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Meldal

”Mine sauer hører min 
stemme; jeg kjenner dem, og de 
følger meg. Jeg gir dem evig 
liv. De skal aldri i evighet gå 
tapt, og ingen skal rive dem ut 
av min hånd.”

Johannes 10, 27-28
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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:
Fredag 18. august 
kl. 17.00
Misjonshagefest i 
Prestegårdshagen. 
Hvis dårlig vær bli vi på 
Grøtte bedehus.

Fredag 1. september kl. 19.30.
Lysglimt-møte hos Turid og Gunnar Ree.

Fredag 6. oktober kl. 19.00.
Basar i Grøtte bedehus.

Velkommen til alle disse treffene!

Arr: NMS i Meldal

Søndag 3. september kl. 14.00
Sensommer-samling i ”Ålykkja”

som er fiskerhytta til Grethe og Torkjell Rye.

Lørdag 28. oktober kl. 14.00
Bibelmøte i Grøtte bedehus med 

Inger Brit Rødberg.

Speiderne
møtes i Grøtte bedehus tirsdager i oddetallsuker 
kl. 18.00 - 19.30. 
Oppstart tirsdag 22. august kl 18.00.

Andakter på Meldal Helsetun
1. august, 15. august, 29. august, 12. september og 26. 
september kl. 16.00

Sangstund på Løvbytunet
8. august og 15. september kl. 15.00

Besøkstjeneste på Meldal Helsetun
Hver onsdag kl. 16.30. Starter opp i august måned.

Kaffe og sang i Sanitetsheimen
7. august, 28. august og 18. september kl. 11.00

Meldal Barneklubb
møtes i Grøtte bedehus mandag 4. september 
kl. 18.00. Deretter annenhver mandag.

Du kan også fi nne informasjon fra menighetene på 
vår facebookside ”Meldal og Løkken menigheter” 

og på www.kirken.no/meldal
Her legger vi jevnlig ut aktuelle saker og annonseringer. 

Neste nummer kommer ca 4. oktober. Frist for stoff 15. september.
Vi ønsker alle våre lesere en god sommer!
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Hilsen fra soknepresten
#godnok #upolert
Nå som mange av oss har avsluttet et nytt år 
i skole, barnehage og på jobb slår det meg – 
ansvaret vi har for å være tilstedeværende og 
ansvarlige voksne – som våger å se og lytte til våre 
barn og unge. 
 For våger vi å se nøye etter ser vi mange 
som har det vondt. Som strever. Med å være den 
de er. Med press og forventinger. Med jaget etter 
gode venner. Med jaget etter gode karakterer. 
Med å konstruere et vakkert ytre for å skjule eller 
pynte på ens kaotiske indre. Dette gjelder ikke 
bare barna og ungdommene våre – for vi kan 
likeså godt innrømme det først som sist vi voksne 
også - vi strever litt alle sammen. 

I første Mosebok, i skapelsesberetningen, 
står det at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Det 
betyr at hver enkelt av oss her en Gude-gitt verdi. 
Men i måten vi voksne også polerer på våre liv, 
både på nett og i hverdagen vår, for å passe inn 
eller for å virke mer lykkelig, sier vi at vi MÅ endre 
på oss selv for å ha verdi. Vi må være mere og 
bedre. Men hos Gud er vi allerede god nok. Vi 
trenger ikke tankene som forteller oss at «bare jeg 
går ned så mange kilo – da kommer lykken» og 
«bare jeg blir best, smartest, fi nest, råest, tøffest – 
da kommer lykken.» For Gud trenger vi ikke skape 
oss eller endre oss.

Her hjemme – før jeg går og legger meg 
om kvelden - titter jeg noen ganger lenge på hun 
lille jenta som har sovnet og ber en stille bønn til 
Gud om at hun må få en trygg oppvekst. At hun 
tørr å være seg selv – uansett hvem det nå måtte 
være. At hun gleder seg til å gå på skolen og 
kjenner seg møtt av både lærere og medelever. 
At hun blir rustet til å stå oppreist når det stormer 
rundt henne. At hun vet sin Gude-gitte verdi og at 
den aldri skal rokkes ved. 

Vi som er voksne har et ansvar i å fortelle 
ungdommene våre at de må slutte å jage etter 
en bedre utgave av seg selv. Vi som voksne har 
et ansvar i å fortelle barna våre og ungdommene 
våre at de er god nok. Og kanskje, hvis vi er 
heldige – så klarer vi å overtale oss selv samtidig 
om at våre upolerte liv er gode nok!

Marita

Nå
Nå er du. Her og nå.

Det er nå du sitter i cockpiten
og har ansvaret for at jorda når fram

til neste generasjon.
Det er nå du kan slå i bordet 
og si hva du mener. Det er nå

du kan lese gressets lette kursiv i vinden,
trærnes eldgamle stavelser og dyreblikkets

mening om justismord.

Ja, her og nå. Det er nå
minstejenta puster godnattkysset

på kinnet ditt. Det er nå
du står på fyrdørken og kan sku� e

venners ord, morgenlys og nytraktet kaffe 
innunder kjelene

så det damper og går.

Vent ikke på drømmen om i morgen, kamerat.
Sleng lassoen din rundt hornene på den,

hal inn
og hiv den overende.

Det er nå du har sjansen. Her og nå.
Bare her og nå.

Kolbein Falkeid 1983
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Velkommen til gudstjeneste!
Søndag 9. juli – 5. søndag i treenighetstiden
Jer 23, 16-24 
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 16. juli – Aposteldagen/6. søndag i 
treenighetstiden
Luk 5, 1-11
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 23. juli – 7. søndag i treenighetstiden
Luk15,1-10
Meldal kirke 11.00 Vi feirer den årlige 
pilegrimsgudstjenesten. Den ledes av sokneprest Marita 
og organist Gretha. Dagens offer går til Søndagsskolen 
Trøndelag krets. Kirkekaffe i Prestegårdshagen om været 
tillater det.

Søndag 30. juli – 8. søndag i treenighetstiden
Matt 6,19-24
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 6. august – 9. søndag i treenighetstiden
Matt 11,28-30
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 13. august – 10. søndag i treenighetstiden
Luk 5,27-32
Meldal kirke 11.00 og Løkken kirke 15.00 Vi feirer 
skolestarterne våre med «En førsteklasses gudstjeneste». 
En familiegudstjeneste ledet av sokneprest Marita og 
organist Gretha. Dagens offer går til menighetens 
trosopplæringarbeid. Kirkekaffe. 

Søndag 20. august – 11. søndag i treenighetstiden
Matt 23,37-39
Løkken kirke 11.00 og Meldal kirke 15.00 
Årets presentasjonsgudstjenester feires i begge våre 
menigheter denne søndagen. Vi presenterer det nye 
kullet med konfi rmanter både på Løkken og i Meldal. 
Gudstjenesten ledes ved sokneprest Marita og organist 
Gretha. Emilie Wiger er solist. Dagens offer går til 
menighetens konfi rmantarbeid. 

Tirsdag 22. august – Hverdagsmesse
Løvbytunet 11.00 Hverdagsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita, diakon Magne og organist Gretha. Vi 
koser oss med kirkekaffe først – så feirer vi gudstjeneste. 
Dagens offer går til menighetens eget diakoniarbeid. Alle 
er hjertelig velkomne til Løvbytunet denne formiddagen!

Søndag 27. august – 12. søndag i treenighetstiden
Ef 2,1-10
Løkken kirke 11.00 Vi ferier 50- og 60-års jubileum 
for konfi rmasjon i Løkken. Jubilantene inviteres til 
festgudstjeneste og etterlag på Bergmannskroa. Ledes av 
sokneprest Marita og organist Gretha. Dagens offer går til 
Løkken menighets eget arbeid. 

Søndag 3. september – 13. søndag i 
treenighetstiden
Matt 25,14-30
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 10. september – Vingårdssøndag
Matt 20,1-16
Meldal kirke 11.00 Vi ferier 50- og 60-års jubileum 
for konfi rmasjon i Meldal. Jubilantene inviteres til 
festgudstjeneste og etterlag på Bergmannskroa. Ledes av 
sokneprest Marita og organist Gretha. Dagens offer går til 
vår vennskapsmenighet i Sakusarree.   

Søndag 17. september – 15. søndag i 
treenighetstiden
Matt 7,24-28
Meldal kirke 11.00 Menigheten markerer Diakoniens 
dag. Ledes av sokneprest Marita, diakon Magne og 
organist Gretha. Dagens offer går til diakoniarbeidet i 
Meldal menighet. Samvær i regi av Diakoniutvalget etter 
gudstjenesten.  

Søndag 24. september – 16. søndag i 
treenighetstiden
Mark 7,31-37
Løvbytunet 11.00 Menigheten markerer Diakoniens 
dag. Ledes av sokneprest Marita, diakon Magne og 
organist Gretha. Dagens offer går til diakoniarbeidet i 
Løkken menighet. Samvær i regi av Diakoniutvalget etter 
gudstjenesten. 

Søndag 1. oktober – 17. søndag i treenighetstiden
Joh 11,17-29
Søvasslia 11.00 Vi reiser på Søvasslia Ungdomssenter 
på leir med årets konfi rmanter og feirer leirgudstjeneste 
der denne helga – menigheten er velkommen til å delta!

Tirsdag 3. oktober – Hverdagsmesse
Løvbytunet 11.00 Hverdagsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita, diakon Magne og organist Gretha. Vi 
koser oss med kirkekaffe først – så feirer vi gudstjeneste. 
Dagens offer går til menighetens eget diakoniarbeid. Alle 
er hjertelig velkomne til Løvbytunet denne formiddagen!

Søndag 8. oktober – 18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,14-17
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.
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Kirkevergen informererLivets gang
døpte
Løkken kirke:
30.04. Matheo André Bye Øverland
30.04. Emma Sørmo

Meldal kirke:
07.05. Malin Steigedal Renå
07.05. Isak Lo
07.05. Olav Berg
04.06. Martin Wold Carlsen
04.06. Ane Haugen
04.06. Even Fossum (Moe kirke)

vigde
03.06. Marit Snuruås og Håvard Myklebost
17.06. Kirsten Brandvik Pettersen og Ivar Rikardsen

døde
26.04. Johan Syrstadeng f. 1925
30.04. Else Lovise Vold f. 1920
12.05. Oddny Jakobsen f. 1924
25.05. Edith Irene Aspaas f. 1925
27.05. Nils Asbjørn Steigedal f. 1938
30.05. Asbjørg Løseth f. 1924
10.06. Else Oddrun Berg f. 1931

Hverdagsgudstjenester
på Løvbytunet

Vi samles for 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. 
Høsten 2017 holder vi gudstjeneste 
følgende dager:

22. august 

3. oktober

Marita Hammervik-Owen, prest
Magne Krogsgaard, diakon

Menighetspedagog Kim Terese 
slutter fra 1. august
Kim Terese Furuhaug har jobbet som 
menighetspedagog siden 2011 for Meldal og Løkken 
sokn. 

I denne tiden har Meldal Soul Children stått hennes 
hjerte nært. De to siste årene har hun også startet opp 
babymassasje og barnesang på Løkken. 

Kim har vært dyktig og kreativ. Hun har jobbet mye 
med å få på plass «Trosopplæringsplanen» for begge 
menighetene. Det vil bli et tomrom, som det blir 
vanskelig å fylle. 
Vi vil takke deg Kim for det du har gjort disse årene, og 
ønske deg lykke til i det som du skal gjøre videre i livet 
ditt. Vi vil også takke deg som en god og omsorgsfull 
kollega.

Hilsen oss i staben

Status kirkegården
Det er hektiske dager på 
kirkegården. Mye regn gir mye 
grasvekst. Denne sommeren er 
det Martin Ustad som hjelper 
oss med gressklipping og stell av 
gravstedene vi har ansvaret for. 
Om det er enkelte dager vi ikke rekker alt, ber vi om 
forståelse for det. 
Vi i staben vil ønske dere alle en fin sommer.

Noralf

Kim Terese skaper trivsel med sang og musikk. Her fra kirkestua, 
Løkken kirke.
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I Ålesund ble det i pinsa arrangert 
en festival for Soul Children kor, der 
barn og unge fra hele landet kunne 
delta. 
I tillegg deltok artister fra både inn- og 
utland. Daniel Dee`Jones, en internasjonalt 

kjent lovsangsleder fra USA deltok, sammen med bl.a Serlina, kjent fra The 
Stream på TV2.
Meldal Soul Children og -Teens var så heldige å få være med på denne 
festivalen. Helga ble opplevelsesrik med friluftskonsert ved Fjellstua, utekonsert 
på Rådhusplassen i Ålesund, og konsert i ett fullsatt Møre Arena. Innimellom 
konsertene ble det selvsagt mye øving for å få det så bra som mulig! Det 
er mye som skal stemme når ca 400 barn og unge skal synge sammen 
med hverandre! Noe terping ble det, sammen med band og artister, men 

sang fug lene 
var fl inke og ga 
sitt beste for at det skulle bli bra! 
Festivalen hadde også sin egen festivalpastor, som minnet 
ungdommene på hvor stor verdi den enkelte har! Det 
er ikke antall «likes» på sosiale medier som bestemmer 
hvor mye du er verdt, for Gud har hver enkelt en helt 
spesiell verdi. 
Sammen med Orkdal Soul Children bodde meldalingene 
på klasserom på skole like ved Møre Arena, og vi delte 
også buss med orkdalingene. Topp stemning på rommet, 
og på bussen både fram og tilbake! 

Tekst/Foto: Grethe R. Rye og Inge Furuhaug

PRESENTASJONSGUDSTJENESTENE
HØSTEN 2017

Vi presenterer nytt konfi rmantkull i 
gudstjenestene 

søndag 20. august
 Løkken kirke 11.00
Meldal kirke 15.00

SKOLESTARTERGUDSTJENESTENE 
HØSTEN 2017

Vi feirer høstens skolestartere 
i familiegudstjenestene 

søndag 13. august
Meldal kirke 11.00
Løkken kirke 15.00

Familie og venner er vel møtt!
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Fremste rekke fra venstre: Brit Wiklem, Kristin Helen Vaslag, Bodil Damli, Inger Bodil Drugli, Åshild Vavold Moen, prest Solli, Ann Berit 
Steigedal, Ragna Haukli, Inger Johanne Tiller, Kristin Bryhni. Anne Oline Reklev, Britt Lise Bustad.
Andre rekke fra venstre: Turid Muan, Turid Hasle, Gerd Inger Løfshus, Dagrun Karlsrud, Bente Mosbakk, Anne Berit Myrås, Inger Mari 
Berge, Karen Oline Mjøen, Kari Skjølberg, Åshild Dragseth, Inge Storås.
Tredje rekke fra venstre: Harald Lauritzen, Leif Sletvold, Bjørn Morten Rindal, Tor Inge Akselsen, Håvard Hilstad, Per Atle Berge, Jan Inge 
Grefstad, Erling Henry Holden, Atle Ingar Kjelstad, Odd Haukli, Hans Magne Woldmo.
Bakerste rekke fra venstre: Ole Johan Sølberg, Helge Magne Sundseth, Egil Svartbekk, Bjørn Myrås, Morten Arne Lein, John Arild 
Skjølsvold, Leif Jonny Nesset, Tor Grefstad, Hans Birger Pettersen, Arnt Eggen Løfshus, Andreas Salberg.

Konfirmantjubileum 1967 Løkken

Konfirmantjubileum 1967 Meldal

Første rekke fra venstre: Gunhild Kalstad, Mildrid Merete Knubben, Karin Storås, Ingrid Svinsås Loe, Astrid Synnøve Mjøen, prost Olaf 
Havdal, Anne Guri Jakobsen, Ingfrid Gulla, Åse Skjuleng, Kari Lorentzen, Kirsten Stokke.
Andre rekke fra venstre: Liv Grete Grut, Guri Ree, Johanne Røttereng, Olga Syrstadeng, Ingrid Wold, Kari Oline Berg, Kari Ingeborg Rindal, 
Gerd Sørløkk, Kirsten Marie Sølberg, Randi Lo, Marie Loe, Kari Sande.
Tredje rekke fra venstre: Eirik Ofstad, Leif Jonny Nesset, Jørund Resell, Ola Solem, Johnny Danielsen, Terje Steien, Oddbjørn Resellhagen, 
Ola Stene, Eystein Steien, Fridleiv Syrstadvold.
Fjerde rekke fra venstre: Jan Ingvar Fridtjofsen, Per Roar Volløyhaug, John Magne Storslett, Jon Egil Reberg, Ove Kjetil Vangen, Leif Henrik 
Fyhn, Jens Erik Sivertsgård, Jakob Rein Frengstad, Ole Edvart Staveli, Ole Kristian Hilstad, Kjell Olav Øklend, Øyvind Halvorsen, Per Arne 
Hyldmo.
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Takkeannonser
Tusen takk for all oppmerksomhet, blomster og pengegaver 

i forbindelse med Inger Marie Sletvold sin bortgang og 
begravelse.

Ola, Leif og Halvard m/ familie

Takk for den fine blomsten jeg fikk på min gebursdag.
Ivar Nordsteien

Hjertelig takk til Løkken menighet for den flotte planten og 
gode ord jeg fikk i forbindelse med min 80-årsdag.

Leif K. Moen

Tusen takk til Meldal menighet for den fine planten jeg fikk 
på 85-årsdagen min.

Eldbjørg Mesteig

Tusen takk til Løkken menighet for blomsten jeg 
fikk på dagen min.

Gerd Sagegg

Hjertelig takk for vennlig deltagelse ved Ola R. Resell’s 
begravelse. Stor takk til Meldal Helsetun.
Margit Vik og Reidar Resell m/ familier

Hjertelig takk til Løkken menighet for boka jeg fikk i 
anledning 70 årsdagen.

Marit Ragnhild Rye

Takk for all oppmerksomhet og omtanke i forbindelse med 
vår far, Johan Syrstadengs bortgang. 

Takk for minnegaven til barne-og ungdomsarbeidet i kirken, 
og ikke minst en stor takk til helsetunet for verdig pleie og 

omsorg til siste slutt.
Jon, Olga, Johan Gunnar og Astrid med familier

Takk til Meldal menighet for den fine planten jeg fikk til 
min 90 årsdag.

Astri Haftorsløkk

Takk til Meldal menighet for oppmerksomheten på 
85-årsdagen min.

Aslaug Holte

Takk for vennlig deltakelse, blomster og minnegaver i 
forbindelse med at Else Vold gikk bort.

Erik, Liv Ellen og Finn Erling med familier

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med 
Asbjørg Løseth sin bortgang og begravelse.

Familien

Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk på dagen min.
Ola Jerpstad

Takk for all oppmerksomhet i anledning min 70 årsdag.
Magnar Ivan Rindal

Takk til alle jeg fikk gaver og vakre blomster av på 
min 90-årsdag. Takk til Meldal menighet og Meldal 

pensjonistforening for vakre blomster.  
Ingrid Carlsen

Takk til Løkken menighet for boka jeg fikk på 
70 årsdagen min.

Per Arne Møkkelgård

Takk for all oppmerksomhet på min 70 årsdag. 
Stor takk til Meldal menighet for boka.

Erik Syrstadvoll

LØKKEN
Søndag 24. september kl. 11.00 er det 

Diakoniens Dag på Løvbytunet.
Vi begynner med gudstjeneste i fellesstua og 

deretter blir det stort kaffebord. 
Vi får også kulturelle innslag - se etter plakater når 

det nærmer seg.

Dagen er gratis og det er ingen påmelding. 
For skyss - ta kontakt med diakon Magne 

på 97 40 12 80.
Vennlig hilsen Løkken diakoniutvalg.

Diakoniens dag i våre sokn:
MELDAL

Søndag 17. september kl. 11.00 er det 
Diakoniens Dag i Meldal kirke.

Etter en gudstjeneste med diakonalt preg, går vi til 
Grøtte bedehus, der det blir servert mat.

Vi får besøk - bli med og se hvem som kommer!
Og vi arrangerer leker for barna :)

Dagen er gratis og det er ingen påmelding. 
For skyss - ta kontakt med diakon Magne 

på 97 40 12 80.
Vennlig hilsen Meldal diakoniutvalg.


