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Vi håper alle vil ta godt i mot våre bøssebærere og 
konfi rmanter når de kommer på ettermiddagen tirsdag 4. april

Bildet er fra landsbyen Ikonda som fi kk rent vann i september 2016 med penger fra TV-aksjonen 2014. Foto: Håvard Bjelland
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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:

5. mars kl. 10.00
Frokostmøte i Grøtte bedehus

19. mars kl. 18.00
Sangmøte i Grøtte bedehus

17. april, 2. påskedag kl. 19.30
Påskemøte i Løkken kirkestue

Meldal Barneklubb 
møtes i Grøtte bedehus annenhver mandag 

kl. 18.00 - 19.30. Datoer denne våren er; 
13. mars, 27. mars og 24. april.

Speiderne
møtes i Grøtte bedehus tirsdager i oddetallsuker 

kl. 18.00 - 19.30.

Andakter på Meldal Helsetun
7. mars og 21. mars kl. 16.00.

Hverdagsgudstjeneste på Løvbytunet
Tirsdag 4. april kl. 11.00 i fellesstua.

Sangstund på Løvbytunet
Tirsdag 21. mars og 18. april kl. 15.00

Besøkstjeneste på Meldal Helsetun
Hver onsdag kl. 15.00 (ikke i påska)

Kaffe og sang i Sanitetsheimen
 13. mars, 5. april og 24. april kl. 11.00

Meldal Soul Children 
øver i Meldal kirke torsdager i 
oddetallsuker kl. 17.45 - 19.45.

Musikalsk ansvarlig er Kim Terese Furuhaug. 
soulchildren.no/meldal

Meldal Soul Teens 
øver i Meldal kirke torsdager i 
oddetallsuker kl. 18.45 - 21.30. 

Musikalsk ansvarlig er Emilie Wiger.

Orkdal Pre Soul Children
Øvelser i Svorkmo Misjonshus 

onsdager i oddetallsuker kl. 17.30. 
Kontaktperson Eldrid Fagerli Susort, Svorkmo.

Lørdag 11. mars kl. 17.00
Områdestevne for NMS på 
Mjuklia. Erik Bischler forteller 
fra Mali og Kamerun. 
Ta kontakt med Anlaug Aas 
hvis du trenger skyss, tlf 
48079847.

Fredag 31. mars kl. 19.30
Lysglimt-møte hos Gretha og Erik Loe.

Fredag 5. mai
Tur til Stangvika på hytta hos Berit og Knut 
Blokkum. Vi møtes i Stangvika kl. 19.00 til 
sang, andakt og grillkveld. Alle tar med det de 
vil grille. Sett av datoen allerede nå!
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Guds kjærlighet til oss!
Det er snart fastelavnssøndag og vi står ved inngangen til fastetiden. 
Fram til påske fokuserer evangelietekstene på Jesu gjerning og det 
han har gjort for oss og for vår frelse. Alt han har gjort for å skape fred 
mellom oss og Gud. Fellesnevneren for alle tekstene er kjærligheten til 
hver og en av oss. Denne Gudskjærligheten som ikke kjenner grenser.
Hos Johannes, han som ble kalt kjærlighetens apostel, leser vi den ultimate 
kjærlighetserklæring. 

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den 
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» - Joh 3.16.

Vi er som sagt snart i opptakten til påsken. Jesus taler til disiplene om sin død, og han ber for sine før han 
skal lide og dø. Et helt kapittel i Johannesevangeliet er vidd en bønn fra Jesu munn. Han ber ikke bare for 
disiplene sine. Ikke bare for situasjonen han befi nner seg i for øyeblikket, men er også såpass framsynt at 
han ber for alle dem som skal komme til tro på ham. Der er også vi regnet med. Hver og en av oss. 
Jesus ber for OSS! Det skjer noe helt magisk når vi våger å bytte ut det personlige pronomenet «dem» med 
«oss» eller «meg». Evangeliet kommer oss nær. Gudskjærligheten trer fram for oss. Jesus ber sin Far om å 
bevare oss. Jesus vet hva som venter ham, at han skal bli tatt fra dem på verste mulige vis. Likevel ber han 
for oss. Han ber Faderen om å bevare oss så vi ikke går fortapt. 

Veien inn til Gud ligger åpen for alle mennesker ved det offer Jesus bar frem i påskens evangelium. Han var 
både den som ofret og den som ble ofret. Det er ingen fjern og likegyldig kraft denne gudskjærligheten. 
Jesus opplevde lidelse, svik og elendighet. Han vet hvordan vi har det når vi strever, og han lider med oss i 
vår smerte. Og derfor kan vi gå ham i møte med frimodighet, for han kjenner oss og elsker oss. Der fi nner 
vi nåde, dette merkelige ordet som er så fremmed for vår verden. Det som er gratis, det som ingen har 
fortjent, men som vi likevel får som gave ved troen - tilgivelse for syndene og nytt liv. Nåde som reiser oss 
opp, som gir oss nytt mot, og som sender oss ut med barmhjertighet til verden. 

Det er med barmhjertighet og i solidaritet med våre medmennesker vi tirsdag 4. april sender konfi rmantene 
fra dør til dør i hele Meldal. Årets Fasteaksjon går av stabelen og vi får mulighet til å gi litt av vårt for å bidra 
til at stadig fl ere får tilgang til rent drikkevann. Ta godt imot dem! God faste!

En bønn for Fastetiden:

Herre Jesus Kristus, du som i kjærlighet overga deg selv til lidelse og død
for oss, vi ber deg: Vis oss den veien du gikk, så vi kan dø med deg og oppstå til det evige liv,
du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud, fra evighet til evighet.
Amen.
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Velkommen til kirka!
Søndag 5. mars – 1. søndag i fastetiden
Matt 4, 1-11 
Løkken kirke 11.00 STRIKKEGUDSTJENESTE i samarbeid 
med garnbutikken Fortuna og Ellen H. Bergsrønning. Emilie 
Wiger er solist. Salmer og nødvendig liturgi blir framvist på 
lerret for å maksimere strikketiden. Gudstjenesten ledes av 
sokneprest Marita Hammervik-Owen. En del av Vinterlarm. 
Strikke{kirke}kaffe på Bergmannskroa etter gudstjenesten. 
Dagens takkoffer går til menighetens eget arbeid. 

Søndag 12. mars – 2. søndag i fastetiden
Matt 15, 21-28
Meldal kirke 11.00  VINTERLARMGUDSTJENESTE Vi får 
med oss musikere ved navn Rian og Østhus som sammen 
utgjør et band til denne gudstjenesten. I tillegg legger vi opp 
til en og annen overraskelse. En gudstjeneste utenom det 
vanlige! Ledes av sokneprest Marita Hammervik-Owen. En 
del av Vinterlarm. Dagens takkoffer går til Kirkens Nødhjelp. 

Søndag 19. mars – 3. søndag i fastetiden
Luk 11, 14-28
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 26. mars – Maria budskapsdag
Luk 1, 26-38
Meldal kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. Våre to menigheters tiåringer 
er spesielt invitert til å delta på tur med Speiderne denne 
helga for å markere Tiårs dåpsjubileum. Både Speiderne og 
jubilantene setter sitt preg på gudstjenesten. Dagens offer 
går til Speiderne i Meldal. Kirkekaffe etter gudstjenesten. 

Søndag 2. april – 4. søndag i fastetiden
Joh 11, 45-53
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Tirsdag 4. april 
Løvbytunet 11.00 Hverdagsgudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. Diakon Magne Krogsgaard deltar. 
Vi koser oss med kirkekaffe først – så feirer vi gudstjeneste. 
Dagens takkoffer går til menighetens eget diakoniarbeid. 
Alle er hjertelig velkomne til Løvbytunet denne formiddagen!
 
Søndag 9. april – Palmesøndag
Joh 12, 12-24
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Torsdag 13. april – Skjærtorsdag
Matt 26, 17-30
Ogjerhøylu 12.00 Friluftsandakt i kjent påskestil. Vi håper 
på godt vær, gode ski og god glid. Ved diakon Magne 
Krogsgaard. 
Meldal kirke 19.00 Kveldsgudstjeneste på Skjærtorsdag 
ved sokneprest Marita Hammervik Owen og organist 
Gretha Loe. Vi feirer nattverd. Dagens offer går til vår 
vennskapsmenighet i Sakusarree. 

Fredag 14. april – Langfredag
Luk 22,39 - 23,46
Løkken kirke 19.00 Kveldsgudstjeneste med lesning av 
Markuspasjonen. Ledes av sokneprest Marita Hammervik 
Owen og organist Gretha Loe. Dagens offer går til Kirkens 
SOS. 

Søndag 16. april – Påskedag
Luk 24, 1-9
Meldal kirke 11.00 Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen og organist Gretha Loe. Vi feirer 
nattverd og dåp. Dagens offer går til menighetens eget 
arbeid. 

Mandag 17. april – 2. påskedag
Luk 24, 13-35 
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.
 
Søndag 23. april – 2. søndag i påsketiden
Joh 21, 1-14
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 
 
Søndag 30. april – 3. søndag i påsketiden
Joh 10, 11-18 
Løkken kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Marita 
Hammervik Owen. Vi feirer nattverd. Dagens takkoffer går til 
Søndagsskolen. 
 
Mandag 1. mai 
Luk 6, 31-36 
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Onsdag 3. mai – Samtalegudstjeneste
Løkken kirke 19.00 Årets konfirmanter på Løkken 
planlegger og setter sitt preg på denne gudstjenesten. Ledes 
av sokneprest Marita Hammervik Owen, diakon Magne 
Krogsgaard og organist Gretha Loe. 
 
Søndag 7. mai – 4. søndag i påsketiden
Joh 16, 16-22
Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Marita 
Hammervik Owen. Vi feirer nattverd. Dagens offer går til 
Mjuklia Leirsted. 
 
Onsdag 10. mai – Samtalegudstjeneste
Meldal kirke 19.00 Årets konfirmanter i Meldal planlegger 
og setter sitt preg på denne gudstjenesten. Ledes av 
sokneprest Marita Hammervik Owen, diakon Magne 
Krogsgaard og organist Gretha Loe.
 
Søndag 14. mai – 5. søndag i påsketiden
Joh 15,1-8 
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 



døpte
Løkken kirke:

29.01. Andreas Sundli

Meldal kirke:
22.01. Halvor Rikstad

05.02. Mali Ofstad-Romundstad

vigde
Løkken kirke:

03.02. Monica Fridtjofsen og 
Angel Stankov Petrov

døde
16.01. John J Romundstad f. 1929

17.01. Mette Hoel f. 1922
20.01. Johanna Holstad f. 1918

23.01. Torlaug Ragnfrid Kapstad f. 1926
26.01. Tore Karlsen f. 1939
28.01. Liv Hegvold f. 1938

31.01. Inger Marie Sletvold f. 1929

5Meldal menighetsblad

Kirkevergen informererSlekters gang

Endringer i stab 
fra årsskiftet
I tillegg til at Idar Garberg 
gikk av med AFP ved 
årsskiftet, og at Frode 
Fossmo er hans etterfølger, 
har det også skjedd andre 
endringer i staben fra 
årsskiftet.

Monica Hellem og Jan Inge Holm har byttet noen 
oppgaver. Monica har nå jobben som klokker i Meldal 
kirke, og Jan Inge har overtatt renholdet i Meldal kirke. 
Monica har fortsatt ansvaret for vask og ettersyn av 
konfi rmantkappene. 

I tillegg prøver vi ut ny teknologi, en robotstøvsuger til 
å støvsuge gulv. Denne kan fl yttes mellom kirkene, og 
ser ut til å fungere som tiltenkt.

Noralf 

Konfi rmasjon 2017: Løkken kirke lørdag 20. mai. Meldal kirke lørdag 27.mai

Se, mørket vinner aldri over lyset
Tekst/Melodi: Sindre Skeie 2012

1 Se, mørket vinner aldri over lyset.
La håpets fl amme skinne, sterk og klar!

For ennå kjemper noen for det gode, 
og ennå deler noen det de har.

2 Se, freden fi nnes i den gode striden,
så reis deg opp til kamp for andres rett!
Da skal du aldri frykte mørkets makter,

det er i mørket fl ammene blir sett.

7 Se, Verdens Lys rir inn i våre gater.
En sang om frihet stiger i vår by,
hør, også vi vil være barn av lyset
og tenne håper: Jorden skal bli ny!

Skrevet til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2012. 

Sangstund på 
Meldal Dagsenter

Lørdag 22. april kl. 11.00 blir det 
sangstund på Meldal Dagsenter. 

Utover mye fellessang, kommer Laila 
Ovesen Syrstad og leser opp dikt og 

forteller om sine malerier. 
Vi skal også ha loddsalg og selvfølgelig et 

stort kaffebord!

Alle er hjertelig velkomne til en koselig 
lørdagsstund.

Arr.: Meldal diakoniutvalg
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FASTEAKSJONEN 2017

TÅRNAGENTHELG

Ja, vi elsker dette vannet
– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye 
renere enn før, sier Richard Wilson, før han tar 
en ny slurk av vannet fra landsbyens nye brønn. 
Nå er livet enklere, friskere og morsommere for 
Wilson.
Før kunne Wilson bruke mange timer på å hente 
vann til familien. Køen ved brønnen kunne være 
lang, og for hvert minutt med venting, ble det 
ett minutt mindre med fotballspilling sammen 
med vennene. For en 13 år gammel gutt er det 
hardt å akseptere.
Men vann må familien til Wilson ha, og å skaffe 
vann er hans ansvar. Og det er et tungt ansvar, 
bokstavelig talt. Fire kanner med vann skal fraktes fra brønnen 
og hjem, og når kannene er fulle er vekten på 80 kilo. Det er 
god trim for en 13-åring, kanskje litt for mye av det gode, 
tenker mange. Men vann må familien ha.
Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd endringer 
i landsbyen Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen har fl ere 
brønnbyggere fått opplæring, og en ny brønn er på plass. 
Den har gjort køen ved brønnen kortere og vannet renere. 
Sykdommer som diaré og urinveisinfeksjon er det også mye 
mindre av.

– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og jeg hadde mye vondt 
i magen. Men nå er det mye bedre. I framtiden håper jeg at 
vanntilgangen vil bli enda bedre, og at folk sin helse også blir 
bedre, sier Wilson, som nå også har bedre tid og helse til å 
spille fotball - slik 13 år gamle gutter skal gjøre.
Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfører 
Fasteaksjonen. I 50 år har altså menigheter over hele landet 

bidratt til at millioner av mennesker har fått den 
hjelpen de har rett på. Rent vann og tilgang på 
mat er en rett alle mennesker har, og Kirkens 
Nødhjelp kan aldri få gitt nok takk til de som har 
støttet aksjonen trofast gjennom 50 år.
2017 er også året der lutherske kirker verden 
over markerer at det er 500 år siden Martin 
Luther hang opp tesene i Wittenberg. Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon står sentralt i den norske 

500 års-markeringen, og målet er å vise diakoni i praksis ved 
å gå med bøsser den 4. april. Bøssebærerne er ute å går 
tirsdag 4. april fra 17.00-20.00 i Meldal kommune.

Har du ikke kontanter kan du:
• Innbetale ditt beløp til gavekonto:1594 22 87493
• Send GAVE på sms til 2426 (kr 200,-)
• Vipps eller MobilePay: valgfritt beløp til 2426
Pengene fra Fasteaksjonen går til hele Kirkens Nødhjelps arbeid.

Tusen takk for støtten!

Årets tårnagenthelg i våre menigheter 
Meldal kirke 21. - og 22. januar.

18 spente tårnagenter møtte opp for å fi nne ut 
hva det nå var de hadde sagt ja til å bli med på. 
Etter å ha fått eget agentkort og agentbuff 
øvde vi på tårnagentsangen som hører til helga. 
Deretter var det duket for mange oppdrag som 
skulle løses av agentene. Og her fi kk vi besøk av 
politibetjent Mari Stene som viste oss hvordan vi 
fant fi nger- og fotavtrykk med skikkelig politiutstyr. 
Dagens mysterie var å fi nne identiteten på den 
barmhjertige samaritaner, og alle oppdragene 
lette hen mot dette svaret. Etter en leteaksjon fant 
agentene en skattkiste med navnet! Eller rettere 
sagt navnene, for de fant ut at det er de som er 

de barmhjertige samaritanere og at det er en tårnagents misjon å hjelpe de som har bruk for hjelp.
Deretter var tårnagentene på symboljakt og en tur oppe i kirketårnet. Etter en skikkelig agentlunsj arrangerte 
ungdomslederne noen leker for agentene. Vi avsluttet lørdagen med å synge tårnagentsangen. Dagen etter deltok agentene 
på gudstjeneste der de sang tårnagentsangen og viste menigheten bevegelser til samlingsbønnen. Etter gudstjenesten 
var det kirkekaffe i kirkestua.
En stor takk skal gis til lederne: Kjetil Gunnes, Guri Gunnes, Vanja Marie Sandø og Ole Johan Dragset. Også en stor takk 
til foreldre som hjalp til: Anita Bolme Børset, Jan Nilssen, Gunn-Tove Tveråen og Gerd Irene Kirkholt.

Tekst og foto: diakon Magne
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VINTERLARM Meldal og Løkken menigheter

Heller ikke dette året sitter vi på kirkekontoret og kirka stille i båten men håper i følgende 
arrangementer og happeninger under kulturuka Vinterlarm kan bli trivelige samlingspunkter:

Fredag 3. mars kl. 20.00 blir det offi siell åpning av 
ungdomsrommet «Krypten» i kjelleren i Meldal Kirke. 
Mange i lokalsamfunnet har bidratt til at dette er kommet 
på plass og våre menigheter har nå et egnet rom til barn og 
ungdom. Rommet er utstyrt med sofagrupper, bordtennis, 
bordfotball, biljard, airhockey, brettspill, prosjektor og 
X-box. Vi vil gjerne invitere frivillige og ungdomsorienterte 
instanser i kommunen samt ungdommer i 8. - 10. klasse til 
å bli med på åpningen. Kaffe/brus-servering. 
Krypten stenger 23.30.

Søndag 5.mars blir det STRIKKEGUDSTJENSTE i Løkken kirke kl.11.00. I 
samarbeid med garnbutikken Fortuna og Ellen Haugen Bergsrønning arrangerer 
Løkken menighetsråd strikkegudstjeneste og regner med å høre klirring fra 
strikkepinnene denne søndagen. Emilie Wiger er solist. Salmer og nødvendige 

tekster blir framvist på lerret for å maksimere 
strikketiden. Gudstjenesten ledes av sokneprest Marita 
Hammervik-Owen. 

Søndagen fortsetter i samme ånd med Strikke{kirke}
kaffe på Bergmannskroa 12.00. Her får vi besøk 
av Jon Fredrik Skauge fra Fannremsgården og Reinhekla som vil fortelle 
oss litt om Håndverkstradisjoner - et tema han brenner for og har masse 
kunnskap om.  I tillegg vil garnbutikken Fortuna ha pop-up butikk denne 
dagen. Salg av kaffe, kaker og lodd. 

Søndag 12. mars feirer vi VINTERLARMgudstjeneste i Meldal 
kirke kl.11.00. Vi får med oss musikere ved navn Rian og Østhus som 
sammen utgjør et band til denne gudstjenesten. I tillegg legger vi opp 
til en og annen overraskelse. En gudstjeneste utenom det vanlige altså!

I tillegg kommer Larm fra kirketårnet som har 
blitt en stødig og kjent tradisjon i Vinterlarmuka. 
Målet vårt er at det skal høres 15 minutters 
livemusikk fra begge kirketårnene mandag til 
fredag kl. 17.00 - 17.15. Lokale aktører bidrar for 
å  gjøre dette mulig. 

Vi håper årets program tar deg litt på senga, overrasker deg litt og får 
smilebåndet til å rykke litt -  også håper vi selvsagt at vi ser DEG når det 
hele braker løs!
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Neste nummer kommer 10. mai - frist for stoff 21. april

Tusen takk for all vennlig deltagelse, blomster og gaver til 
Meldal Helsetun i forbindelse med 

Per Kristian Wahl’s begravelse.
Familien

Hjertelig takk for all deltagelse og oppmerksomhet i 
forbindelse med Per Ree sin bortgang.

Oddlaug Ree m/ familie

En stor takk til alle som møtte fram, for blomster og 
hilsener ved John J Romundstad sin begravelse. 

Tusen takk for pengegaven til Solhagen, og for god og 
omsorgsfull pleie.

Solveig Romundstad m/ familie

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og 
oppmerksomhet ved Johanna Eithuns 

bortgang og begravelse. 
Takk til Meldal Helsetun for god og omsorgsfull pleie.

Siri, Kjell, Odd og Marit m/ familier

Tusen takk til Løkken menighet for boka jeg fi kk på 
70 årsdagen min.
Toril Møkkelgård

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

Odd Vognild

Takk til Meldal menighet for den fi ne blomsterhilsen på 
dagen min.

Inger Blokkum

Kvinnenes internasjonale bønnedag markeres første fredag i mars 
hvert år. Temaet i år er ”Gjør jeg deg urett”.

Bønnedagen har komiteer i mer enn 170 land og regioner. Dagen har sin bakgrunn 
fra USA i 1887, da kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg i bønn for å hjelpe 

immigranter og etterkommere av slaver. I dag søker kvinner fra ulike raser og tradisjoner sammen, for å øke forståelsen 
for hverandre og hjelpe og støtte hverandre gjennom bønn. Programmet blir hvert år laget av komiteen for ett av 
landene som er med i organisasjonen. 
I år kommer programmet fra Filippinene, og har fokus på traumer som kvinner blir utsatt for der. Det være seg 
naturkatastrofer, dødsfall i familien eller vold. De siste 18 årene har vold mot kvinner økt med 500 % på Filippinene. 

Dette året blir det ikke eget arrangement i Meldal kirke, som det har pleid å være. 
Om noen ønsker det, er det mulig å gi pengegave på kontonr 3000 16 16869 (Bibelselskapet). Man er da med og 
hjelper traumatiserte kvinner og familier på Filippinene.

Du kan også fi nne informasjon fra menighetene på vår facebookside 
”Meldal og Løkken menigheter” eller www.kirken.no/meldal

Her legger vi jevnlig ut aktuelle saker og annonseringer. 

Takkeannonser
Hjertelig takk for all oppmerksomhet, blomster og 
pengegaver til Kreftfondet ved St. Olavs hospital i 

forbindelse med Arne Mesteig 
sin bortgang og begravelse.
Kristin og Ingar, Ida og Thea

Else
Gunn Helen, Sissel, Jan Erik m/ familier

Hjertelig takk til givere og pårørende for minnegaven 
vi mottok i forbindelse med  Johanna Holstad 

sin begravelse. 
Meldal Sanitetsforening

Takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk 
på dagen min.
Jorun Vaula

Takk til alle jeg fi kk gaver og blomster fra på 90 årsdagen. 
Takk også til Meldal menighet for fi n plante.

Astrid Haftorsløkk

Takk til Meldal menighet for den fi ne planten jeg fi kk på 
min 85 årsdag.
Einar Fossmo

Hjertelig takk for vakre blomster, kranser og vennlig 
deltakelse ved vår kjære sønn og bror 

Vegard Monsø sin bortgang. 
Tusen takk for pengegaver til Hjemmetjenesten i Meldal, 

og minnegave til Kreftforeningen.
Maren, Sondre, Lene
Elisabeth og Roger


