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Sokneprest Jonas J. Dahlberg: 72 49 51 67 / 400 16 454
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

Dette skjer i menighetene våre:

Neste nummer kommer 3. april.
Frist for stoff 15. mars.

Du fi nner informasjon 
fra menighetene på vår facebookside 

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

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

Meldal Barneklubb
28. januar, 11. februar, 25. februar, 11. mars, 
25. mars, 8. april i Grøtte bedehus kl. 18.00.

Speiderne
Møtes i Grøtte Bedehus tirsdager i oddetallsuker 
kl. 18.00 – 19.30.

Andakter på Meldal Helsetun
Tirsdag 12. februar, 26. februar, 12. mars og 
26. mars kl. 16.00.

Sangstund på Løvbytunet
Tirsdag 19. februar og 19. mars kl. 11.00.

Besøkstjeneste på Meldal Helsetun
Hver onsdag kl. 16.30. 

Kaffe og sang i Sanitetsheimen
Mandag 11. februar, 4. mars og 25. mars kl. 11.00.

Søndag 10. februar 

inviterer vi alle som blir 
4 år i løpet av 2019 til 
familiegudstjeneste for å 
motta «Min Kirkebok 4».

Vi håper kirkene våre 
fylles av store og små - 
også foreldre, faddere og 
besteforeldre.

Invitasjon og informasjon om påmelding 
kommer i posten. Etter gudstjenesten blir det 
kirkekaffe med boller og is til barna.
 

Løkken kirke 11.00  -  Meldal kirke 15.00

Lysglimt-møte 
fredag 1. februar kl. 19.30 
hos Anlaug og Thor Aas.
Tema: Kveldssanger og kveldsbønner. 
Passer for folk i alle aldre!
Kveldsmat. Kollekt.
Vel møtt!

Diakoniens dag
Meldal

Vi starter med gudstjenesten i 
Meldal kirke 17. februar kl. 11.00. 

Deretter møtes vi i Grøtte bedehus til et 
hyggelig fellesskap. Her blir det servering 

med oppsmurt, kake og kaffe. Underholdning, 
loddsalg og andakt. Det er ingen påmelding, 
men om du trenger skyss, kan du ta kontakt 

med diakon Magne, 974 01 280.

Løkken
Vi starter med gudstjenesten på 

Løvbytunet søndag 10. mars kl. 11.00.
Etter gudstjenesten fortsetter vi med servering, 

kaffe, underholdning og loddsalg.
Om du trenger skyss, kan du ta kontakt med 

diakon Magne, 974 01 280.

Velkommen til et hyggelig samvær!

NY VAKTMESTER I GRØTTE BEDEHUS

Marit Syrstadeng
tlf. 957 91 561
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Innsettelse av Jonas Jensen Dahlberg

Medvirkende under innsettelsesgudstjenesten, fra venstre kirkeverge Noralf Ljøkjel, leder i Løkken menighetsråd Jan Inge 
Holm, sokneprest Jonas Jensen Dahlberg, prost Dagfinn Thomassen, diakon Magne Krogsgaard, klokker Monica R. 

Hellem, leder i Meldal menighetsråd Hans Christian Borchsenius

Jonas Jensen Dahlberg ble tatt godt i mot, og ønsket varmt velkommen da han søndag 
13. januar ble innsatt som ny sokneprest i Meldal og Løkken menigheter.

I en enkel, men fin seremoni i Meldal kirke søndag 13. januar, ble Jonas Jensen 
Dahlberg innsatt som sokneprest av prost Dagfinn Thomassen. 
- Du skal vite at her er du venta og vi er veldig fornøyd med deg, sa prosten i 
sin tale til Jonas.
Leder i Løkken menighetsråd, Jan Inge Holm, leste tilsettingsbrevet fra Biskopen. 
Hans Christian Borchsenius, leder i Meldal menighetsråd, ønsket Jonas varmt 
velkommen og påpekte i sin tale hvor viktig presten er for lokalsamfunnet, og 
at han håpet at Jonas ville trives. Det gjorde kirkeverge Noralf Ljøkjel også, på 
vegne av staben.
Det var mange som hadde møtt opp i kirka denne søndagen for å ta godt i mot 
Jonas, og etter gudstjenesten var det kirkekaffe i kirkestua/krypten.

Jonas er ferdigutdannet til våren, og først da blir han ordinert. 
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med den nye presten vår, og håper han vil trives 
i våre menigheter.

Tekst: Aud Inger Kalseth
Foto: Heidi Ljøkjel Jonas Jensen Dahlberg
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Velkommen til kirkene våre!
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 J. Dahlberg, organist Magnus 
Asplund og klokker Heidi Snuruås,  Denne 
søndagen inviteres alle menighetens 4-åringer til 
å motta «Min kirkebok 4». Dagens takkoffer går til 
Søndagsskoleforbundet, Trøndelag krets. 
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Meldal kirke 15.00 Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Jonas J. Dahlberg og organist Magnus. 
Denne søndagen inviteres alle menighetens 
4-åringer til å motta «Min kirkebok 4». Dagens 
takkoffer går til Søndagsskoleforbundet, Trøndelag 
krets. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

17. februar - Såmannssøndag
Matt 13,24-30
Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved prostiprest 
Lars Sperre, diakon Magne Krogsgaard, organist 
Magnus Asplund og klokker Monica R. Hellem. Vi 
markerer diakoniens dag. Dagens takkoffer går 
til diakoniarbeidet i menigheten. Kirkekaffe etter 
gudstjenesten.

Tirsdag 20. februar
Løvbytunet 11.00 Hverdagsgudstjeneste ved 
sokneprest Jonas J. Dahlberg og organist Magnus 
Asplund. Dagens takkoffer går til menighetens eget 
arbeid. Samvær med kaffe før gudstjenesten.

24. februar - Kristi forklarelsesdag
Luk 9,28-26
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Fredag 1. mars 
Kvinnenes internasjonale bønnedag
Meldal kirke 19.00.

3. mars - Fastelavnssøndag
Luk 18,31-34
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

6. mars - Askeonsdag
Mark 2,18-20
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

10. mars - 1.søndag i fastetiden
Matt 26, 36-45
Løvbytunet 11.00 Gudstjeneste ved prostiprest 
Lars Sperre, diakon Magne Krogsgaard, organist 
Magnus Asplund og klokker Heidi Snuruås. Vi 
markerer diakoniens dag. Dagens takkoffer går til 
diakoniarbeidet i menigheten.
Kirkekaffe etter gudstjenesten.

17. mars - 2.søndag i fastetiden
Luk 13,22-30
Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, organist Magnus Asplund og 
klokker Monica R. Hellem. Dagens takkoffer går til 
vår vennskapsmenighet i Sakusaarre.

24. mars - Maria budskapsdag
Luk 1, 39-45
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

31. mars - 3. søndag i fastetiden
Luk 22,28-34
Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, organist Magnus Asplund og 
klokker Monica R. Hellem. Dagens takkoffer går til 
menighetens eget arbeid.

7. april - 4. søndag i fastetiden
Joh 6,24-36
Løkken kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, organist Magnus Asplund og 
klokker Heidi Snuruås. Dagens takkoffer går til 
menighetens misjonsprosjekt i Mali.

Meldal kirke 15.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, organist Magnus Asplund og 
klokker Monica R. Hellem. Dagens takkoffer går til 
Ebenezerhjemmet i Haifa.



Du kan være med og skape 
den nye kirken på Løkken og 
i Meldal. Dette kan du gjøre 
ved å benytte din stemme 
i kirkevalget. Men kanskje 
mest ved å si at du gjerne vil 
være med i menighetsrådet 
neste periode.

I 2020 blir Meldal en del av 
nye Orkland. Vil du være med 
å påvirke hvilken plass kirkene og menighetene våre 
på Løkken og i Meldal skal ha i dette, må du benytte 
sjansen i forbindelse med valget til høsten.

Mandag 9. september er det valgdag. Det er det også 
i Den norske kirke. Kirken trenger medlemmer som 
bryr seg. Ved kirkevalget inviteres du til å delta og til å 
velge de kandidatene du ønsker inn i menighetsrådet 
der du bor, og i bispedømmerådet. Det er viktig at 
menighetsrådene setter sitt preg på hvordan kirka her 
skal være i det nye Orkland.

Denne gangen er valget kanskje viktigere enn noen 
gang. Meldal kommune blir fusjonert inn i nye Orkland 
kommune. Følgene av det er at også Meldal kirkelige 
fellesråd slås sammen med de andre fellesrådene og 
blir til Orkland kirkelige fellesråd. 

Nominasjonskomiteen må fi nne aktuelle kandidater 
til å sitte i menighetsrådene for Løkken og Meldal 
innen 30. april. Kanskje har du lyst til å være med 
og forme den nye kirken? Da kan du ta kontakt med 
nominasjonskomiteen. 

Nominasjonskomiteen vil nok bestå av menighetsrådet 
i ditt sokn, og har du lyst til dette, kan du ta kontakt 
med lederen i ditt menighetsråd. 
Disse er: 
Løkken menighetsråd, 
Jan Inge Holm 948 91 671 

Meldal menighetsråd, 
Hans Christian Borchsenius 918 11 623

Noralf Ljøkjel
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Kirkevergen informererFra kirkeboka
LØKKEN
Døpte
16.12. Maxim Fjellheim, døpt i Nidarosdomen
25.12. Mari Værnes, døpt i Moe kirke

Døde
26.11. Fredrik Johannes Solstad f. 1933

MELDAL
Døpte
18.11. Martin Strub-Klein Wold
18.11. Martin Sørløkk
13.01. Anne Sugustad

Døde
13.12. Anders Sande f. 1954
16.12. Margit Wangsmo f. 1925
26.12. Guri Syrstadeng f. 1928
31.12. Marit Storeng Kleven f. 1935

KIRKEÅRET
Tida mellom jul og faste kalles i kirkeåret 
åpenbaringstiden. Grønn er liturgisk farge. 
Tekstene i åpenbaringstiden er med og viser oss 
forskjellige sider ved Jesus; det blir åpenbart at Han 
er Guds Sønn.
Av merkedager denne tida kan vi nevne Kyndelsmesse, 
2.februar. På primstaven kan vi se at dagen er 
avmerka med en syvarma lysestake. Dagen ble feira 
til minne om fremstillingen av 
Jesusbarnet i templet i Jerusalem 
førti dager etter fødselen. 
Dette var også dagen da man 
innviet lysene som skulle brenne 
i kirken resten av året. Derav 
navnet kyndellsmesse, ordet 
kyndel betyr vokslys og kommer 
av det latinske candela (som i det 
engelske candle).  Lysene minner oss om Simons ord 
i templet da han holdt Jesusbarnet i armene sine; 
«-ett lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk 
Israel til ære.» 
I Norge ble det i senmiddelalderen vanlig å legge 
små velsignede lysvoksstykker inne i søljene som 
pyntet kvinnenes drakter, jamfør rommet inne i 
bunadssøljene.

Grethe R. Rye
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Vi har feira jul, for mange den høytiden som blir mest markert i året. I løpet av adventstida 
har det også i år vært flere arrangement. Første helga i advent ble 5.og 6.klassingene i 
Meldal og Løkken invitert til Lys Våken-helg i Løkken kirke. 26 barn deltok, og overnattet 
i kirka fra lørdag til søndag. Barna var med og forberedte og deltok under gudstjenesten 
søndag, bl.a med sang. Lys Våken handler ikke om å være våken hele natta, (selv om det 
ble lite søvn for noen) men at vi skal være våkne for det som skjer rundt oss og i oss. Vi 
skal være våkne for Gud, hverandre og oss selv. Gud, som er lyset, kom til verden, og Han 
er lys våken for oss!
Det ble både i Løkken og Meldal kirke arrangert juleverksted for barn i 3.- 5.klasse, hvor 
over 20 barn deltok. Julepynten de lagde fikk pynte treet i kirka, og på julaften deltok 
barna med sang.
Konfirmantene hadde ei flott lysmesse i Gammelgruva, en stemningsfull opplevelse! Det 

ble også arrangert adventsstund for barnehagene, samt skolegudstjenester i begge kirkene våre.
På Luciadagen ble «Løkken Jul» arrangert for fjerde gang.Tradisjonen tro var Løkken Musikkorps de som holdt det 
hele sammen med spill av julesanger til allsang. Kvelden startet med Luciatog og sang med barn fra Løkken Verk 
Montessoriskole. En tilnærmet fullsatt kirke fikk ytterligere julestemning med innslag fra Linn Silje Hembre og Are 
Hilstad, samt kåseri fra Marit Dalsegg.

Videre kan vi nevne «Vi synger og spiller julen inn», hvor musikkrefter fra hele kommunen hvert år bidrar til at vi 
får gå inn i høytiden med vakker musikk.
4. juledag er dagen for romjulskonsert i Meldal kirke. Flere aktører bidro med sang og musikk, vokalgruppa 
Caritatis, Olavs menn, Irene Snuruås og Johanne Bjørkhaug for å nevne noen. -Du trenger ikke reise langt for å få 
gode konsertopplevelser, skriver Meldal.no.
5. juledag ble det arrangert tradisjonell juletrefest i Grøtte bedehus. På programmet sto gang rundt juletreet, og 
fin sang fra flere aktører, både unge og litt eldre. Quiz ble det også!

Alle disse arrangementene hadde vært helt umulig å gjennomføre uten en betydelig innsats fra frivillige. En 
stor takk til alle som bidro på forskjellig vis til at advent og julehøytiden 2018 ble fin!

Tekst: Grethe R. Rye

Advent og julehøytid i menighetene
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Takkeannonser Min Salme

Hjertelig takk for all deltagelse, blomster og 
pengegaver ved Jon Erik Grut sin bortgang.

Torunn m/ familie

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med min 
80-årsdag. En spesiell takk til Meldal menighet for den 

fine blomsten jeg fikk.
Oddbjørg Bjørnaas

Takk til Meldal menighet for boka jeg fikk 
på dagen min.
Jens Olav Ree

Hjertelig takk for vennlig deltagelse og 
oppmerksomhet ved Johanna Hilstad bortgang og 

begravelse.
Takk for pengene til Meldal Helsetun, og stor takk til 

ansatte for god og omsorgsfull pleie!
Egil Hilstad og Anne Inger Hilstad m/familier

Takk til Meldal menighet og alle andre som viste meg 
oppmerksomhet på 100-årsdagen min.

Olaug Sørløkk

Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk 
på dagen min.
Ragnar Ingstad

Takk til Meldal menighet for blomsten jeg fikk 
på min 90-års dag.

Klara Storås

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med min 
90-årsdag. En spesiell takk til Løkken menighet for 

blomsten jeg fikk.
Elbjørg Grøseth

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

Tusen takk for boka jeg fikk på 70-årsdagen min.
Liv Jorunn Graven

Takk for all vennlig oppmerksomhet og deltagelse ved 
Anders Sande sin bortgang og begravelse.

Kjetil Bolme
Vidar Sande

Andbjørg Sande
Barnebarn

Salige visshet, Jesus er min
I min ungdomstid, var jeg en aktiv leirdeltager på 
Stenbekk leirsted i Østfold. Jeg var ofte på leir, og vi 
var en stor gjeng som traff hverandre relativt ofte. 
Bibeltimer, misjonstimer, lek og gøy! Det var utrolig 
kjekt. Noe av det aller kjekkeste, var når vi mot 
kvelden, ofte ute på gårdsplassen i en stor ring, eller 
på et «vitnemøte», sang salmen «Salige visshet». Se 
for deg 50-60 ungdommer som synger av full hals, 
og virkelig mener det de synger. «Salige visshet, 
Jesus er MIN!»
Med alderen, så er ikke engasjementet fullt så intenst, 
men hver gang jeg synger denne salmen sammen 
med andre, er jeg tilbake til leir og ungdomstid på 
Stenbekk. Det var en fantastisk tid!
Jeg tror fortsatt at: Jesus er min, og at Gud bringer 
til jorden, kjærlighetsbud, selv i en verden som ofte 
kan virke kaotisk og urolig. 

Salige visshet: Jesus er min
Nr 490, Norsk Salmebok

Salige visshet: Jesus er min!
Han er min hyrde, kaller meg sin.

Salige visshet! Allting er vel!
Jesus har kjøpt meg, legem og sjel!

Omkved
Han er min glede, han er min sang,

han vil jeg prise livsdagen lang.
Han skal jeg evig love hos Gud,

han er min brudgom, jeg er hans brud.

Allting jeg gav ham, allting jeg vant,
evighetsdagen herlig opprant,
himlen er åpen, engler fra Gud

bringer til jorden kjærlighets bud.

Omkved

Nå kan jeg hvile fullkommen glad,
veien er banet inn til Guds stad,
hjertet er renset, skylden betalt,
selv er jeg intet, Jesus mitt alt.

Omkved

av Marit Syrstadeng


