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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:
SPEIDERNE
møtes i Grøtte bedehus tirsdager i oddetallsuker 
kl. 18.00 - 19.30. 

ANDAKTER PÅ MELDAL HELSETUN
10. oktober, 24. oktober, 7. november, 21. november, 
5. desember kl. 16.00.

SANGSTUND PÅ LØVBYTUNET
17. oktober kl. 11.00 sammen med gudstjeneste.
14. november kl. 15.00.

BESØKSTJENESTE PÅ MELDAL HELSETUN
Hver onsdag kl. 16.30. 

KAFFE OG SANG PÅ SANITETSHEIMEN
9. oktober, 3. november og 20. november kl. 11.00.

MELDAL BARNEKLUBB
møtes i Grøtte bedehus mandager i partallsuker 
kl. 18.00.

Du fi nner informasjon 
fra menighetene på vår facebookside 

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

Neste nummer kommer ca 29. november. Frist for stoff 10. november.

Familieleir på Mjuklia
1. - 3. desember

MELD DEG PÅ!
nmsu.no

Basar i Grøtte bedehus 
fredag 6. oktober kl. 19.00. 
Anne Lise Landrø holder andakt. Sanginnslag.
Åresalg og trekning av gevinster på loddbøkene 
som vi har forhåndssalg av på butikkene. 
Mange fl otte gevinster! God kveldsmat! 
Velkommen store og små!

Fredag 3. november 
kl. 19.30. 
Lysglimt-møte hos 
Anlaug og Thor Aas. 
Velkommen!

LOVED ungdomsleder treningskurs
For ungdommer fra 13 - 18 år.
Tre tema over tre fredagskvelder. 
Arrangert av Acta.
20. oktober kl. 18.00, Grøtte bedehus
17. november kl. 18.00, Grøtte bedehus
1. desember kl. 18.00, Grøtte bedehus

Bibeltime i Grøtte bedehus
med Inger Berit Rødberg 
lørdag 28. oktober kl. 14.00.

Taco-kveld i Meldal kirkestue 
Fredag 24. november kl. 18.00.
Dette har blitt en tradisjon - ta med en venn eller to!
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Hilsen fra soknepresten

Lars Sperre er tilsatt som sokneprest i Orkdal prosti. Han 
skal gjøre tjeneste i Agdenes sokn, men en del av stillingen vil 

også bli knyttet opp mot soknene i Meldal 
og Løkken. Rent konkret betyr det at Sperre 
vil forrette om lag seks gudstjenester i året i 
Meldal/Løkken og likedan ha gravferdsuke 
annenhver uke i turnus med sokneprest 
Hammervik-Owen. Dette for å utjevne og 
bedre fordele arbeidsmengden mellom 
prestene i prostiet.

Har du noen gang kommet hjem og tenkt at: «Jeg skulle ha gjort noe eller sagt noe?» Kanskje har du, 
som meg, angret på måten du håndterte en situasjon på? Eller funnet den perfekte responsen lenge 
etter at du virkelig trengte den? Kanskje har du et ønske om å stå opp for det som er rettferdig? Skape 
endring til det bedre?

Denne høsten markerer vi 500 år siden Martin Luther spikret opp sine 95 teser på kirkedøra i den lille tyske 
byen Wittenberg. Disse 95 læresetningene som fi kk så store ringvirkninger at den utløste en reformasjon som 
dannet grunnlaget for vår kirke i dag. Den forandret også vårt gudsbilde og vår tro på en nådig Gud som vi alle har mulighet 
til å nærme oss. I hans nådige lys og kjærlighet er det 
rom for oss alle, fordi Jesus gav seg selv for oss og våre synder. Han krever ingen status, ingen gaver eller offer, men øser ut 
av sin veldige og utømmelige nåde. 

Det er ikke til å legge skjul på at arven etter Luther på mange måter er et tveegget sverd den dag i dag. I hans verk og skrifter 
fi nner vi hatefulle ytringer om enkelte grupperinger og retorikk så kald at det er til å bli mo i knærne av. 
Samtidig håper jeg vi kan verdsette at Luther tross alt kritiserte urettferdighet i sin tid, og det med rette. Men jobben den er 
langt fra over. Arven etter Luther, over alt annet må være denne. Å stå opp for urettferdigheten. Ikke bare den som rammer 
oss selv men alle mennesker.

Vi må spørre oss selv: Hva er så viktig for deg at du aldri vil slutte å stå opp for det? Hva må reformeres for at rettferdighet og 
fred skal gjelde for alle mennesker? Ikke en rettferdighet som bygger på våre menneskelige strukturer og vår maktbalanse, men 
Guds rettferdighet. Rettferdigheten som står på de marginaliserte og voldsutsattes side. Rettferdigheten som ikke hviler seg. 
Rettferdigheten som ikke sier seg fornøyd med at sånn er verden og slik er strukturene i den. 
Vi mennesker skylder hverandre å møte hverandre med åpenhet. Vi skylder hverandre å lytte til hverandres historier, sår og arr. Vi 
skylder hverandre å la oss endres av hverandre. Vi skylder hverandre å sammen på veien skape endring som alle nyter godt av.  

Marita

SALMEKVELD I MELDAL KIRKE TIRSDAG 31. OKTOBER KL. 19.00

Det er prostens ansvar å lede og fordele arbeidet i prostiet, og 
denne ordningen vil gjelde fra oktober. Sperre vil ha sin første 
tjeneste i Meldal kirke under høymessen søndag 15. oktober 
kl. 11.00. Da blir det anledning for menighetene til å bli bedre 
kjent med ham.
Sperre kommer fra Sandefjord og har vært prest i 20 år. Han 
har hatt fl ere stillinger i Nidaros bispedømme og kommer nå fra 
stillingen som kapellan i Ilen menighet i Trondheim. Vi ønsker 
ham hjertelig velkommen til tjeneste i Orkdal prosti!                                  

Prost Dagfi nn Thomassen
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Velkommen til kirka!
Søndag 8. oktober 
18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,14-17
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 15. oktober  
19. søndag i treenighetstiden
Luk 20, 45-21,4
Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved Lars Sperre. 
Denne dagen får vi mulighet til å bli bedre kjent med 
Lars som er tilsatt som sokneprest i Agdenes og skal 
ha noe av sin tjeneste i våre sokn. Dagens offer går til 
Meldal menighets misjonsprosjekt – Ebeneserhjemmet 
i Haifa. Kirkekaffe etter gudstjenesten. 

Tirsdag 17. oktober 
Hverdagsmesse
Løvbytunet 11.00 Hverdagsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita, diakon Magne og organist Gretha. 
Dagens offer går til menighetens eget diakoniarbeid. 
Etter gudstjenesten blir det kaffeservering og 
fellessang.

Søndag 22. oktober 
20. søndag i treenighetstiden
Joh 11,1-5
Meldal kirke 11.00 Denne søndagen inviteres alle 
menighetens 4-åringer til å motta «Min kirkebok 4». 
Familiegudstjeneste ved sokneprest Marita og organist 
Gretha. Dagens offer går til årets TV-aksjon – UNICEF. 
Kirkekaffe etter gudstjenesten.
Løkken kirke 15.00 Denne søndagen inviteres alle 
menighetens 4-åringer til å motta «Min kirkebok 4». 
Familiegudstjeneste ved sokneprest Marita og organist 
Gretha. Dagens offer går til årets Løkken menighets 
misjonsprosjekt i Mali. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Søndag 29. oktober 
Bots og bønnedag
Luk 13, 22-30
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Tirsdag 31. oktober 
Reformasjonsdagen
Meldal kirke 19.00 Vi markerer reformasjonsjubileet 
på selve Reformasjonsdagen med en salmekveld i 
Martin Luthers ånd sammen med lokale musikalske 
krefter. 
Organist Gretha og sokneprest Marita leder kvelden. 

Søndag 5. november 
Allehelgensdag
Matt 5,1-12
Meldal kirke 11.00 Minnegudstjeneste for våre to 
menigheter ved sokneprest Marita og organist Gretha.
Vi inviterer pårørende som har mistet noen det siste 
året spesielt til denne gudstjenesten og til kirkekaffe i 
Grøtte bedehus denne dagen. 
Dagens takkoffer går til Kirkens Nødhjelp. 

Søndag 12. november 
23. søndag i treenighetstiden
Mark 10, 28-31
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 19. november 
24. søndag i treenighetstiden
Matt 18,1-6.10-14
Løkken kirke 11.00 Gudstjeneste ved Lars Sperre. 
Dagens offer går til Sjømannskirken – Norsk kirke i 
utlandet. Kirkekaffe etter gudstjenesten. 

Søndag 26. november 
Kristi kongedag
Matt 25, 31-46
Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Marita og organist Gretha. 
Laila O. Syrstad og Sverre Loe deltar. 
Dagens offer går til NMS i Meldal. 
Kirkekaffe etter gudstjenesten. 

Søndag 3. desember 
1. søndag i adventstiden
Luk 4, 16-22a
Meldal kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Marita. Ny organist – Magnus Asplund – 
blir presentert for menighetene. Alle som har deltatt 
på Lys Våken denne helga bidrar i gudstjenesten. 
Vi inviterer alle 5. - 6.klassinger til en spennende 
overnatting i Meldal kirke denne helga. Dagens 
offer går til menighetens eget trosopplæringsarbeid. 
Kirkekaffe etter gudstjenesten. 



Løkken kirkegård
Sommeren er nå over, og høst-
aktivitetene for semesteret har 
startet.
Vi er også endelig i gang med 
utvidelsen av Løkken kirkegård.

Utvidelsen var første gang fore-
slått i 1972, slik at uttrykket ”ting tar 
tid” er veldig sann i dette tilfellet.

Drugli Maskin startet opp arbeidet 5. september. Leire 
og myrjord blir gravd bort før drenering, og ny jord 
med riktig struktur blir fylt opp etterpå.
Før gravplassen kan tas i bruk, må det ordnes med 
gress, ganger og gjerde. 
Vi må også foreta ei oppmåling av feltene.

Kistegravlegging vil da igjen bli mulig på Løkken, og det 
er vi veldig glade for. Vi vil takke politikerne i Meldal 
som var med på ei ekstrabevilgning på kr 200.000,- for 
å gjøre dette mulig.
Vi skal prøve å få plass til en skisse for utvidelsen i neste 
menighetsblad.

Etter at vi er ferdig med utvidelsen, vil arbeidet med 
navnet minnelund starte opp.

Noralf
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Kirkevergen informererLivets gang
døpte
28.05. Mari Skjuleng, Løkken kirke
25.06. Åsmund Stenberg, Nyplassen
25.06. Kåre Hallgeirson Jordet, Nyplassen
25.06. Mona Wold, Dovre kirke
09.07. Eskil Håpnes Bolme, Børsa kirke
13.08. Ola Hoset Hove, Meldal kirke
13.08. Kari Margrethe Lillemo, Meldal kirke
17.09. Størker Einum Wikan, Meldal kirke

vigde
08.07. Henriette Skogstad og Vegar Fyhn Stene
12.08. Tonje Hilstad og Magnus Sørløkk
19.08. Ragnhild Øyum og Kjell Inge Larsen
25.08. Monica Berg og Jon Inge Lo 
09.09. Lillian Samskott og Anders Convoy Løfaldli

døde
23.06. Gudrun Storås f. 1920
25.06. Tordis Kristine Wiggen f. 1930
28.06. Johanne Stenvik f. 1924
06.07. Rønnaug Kirsten Svinsås Olsen f. 1933
22.07. Ivar Nordsteien f. 1932
02.08. Erling Nils Møkkelgård f. 1933
07.08. Ruth Salberg f. 1925
11.08. Magda Haukli f. 1911
14.08. Anders Opøien f. 1937
14.08. Brit Agnes Halle f. 1945
25.08. Eline Moldjord f. 1924
11.09. Arnljot Ovesen f. 1951 Hverdagsgudstjeneste og 

sangstund på Løvbytunet
Vi samles for hverdagsgudstjenester tirsdag formiddag 
på Løvbytunet et par ganger i halvåret. 
Frivillige fra menigheten ordner med kaffe og noe godt å 
bite i til hver gang.  
Det tas opp et takkoffer til Diakoniutvalget. 
Gudstjenesten som skulle vært 3. oktober, er fl yttet til:

tirsdag 17. oktober 
kl. 11.00
Etter gudstjenesten blir det 
kirkekaffe og sangstund.

Marita Hammervik-Owen, prest
Magne Krogsgaard, diakon

TAKK FOR MINNEGAVE
Johan Syrstadeng gikk bort, 26. april 2017. Han 

var lærer i Meldal i mange år, og mange fi kk 
oppleve Johan gjennom skolen. Han var også aktiv 

innen kirke og menighetsliv. I forbindelse med 
begravelsen, ble det gitt minnegave til barne- og 
ungdomsarbeid i Meldal menighet. Menigheten 
ønsker å rette en stor takk for denne gaven! 

I Menighetsrådet ble det bestemt at gaven 
bl.a. skal brukes til dekorering av Krypten, 

ungdomsrommet i Meldal kirke. 
Menighetsrådet ønsker også å støtte barn og 
unge som vil delta på leirer og annet kristent 

barne- og ungdomsarbeid. Leir er et viktig bidrag 
i trosopplæringa for mange i menigheten! De som 
vil søke om støtte for leiravgift, kan rette søknaden 

til Meldal menighetsråd.
Hans Chr. Borchsenius, leder Meldal menighetsråd
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Gullkonfirmanter Løkken og Meldal
Høsten i våre menigheter bringer med seg mange tradisjoner. En av dem - som vi vet blir satt pris på av mange - er 
konfirmantjubileene. Vi inviterer alle som feirer 50 og 60 år siden de sto konfirmant i våre kirker. Jubilantene feiret med 
festgudstjeneste i Løkken kirke 27. august og 10.september i Meldal kirke. Fotograf Arnhild Myklegard tok fine gruppebilder av 
50-årskonfirmantene i etterkant av gudstjenestene. Ferden gikk så videre til Bergmannskroa hvor latteren satt løst, praten om 
tiden som har gått og minnene fra den gang de «sto for presten» var i høysetet. 
Hyggelig er det å vite at i tillegg til dette har også 70årskonfirmantene hatt et uformelt samlingspunkt denne sommeren. Bilder 
fra denne feiringa og bildene tatt av 60-års jubilantene har vi publisert på våre menigheters hjemmeside: www.kirken.no/meldal



Diakoniens dag ble markert i Meldal 17. september ved gudstjeneste og etterfølgende 
samvær i Grøtte bedehus. 
Tekst/Foto: diakon Magne Krogsgaard

Gudstjenesten hadde et diakonalt fokus, der mange bidro til at vi andre kunne rette øynene og ørene mot Jesus. Utover å 
feire dåp og nattverd var det med deltakelse av noen av våre nye sambygdinger fra Eritrea. De er 
eritreisk ortodokse kristne og sammen kunne vi be, lese og lovsynge Gud. De leste opp tekst og 
sa velsignelsen på deres språk, tigrinja. Det er utrolig fl ott å kunne dele troen selv om vi vanligvis 
har gudstjeneste på litt forskjellige måter. 
Både voksne og barn hadde pyntet seg og tatt på seg festdrakter, som de bruker i gudstjeneste. 

På det etterfølgende samværet ble det servert eritreisk mat, og det er spennende å smake litt 
andre smakssammensetninger enn det vi vanligvis spiser. Diakoniutvalget stilte med suppe, kaffe 
og gode kaker.
Anlaug Aas intervjuet Semhar Yemane Tekleab, som fortalte om deres tradisjoner vedrørende 
gudstjeneste; for eksempel at de fastet før gudstjenesten og at de tok av seg skoene før de gikk 
inn til gudstjeneste. Som kirkesamfunn er den eritreisk ortodokse mye eldre enn vår lutherske; den 
kan dateres helt tilbake til begynnelsen av 300-tallet.Tusen takk til diakoniutvalget og Anlaug Aas 
og alle andre som bidro i denne fi ne dagen.

(Bladet gikk i trykken før diakoniens dag på Løkken)
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Diakoniens dag i Meldal

Semhar Yemane Tekleab

Sangstund 4. november
Meldal diakoniutvalg inviterer til sangstund på 
Meldal Dagsenter 4. november kl. 11.00.
Tradisjonen tro blir det mye fellessang, utlodning, kaffe og kaker.
Hjertelig velkommen til ei koselig stund!
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Takkeannonser
Takk til Meldal menighet for blomsten 

jeg fikk på 85-årsdagen min.
Jon Lyngen

Takk for all oppmerksomhet og omtanke i forbindelse 
med min mor Tordis Kristine Wiggen sin bortgang. 

En stor takk til Meldal Helsetun 
for verdig pleie og omsorg til siste slutt.

Liv Marit m/familie

Jeg takker hjerteligst for boka jeg fikk 
fra Løkken menighet på min 70-årsdag.

Arve Slørdahl

Takk til Løkken menighet for blomsten 
jeg fikk på dagen min.

Gunnvor Lillemo

Takk til Løkken menighet for boka 
jeg fikk på 70-års dagen min. 

Per Terje Gravdal

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

Kjellrun Orre

Takk til Meldal menighet for planten 
jeg fikk på 91-årsdagen

Oddny Løkken

Hjertelig takk for all deltagelse ved 
vår mor Else Bergs bortgang. 

Takker også for god pleie og gaven til 
rehab. Meldal Helsetun.

Audhild, Gunnar Erik og Steinar m/familie

Takk til Meldal menighet for oppmerksomheten 
på min 80-årsdag. 

Arne Syrstad

Takk til Meldal menighet for den fine blomsten 
jeg fikk på min 91-årsdag.

Gunhild Dalseg

Takk til Løkken menighet for den fine planten 
jeg fikk på dagen min.

Laila Steigedal

Takk til Meldal menighet for den fine boka 
jeg fikk på 70-årsdagen min.

Arve Bjørkan

Takk til Meldal menighet for blomsten 
jeg fikk på min 98-årsdag.

Gudrun T. Storås

Hjertelig takk for vennlig deltagelse ved 
Magda Hauklis begravelse. 

Stor takk til Meldal Helsetun for god pleie og omsorg.
Kristen og Dordi m/ familie

Ingeborg og Erling m/ familie
Arvid og Sølvi m/ familie

Vår takk til Meldal menighet for vakre planter 
som vi fikk på dagene våre.

Maria og Knut

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

Leif Drugli

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og blomster i 
forbindelse med Erling N. Møkkelgårds 

bortgang og begravelse. 
Takk for pengegaver til korttidsavdelinga 

ved Meldal Helsetun. 
En stor takk til ansatte ved korttidsavdelinga 

for god og omsorgsfull pleie.
Målfrid

Unni og Rita m/ familier

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med 
Ruth Salberg sin bortgang og begravelse. 

En spesiell takk til betjening
 ved Meldal Helsetun 

for god pleie og omsorg.
Familien

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

Magne Nordvoll

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved 
Anders Opøien`s bortgang.  

Asbjørg 
Jon Egil og Turid m/familier

Takk for planta eg fekk frå Meldal menighet og 
alle helsingar eg fekk på 85-årsdagen min.

Nils Snoen

Takk for vennlig deltagelse, blomster og minnegaver i 
forbindelse med Nils Asbjørn Steigedal 

sin bortgang og begravelse.
Familien

Takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet ved 
Eline Moldjords bortgang og begravelse.

Sigurd
John Arnt, Wenke og Stig m/ familier


