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menighetsblad

Jesus trådte fram for disiplene og talte til dem: 
”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor å gjør alle folkeslag til disipler: 
Døp  dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det 
jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”    
            - Matt 28.19-20

Foto: Marita Hammervik-Owen
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Meldal prestegjeld:
Sokneprest: Marita Hammervik-Owen 403 34 242
Diakon: Magne Krogsgaard 974 01 280
Vikarprest: Helga Kolbeinsdottir 996 83 890
Klokker Meldal: Jan Inge Holm 948 91 671
Organist Meldal: Gretha Loe 971 92 925
Kirketjener Meldal: Idar Garberg 917 71 962
Renholder Meldal: Monica R. Hellem 959 62 706
Klokker/Kirketjener Løkken: Jan Inge Holm 948 91 671
Organist Løkken: Thomas M. Erlandsen 452 96 266

Det skjer i menighetene våre

Meldal kirkelige fellesråd: Kjetil Gunnes 932 03 344

NMS Meldal vil slutte opp om 
Inspirasjonstreff på Mjuklia

lørdag 21. mars kl 11-14.
Vi møter Thailand-misjonær

Anne Brit Hatleskog.
Vi tilbyr skyss til dere som ønsker å være med. 

Få gjerne med deg en du kjenner også.
Ring Marit Syrstadeng 957 91 561 eller 

Anlaug Aas 480 79 847.

februar
Babymassasje m/ babysang - Løkken kirke

Torsdag 12. februar kl. 10.00

Barnesang med kjærlighetsspråk - Løkken 
Kirke

Torsdag 12. februar kl. 13.00

Sangkaffe - Sanitetsboligene
Mandag 16. februar kl. 11.00

Sangkaffe - Løvbytunet
Tirsdag 17. februar kl. 15.00

Andakt - Meldal Helsetun
Tirsdag 17. februar kl. 16.00

mars
Andakt - Meldal Helsetun
Tirsdag 3. mars kl. 16.00

Kvinners internasjonale bønnedag
Fredag 6. mars kl. 20.00 i Meldal Kirke

Sangkaffe - Løvbytunet
Tirsdag 10. mars kl. 15.00

Sangkaffe - Sanitetsboligene
Mandag 16. mars kl. 11.00

Andakt - Meldal Helsetun
Tirsdag 17. mars kl. 16.00

Årsmøte
Meldal menighetsråd holder årsmøte etter 

gudstjenesten i Meldal kirke 22. mars. 
Vanlige årsmøtesaker. 

Forslag til saker som skal behandles må 
være styret i hende innen 8. mars.

Løkken menighetsråd holder årsmøte i 
kirkestua, Løkken kirke 

onsdag 25. mars kl 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til saker som skal behandles må være 
styret i hende innen 11. mars.

Vel møtt!

Normisjon har møter i Grøtte bedehus 
25. og 26. februar. Martha Stormo taler.

”Haugekveld” i samarbeid med vennefore-
ninga for muséet 19. mars. Jostein Landrø 
kommer for å kåsere om Hans N. Hauge.
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Hilsen fra soknepresten
Dåpen er en gave
Noen ganger er det ikke et fnugg av tvil; jeg har verdens beste jobb! 
Søndagsmorgenen er klar og kald, jeg parkerer bilen min utenfor kirka og 
går inn til det hellige. Vi samles ei stund; prest, klokker og organist. Snakker 
om det som ligger foran oss, om gudstjenesten og hva den innebærer denne 
dagen. Så hører vi det begynner å gå i dørene: spente foreldre bærer sine barn 
til kirka!

Før vi vet ordet av det ringer klokkene og orgelet stemmer i. Barna blir høytidelig båret inn i kirka. 
Menigheten reiser seg i respekt og glede: vi skal feire dåp! Kirkerommet er fylt av godhet for de små. I tillegg 
til livserfaring som gjør at en ikke tar livet som en selvfølge. Foreldre, og faddere, søsken, besteforeldre 
er på plass. Alle pyntet til fest. Alle spente. Følelsene ligger og dirrer i rommet. De kommer til syne; i 
sprekkferdig stolthet og som våte tårer i øyekroken. Alt dette utgjør ei fl ott ramme for dåpshandlingen. 
Gud kommer oss i møte. For å følge oss, i alle dager inntil verdens ende. 

Dåpen er en gave. I dåpen blir vi en del av det kristne trosfellesskapet og medlem av kirken. Vi får del i 
Jesu død og oppstandelse. Gud handler, vi mottar Den hellige ånd. Med andre ord: et lite frø blir plantet 
i oss.  

Det vi får i dåpen, lever videre gjennom troen. Så blir det vår oppgave, alle vi som står omkring, å la 
denne troen vokse og gro. Faddere, nøye utvalgt at foreldrene, avgir et løfte om å be for barna. Lære 
barna selv å be. Lære dem å ta i bruk Guds Ord og den hellige nattverd. De har en helt spesiell rolle i 
det barnet vokser opp.   

Sammen med dere som har ansvaret for oppdragelsen av barnet, ønsker menigheten å bidra til at troen 
hos de døpte vokser. Som en hjelp til dette har kirken tilbud om trosopplæring for barn og unge mellom 0-18 
år.  Eksempel på slike tilbud er babymassasje, 4-årsbok, LysVåken (overnatting i kirken) og konfi rmasjon. 

Men hvorfor døper vi egentlig våre barn? Jo, fordi Jesus sa vi skulle. Han har gitt oss et oppdrag. 

”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, 
idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. 
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” – Matt 28, 18-20

”I våre menigheter inviterer vi alle nyfødte barn 
til dåp. Vi oppfordrer foreldre å ta raskt kontakt 
med oss på kirkekontoret så vi sammen kan 
fi nne en passende tid for dåpen. I tillegg til at 
vi gjerne vil ha tilsendt ”Skjema for innmelding 
av dåp” med informasjon om barnet, foreldre 
og faddere. Når det nærmer seg, omtrent en 
uke før dåpen tar prest kontakt med familiene 
og inviterer til dåpssamling. Dåpssamlingen 
arrangeres torsdag før dåpsdatoen kl.14.00 i 
den aktuelle kirken. Her får vi sammen mulighet 
til å sette ord på hva dåpen betyr, bli kjent med 
kirken og selve dåpshandlingen.”

Konkurranse
På kirkekontoret bærer det nye året preg av 

nybrottsarbeid! I skrivende stund ønsker vi oss
en lokalt forankret gave vi kan gi dåpsbarna. 

Derfor utlyses med dette en konkurranse hvor 
alle som ønsker å sende inn forslag til utforming 

av bilde/bakgrunn vi kan trykke forskjellige 
bønner på. Ønsket format er A4.

Frist for innlevering er 8. mars 2015 til
Meldal kirkekontor, Løkkenveien 2, 7336 Meldal



døpte
30.11. Kasper Røstvik
30.11. Tove Onsøien
11.01. Ronja Lo
18.01. Andreas Sørløkk Hilstad
18.01. Maria Geisnes Romundstad
25.01. Vegard Kjelstad
25.01. Eira Nygård Vatn
25.01. Mali Snøsen Løseth
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Vi går i kirka

vigde
31.12. Torhild Navestad og Johan Hilstad

døde
15.11. Magnhild Rikstad f. 1929
06.01. Borgny Melbye f. 1920
08.01. Astrid Rikstad f. 1921
13.01. Ingeborg Furuhaug f. 1927

15. februar – Fastelavnssøndag
Meldal kirke kl.11.00: 
Vi feirer familiegudstjeneste i inngangen til 
fastetiden. 
Offeret denne dagen går til Søndagsskolen, 
Trøndelag krets.
Helga Kolbeins forretter.

18. februar – Askeonsdag
Matt 12, 38-42
Meldal kirke kl.19.00: 
Vi markerer inngangen til fasten med en 
enkelt gudstjeneste med nattverd og en kort 
prekenmeditasjon. 
Offeret denne dagen går til Kirkens Nødshjelps 
fasteaksjon. 
Marita Hammervik-Owen forretter.

22. februar – 1. søndag i fastetiden
Matt 16, 21-23
Meldal kirke kl.11.00: 
Fastegudstjeneste med nattverd.
Offeret denne dagen går til vår 
vennskapsmenighet i Sakusaarre.
Marita Hammervik-Owen forretter.

Løvbytunet kl. 15.00: 
Forenklet gudstjeneste med kirkekaffe.
Offeret denne dagen går til vår 
vennskapsmenighet i Sakusaarre.
Marita Hammervik-Owen forretter.

4. mars – Onsdag i Vinterlarm
Frilsjøen kl.18.00: 
Isbadegudstjeneste. 
Se eget oppslag!

8.mars – Regnbuegudstjenesten i 
Vinterlarm
Fortellingen om Noahs ark
Meldal kirke kl.11.00: 
Regnbuegudstjeneste hvor vi feirer mangfoldet 
og Guds kjærlighet til det.
Vi feirer nattverd sammen. 
Offeret denne dagen går til menighetens eget 
arbeid. 
Helga Kolbeins og Marita Hammervik-Owen 
forretter. 
Se eget oppslag! 

22. mars – Maria budskapsdag
Luk 1, 46-55
Meldal kirke kl.11.00: 
Denne helga feirer vi alle som har 
10-årsjubileum for dåpen. De blir med å setter 
sitt preg på gudstjenesten. 
Offeret denne dagen går til Kirkens Bymisjon.
Helga Kolbeins forretter. 
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Sorggruppe
I samarbeid med de andre kirkene i Orkdalsføret 
starter vi opp sorggrupper 24. februar 2015. 
Møtested blir Orkdal menighetshus, Fannrem.

Når en nærstående person dør, kan man ha 
behov for støtte også fra noen utenfor familien 
eller vennekretsen. Det er mange og ulike måter 
å sørge på, og mange som 
sørger, sier at de ikke 
helt kjenner igjen 
seg selv. Å gi ord 
til opplevelser og 
følelser knyttet til 
dødsfallet og tiden 
etterpå, kan være til 
hjelp.
En sorggruppe er et møtested 
og et samtalerom for voksne mennesker som har 
mistet sin nærmeste. Den gir mulighet til å dele 
erfaringer med andre i samme situasjon, og til å 
fi nne støtte til livet videre.

Ei gruppe vil bestå av 3-6 personer, der gruppe-
medlemmene kan dele erfaringer og opplevelser 
rundt det å miste. 
Gruppa vil bli leda av personer som har erfaring 
med sorgarbeid.

Samtalen tar utgangspunkt i det deltakerne er 
opptatt av. Vanlige tema kan være;

• Bli kjent med hverandre, lytte til hverandres   
 fortellinger

• Endringer i livet etter tapet

• Følelser og reaksjoner

• Begravelsen og forholdet til gravsted/                 
 minnested

• Forholdet til familie, venner, kolleger siden   
 tapet

• Høytider og merkedager

• Eksistensielle spørsmål og framtiden

Dersom du tror at en sorggruppe kan være noe for 
deg, eller du ønsker en samtale, er du velkommen 

til å kontakte diakonen i Meldal og Løkken 
menigheter, Magne Krogsgaard, 

telefon 72 49 51 66 / 974 01 280 eller 
e-post: magne@meldal.kirken.no

Kirkevergen informerer

Brøyting rundt 
Løkken kirke
Noen har reagert 
på at vi ikke brøyter 
alleen og sørsiden 
ved Løkken kirke. Det 
har sammenheng med 
at vi, på lik linje som 
Meldal kommune, er nødt til 
å redusere kostnader på enkelte områder. 
Vi bruker en vanlig snøfreser for å gi tilgang til 
kirkegården fra parkeringsplassen. Det blir da 
lengre å gå enn tidligere. Vi beklager dette.

Nye løpere i begge kirkene
Løperne i begge kirkene var utslitt. På Løkken 
var det så stort hull i løperen at det var en risiko 
for at noen kunne snuble. I Meldal begynte 
løperen å rakne langs kantene. Denne sendte 
vi til Bergen for å få kantet opp igjen, men det 
var mislykket. Vi fi kk frigjort midler, kr. 100.000,- 
fra et fond som er til forskjønnelse av kirkene. 
Det var Nidaros bispedømme som gav tillatelse 
til dette. De nye løperne er levert av Ledaal 
Teppeveveri i Stavanger.

Ny løper i Løkken kirke
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Juleverksted og julespill i Meldal kirke 
3., 4. og 5. klassinger i hele kommunen fi kk i november invitasjon til juleverksted og julespill i 
Meldal kirke. Det var lagt opp til tre samlinger med matservering, juleverksted og øving til julespill. 

Ca. 20 blide og ivrige barn møtte opp. Noen valgte å delta bare på juleverksted og noen deltok både på 
juleverksted og julespill!  Det ble tre trivelige ettermiddager i førjulstida og en fl ott avslutning med julespill i 
kirka julaften!
På den første samlingen hadde prest Helga Kolbeinsdottir en fi n andakt.  Der fortalte hun bl.a om at lysene 
i adventskransen har ulike navn på Island. –Artig å høre om for oss!

På juleverkstedet var det muligheter for å lage mye fi nt!  Fordelt over tre 
samlinger ble det laget både engler, te-kort, tovede hjerter, julekurver, stjerner 
osv. Både fl inke barn og dyktige voksne bidro til et fl ott resultat!

Det var skrevet et rykende ferskt julespill til julaften 2014.  –Hvis en kan si 
det om en over 2000 år gammel fortelling…Barna som deltok  «grep stykket 
med begge hender». Både replikker og sanger satt raskt!   -Ikke så rart! –
Replikkene lød nemlig på klingende meldalsdialekt!  Fortellingen kunne like 
godt gått for seg i bygda vår.  Josef bad mannen i Herberget pent om rom: 

«Vårrå så snill, kjæresten min kan fø nårsomhelst».  Men, også her ble Jesus født i en enkel stall. Like stort 
som alltid: «Verden var aldri helt forlatt. En stjerne skinner i natt.»  Det ble et fl ott julespill i Meldal kirke i 2014!
5. januar var gjengen igjen samlet i kirka.  Denne gangen for å oppsummere samlingene før jul, synge litt 
sammen og å få med egne produkter hjem. (Produktene har nemlig pyntet juletrærne  i kirka i jula.) Vi fi kk 
servert kakao og julebrød.  Det ble ei riktig trivelig stund!

Et stort apparat av frivillige gjorde det mulig å arrangere disse samlingene.  Noen stilte opp og laget/serverte 
mat og frukt, noen forberedte og gjennomførte formingsaktiviteter til juleverkstedet, det ble skrevet og instruert 
julespill, spilt piano til sangene og barna ble ivaretatt med omsorg.  
Tusen takk til hver og en! 
Til neste desember ønsker vi også 3.– 5. klassinger velkommen til juleverksted og julespill.  Vi håper mange 
vil delta!  Vi ledere gleder oss allerede!

Mildrid H. Gunnes
frivillig medarbeider



Regnbuegudstjeneste – søndag 8. Mars 
11.00 i Meldal kirke
Denne søndagen feirer vi mangfoldet blant 
oss. Regnbuen er mangfoldets skala. Vi tror 
mangfoldet ligger gjemt i Guds skapelse og 
uttrykker Guds kjærlighet og godhet til hele sitt 
skaperverk – 
oss mennesker 
inkludert! Vi 
oppfordrer alle 
til å komme 
utkledd i 
yndlingsfargen 
sin, så vi 
sammen kan 
være regnbuen! 
Denne gudstjenesten er en familiegudstjeneste 
hvor fortellingen om Noah og arken står i 
sentrum.  
Vi håper å fylle kirka med store og små denne 
dagen!
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Kirkas pr ogram i Vinterlarm 2015
Vinterlarm 2015 går av stabelen 28. februar til 8. Mars. Larm betyr rabalder! DU skal 
legge merke til Vinterlarm i Meldal, og DU skal legge merke til menighetene i Meldal 
og Løkken. Dette er vårt program, vi håper å se nettopp deg!

Larm fra kirketårnene
Fra mandag til fredag i Vinterlarmuka kl. 17.30 
blir det i år som i fjor, konserter fra kirketårnene. 
Både i Meldal og Løkken kirke. Lokale krefter 
i alle aldre bidrar. En av tilbakemeldingen vi 
fi kk i fjor var at dette var ”ei annerledes og 
magisk stund.” Nydelige toner strømmer utover 
bygdene våre fra klokketårnene! 
Kirkeklokkene vil også slå klokkeslagene denne 
uka.

Isbadegudstjeneste – onsdag 4. mars 
18.00 ved Frilsjøen
Kanskje den kaldeste og tøffeste utfordringen 
Vinterlarm har å by på? Vi kan ikke feige ut 
nå, dette MÅ bli tradisjon! Meldal og Løkken 
menigheter ”møtes på midten” og vi feirer en 
forenklet gudstjeneste før vi isbader i Frilsjøen. 
Menighetsrådene står for servering av noe 
varmt å drikke og Esaus røde linsesuppe. 
Marita – soknepresten -  er med, er du?



Du kan også fi nne informasjon fra      
menighetene på vår facebookside og på 
www.meldal-kirkekontor.no 
Her legger vi jevnlig ut aktuelle saker og 
annonseringer. 
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Takkeannonser

Neste nummer kommer 18. mars - frist for stoff 2. mars

Takk for den fi ne planten jeg fi kk på dagen fra 
Meldal menighet, og takk til alle som husket meg 

på 90-årsdagen min.
Eline Moldjord

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster 
og minnegaver til Heimtun i forbindelse med vår 
mor Magnhild Rikstads bortgang og begravelse.

Atle, Elisabeth og Anne Kari

Takk for den fi ne planten jeg fi kk i anledning min 
90-årsdag.
Lars Haukli

Takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk på 
min 80-årsdag.
Einar Selbæk

Takk for blomster, kaker og gaver på min 
90-årsdag.

Åshild Sølberg

Hjertelig takk for all deltakelse og 
oppmerksomhet i anledning Astrid Rikstad’s 

bortgang og begravelse. Takk også for 
pengegaven til Hjemmetjenesten.

Ola

Tusen takk til Løkken menighet for blomsten jeg 
fi kk på 91 års dagen min. 

Ester Andersen

Takk til Meldal menighet for den fi ne planten jeg 
fi kk på dagen min.

Ragnar Ingstad

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, hilsener 
og blomster i anledning Borgny Melbye sin 

bortgang og begravelse.
En stor takk også for pengegaver til Meldal 

Sanitetsforening.
Olav Melbye m/familie

Strikkehygge i Meldal kirke
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en trivelig strikkekveld i Meldal kirke. Der skal vi slå av en prat 
med strikketøy i fanget og kaffekopp i hånda. Vi håper at dette kan bli en trivelig tradisjon og kan bidra 
til at fl ere kan føle seg hjemme i kirka vår, der vi kan samles rundt en lidenskap og bli bedre kjent 
med hverandre. Det er ikke noe krav om at du er fl ink til å strikke eller hekle, det går an å komme 
bare for en hyggelig prat. 
Første gang vi møtes blir torsdag den 5. februar kl 18:00 i kirkestua, 
underetasjen i Meldal kirke.
”Strikkehygge”-treffene blir annenhver torsdag framover til samme tid.

I februar og mars blir det følgene datoer:
torsdag 5. februar, torsdag 19. februar, torsdag 5. mars og 
torsdag 19. mars

Unge som gamle er hjertelig velkommen!


