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Meldal menighetsblad:
Kontonr.: 4260.50.27940

Trykk: Orkla Grafiske AS, 7300 Orkanger

Meldal kirkekontor:
Løkkenveien 2, 7336 Meldal
Telefon: 72 49 51 65
E-post: meldalkf@meldal.kirken.no
Hjemmeside: www.meldal-kirkekontor.no 

Kirkeverge: 72 49 51 64 / 908 51 459
Kontorsekretær: 72 49 51 65
Diakon: 72 49 51 66
Sokneprest: 72 49 51 67

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

Forhåndsstemming
Forhåndsstemming til kirkevalget er på 
kirkekontoret i kontortiden i tidsrommet: 
10. august til  11. september. 
Husk å ta med legitimasjon!
Kandidatliste kan du også finne ved å legge inn denne linken: 
https://kirken.no/nn-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatlister 

Ta valget 14. september. Husk at din stemme er viktig! 
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Menighetsrådsvalg i MELDAL SOKN. Nominasjonskomiteens liste:

1. KJETIL GUNNES, 44 år, JÅRAVEIEN, STORÅS, Møbelsnekker
2. GRETHE RANHEIM RYE, 45 ÅR, LOSVEIEN, STORÅS, Gårdbruker
3. HARALD MAGNE SKAGEMO, 45 år, ORKLAVEIEN, MELDAL, Veterinær/Gårdbruker
4. MARI STENE, 49 år, KLEVA, JERPSTAD, Politibetjent
5. HANS CHRISTIAN BORCHSENIUS, 48 år, RESSVEIEN, MELDAL, Skogkonsulent
6. KIRSTEN MERETE ENGEN, 54 år, ØVRE BERGSLIA, MELDAL, Hjelpepleier
7. EDVIN INGE SYRSTAD, 36 år, HOLSTADBAKKAN, MELDAL, Gårdbruker
8. INGER NORUNN BRUN, 68 år, NERMOAN, STORÅS, Pensjonist
9. OLA SYRSTADENG, 59 år, GILDE, MELDAL, Driftsleder
10. HELENE KVAMME LYKKJA, 58 år, LYKKJVEIEN, STORÅS, Pelsdyrbonde
11. ERIK LOE, 65 år, LOSVEIEN, STORÅS, Avløser
12. MONICA ROSSING HELLEM, 42 år, ORKLAVEIEN, MELDAL, Hjelpepleier
13. ARNT REE, 59 år, RESSVEIEN, MELDAL, Ass. banksjef

Menighetsrådsvalg i LØKKEN SOKN. Nominasjonskomiteens liste:

1. JAN INGE HOLM, 54 år, LØKKENVEIEN, LØKKEN VERK, Klokker
2. STEINAR ANDA, 63 år, LANGENGSKARET, LØKKEN VERK, Seniorrådgiver Fylke
3. IDA LØSETH MUAN, 33 år, TORVGATA, LØKKEN VERK, Omsorgsarbeider
4. MAY BRITT HAUGEN, 38 år, NORDVIKA, LØKKEN VERK, Omsorgsarbeider
5. BRITT INGEBORG HANSEN, 64 år, LØKKENVEIEN, LØKKEN VERK, Fagarbeider Meldal VGS
6. KJELL KLINGEN, 61 år, LØKKENVEIEN, LØKKEN VERK, Miljøarbeider
7. MALFRED MARGIDO RINDAL, 72 år, HAUGAVEIEN, LØKKEN VERK, Kokk
8. ANNE LISE ELVRUM, 70 år, LAUSHUSLIA, LØKKEN VERK, Pensjonist
9. ÅSHILD RANDI SVINSÅS, 75 år, LAUSHUSLIA, LØKKEN VERK, Pensjonist/Fotpleier
10. OVE SMEDPLASS, 57 år, MYRA, LØKKEN VERK, Brannsjef
11. HARALD HANSEN, 66 år, LØKKENVEIEN, LØKKEN VERK, Bussjåfør
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Hilsen fra soknepresten
Vårt felles ansvar
Jeg har alltid vært slik bygd at jeg alltid synes det å vente på noe 
godt, å glede seg til reisen har vært halve moroa. Når turen først 
er her eller når gaven er pakket opp forsvinner noe av spenningen 
for meg. Akkurat denne kvaliteten er jeg ikke veldig stolt av, og 
mange ganger tenker jeg at det er fordi jeg ofte ikke evner å være 
tilstedet i øyeblikket. At jeg alltid jager det neste, ønsker å ta fatt på 
neste arbeidsoppgave i stedet.

Kanskje er det nettopp at denne grunn at så mange tar til fots i vårt veldige 
land? Følger oppmerkede stier, besøker nye steder, lever nøkternt og tar seg en 
pause fra hverdagen? Lar fokuset på det ytre få vike ei stund? Lar den overstimulerte hverdagen ligge? 
Heller fokuserer innover i seg selv eller kanskje tenke utover seg selv, plassere seg selv og sitt liv i en 
større sammenheng. 

”Som himmelen er høyere enn jorden, 
er mine veier høyere enn deres veier 
og mine tanker høyere enn deres tanker.” 

- Jesaja 55, 9

Denne sommeren kommer vi som jobber i kirka til å treffe mange mennesker som har lagt ut på 
pilegrimsvandring. Det som er spesielt denne sommeren er prosjektet Klimapilegrim. Med Klimapilegrim 
2015 vil Den norske kirke fortelle beslutningstakere i Norge og globalt at vi trenger en rettferdig 
internasjonal klimaavtale for å stanse klimaendringene. Kort fortalt; Norge må bidra med mindre utslipp 
og mer penger.

Som skapt av Gud er hver og en av oss elsket. Gud er glad i deg og Gud vil at du skal være glad i deg. 
Men i tillegg gav han oss en ansvar for jorden vi bor på. Da verden ble skapt, satte Gud menneskene til 
å forvalte denne. 

Det er vanskelig å stille seg dette spørsmålet, men ta gjerne oppfordringen; 
Hvordan tror du Gud synes vi har tatt vare på jorden? 

Svaret er langt fra enkelt, men jeg tror mange av oss kan enes om at vi kanskje ikke helt har vært 
tilstede? Latt den moderne utviklingen gått oss til hodet og glemt tilstanden til menneskene, dyra og 
jorda vi er satt til å ta vare på. Denne sommeren er et ypperlig tidspunkt å starte å fokusere på vårt 
forvalteransvar. Når vi denne høsten samler nytt konfi rmantkull skal vi be bønnen nedenfor sammen. 
Bruk den gjerne du også!

Gud, vår Skaper
Vi takker deg, skaper av himmelen og jorden. 
Vi ber for den verden du har skapt. 
At vi som har bidratt til ødeleggelsene må ta ansvar. 
Vi ber om at du på hjelpe oss alle til å ta vare på ditt skaperverk 
og verne om den verdien både mennesker, dyr og naturen har. 
Amen.

God sommer!



døde
26.04. Olav Romundstad f. 1926
28.04. Bjarne Haukli f. 1932
02.05. Robert Hacker f. 1957
05.05. Annie Karin Snoen f. 1925
09.05. Anne Bjørkhaug Kvam f. 1915
13.05. Jorunn Grefstad f. 1923
20.05. Ingeborg Nordsteien f. 1917
30.05. Ragnhild Børset f. 1928
03.06. Inger Snuruås f. 1932
03.06. Borghild Ingvarda Snøsen f. 1925
08.06. Astrid Ingeborg Åsløkk f. 1950

13.05. Jorunn Grefstad f. 1923
20.05. Ingeborg Nordsteien f. 1917
30.05. Ragnhild Børset f. 1928
03.06. Inger Snuruås f. 1932

døpte
03.05. Tølløv Einum Wikan
24.05. Aleksander Haugan Størseth
24.05. Teodor Snuruås Sætherbø
20.06. Edel-Marie Blomli Andreassen
21.06. Jo Haugen
21.06. Jakob Haugen Døsvik

vigde
 

20.06. Nina-Pernille Blomli Andreassen og 
          Thomas Blomkvist Andreassen
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Vi går i kirka
Søndag 5.juli – 6. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 13-20. Ingen gudstjeneste.

Søndag 12.juli – 7. søndag i treenighetstiden
Luk 19, 1-10 . Ingen gudstjeneste.

Søndag 19. juli – 8. søndag i treenighetstiden
Mark 12, 37b-44
Løkken kirke kl.11.00: Gudstjeneste ved vikarprest Helga 
Kolbeins. Kirkekaffe og avskjed for Helga som har fått jobb i 
Hamar bispedømme.

Meldal kirke kl. 19.00: Gudstjeneste ved vikarprest Helga 
Kolbeins. Kirkekaffe og avskjed for Helga som har fått jobb i 
Hamar bispedømme.

Søndag 26. juli – 9. søndag i treenighetstiden
Luk 9, 23-26
Meldal kirke 11.00: Pilegrimsgudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. 
Vi feirer, tradisjonen tro, gudstjeneste med pilegrimspreg og 
bruker tekstene fra Olsok denne dagen.
Offer: Ung Kirkesang.

Søndag 2. august – 10. søndag i treenighetstiden 
Matt 18, 21-35. Ingen gudstjeneste.

Søndag 9. august – 11.søndag i treenighetstiden
Mark 2, 23-28
Meldal Bygdemuseum kl.11.00: Friluftsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita Hammervik Owen . Denne søndagen 
har vi pleid og feiret gudstjeneste med nabomenigheten 
Rindal, men siden hytta vår Skarheim er solgt prøver vi noe 
nytt. Vi ønsker alle hjertelig velkomme til en litt annerledes 
gudstjeneste!

Søndag 16. august – 12. søndag i treenighetstiden
Luk 8, 1-3
Meldal kirke 11.00: Vi inviterer alle som skal begynne på 
skolen til Skolestartergudstjeneste! Familiegudstjenesten 

ledes av sokneprest Marita Hammervik Owen. Menigheten 
sørger for kirkekaffe med boller og is. 

Løkken kirke 15.00: Vi inviterer alle som skal begynne på 
skolen til Skolestartergudstjeneste! Familiegudstjenesten 
ledes av sokneprest Marita Hammervik Owen. Menigheten 
sørger for kirkekaffe med boller og is. 

Søndag 23. august – 13. søndag i treenighetstiden
Luk 12, 41-48
Løkken kirke 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Marita 
Hammervik Owen. 
Vi presenterer nytt kull med konfi rmanter!
Det blir kirkekaffe og påfølgende infomøte for foreldre og 
konfi rmanter. 

Meldal kirke 15.00: Gudstjeneste ved sokneprest Marita 
Hammervik Owen. 
Vi presenterer nytt kull med konfi rmanter! 
Det blir kirkekaffe og påfølgende infomøte for foreldre og 
konfi rmanter.

Søndag 30. august - Vingårdssøndagen
1. Kor 3, 4-11. Ingen gudstjeneste.

Søndag 6. september – 15. søndag i treenighetstiden
Luk 10, 38-42
Løkken kirke 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Marita 
Hammervik Owen.
Vi feirer konfi rmantjubileum for de som ble konfi rmert for 
50- og 60- år siden!

Søndag 13.september – 16. søndag i treenighetstiden
Matt 5, 10-12. Ingen gudstjeneste.

Søndag 20. september – 17. søndag i treenighetstiden
Luk 7, 11-17
Meldal kirke 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Marita 
Hammervik Owen.
Vi feirer konfi rmantjubileum for de som ble konfi rmert for 
50- og 60- år siden!
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Kirkevergen informerer
Nye ovner i Løkken kirke

I Løkken kirke har det i den 
siste tiden bare vært 17 av 
totalt 36 ovner som har 
virket. Nå skriver vi juli, og 
ovner er kanskje ikke det 
første vi tenker på. Men vi 
vet at solen snur 21 juni, og 
da går det unektelig mot en 
ny høst og vinter.

Totalkostnadene vil komme på ca kr. 120,000,- + 
mva. Vi har heldigvis fått en deling på beløpet, slik at 
Salvesen & Thams, og Orkla ASA til sammen betaler 
over 50.000,- av kostnadene.
Ovnene blir som før, montert under benkene. De 
blir levert malt i samme grønnfarge som benkene, 
og vil derfor nesten ikke synes. 
De nye ovnene vil spare oss for mye fyringsutgifter, 
da vi nå kan senke temperaturen mye mer når det 
ikke er gudstjenester.

Feilparkeringer ved Meldal kirke

Det forekommer en del feilparkering i forbindelse 
med begravelser og andre arrangement i kirka. 

Dette gjelder særlig langs gårdsveien til prestegården. 
På grunn av beiting, er den andre gårdsveien 
avstengt på sommer. Tankbil som skal hente melk 
kommer ikke forbi feilparkerte biler. 
Jeg ber derfor om at dere benytter parkplassen 
mellom Helsetunet og kirkegården hvis parkplassen 
nord for kirka er full.

Jeg ønsker dere en riktig god sommer!
Kirkevergen

Skarheim solgt
Meldal menighet har sammen med Rindal menighet hatt 
menighetshytte på Vålåskaret (bak sætrene) i over 50 år. 
Hytta som da var 10 år ble kjøpt av Meldal Jeger og fi sk. 
Hytta har i årenes løp vært brukt til både gudstjenester, 
helgesamlinger for menighet og speidere og har i tillegg 
vært leid ut til både skoleklasser, misjonsforeninger, 
historielag og andre. 

Mange har i årenes løp fått et sterkt og nært forhold til 
Skarheim, og det var mange forskjellige følelser som kom 
fram etter hvert som styret innså at behovet for, og bruken 
av menighetshytta var sterkt dalende. Det vil alltid være 
kostnader forbundet med hus og eiendom, og det var 
etter hvert behov for noen større vedlikeholdsoppgaver. 
Med den bruken som har vært av Skarheim de siste 
årene, ville det være forholdsvis krevende å prioritere 
nødvendige midler og ressurser til dette. Styret anbefalte 
derfor overfor menighetene, at et salg nok var den 
beste løsningen. Menighetsrådene hadde et felles møte 
i Rindal der salg av Skarheim var hovedsak, og de sluttet 
seg til styrets anbefaling om salg. Megler ble kontaktet 
og Johan Helgetun var den som gjorde papirjobben 
fra menighetene. Hele styret hadde en stor jobb med 
å rydde, kjøre bort det som ikke skulle selges med, og 
gjøre hytta klar for salg.
Styret for Skarheim: Gunda Bonesmo, Egil Nilssen, Ola 
Sæther, Berit Halsetrønning og Johan Helgetun (Arnt 
Bjørkhaug hadde forfall) var sammen med lederne i 
menighetsrådene, Kjellaug Fosseide og Kjetil Gunnes 
samlet til et siste styremøte på Skarheim 8. juni. Styreleder 
Johan gikk gjennom salgsprosessen og nødvendig 
protokoll ble skrevet. I tillegg ble det gjort stas på 
Ola Sæther som de siste 44 år har vært vaktmester 
på Skarheim. Han ble overrakt en gave fra styret (en 
turkikkert) samt mange gode og rosende ord. Den innsats 
som Ola har gjort for Skarheim er bare fenomenal. Han 
har klargjort hytta for bruk, og jobbet der som om det 
skulle vært sin egen hytte. Men som han selv sa: ”Vi har 
hver vår oppgave i menigheten. Min har vært å være 
vaktmester her.” 
Styremøtet både startet og ble avsluttet med kaffe, 
vaffel og kake. Til slutt sang vi en salme sammen. Den 
salmen som lå nærmest i hodet den kvelden var: ”Fager 
kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler 
stilt i heilag fred.”
Nå håper vi, og har god tro på at de som kjøpte Skarheim 
vil videreutvikle eiendommen, bruke den mye og få rikelig 
med minneverdige stunder der, som mange har fått før 
dem. Meldal Menighetsråd har vedtatt at det som blir vår 
andel av salget skal brukes til menighetsbygging.

Kjetil
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Øverste rekke fra venstre: Rolf Ivar Storvold, Astor Bergsvein Reberg, Alf Bertil Drugli, Leiv Birger Rædergaard, Ove Martin Lyngen, 
Ola Heggem, Steinar Bakk, Kjell Magne Brevik, Ola Sletvold, Ove Strand, Kjell Romundstad, Lars Haukli, Geir Arild Brøndstad, 
Steinar Osvald Olsen, Egil Martin Gulla, Morten Romundstad, Viktor Tokle, Hans Jon Solem.
Midterste rekke fra venstre: Hanna Joril Høiby, Inger Elisabeth Aspaas, Gerd Johanne Sølberg, Jann Erling Solemsmo, Åse Bolme, 
Torill Bolme, Jan Ingvald Bergsrønning, Else Svinsaas, Ingunn Anny Holden, Solfrid Bergsrønning, Johanne Taagvold, Tone Lisbeth 
Lyngvær, Anne Marie Olsen, Elisabet Bertine Vaage, Gunni Helen Hilstad, Oddlaug Salberg, Anne Grethe Kjeldstad, Eva Kristin 
Røttereng, Aud Smevoll, Ulla Christina Kjølaas, Tone Kjeldstadli, Svein Ivar Romundstad, Eva Vanvik, Eirik Vaslag, Ellen Marie 
Holte, Marit Rindal, Wenke Moldjord, Maren-Anne Sundli, Rigmor Steigedal, Jorunn Solli.
Fremste rekke fra venstre: Aase Marie Vedø, Marie Kvam, Bjørg Kristin Kirkhus, Tove Holte, Inger Furuhaug, Liv Storsve, prest 
Einar Solli, Grethe-Mari Anderson, Rigmor Berg, Lillian Johanne Hansen, Lorna Sissel Reberg, Berit Karin Løfshus.

Fremste rekke: Aina Klara Vaslag, Margit Syrstadvoll, Eva Johanne Dombuhaug, Aase Carlsen, Guri Ingeborg Kvam, Borgny 
Mjøen, Jorunn Anette Dombu, prest Olaf Havdal, Gunnvor Skjølset, Kari Samskott, Guri Johanne Hilstadrønning, Johanne Syrstad, 
Kjelfrid Skjervold, Liv Aase Volløyhaug.
Andre rekke: Torleif Storås, Kjell Erik Walstad, Hans Richard Damli, Freddy Storås, Anne Lise Holiløkk, Marie Syrstad, Bjørg 
Anderson, Anne Lise Øklend, Torgjerd Loe, Kristine Resellhagen, Solveig Haltbakk, Kari Vigdis Syrstadeng, Elisabet Bertine Vaage, 
Tor Olav Sølberg, Gustav Kant, Erik Loe.
Tredje rekke: Gunnar Ree, Arvid Bakk, Tor Olav Berbu, Bjørn Salberg, Paul Birger Røen, Svein Asgeir Halsetrønning, Ola Røen, 
Jarle Winsnes, Gjermund Hjeldnes, Rolv Resell, Stein Joar Kjerstad, Eiliv Sølberg.
Bakerste rekke: Knut Otto Løkkbakk, Asbjørn Kalstad, Leiv Johan Grefstad, Eindride Einum, Arne Druglimo, Jon Syrstadeng, Geir 
Arne Dombuhaug, Jan Atle Hoem, Johan Arne Lium.

Konfirmanter Løkken 1965

Konfirmanter Meldal 1965



Noen betraktninger fra en 
pilegrimsvandring
Å legge ut på pilegrimsreise er kjent i de aller fl este religioner. 
Mennesker har til alle tider søkt etter sin opprinnelse, en 
nærhet til det evige, noe som er hellig for dem. Et sted der 
skillet mellom det jordiske og det himmelske er tynnere enn 
andre steder, et sted som forteller om det gudommeliges 
nærvær i tilværelsen, eller et sted som har en særlig 
betydning i den enkeltes liv.
Jeg fant et slikt sted på Iona i mai i år, en øy vest i havet som 
var omgitt av hav på alle kanter. Iona ligger på Hebridene, 
på nordvest kysten av Skottland.
Ansikt til ansikt med dette havet dukket det opp noen 
undringer:
Hvorfor har jeg det så travelt? Hvorfor har jeg alltid så 
mye som jeg skal? På hvilken måte gjør det min tilværelse 
meningsfull? Hva vinner jeg, og hva mister jeg? Og når jeg 
en gang skal dø, hvordan vil jeg så beskrive mitt liv? -
Som pilegrim trenger jeg ikke rekke noe, jeg trenger ikke å 
haste videre for å nå noe. Jeg trenger bare å  VÆRE, autentisk 
og ikke tilpasset, på Veien som er målet, på Veien som gir 
retning i livet.
Vandring smaker langsomhet, en motvekt til hastighetens 
tid. Vandringen er et språk for sansene, følelsene, intuisjonen 
og fantasien – et hjertespråk. Et hjertespråk for hjertesmerte 
og takknemlighet.
Keltisk spiritualitet handler om at det evige viser seg i det 
skapte. Det keltiske kors med ring refl ekterer en helhetlig 
tanke der alt hører sammen. Skapelsen er Skaperens bok 
der vi kan lese Gudsmysteriet, der jeg leser Guds kjærlighet 
i hvert eneste blad og hver eneste blomst. På Iona utviklet 
det seg i tidlig middelalder en kristen spiritualitet som var 
forankret i en dyp naturbevissthet og sensitivitet overfor 
skaperverket og dets ordløse tale. En slags sanselighet i det 
åndelige, og en åndelighet i det sanselige.
Columba Bay var et vegmerke på min vandring. 
Når jeg hører havet, hva tenker jeg da?
Hva er det med havet på Iona, bølgene, havets hvileløse 
vandrere?
Er det gjenkjennelsen i det hvileløse fl akkende og urolige? Er 
det dypet og det uforutsigbare, kreftene i det stormfulle eller 
dønningene og rytmen som gir ro med sin lavmælte pust? 
Havet med sine gamle sanger. For en gang skyld har jeg ikke 
kontrollen, for en gang skyld hviler jeg i noe som rommer 
mer enn jeg kan ane, smak av himmel og lukt av hav.
Søren Kierkegaard har sagt: «Det farligste er at blive alt for 
hurtigt færdig».
Lyden av havet som omringer Iona er det jeg sist vil glemme; 
erfaringen av dens krefter, 
begeistringen for dens 
skjønnhet og takknemlighet 
for dens gaver.

Vegen valgte meg, og jeg 
takker –

Sissel Roland, pilegrim
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På vandring gjennom livet – 
Pilegrimsvandring som ledertrening
For ellevte år på rad holder Ung kirkesang sin ”korsommerskole” 
på Mjuklia. Barn og unge fra hele landet (som alle år er det 
også denne gangen med noen fra Meldal) samles for å 
synge sammen, og øve frem mot å synge på gudstjeneste i 
Nidarosdomen.

I forkant av korsommerskolen holdes det hvert år en 
pilegrimsvandring. Denne vandringen er for ungdom fra 16 
år og oppover. I løpet av korsommerskolen skal de ha ansvar 
og lederoppgaver, og denne pilegrimsvandringen er til for å 
forberede dem på det.

Tidligere år har vandringen gått fra Dovre til Meldal. I år starter 
vandringen i Meldal og går inn til Nidarosdomen.
Den 23. juli kommer 20 ungdommer hit for å gjøre seg klar 
til å gå. Med seg på turen har de en vandringsleder, voksne 
medvandrere og en ”bilegrim”, som kjører bagasje og står for 
innkjøp og matlaging.

Gjennom vandring, tidebønner, fi losofi ske samtaler, undervisning 
og aktiviteter forberedes ungdommene på å være gode ledere 
for de andre deltakerne.
I tillegg til vandring, samtaler, undervisning, lek og moro 
består dagene av tidebønner til faste tider. Tidebønner har sin 
opprinnelse i klosterlivet, og er små gudstjenester holdt til faste 
tider, og har alle sin faste liturgi. På Ung kirkesangs vandringer 
holdes det tre tidebønner i løpet av dagen.

Torsdag 23. juli skal de holde completorium, tidebønn for 
kvelden, i Meldal kirke kl 21.00. Hit er alle velkomne til å delta 
eller å bare høre på.

Johanne Bjørkhaug

For fl ere bilder, mer info om vandringen, korsommerskolen 
eller Ung kirkesang se www.sang.no



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 1. juli - frist for stoff 15. juni

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster 
og pengegaver til Meldal Helsetun i forbindelse 

med vår far Oddmund Grefstad’s 
bortgang og begravelse.

Jan Inge, Steinar og Odd Arild

Takk til Meldal menighet for den fi ne blomsten og 
gode ønsker på 80-årsdagen min.

Irene Kvam

Takk til Løkken menighet for den fi ne blomsten og 
gode ønsker på 80-årsdagen min.

Bjarne Brandås

Takk til Løkken menighet for blomster på min 
90-årsdag.

Ruth Salberg

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltakelse 
ved min mor Jorunn Grefstad sin 

bortgang og begravelse. 
Takk også for pengegaven til Meldal Helsetun.

Nils Olav

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltakelse 
ved Bjarne Haukli sin bortgang og begravelse.

Takk også for pengegaver til 
Hjemmetjenesten i Meldal.

Reidun Brandsæter m/ familie

En varm takk for deltagelse, blomster og 
pengegaver i forbindelse med 

Olav Romundstad sin begravelse.
John J. og Solveig
Erling og Jorun

Takk for all vennlig oppmerksomhet og deltagelse 
i forbindelse med Anne Bjørkhaug Kvams 

bortgang og begravelse. 
Takk til betjeningen i 2 etg. ved helsetunet for god 

og omsorgsfull pleie. 
Takk også for gaver til Stiftelsen Diakonova gitt i 

forbindelse med begravelsen.
Morten Kvam m/ familie

Tusen takk til Løkken menighet for den fi ne rosen 
jeg fi kk på 85 årsdagen min.

Borghild Ringli

Jeg vil takke Meldal menighet for vakker blomster 
jeg fi kk på min 85 årsdag.

Erling Hove

Takk for deltakelse ved vår far 
Ingvar Fossfl aten sin død og begravelse. 

Takk for gaven til kreftsaken.
Joril og Janne m/ familie

Strikkehygge i Meldal kirke - nye datoer
Vi ønsker velkommen til nye strikkekvelder i kirkestua, Meldal kirke. 
Her blir det mulighet for å slå av en prat med strikketøy i fanget og 
kaffekopp 
i hånda. Er du ikke av dem som strikker eller hekler, så ta turen for 
en hyggelig prat. 
Unge som gamle er hjertelig velkommen!

torsdag 10. september kl 18.00 og torsdag 1. oktober kl 18.00


