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Dette skjer i menighetene våre:
Meldal Soul Children 
har øvelser torsdager i oddetallsuker kl. 18.00-20.00 i 
Meldal kirke. 

Soul Teens 
har øvelser hver torsdag kl.19.00-21.00 i Meldal kirke.

Babymassasje og babysang 
starter opp i kirkestua i Løkken kirke torsdag 7.april 
kl.10.00 -12.00. Videre samlinger er 14.april, 21.april, 
28. april, 12. mai og 19. mai. 

Barnesang 
møtes følgende onsdager i Løkken Sanitetshus 
kl.17.00-19.00: 10.februar, 2.mars, 23.mars, 13. april, 
4.mai og 25.mai. Se Facebook-gruppa for oppdaterin-
ger!

Barneklubben 
møtes i Grøtte bedehus onsdager i partallsuker kl.18.00 
til 19.30: datoene denne våren er 10.februar (blir med 
på gudstjeneste i Meldal kirke), 17. februar, 2. mars, 
16. mars, 6.april og 20. april. Se Facebook-gruppa for 
oppdateringer!

Speiderne i Meldal 
møtes i Grøtte bedehus tirsdager i oddetalsuker 
kl.18.00 til 20.00.

Det Norske Misjonsselskap
Inspirasjonstreff for NMS på Støren lørdag 13. februar 
kl 15 i Aktiviteten. Vi får høre om bibelarbeid i Kina. 
Ta kontakt med Marit Syrstadeng, tlf. 95791561, eller 
Anlaug Aas, tlf 48079847, hvis du ønsker skyss.
Lysglimtmøte blir 01.04. Hvor det skal være, blir an-
nonsert senere.

Andakter på Meldal Helsetun 
blir følgene dager kl. 16.00: 9. februar, 23. februar, 
8. mars og 22. mars.

Sangstund på Løvbytunet
blir 9. februar og 22. mars kl. 15.00

FASTEAKSJONEN 2016
I MELDAL OG LØKKEN

15. MARS

NMS i Meldal – NY ORGANISERING

Tidene forandrer seg, sier vi, og det har vi tatt 
konsekvensen av på årsmøtet 6. januar. Meldal 
misjonsforening har vært en ”paraply”-forening for 
mange kvinneforeninger og andre misjonsforenin-
ger i bygda vår. Nå er det bare to foreninger igjen: 
Familieforeninga Lysglimt som har hatt sitt eget 
styre, og Vold og Grefstad kvinneforening med sin 
leder.
På årsmøtet vedtok vi å ha ett styre for NMS sitt 
arbeid i Meldal. Styret i Meldal misjonsforening 
vil planlegge, eventuelt i samarbeid med områ-
destyret, alle aktiviteter i organisasjonens regi og 
fordele ansvar mellom styremedlemmene. Det er 
en måte å samle kreftene på, og vi håper det også 
kan gi oss ny inspirasjon. Vi vil fortsatt ha kvin-
neforening og Lysglimt-møter, og NMS vil fortsatt 
samarbeide med Normisjon om tradisjonelle ar-
rangementer som vårfest og juletrefest.
Vi har allerede hatt ett kvinneforeningsmøte og ett 
Lysglimt-møte i det nye året når Menighetsbladet 
kommer ut.

Det nye styret består av Anlaug Aas, leder, Arve 
Bjørkan, Berit Drugli Blokkum, Tove R. Stene, Marit 
Syrstadeng, styremedlemmer, Gretha Loe og Ola 
Syrstadeng er varamedlemmer.
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Hilsen fra soknepresten
«Spektret av farger»

«Jesus er verdens lys» - dette er et av de mest kjente bildene på 
Jesus. Lyset. Du har sikkert hørt det før. Det er et bilde som er umid-
delbart forståelig for de fl este av oss. Vi trenger lys! Allerede som 
liten baby søker øynene våre mot lyset. Og hvem av oss blir ikke litt 
ekstra glad når vårlyset kommer? Blomstene i vinduskarmen strekker 
seg mot lyset, vokser mot det.  Lys er livsviktig. Det gir næring, krefter, 
overskudd og optimisme. 
«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.» Jesus 
lyser for hvert enkelt av oss. Han lyser ikke bare for det glade fellesskapet. 
Han lyser ikke bare der hvor vi kan vise de vellykkede sidene av livet vårt. Han 
lyser ikke bare der hvor to eller tre er samlet. Jesus lyser for hvert menneske. Om jeg er 
nedfor, om jeg er ensom, om jeg gjemmer meg bort eller kryper langt under dyna, så lyser Jesus for meg. 
Om du snyr ryggen til alt, om du blir verdens største egoist, om du svikter alle rundt deg, så lyser Jesus 
fortsatt for deg. 
Jesus vil lyse gjennom oss. Når vi lar det skje, ser vi noe fantastisk. Mennesket er ånd og sjel og kropp. En 
kompleks skapning vi kan ligne med triangelet. Har du noen gang sett lysstråler treffe et glasstriangel? 
Når lyset får skinne gjennom triangelet, skjer noe fantastisk. Det oppstår et spekter av farger, som en 
regnbue. Likeledes - Når Jesus som verdens lys får skinne gjennom mennesker, skaper det et fargerikt og 
mangfoldig fellesskap med rom for alle! Derfor har kristen tro hatt mangfoldige uttrykk gjennom historien 
og har et fargerikt uttrykk i verden i dag. Du vil alltid kunne møte mennesker som utrykker kristen tro an-
nerledes enn deg. Noen liker lovsanger, andre foretrekker salmer. Noen ber gjerne fritt og høyt, andre ber 
et stille fadervår. Noen går i kirka i dress, andre kommer i fargerike kjoler. Noen gjør sin tjeneste for andre 
gjennom forbønn, andre er bøssebærere i Fasteaksjonen. Mangfoldet viser alle fargene som springer ut 
av verdens lys. 
Kristen tro er et fantastisk mangfold. Når lyset skinner gjennom trekanten, ser vi det. Spekteret av farger! 

LYS VÅKEN 1.SØNDAG I ADVENT
Helga 28.-29. november var 5.og 6.klassinger i Løkken og Meldal menigheter invitert til «Lys våken» i Meldal kirke.
Samlinga starta på lørdag, og i løpet av ettermiddagen gikk de opp til gapahuken for å grille pølser og marshmel-
lows. De fi kk også tid til å se seg rundt i kirka, leke gjømsel, kaste papirfl y-bønner mot alteret, øve på lysvåken-
sangen og drama til gudstjenesten. Etter hvert ble det sengetid, og alle fant sin plass i kirkerommet. Barna opplevde 
nok å bli velsignet denne helga, men neppe med så mye søvn! 
Etter ei kort natt fi kk de delta under gudstjenesten på søndag. De sang Lys-våken-sangen, og dramatiserte Lukas 
4,16-22. Jesus kom da til hjembyen Nasaret, der han opplevde å bli avvist av sine egne. Spørsmålet er hva ville vi 
gjort om Jesus kom hit til Meldal i dag?
Under gudstjenesten fi kk de også være med å tenne det første advenstlyset!
Vi spurte deltagerne om hva de opplevde som artigst denne helga. Jentene synes gjømsel var artigst, og å ha le-
bestift på en av lederne mens han sov! Guttene synes landhockey var artig, og å leke gjømsel.
Takk til hovedledere diakon Magne, Åshild Sande, foreldre og ungdomsledere som bidro til ei fl ott helg!
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Velkommen til kirka!
Søndag 7. februar – Fastelavnssøndag
Luk 18, 31-34 
Meldal kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved Marita 
Hammervik Owen. Vi feirer nattverd. Dagens takkoffer 
går til menighetens eget arbeid.

Onsdag 10. februar – Askeonsdag
Mark 2, 18-20 
Meldal kirke 19.00 Kveldsgudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. Meldal Normisjon deltar i 
gudstjenesten. Inger Brit Rødberg taler. Barneklubben 
deltar. Vi innleder fastetiden sammen og feirer nattverd 
denne kvelden. Suppe og brød etter gudstjenesten.  
Dagens takkoffer går til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 14. februar – 1. søndag i fastetiden
Matt 26, 36-45 
Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. Vi feirer nattverd. Dagens 
takkoffer går til vår vennskapsmenighet i Sakusarree. 
Menighetens Årsmøte etter gudstjenesten! 
Løkken kirke 15.00 Gudstjeneste ved sokneprest Marita 
Hammervik Owen. Vi feirer nattverd. Dagens takkoffer 
går til Den norske Sjømannskirke. Menighetens 
Årsmøte etter gudstjenesten!
 
Søndag 21. februar – 2. søndag i fastetiden
Jes 55, 1-7
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 28. februar – 3. søndag i fastetiden
Luk 22, 28-34
Ingen gudstjeneste i våre menigheter.

Fredag 4. mars – Kvinnenes Internasjonale 
Bønnedag
Meldal kirke 20.00 Menigheten feirer - tradisjonen 
tro - Kvinnenes Internasjonale Bønnedag med eget 
opplegg. Årets tema er ”Ta imot barna, ta imot meg”.  
 
Søndag 6. mars – 4. søndag i fastetiden
Joh 6, 24-36
Frilsjøen v/Campingen 19.00 «Frilsjøreka» - En del av 
Vinterlarm. Vi samles til hodelykttur i regi av Meldal 
IL og Løkken IF og ei kort andakt på isen omkranset 
av levende lys før vi ISBADER! Vi serverer Esaus Røde 
Linsesuppe å varme seg på. 

Søndag 13. mars – Maria budskapsdag
Luk 1, 26-38
Meldal kirke 11.00 Festgudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. En del av det offisielle 
Vinterlarm-programmet. Deltakelse av Orkdal Pre Soul 
Children. Dagens offer går til menighetens eget arbeid.

Juleverksted 2015
 - i Meldal kirke

I mange år har barn gledet oss med dramatisering på 
gudstjenesten juleaften. Og for å få til dette, har vi ju-
leverksted 3 kvelder i desember. Barn som ikke har an-
ledning til å komme i kirka julaften, blir også invitert til 
juleverkstedskveldene. Når noen av barna øver julespill, 
får resten høre en julefortelling, og Marita og Magne 
hadde ansvar for denne formidlingen hver sin kveld. 
Dessuten er det litt spennende å se på generalprøven 
den siste gangen. I år var det Mildrid Gunnes, Grete Rye 
og Arnt Stene som var ansvarlige for julespillet.

Å lage engler, hjerter og korger hører med på juleverk-
sted. Vi hadde 17 kreative og flotte jenter og gutter med 
stor iver for det aller meste av det vi laget. Og uten 
mange, gode frivillige medhjelpere hadde det ikke vært 
mulig å gjennomføre. Noen sørget for mat og forfrisk-
ninger, og alle hjalp til med formingsoppgavene. Noen 

hjalp til en kveld, noen 
2 og noen var med alle 
tre gangene! Tusen takk 
til alle sammen!

Anlaug Aas

 - i Løkken Kirke

Onsdag 9. desember 
møtte 7 trivelige og 
flotte 3. klassinger opp 
til juleverksted i Løkken 
kirke. Vi var 5 voksne 

frivillige som tok imot dem, så vi hadde kapasitet for 
flere! Men i sterk konkurranse med et bursdagsselskap 
var oppmøtet bra!

Sultne barn må først få mat, og senere oppgaver. Thor, 
gammelpresten, snakket om advent og jul samtidig 
som barna studerte motiv fra juleevangeliet i kirka. 
Gretha Loe kom øvde inn ”Det kimer nå til julefest” 
med 3.-klassingene og 8 av årets konfirmanter slik at 
de kunne bidra med prosesjon og sang på julegudstje-
nesten på Løkken. Godt tiltak!

Jeg tror at både barn og voksne syntes det var trivelig 
å lage julepynt til kirka og til å ta med seg hjem. Barna 
fikk også lage en gave de kunne gi bort til jul. Når 
foreldrene kom og hentet dem, hadde vi ei lita jule-
sangstund, kaffe og pepperkaker. Flere av foreldrene 
ga uttrykk for at dette var et fint og positivt tiltak, og 
det var godt å høre for oss som arrangerte!

Anlaug Aas
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Kirkevergen informererLivets gang
døpte

15.11 Karolius Åssveen
 Lise Grøset
31.12  Sylvia Foss Morgan
10.01 Victoria Mosbakk
 Evelyn Mosbakk
17.01 Lotta Olea Sætenes
24.01 Viktoria Skjelstadås Hofstad

døde

25.11 Harald Strand f. 1920
11.12 Jo Mesteig f. 1931
23.12 Otto Nordsteien f. 1925
30.12 Martha Sagvold f. 1925
04.01 Olga Ingrid Berg f. 1930
15.01 Jon Olav Møkkelgård f. 1940
17.01 Johan Wiggen f. 1929
18.01 Ivar Berg f. 1931

SENKEAPPARAT PÅ 
KIRKEGÅRDEN

Det har i mange år vært 
brukt senkeapparat i 
forbindelse med gravferd 
i Meldal. Dette er tatt 
bort. Bakgrunnen for det er 
at vi har opplevd at mekanismen på 
senkeapparatet har sviktet. Det har medført at vi 
ikke har hatt kontroll på nedsenkingen av kista. 
Dette har vært til en stor belastning for de som 
har vært nødt til å utføre dette i sin tjeneste.

Det har videre vært en utbredt praksis at kisten 
bare senkes jevnt med kirkebakken. Liturgien for 
begravelser tilsier at kisten skal senkes helt ned.

Når vi tok i bruk taug til å senke båren, gjør vi 
det slik som nesten alle andre steder i Norge 
praktiserer det. 

Det er en veldig tøff påkjenning for pårørende å 
være med å senke ned en av sine kjære. Når jeg 
har snakket med pårørende i etterkant, har de 
vært takknemlig for at de fi kk lov til å gjøre dette. 
Det er en kjærlighetshandling som en mister ved å 
benytte senkeapparat. Vi ønsker derfor å fortsette 
den nye praksisen i Meldal.

Noralf

JULETREFEST 5. JULEDAG

Tradisjonen tro, ba Misjonsselskapet og Normisjon 
inn til juletrefest i Grøtte bedehus 5. juledag.  
Geoff Morgan leda oss gjennom juletrefesten. 
Kristoffer Bjørkhaug som til daglig er elev ved Øytun 
folkehøgskole i Alta, holdt dagens tale. Han tok for 
seg C.S. Lewis og hans bøker om Narnia. Interessant 
å høre hvordan fantasiverdenen Narnia er ett bilde 
på Guds rike. 
Programmet ellers besto av gang rundt juletreet, 
artig for både store og små. Vi fi kk synge kjente 
julesanger rundt treet, men fi kk også høre fi n sang 
av to damegrupper. I pausen fi kk vi som vanlig god 
mat, servert av trofaste kjøkkenhjelpere. Quiz sto 
også på programmet, laget av Guri Gunnes. 

Takk til alle som bidro til en fl ott juletrefest!
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TEMA: Faste
Snart er det fastelavn, i år 7. februar. Fastelavn betyr egentlig kvelden før faste, men omfatter 3 dager: 
Fastelavnssøndag, blåmandag og fetetirsdag. På katolsk område har en mange tradisjoner i denne 
førfastetiden med bl.a. karneval (som betyr farvel til kjøtt) og andre løyer. Det gjelder å feste og spise 
mye mat før fasten setter inn. Blåmandag, egentlig at prestene dekker alteret med et blått teppe før 
fasten, har hos oss fått en betydning som også har bakgrunn i feiringen: Dagen derpå hvor en føler 
seg elendig. På fetetirsdag reklameres det fortsatt med fet mat, og vi spiser kremboller og kjøper 
fastelavnsris som egentlig er et gammelt fruktbarhetssymbol.

Så kommer askeonsdag hvor en før strødde aske på hodet og i grøten. For nå skulle en faste og mye 
skulle en avstå fra. Fastetiden var fra gammelt av en meget viktig del av kirkeåret som strakk seg 40 
dager (søndager ikke iberegnet) inntil gleden og jubelen på påskedag. Forbilde var bl.a. Jesu fristelse i 
ørkenen. 

Det blir hevdet med jevne mellomrom at å faste, d.v.s. bare å innta særskilt føde i små porsjoner, 
skjerper tankevirksomheten. Vi har ingen tradisjon for det i vår kirke. Men å se hovedpoenget fra 
tidligere tider, å følge den lidende Frelser i ettertanke og bønn på hans vei til Jerusalem og kjempe 
troens gode strid, har fortsatt mye for seg. Dessuten er det ikke minst i senere år blitt understreket 
hvor viktig det er å gjøre noe godt for andre i denne tiden. Konfi rmantenes årlige innsamlingsaksjon til 
Kirkens Nødhjelp er et fi nt eksempel på dette.

Fortsatt er grunnlaget for kristen tro dette: Å sette sin lit til den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus 
og vise omsorg for sine medmennesker.

                                                                Thor Aas

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016:
I kriser er vann kritisk

Aldri før har vi sett så mange store humanitære kriser på en gang. Kirkens Nødhjelp er i katastrofen med rent vann. 
Nå trenger de din hjelp. 

Akkurat nå er millioner av mennesker rammet av katastrofer – verden over. Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt 
rent vann til blant andre fl yktninger i Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, fl omofre i Malawi, tørkerammede i Etiopia og 
jordskjelvofre i Nepal. 

I Etiopia har værfenomenet El Niño skapt den verste tørken 
på 30 år. Ifølge etiopiske myndigheter vil 10,2 millioner være 
truet av kritisk matmangel i 2016. Mer enn halvparten av disse 
er barn. 5, 8 millioner mennesker er i akutt mangel på vann. 
Blant dem som er hardt rammet, er bøndene i Ankober-dis-
triktet. 66-åringen Dagne i landsbyen Washa har sjelden sett 
en verre tørke gjennom sine 40 år som bonde. 
– Jeg har vært gjennom vanskelige perioder i livet mitt. Det 
har skjedd før at regnet ikke har kommet og vi har prøvd å 
overleve med det lille vi har. Men dette er noe av det vanske-
ligste jeg har opplevd.  Hver eneste dag må hele familien stå 
over måltider for å spare på maten, forteller nibarnsfaren. 

(Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp)
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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. 

Enorm mangel på vann
Tørken har skapt enorm vannmangel, ubrukelige avlinger og utarmede beitemarker. Bøndene mister dyrene sine 
og dermed livsgrunnlaget sitt. Det lille regnet som har kommet, har ikke vært nok til å gi avlinger. 
For å klare seg, må bøndene selge dyrene som har overlevd så langt i tørken. De blir tvunget til å selge kyr som har 
sørget for verdifull melk til barna i familien. Nå har mange snart verken dyr eller penger igjen. Dagne håper fortsatt 
på regn, men er bekymret for hvordan han skal klare å drive jorda uten oksene sine. 

Kirkens Nødhjelp er til stede i Ankober og fl ere andre av de verst rammede områdene i Etiopia. Behovene er akutte, 
og Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann og trygge sanitære forhold. 
– Vi er i gang med nødhjelpsarbeidet og har allerede jobbet forebyggende i fl ere måneder. Men når omfanget er 
så stort, trenger vi all den hjelpen vi kan få, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp. 

Du kan hjelpe
Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe. 13.- 15. 
mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2016 av stabelen. 
Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det 
mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med rent vann når 
katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil støtte fasteak-
sjonen i Meldal og Løkken menigheter - enten ved å stille 
som bøssebærer eller med penger i bøssa når bøssebæ-
rerne kommer på døra. 
Våre bøssebærere, konfi rmanter og frivillige i våre 
menigheter, kommer tirsdag 15.mars mellom 17.00 

og 20.00. 

TÅRNAGENTHELG
Lørdag 23. og søndag 24. januar var det tårnagenthelg i Løkken Kirke. Fem herlige unger fra Meldal og Løkken me-
nigheter var tårnagenter, der de løste oppdrag, var oppe i klokketårnet og malte bilder til det nye barnealteret. Og 
så fi kk vi besøk av politibetjent Mari Stene som hadde med seg skikkelig etterforskningsutstyr! Stor stas for store og 
små! På gudstjenesten søndag fremførte barna tårnagentsangen. Takk for hjelpen til Mari og ungdomsleder Guri.

(Foto: Erlend Angelo/Kirkens Nødhjelp)
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Takkeannonser

Neste nummer kommer ca. 16. mars - frist for stoff 26. februar

Takk til Meldal menighet for den fi ne blomsten 
jeg fi kk på min 85-års dag.

Ola Groeggen

Tusen takk for medfølelse, blomsterhilsener og 
vennlig deltagelse i anledning Åshild Lilleås sin 

bortgang og begravelse. Tusen takk for pengega-
ven til hjemmesykepleien i Meldal.

Magret m/familie
Gjest Ove m/familie

Jo m/familie

Takk til Løkken menighet for blomster 
jeg fi kk på dagen min.

Gjertrud Rigstad

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

Torleif Hoel

Takk til Løkken menighet for hilsen på dagen min.
Magne Grøset

Takk til Meldal menighet for hilsen og boka 
«Gode ord på vandringen» 

som jeg fi kk på min 70-års dag.
Dordi Haukli

Tusen takk til Løkken menighet for blomsten 
jeg fi kk på 80-års dagen min.

Odd Sagegg

Takk til Løkken menighet for den fi ne boka 
jeg fi kk på min 70 årsdag.

Rolf Gravrok

Vi vil takke Meldal menighet for planten 
vi fi kk på dagene våre.

Eline og Sigurd Moldjord

Takk til Meldal menighet for de fi ne blomstene 
jeg fi kk på 80 årsdagen.

Valborg Syrstad

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

Audun Snøsen

Tusen takk for medfølelse, blomsterhilsener og 
vennlig deltakelse i forbindelse med 

Jo Mesteig sin bortgang og begravelse.  
Takk også for pengegaven til Meldal Helsetun.   

Eldbjørg m/familie

Takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk 
på 90 årsdagen min.

Jorunn Vaula

Tusen takk for medfølelse, blomsterhilsner og 
deltakelse i anledning Harald Strand’s bortgang 
og begravelse. Tusen takk til Meldal helsetun og 

Solhagen AD for god pleie og omsorg. 
Takk for pengegaven til Solhagen. 

Birgit  m/familie

Hjertelig takk til Meldal menighet for boka 
«Gode ord på vandringen» 
jeg fi kk på 70 årsdagen min. 

Nora Torve

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster 
og pengegaver til kreftavd. v/Orkdal sykehus ved 

Johannes Torve’s borgang og begravelse. 
Nora m/Familie

Takk til Meldal menighet for blomster 
og hilsen på min 85 årsdag.

Jon G Nergård

Takk for all vennlig deltagelse ved 
Olga Bergs bortgang.

Eli og Kjell Olav m/familier

Takk for all deltagelse og oppmerksomhet i 
forbindelse med vår mor Martha Sagvolds 

bortgang og begravelse.
May Ellen og Lars Otto

Takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk på 
85 årsdagen min.
Ingrid Syrstadfl ott


