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Meldal menighetsblad
Kontonr.: 4260.50.27940

Trykk: Orkla Grafi ske AS, 7300 Orkanger

Meldal menighetsblad

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. juli.
Frist for stoff 14. juni.

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: post.meldal@kirken.no      
Hjemmeside: www.kirken.no/meldal

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

Andakter på Meldal Helsetun
28. mai, 11. juni og 25 juni kl. 16.00.

Sangstund på Løvbytunet
Tirsdag 11 juni kl. 11.00.

Besøkstjeneste på Meldal Helsetun
Hver onsdag kl. 16.30. 

Kaffe og sang i Sanitetsheimen
12. juni kl. 11.00.

Vi har også en snapchat-profi l - 
søk på ”kirkaimeldal”

Katolsk messe - på polsk
Løkken kirke
8. juni, 15. juni kl. 18.00.
Kontaktperson: Anna Banaszek - tlf. 971 12 750

salme- og kulturkveld
Løkken kirke 16. juni 

OBS: kl. 17.00

Tema: No livnar det i lundar!

 Vi synger salmer om nåde og sommer!

Det hele forgår ute på plassen foran kirkestua 
ved Løkken kirke

Vi griller og koser oss. Menigheten stiller med 
drikke og grill/bålpanne, ta med det du vil 

spise og noe å sitte på.
Som vanlig gratis inngang.

Fasteaksjonen 2019

TUSEN TAKK!
Både frivillige og konfi rmanter 
samlet inn 55497 kr. til fasteaksjonen 8. og 9. april. 
Beløpet betyr at 277 mennesker nå kan få rent vann 
resten av livet - det er rett og slett livsendrende for 
dem. Takk til dere som ga en gave. 

Vårfest
Grøtte bedehus

Fredag den 14. juni kl 19.30

Stor og små er hjertelig velkommen.
Arrangeres av NMS og Normisjon. 
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Hilsen fra Jonas 

Prestegårdshagen – en oppgave for flere?

Prestegårdshagen er Meldals eldste hageanlegg fra slutten av 1700-tallet. Den ligger vakkert til ved «inn-
gangen» til kirka. Mange synes den er fin, både fastboende og pilegrimer. Vi er mange som synes det er 
viktig å holde den i hevd, og det er mange som har vært med på dugnader helt fra vi kom hit i 1977. En 
stor innsats er lagt ned, og vi vil gjerne takke dere hver enkelt, også lokale sponsorer. Selv har vi gjennom 
ca 40 år vedlikeholdt hagen etter beste evne, - sammen med dere gode medhjelpere.
Prestegårdshagens venner ble dannet i 2005. Hensikten var å 
gjøre en stor del av hagen tilgjengelig for alle. 

For tida er vi en fin, liten gjeng som deler på oppgavene, 
men vi trenger nye medhjelpere! Jo flere vi blir, desto mindre 
arbeid blir det på hver enkelt. Vi håper flere kan tenke seg 
denne oppgaven. 
Ta kontakt med Erik Steigen, tlf. 97098290, eller Thor Aas, 
99506338. Velkommen med på laget!

Vårtegn

Påsken har passert oss, og våren er her på ny.
Det lysner igjen, etter en lang og mørk vinter med både surt 
og gufset vær. Det har vært på - og av med snø, Men så tiner 
vi nå sakte opp. Dagene er lengre, og lyset vinner igjen kam-
pen over vintermørket. Temperaturen stiger og vi ser at land-
skapet på nytt har forandret seg.

«Du sender din Ånd og det skapes liv, du fornyer jordens 
overflate!» (Salme 104)

Vi står ovenfor en forandring. En forandring som skjer rundt 
oss, og i oss. For Gud vet om alt i menneskers liv, og om alt i menneskers natur. Han har jo tross alt skapt 
oss og vært med oss siden tidenes morgen. Og Gud har gitt oss «frø». «Frø» som vi kan plante i våre liv. 
Liksom vinteren gir etter for vårens lys og varme, gir også våre liv muligheten til å plante «frø» som gir 
frukt i sin tid.
Men vi liker ikke prosesser, vi vil ha øyeblikkelige løsninger - under og mirakler her og nå. Men Guds Ord 
er de frø vi må plante i vårt sinn, som har kraft i seg til å «gjøre det Herren vil, og fullføre det Herren 
sender det til» (Jesaja 55,11)
Frø kan man ikke høste frukten av neste dag, det må såes, vannes og beskyttes, men så blir det til gjen-
gjeld også frukt ganske så automatisk.

Ønsker alle en riktig god og velsignet vår!

Årsmeldinger for Meldal og Løkken menigheter er å finne på vår 
hjemmeside www.kirken.no/meldal
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Velkommen til kirkene våre!

17. mai - Grunnlovsdag
Luk 17, 11–19
Meldal kirke 10.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, organist Magnus Asplund og klokker 
Monica R. Hellem. Dagens takkoffer går til Kirkens 
Nødhjelp.

19. mai - 5. søndag i påsketiden
Joh 17,6-11
Ingen gudstjenester i våre menigheter.

21. mai - Samtalegudstjeneste
Meldal kirke 19.00 Våre konfi rmanter fra Meldal 
og Løkken går sammen om å arrangere en 
gudstjeneste. Ved sokneprest Jonas J. Dahlberg, 
organist Magnus Asplund, diakon Magne 
Krogsgaard og klokker Monica Hellem. Offer til 
Mjuklia leirsted.
Velkommen til en spennende og anderledes 
gudstjeneste.

26. mai - 6. søndag i påsketiden
Matt 6, 7–13
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

30. mai - Kristi Himmelfartsdag
Joh 17, 1–5
Løkken kirke 11.00 
Konfi rmasjonsgudstjeneste for konfi rmantene 2019 
ved sokneprest Jonas J. Dahlberg, organist Magnus 
Asplund, diakon Magne Krogsgaard og klokker 
Heidi Snuruås.
Offer til menighetens eget konfi rmantarbeid.

2. juni - Søndag før påske
Joh 16, 12–15
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

8. juni - Pinseaften
Joh 7, 37–39
Meldal kirke 11.00 og 13.00
Konfi rmasjonsgudstjeneste for konfi rmantene 2019 
ved sokneprest Jonas J. Dahlberg, organist Magnus 
Asplund, diakon Magne Krogsgaard og klokker 
Monica Hellem / Heidi Snuruås.
Offer til menighetens eget konfi rmantarbeid.

9. juni - Pinsedag
Joh 14, 23–29 
Meldal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, organist Magnus Asplund og 
klokker Monica Hellem. Vi feirer dåp.
Kirkekaffe etter gudstjeneste.

16. juni - Treenighetssøndag
Luk 24, 45–48 
Ingen gudstjeneste i våre menigheter, men vi 
oppfordrer til å delta i jubileumsgudstjeneste i 
Rennebu kirke kl. 11.00. Kirka fyller 350 år.

23. juni - 2. søndag i treenighetstiden
Joh 3, 1–13 
Nyplassen 12.00 Vi feirer gudstjeneste på det 
gamle kirkestedet i Seterdalen og håper været er 
på vår side. Gudstjenesten er et samarbeide med 
Meldal historielag. 
Det blir kirkekaffe. Ta gjerne med noe å sitte på.
Ved sokneprest Jonas J. Dahlberg, organist Magnus 
Asplund, og klokker Heidi Snuruås.
Vi feirer også dåp.

30. juni - 3. søndag i treenighetstiden
Mark 10, 13–16 
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

7. juli - 4. søndag i treenighetstiden
Matt 9, 35–38 
Løkken kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Jonas J. Dahlberg, organistvikar Gretha Loe og 
klokker Heidi Snuruås. 
Vi feirer dåp.
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Kirkevergen informererFra kirkeboka
LØKKEN
Døpte
07.04 Johan Sørmo

Døde
Ingen

MELDAL
Døpte
31.03 Erling Loe

Døde
28.03 Martin Dominguez Andreassen f. 1974

KIRKEÅRET
I kirkeåret er vi nå i påsketiden, som er tida fra 
påske fram til søndag før pinse, og liturgisk farge 

er hvit. Hvit symboliserer glede, fest og renhet. 

Om ikke lenge skal vi feire pinse. Mange av oss 
har tradisjon for å tenne pinsebål på pinseaften, 
og dette er med og hjelper oss til å huske hvorfor 
vi feirer pinse! Bibelen forteller at Den Hellige Ånd 
kom over disiplene som ildtunger på pinsedag. Vi 
feirer at Den Hellige Ånd satte disiplenes hjerter i 
brann, slik at de ikke kunne la være å fortelle om 
Jesus. Den dagen ble 3000 lagt til menigheten, og 
derfor regnes pinsa også som kirken sin fødsels-
dag. Pinsa har rød liturgisk farge, for ild og kjær-
lighet. Gud viser sin kjærlighet ved å være nær oss 
ved sin Ånd. Salmen Måne og sol beskriver Den 
Hellige Ånd i siste vers: Ånden, vår trøst, levende 
varm, og hellig og sterk, taler om Gud, bærer oss 
frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke. 

God pinse og gratulerer med kirka sin fødselsdag!


Mandag 17. juni går årets sommetur til Rennebu.
Vi kjører til Rennebu kirke, som i år har 350-års 
jubileum. Jon Olav Voll vil fortelle oss litt om 
dette og så drikker vi en kaffetår der. 
Deretter kjører vi til Markastuggu på Nerskogen, 
hvor vi får servert en god middag med dessert 
og kaffe. 

Avgang fra Løvbytunet 10.15 og 10.30 fra Meldal 
kirkekontor. Vi kjører i privatbiler.

Pris for dagen: 250 kr. for mat, kaffe og skyss 
(fellesbetaling på Markastuggu).
Påmelding senest onsdag 12. juni til kirkekonto-
ret på tlf. 72 49 51 65.

Arr. Meldal og Løkken diakoniutvalg

Kirkegårdene

Meldal kirkegård: Vi ser også denne 
våren at mange gravstøtter ikke står 
helt rett. Jeg vil minne om at det er den 
som har ansvaret for gravstedet som 
også er ansvarlig for at gravstedet ser 
pent ut. Gravstøtter som er i ferd med å velte er også en 
sikkerhetsrisiko. Hvis dere ikke ser mulighet for å gjøre 
dette selv, kan dere bestille oppretting på kirkekontoret, 
tlf. 72495165. Det vil da bli fakturert medgått tid. 

Løkken kirkegård: Denne vil vi prøve å få ferdigstilt 
denne sommeren. Det må planeres mer før det kan 
såes plenfrø. Vi planlegger noen lyspunkter langs den 
nedre gangstien og en ny vannpost. Det skal anlegges 
nytt gjerde i nedre del nord for porten. Bjørkene langs 
dette gjerdet skal også tas ned. Da vi ikke har økonomi 
til å leie inn entreprenør til dette, må vi benytte egen 
arbeidskraft. Da tar ting litt lengre tid. Vi ønsker dere en 
fi n vår.       

Noralf
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Konfirmasjon 2019
Meldal kirke 8. juni kl. 11.00

Aleksander Stengrimsen
August Ree

Christoffer Myre Sandstad
Guro Søyseth

Jørgen Hellem Storslett
Karen Sofie Soo Jung Stene

Oda Woldmo Drugli
Sofia Albinante De Assis
Torbjørn Sasho Dragset

Meldal kirke 8. juni kl. 13.00

Andrea Hilstad
Anna Melien Ree

Arne Marius Hilstad
Einar Gjøås

Emma Berg Fossmo
Erik Øverøyen

Ingrid Dragset Stene
Karen Orre Rye
Kristin Mogset
Marcus Nielsen

Maren Granheim
Marte Dragset
Oda Ingstad

Oda Sølberg Hoel
Ola Sugustad Antonsen

Stian Andrè Olsen Steigedal
Tonje Grut

Løkken kirke 30. mai kl. 11.00

Andreas Øvre Wick Rangø
Eirik Belsvik Brandås

Emma Renate Størseth
Evelina Grazulyte
Gry Hege Skjølset

Maria Hilstad Fjørtoft
Marius Garberg

Merethe Bolme Nilssen
Robbin Sneeggen

Selina Reppen Helberg Hansen

Påmelding til konfirmasjon 2020

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg 
som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye 
for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utfor-
ske mange viktige spørsmål sammen med andre. 
Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg 
selv.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et spennen-
de år! For påmelding, gå inn på kirken.no/meldal.

Og har du spørsmål om konfirmantåret er det 
bare å kontakte kirkekontoret på tlf. 72 49 51 65 
eller post.meldal@kirken.no.
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 - med Åshild Sande og Arnstein Reitan
2.Påskedag var det tradisjonen tro, møte i kirkestua på Løkken. Denne kvelden ble også en avskjedskveld 
for Åshild Sande og Arnstein Reitan, som nå blir å fi nne som diakonale medarbeidere i Sjømannskirka i 
Aberdeen. Åshild og Arnstein har bodd i Meldal i over 30 år, og har berika menighet- og bedehusliv på 
mange ulike vis.
Arnstein har i over 30 år vært med i speiderarbeidet i Meldal kfuk/kfum, noe som innebærer møter for 
barn fra 8-18 år annenhver tirsdag, aktiviteter og turer på helg. Dette fi kk han også Meldal kommunes 
kulturpris for i 2015. Arnstein har også deltatt i anna ungdomsarbeid; bl.a på Fredags, som er ungdoms-
klubb for konfi rmanter og anna ungdom.
Åshild har med sin kreativitet bidratt på fl ere fronter, i menighetsråd og i styret for Normisjon. Nevnes kan 
bl.a Amerikansk aften, som gikk for fulle hus i Meldal samfunnshus. Vi fi kk høre Reeves, Elvis, Cash, Bob 
Dylan og Dolly Parton i skikkelsen til lokale amatører fra Mel-
dal; mye gospelsang, og i pausen ble det servert amerikansk 
burger. Showet ble også satt opp i Trondheim.
Videre har Åshild bidratt med Mathias Orheim-kveld. Både 
Åshild og Arnstein var med som ledere under fl ere Alpha-kurs 
som ble holdt i Meldal.
Her har vi slett ikke fått med alt, lista er lang! For alt dette vil vi 
rette en stor takk, og vi ønsker dere lykke til i Aberdeen! Vi sier 
ikke farvel, men på gjensyn, håper vi vil se mye til Åshild og 
Arnstein når oppdraget i Skottland er fullført. Guds velsignelse 
på veien videre!

Takk, farvel og på gjensyn

Skjærtorsdag 2019
Tradisjonen tro var det også i år påskeandakt ved Ogjershøylu skjærtorsdag. Godt fremmøte, ca 70 stk 
vitner om at folk synes dette er en fi n tradisjon å ta vare på. Det var i år første gang tur dit for presten 
vår Jonas Dahlberg, han gjorde sitt til at stunda ble veldig fi n. Nydelig vær, god stemning og sangglad 
menighet, der vi sang påskesalmer kjente og kjære. Veldig spesiell opplevelse å stå og se på at det 
kommer folk fra alle kanter i fjellet! Takk for i år :)

Vi feiret også måltidsgudstjeneste i Meldal kirke. Vi hadde dekket langbord i kirkerommet, og feiret 
gudstjeneste til minne om innstiftelsen av nattverden. En spesiell takk til alle som var med og hjalp til.

Heidi og Jonas
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Takkeannonser Min Salme
Takk til Meldal menighet for blomster på 80-årsdagen 

min. Takk også for alle andre hilsener, gaver og 
blomster på dagen.

Anny Voldøien

Takk til Meldal menighet, for rosene jeg fi kk til min 80 
års dag.

Takk også til Tordis Lium som kom og overrakte rosene. 
Vi fi kk oss en lang fi n prat, og etterhvert middag 

sammen på Å Samfundshus.
Lars G. Hukkelås

Takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk på 
94-årsdagen min.

Leif Wold.

Takk til Løkken menighet for bøkene vi fi kk på 
70-årsdagene våre.

Anne Marie og Odd Arne Moe

Hjertelig takk for vennlig oppmerksomhet og 
deltagelse ved Eldbjørg Lilleås sin bortgang og 

begravelse.
Takk for minnegave til Storås Samfunnshus, og takk til 

gode helsearbeidere i Meldal.
Gjertrud, Kari og Terje m/familie

Så grønn en drakt
Min salme er i Sverige kjent som Sommersalme. Det er 
en av de fi neste vår og sommersalmer jeg hører. Den 
fi nnes i mange fi ne innspillinger men min favoritt er nok 
The Real Group sin. 
Den beskriver det underet som skjer nå om våren men 
den beskriver også livet. Det at vårt liv er forgjengelig 
men som det står i siste vers: ”Så syng det ut: Snart skaper 
Gud en sommer uten make. og gir oss alt tilbake!”

Så grønn en drakt, så rik en duft
Nr 845, Norsk Salmebok

1 Så grønn en drakt, så rik en duft
har smykket dal og enger!

Nå strykes ømt av lys og luft
de fagre urtesenger.

Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!

2 Sin lykke, fred og sommerfryd
må yre fugler prise.

I mark og skog fra nord til syd
de jubler frem sin vise.

Hør håpets klang i deres sang,
i hymnen de lar kvede

fra blomstereng og rede.

3 Men du, o Gud, som gjør vår jord 
så skjønn i slike stunder,

gi at jeg akter mest ditt ord
og nådens store under!

Som blomst og løv blir muld og støv,
skal vi og verden fare,

men Herrens miskunn vare.

4 Alt kjød er gress og fl yktighet
det tæres fort av elde.

Kun du, Treenig majestet,
er evig i din velde!

Med sjel og kropp skal jeg stå opp
og blomstre i ditt rike,

når denne jord må vike.

5 La falme verdens prakt og glans,
la all dens lyst forsvinne.

Min venn er min, og jeg er hans,
vår kjærlighet skal vinne!

Så syng det ut: Snart skaper Gud
en sommer uten make
og gir oss alt tilbake!

av Arnt Bjørkhaug

Gospelkonsert i Meldal kirke 
med Meldal Songlag og Rennebu Mannskor.  

Søndag 2. juni kl. 19.00

Inngang kr 200,-


