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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:
Babymassasje
Oppstart 29. september kl. 12.00 - 14.00
Kontakt: Kim Terese Furuhaug

Meldal Barneklubb
7. september, kl. 18.00 i Grøtte Bedehus. 
Samling hver 14. dag. Kontakt: Kjetil Gunnes

Speider’n
Møtes annenhver tirsdag i partallsuker 
fra kl. 18.00 i Grøtte Bedehus
20. september, 4. oktober, 18. oktober osv.

Orkdal preSoul Children             
14. september kl 17.30 i Svorkmo Misjonshus 
Øving hver 14. dag
Kontakt: Eldrid Fagerli Susort, Svorkmo

Meldal Soul Children 
15. september kl 18-20 i Meldal Kirke
Øving hver 14. dag.

Meldal Soul Teens
15. september 19-21 i Meldal Kirke
Øving hver 14. dag.

Andakter på Meldal Helsetun
13. september, 4. oktober, 25. oktober, 
8. november og 22. november kl. 16.00.

Sangstund på Løvbytunet
20. september, 18. oktober og 15. november kl. 
17.00 i fellesstua.

Besøkstjeneste ved Meldal Helsetun
Hver onsdag kl. 15.00

Kaffe og sang i Sanitetsheimen
Tirsdag 13. september, mandag 3. oktober, tirsdag 
25. oktober og mandag 21. november kl. 11.00

Høstprogram for NMS
Lysglimt-møte 7. oktober kl 19.30 hos As-
trid og Arve Bjørkan.
NMS-basar i Grøtte bedehus 4. november 
kl 19.00

Høstprogram for Meldal Normisjon
2. – 4. september: Tur til Sula.
4. og 5. oktober: Møter med Bjørn Roger 
Karlsen i Grøtte bedehus, kl 19.00
30. oktober: Frokostmøte i Grøtte bedehus 
kl. 10.00
25. november: Tacokveld i Meldal kirke 
kl 18.00

HUSK
LysVåken-helg i Løkken kirke 26. og 27. 

november for 5. og 6. klassinger. 
Brev kommer i posten senere på høsten.



GUTTEN MED RØTTENE OG 
VINGENE
Av prost Dagfi nn Thomassen

En familie hadde tre sønner. De begynte tidlig å gå på ski, og 
mange sa at guttene var «født med ski på beina.» Mor og far støttet 
dem, kjørte dem på trening og fulgte dem opp så godt de kunne. 
Eldstemann hadde et særskilt talent, og han gjorde det veldig godt i 
skisporet. Mange så fort potensialet hans og valgte å satse på han: Han 
ble tatt ut til å være med på landslaget! Gutten var spesielt kjent for sine 
spurtegenskaper, og det gikk ikke lenge før han hadde blitt både norgesmester, 
verdensmester og olympisk mester. Gutten hadde glimt i øyet. Han bragte både humør og humor inn i 
langrennssporten. Han brukte også å erte konkurrentene sine litt; spesielt de som kom fra landet med blått 
og gult i fl agget. Han kunne også provosere med mye av det han sa og måten han sa det på. Likevel var 
han veldig populær. Han var en merkevare!

Etter en tid, mens de som hittil hadde satset på han fremdeles ønsket han på laget sitt, valgte gutten å gå 
sine egne veier. Han dannet sitt eget lag, reiste utenlands, spilte poker, trente litt mindre og omgav seg 
med «gode» venner. Han ville bruke vingene han hadde fått da han ble født. En morgen bråvåknet han. 
Han visste ikke med en gang hvor han var eller hva som hadde skjedd. Etter hvert husket han mer og mer. 
Røttene hans, mamma og pappa, kom på besøk. De hadde det vondt og gråt sammen. 

Da kom han til seg selv og sa: «Jeg angrer på det jeg har gjort. Jeg vet jeg har skuffet mange. Jeg har 
ikke vært det forbilde jeg burde. Jeg skal ta straffen min. Jeg håper å kunne bygge opp tillit igjen, men 
tillit kan jeg ikke kreve å få etter dette. Jeg skal arbeide hardt for å komme tilbake». 
Dette sa han uten noen ved siden av seg. Ingen advokat eller rådgiver satt sammen med han. Han satt 
der helt alene og svarte på spørsmålene. Alle kunne se at gutten var lei seg og hadde det vondt. «Gutten 
med røttene» hadde bråmodnet.

Imens satt lederne hans og de som støttet han i mange møter. I aviser, radio og på fjernsyn kunne vi dagen 
etter lese og høre om «gutten med vingene.» Mange mente mye om han, og det han hadde gjort. Flere 
gav kommentarer; også ordføreren der han hadde røttene sine og statsministeren i landet hvor han bodde. 
Folk ble spurt hva de mente om han og hvordan de trodde fremtiden hans ville bli. De som støttet han 
med penger ble også spurt.

Etter noen dager fi kk vi høre at mange ville fortsette å satse på han, selv om de var skuffet over det han 
hadde gjort. Likevel ville de ikke sparke en som lå nede. De sa at gutten nå trengte all den støtten han 
kunne få. Gutten ble glad. Han begynte straks å trene igjen, og vi fi kk se han gå på rulleski. Etter en tid 
stod han igjen øverst på seierspallen. Han var kommet hjem…..

Gutten med røttene og vingene. Han hadde begge deler i rikt monn. Jeg tror han visste det. Han kjente 
nok til både røttene sine og vingene sine. Han brukte vingene da han ville ut, og han fi kk bruk for røttene 
sine da han ville hjem. Røttene holdt fast da vingene sviktet. 
Gutten var som 
   «når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn,….»

Lykkelig er den som har røtter som holder når vingene ikke bærer…...
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VELKOMMEN TIL KIRKA!
Søndag 11. september – 17. søndag i treenighets-
tiden
Mark 5,35-43
Meldal kirke 11.00  
Vi feirer 50- og 60-års jubileum for Meldalskonfi r-
mantene. De inviteres til festgudstjeneste og etter-
lag. Gudstjenesten ledes av Thor Aas. Dagens offer 
går til menighetens eget arbeid.

Søndag 18. september – 18. søndag i treenighets-
tiden
Sal 38, 10-16
Meldal kirke 11.00  
Gudstjeneste ved diakon Magne Krogsgaard. Menig-
heten markerer Diakoniens dag. Dagens offer går til 
diakoniarbeidet i menigheten.

Søndag 25. september - 19. søndag i treenighets-
tiden
Luk 9, 57-62
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.
Denne søndagen innsettes ny prost i Orkdal kirke kl. 
11.00

Søndag 2. oktober – 20. søndag i treenighetstiden
Matt 18, 1-11
Løkken kirke 11.00 
Denne søndagen inviteres alle menighetens 4-årin-
ger til å motta «Min kirkebok 4». Familiegudstjeneste 
ved sokneprest Marita Hammervik-Owen. Dagens 
offer går til menighetens misjonsprosjekt i Mali. Kir-
kekaffe.
Meldal kirke 15.00 
Denne søndagen inviteres alle menighetens 4-årin-
ger til å motta «Min kirkebok 4». Familiegudstjeneste 
ved sokneprest Marita Hammervik-Owen og kirke-
kaffe i etterkant. Dagens offer går til menighetens 
eget trosopplæringsarbeid. 

Søndag 9. oktober – 21. søndag i treenighetstiden
Luk 12, 13-21
Meldal kirke 11.00 
Gudstjeneste ved Birger Foseide. Dagens offer går til 
Ebenezerhjemmet. 

Søndag 16. oktober – 22. søndag i treenighets-
tiden
Luk 10,25-37
Ingen gudstjenester i våre menigheter.

Søndag 23. oktober – 23. søndag i treenighets-
tiden
Matt 24, 35-44
Denne helga ferier vi leirgudstjeneste med årets 

konfi rmanter og konfi rmantenes familier på Mjuklia 
kl.12.00. 

Søndag 30. oktober – Bots- og bønnedag
Luk 15, 11-32
Ingen gudstjenester i våre menigheter. 

Søndag 6. november – Allehelgensdag
Luk 6, 20-23
Meldal kirke 11.00 
Minnegudstjeneste for våre to menigheter ved sok-
neprest Marita Hammervik-Owen. Vi inviterer pårø-
rende som har mistet noen det siste året spesielt til 
denne gudstjenesten og til kirkekaffe i Grøtte bede-
hus. Dagens offer går til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 13. november – 26. søndag i treenighets-
tiden
Luk 13, 10-17
Løvbytunet kl. 11.00
Forenklet høymesse ved diakon Magne Krogsgaard. 
Vi markerer Diakoniens dag. Etterfølgende samvær.

Søndag 20. november – Kristi kongedag
Joh 9, 39-41
Meldal kirke 11.00 
Gudstjeneste ved Birger Foseide. Dagens offer går til 
Normisjon Meldal. 

Søndag 27. november – 1. søndag i advent
Matt 21, 10-17
Løkken kirke 11.00 
Familiegudstjeneste ved sokneprest Marita Ham-
mervik-Owen. Deltagelse av Lys Våken-deltagerne. Vi 
inviterer alle 5.-6.klassinger til en spennende over-
natting i Løkken kirke denne helga. Dagens offer går 
til Det norske Bibelselskap. Kirkekaffe. 
Meldal kirke 19.00 
Lysmesse med og av årets konfi rmanter. Vi feirer en 
gudstjeneste ledet av sokneprest Marita Hammervik-
Owen. Menigheten er velkommen til å delta denne 
kvelden.
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Livets gang

Du kan også fi nne informasjon fra menighetene 
på vår facebookside og på www.kirken.no/meldal

Her legger vi jevnlig ut aktuelle saker 
og annonseringer. 

døpte
Løkken kirke:
10.07. Tobias Halgunset

21.08. Mathias Leraand Andreassen, Buvik kirke

Meldal kirke:
24.07. Sigrid Elisabeth Grytbakk Gjøås
24.07. Arn Eklid Hagestuen
24.07. Fredrik Sande Hilstad
24.07. Leander Lund
24.07. Jakob Resell
21.08. Jostein Høston Solem
21.08. Mari Solum Svinsås
21.08. Line Gunnesmo Engen

vigde
Løkken kirke:
13.08. Bente Svartbekk og Jon Terje Kirkaune

Meldal kirke:
09.07. Natasha Skjeldstadås Brekken og 
          Kim Christian Johansen Hofstad
16.07. Elisabeth Wangen og 
          Steinar Opøien Gjersvoll
20.08. Gunhild Resell og Yngve Ophaug

døde
23.06. Håkon Jostein Kleven f. 1932
27.06. Torgald Røe f. 1937
27.06. Tom Ove Hoel f. 1983
01.07. Johan Stavne f. 1922
07.07. Anne Kristin Aa f. 1960
17.07. Ola S. Rikstad f. 1927
05.08. Inge Voldøien f. 1942
12.08. Gjertrud Lie f. 1912
17.08. Gunvor Øyen f. 1940

Kirkevergen informerer

Status utvidelse av 
kirkegården på Bjørnli
Det er fl ere som spør om når 
kirkegården på Bjørnli kan 
tas i bruk til kistegravleg-
ging. Ting tar ofte lengre tid 
enn ønskelig. Vi fi kk bevilget 
kr. 200.000,- fra Meldal kommune til formålet 
for et år siden. Men prosjektet måtte behandles 
i helserådet, og nabovarsel måtte også sendes 
ut. Det gjenstår nå en behandlingsrunde i bispe-
dømmerådet. 
Hittil har vi også manglet egnet masse til formå-
let. Dette ser nå ut til å komme på plass. Vi har 
nå store forventninger til at dette kan bli gjen-
nomført i løpet av senhøsten. Jeg vil takke for 
tålmodighet.

Navnet minnelund
Det er noen forespørsler om minnelund på våre 
kirkegårder. Noen ønsker ikke at sine pårøren-
de skal måtte ha belastningen med å plante og 
stelle ved et gravminne etter seg. Da kan navnet 
minnelund være en aktuell løsning. Fellesrådet 
vil fremover vurdere om dette er aktuelt i Meldal 
og på Løkken. Det er fi nt å få noen innspill på 
dette fra dere.

Noralf

Igjen i år samler vi inn  julegaver til vår vennskapsme-
nighet i Sakussaare, Estland. Menigheten er fattig og 
tar med takk imot tørrvarer, toalett- og hygienesaker, 
leker (ikke brukte) og lys.
Kassene blir satt ut i alle 
våre kolonialbutikker på 
slutten av september og 
gavene samles inn og pak-
kes tirsdag 1. november.
Tusen takk for store og 
små gaver!

Våre menigheter sender hver måned et lite beløp til 
våre venner i Sakussaare til drift i kirka og til lønning av 
prest. Vi har virkelig bruk for fl ere fastgivere som 
gir 100 kr. pr. måned til konto 4260 10 13821.
På forhånd takk!

JULEGAVEINNSAMLING TIL SAKUSSAARE
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SOMMEREN I MENIGHETENE

Misjonshageselskap
Herlig vær for hageselskap 19. august! Mel-
dal viste seg fra sin beste side, og det gjorde 
Prestegårdshagen også! Vi hadde en susende 
fl ott åpning ved en dyktig kvintett fra Løkken 
musikkorps! Og fi re fl otte jenter, Kristine, Ka-
ren, Karen Sofi e og Hanne, gledet oss med 
vakker sang.

NMS i Meldal hadde invitert Øyvind Ulland 
Eriksen hit for å fortelle om to prosjekter i 
Thailand. Jeg tror alle kunne se for seg slums-
trøket under motorveien der Det norske Mi-

sjonsselskap driver barnehage midt i et ”boligområde”. Når 
barnehagebarna hentes hjem, kommer skolebarn og får 
leksehjelp. Her har mange barn og unge fått hjelp til å full-
føre skolen slik at de også kan komme videre og få utdan-
ning og dermed komme ut av fattigdommen! På brosjyren 
over prosjektene står det ”GI HÅP”, og det er nettopp det 
som skjer gjennom dette arbeidet. Vi ønsker NMS lykke til 
videre i Bangkok. På hagefesten sendte vi hatten rundt, og 
det kom inn over 4000 kr til dette arbeidet. Gode kaker og 
kaffe vanket det også. Tusen takk til alle som kom! Det er 
trivelig å se at folk koser seg når man har lagt arbeid i et 
slikt arrangement.
Anlaug Aas

Gudstjeneste i Laksøybygda.
Søndag 12. juni hadde vi gudstjeneste i Laksøyan Grendahus. Det var en fl ott og solrik dag og det var første gang 
noensinne et barn ble døpt i grendahuset.

Gudstjeneste på Nyplassen
Søndag 26. Juni var det friluftsgudstjeneste med dåp på det gamle 
kirkestedet på Nyplassen. Ingen sol men godt og varmt. Veldig spesielt 
med dåpsfatet fra Løkken kirke, som var brakt hit for anledningen. Fa-
tet ble laget ved smeltehytte her og var i bruk på dette kirkestedet for 
mer enn 300 år 
siden. 
Etter gudstje-
nesten var det 
bålkaffe og ser-
vering, tradisjo-
nen tro.
Takk til Lars Bir-
ger Aadland 
som var prest 

for anledningen, dåpsfamilie, historielaget for tilrettelegging, 
menighet og andre medvirkende som gjorde dette til en tri-
velig søndag på historisk grunn.
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SOMMEREN I MENIGHETENE

Speiderleir på Herøy
Fra 30.juli til 6. august 2016 arrangerte Nordre Nord-
land, Helgeland og Trøndelag krets av KFUK-KFUM spei-
derne leir på Herøy utenfor Sandnessjøen. 9 speidere 
og 3 ledere fra Meldal deltok med liv og lyst, og de er 
klar for å dra på leir neste år også.
Tre av de eldste (Maur) startet allerede tirsdag med å 
klargjøre leiren og de vart glad da resten ankom. Så var 
det to Maur som måtte være igjen og ta ned leiren.
Av aktiviteter kan vi nevne øksekasting, bueskyting, ut 
i kano. Haiken gikk over Åkervikfjellet og langs Døn-
namannen.  De overnattet ved foten av Dønnamannen 
under åpen himmel. 
Arnt var ute i Nordlandsbåt og fi sket sei som han lagde 
som han serverte som fi skesuppe til kveldsmat.
Speidere måtte gjennomføre ti oppgaver for å få leir-
merket, for eksempel være ute i regnet i bare badetøy i 
10 minutter, bli venn med ukjente speidere og sydd på 
leirmerket på skjorta på egen hånd.
Det var en dag som var markedsdag. Den ble en suk-
sess med  41.070 kr som resultat. Lokalbefolkningen skal 
ha en stor takk for dette resultatet som ble til på tre 
timer. Et annet navn på markedsdagen er Globalaksjon, 
som er speidernes solidaritets-prosjekt.  Og inntekten 
går i år til Sri Lanka

Skolestartergudstjeneste
Søndag 14.august var årets skolestartere invitert til 
Gudstjeneste. I Løkken kirke til kl.11.00 og i Meldal kirke 
kl.15.00. Det var spente skolestartere som møtte opp i 
begge kirkene og mottok ”Min kirkebok”, og da måtte 
det være bilde.

Sognepres ten 
snakket om den 
blinde Bartimeus 
og hadde in-
gen problemer 
med å få i gang 
en dialog med 
seksåringene. 
De fl este av dem 
tente også lys i 
lysgloben.

Pilegrimsgudstjeneste
Ca. 40 pilegrimer var med på denne gudstje-
nesten 24. juli i Meldal kirke, og prest for da-
gen, Thor Aas, fi kk litt hjelp da dagens bilbel-
tekster ble oversatt til både tysk og engelsk 
av to pilegrimer. Enkelte pilegrimer kom på 
hesterygg.
Gudstjenesten bar også preg av fem fl otte 
dåpsbarn med familier. 
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Takkeannonser

Neste nummer kommer 23. november - frist for stoff 4. november

MELDAL

Velkommen til gudstjeneste 18. september 
kl. 11.00 i Meldal kirke. 
Diakon Magne er liturg.
Etter gudstjenesten er det samvær i Grøtte 
Bedehus. Vi skal kose oss med sang, 
underholdning, suppe, 
loddsalg og kaffebord. 
Det blir en aldeles trivelig dag. 
For skyss - ta kontakt med diakon på 97401280

Hjertelig takk til Løkken menighet 
for fi ne roser på dagen min. 

Eli Vangen

Takk for gaver, blomster og hilsener på 95-årsdagen 
min. Takk til Meldal menighet for fi ne blomster.

Magnhild Steigedal

En varm takk til Løkken menighet 
for den fi ne boka jeg fi kk på min 70-årsdag!

Oddlaug Moen Krag

Tusen takk til Løkken menighet 
for den fi ne boka jeg fi kk på 70-årsdagen min! 

Gunhild Ingeborg Mogset

Takk til Meldal menighet 
for boka jeg fi kk på 70-årsdagen min.

Ragnhild Moe

Takk til Meldal menighet 
for den fi ne blomsten jeg fi kk på 97-årsdagen min.

Gudrun T. Storås

Takk for oppmerksomheten på min 80-årsdag, 
og takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk.

Margit Engen

En stor takk til alle som møtte fram, og for blomster 
og hilsener ved Ola S. Rikstad sin begravelse. 
Tusen takk for pengegave til Meldal helsetun.

Vi vil takke Meldal helsetun for omsorg og god pleie.
Arnt og Johanna Rikstad

Gunvor Blokkum
Øvrige familier

Takk for gaver, blomster og hilsener på 90-årsdag. 
Takk til Meldal menighet for fi n plante.

Joralf Halsetrønning

Hjertelig takk for vennlig oppmerksomhet og deltagelse 
ved Anne Kristin Aa`s bortgang og begravelse.

Familien

Takk til Meldal menighet 
for den fi ne planten jeg fi kk på 90-årsdagen min.

Gunnhild Dalseg

Ein stor takk til Meldal menighet 
for boka eg fekk på 70 årsdagen min.

Odd Svinsås

Takk for vennlig deltakelse, blomster og gaver i forbin-
delse med vår mor, Astrid Drugli, sin død og begravelse. 

Takk også til ansatte ved Meldal Helsetun 
for god og omsorgsfull pleie.
John Erik, Marit, Berit og Arne

Takk til Meldal Menighet 
for blomsten jeg fi kk på min 90årsdag. 

Reidar Kjerstadmo

Takk for blomster, helsingar og pengar til Flyktning-
hjelpa i samband med Torgald Røe si gravferd.

Marit

Takk til Løkken menighet 
for rosene jeg fi kk på dagen min.

John Furuhaug

Diakoniens dag i våre sogn:Diakoniens dag i våre sogn:
LØKKEN

I år feirer vi diakoniens dag på Løvbytunet 
søndag 13. november kl. 11.00
Vi begynner med en forkortet gudstjeneste 
v/ diakon Magne.
Deretter blir det stort kaffebord, fellessang, 
underholdning og loddsalg.
Hjertelig velkommen!

For skyss - ta kontakt med diakon på 97401280


