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mars
Meldal Barneklubb – Grøtte Bedehus

Onsdag 18. mars kl. 18.00

Tårnagentklubb – Løkken Kirke
Torsdag 19. mars kl. 14.30

Strikkehygge - Meldal Kirke 
Torsdag 19. mars kl. 18.00

 
Fasteaksjonen 2015  

Tirsdag 24. mars kl. 17.00 - 20.00
 

Tårnagentklubb - Løkken Kirke 
Torsdag 19. mars kl. 14.30

Meldal menighets årsmøte - Meldal kirke
søndag 22. mars etter gudstjenesten

MSC-øvelse – Meldal kirke
Tirsdag 24. mars kl. 18.00

Løkken menighets årsmøte – Løkken kirke
Onsdag 25. mars kl. 19.00

 
Andakt - Meldal Helsetun 
Tirsdag 31. mars kl. 16.00

april
 

Sangkaffe - Løvbytunet 
Tirsdag 7. april kl. 15.00

MSC-øvelse – Meldal kirke
Tirsdag 7. april kl. 18.00

Andakt - Meldal Helsetun 
Tirsdag 14. april kl. 16.00

Meldal Barneklubb – Grøtte Bedehus
Onsdag 15. april kl. 18.00

 
Tårnagentklubb - Løkken Kirke 

Torsdag 16. april kl. 14.30

Strikkehygge - Meldal kirke
Torsdag 16. april kl 18.00

 
Sangkaffe - Sanitetsboligene 

Mandag 20. april kl. 11.00

MSC-øvelse – Meldal kirke
Tirsdag 21. april kl. 18.00

 
Andakt - Meldal Helsetun 
Tirsdag 28. april kl. 16.00

Meldal Barneklubb – Grøtte Bedehus
Onsdag 29. april kl. 18.00

mai
MSC-øvelse – Meldal kirke

Tirsdag 5. mai kl. 18.00

Strikkehygge - Meldal kirke
Torsdag 7. mai kl 18.00

 
Sangkaffe - Sanitetsboligene 

Mandag 11. mai kl. 11.00
 

Andakt - Meldal Helsetun 
Tirsdag 12. mai kl. 16.00
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Hilsen fra soknepresten
 Måltidsfellesskapet
Nattverden, dette brødet og denne vinen, blir ofte litt mystisk for oss. 
Hva er nattverd? Hvem kan delta i dette måltidet? 

Bakgrunnen og tradisjonen ligger til skjærtorsdagen. I dette 
skjæringspunktet mellom feiringen av Jesus som rir inn i Jerusalem 
som konge, og langfredags og dens pine og død.  Jesus vet hva som 
venter ham, den menneskelige delen av ham sliter med å gå døden i 
møte, han faller på knær og ber. Han tilbringer tid med de som betyr så 
masse for ham, de som har fulgt ham hele veien til Jerusalem.  Ved slutten 
av måltidsfellesskapet deler Jesus brød og vin med dem, ordene lød den gang 
likedan som de gjør i dag: ”dette er min kropp” og ”dette er mitt blod.”

Hvem satt rundt dette bordet skjørtorsdagskveld for omtrent 2000 år siden? Jo, helt vanlige mennesker. 
Feilbarlige og ufullstendige. Peter for eksempel han skulle fornekte å kjenne til Jesus hele tre ganger. 
Jesus advarte ham til og med om at det kom til å skje! Judas gav bort viktig informasjon slik at Jesus 
ble utlevert til jødene og brakt fram for folket som ville se ham hengt. Disse mennene mente Jesus 
var verdig brødet og vinen. Hvorfor skal ikke da hver og en av oss også være det? 

Frimodighet er viktig! Vi hører det ofte og fra vi er ganske små: du må si fra når urett skjer, ikke vær 
redd for og si din mening, og ikke minst vær den du er skapt til å være! Frimodigheten i troen er også 
viktig; vi som jobber i kirka ser konturene av frimodighetens språk støtt og stadig. Foreldres skritt 
inn i kirka på barnas dåpsdag. Skjelvende knær fra ungdom som skal knele ved alterringen. Store og 
små hender som mottar brød og vin. 

Når Jesus skjærtorsdag avslutter med å oppfordre sine disipler 
til å fortsette å holde måltid, så er det nettopp det vi skal gjøre. 
Nattverden, sammen med dåpen, må i våre menigheter stå side 
om side i gudstjenesten. I brødet og vinen får vi sitte side og 
side, skulder mot skulder med hverandre og med Jesus som 
er tilstede i brødet og vinen. Her får vi oppleve fellesskap med 
ham og med hverandre. Hos ham fi nnes tilgivelsen vi alle så sårt 
trenger. I måltidet skal vi få næring til vår tro og frimodighet 
til å leve i den. Gjennom vår frimodighet skal vi bære frukt for 
Gud og Hans rike. 

Mange av oss har en eller annen form for gudstro, uttalt eller ei. 
Allikevel tror jeg mange, inkludert meg selv, til tider føler seg ikke 
”gode nok.” Med dette i bakhodet  kjennes det ut som en stor 
oppgave å være forvalter av sakramentene i menighetene våre. 

Mitt ønske som sokneprest, og kanskje aller mest som medmenneske, er at alle skal føle seg 
velkommen hos Jesus. At alle som har lyst, alle som sitter med den minste lille anelse av lengten 
etter fellesskapet skal føle seg velkommen til nattverdsmåltidet; enten vi kneler ved alterringen eller 
vi står nede i kirkeskipet.

Marita



døpte
08.02. Oliver Dahle Damli
15.02. Jorunn Hoel
15.02. Nils Lykkja
15.02. Astrid Loe
22.02. Leon Tiseth
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Vi går i kirka

døde
23.01. Agnes Aas f. 1929 
24.01. Ruth Rømmesmo f. 1930

29.01. Anna Johanna Bjerkan f. 1925
08.02. Kristine Haugen f. 1918
08.02. Marit Sølberg f. 1917
10.02. Lars Haukli f. 1925
13.02. Berit Foss f. 1929
15.02. Anna Dombu f. 1916
16.02. Georg Fiske f. 1930
17.02. Ole Arnold Druglitrø f. 1939
18.02. Arne Lauritzen f. 1923
19.02. Odd Roar Henriksen Weiseth f. 1962
22.02. Ingeborg Marie Waage f. 1941
24.02. Einar Helgeton f. 1928
24.02. Knut Hoel f. 1926
27.02. Agnes Johanne Westberg f. 1925

22. mars – Maria budskapsdag
Luk 1, 46-55
Gudstjeneste i Meldal kirke kl 11.00. 
Barnedåp, og vi feirer også alle som har 
10-årsjubileum for dåpen. 
Helga Kolbeins forretter.
Offer til Kirkens Bymisjon.

29. mars – Palmesøndag
Matt 26, 6–13
Gudstjeneste i Meldal kirke kl 11.00.
Barnedåp og nattverd.
Sigrid Lauglo forretter.

2. april – Skjærtorsdag
Luk 22,14–23
Påskeandakt ved Thor Aas på Ogjerhøylu kl 12.00.

Gudstjeneste i Meldal kirke kl 19.00.

3. april – Langfredag
Matt 26,30–27,50
Gudstjeneste i Løkken kirke kl 19.00. 
Helga Kolbeins forretter.
Offer til eget menighetsarbeid.

5. april - Påskedag
Matt 28, 1–10
Høytidsgudstjeneste i Meldal kirke kl 11.00. 
Helga Kolbeins forretter.

12. april – 2. søndag i påsketiden
Joh 21, 15–19
Ingen gudstjeneste.

19. april – 3. søndag i påsketiden
Joh 10, 1–10
Gudstjeneste i Løkken kirke kl 11.00. 
Helga Kolbeins forretter.
Offer til Sakusaarre.

26. april – 4. søndag i påsketiden
Joh 13, 30–35
Ingen gudstjeneste.

3. mai – 5. søndag i påsketiden
Luk 13,18–21
Gudstjeneste i Meldal kirke kl 11.00.

10. mai – 6. søndag i påsketiden
Matt 7, 7–12
Ingen gudstjeneste.
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Kirkevergen informerer

Avfall fra 
kirkegårdene
Vi har nå kommet til 
medio mars, men vi 
har hatt en veldig mild 
vinter, og vi begynner 
allerede å få vårstemning. 
Snart er det tid for ”våronn” 
på kirkegårdene. 
Det har kommet en del nye produkter som brukes 
som pynt på gravstedene. Noen av disse er ikke 
egnet som restavfall. Det er to produkter som jeg 
vil nevne her.

Lys i glasskrukker. 
Det er veldig lett at disse fylles med regnvann, 
og kombinert med kuldegrader, medfører det at 
krukkene kan fryse i stykker, og det blir liggende 
glassbiter på kirkegården.  Noen kaster dessverre 
både glass og glassbiter i restavfallet.                          
Vi oppfordrer alle til å ta med seg disse, og kaste 
de i glasscontainere der de er utplassert. Aller helst 
så vi at lys i glasskrukker ikke blir brukt.

Elektroniske LED-lys som ser ut som talglys. 
Disse er veldig fi ne å bruke når det er tørt gress på 
kirkegården, og risikoen for gressbrann er tilstede. 
Vi husker vel alle hvordan det var forrige vinter med 
gressbrann både i Flatanger og på Frøya. Vi ønsker 
absolutt bruk av disse på kirkegården, men husk at 
dette er spesialavfall ikke restavfall. Ta de med og 
lever de på riktig sted.

Med dette vil jeg ønske dere en fi n vår!

Noralf

SØVASSLI
UNGDOMSSENTER & LEIRSKOLE

Påskemåltid på Søvassli

Skjærtorsdag  2. april  kl 17.00

Oddbjørn Stjern leder oss gjennom middagen 
etter jødisk tradisjon for påskemåltidet. 

Måltidet avsluttes med Nattverd.

Gave til Israelsmisjonen . 

Måltidet inneholder full middag med diverse små 
symbolske ingredienser. 

Kaffe og kake til avslutning av måltidet.  
                      

Vi holder åpent hele påska, så man kan også 
overnatte.                                                                                                               

Påmelding ved tlf: 72489010 / 95112040 innen 
onsdag 25. mars. Pris kr 250,-.

                                                                                

Sitter og ser ut på et strålende påskevær, selv om 
det er lenge til påske. Mon tro om snøen vil vare?

Palmehelga skal det være ReGaze her. ReGaze er nok 
utenlandsk, men det må bety noe bra. Ungdommer, 
fra ungdomsskolealder og oppover kommer. 
Resten av påska vil vi ganske enkelt holde det åpent 
for alle som vil til fjells. Det blir mat og overnatting, 
og dagene skal brukes ute. Søvasskjølen Fjellkirke 
blir et fl ott mål på høytidsdagene, Ruten et annet. 
Skjærtorsdag kveld skal vi feire påskemåltid sammen 
på mer jødisk vis. 
Oddbjørn Stjern har kontroll på nettopp det. 
Påskeaften inviterer vi også naboene rundt 
oss på kaffe, og for å prøve klatreveggen, zip-
line eller kanelsnurrene i gapahuken. Det blir 
opp til den enkelte å skape aktiviteter ellers. 

Synes du noe av  dette hørtes interessant ut, så meld 
deg på! Se mer på hjemmesida vår søvassli.no eller 
ring Kari E. Tronvoll 95112040.

Ønsker dere ei velsignet påske!
Kari E. Tronvoll, daglig leder
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Tirsdag 24. mars mellom kl. 17.00 og 20.00 
kommer konfi rmanter og frivillige og banker på døra. De 
vil spør deg om du har lyst til å gi en pengegave til årets 
fasteaksjon. Men hva går pengene til?

Pengene går Kirkens Nødhjelps arbeide over hele verden; dette 
for å fordele ressursene best mulig. Men Kirkens Nødhjelp har 
siden høstens tv-aksjon hatt fokus på vann og hvilken vital del 

vann er i samfunnsoppbygging og helsetiltak. Her er noen eksempler på hva din støtte er verdt:

• 200 kroner kan gi ett menneske varig tilgang til rent vann.

• 400 kroner gir fl omsikring av et hus.

• 1000 kroner kan gi hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er 
spesielt utsatt!

Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke 
i Etiopia eller fl om i Pakistan.

En av dem som nylig har fått merke dette på kroppen, er Muhammed Irsdad. Han er gift og har 3 barn, 
og bor i landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan. En morgen, tidlig i oktober, kom fl ommen til landsbyen. 
Og den kom brått. 

- Vannet kom i stor fart fra kanalen, og jeg måtte ta med familien og løpe i trygghet. Vi løp til nærmeste 
landevei, som ligger litt høyere enn resten av landsbyen. Slik berget vi livet, forteller Muhammed. 

Flommen hadde store konsekvenser for Muhammeds familie. Tidligere jobbet Muhammed som 
sikkerhetsvakt og hele storfamilien var avhengige av inntekten hans. Etter fl ommen måtte Muhammed 
være sammen med familien og han mistet derfor jobben. I tillegg har fl ommen gjort at drikkevannet er 
forurenset. 

Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var en av de 
første organisasjonene som kom til Basti Riaz 
Abad. De skal gi Muhammed og landsbyen nye 
håndpumper, latriner, hygieneutstyr og sikre at 
landsbyen igjen får trygt vann. 

I fjor ga innbyggerne i Meldal kommune rekordmye, 
og vi håper virkelig å kunne gjenta den suksessen.

Bildet: Muhammed Irshad og familien hans fi kk livet 
totalt endret når fl ommen rammet landsbyen. Huset 
ble fullstendig ødelagt, og den yngste datteren, 
Sadia (2), er blitt syk av det forurensede vannet. 
Foto: Fahim Farid/Kirkens Nødhjelp.

Diakon Magne fi kk lagt på stola under Stiftsdagene
Kirkemøtet 2013 vedtok reviderte retningslinjer for bruk av liturgiske klær, 
herunder at vigslede diakoner kan ta i bruk en skråstilt stola som bærer de 
liturgiske fargene og noen symboler. Stolaen har til hensikt å markere den vigslede 
tjeneste og betydningen av diakonien i menigheten. På utsendelsesgudstjenesten 
3. mars i Nidaros domkirke, under årets stiftsdager, fi kk 14 diakoner pålagt 
stola. Vår diakon, Magne, var også med og fi kk på sin. Den har diakoniens kors, 
malteserkorset, på skulderen og nederst på stolaen.
- Jo da, det var nå litt stas å få stolaen lagt på av biskop og preses i Nidaros Stift, 
og jeg gleder meg til å bruke den i Meldal og Løkken kirker, sier Magne.
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Friluftsandakt med isbading på Frilsjøen

Tårnagenthelg og menighetsfest 
7. og 8. februar var det både Tårnagenthelg og menighetsfest i Løkken Kirke.

Det var fem fl otte og energiske unger fra 3. og 
4. klasse som var årets tårnagenter. Lørdag var 
de på skattejakt, på oppdagelse i kirketårnet, på 
symboljakt, fikk agentlunsj og leika masse, og 
om søndagen bidro de i gudstjenesten med bl.a. 
Tårnagentsangen.
Etter søndagens familiegudstjeneste hadde 
menighetsrådet arrangert menighetsfest med 

kaffebord, tombola, sang v/ Sarah Furuhaug, og besøk av Øyvind Ulland 
Eriksen fra Det Norske Misjonsselskap, som fortalte om Løkken Menighets 
misjonsprosjekt ”Bistand Mali”. 
Det ble to livlige og fi ne dager i Løkken Kirke.

Onsdagskveld i Vinterlarm-uka var det igjen klart for 
friluftsandakt med påfølgende isbading på Frilsjøen.

Diakon Magne Krogsgaard holdt andakt, der vann var et av 
hovedtemaene. Dette passet fi nt sammen med anledningen 
for arrangementet og omgivelsene – i år, slik som i fjor, skulle 
nemlig andakten etterfølges av isbading. 

Isbading med kirkekontoret viste seg å være en fulltrefferidé 
allerede i fjor vinter. Under vinterlarmuka i år skulle altså 
suksessen gjentas. I underkant av 30 personer møtte opp på 

Frilsjøen. Andakten ved Magne Krogsgaard handlet som sagt bl.a. om vannets rolle i kirkelige ritualer, og 
om treenige Gud som vi møter under dåpen, gjennom vannet i døpefonten. 
Deltakerne i treffet ba og sang sammen, og stemningen ble både høytidelig 
og fi n. 

Etter andakten var tiden inne for isbading. I overkant av ti deltakere 
bestemte seg for å hoppe i det iskalde vannet – både store og små. For 
noen ble badinga rimelig kort, men de tøffeste klarte å holde ut mye lenger 
før de nesten motvillig gikk inn i varmeteltene. Diakon Magne var en av 
dem som «koste» seg lengs t i vannet – det var jo bare «litt kjølig». 

Under arrangementet ble det også servert varm 
rød linsesuppe, laget av kirkevergen Noralf 
Ljøkjel, og kakao. Dette gav alle nok varme og 
energi til å være ute i friskt og kald luft en god 
stund. 

Kirkekontorets arrangement ble en suksess denne gangen også. ”Vinterlarm-general” Marit Bjerkås, 
oppsummerte det hele slik: «Jeg synes det er fl ott at kirka stiller opp med slike friluftsaktiviteter. De er 
ikke å fi nne så ofte ellers. Kjempekoselig – og veldig sprekt gjort!».  

Olga 

Diakon Magne var den som holdt ut 
lengst i det kalde vannet.

Fellesrådets leder, Kjetil Gunnes.



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
Takk til Meldal menighet for den fi ne blomsten og 

gode ønsker på 80 årsdagen min.
Gerda Storås

Tusen takk til Meldal menighet for boka jeg fi kk i 
anledning dagen. 

Jorunn Garberg Skjærli

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og 
deltakelse i forbindelse med Aase Johanne 

Sydengens bortgang og begravelse. Takk for 
pengegaver til Kreftforeninga.

Familien v/ Anders Heggem

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

Otto Dragseth

Takk for varm omtanke, deltagelse, blomster og 
hilsener ved Arne Ramstads sykdom, død og 

begravelse.
Takk også for pengegaver til Kreftforeningen.

Marit
Frank og Runa m/fam

Ståle og Gro Anita

Takk for all vennlig deltagelse og oppmerksomhet 
i anledning Kristine Haugens begravelse.

Takk for pengegave til hjemmetjenesten i Meldal, 
og en takk til Meldal Helsetun for god pleie.

Terje og Grete

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og 
deltakelse ved bortgangen og begravelsen til vår 

kjære far, Lars N. Haukli. 
Stor takk for pengegaver til langtidsavdelingen 

ved Meldal Helsetun.
Odd og Brynjar

Hjertelig takk for oppmerksomhet og deltagelse 
ved Marit Sølbergs bortgang.

Alma, Magne og Arne m/familier

Takk for blomster på 96 årsdagen min.
Ragna Gaustad

En varm takk for all deltakelse, hilsener, blomster 
og pengegaver til Kreft poliklinikk, Orkdal 

Sjukehus, i anledning Ole Arnold Druglitrøs 
bortgang og begravelse.

Eva
Merete, Tuva, Lene og Robert

Hjertelig takk for all deltakelse, blomster, 
helsinger og pengegaver til Meldal Soul Children 

ved Berit Foss si begravelse.
Takk til Solhagen og Helsetunet, langtidsavd.3 for 

god pleie.
Jo, Liv, Marit, Helga og Kari

Hjertelig takk til givere og pårørende for 
minnegaven vi mottok ved Borgny Melby sin 

begravelse.
Meldal Sanitetsforening

Påskemøte
Påskemøte i kirkestua, Løkken kirke 

2. påskedag kl 19.30.

Andakt ved Astrid Bruvoll
Velkommen!

Arr. Normisjon

Neste nummer kommer 13. mai - frist for stoff 27. april


