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”Alltid freidig når du går 
veier Gud tør kjenne, 
selv om du til målet når 
først ved verdens ende!
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Meldal menighetsblad

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 28. november
Frist for stoff 9. november.

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

Tradisjonell NMS-basar i 
Grøtte bedehus 
fredag 5. oktober 19.00.

Loddbøker med mange 
fi ne gevinster som f.eks. 
dukke med klær og 
seng, 
leketraktor, fem sekker 
ved, for å nevne noe.
Lopper - folk oppfordres 
til å ta med en brukt ting 
som blir solgt til inntekt 
for NMS.
Lykkehjul med store vinnersjanser. 
God kveldsmat.
Velkommen til en trivelig kveld!

*****
Lysglimtmøte hos Tove Reklev Stene 
fredag 2. november klokka 19.30.

salme- og kulturkveld
 ALLEHELGENSDAG

meldal kirke 4. november 19.00

5.- og 6.klassinger!
LysVåken-helg i Løkken kirke

1. - 2. desember
Invitasjoner kommer!

Meldal Barneklubb
1. oktober, 15. oktober, 29. oktober, 12. november 
og 26. november. Grøtte bedehus kl. 18.00.

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

Andakter på Meldal Helsetun
9. oktober, 23. oktober, 6. november og 
20. november kl. 16.00.

Sangstund på Løvbytunet
16. oktober og 13. november kl. 11.00 på fellesstua.

Besøkstjeneste på Meldal Helsetun
Hver onsdag kl. 16.30. 

Kaffe og sang i Sanitetsheimen
1. oktober, 29. oktober og 21. november kl. 11.00.

Innpakking av julegaver til Sakussaare
13. november kl. 17.00 i Sentrumskafeen.

24., 25. og 26. oktober kl. 19.30
Tre Bibelmøter med Inger Brit Rødberg 

i Grøtte bedehus.

23. november kl. 18.00. 
Tacokveld i Meldal kirke.



Som vi sår, skal vi høste
Når høsten har kommet, kan det være godt å se tilbake på en fi n sommer. Og hvilken 
sommer vi fi kk i år, med mye godvær og varme. Jeg håper mange er fornøyd med 
sommerens opplevelser, enten vi var mest hjemme eller bortreist i ferien. Dessverre 
hadde varmen og godværet også en bakside. Vi som besøkte Østlandet, la merke til at 
avlingene der ikke var slik de burde. Fra fl yet kunne vi se at jordene var tørre, og nede 
på bakken var det tydelig at kornet hadde vokst langt mindre enn det pleier.
 

Hva var årsaken til dette – jo, det fi ne og varme sommerværet. I tillegg fortalte 
eksperter om andre og mer alvorlige årsaker, og la vekt på at sommervarmen nok også 
hadde med klimaendringer å gjøre. Dette satt det hele i et større perspektiv for oss, og 
førte til at vi ikke bare tenkte positivt om sommervarmen. I tillegg begynte fl ere å tenke 
på hva som kan skje videre – om det blir fl ere slike somre med dårlig avling og nødslakt? 

Sånn vil vi jo ikke ha det, og derfor bør vi foreta oss noe for å unngå nettopp det. Det er naturlig at vi reagerer 
på denne måten, samtidig som vi lever i en virkelighet der det haster å begrense klimaendringene. For det er vi som 
lever nå som kan bidra til at dette lykkes. 

 Inger Hagerup skrev i diktet ”Vær utålmodig menneske”: 
”Livet er ikke bare hus og mat og penger. Vi er bestandig på vei, bestandig et stykke lenger, alltid på vei mot 
menneskehetens seir eller nederlag. Det haster, det haster i dag! Vær utålmodig, menneske! Sett dine egne spor! 
Det gjelder vårt evige, korte liv. Det gjelder vår jord.”

  På denne måten setter Inger Hagerup oss inn i en viktig sammenheng – som del av et fellesskap der vi alle 
har ansvar. Dette perspektivet er viktig i forhold til krig og fred, rettferdighet og menneskerettigheter, men også når det 
gjelder klimadebatten. For vi har alle et ansvar også her, og vi må begynne med oss selv; tenke på vårt eget forbruk 
og hvordan vi kan bidra.

 I kristen sammenheng henger dette sammen med det såkalte forvalteransvaret – et ansvar den enkelte av oss 
har fått for å ta vare på skaperverket og gi det videre til kommende generasjoner. Dette ansvaret ble gitt til de første 
menneskene i begynnelsen, da Gud skapte himmel og jord. På denne måten viste Gud sin kjærlighet til det skapte, 
men ga også menneskene tillit ved å gi dem oppgaven med å ta vare på og levere videre. Dette ansvaret har nye 
generasjoner over hele verden hatt, og nå er det vi som har ansvaret. Statsledere prøver å fi nne løsninger og fastsette 
klimamål – men det viktigste ansvaret har du og jeg, her og nå.

 I Det nye testamente kan vi lese fortellinger som er skrevet for svært lenge siden. For å forstå dem, må vi gjerne 
tolke innholdet i overført betydning. Da kan fortellingene også kan treffe oss, i en helt annen kultur et helt annet sted 
i verden. Dette gjelder også det apostelen Paulus skriver i Galaterbrevet 6:7: ”La dere ikke føre vill! Gud lar seg ikke 
spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.” 

I dette ligger det en viktig påminnelse til oss, om at våre handlinger kan få sine følger – at det vi bidrar med 
kan få sine konsekvenser. La oss huske på dette, når vi tenker på hvorfor sommeren ble så varm. Så skal vi bevege oss 
videre gjennom en høst og inn i en framtid som vi alle har et ansvar for.
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Hilsen fra prostiprest Lars Sperre

SANGSTUND

Meldal diakoniutvalg inviterer
til sangstund på 
Meldal aktivitetssenter 
lørdag 13. oktober kl. 11.00.
Underholdning, kaffe og kaker.
Velkommen!

JULEGAVER TIL SAKUSSAARE
Også i år samler vi inn gaver til vår 
vennskapsmenighet i Sakussaare i Estland. 
Kassene settes ut i butikkene i oktober, og 
samles inn 13. november.

Tusen takk for alle gaver som legges i kassene! 
Det er virkelig bruk for din hjelp.

_____________________________
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Velkommen til kirkene våre!
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. 
Takkoffer 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 til Kirkens Bymisjon.

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.

Søndag 4. november - Allehelgensdag
Matt 5,13–16 
Meldal kirke 11.00
Minnegudstjeneste for våre to menigheter ved vikarprest 
Audun Slettahjell, organist Magnus Asplund og klokker 
Monica R. Hellem. Vi inviterer spesielt pårørende som 
har mistet noen det siste året til denne gudstjenesten. 
Kirkekaffe i Grøtte bedehus. Takkoffer til diakoniarbeidet i 
menigheten.

Søndag 11. november – 25. søndag i 
treenighetstiden
Matt 14,22–34 
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 18. november - 26. søndag i 
treenighetstiden
Joh 9,1–7.35b–38
Meldal kirke 11.00
Gudstjeneste ved prostiprest Lars Sperre, organist 
Magnus Asplund og klokker Monica R. Hellem.
Takkoffer til Ebenezerhjemmet i Haifa.

Søndag 25. november - Kristi kongedag
Matt 25,1–13
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 2. desember – 1. søndag i adventstiden
Matt 21,10–17 
Løkken kirke 11.00
Familiegudstjeneste ved prostiprest Lars Sperre, organist 
Magnus Asplund og klokker Heidi Snuruås. Alle som har 
deltatt på Lys Våken denne helga bidrar i gudstjenesten. 
Kirkekaffe etter gudstjenesten. Takkoffer til menighetens 
eget trosopplæringsarbeid. 

Tirsdag 4. desember - Adventsstund
Meldal kirke 09.15
Adventsstund for barnehagebarn ved diakon Magne 
Krogsgaard, organist Magnus Asplund og klokker 
Monica R. Hellem. 
Barna fra Grefstad, Å og Storås barnehage er invitert.

Løkken kirke 11.00
Adventsstund for barnehagebarn ved diakon Magne 
Krogsgaard, organist Magnus Asplund og klokker Heidi 
Snuruås. 
Barna fra Løkken barnehage er invitert.

Søndag 9. desember – 2. søndag i adventstiden
Joh 16,21–24
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Utvidelsen av 
Løkken kirkegård vigslet
Søndag 2. september ble utvidelsen av 
Løkken kirkegård vigslet. 
Utvidelsen består av 63 kistegravplasser.
Vigslingen ble foretatt i etterkant av gudstjenesten 
for konfirmantjubileet av prost Dagfinn Thomassen.
Prostiprest Lars Sperre samt de som deltok i 
gudstjenesten, ble også med på vigslingen.
Etterpå ble det servert kaffe i kirkestua.
Endelig har også Løkken menighet fått en kirkegård 
som kan brukes av alle.
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Kirkevergen informererFra kirkeboka
LØKKEN
Døpte

08.07. Nicolai Dahle Damli
08.07. Mille Myklegard
08.07. William Oladimeji Abel
04.08. Imre Aleksander Krogstad
05.08. Loke Caspian Paulsen Thorsø, Orkdal kirke

Vigde

21.07. Eva Helen Olsen og Marino Loe
04.08. Kristine Brungot og Olav Werner Reberg
18.08. Else Marie Svinsås og Odd Magne Aursand
08.09. Therese Berger og Rune Andre Naalsund Vidvei

Døde

06.07. Ragnar Johan Lunde f. 1951
06.08. Sønny Kapstad f. 1954

MELDAL
Døpte

22.07. Henrik Resell
22.07. Mats Dalsegg Frøseth
22.07. Theodor Lo
22.07. Eirik Groeggen
09.09. Johannes Syrstad Saltrø

Vigde

21.07. Marit Riiber og Rolf Erik Blokkum
18.08. Eva Melgård og Halvard Bakk

Døde

09.07. Borghild Resellhagen f. 1922
15.07. Karen Pauline Rikstad f. 1918
20.07. John Berg f. 1935
22.07. Jorid Tove Wangsmo f. 1950
08.08. John Eyvind Berge f. 1963
19.08. Liv Olli Haugen f. 1951, Horg kirke
08.09. Brynhild Stavne f. 1921

Kronerulling for 
«Navnet minnelund» 
på Løkken og Meldal

Vi er mindre stedbunden 
i dag i forhold til tidligere. 
Dette medfører at det ofte er 
vanskelig å kunne følge opp 
et gravsted med planting, stell 
og vanning fra en annen kant 
av landet. Dette gir mange dårlig samvittighet. Slik skal 
det ikke være.
Det er mange henvendelser vedrørende navnet 
minnelund. Mange er også litt usikker på hva navnet 
minnelund er.
Navnet minnelund er at en i stedet for et ordinært 
gravsted, har en felles stein for et urnefelt.  Det er 
mulig å søke fellesrådet om unntak for å kunne gjelde 
kistegrav når det er spesiell grunn for det. 

Det vil bli et engangsbeløp for hver navneplate, og 
festeavgift etter 20 år. Reservasjon ved siden av en 
urne utløser festeavgift. Pårørende slipper da utgifter 
til gravstein og gravstell. Pris på engangsbeløpet er 
vanligvis mellom 10- og 15.000,-. Dette er ikke fastsatt 
av fellesrådet ennå.

Arbeidet med å få ordnet navnet minnelund ble 
stoppet da vi ikke fi kk midler til dette i budsjettet. For 
at dette skal kunne realiseres er vi avhengig av gaver/
kronerulling. Vi har allerede fått gaver fra LHL Meldal 
og Meldal seniordans. Stor takk til dere!
Fondskonto til gave minnelunder er: 
Løkken 4260 71 99218 og Meldal 4260 46 37435. 
En fi n måte å få inn slike midler på, er f.eks minnegave i 
forbindelse med begravelser.

Navnet minnelund ved Orkdal kirke ser slik ut:
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Gullkonfirmanter Løkken og Meldal
Menighetene inviterer hvert år alle 50- og 60 års konfirmanter til festgudstjeneste. 

I år ble disse feiret i Løkken kirke søndag 2. september, og i Meldal kirke søndag 9. september. 
Etter gudstjenestene var det samvær med middag og kaffe på Bergmannskroa, Løkken Verk.

Fotograf Arnhild Myklegard foreviget gullkonfirmantene.  
Bilde av 60s års konfirmantene publiseres på vår 

hjemmeside kirken.no/meldal, og på facebook ”Meldal og Løkken menigheter”.
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Hill deg, Frelser og forsoner!
Verden deg med torner kroner,

du det ser: jeg har i sinne
rosenkrans om kors å vinde,
gi meg dertil mot og hell!

Hva har deg hos Gud bedrøvet,
og hva elsket du hos støvet,

at du ville alt oppgive
for å holde oss i live,

gi deg til oss fullt og helt?

Kjærligheten, hjertegløden
sterkere var her enn døden.
Du for vår skyld alt forsaker,

og i lydighet du smaker
korsets død i alles sted.

Akk, nå føler jeg til fulle
hjertets hårdhet, hjertets kulde!

Hva sprang ut av disse fjelle
navnet verdt til å gengjelde,

Frelser, all din kjærlighet?

Dog jeg tror: Av dine vunder
vell sprang ut til stort vidunder,

mektig til hver sten å velte,
til et isberg selv å smelte,

til å tvette hjertet rent.

Derfor ber jeg deg med tårer:
Led den inn i mine årer,

floden som kan klipper velte,
floden som kan isberg smelte,
som kan blodskyld tvette av!

Du som har deg selv meg givet,
la i deg meg elske livet,

så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker

er den dype sammenheng.

Ja, jeg tror på korsets gåte
gjør det, Frelser, av din nåde.
Stå meg bi når fienden frister,

rekk meg hånd når øyet brister,
si: Vi går til Paradis!

Min favorittsalme er nok «Hill deg, Frelser og forsoner» av 
Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Nr 173 Norsk Salmebok.
Det er en salme som stiller spørsmålet om hvorfor i 
all verden Jesus ville dø for oss? Salmen belyser vår 
utilstrekkelighet og vår avhengighet av Jesu kjærlighet. 
Når vi erkjenner at vi ikke er perfekte og ikke kan frelse 
oss selv, stråler Jesu kjærlighet mot oss og varmer helt inn. 
Og du trenger ikke være perfekt; du skal bare være deg 
selv og med takk ta imot nåden Jesus viser deg: At han 
vant over døden så du kan få evig liv.
Strofene har en utvikling over seg, der vi starter med 
undringen og via erkjennelsen til slutt lander i nåden. Det 
er en måte å skrive sanger på som jeg liker veldig godt, 
og kombinert med en sterk melodi av Caspar Christian 
Hoffmann, gjør den inntrykk på meg, år etter år.

diakon Magne Krogsgaard

Min SalmeFørsteklasses gudstjeneste
12. august feiret våre menigheter skolestarterne med en 
førsteklasses gudstjeneste både på Løkken og i Meldal. 
På gudstjenesten ble det delt ut ”Min kirkebok 6”, og 

etterpå ble det servert boller og is til kirkekaffen.
Vikarprest Marita Hammervik-Owen og menighetspedagog 

Heidi Snuruås hadde ansvaret for denne gudstjenesten.

Skolestartere Løkken kirke

Skolestartere Meldal kirke

Åpen Meldal kirke 
sommeren 2018

Med stadig økning i antall pilegrimer som går leden 
gjennom Meldal, har det lenge vært ønskelig med mer 

tilgjengelig kirke, som er åpen også på helg.

Meldal kirke er åpen på dagtid hverdagene gjennom 
sommeren når kirkegårdsarbeider er på arbeid, men på 

helgedager har den vært stengt, foruten på 
gudstjenestetidspunkt.

I sommer har Meldal kirke vært holdt åpen også på helg 
takket være frivillige.

Takk til Gunbjørg Loe Sørløkk, Kjetil Gunnes, 
Berit D. Blokkum, Anlaug Aas, Grethe R. Rye, Helene K. 

Lykkja, Inger S. Ofstad, Harald M. Skagemo og 
Edvin Inge Syrstad!
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Takkeannonser
Tusen takk for all oppmerksomhet i forbindelse 

med min 70 årsdag. 
Spesiell takk til Meldal menighet for boka jeg fikk.

Asle Birger Bjørgen

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med 
Ingeborg Resells bortgang og begravelse. 

Takk til Solhagen AD for god pleie.
Familien

Tusen takk for boka jeg fikk på 70 årsdagen min.
Gunnar Melgård

Hjertelig takk for vennlig deltakelse og blomsterhilsener, og 
takk til Løkken menighet for de fine rosene 

på dagen min.
Gunvor Lillemo

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

Målfrid Skamfer

Takk til Løkken menighet for planten jeg fikk 
på  91 årsdagen min.

Asbjørn Solli

Takk for boka jeg fikk på dagen min.
Eirik Storholt

Takk for ei veldig fin gavebok fra Meldal menighet! 
Både tekst og bilder gir gode opplevelser.

Anlaug Aas

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

Anders Druglitrø

Takk til Meldal menighet for den fine planten jeg fikk 
på min 85 årsdag.

Odd Aa

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og blomster i 
forbindelse John Bergs bortgang og begravelse. Takk for 

pengene til Meldal Helsetun, og en stor takk til ansatte ved 
gruppe 1 andre etasje for god og omsorgsfull pleie.

Margit m/ familie

Takk til alle som husket meg med gaver, blomster og 
hilsener på 85 årsdagen min. 

Takk til Meldal menighet for blomsten.
Anne Hess

Tusen takk til Meldal menighet for boka 
jeg fikk til min 70 årsdag.

Astrid Krogstad

Takk for oppmerksomheten på 90 årsdagen min.
Asbjørg Skjuleng

Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger 
på 95 årsdagen min.

Takk til menigheten for planten jeg fikk. 
Einar Ree

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

Turid Langsetflott

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

Ola Blokkeskar

Takk til Meldal menighet for planten 
jeg fikk på min 92 årsdag.

Gunhild Dalseg

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

Olga Ingstad

Takk til Meldal menighet for planten 
jeg fikk på 85 årsdagen.

Kari Drugli

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

Leif Drugli

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

Erling Stokkli

Takk til Løkken menighet for planten 
jeg fikk på min 90 årsdag.

Olaf A. Mjøen

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet i 
anledning Borghild Resellhagen sin bortgang og begravelse. 
En spesiell takk til Meldal helsetun for omsorg og god pleie. 

Takk også for pengegaven til Ebenezerhjemmet.
Sigrun og Kristin m/ familie  

Takk for all vennlig omtanke, besøk, blomster og deltagelse 
ved Ove Romundstad sin død og begravelse. 

Takk for pengegaver til Orkdal og omegn kreftforening. 
Bente m/ familie

Turid og Magnar m/ familie

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

Olga Mjøen

Takk til alle som husket meg på dagen min. 
Takk til Meldal menighet for planten jeg fikk.

Gerd Skjølseth

Takk til Meldal menighet for blomsten jeg fikk på min 
80 årsdag. En takk også til Dalguten IL for blomsten jeg fikk.

Helge Skogseth


