig 
deltakelse i anledning John Emil Snuruås sin bortgang 

og begravelse. Tusen takk for pengegaven til Solhagen.
Britt m/familie
Ove m/familie
Anne m/familie

Ingrunn m/familie
Heidi m/familie

Takk for medfølelse, blomsterhilsener og vennlig 
deltakelse i anledning Leiv Størvold 

sin bortgang og bisettelse. 
Takk for pengegaven til Norsk Luftambulanse.

Elsa
Sissel m/familie
Elin m/familie

Bjørn m/familie 
Torill m/familie


