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Dette skjer i menighetene våre:

Neste nummer kommer 3. oktober.
Frist for stoff 14. september.

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

skolestartergudstjenester
Vi feirer høstens skolestartere i

gudstjenestene søndag 12. august

Løkken kirke 
kl. 11.00

Meldal kirke 
kl. 15.00

Familie og venner 
er vel møtt!

Hagefest!
NMS i Meldal arrangerer hagefest 

med tema Misjon 
torsdag 16. august kl. 17.00.

Anne Lise og Jostein Landrø forteller 
fra Madagaskar. 

Anne Lise, og noen av ungdommene våre, 
bidrar med sang.

Kaffe og kaker serveres. 
Misjonsgave til arbeidet på Madagaskar.

Velkommen!

PS. Hvis dårlig vær, fl ytter vi til Grøtte bedehus.

foto: meldal.no

Speiderne
Etter sommerferien: Møtes i Grøtte Bedehus 
tirsdager i partallsuker kl. 18.00 – 19.30

Andakter på Meldal Helsetun
14. august, 28. august, 11. september og 
25. september kl. 16.00

Sangstund på Løvbytunet
21. august og 18. september kl. 11.00

Besøkstjeneste på Meldal Helsetun
Hver onsdag kl. 16.30. (Juli er besøksfri)

God sommer! 

Vi presenterer nytt konfi rmantkull  

søndag 19. august
Meldal kirke 11.00  - Løkken kirke 15.00
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ILD OG VANN
Ild og vann er grunnelementene for alt liv. Skapt av Gud på den 
første og andre skapningsdag. Lyset og vannet måtte på plass først! 
Siden har disse elementene fulgt jorden og jordens liv; til glede og 
trøst – til sorg og fortvilelse. Ilden og vannet har gitt oss gode dager 
med ”mykji lys og mykji varme.” Like fullt har disse elementene bydd 
opp til en annen dans, en dødsdans, med både inferno av fl ammer 
og tsunami av vann.

Bibelen er fylt av beretninger om ilden og vannet. Vi leser om 
brennende tornebusker, om glødende ildtunger om storfl om og hav 
som reiser seg. Vi leser om vannet som renser, helbreder og gir ny 
kraft til livet. Ild og vann. Begge kan gjøre sin nytt og skade.

Vi markerer ”Skaperverkets dag” her i Hermetikken idag. Skaperverket 
er ikke til salgs…. Ilden og vannet står i fokus, slik de gjorde det ved 
tidenes morgen. Vi har denne årlige gudstjenesten som en påminnelse 
om hvor viktig det er å ta vare på og forvalte livets grunnelementer. Millioner av mennesker kan fortelle om katastrofer når disse 
elementene kommer i ubalanse overfor hverandre. For mye og for lite. Begge deler er katastrofalt!

Kan dette være en ledetråd her: ”Nok er nok, og nok er best!” Vi kan lett nikke anerkjennende til dette. Ilden og vannet er i 
balanse; de lever godt sammen som det tvillingpar de er. Likevel: Hvor vanskelig er det ikke å leve etter denne ledetråden? Da 
tenker jeg ikke bare på de store hendelsene som vi selv ikke kan ta ansvar for, men like mye på de hverdagslige utfordringene 
som møter oss alle hver eneste dag. 

”Nok er nok, og nok er best!” Generasjonen før meg kan si mer om dette enn jeg kan. Generasjonen etter meg skylder vi å gjøre 
oppmerksom på denne ledetråden.  ”Mye vil ha mer.” Det er vår tids refreng. Hvem av oss merker ikke jaget, en higen, en trang 
etter mer? Mer penger, mer fritid, mer velstand. Vi er umettelige, selv om vi dypest sett er overmette. Det er magemålet vårt som 
er utfordringen vår; vi vil stadig lengre opp og lengre fram! Konsekvensen blir en rovdrift på moder Jord. På grunnelementene. 
På ilden og vannet. På lyset og livet. På alt det som en gang var overmåte godt. Såre godt. Fordi det var skapt av Han som ville 
alt og alle godt! Vi minner om noen tankevekkende ord fra en hustavle: 

”Moder jord har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet.” (Finn Wagle.)

Ild og vann. Ilden brenner. Vannet renner. Begge elementer fornyer og renser. Vi trenger dem sårt. I dag, i morgen, ja alle de 
dagene vår klode har foran seg. Ilden og vannet holder alt liv ved lag. Disse elementene er forutsetning for vekst og grøde. 
Derfor må de hegnes om, tas vare på og forvaltes. Elementene er gitt oss av Gud. Vi minnet hverandre om det for en stund siden:
”Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud.
 Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takke.”

Ordene tilhører Britt Hallqvist. De skal i dag stå der som et credo, en trosbekjennelse, på Skaperverkets dag. Allting er Hans. 
Allting er Guds. Vi kan snu dette utsagnet til en negasjon og si:  ”Intet er vårt.” Det betyr ikke at vi skal ligge unna, holde fi ngrene 
borte fra. Derimot betyr  ”intet er vårt” en pietet, en ydmykhet og en respekt overfor skaperverket; blomstene, fuglene, dyrene, 
menneskene. 
Ordet respekt betyr å se om igjen, se en gang til. Det ønsker vi å gjøre heretter! Se alt det skapte om igjen.
Se skaperverket en gang til. Det er nok å se på, nok å bli berørt av, nok å takke for. 
Og: Nok er best!

Prost Dagfi nn Thomassen
fungerende sokneprest i Meldal og Løkken menigheter

Hilsen fra prost Dagfi nn Thomassen

PRESTESITUASJONEN I MELDAL OG LØKKEN

Stillingen som sokneprest i Meldal og Løkken vil bli lyst ut igjen i uke 26. Tilsetting blir i bispedømmerådets møte 11.09.

Inntil ny sokneprest er på plass vil prost Dagfi nn Thomassen være fungerende sokneprest. Han treffes på tlf. 91512075. 
Mail: dt223@kirken.no
Audun Slettahjell og Birger Foseide vil forrette gudstjenester og begravelser i høst sammen med Lars Sperre.
Per Winsnes har ansvar for konfi rmantundervisningen.
Vi ønsker dem alle velkommen hit og vet vi har fått god kirkelig betjening i vakanseperioden.

dt
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Velkommen til kirkene våre!
Søndag 8. juli - 7. søndag i treenighetstiden
Luk 19,1-10
Løkken kirke 13.00
Gudstjeneste ved prestevikar Jonas Dahlberg, organist 
Jørgen Gustad og klokker Heidi Snuruås. 
Vi feirer dåp. Dagens takkoffer går til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 15. juli - 8. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 22. juli - 9. søndag i treenighetstiden
Joh 8,2-11
Meldal kirke 11.00
Pilegrimsgudstjeneste ved prestevikar Jonas Dahlberg, 
organist Magnus Asplund og klokker Monica R. Hellem. 
Vi feirer nattverd og dåp. Dagens takkoffer går til 
menighetens eget diakoniarbeid. Om været tillater det 
serveres det kirkekaffe i prestegårdshagen.

Søndag 29. juli - Olsok
Matt 18,21-35
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 5. august - 11. søndag i treenighetstiden
Mark 2,23-28
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 12. august - 12. søndag i treenighetstiden
Luk 12,1-3
Løkken kirke 11.00  
Vi feirer skolestarterne våre med familiegudstjeneste 
ledet av vikarprest Marita Hammervik-Owen, organist 
Magnus Asplund og klokker Heidi Snuruås. Dagens 
takkoffer går til menighetens trosopplæringsarbeid. 
Is og boller etter gudstjenesten.
Meldal kirke 15.00
Vi feirer skolestarterne våre med familiegudstjeneste 
ledet av vikarprest Marita Hammervik-Owen,
organist Magnus Asplund og klokker Heidi 
Snuruås. Dagens takkoffer går til menighetens 
trosopplæringsarbeid. Is og boller etter gudstjenesten.

Søndag 19. august - 13. søndag i treenighetstiden
Luk 12,41-48
Meldal kirke 11.00 
Vi presenterer det nye kullet med konfirmanter i Meldal. 
Gudstjenesten ledes av vikarprest Audun Slettahjell, Per 
Winsnes og diakon Magne Krogsgaard. Vi feirer nattverd. 
Dagens takkoffer går til menighetens konfirmantarbeid.
Løkken kirke 15.00
Vi presenterer det nye kullet med konfirmanter på 
Løkken. Gudstjenesten ledes av vikarprestene Audun 
Slettahjell, Per Winsnes og diakon Magne Krogsgaard. 
Vi feirer nattverd. Dagens takkoffer går til menighetens 
konfirmantarbeid.

Søndag 26. august - Vingårdssøndag
Luk 17,7-10
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 2. september - 15. søndag i treenighetstiden
Luk 10,38-42
Løkken kirke 11.00
Vi feirer 50- og 60 års jubileum for konfirmasjon på 
Løkken. Jubilantene inviteres til festgudstjeneste med 
påfølgende middag på Bergmannskroa. Vi feirer dåp. 
Gudstjenesten ledes av prostiprest Lars Sperre, organist 
Magnus Asplund og klokker Monica R. Hellem. Dagens 
takkoffer går til vår vennskapsmenighet i Sakusarree.
Offisiell innvielse av gravplassen etter gudstjenesten.

Søndag 9. september - 16. søndag i treenighetstiden
Matt 5,10-12
Meldal kirke 11.00 
Vi feirer 50- og 60 års jubileum for konfirmasjon i Meldal. 
Jubilantene inviteres til festgudstjeneste med påfølgende 
middag på Bergmannskroa. Gudstjenesten ledes av 
vikarprest Audun Slettahjell, organistvikar Gretha Loe og 
klokker Monica R. Hellem. Takkoffer.

Søndag 16. september - 17. søndag i treenighetstiden
Luk 7,11-17
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 23. september - 18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,5-13
Meldal kirke 11.00
Pilegrimer på tur. Gudstjenesten ledes av pilegrimsprest 
Einar Vegge, organist Magnus Asplund og klokker 
Monica R. Hellem. Vi feirer nattverd. Takkoffer.

Søndag 30. september - 19. søndag i treenighetstiden
Joh 7,14-17
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 7. oktober - 20. søndag i treenighetstiden
Mark 10,2-9
Løkken kirke 11.00
Gudstjeneste ved vikarprest Audun Slettahjell, organist 
Magnus Asplund og klokker Heidi Snuruås. 
Vi feier nattverd. Dagens takkoffer går til menighetens 
misjonsprosjekt i Mali.

Søndag 14. oktober - 21. søndag i treenighetstiden
Luk 16,19-31
Meldal kirke 11.00
Gudstjeneste ved vikarprest Audun Slettahjell, organist 
Magnus Asplund og klokker Monica R. Hellem. 
Vi feirer nattverd. 
Takkoffer.

Søndag 21. oktober - 22. søndag i treenighetstiden
Joh 12,35-36
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 28. oktober - Bots- og bønnedag
Luk 18,9-14
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.
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Kirkevergen informerer

Fra kirkeboka
Døpte
20.05. Olai Kvam Kårvatn, Meldal kirke
20.05. Håkon Lykkja, Meldal kirke
20.05. Trygve Einum Syrstad, Meldal kirke

Vigde
08.05. Mary Jennipher Santa Cruz Pachas og Terje Gjersvold

Døde
18.04. Sigurd Moldjord f. 1923
05.05. Olav Syrstadeng f. 1933
18.05. Ingeborg Resell f. 1926
18.05. Ove Romundstad f. 1959
19.05. Gisle Roger Muan f. 1958

* * * * *

Min salme
Jeg visste straks at «Min salme» blant mange vakre og 
solide, måtte bli «Dine løfter er mange, din trofasthet stor», 
nummer 539 i den nye salmeboka. Både tekst og melodi 
er av Sigurd Lunde, tidligere biskop i Stavanger.
Salmen gir uttrykk for takknemlighet, tro og tillit og sier 
mye om forholdet mellom Gud og oss: Gud som vår 
omsorgsfulle Far, Sønnen som ved sin død og oppstandelse 
gir oss nåde og tilgivelse, Den hellige Ånd som gir styrke 
til den som er svak. 
Livet har mange faser, og i en av mine faser ble denne 
salmen til stor trøst. Samme hvor vi bor, er det alltids noen 
som trenger din oppmuntring og hjelp, og at noen forteller 
at Gud elsker oss alle! 
Ta deg tid til å lese hele salmen. Og hvis du kan melodien, 
syng den gjerne! Den er frisk og lett og uttrykker glede!

Anlaug Aas

Salme 539
T/M Sigurd Lunde 1979

Dine løfter er mange, din trofasthet stor
Vi vil takke, vi vil lovprise deg

Du vår Skaper som elsker oss alle på jord
Og vet nøye om vår vandring og vei

Herre, led du oss frem
La oss bli til hjelp for dem

Som du viser oss trenger en hånd!
Gi oss lys til å se

Gi oss vilje til å be
Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!

Sannhets Ånd, vis oss klart hva som hindrer ditt verk
Vis oss synden så vi ser den er vår!

Hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden gjør sterk
At den rettferd som vi får, den består!

Omkved

Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt
At han lever nå og er her i dag!

At hans død og oppstandelse, slik han har sagt
Vil gi kraft og mot til den som er svak

Omkved

Dine gaver er mange, din nåde er rik
Herre, velg for oss de gaver du vil!

Hjelp oss bruke dem rett og forvalte dem slik
At det merkes vi er tent av din ild!

Omkved

Lær oss elske hverandre, og se hva det er
Du har ment med at vi bor der vi bor!

Hjelp oss vitne om Jesus for fjern og for nær
La ditt ord nå ut til hele vår jord!

Omkved

Gravplassene våre
Det er nå endring på navn fra 
kirkegård til gravplass. Dette er litt 
uvandt, men blir greit.

Først vil jeg rette en stor takk til 
de som deltok på vårdugnaden. 
Det var veldig godt oppmøte på 
begge gravplassene. Det ble en 
forskjønnelse både på Løkken og 
i Meldal.

Utvidelsen på Løkken
Utvidelsen av gravplassen på Løkken begynner å ta form. I 
disse dager kommer gjerde på plass. Dette er i impregnert 
materiale, og vil ikke bli malt/beiset før neste år. Tilsåing 
og opparbeidelse av grusganger kommer etter hvert. Frode 
og Heidi gjør en veldig bra jobb, og utnytter all tid når det 
ikke er gravlegging til dette arbeidet. 
Gravplassen vil bli offisielt innviet av prosten etter 
gudstjenesten 2. september. 
Jeg vil ønske dere alle en god sommer! 

Noralf
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Takk til sokneprest 
Marita

Jeg trodde nesten ikke mine egne ører da jeg fikk høre at vi 
skulle få en prest på 24 år.  En ung nyutdannet dame som 
sokneprest var noe helt nytt. 

Hun flyttet inn i prestegården sammen med sin mann og tok 
fatt på arbeidet med en ungdoms pågangsmot. Hun gledet 
seg til å bli kjent med folk og ble positivt overrasket over hvor 
stor plass kirka får i Meldal.
Marita kom ikke uforberedt for å prøve å finne sin plass. 
Hun hadde helt klare meninger om hva hun ville bety for de 
to menighetene, og hun var ikke redd for å prøve nye ting. 
Strikkegudstjeneste i Løkken kirke var helt på sin plass. Det 
var viktig for henne at alle følte seg vel når de kom til kirka, 
og hun holdt sine prekener på en naturlig og enkel måte, 
samtidig som det var viktig for henne at innholdet i tekstene 
kom tydelig fram. Hun synes at alle er like viktig, både barn, 
unge, voksne og eldre, og hun er ikke redd for å sprenge noen 
grenser. Jeg tror kanskje bading i Frillsjøen under Vinterlarm-
uka ble i tøffeste laget! Men det var viktig for Marita at også 
kirka markerte seg denne uka.
Så ble det familieforøkelse med den gleden og utfordringene 
det medførte. Ellinor har en stor plass i Maritas liv, men det 
er ikke sikkert at samfunnet er tilpasset en prest som er 
småbarnsmor. Heldigvis finnes det familie.

Marita har skaffet seg en stor vennekrets de åra hun har vært 
her. 
På salme- og kulturkvelden i Meldal kirke, som skulle være 
Maritas avskjed med menighetene, var det mange som tydelig 
ga uttrykk for at de var lei seg for at hun skulle slutte. 
Prosten, Kirkelig fellesråd og Menighetsrådene takket henne av 
og Greta Loe, Sverre Lo, Gunvor Hoset Lykkja og Emilie Wiger 
var med og gjorde denne kvelden til en stor takk til Marita. 
Selv ønsket hun at eventuelle andre gaver til henne skulle 
være et bidrag til det arbeidet som krisesenteret i Orkdal og 
omegn gjør.

Takk for det du har vært for Meldal og Løkken menigheter, 
Marita, og lykke til videre!

Aud Inger Kalseth

Pilegrim i Meldal

Det er høysesong for pilegrimsreiser på sommeren! 
Mange går pilegrimsleden til Nidaros, Trondheim, 
for å besøke hellig Olavs grav i Nidarosdomen.
I Middelalderen var Nidaros Nordens viktigste pilegrimsmål, og 
i dag er tradisjonen igjen vekket til live. I Norge kom arbeidet 
i gang i 1994, med å få merket pilegrimsleden fra Oslo til 
Trondheim. Den ble offisielt åpnet i 1997 av kronprins Haakon 
Magnus. Pilegrimsleden følger i hovedsak de samme veiene 
som ble brukt av pilegrimer i middelalderen. Leden er merket, 
og symbolet kombinerer severdighetsknuten med Olavskorset. 
Leden er både i Norge, Danmark og Sverige merket med 
St.Olavsvegenes merke.

Pilegrimene som går leden til Nidaros, opplever ofte å vandre i 
både ytre og indre landskap. Det ytre landskapet går i historiske 
fotspor, der tusenvis av pilegrimer har gått den samme veien 
til Nidaros. Veien i det indre landskapet kan arte seg nokså 
forskjellig, men mange søker nok å finne ro og komme 
nærmere Gud under en pilegrimsreise. I middelalderen var 
det viktig å oppsøke helgenenes graver, noe som ga dem 
en nærhet til det hellige og en bedre mulighet til å be om 
helgenenes forbønn. Mange søkte trøst, helbredelse og 
tilgivelse for sine synder. 

I vår arrangerte den kulturelle skolesekken i samarbeid med 
Pilegrimssenter Dovrefjell en pilegrimstur for 5.klassingene i 
Meldal og på Løkken. Turen gikk fra Hoel, langs pilegrimsleden 
via Uleberget og ble avsluttet i Meldal kirke. Vi spurte noen av 
deltagerne hva de husket best fra turen? 

Jon Ingstad forteller at de fant en klippe i skogen, sikkert 20 
meter rett ned. Pilegrimsprest Hans Jakob Dahl fortalte om 
planter og fugler, noe som var artig! 
Emilie Grefstad Landrø forteller at de lærte om forskjellige 
planter, lekte og hadde det gøy. I kirka fikk de ett pilegrimspass 
og en pin.
Avslutningen var i kirka, der de snakket litt om turen og hvorfor 
folk gjør dette; for å gjøre opp for seg. 

Takk til disse to som lærte oss om hvordan det kan oppleves 
å være pilegrim i Meldal. Så ønsker vi mange fine opplevelser 
for pilegrimer i Meldal i sommer!
22.juli er det pilegrimsgudstjeneste i Meldal kirke, velkommen 
til alle pilegrimer, om de har gått 50 meter eller 50 mil!

Grethe R. Rye
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Konfirmanter Meldal 12. mai 1968

50 års konfirmanter Løkken og Meldal

Fremste rekke: Aud Karin Røttereng, Bodil Reklev, Janne Kristin Kristensen, Irene Marie Furuhaug, Eli Oline Valstad, Randi Birgitte 
Engløkk, Pastor Olsen, Liv Inger Skjølsvold, Mary Ann Damli, Randi Gjønnes, Solveig Skjølberg, Elin Ingeborg Asbøll, Eva Christin 
Garberg, Kristin Tørset.
Andre rekke: Per Egil Berge, Geir Nergård, Brage Rindal, Jan Håvar Nordsteien, Odd Lundahaug, Borger Strand, Randi Saltnes, Liv Kari 
Fandrem, Marit Løfshus, Unni Grefstad, Bente Kristin Storeng, Gunn Kristin Børset, Ragnhild Løfshus, Arnstein Vada, Egil Bergsrønning, 
Tor Steigedal, Steinar Grefstad.
Tredje rekke: Gunnar Olav Høiby, Bjørn Egil Nordsteien, Geir Ove Storstein, Alf Egil Haugen, Lars Otto Sagvold, Jan Erik Bergsrønning, 
Ove Jørgen Snuruås, Odd Salberg, Rune Hilstad, Arthur Inge Hakvaag, Bjarne Kattem, Per Kristian Eriksen, Eirik Mosbakk.

Konfirmanter Løkken 5. mai 1968

Fremste rekke: Bjørg Auset, Aud Inger Myren, Marit Raaen, Anne Storås, Prest Olsen, Tove Tørset, Birgit Syrstad, Inger Berg, Anne 
Lisbeth Syrstadløkk.
Andre rekke: Tore Espåsløkk, Anne Marie Nergård, Marit Rikstad, Kjellfrid Stene, Arnhild Snoensgjelen, Marit Flotthagen, Oddlaug 
Mjøen, Dorthea Åshild Foss, Kari Johanne Moe, Ingunn Snoen, Gunnar Erik Wiger.
Tredje rekke: Arnfinn Hoem, Reidar Øystein Jordet, Odd Magne Løset, Arvid Stene, Stein Carlsen, Ottar Arne Samskott, Roy Drilen, 
Jann Ove Druglimo, Endre Kanestrøm, Erik Kvam.
Fjerde rekke fra venstre: Bjørn Volløyhaug, Magne Svinsaas, Ola Loe, Asbjørn Fossmo, Olav Samskott, Per Otto Yttervoll, Ola Lilleholt, 
Johan Gunnar Syrstadeng.
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Takkeannonser
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomsterhilsener og 

gaver til Norsk Luftambulanse ved 
Aud Beate Mosbakk sin bortgang.

Stig
Jon, Anne, Elin

Takk for oppmerksomheten på min 70 årsdag.
Kjell Hammer Raanes

Tusen takk for boka jeg fikk til min 70 årsdag.
Tordis L. Lium

Takk til Løkken menighet for blomster på 
90 årsdagen min. Takk også for alle andre hilsener, gaver og 

blomster på dagen.
Leif Svartbekk

Takk for den fine blomsterbuketten jeg fikk ifra 
Løkken menighet.
Magnar Steigedal

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og blomster i 
forbindelse med Olav Syrstadengs begravelse. Takk for 
pengegave til hjemmetjenesten ved Meldal helsetun.  

En stor takk til ansatte ved gr. 3 for god og omsorgsfull pleie. 
Bjørg m/ familie

Takk til Meldal menighet for boka jeg fikk på 
70 årsdagen min.
Ingeborg Haukli

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

Margot Meås

Takk for all blomster og vennlig deltagelse ved 
Marit Lindreitli sin bortgang og begravelse. 

En spesiell takk til Heimtun og korttidsavdelinga ved Meldal 
Helsetun for all omsorg og god pleie. 

Takk for pengegaven til trivselstiltak for ansatte på Heimtun.
Nils Jomar, Kristin, May Karin og Jon Ståle m/familier

Takk for all vennlig deltagelse ved Sigurd Moldjords 
bortgang og begravelse.

En spesiell takk til Solhagen AD for god pleie.
John-Arnt, Wenke og Stig med familier

Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk på 
80 årsdagen min.

Olav Bjørnås

Takk til Løkken menighet for planten jeg fikk på dagen min.
Gerd Bergsrønning

Vi takker for minnegaven i forbindelse med 
Trygve Bergfalls bortgang.

Meldalsbanken Arena

Takk til Løkken menighet for planten jeg fikk på dagen min.
Ingrid Kristine Granmo

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

Magnar Smehagen

Takk til Meldal menighet for boka jeg fikk på dagen min.
Oddmund Lund

Sommertur
28 deltakere var med på årets sommertur i regi diakoniutvalgene.

Vi hadde en fin tur, først til 
Thamspaviljongen, der vi fikk høre om 
historien til paviljongen og om dens 
reise fra USA til Norge. 
Deretter kjørte vi til Orkla Gjestebolig 
hvor vi spiste middag og drakk kaffe i herskapelige 
omgivelser. Synnøve Mjøen fortalte om 
den lokale perlen.

En stor takk til begge diakoniutvalg 
for gjennomføringen på en flott og 
vindfull dag.

diakon Magne

Herskapelige Orkla Gjestebolig som ble bygget av Orkla Grube-Aktiebolag i 1916.


