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Meldal menighetsblad
Kontonr.: 4260.50.27940

Trykk: Orkla Grafi ske AS, 7300 Orkanger

Meldal menighetsblad

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: 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:

Meldal kirke
9. februar kl. 19:00

sammen med Meldal Songlag

Barn 175,-. Voksne 275,-.
Billetter fås kjøpt hos Coop Å, Coop Meldal og Mix Løkken

BABYMASSASJE
& BABYSANG

5 ukers kurs. Oppstart 28.02.17
Påmelding/info: 

Kim Terese Furuhaug tlf  907 63 838
Arr.  Meldal og Løkken menigheter

NMS i Meldal
Fredag 3. februar kl. 19.30
Lysglimt - familiemøte hos 
Mildrid og Kjetil Gunnes.
Lørdag 11. mars kl. 17.00
Områdestevne for NMS på Mjuklia. Erik Bischler 
forteller fra Mali og Kamerun. Ta kontakt med 
Anlaug Aas hvis du trenger skyss. Tlf 480 79 847.
Fredag 31. mars kl. 19.30
Lysglimt-møte hos Gretha og Erik T Loe.

Barnesang 
Samlingsstund for alle barn mellom 8mnd - 3 år. 
23. februar, kirkestua, Løkken kirke kl. 17.00 - 18.00.
Videre samlinger 23/3, 20/4, 18/5 og 15/6.

Speider
Speidermøte 14. og 28. februar kl. 18.00 - 19.30 i 
Grøtte bedehus.

Orkdal Pre Soul Children
1. februar kl. 17.30 i Svorkmo Misjonshus.
Øving annenhver onsdag.
Kontakt: Eldrid Fagerli Susort, Svorkmo

Meldal Soul Children
2. februar kl. 17.45 - 19.45 i Meldal kirke.
Øving hver 14. dag.

Meldal Soul Teens
2. februar kl. 18.45 - 21.30 i Meldal kirke.
Øving hver 14. dag.

Andakter på Meldal Helsetun
7. februar og 21. februar kl. 16.00.

Hverdagsgudstjeneste på Løvbytunet
Tirsdag 21. februar kl. 11.00 i fellesstua.

Besøkstjeneste på Meldal Helsetun
Hver onsdag kl. 15.00.

Kaffe og sang i Sanitetsheimen
20. februar kl. 11.00
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OM FELLESSKAP
«Å, spreng med din kjærlighets varme de murer vi reiste i frykt,
og hjelp oss å møte hverandre i kjærlighet, åpent og trygt!
Amen.»

Jeg har fl ere ganger fått oppleve å lytte til andres troshistorie. Mange av disse 
fortellingene handler blant annet om andre mennesker som har vært til hjelp på 
troens vei. Som har vært søyler av trygghet, en skulder å gråte på og mennesker uten 
tanker for seg selv som har gledet seg på deres vegne. Foreldre som ba kveldsbønn, venner som gjennom 
sitt liv viste hvem de trodde på. En ungdomsleder som var der i en viktig fase i livet. Eksemplene er utallige. 
Vi skal bry oss om hverandre, og utfordres til å hjelpe hverandre på troens vei.

Et fellesskap som er preget av åpenhet og tillit er avgjørende når vi snakker om å bygge menighet. Derfor 
blir ansvaret også stort dersom vi som enkeltkristne og som menighet gjør veien frem til Jesus og til tro 
vanskelig. I en kjent bibeltekst hører vi om fi re venner som bærer et menneske fram for Jesus. Han er 
selv lam og har ikke mulighet til å selv gjøre reisen. Andre igjen, de la hindringer i veien for ham. Jeg blir 
stadig utfordret til å tenke gjennom hva mine ord, handlinger og holdninger formidler. Vår kirke og den 
menigheten vi er en del av, må også våge å stille de samme spørsmål. Hjelper vi hverandre på troens vei? 
Eller legger vi hindringer i veien?

Noen ganger har jeg lyttet til fortellinger fra mennesker som er i ferd med å si farvel til troen sin. Eller som 
har gitt opp fordi de har møtt vonde ord og handlinger det er vanskelig å forsone seg med. I menigheten 
hvor de prøvde å fi nne sin plass, ble de ikke sett eller hørt. De fant aldri sin plass i menighetens fellesskap. 
Jeg vil gjerne utfordre deg som har opplevd noe av dette til ikke å gi opp. Våg å trosse hindringer. Våg 
å gå til gudstjeneste. Reis deg og gå frem til nattverdsbordet og la Gud møte deg med sin nåde. Guds 
fellesskap tilhører også deg. Selv når livet gir deg motgang.  

Vårt mål må være dette - at hver enkelt av oss lever vår tro i menighetens felleskap, og bæres av det. Der 
kan troen vår, uansett falsett, intensitet og styrke, leve og vokse. Når disse fi re vennene kommer bærende 
med den lamme mannen ser Jesus deres tro. Vi trenger hverandre på troens vei. Vi skal være sammen på 
denne veien, hjelpe hverandre, se hverandre og gi hverandre rom.  
Jeg håper jeg får mulighet til å treffe deg denne våren -  til gudstjeneste og fellesskap!

Marita

Hilsen fra soknepresten

Hverdagsgudstjenester på Løvbytunet

Vi fortsetter med hverdagsgudstjenester tirsdag formiddag på 
Løvbytunet et par ganger i halvåret. Som vanlig tar vi kirkekaffen først 
kl. 11.00, og starter gudstjenesten når vi kjenner oss klar for det.
Frivillige fra menigheten ordner med kaffe og noe godt å bite i til hver  
gang. Det tas opp et takkoffer til Diakoniutvalget. Våren 2017 holder vi 
gudstjeneste følgende dager:

                                                    21. februar og 4. april
Marita Hammervik-Owen, sokneprest

Magne Krogsgaard, diakon



Søndag 5. februar 
5.søndag i åpenbaringstiden
Mark 2, 1-12
Meldal kirke 11.00 
Gudstjeneste ved sokneprest Marita Hammervik-
Owen. Gretha Loe er organist. Dagens offer går til 
vår vennskapsmenighet i Sakusarree.

Søndag 12. februar – Såmannssøndag
Luk 8, 4-15
Løkken kirke 11.00 
Gudstjeneste ved prost Dagfi nn Thomassen. Gretha 
Loe er organist. Dagens takkoffer går til menighetens 
misjonsprosjekt i Mali.

Søndag 19. februar – Kristi forklarelsesdag
Matt 17, 1-9
Ingen gudstjeneste. 

Tirsdag 21. februar – Hverdagsmesse
Matt 17, 1-9
Løvbytunet 11.00 
Vi samles til hverdagsgudstjeneste på Løvbytunet. 
Som vanlig tar vi kirkekaffen først og starter 
gudstjenesten når vi kjenner oss klar for det. Frivillige 
fra menigheten ordner med kaffe og noe godt 
å bite i til hver gang. Det tas opp et takkoffer til 
Diakoniutvalget. 
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Velkommen til gudstjeneste

 Slekters gang
døpte
20.11. Kristian Nilsen Romundstad
20.11. Mari Fossum Ramstad
20.11. Anne Lise De Oliveira Blokkeskar
20.11. Amalie Løfaldli
20.11. Karen Walstad Kvernvik
27.11. Viktoria Storholt Kielland
27.11. Liam Handberg Isdahl

Søndag 26. februar – Fastelavnsøndag
1. Kor 13, 1-7
Meldal kirke 11.00 
Familiegudstjeneste ved sokneprest Marita 
Hammervik Owen og organist Gretha Loe. Vi feirer 
forenklet nattverd. Dagens offer går til IMI Stølen 
Oppdal. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Onsdag 1. mars – Askeonsdag
Matt 6, 1-6. 16-18
Ingen gudstjeneste.

Fredag 3.mars 
Kvinnenes Internasjonale Bønnedag
Matt 20, 1-16
Meldal kirke 19.00 
Menigheten feirer - tradisjonen tro - Kvinnenes 
Internasjonale Bønnedag med eget opplegg. Årets 
tema er «Gjør jeg deg urett?» Kveldens takkoffer 
går til arbeidet blant Filippinske kvinner som 
ønsker forberede seg til økumenisk ledelse. De har 
fokus på HIV/AIDS, vold mot kvinner og barn og 
menneskehandel. Enkel servering i etterkant.

vigde
12.12.                                     
Susan Marie Borck og 
Christopher Hammer Brunstad
07.01. 
Nina Gåsbakk Klingen og
Arnfi nn Husø Langseth

døde
07.11. Olaf Mosbakk f. 1922
25.11. Sivert Steigedal f. 1931
02.12. Per Kristian Wahl f. 1936
04.12. Ingebrigt Voll f. 1923
20.12. Per Ree f. 1928
23.12. Jorunn Målfrid Ringen f. 1937
01.01. Vegard Monsø f. 1994
02.01. Johanna Eithun f. 1931



Idar Garberg går av med AFP

Idar ble 63 år på julaften, og gikk ved årsskifte av 
med pensjon. 
Han sluttet da som kirkegårdsarbeider ved Meldal 
kirkegård. Han har hatt ansvaret for både kirkegården 
og tilsyn/vedlikehold av selve kirka. Idar begynte i 
2007, og har arbeidet her i over ni år. 

På disse årene kjenner han kirkegården som sin 
egen bukselomme. Det har ikke vært nødvendig for 
Idar å se på et oversiktskart når pårørende kommer 
for å spørre hvor de skal finne gravstedet de leter 
etter. Idar har også vært behjelpelig med å gi råd i 
forbindelse med valg av gravminne.

Det å ha ansvaret for kirkegården i forbindelse med 
begravelser er en spesiell, men viktig jobb. 
Idar sier det at å gravlegge barn og unge har gått 
veldig inn på han. 
Det å se en far komme med ei lita kiste på armen gjør 
noe med en. Gravlegging av ensomme mennesker 
har også gjort noe med Idar. 
Han har vist slike stor respekt i forbindelse med sitt 
arbeid.

-Det å avslutte arbeidslivet blir et stort steg å ta, 
men jeg ser litt fram til det også. Jeg har jobba lenge 
nok nå, sier Idar som i tillegg har jobbet ved Storås 
snekkeri, som vaktmester ved Gjølme skole og som 
hjelpepleier ved helsetunet på Fannrem.
Han påpeker samtidig at det også blir litt vemodig 
å takke for seg.

Vi vil takke Idar for det han gjort, og ikke minst for 
den han har vært som kollega. 
Vi håper du får en god og aktiv pensjonstilværelse, 
og at det vil være mulig å spørre om råd når vi har 
spørsmål som vi er litt usikre på. 

Hilsen fra oss alle i staben

Tusen takk fra 
menighetsbladet!
Det har kommet inn mange 
pengegaver til menighetsbladet 
før og etter jul. Vi har nå passert 
kr 106 600,-. TUSEN TAKK! 
For at vi skal komme i balanse, er vi avhengig av å få 
gaver på til sammen kr 120 000,-  så nå er vi veldig 
nær målet. Det er tydelig at mange av dere utflyttede 
Meldalinger også setter pris på bladet. 
Hvis noen har mistet giroen, så er kontonummeret 
til menighetsbladet: 4260 50 27940. 
Merk beløpet med: Gave.

Ny kirkegårdsarbeider i Meldal
Noen har kanskje allerede lagt merke til at det er en 
ny arbeider på kirkegården i Meldal. 

Frode Fossmo, fra Å i Meldal,  har jobbet på 
kirkegården sammen med 
Idar Garberg i over ett år nå. 
Da det ble klart at Idar ønsket 
å benytte seg av AFP, ble det 
behov for opplæring av en 
erstatter. Fra årsskiftet tok 
Frode over stillinga til Idar, 
og jobber nå i full stilling 
som kirkegårdsarbeider på 
kirkegården i Meldal. 

Det er ikke enkelt å ta over den gode jobben som 
Idar har gjort, men jeg er sikker på at vi har fått riktig 
person til dette. 
Frode er arbeidsom, og veldig nøyaktig. Han har 
også et godt humør og er alltid blid. Det er godt å 
få en slik person på laget vårt. 
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Kirkevergen informerer

Takk til 
Eva Snoen Gjøås 
for tre flotte duker vi 
har fått i fra henne. 
To duker i svartsøm 
som vil bli brukt i det 
gamle dåpssakristiet, og en duk i hardangersøm 
som blir brukt i prestesakristiet i Meldal kirke.
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Julehøytiden i menighetene våre
Om jula dette året kom rolig og sigende på deg, 
eller du hesblesende gledet deg til høytidens ro 
og kos – så var inngangen til høytiden i våre 
menigheter full av tradisjoner og møtepunkter!

Lørdag 26. og søndag 27. november var det LysVåken-
helg i Løkken kirke. Diakon Magne har dette å fortelle 
om helga: 
-Ti lysvåkne 10- og 11-åringer møtte opp, og alle fikk 
sin egen LysVåken t-skjorte og refleks. Det å være 
lysvåken handler nemlig om å være oppmerksom 
på andre, hjelpe dem og samtidig erfare at Gud er 
lysvåken for oss.
Vi snakket litt om bønn og alle barna fikk til oppdrag 
å skrive en helt egen bønn på et papirfly, som skulle 
sendes til alteret - til Jesus.
Det ble også tid til taco, refleksjakt, snacks, korssamling 
og lystenning. Og så nærmet tiden seg da alle skulle 
ta frem dyner og soverposer og finne en plass å sove 
på i kirkerommet. Etter litt fjasing og fnising ble det en 
god natt med søvn til alle. På søndagens LysVåken-
gudstjeneste framførte barna Lysvåkensangen, en 
bønn med bevegelser og et dramastykke om Jesu 
inntog i Jerusalem, som vi hadde øvd på om lørdagen. 
Det var en kjempeflott innsats fra deltakerne. 
Jeg vil rette en stor takk til frivillige ledere og foresatte 
som hjalp til denne helgen.

Det tradisjonsrike juleverkstedet både på Løkken og 
i Meldal gikk av stabelen og alle 3., 4. og 5.klassinger 
fikk invitasjon til å bli med. 
Anlaug Aas hadde regien og ledet tiltaket og hadde 
dette å si om juleverkstedet: 
«Å lage noe fint til jul er alltid stas! Det gjorde vi på 
juleverksted både i Løkken og Meldal kirke fra slutten 
av november til ut i desember. Vi lagde engler og 
kurver, pynta kremmerhus og ”juleposer”, og vi tova 
hjerter. Begge steder fikk barna lage nøkkelplate eller 
kjeleunderlag. Det er så flott at vi har så mange gode 
hjelpere både fra menighetsråd, foreldre, konfirman-
ter og andre frivillige. Det er dette som gjør det 
mulig å tilby mange forskjellige aktiviteter. Men noe 
av det viktigste vi gjør på juleverksted i kirka, er at vi 
hører julefortellinger, synger julesanger og forbereder 
at barna kan være med å delta i programmet på jule-
gudstjenestene. Hjertens takk til alle dere som stiller 
opp både fra staben og dere frivillige!»

I kirkerommet hadde vi også i adventstiden besøk av 
uttallige barn fra alle Meldals barnehager. Voksne og 
barn fylte rommet fult og helt med lesning, sang og 



julens budskap og fortelling. Vi som jobber i kirka var 
enige – dette er noe av det flotteste med jobben vår!

Senere i advent var også skolene innbudt til Skole-
gudstjeneste. Det var kanskje ikke til å unngå, men 
sammen snakket vi del om Selma (fra advents-
kalenderen Snøfall!) og hennes mot. Og hvordan 
hennes mot kan inspirere oss til tro – selv når vi ikke 
er skråsikre på om Gud finnes!

Sangen har en stor plass i julen, og i Meldal kirke var 
det ”Vi synger og spiller julen inn” og i Løkken kirke 
var det ”Løkkenjul”. To flotte arrangement som nå har 
blitt tradisjoner i våre menigheter.
Vi hadde også en flott romjulskonsert med Caritatis i 
Meldal kirke.

Julaften – den mest besøkte dagen i kirkeåret – er 
kirkene våre som vanlig fylt til randen av feststemte 
mennesker. Sammen får vi illustrert julens budskap 
om frelse og fred gjennom Julejentekoret, solister Ire-
ne og Julie , trompetist Mari og alle barna som deltok 
i julespill. Vi er heldige som kan gå inn i høytiden med 
denne gudstjenestefeiringen og felleskapet!  

Julens juletrefest gikk av stabelen 5. juledag, i regi NMS. 
Nydelige toner og sang fikk vi av sekstetten som besto 
av Sylvia, Guri, Kristine, Hanne, Karen Sofie og Karen. 
Nils, Ole Anders og Ole Andreas stilte med lærerik 
julequiz, og Elida hadde en artig mimelek. Store og 
små i gang rundt juletreet. På programmet sto også 
tale av prest Åse Rugland, og mye god mat.

Vi håper dere alle har hatt en minnerik og avslappende 
julehøytid, og er i gang med hverdagen i et blankt og 
nytt år!
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Julehøytiden i menighetene våre

Trivelig speiderfest
Som ei avslutning på året, hadde speiderne grøtfest i Grøtte 
bedehus. 
Oppmøtet var bra, for både foreldre, søsken og besteforeldre 
var invitert til å være med. 
Marita prest holdt en andakt som barna/  ungdommene 
hørte på, og Arnt skal ha all ære av grøten.
Lederne hadde laget et ”revynummer” som de framførte 
til stor munterhet fra publikum, selv om  handlingen var 
tragisk! 
Speiderne hadde også underholdning å by på i tillegg til at de 
solgte lodder på  mange fine gevinster. Høydepunktet var vel opptagelsen, der flere spente fikk 
speidertørkle og var med på å komme med speiderløftet.
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Takkeannonser

Neste nummer kommer 1. mars - frist for stoff 10. februar

Takk til Løkken menighet for planten jeg fi kk 
på dagen min.

Odd Drugli

Takk til Meldal menighet for boka jeg fi kk på 
70 årsdagen min!
Kolbjørn Haugan

Takk til Meldal menighet for den fi ne planten jeg 
fi kk på min 98 årsdag

Olaug Sørløkk

Takk til Løkken menighet for den fi ne planten jeg 
fi kk på 80 årsdagen min.

Magne Berg

Takk for all deltagelse i forbindelse med 
begravelsen til Kåre Kokkseter. En spesiell takk til 

Meldal Helsetun for god pleie og omsorg.
Familien

Tusen takk for boka som jeg fi kk på 
70 årsdagen min.

Målfrid Ramo

Hjertelig takk for medfølelse, blomsterhilsninger 
og vennlig deltagelse i anledning Sivert Steigedal´s 

bortgang og begravelse. 
Takk for omsorgsfull pleie til Heimtun og 

korttidsavdelinga på Helsetunet.
Takk også for minnegaven til personalet på 

Heimtun.
Jorun og Ola m/familie

Geir Arne og Eva m/familie

Takk til Løkken menighet for boken jeg fi kk på 
min 70 årsdag.

Ivar Richard Salberg

Takk for oppmerksomheten på 70 årsdagen min, 
og takk til Meldal menighet for boken jeg fi kk.

Astrid Ingeborg Akselsen

Takk til Løkken menighet for planten jeg fi kk 
på 80 årsdagen min.

Johanne Løseth

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

Kjell Krogstad

Takk for all vennlig oppmerksomhet og deltagelse 
ved Ingrid Skarstein sin bortgang og begravelse. 

Takk også for pengegaven på hele kr 27500,- 
til Kreftforeningen.

Finn
Frank Inge, Jan Erik og Nils Arne med familier

Takk for all vennlig oppmerksomhet og deltagelse 
ved Signe Grefstad sin bortgang og begravelse.

Paul m/familie
Morten m/familie

Hjertelig takk for vennlig deltagelse, pene 
blomster og pengegaver til Dyrebeskyttelsen i 
anledning Jorunn Målfrid Ringens bisettelse. 

Ann Bente m/familie
Magne m/familie
Marit m/familie

Takk til Løkken menighet for den fi ne 
blomsterhilsen på 96-årsdagen min.

Marie Gorseth

Takk til Meldal menighet for den fi ne planten jeg 
fi kk på dagen min.

Elsa Dombu

Min hjerteligste takk til Meldal menighet for 
planten jeg fi kk på min 80 årsdag.

Hans Kristian Brataas

Hjertelig takk for gaver og oppmerksomheten
på min 80 årsdag.

Leif Moen

Du kan også fi nne informasjon fra menighetene på vår 
facebookside og på www.kirken.no/meldal

Her legger vi jevnlig ut aktuelle saker og annonseringer. 


