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I år prøver vi noe nytt, og fl ytter diakoniens dag til våren.
Vi starter i Meldal kirke 18. februar kl. 11.00 og er med i den direktesendte radiogudstjenesten. 

Deretter drar vi til Grøtte Bedehus og koser oss i hverandres selskap. 
Det blir oppsmurt, kake og kaffe.

Vi skal også bli underholdt, og det blir loddsalg og andakt. Så hjertelig velkommen til Diakoniens 
dag i Meldal. Ta med naboen og bli en del av et hyggelig fellesskap.

Det er ingen påmelding, men om du trenger skyss, kan du gjerne ta kontakt med 
diakon Magne på tlf. 974 01 280.
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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:

Neste nummer kommer ca 7. mars. 
Frist for stoff 16. februar.

Du fi nner informasjon 
fra menighetene på vår facebookside 

”Meldal og Løkken menigheter” 
og www.kirken.no/meldal

Meldal Barneklubb
12. februar og 26. februar kl. 18.00 i Grøtte Bedehus.

Meldal Soul Children og Soul Teens
Ordinær øvelse: 1. februar, 15. februar og 1. mars 
kl. 18.00 - 20.00 i Meldal kirke.

Speiderne
møtes i Grøtte Bedehus tirsdager i oddetallsuker 
kl. 18.00 - 19.30.

Andakter på Meldal Helsetun
30. januar, 13. februar og 27. februar kl. 16.00.

Kaffe og sang i Sanitetsheimen
5. februar og 26. februar kl. 11.00.

Sangstund på Løvbytunet
6. februar og 6. mars kl. 15.00.

Besøkstjeneste på Meldal Helsetun
Hver onsdag kl. 16.30.

Misjonsmøte/
Lysglimt-møte 
fredag 2. februar kl. 19.30 
hos Anlaug og Thor Aas.

Søndag 4. februar kl. 10.30
Frokostmøte, Grøtte bedehus

Søndag 11. mars kl. 18.00
Sangmøte, Grøtte bedehus (Vinterlarm)

2. påskedag, 2. april kl. 19.30
Påskemøte, kirkestua Løkken kirke
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Hilsen fra soknepresten
Med et nytt og blankt år liggende foran oss er det ikke til å komme unna et 
tilbakeblikk på det som har vært. Tankene mine går til året vi legger bak oss. Alt 
det brakte med seg av fl otte stunder og fi ne minner. Samtidig kommer også en 
del vonde og sårbare øyeblikk fram på netthinnen. Jeg fylles av takknemlighet 
over menneskene jeg har fått møtt. Alle mennesker jeg har fått delt øyeblikk 
med. Øyeblikk i alle livets farger og falsetter.
Kirka vår er mange ting for mange forskjellige mennesker. Den er et hus og 
et rom å komme inn i, hvor vi har mulighet til å tre ut av hverdagen og inn i 
det hellige. Kirka er et ankerfeste i en ellers travel hverdag. Den rommer oss 
alle, med våre styrker og svakheter. Den rommer vår tro, både når den er sterk og når den kjennes vaklende. Den 
rommer oss når vi kjenner vi har alle verdens svar og når vi ikke helt vet hvordan vi skal holde livet vårt sammen. 
Samtidig er kirken vår mer enn de fysiske bygningene som trer fram for oss. Kirken er først og fremst fellesskapet av 
alle oss døpte. Den er alle oss som befolker husene, som bruker rommene, enten det er til glede og fest eller sorg 
og ettertanke. Slik skal det få lov å være også inn i det nye året. 

Vi skal fortsette å bruke kirkene våre, på hver vår måte. Vi skal ha som mål å leve godt med mangfoldet - også det vi 
fi nner innad i kirken. Mangfoldet av ulike meninger. Mangfoldet av mennesker i forskjellige livssituasjoner. Mangfoldet 
av møtepunkt og arrangement. Vi skal heve oss over det som synes å prege all religiøs og for så vidt også annen 
debatt i samfunnet vårt. De som hevder noe har så veldig rett, og med det sier de at de andre tar tilsvarende veldig 
feil. Kirkelige diskusjoner får ofte kosmologiske dimensjoner, der et spørsmål som dypest sett handler om smak, blir 
et spørsmål om evighet og etterliv. 
Den som setter pris på sitt eget rom må også respektere andres rom. Det er først når du har funnet din egen plass 
at du ikke lenger opptar en annens. Kanskje kan vi i kirka være uenige på en mer lavmælt og respektfull måte? 
Kanskje skal vi kunne diskutere uten alltid å bli enige? Må vi alle virkelig mene og gjøre det samme? Finnes det kun 
en opplest og vedtatt oppskrift til å drive kirke?
Mitt håp er at kirken vår kan være et fellesskap. Et fellesskap på tvers av generasjoner. På tvers av det menneskelige 
mangfoldet. På tvers av våre meninger. Mitt håp er at kirka gjennom handling og ord kommer fl ere og fl ere 
mennesker i møte med fortellingen om Jesus Kristus. At kirken kan bli mer og mer hverdagsnær. At kirken skal være 
en kontaktfl ate fri for prestasjoner og press. At kirken skal være aktuell i våre liv og er tilstede når grunnen i våre liv 
ristes og når vi har behov for å markere både livets tap og livets seiere.  
Med ønske om et godt nytt år,
Marita

Da NRK ringte oss på kirkekontoret i Meldal i desember og lurte på om vi kunne tenkt oss 
å direkteoverføre en av våre gudstjenester i radio, tok vi utfordringen på strak arm. Denne 
opplevelsen vil vi gjerne få dele med dere alle. 
Vi håper begge våre menigheter vil være med både i forberedelsene til denne dagen, og i tillegg 
vil være med å feire gudstjenesten og løfte menighetssangen sammen med oss på selve dagen.

Fredag 9. februar kl.19.00 i Meldal kirke ønsker vi alle 
hjertelig velkommen til en gudstjenestedugnad, øvelse 
og gjennomkjøring før radiogudstjenesten. Sokneprest 
Marita og organist Magnus loser oss gjennom salmesang, 
tekstene vi skal bruke og mye mer. Det blir enkel servering 
og en trivelig kveld sammen!

Søndag 18. februar kl.11.00 blir gudstjenesten 
fra Meldal kirke direkte overført i NRK radio. 
Sokneprest Marita og prostiprest Lars, sammen med 
diakon Magne og organist Magnus leder gudstjenesten. 
Forsangere fra menigheten deltar. Mari Røttereng spiller 
trompet. Vi anbefaler alle som har tenkt seg i kirken å 
være tidlig ute og på plass i kirkebenken innen 10.45.  

     RADIOGUDSTJENESTE I MELDAL KIRKE 18. FEBRUAR
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Velkommen til kirkene våre!
Søndag 4. februar 
Kristi forklarelsesdag
Mark 9,2-13
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 11. februar 
Fastelavnsøndag
Joh 12,20-33
Løkken kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Marita og organist Magnus. Denne 
søndagen inviteres alle menighetens 4-åringer til 
å motta «Min kirkebok 4». Dagens takkoffer går til 
menighetens eget trosopplæringsarbeid. Kirkekaffe i 
kirkestua etter gudstjenesten.
Meldal kirke 15.00 Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Marita og organist Magnus. Denne 
søndagen inviteres alle menighetens 4-åringer til 
å motta «Min kirkebok 4». Dagens takkoffer går til 
menighetens eget trosopplæringsarbeid. Kirkekaffe i 
kirkestua/ «Krypten» etter gudstjenesten.

Onsdag 14. februar 
Askeonsdag
Matt 12,38-42
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 18. februar 
1. søndag i fastetiden
Matt 16,21-23
Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Marita, prostiprest Lars, diakon Magne og organist 
Magnus. NRK har ønsket seg direkte overføring fra 
denne gudstjenesten til radio, noe vi ikke kunne si nei 
til! Vi markerer Diakoniens dag. Dåp. Dagens takkoffer 
går til menighetens diakonale arbeid. Forsangergruppe 
og solister fra menigheten deltar. Mari Røttereng spiller 
trompet. Vi samles i Grøtte bedehus for å fortsette 
markeringen av Diakoniens dag.

Søndag 25. februar 
2.søndag i fastetiden
Luk 7,36-50
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Fredag 2.mars 
Kvinnenes Internasjonale Bønnedag
Meldal kirke 19.00 Kveldsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita og organist Magnus. Frivillige fra 
menigheten bidrar med tekstlesning. Dåp. Dagens 
takkoffer går til Bibelselskapets bibelmisjonsarbeid. 
I år innebærer dette blant annet støtte til arbeid med 
å behandle traumer hos kvinner som har opplevd 
overgrep. Vi samles til kveldsmat i kirkestua etter 
gudstjenesten. Dette er Meldal menighets Vinterlam-
arrangement, se annonsering i eget Vinterlarm-hefte.

Søndag 4. mars 
3. søndag i fastetiden
Mark 9,17-29
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 11. mars 
4. søndag i fastetiden
Joh 3,11-16
Løkken kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Marita, diakon Magne og organist Magnus. 
Vi markerer Diakoniens dag og har fokus på Løkken 
menighets misjonsprosjekt gjennom NMS i Mali. 
Menighetens misjonsprosjekt mottar dagens takkoffer. 
Etter gudstjenesten samles vi til basar i Sanitetshuset. 
Dette er Løkken menighets Vinterlarm-arrangement,
se annonsering i eget Vinterlarm-hefte. 

HERRE, DU VANDRER FORSONINGENS VEI T.Littmarck/B.Schjelderup
Dette er en av salmene vi synger i radiogudstjenesten 18. februar. I tillegg får den lov 
å følge våre menigheter litt spesielt gjennom fastetiden. Lær deg den gjerne du også! 

1 Herre, du vandrer forsoningens vei, 
selv både flyktning og fredløs.  
Smertenes gate med hete og støv  
din kjærlighet drev deg å gå.  
Vis du oss veien, forsoningens Herre!  
Gi du oss vilje å gå den!
 

2 Herre, du viser oss frihetens vei, 
fri er blott den som kan tjene,  
den som av kjærlighet glemmer seg selv,  
den som blir tilgitt - og tilgir.  
Vis du oss veien, du frihetens Herre!  
Gi du oss vilje å gå den!
 

3 Herre, du vandrer forbrødringens vei, 
lær oss å gå over grenser.  
Kunnskap og sannhet og omsorg og rett  
får vi som søsken erfare.  
Vis du oss veien, forbrødringens Herre!  
Gi du oss vilje å gå den! 

4 Herre, du viser oss himmelens vei, 
viser oss veien til livet.  
Målet er himmelen, jorden vår vei.  
Selv går du her ved vår side.  
Vis du oss veien, du himmelens Herre,  
gi du oss vilje å gå den!
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Kirkevergen informererFra kirkeboka
To medarbeidere 
sluttet i desember

Jan Inge Holm 
har vært tilsatt som klokker, 
k i r k e g å r d s a r b e i d e r  o g 
renholder i 70% stilling i Meldal 
og Løkken. Jan Inge ble tilsatt 
for ni år siden, og har underveis 
tatt på seg flere oppgaver. 
Jan Inge er en person som tenker fremover, og når 
gudstjenestene, vielsene eller gravferdene starter, har 
han tilrettelagt. Jan Inge er en en ”JA-person” som har 
vært lett å spørre. Han strekker seg langt når det er 
nødvendig. I tillegg har han et godt humør og glimt i 
øyet. Vi vil savne han i staben.

Gretha Loe 
har vært organist i Meldal i hele 38 år. Dette er veldig 
imponerende! 
I tillegg til å være organist startet Gretha opp og dirigerte 
jentekoret i 21 år. Hun har også ledet menighetskoret. I 
tillegg har salmesangen vært viktig for Gretha. Den måten 
hun har bidratt på har beriket kulturlivet i Meldal også. 
Vi vil savne deg som den blide og positive personen du 
har vært i staben vår. Lykke til med pensjonisttilværelsen. 

Som etterfølger til Gretha, begynte Magnus Nyhagen 
Asplund 1. desember. Dere kan se intervju med han i 
dette bladet.

Noralf

Døpte

19.11. Isak Kjøren, Løkken kirke
19.11. Julie Lilleås Myrmæl, Løkken kirke
26.11. Eskil Drugli Skjølset, Meldal kirke
03.12. Amalie Ree Berg, Meldal kirke
03.12. Laura Kulbrandstad Reitan, Meldal kirke
31.12. Erik Lima Tiseth, Meldal kirke
31.12. Daniel Jonli, Meldal kirke
31.12. Sverre Vaslag, Meldal kirke

Døde

13.11. Ragna Skjødskift f. 1918
13.11. Erlend Dahlø f. 1959
15.11. Jon Olav Hegdahl, Trondheim f. 1931
08.12. Kjell Johan Aa, Børsa f. 1940
18.12. Mette Arnet f. 1947
18.12. Tim Langseth f. 2017
23.12. Tordis Olga Kirkholt f. 1930
27.12. Robert Nicolaisen, Tiller f. 1968
31.12. Anton Sæther f. 1936

Tusen takk for gavene og de gode ordene jeg fi kk i forbindelse med at jeg avsluttet i min stilling som 
menighetspedagog etter 6 år i Meldal og Løkken menigheter. Takk til alle som har støttet arbeidet i oppstart og ellers!
En særlig stor takk vil jeg denne gangen også gi til min mann som har vært den som trofast har stått nær meg i det 
daglige arbeidet med Meldal Soul Children, og som fortsatt jobber med det!

Kim Terese Furuhaug

Kim Terese Furuhaug, Jan Inge Holm og Gretha Loe.
Foto: Aud Inger Kalseth

Søndag den 
11. februar - 
Fastelavnssøndag 

inviterer vi alle 
som blir 4 år i 
løpet av 2018 til 
familiegudstjeneste 
for å motta 
«Min Kirkebok 4.» 

Vi håper kirkene våre fylles av store og små 
- også foreldre, faddere og besteforeldre til 
barna. 
Invitasjon kommer i posten og påmelding 
skjer til kirkekontoret. 
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe med 
boller og is til barna.
 

Løkken kirke 11.00  -  Meldal kirke 15.00
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Takk til Gretha! - en musikalsk helaften

Etter 38 år som organist i Meldal menighet – de siste årene også i Løkken – var det naturlig for våre menigheter å 
takke Gretha Loe for alt hun har bidratt med av sangglede og inspirasjon til musikklivet i bygdene våre. Lørdag 25. 
november var Meldal kirke festpyntet til konsert, og kirken fyltes oss av store og små som ønsket å bidra til at dette 
ble en fin kveld for hedersgjesten og hennes familie. 

Bidragsyterne var mange denne vinterlørdagen 
sent i november. Meldal jentekor, som Gretha selv 
har startet opp, loset oss gjennom hele kvelden 
med sin nydelige sang. De hadde plukket ut 
et kjent og kjært repertoar med salmemusikk 
og sang Gretha lærte dem. I tillegg bidro 
både Irene Snuruås med solosang og Johanne 
Bjørkhaug med orgelsolo. Messingkvartetten fra 
Løkken musikkorps, Jørn E. Bjørnaas på saksofon 
og Meldal songlag gjorde alle kvelden komplett. 
Innimellom de musikalske godbitene ble det 
mulighet for noen av gjestene å gi en kort hilsen 
til Gretha. Noen av dem har vi valgt å trykke her;

Tekst: Marita Hammervik-Owen
Foto: Hilde Stina Elshaug, meldal.no

- Kjære Gretha! Du har lov til å være stolt over dine år 
som organist i Meldal, og vi er veldig takknemlige for alt 
du har bidratt med. Først og fremst er det all orgelmusikk 
fra galleriet vi vil huske deg for med preludier, salmesang, 
støtte til liturgi og postludier. Dernest var Meldal Jentekor 
et positivt innslag i menigheten og i gudstjenester. Vi 
som har hatt døtre med i Jentekoret merket at da de kom 
hjem fra korøvelse på tirsdagene, så var de så smilende 
og lette i humøret. De hadde med seg trivsel og glede. 
Den gleden kom fra deg. Du formidlet både sangteknikk, 
kornoter, sangglede og et godt humør. Meldal Jentekor ga 
ut CD-plate og var på jubileumstur til London. Da sang 
koret i den norske Sjømannskirken. Du var drivkraften bak 
alt dette. Det er mange fra Meldal som i dag har kommet 
langt innenfor sang og musikk. Du ga dem en solid og 
positiv start i Meldal Jentekor.
Det hente at jeg spilte på trompet i kirken sammen med 
deg. Det minnes jeg med stor glede. Det var lett og positivt 
og samarbeide med deg. Musikk er viktig for livene våre. 
Uten å være direkte klar over det, så blir vi påvirket og 
den musikken vi hører og den musikken vi selv synger eller 
spiller. Det var du bevisst på Gretha. Sang og musikk er 
en viktig del av den kristen forkynnelse. For at salmer og 
sanger skal være lette og gode å synge, er det avgjørende 
hvem som sitter ved orgelet. Du har evnene til å lede an 
slik at det føles godt og trivelig å synge.
Takk for alt du har bidratt med.  
Takk for konserter og mye fin musikk i Meldal kirke.

På vegne av Meldal menighetsråd 
Hans Christian Borchsenius, leder

- Kjære Gretha! Løkken menighet sier takk! 
Takk for at du har valgt å bruke hele din 
yrkeskarriere som organist i Meldal. På Løkken 
har du vikariert i perioder vi har vært uten 
fast organist, senest de siste to årene som fast 

organist i Løkken kirke. Din innsats innenfor kirkemusikk, 
kor og menighet har vært formidabel gjennom disse årene. 
Det er vemodig for oss og naturligvis for deg selv at du nå 
avslutter din karriere som organist. En epoke i livet ditt er 
over, men dette er også starten på noe nytt. Du kan bruke 
mer tid på det vi vet du er glad i, familien din, friluftsliv, 
hytta, hagearbeid, og kanskje også reise litt. Alt dette får 
du nå muligheten til å gjøre mer av. 
Sender med deg et dikt skrevet av Mor Teresa, kjent for å 
skrive med finurlige formuleringer og stor visdom.

En hymne til livet

Livet er en sjanse – ta vare på den 
Livet er skjønnhet – beundre den 
Livet er lykksalighet – nyt det 
Livet er en drøm – la den bli virkelig 
Livet er en utfordring -  ta den 
Livet er en plikt –oppfyll den 
Livet er en lek – lek den 
Livet er dyrebart – ha omsorg for det 
Livet er en rikdom – bevar den 
Livet er kjærlighet – gi deg hen til den 
Liver er en hemmelighet – oppdag den 
Livet er et løfte- oppfyll det 
Livet er sorg – overvinn den 
Livet er en sang – syng den!

Takk for det som ha vært, og vi håper du får ei fin tid 
framover!
På vegne av Løkken menighetsråd 
Jan Inge Holm, leder
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Hvor kommer du fra?
- Jeg er født i 1984 og oppvokst i Bodø. Hele slekta 

mi er for øvrig fra Saltenområdet flere generasjoner 
tilbake i tid.

Hva har du drevet med? 
- Min musikkinteresse startet tidlig og jeg starta på 

Bodø kommunale musikkskole da jeg gikk i tredje 
klasse på barneskolen. Da starta jeg på keyboard. 
Etter hvert fikk jeg spart opp til et piano, og byttet 
da over til det. Orgel startet jeg relativt seint med, 
ikke før jeg var 17 år gammel. Det førte likevel til 
et år på folkehøyskole på Hamar, og deretter til fire 
år på musikkonservatoriet i Tromsø. Etter et år ved 
Musikhögskolan i Piteå dro jeg tilbake til Tromsø for 
å fullføre mastergraden min der. Ved siden av har jeg 
hatt jobber både i butikk og i helsesektoren. Jeg har 
også utdannet meg innenfor komposisjon. 

Kan du si litt om Magnus Nyhagen Asplund?
- Når jeg ikke er organist bruker jeg tiden min på å gå turer, lese bøker og å være sosial med venner. Jeg er 

interessert i kunst og kultur også på fritida, og går gjerne på konsert!

Hvorfor søkte du på jobben i Meldal?
- Jeg søkte denne jobben fordi det virket som en interessant stilling hvor menigheten ønsker en organist med 

tradisjonelle verdier og sans for videreutvikling av det gode kirkemusikkmiljøet som Gretha Loe har skapt 
over mange år.

Hva kan vi vente oss av musikk i kirken heretter? Det er jo du som blir ansvarlig for hva som spilles av 
musikk, både til kirkelige handlinger og konserter av andre. Hvor synes du grensen går for hva kirken 
kan brukes til? 

- Jeg er glad i kirkemusikk og er først og fremst rotfestet i den klassiske musikktradisjonen. Det er riktig at 
jeg er ansvarlig for utførelsen av musikk i kirka, men ser det slik at jeg er ansatt av et menighetsråd og en 
menighet for å fylle deres ønsker og behov. Her har vi en jobb å gjøre med blant annet plan for kirkemusikk 
og med ønsker om et aktivt kor i menighetene. Når det gjelder kirkens bruksområder, og kirkerommet som 
konsertarena, så tror jeg ikke det finnes bare én grense. Vi skal være lyttende og må vurdere ulike ønsker og 
initiativ etter som de blir aktuelle. Vi har gode retningslinjer å forholde oss til her, blant annet dokumentet 
om gudstjenesteforståelse «Hellig rom, hellig tid, hellig handling» som kirkerådet ga ut ved reformen i 2011.

Har du rukket å få et inntrykk av meldalingene?
- Det var meget god sang på julaften! Dette er jo sånt som sier mye om lynnet til folk i bygda, og som gjør 

det morsomt å spille! 
Ellers virker staben ved kirkekontoret og menighetsrådene som hyggelige og profesjonelle folk!

Hva tror du at du vil komme til å like best med å være organist i Meldal og på Løkken?
- Som organist i Meldal og på Løkken håper jeg på et godt samarbeid med soknepresten og at vi sammen 

med menigheten kan utvikle gudstjenestelivet i bygda på en god og spennende måte.

Nytilsatt organist - Magnus Nyhagen Asplund
Redaksjonen, ved Aud Inger Kalseth, har tatt en prat med nytilsatt organist i Meldal og Løkken sokn, 
Magnus Nyhagen Asplund. 
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Takkeannonser
Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med 

Aasta Rannveig Erlandsens bortgang og begravelse.
Takk også for alle pengegavene gitt til Meldal Helsetun.

Jan Erik og Grethe m/familie
Nils Arne og Randi m/familie

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

Grete Dragset

Takk til Meldal menighet for blomster som jeg fikk 
på 80-årsdagen min.

Arvid Svinsås

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og 
oppmerksomhet ved Oline Gruts bortgang og 

begravelse. En spesiell takk til Hjemmesykepleien i 
Meldal for svært god hjelp.

Arnt og Gerd m/fam.

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

Ingeborg Andreassen

Hjertelig takk til Løkken menighet for den fine boka og 
de gode ordene jeg fikk i anledning min 70-årsdag.

Gretha Angvik

Hjertelig takk til alle som gledet meg på dagen min, og 
takk til Meldal menighet for boka jeg fikk.

Laila Fagerhaug Grut

Takk for oppmerksomheten på 80-årsdagen.
Kari Syrstad

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

Ingeborg Andreassen 

Takk for blomsten jeg fikk fra Meldal menighet 
på 85-årsdagen min.

Lars Mesteig

Takk for all vennlig deltakelse i anledning 
Kjell Johan Aas bortgang og bisettelse. 

Takk for blomster og pengegaver til kreftforskning 
ved St. Olavs hospital.  

Familien

Hjertelig takk til pårørende og givere for pengegaven 
vi mottok i forbindelse med 

Odd Joar Nordsteiens begravelse. 
Løkken alpinklubb

Takk for all oppmerksomhet ved 
Robert Nicolaisen sin bisettelse.

Familien

Takk til våre frivillige! 
 

Nå som julehøytiden er til ende og et nytt år ligger foran oss har vi lyst til å benytte anledningen til å takke alle 
dere som har stilt opp på dugnad og annet frivillig arbeid i våre menigheter 
gjennom hele 2017.
Det er takket være dere at vi kan arbeide for at kirka vår er et godt og inkluderende 
fellesskap med rom for oss alle. For hver dag som går og for hver prosess vi 
sitter i med fokus på samarbeid, effektivisering og sammenslåing blir vi mer og 
mer klar over hvor avhengige vi er av dere som frivillig ønsker å bidra inn i våre 

menigheters arbeid.  
Bare i løpet av desember måned vet jeg 
konfirmantene fikk kokt hjemmelaget grøt til 
juleavslutning i Grøtte bedehus. Barn fra begge våre 
menigheter fikk oppleve julens fortelling om 
det lille barnet i Betlehemsnatten og samlet seg 
til juleverksted i begge kirkene våre. Vafler ble 
stekt til pausemat mellom slagene i det barn og 
unge fikk gjøre det de liker alle best – å synge. 
Listen er lang og rekkevidden av det vi gjør kan 

vi bare ane.  Vit at vi setter pris på hver og en av dere.
Mitt håp for året som kommer er at vi sammen skal kunne fortsette denne 
jobben – og sammen være Jesu hender og føtter her på jorden! 

på vegne av Meldal og Løkken menigheter, sokneprest Marita 


