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Påskemøte 
2. påskedag kl 19.30
i kirkestua, Løkken kirke

Taler er Bjørn Roger Karlsen
Sang og bevertning
Vel møtt!

Arr: Normisjon
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Trykk: Orkla Grafi ske AS, 7300 Orkanger

Meldal menighetsblad

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.meldal-kirkekontor.no 

Dette skjer i menighetene våre:

NMS og Lysglimt har møte 
for hele familien hjemme hos 

Marit og Ola Syrstadeng 
fredag 1. april kl 19.30.

Meldal Soul Children 
øver i Meldal kirke torsdager i oddetallsuker 
kl. 18.00-20.00. 

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

Babymassasje og babysang 
går dessverre ut denne våren!

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

Barneklubben 
møtes i Grøtte bedehus onsdager i partallsuker 
kl.18.00 til 19.30: datoene denne våren er 16. 
mars, 6.april og 20. april. 
Se Facebook-gruppa for oppdateringer!

Speiderne i Meldal 
møtes i Grøtte bedehus tirsdager i partallsuker 
kl.18.00 til 19.30.

Sangstund på Løvbytunet
Tirsdag 22. mars, tirsdag 12. april og tirsdag 10. mai.
Fra kl. 15.00

Andakter på Meldal Helsetun
Tirsdag 22. mars (med nattverd), tirsdag 5. april, 
tirsdag 19. april, tirsdag 3. mai. Fra kl. 16.00

Sangkafé i Sanitetsheimen
Mandag 4. april og mandag 25. april fra kl. 11.00

Vi ønsker gamle og nye tilskudd hjertelig 
velkommen til våre menigheters fritidsaktiviteter!

”Sannelig, 
våre sykdommer tok han, 

våre smerter bar han.
Vi tenkte: Han er rammet, 

slått av Gud og plaget.
Men han ble såret for våre 

lovbrudd, 
knust for våre synder.

Straffen lå på ham, 
vi fi kk fred, ved hans sår 

ble vi helbredet”
Jesaja kap. 53, 4-5
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Hilsen fra soknepresten
Ei hand å holde i er viktig. 
Vi rekker våre hender mot hverandres i så mange av livets øyeblikk. 
Både de gode og de vonde. Når to lover hverandre foran Guds 
åsyn, deres familie og venner at de vil leve sammen i evig troskap. 
Når vi bringer nytt liv inn i verden og et lite menneske begynner sin 
livsreise. Når sykdom og usikkerhet snur opp ned på alt, og livet vårt 
er ikke til å kjenne igjen. Når vi er nødt til å ta farvel med mennesker 
som etterlater seg store tomrom i livene våre. 

Ei hand å holde i er viktig. Når vi ler. Når vi gråter. Noen ganger gjør vi det 
helt bevisst. Andre ganger går det nesten automatikk i det. Noen ganger kan 
det være nødvendig og si det - jeg trenger ei hånd å holde i. Andre ganger trengs verken ord eller 
forklaringer.

Små barn strekker hender ofte. Noen fordi små føtter er trette og slitne. Andre vil opp i fanget for å 
trøstes. For ikke lenge siden møtte jeg en aktiv og livlig liten gutt på to år. Før vi skiltes ad denne dagen 
- vi hadde vel kjent hverandre kanskje bare en time - så tar han hånda mi og leier den. Eller hånda hans 
var så liten at han kunne bare leie en fi nger. Ei lita handling tenker du kanskje, men det ble ei handling 
stor nok til å smelte mitt hjerte.

«I dine hender, Fader blid,
jeg legger nå til evig tid
min sjel og hva jeg er og har,
ta du det alt i ditt forvar!» 

 
Våre liv ligger ikke bare i hverandres hender, men 
også i Guds hender. Salmen «I dine hender Fader 
blid forteller oss noe om nettopp det. Dette sørget 
Jesus for da han døde for oss på korset langfredag 
og sto opp fra de døde 1.påskedag. I kraft av Jesu 
oppstandelse fra de døde lever vi alle våre dager i 
Guds hender, ved hans omsorg og nåde. 

«Det er min tro, o Fader blid,
i den jeg lever all min tid.
Ifra ditt barn du aldri vik,
så jeg kan arve himmerik!»

Påsken er den eldste kristne høytiden vi har. I tillegg 
er det den viktigste høytiden vi har. Det er påskens 
evangelium som legger grunnlaget for vår kristne 
tro. I den kan vi ta imot hverandres hender og 
samtidig hvile i Herrens hender. I den kan vi leve og 
dø. 
 

Jeg ønsker dere alle ei velsigna påskehøytid!
Marita
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Velkommen til kirka vår!

Søndag 20. mars - Palmesøndag
Matt 21,1-17
Meldal kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Marita Hammervik Owen og organist 
Gretha Loe. Vi feirer forenklet nattverd. Dagens 
offer går til Ebeneserhjemmet. Kirkekaffe etter 
gudstjenesten.

Torsdag 24. mars – Skjærtorsdag
Joh 13,1-17
Ogjerhøylu 12.00 Friluftsandakt i kjent påskestil. 
Vi håper på godt vær, gode ski og god glid. Ved 
sokneprest Marita Hammervik Owen.
Løkken kirke 19.00 Kveldsgudstjeneste på 
Skjærtorsdag ved sokneprest Marita Hammervik 
Owen og organist Gretha Loe. Mari Røttereng 
spiller trompet. Vi feirer nattverd. Dagens offer går 
til vår Vennskapsmenighet i Sakussaare. 

Fredag 25. mars – Langfredag
Mark 14,26-15,37
Meldal kirke 19.00 Kveldsgudstjeneste med 
lesning av Markuspasjonen. Ledes av sokneprest 
Marita Hammervik Owen og organist Gretha Loe. 
Dagens offer går til Mjuklia Leirsted.

Søndag 27. mars – Påskedag
Mark 16, 1-8
Meldal kirke 11.00 Høytidsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita Hammervik Owen og organist 
Gretha Loe. Vi feirer nattverd og dåp. Dagens 
offer går til Normisjon. 

Søndag 3. april – 2. søndag i påsketiden 
1 Pet 1,3-9
Felles frihelg i våre menigheter. 

Tirsdag 5. april 
Løvbytunet 11.00 Forenklet gudstjeneste 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 10. april – 3. søndag i påsketiden
Mark 6,30-44
Meldal kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Marita Hammervik Owen. Vi feirer 
forenklet nattverd. 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 17. april – 4. søndag i påsketiden
Joh 14,1-11
Løkken kirke 11.00 Gudstjenste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. Vi feirer nattverd. 
Dagens offer går til menighetens Misjonsprosjekt i 
Mali. Kirkekaffe etter gudstjenesten. 

Søndag 24. april - 5. søndag i påsketiden
Joh 17,6-11
Felles frihelg i våre menigheter. 

Søndag 1. mai – 6. søndag i påsketiden
Matt 20,25-28
Felles frihelg i våre menigheter.

Søndag 8. mai – Søndag før pinse
Joh 16,12-15
Felles frihelg i våre menigheter. 

Onsdag 11. mai – Samtalegudstjeneste
Meldal kirke 19.00 Årets konfi rmanter i 
Meldal planlegger og setter sitt preg på denne 
gudstjenesten. Ledes av sokneprest Marita 
Hammervik Owen og organist Gretha Loe. 

Søndag 15. mai – Pinsedag
Joh 14,23-29
Meldal kirke 11.00 Høytidsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita Hammervik Owen og organist 
Gretha Loe. Vi feirer nattverd. Dagens offer går til 
NMS. Kirkekaffe etter gudstjenesten.



døpte
07.02. Håkon Mork Moe
07.02. Jenny Hoem Vold
14.02. Hedda Resell Ophaug

døde
20.01. Anne Kristin Granbo Frøset f. 1950
31.01. Olav Konrad Fossmo f. 1928
13.02. Knut Rehaug f. 1927
18.02. Ottar Jerpstad f. 1928
19.02. Alvhild Irene Selbæk f. 1937
21.02. Johanna Solem f.. 1920
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Kirkevergen informererLivets gang

Påske på Eritreisk vis
Om ikke lenge er det påske, og her i Norge har vi 
forskjellige tradisjoner bundet opp til høytida. Vi pynter 
med egg, og spiser egg, som er ett symbol på nytt liv 
og oppstandelse. Mange spiser lam i påska, lammet er 
ett bilde på Jesus som påskelam. 

I Eritrea har de andre påsketradisjoner. 
Her i Meldal har vi fått flere nye 
landsmenn det siste året, og noen av 
disse kommer fra Eritrea. 
Vi tok en prat med Semhar Yemane 
Tekleab, hun har bodd i Meldal 
sammen med de fem barna sine siden 
juni i 2015. Hun er ortodoks kristen, 
og forteller at forberedelsen til påske 
starter med fastetida, 40 dager før 
påske. De voksne faster, og spiser ikke kjøtt, egg eller 
melkeprodukter. Påskedag, tnsaèe eller fasika, faller på 
30.april eller 1.mai. Uka fram mot påske tilbringer de 
fl ere timer i kirka hver dag, mandag kl 8-12, tirsdag 
8-13, onsdag 8-14, torsdag 8-15, langfredag 8-18. Dette 
gjelder de voksne, og de faster og har fellesskap med 
hverandre. 
Nokså annerledes fra hvordan vi feirer påske, bare i antall 
timer! Hun forteller videre at natt fram til 1.påskedag er 
de også i kirka. Om morgenen slakter de en sau eller geit, 
som de tilbereder for påskefeiring senere på dagen. Det 
første måltidet består av grøt lagd av byggmel, sammen 
med youghurt, smør og pepper. De pynter seg med nye, 
hvite klær og feirer påske sammen. De spiser kjøtt fra sau 
eller geit, og drikker tradisjonell drikke til. 

Mye er forskjellig fra den norske påskefeiringa, men alle 
feirer vi at Jesus sto opp fra graven! Takk til Semhar som 
delte tradisjoner fra Eritrea med oss!

Moderne offerløsning 
i Løkken og Meldal

Du har kanskje opplevd å sitte 
i kirka uten kontanter når det 
er ofring i kirka. Kanskje var 
formålet for ofringen denne 
dagen en sak du egentlig brenner 
for også. 

Nå har vi gjort dette enkelt. I tillegg til vanlig kontant 
ofring, har vi laget en mulighet til å gi ønsket beløp direkte 
fra mobilen. Du kan belaste din egen bankkonto med 
ønsket beløp, og det kommer direkte inn på soknet sin 
konto. Det er kjempelett å bruke.

Mange kjenner kanskje en mobil-App som heter Vipps. 
Vipps er kun mellom privatpersoner, og kan derfor ikke 
benyttes i vårt tilfelle. 

I stedet har vi installert noe som heter mCASH. Dette er 
en løsning fra Sparebank1. Men du trenger ikke å være 
kunde hos de for å ha løsningen. 
Du kan hente denne app-en hos App Store (iPhone), 
eller Google Play (Android). Last ned App-en og prøv. 

Er du nærmere Løkken- eller Meldal kirke enn 10 km, kan 
du faktisk kunne gi til ofring hjemmefra. 
Synes du det tekniske er for vanskelig, så er det bare å 
ta kontakt, så hjelper vi.

Noralf

QR kode Løkken kirke

QR kode Meldal kirke
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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. 

Speidertur til 
Søvasskjølen og Fjellkirka

I midten av februar var KFUM/
KFUK på overnattingstur til 
Søvasskjølen. Vi startet  fra 
Meldal fredag ettermiddag 
og kjørte i lag utover. Det var 
meningen at vi skulle gå fra 
parkeringsplassen og opp 
til kirka, men da vi kom dit 
var det brøytet nesten helt 
fram. Fredagskvelden var 
det det sosialt samvær med 
underholdning, brettspill og 
andre aktiviteter.
Lørdag morgen våknet vi til 
strålende vintervær og startet 
med en god frokost. Det var 

satt opp en liste over hvilke oppgaver vi hadde, noen ble 
gjort etter frokost og noen etter skituren. Så var det ut 
på ski. Ferdigoppkjørte løyper ventet og vi gikk innover 
et stykke før vi opprettet en base. Der ble det bygd hopp  
og Arnstein demonstrerte at dette var noe han kunne. 
Han satte skikkelig  telemarksnedslag .  Vi grillet både 
pølse og karbonade og spiste clementiner.   Vi hadde 
også en samtalestund om faste og fastelavn. Etterpå var 
det tid for heimtur, men vi vil gjerne dra dit igjen, for det 
var en fi n tur.  

Mats, Magnus og Berit

Frivilligfest i 
Meldal og Løkken menigheter
Mandag 8. februar var det takkefest for alle frivillige i 
Meldal og Løkken menigheter. 

Kveldens foredragsholder var Helge Gudmundsen, som 
mange kjenner som programleder i NRK og mangeårig 
trener i fotballklubben Flatås Lions. Gudmundsen fortalte 
om egne erfaringer 
med frivilligheten og 
viktigheten av den, 
og han fortalte med 
en energi og humor 
som smitter og som 
bekrefter én i at 
«Ja, alle oppgaver i 
våre menigheter er 
viktige og vi kan alle 
brukes til noe».

«Jeg synes det var 
godt å høre og godt 
å kunne være med å bekrefte at alle frivillige har en plass 
i våre menigheter. At alle har en verdi utelukkende fordi 
de er til og skapt av Gud. Og at menneskeverdet og 
nestekjærligheten er utgangspunktet for våre handlinger. 
Vi vil jo gjerne at alle føler seg velkommen i kirka, og 
da er det så godt at våre frivillige er så forskjellige for å 
vise mangfoldet. Våre menigheter er avhengige av de 
frivillige. Våre menigheter er de frivillige» forteller diakon 
Magne Krogsgaard.

Etter foredraget i kirka var det kaffe og kake i Grøtte 
Bedehus, der de ansatte i menighetene hadde noen 
avsluttende takkehilsener. 
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Fastegudstjeneste
På askeonsdag ble det holdt kveldsgudstjeneste i Meldal kirke. 
Meldal Barneklubb hadde også samling denne kvelden, og valgte å delta i 
gudstjenesten. De deltok med både sang og tekstlesing. Flott gjort av 2. og 3. 
klassing å lese bibeltekster med fl ere ukjente og vanskelige ord!
Marita prest leda oss gjennom gudstjenesten. Ellers deltok Normisjon med Inger 
Britt Rødberg som taler, og Arnt Stene og Laila O. Syrstad sang for oss.
Fastetida er forberedelsestida før påske. Vi ble utfordra til å sette av tid, og rette 
fokus mot det som skjedde i påska. Jesus seiret over døden, og vi har fri adgang til 
Gud Fader! Vi fi kk feire nattverd og delte brød, vin og fellesskap. Kvelden ble avslutta 
med kveldsmat nede i kirkestua.
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Takkeannonser

Neste nummer kommer 11. mai - frist for stoff 22. april

Takk til Meldal menighet for planten og det fi ne 
kortet som jeg fi kk på dagen min.

Anbjørg Næve Asphaug

Takk for all vennlig oppmerksomhet og deltagelse 
ved Johan Wiggens bortgang og begravelse. Takk 

også for pengegaven til 
Meldal Helsetun.

Tordis, Liv Marit og Lise

Takk til alle som kom på dagen vår i Å samfunnshus. 
Takk for gaver og blomster. Takk også til Meldal 

menighet for plantene vi fi kk.
Johanna og Arnt Rikstad

Takk for blomster i anledning min 92 års dag. 
Ester Marie Andersen

Takk til Meldal menighet for hilsenen og boka som 
jeg fi kk på min 70-års dag.

Anne Ingeborg Syrstad

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og all vennlig 
deltakelse ved Olav Konrad Fossmo’s bortgang og 

begravelse. Stor takk til Meldal Helsetun for god og 
omsorgsfull pleie i fi re år.

Jorunn m/ familie

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

Borghild Johanne Bolme

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved Ivar 
Bergs bortgang og begravelse.

Annlaug m/ familie

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

Trygve Hoel

Takk til Løkken menighet for blomsten jeg fi kk på 
min 90-års dag.

Einar Lillemo

Takk til Meldal menighet for blomster og helsing på 
97-års dagen min.

Ragna Gaustad

Takk for gaver, blomster og hilsninger på dagen min. 
Takk til Meldal menighet for planten jeg fi kk.

Per Sørløkk

Tusen takk for all oppmerksomhet på min 
90-års dag.

Marit Gjervan

Takk for planten jeg fi kk på dagen min.
Ole Mogset

Takk for all oppmerksomhet og deltakelse ved 
Ottar Jerpstad’s bortgang og begravelse. Takk for 

pengegaven til Meldal Helsetun.
Kari Elin og Ivar m/ familier

Gje meg handa di, ven
Gje meg handa di, ven,når det kveldnar,

det blir mørkt og me treng ei hand.
La dei ljose og vennlege tankar
fylgje oss inn i draumars land.

Lat varmen frå ein som er glad i deg
tenne stjerner i myrkaste natt.

Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand. 

Varme tankar og hender som trøystar
er som sol over frosen jord.

Kjenne varmen frå ein som er nær deg
gjev langt meire enn store ord!

Lat varmen frå ein som er glad i deg
tenne stjerner i mørkaste natt!

Gje meg handa di, ven, når det kveldar,
det blir mørkt og me treng ei hand.

Min salme/sang
Min favoritt må nok være ”Gje meg handa di, ven”, da den har en fi n mening i både glede og sorg, og 
som appellerer til meg personlig. Den er opprinnelig en irsk folkemelodi som Sondre Bratland har skrevet 
tekst til.                 - Emilie Wiger


