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                                                                                       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 27. november.
Frist for stoff 8. 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: post.meldal@kirken.no
Hjemmeside: www.kirken.no/meldal

Meldal Barneklubb

Meldal barneklubb vil også i høst invitere til 
samling i Grøtte bedehus, annenhver onsdag 
kl 18. Etter noen sonderinger har vi valgt å ha 
barneklubb på onsdag, dette for å få litt hjelp 
av noen ungdommer! Håper at det kan passe 
de fl este. Datoene for høsten er: 18.09., 2.10., 
16.10., 30.10., 13.11. og 27.11. 

Speiderne

Møtes i Grøtte Bedehus tirsdager i partallsuker 
kl. 18.00 

Andakter på Meldal Helsetun

8. oktober, 22. oktober, 6. november (med 
deltakelse av biskop Herborg Finnset) og 19. 
november kl. 16.00

Sangstund på Løvbytunet

15. oktober og 12. november kl. 11.00 i 
fellesstua.

Besøkstjeneste på Meldal Helsetun

Hver onsdag kl. 16.30. 

Kaffe og sang i Sanitetsheimen

7. oktober, 28. oktober og 18. november kl. 
11.00

Innpakking av julegaver til Sakussaare

13. november kl. 17.00 i Sentrumskafeen

Vi har også en snapchat-profi l - 
søk på ”kirkaimeldal”

MINNEGUDSTJENESTE
 ALLEHELGENSDAG

meldal kirke 3. november 19.00

Møte med Inger Brit Rødberg. Onsdag 30. oktober, 
kl 1930, Grøtte bedehus.
 
Taco kveld med besøk fra ACTA. Fredag 15. novem-
ber, Kl 1800, Meldal kirke, kjellerstua.
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Når vi i nyhetene ofte hører ordet «krise» i 
ulike sammenhenger og hører om endringer i 
samfunn og miljø, er det utfordrende å ta inn 
over seg disse endringene. Benekting er en av 
våre alminnelige forsvarsmekanismer og det er 
ofte enklere å ta avstand, enn å agere etter det. 
Men når vi har mulighet til gjøre endringer til 
gagn for mennesker rundt oss, skal vi gjøre det. 
Vi skal ikke være vår egen lykkes smed, vi skal 
smi lykke for hverandre. 

Vi makter å gjøre forskjellige ting og innimellom 
vet vi at «dette får jeg ikke til». Men du trenger 
ikke få til alt – du trenger ikke være flink til alt. 
Ta med Gud i regnskapet, for han har skuldre 
som er mye større enn våre og han klarer å 
bære mer enn oss. Gud kan gjøre en forskjell og 
han hører bønn! Det er flere eksempler i Bibelen 
på at han handler på menneskers bønn. Og det 
er bruk for dine bønner. 

Her får du noen forslag til emner du kan be 
for: at våre konfirmanter i Meldal og Løkken 
må få glimt av Gud, at våre nye menighetsråd 
må styrke menighetene, at det nye kirkelige 
fellesrådet i Orkland må forvalte materiell og 
ansatte på beste måte, at mennesker verden 
over må hjelpe til bedring av miljøet, at 
ensomme må oppleve at Gud er hos dem, at 
flyktninger må slippe å være flyktninger.
Så min bønn til deg er: Velg to av disse 
bønneemnene og be for dem. Gud hører bønn. 
Hvis alle som leser dette velger to emner, blir 
det til mange bønner.

Hvis du synes det er vanskelig å be eller du er i 
tvil om hvordan du gjør det, fant jeg litt hjelp i 
boka «157 bønner» (som for øvrig er en super 
gave til en ungdom du kjenner):

Hvordan starte en bønn?
En vanlig måte å starte en bønn på, er å bruke 
et av Guds navn. Det kan for eksempel være Far, 
Herre, Mester, Jesus, Jesus Kristus, Hellig Ånd 
eller Gud.

Hvordan avslutte en bønn?
Du kan avslutte med «amen». «Amen» er 
hebraisk, og betyr: «La det skje».

Må jeg folde hender?

Nei, men det 
kan være til god 
hjelp. Det kan 
hjelpe deg å 
konsentrere deg. 
Det er dessuten 
fint at når 
hendende dine er 
foldet i bønn, og 
tomlene ligger 
over hverandre, 
så former de et kors. En annen, gammel måte 
å be på, er med åpne håndflater, eller løftede 
hender. Det kan være en måte å vise med 
kroppen at du vil være åpen for det Gud vil gi 
deg.

Skal øynene være åpne eller lukket?
Dette kan du velge helt selv. Det er lettere å 
konsentrere seg når man lukker øynene sine. 
Men veldig dumt å gjøre det hvis man for 
eksempel sykler.

Må jeg snakke?
Du må ikke si ordene du skal be ut høyt, du 
kan fint si dem inni deg. Det er kanskje det 
vanligste. Men av og til er det fint å snakke 
høyt. Gjør det du føler for.

Hva hvis tankene løper av sted?
Det er jo ofte det tanker gjør. Og Gud vet. Til og 
med før tankene er tenkt, vet Gud om dem. Gud 
er like nær, selv om vi ikke klarer å fokusere. 

Hva hvis jeg ber om feil ting?
Gud er voksen. Fra evighet av. Han finner ut av 
det. Be om det som ligger deg på hjertet, så 
svarer Gud med det som ligger han på hjertet.

- Magne, diakon.

Jeg har en bønn til deg
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Velkommen til kirkene våre!
Søndag 6. oktober - 17. søndag i 
treenighetstiden
Mark 5,35-43
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 13. oktober - 18. søndag i 
treenighetstiden
Mark 1,40-45
Meldal kirke 11.00
Gudstjeneste ved prostiprest Lars Sperre, organist 
Magnus Asplund og klokker Monica R. Hellem. 
Vi feirer nattverd. Takkoffer.

Søndag 20. oktober - 19. søndag i 
treenighetstiden
Luk 9,57-62
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Søndag 27. oktober - Bots- og bønnedag
Luk 15,11-32
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

3. november - Allehelgensdag
Jes 60,18-22
Meldal kirke kl. 19.00 
Minnegudstjeneste ved sokneprest Jonas J. 
Dahlberg, organistvikar Gretha Loe og klokker 
Monica Hellem. 
Vi minnes de som er gått bort det forgangne året. 
Velkommen til en stemningsfull kveldsgudstjeneste

5. – 10. november – Bispevisitas.
Biskop Herborg Finnset kommer på bispevisitas 
i våre menigheter. Visitasen er i samarbeid med 
Agdenes menighet. 

5. november: Meldal kirke kl. 18.00 
Åpningsgudstjeneste ved sokneprest Jonas J. 
Dahlberg, biskop Herborg Finnset, organistvikar 
Gretha Loe og klokker Monica Hellem.

6. november: Løkken kirke kl. 20.00
Gudstjeneste ved sokneprest Jonas J. Dahlberg, 
organistvikar Gretha Loe og klokker Heidi Snuruås.

10. november  22. søndag i treenighetstiden
Luk 10,25-37
Avslutningsgudstjeneste bispevisitas i Lensvik 
kirke kl 11:00

17. november – 23. søndag i treenighetstiden
Matt 24,35-44
Meldal kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved prostiprest Lars Sperre, 
organistvikar Thomas Monrad Erlandsen og klokker 
Monica Hellem

24. november – Domssøndag/Kristi kongedag
Joh 9, 39-41
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Valgresultater fra kirkevalget i Meldal
Løkken menighetsråd Meldal menighetsråd
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Kirkevergen informererFra kirkeboka
Døpte
23.06. Jo Sørum Skjærli, Nyplassen
11.08. Vilde Hestnes, Meldal kirke
18.08. Linn Berg Syrstadeng, Meldal kirke
01.09. Luna Lopes Fridtjofsen, Meldal kirke
08.09. Hermine Storholt Kielland, Løkken kirke
08.09. Jonas Engan Nybro, Løkken kirke
08.09. Emil Furuhaug Arnstad, Løkken kirke

Vigde
03.08. Guri Landsem Mjøen og Ryan Stolze i Løkken kirke

Døde
15.06. Anna Sliper f. 1932
30.06. John Akselsen f. 1924
09.07. Bjarne Sørløkk f. 1927
13.07. Asbjørg Lo f. 1937
27.07. Anders Sugustad f. 1936
02.08. Hildur Myrås f. 1921
10.08. Snorre Skarstad f. 1936
14.08. Ingrun Hjørdis Skjølberg f. 1927
01.09. Per Birger Kirkeslett f. 1946

* * * * *

Løkken kirkegård
Det har vært endel usikkerhet 
og uklarhet omkring Løkken 
kirkegård.  Dette har særlig 
kommet frem etter at det 
ble bestemt at det skal 
være festeavgift på hele 
Løkken kirkegård etter at 
utvidelsen gav mulighet for 
kistegravlegging der også.

Vedtaket til fellesrådet er at Meldal og Løkken 
kirkegård skal håndteres likt med hensyn til 
festeavgift. Det innebærer at de som ønsker å 
beholde gravstedet til sine, må betale festeavgift. 

Det er mange som sier at Løkken kirkegård er 
fredet, og at det ikke blir tatt bort gravminner. 
Det er ikke riktig. Fellesrådet kan ikke frede en 
hel kirkegård, dette fordi at gravsteder er utenfor 
fellesrådet sin myndighet. Det er festere som har 
myndigheten over hvert enkelt gravsted.

Det er først når noen sier at de ønsker å avslutte 
et gravsted at fellesrådet kan gå inn å vurdere 
om dette gravstedet skal vernes, eller slettes. 
Fellesrådet kan ikke gi en forhåndsprosedyre på 
dette.

Navnet minnelund
Arbeidet med navnet minnelund er tatt opp igjen. 
Vi har endret noe på planene slik at kostnadene 
blir innennfor mulige rammer.

På grunn av stort arbeidspress på egne ansatte, har 
dette arbeidet blitt satt ut til en lokal entreprenør. 
Vi håper på ferdigstilling nå i høst.

Dette gjelder begge kirkegårdene
Noralf
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De fire nye lesepultkledene gjør oss bevisste 
på viktige symboler og verdier i vår kristne tro. 
Kledene følger fargene i kirkeåret. De har lokal 
forankring og står fint i stil med messehaglene. 
Initiativet og utførelse fortjener stor takk. 

Man kan også bruke fremmedordet 
antependium om et slik kirketekstil. For 
oss er det mer naturlig å betegne det som 
lesepultklede.

Forslaget om å lage lesepultkledene ble 
først lagt frem for menighetsrådet. Her ble 
det gitt full støtte til ideen. Neste instans 
var bispedømmekontoret. Også herfra var 
det positive signaler. Det ble kommentert 
fra Nidaros at det var ønskelig at motiver og 
broderier hadde lokal tilknytning.

Kirkeårets fire farger
Kirkeåret er som et hjul med de ulike høytider 
gjennom året fordelt rundt sirkelen. Alle 
perioder og gudstjenester har sin farge. 
Hovedtrekkene er slik:
Lilla – symboliserer forberedelse, oppgjør og 
sorg. (advent, fastetida.)
Hvit – symboliserer glede, fest og renhet. ( jul, 
påske.)
Rød – symboliserer Ånden (ild) og offer (blod). 
(pinse og martyrdagene.) 
Grønn – symboliserer vekst og liv. (det 
alminnelige kirkeåret.)
Både messehagel og de nye lesepultkledene 
følger disse fagene gjennom året.

Lilla
Stoffet til det lilla lesepultklede er rester fra 
stoffet som ble kjøpt inn da messehagelen ble 
laget. Det er damask silke som er kjøpt i Roma. 
Hovedmotivet er tornekronen. Broderingen er 

Fire nye lesepultkleder til Meldal kirke
gjort med hvitt, sort og sølvfarget tråd. Foruten 
til de aktuelle høytidene, så brukes lilla ved 
begravelser.

Hvit

Også her er stoffet rester av silkebrokade fra 
messehagelen. Symbolet på lesepultkledet 
er Jesu seierskrone. Han er vår konge som 
har seiret over døden. Foruten til de sentrale 
høytider som jul og påske, brukes hvit på Maria 
budskapsdag, treenighetssøndagen og når det 
er konfirmasjon.

Rød

Stoff til det røde lesepultkledet er rester fra 
tidligere arbeid i kirken. Stoffet er tilsvarende 
som dukene på alteret og i våpenhuset. Når 
det er pinse og olsok brukes rød farge. Rød 
brukes også ved bryllup og når nye prester 
skal tas imot. Motivet som er brodert i gull 
og hvitt er hentet fra damebunaden i Meldal. 
De symboliserer en flamme og en due, altså 
den hellige ånd. Borden langs kantene er også 
hentet fra meldalsbunaden.
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Den 1. september var det salme- og kulturkveld i 
Løkken kirke med temaet ”Folketoner fra Argen-
tina til Finland”.
Vi som var der hadde en fin opplevelse med folke-
toner fra Norden, men også bl.a fra Argentina.
Vi sang sammen alle, men fine skatter ble også 
fremført av solist Sigmund Aasjord med en nydelig 
barytonstemme. Organist Magnus Asplund bidro 
som vanlig med godt tonefølge og Magne Krogs-
gaard bandt det hele sammen. Takk!

Heidi

Salmekveld og kulturkveld 
på Løkken 16. juni

Grønn

Stoffet til det grønne lesepultkledet er 
tilsvarene som i meldalsbunaden. Motivene er 
stilisert (forenklet) og skal symbolisere vekst 
og liv. Nederst i midten med assosiasjon til 
salmeboken. De tre grenene som vokser frem 
skal også minne oss om treenigheten i den 
kristne tro (Gud, Sønnen og Den hellige ånd). 
Motivet som er brodert er tilsvarende som i 
meldalsbunaden. 

Alle kledene festes til lesepulten med borrelås. 
På den måten er det enkelt og raskt å skifte 
dem gjennom kirkeårets høytider og til de 
ulike markeringer. Utførelsen og alt arbeidet 
med å sy er meget pent utført. De fire nye 
lesepultkledene er virkelig med på å gjøre 
kirken vår gjennomført, interessant og fin.

Det var Monica Hellem som tok initiativet til 
at vi skal ha lesepultklede i kirken. Hun har 
også vært pådriver og energisk i arbeidet for 
å få ideen ut i livet. Laila Syrstad har stått for 
utførelse og alt syarbeidet. Som rådgivere og 
støttespillere har også Thor Aas, Gretha Loe og 
Marita Hammervik-Owen bidratt. Stor takk til 
dere alle.

Hans Christian Borchsenius
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Takkeannonser
Takk til Løkken menighet for boka jeg fi kk til min 

70-årsdag.
Øystein Kulbrandstad

Takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk på 
80-årsdagen min.

Magnar Romundstad

Takk til Løkken menighet for bok og blomster i 
forbindelse med 70 og 80-årsdager.

Solveig Gangås og Tore Gravdal

Tusen takk til Meldal menighet og alle som gledet 
meg med gratulasjoner og gaver på 80-årsdagen 

min.
Magna Auseth

Takk til Løkken menighet for blomstene vi fi kk på 
dagene våre.

Astrid og Tormod Hoel

Takk for oppmerksomheten på dagen.
Berit Sørløkk

Tusen takk for fi ne blomster på min 93-års dag.
Ragna Berge

Takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk på 
min 85-års dag.

Olaug Snoen

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved Bjarne 
Sørløkk’s bortgang og begravelse. Takk også for 

pengegave til Storås samfunnshus.
Solfrid

Odd Erik, Stein, Guri m/familier

Takk til Løkken menighet for vakre blomster på 
min 80-årsdag.
Arne L. Haugen

Tusen takk for oppmerksomheten i anledning min 
80 års dag. En takk til Løkken menighet for den 

fi ne planten jeg fi kk. 
Hilsen Edel Furuhaug

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og 
oppmerksomhet ved min mor, svigermor, 

bestemor og oldemor Ingrun H. Skjølbergs 

bortgang og begravelse. 
Takk for pengegaven til Støtteforeningen til Meldal 

Helsetun.
En stor takk også til personalet i 2. etg. på 

Helsetunet og i Solhagen, for meget god omsorg 
og pleie.

Arne og Lise Druglimo m/familie

Takk for all vennlig deltagelse ved Anders 
Sugustad sin bortgang.

Takk for pengegaven til Meldal helsetun.
Olaug med familie.

Takk for oppmerksomheten jeg fi kk på min 
fødselsdag.

Reidar Kjerstadmo

Hjertelig takk for vennlig deltagelse ved min 
mann, Snorre Skarstad, sin bortgang.

Anne Johanne Resell Skarstad

Takk for hilsner og vakre blomster på dagene våre. 
Takk til Meldal menighet for de fi ne plantene

Else og Ole Knubben

Takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk i 
anledning min 85-årsdag.

Liv Aa

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 11. november.

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

vennskapsmenighet i Sakussaare i Estland. 


