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Juleverksted 2015
Meldal kirke
Årets juleverksted i Meldal menighet for alle 3., 4. og 
5. klassinger i Meldal. Det vil også bli mulighet for å 
være med på det fl otte julespillet for de som ønsker 
det. Oppstart torsdag 3. desember. Videre datoer 
10. og 17. desember samt en samling etter jul. 
Ansvarlig for juleverkstedet er Kim T. Furuhaug.

Løkken kirke
Vi inviterer 3., 4. og 5. klassinger til juleverksted i 
Løkken kirke onsdag 9. desember rett etter skoletid, 

ca 14.15 - 17.00. Ansvarlig 
for dette juleverkstedet er 
Anlaug Aas.

Invitasjoner til juleverksted 
kommer i posten snart!
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Dette skjer i menighetene våre:

Søndag 29. november 
Meldal kirke 11.00: 
Familiegudstjeneste med deltagelse 
av barna som har deltatt i Lys Våken-
overnatting i kirka. Ved sokneprest Marita Hammervik 
Owen og diakon Magne Krogsgaard. Dagens takkoffer 
går til menighetens eget trosopplæringsarbeid. Etter 
gudstjenesten blir det kirkesaft og boller i kirkestua.

LYSMESSE
Løkken kirke søndag 29. november 19.00: 

Lysmesse med deltagelse av årets
Løkkenkonfi rmanter. Vi oppfordrer 
menighet og familie til å komme og fylle 
kirka denne adventskvelden. 
Ved sokneprest Marita Hammervik Owen 
og diakon Magne Krogsgaard. Dagens 
takkoffer går til Kirkens Bymisjon.

Meldal kirke torsdag 3. desember 19.00. 
Lysmesse med deltagelse av årets 

Meldalskonfi rmanter. Vi oppfordrer menighet og familie 
til å komme og fylle kirka denne desemberkvelden. 
Ved sokneprest Marita Hammervik Owen og diakon 
Magne Krogsgaard. Dagens takkoffer går til Lysglimt, 
Nidaros misjonsprosjekt for adventstida.

En julekonsert med Julebudskap
Meldal kirke 11. desember kl 19.30

Du har kanskje sett dem før, ofte hver for seg på 
ulike arenaer, men nå ønsker de å gjøre en konsert 

sammen, ”En julekonsert med Julebudskap”. 
Elisabeth, Kim, Sarah og Aron Furuhaug fra Bjørnli, 

inviterer til konsert i adventstida. 
Her vil det bli presentert musikk i fl ere ulike sjangre 

og på ulike språk. 
Kom og bli med å fyll Meldal kirke, 

så skaper vi juletrivsel sammen!

Førjulskonsert i Meldal kirke 
søndag 6. desember kl 18.00

”STJERNA FRA ØST”
Medvirkende: Geirr Lystrup, Moskva 
Balalaika Quartet, Solist Anna Sundström 
Otervik, Å�jord blandakor og Vokalgruppen 
Caritatis.
”Stjerna fra øst” er en vakker julefortelling om 
Jomfru Maja og Ongen, inspirert av Juleevangeliet og 
Marialegender og lagt til et vinterlandskap i nord.... 
den hellige natta, da Ongen kom til verden.  Den natta 
da alle ville synge, alle på to, alle på �ire.  Ja, fuglene 
også, og trærne.  Alle ville fortelle det store under at 
Ongen var født og stjerna tent over taigaen...”

Juleavslutning for Barnesang i Meldal
Barnesang i Meldal har hatt en fl ott høst med barn 

fra 8 mnd - 3 år fra hele bygda. 
Hilde Karin Bellsli, leder for Barnesang i Meldal, har 

kosa seg godt med alle barn og voksne. 
Nå inviterer hun til juleavslutning i 

Løkken kirke onsdag 
16. desember kl 17.00 - 18.00. 

”Barnesang i Meldal”

TACOKVELD
Kirkestua, Meldal kirke
fredag 27. november kl 18.00. 

Arr: Normisjon



YES!! 
Lørdag 23.  og søndag 24. januar blir det 
Tårnagenthelg i Løkken Kirke for alle 3.- og 4. klassinger 
i hele kommunen.
Da får dere muligheten til å være 
agenter i kirka, gå på oppdagelse 
og løse mysterier. Vi skal også 
ha god mat, leke og vi skal 
synge Tårnagentsangen m.m. på 
gudstjenesten på søndagen.
Sett av disse dagene allerede nå! 
Invitasjon kommer i posten.

PreSoul Children
Kirkene våre er også i gang med 
interkommunalt samarbeid, og har 
invitert alle barn i Meldal til preSoul 
Children på Svorkmo. 
Dette er vi så takknemlige for!
Etter oppstarten i høst har dette vært en stor suksess 
med over 40 barn fra hele Orkladalen på øvelsene, og 
preSoul har 60 barn på lista si.
De treffes annenhver onsdag på Svorkmo misjonshus 
mellom 17.30-18.30. De siste øvelsene før jul blir 2. og 
16. desember. Alle barn mellom 3-9 år fra kommunen 
er velkommen til dette tiltaket!

Med dette tilbudet vil menighetene i Meldal kommune 
kunne gi et sangtilbud til alle barn og unge mellom 0-18 
år. VELKOMMEN!
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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 

Babysang med 
babymassasje

Nytt kurs til barn mellom 0-8mnd med oppstart 
torsdag 31. mars 2016.

Gode opplevelser og lærerikt!
Påmelding til: 

kim.terese.furuhaug@meldal.kirken.no

Dette skjer i menighetene våre:

Nyttårskaffe
Velkommen til samvær i Løkken Pensjonisthus, 
nyttårsaften kl. 14.00
Vi skal feire inngangen til det nye året med kaffe, 
kaker, diktlesning, sang og juletregang.  Det blir også 
nyttårsloddsalg.
Ta kontakt med diakon Magne (tlf. 974 01 280) for skyss 
fra Meldal og Løkken.
Alle er selvfølgelig velkommen til en trivelig stund!

Familiegudstjenester Julaften
Meldal kirke kl 14.00
Løkken kirke kl 16.00 SoulTeens i Meldal?

Det vurderes seriøst å starte opp Soul Teens i Meldal!
Etter snart fem år med Soul Children i Meldal er det klart 
for neste steg. 
Dersom du ønsker å være med på oppstarten så ta 
kontakt med Inge Furuhaug i Meldal Soul Children på 
tlf 415 03 680.

Emilie Wiger, kjent fra bl.a. ”Vinterlarmsangen” vil være 
med å dra det hele i gang.
Altså: Er du mellom 15-18 år, liker å synge og kanskje 
har lyst på litt utfordring innen sang, etter hvert? 
Dette er historisk og DU kan være med!

Juletrefest 
i Grøtte bedehus, 5. juledag 19.00
VELKOMMEN!
Husk årsmøtet 6. januar. 
Arr: NMS og Normisjon

 

Noen barn som liker å synge eller danse? 

 

Da er dette noe for DEG! Vi ønsker alle barn mellom 3 og 9 år 

velkommen til å bli med i Orkdal pre soul children. Dette er et 

nyoppstartet kor i Orkdal, og første øvelse er 16.sept kl 17.30-18.30 på 

Svorkmo misjonshus. Vi møtes annenhver uke og synger, danser, leker og 

har det artig sammen. 

Har du spørsmål, eller er du eldre enn 9 år og har lyst å være med å 

hjelpe til? Ta kontakt med Eldrid på tlf 48038782 eller epost 

eldrid.susort@gmail.com 

Følg med oss ved å like siden vår på www.facebook.com/orkdalpresoul   

Vennlig hilsen Crewet: Maria Eikli Smørgrav Eldrid Fagerli Susort og Sveinung Fagerli Susort 
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Velkommen til kirka!
Tirsdag 1. desember  
Luk 2, 1-20
Meldal kirke 09.15: Adventsstund for barnehagebarn ved 
sokneprest Marita Hammervik Owen hvor Grefstad, Å og 
Storås barnehager er spesielt inviterte.  
Løkken kirke 11.00: Adventsstund for barnehagebarn 
ved sokneprest Marita Hammervik Owen hvor Løkken 
barnehage er spesielt invitert.

Torsdag 3. desember 
Joh 16, 21-24
Meldal kirke 19.00: Lysmesse med deltagelse av årets 
Meldalskonfirmanter. Vi oppfordrer menighet og familie 
til å komme og fylle kirka denne desemberkvelden. Ved 
sokneprest Marita Hammervik Owen og diakon Magne 
Krogsgaard. Dagens takkoffer går til Lysglimt, Nidaros 
misjonsprosjekt for adventstida.

Søndag 6. desember – 2. søndag i adventstiden 
Joh 16, 21-24. Ingen gudstjeneste.

Søndag 13. desember – 3. søndag i adventstiden 
Joh 5,31-36. Ingen gudstjeneste.

Torsdag 17. desember 
Luk 2, 1-20
Løkken kirke 09.00: Skolegudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. Vi inviterer alle skoleelevene 
ved Løkken Verk Montessoriskole. 
Meldal kirke 11.00: Skolegudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. Vi inviterer alle skoleelevene 
ved Meldal Barne- og Ungdomsskole.

Søndag 20. desember – 4. søndag i adventstiden 
Matt 1, 18-25
Meldal kirke 11.00: Adventsgudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. Vi feirer nattverd. Dagens 
takkoffer går til IKO.
Meldal helsetun 16.00: Adventsandakt ved Marita 
Hammervik Owen. 
Meldal kirke 19.00: Vi synger og spiller jula inn med hjelp 
av; Meldal Soul Children, Løkken Musikkorps, Meldal 
Skolekorps og Meldal Songlag. Ord for kvelden ved 
sokneprest Marita Hammervik Owen. 

Torsdag 24. desember – Julaften 
Luk 2, 1-20
Meldal kirke 14.00: Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. ”Julejentekoret” deltar med 
sang – Anders M. Hage Vinje på trompet. Gretha Loe 
dirigerer og sitter ved orgelet. Dagens takkoffer går til 
Redd Barna.
Løkken kirke 16.00: Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen. Emilie Wiger er solist. Anders 
M. Hage Vinje på trompet. Gretha Loe ved orgelet. 
Dagens takkoffer går til misjonsprosjektet i Mali.

Fredag 25. desember – Juledag  
Joh 1,1-20
Meldal kirke 11.00: Høytidsgudstjeneste ved sokneprest 

Marita Hammervik Owen. Menighetens eget ”Julekor” 
deltar. Johanne Bjørkhaug og Gretha Loe dirigerer og 
sitter ved orgelet. Vi feirer nattverd. Dagens takkoffer går 
til NMS.

Søndag 27. desember – Romjulssøndag 
Luk 2, 25-35. Ingen gudstjeneste.
 

Torsdag 31. desember – Nyttårsaften 
Matt 11, 25-30
Meldal kirke 18.00: Kveldsgudstjeneste ved Marita 
Hammervik Owen. Alex Hammervik Owen spiller 
trombone. Vi feirer dåp og nattverd. Dagens takkoffer går 
til Kirkens Bymisjon.

Søndag 3. januar – Kristi Åpenbaringsdag 
2. Kor 4,1-6. Ingen gudstjeneste.

Søndag 10. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden 
Joh 1, 29-34
Meldal kirke 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Marita 
Hammervik Owen. Vi feirer nattverd og dåp. Dagens 
takkoffer går til menighetens eget arbeid.

Søndag 17. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden  
Joh 1, 15-18
Meldal kirke 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Marita 
Hammervik Owen. Vi feirer nattverd. Dagens takkoffer 
går til Menighetsfakultetet.

Søndag 24. januar – Såmannssøndagen 
Matt 13, 24-30
Løkken kirke 11.00: Familiegudstjeneste med deltagelse 
av barna som har deltatt i Tårnagenthelg. Ved sokneprest 
Marita Hammervik Owen og diakon Magne Krogsgaard. 
Etter gudstjenesten blir det kirkesaft og boller i kirkestua.  
Dagens takkoffer går til Søndagsskolen.

Søndag 31. januar – Kristi Forklarelsesdag 
Luk 9, 28-36. Ingen gudstjeneste.

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 i det vi innleder 
fastetiden. Ved sokneprest Marita Hammervik Owen. 
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.
Løvbytunet 15.00: Forenklet gudstjeneste ved 
sokneprest Marita Hammervik Owen. Kirkekaffe først – så 
gudstjeneste. Dagens takkoffer går til Sjømannskirka.
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Hilsen fra soknepresten

Adventssalme
Kirka har en årskalender som kalles kirkeåret. Året følger Jesu liv, dermed blir hele Jesu historie fortalt og gjenopplevd 
i løpet av ett år i kirken.
Kirkeåret begynner med 1.søndag i advent, så GODT NYTT KIRKEÅR til alle!
Advent er tida for å vente. Vi venter på jula som snart kommer, og vi har forventning til god 
mat, fi nt juletre, juletrefest, juleferie, samvær med familie, og julegaver. Alle forventningene blir 
kanskje ikke innfridd, men hver jul får vi anledning til å feire at Jesus kom til jord. 
Mens vi venter, tenner vi adventslysa, ett hver søndag fram mot jul. Lilla er den liturgiske fargen 
i adventstida, og både i kirka og hjemme pynter vi med den lilla fargen.
I salmeboka kan vi fi nne fl ere salmer som blir brukt i forbindelse med at vi tenner adventslysa, 
og Eyvind Skeie har skrevet en av dem. Den står på nr 25 i Salmeboka, Sigvald Tveit har satt 
melodi til den, og den ble skrevet til NRK sitt barneprogram ”Portveien 2” i 1988. 

Grete R. Rye

TENN LYS
Tenn lys!
Et lys skal brenne
for denne lille jord,
den blanke himmelstjerne
der vi og alle bor.
Må alle dele håpet
så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes.
Et lys er tent for det.

Tenn lys!
To lys skal skinne
for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg
og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet
og fl yktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter
og dem som trøster dem.

Tenn lys!
Tre lys skal fl amme
for alle som må slåss
for rettferd og for frihet.
De trenger hjelp fra oss.
Må ingen miste motet
før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper
for frihet og for rett.

Tenn lys!
Nå stråler alle
de fi re lys for ham
som elsker alt som lever,
hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen
som gjeterfl okken så!
Nå møtes jord og himmel
i barnet, lagt på strå!

Mange spør meg om jeg ikke savner sjøen – jeg som kommer fra Frøya. Ofte svarer 
jeg at nei, det tenker jeg ikke masse på. Andre ganger svarer jeg at fjellet og marka her 
er like eksotisk og vakker som jeg forstår at sjøen og havet er for dere som kommer 
fra Meldal. Av og til kommer likevel savnet snikende – denne vissheten om hvor jeg 
har mitt opphav – ord som resonnerer inni meg på en helt spesiell måte. Jeg kjente 
det sist på konserten ”Lys imot mørketida” i Meldal kirke. 
Det var vanskelig å holde tårene tilbake da Linn Silje Hembre sang Kari Bremnes vise 
”E du Nord”. Jeg var sikkert ikke alene om å kjenne det slik. 

”Det e ikke alltid det går sånn som du hadde tenkt.
Det e ikkje alltid du når den ferga du kunne ha trengt.
Du ser bare lysan der ute på vei til et anna sted.
Og du som va fi re minutter i fra en ny begynnelse.”

Dette året har motivene sjø og reise fått nye perspektiv for meg. Ord blir fattige og tanken strekker ikke til. Mange 
av oss kan ikke forestille oss desperasjonen og uvissheten. Men vi kan gjenkjenne det sterke behovet for å skape 
trygge omgivelser for våre barn. Vi kan gjenkjenne sorgen og fortvilelsen av å miste de vi er glade i. Det er ikke til 
å komme unna at vi står ovenfor et av vårt lands største utfordringer. Som land og som medmennesker blir vi satt 
på prøve – hvordan skal vi møte mennesker på fl ukt?

Å tro handler om å gripe fatt i et håp. Et håp om at knuste drømmer og knuste mennesker ikke trenger å gå fortapt 
– men igjen reise seg. Vi kan reparere, lege og stå sammen. Se hverandre, se det knuste – og sammen sette bitene 
sammen igjen. Så hvert enkelt menneske igjen skal kunne stå oppreist – i seg selv, i fellesskapet og som Guds barn. 

Vi må aldri gi opp knuste mennesker. Alltid ha et hjerte for våre medmennesker. Vi må beholde viljen til å være 
virksomme. Ha mot til å møte verdens nød. 

Marita
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Juleandakt v/ biskop Tor Singsaas

«Solbarn - Stjernebarn - Jordbarn - Håpsbarn - Fredsbarn - 
Barn fra evighet»
Vi har fått en ny julesalme som synger om barnet med de mange navn. Han ropes på til 
redning for alle de andre barna på jorda;
- krigsbarnet, - fl yktningen, - det skremte barnet, det hjemløse og forlatte barnet, - det 
misbrukte, - det glemte barnet, - det ensomme barnet, - og det bortskjemte barnet. 
Hvem er dette barnet de synger om? Han kom julenatt, - Jesus Kristus.

«Stjernebarnet»
De fulgte «hans stjerne». Og de fant ham,- vismennene.  «Stjernebarnet» bar med seg evigheten inn på jorda. 
Jorda har fått en himmel hvelvet over seg. 

«Barnet fra evighet» 
Han er tegnet på at vi mennesker hører evigheten til. Vi går med «evigheten» som lengsel i livet. 
Døden må ikke få det siste ord. Vi håper på Gud.

«Jordbarnet»
Guds Sønn ble et jordbarn. Han ble en av oss. Vi og jorda er hans. 
Jesus Kristus kom og ble som den minste på jord. Han ga avkall på all storhet. Slik blir det mulig å møte Gud ansikt til 
ansikt. I Jesu ansikt møter vi Guds ansikt.
Gud viser hvor høyt han setter mennesket ved selv å bli menneske. Mennesket er ukrenkelig. 
Mennesket bærer på en «hellighet» fra Gud som han har sendt med oss som beskyttelse i livet. Alle skal merke etterpå 
hvordan en møter et medmenneske. 
Vi har ansvar for hverandre vi som lever på jorda. Vi holder hverandres liv mellom hendene.
Jesus Kristus holdt våre liv mellom sine hender da han døde på korset for vår skyld. Gud deler liv og død med oss. Vi 
er ikke glemt, - heller ikke i døden.

«Håpsbarnet»
Jesus bærer «håpet» med seg inn på jorda, - håp om rettferdighet, frihet, og likeverd for alle. 
Håpet om et verdig liv for små og store. 

«Fredsbarnet»
Han utfordrer til forsoning mellom mennesker som lever i fi endskap og krig, - som har vendt seg bort fra hverandre. 
Han er kjærlighetens kilde, - en kjærlighet som driver vekk all angst og frykt.

«Solbarnet»
Oppstandelsens Kristus. Han har overvunnet død og mørke. Han lever! Han kommer igjen i soloppgangen og lyset 
, - med gleden som skal vare evig!
Jesus Kristus holder jord og himmel sammen. Vi er barn av jorda , - vi er himmelens barn. 
Vi er barn av evigheten.

Jeg tror salmen med de mange vakre navn på Jesus Kristus, kan bli den nye julesalmen for oss. 
En nydelig glad melodi har den også. 
Den bærer med seg gleden inn i jula.  

Velsignet julehøytid.

1. Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud stråler mot oss 
kjærlighet fra Gud. 

 Refreng;
 Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned, så    
 jordens barn i alle land fi nner julens fred.

2. Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt, misbrukt, 
skadet i den dype natt.

 Refreng; Hør oss, se oss, ----

3. Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn, ingen 
merker tåren på dets kinn.

 Refreng; Hør oss, se oss, ----

4. Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer, trosbarn, 
Guds barn, håper, venter, ber.

 Refreng; Hør oss, se oss, ---

5. Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet, vis hvert 
jordbarn himlens herlighet.

 Refreng; Hør oss, se oss, ---

NoS-13 nr. 26
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GRØTTE BEDEHUS
Sentralt i Meldal sentrum ligger Grøtte bedehus. Dette bedehuset er det eneste i bygda som brukes aktivt. Her 
foregår det speiderarbeid, barneklubb, kunstforening og annen møtevirksomhet.
Styret for bedehuset har vedlikeholdsansvar, og ettersom dette er en bygning av eldre dato, må det gjøres en del 
fra tid til annen. Det siste halvåret har vi sett oss nødt til å skifte vindu i storsalen, og beise panelet for å få det litt 
lysere. Vi har også foretatt oppgradering av det elektriske anlegget slik at det tåles større belastning på kjøkkenet. 

Alt dette koster penger og vi har ikke så god økonomi. Mange har stilt opp på dugnad, 
noe som er av stor verdi, og vi benytter anledningen til å si tusen takk til dere!
Vi har lave priser på utleie for å kunne være et sted alle kan benytte. Vi ønsker at så mange 
som mulig benytter huset også til private arrangement som bursdager, dåpsselskaper og 
merkedager ellers. Det er plass til fl ere faste leietakere både i kjelleretasjen, og stor og 
liten sal på hovedplanet. Vi er heldige å ha stabile leietakere i leiligheten i andre etasje.
Dersom noen har lyst til å støtte bedehuset med en pengegave, stor eller liten, er vi veldig 

takknemlig for det. Det er også mulig å tegne seg for fast givertjeneste. Det viktigste er likevel at huset blir brukt av 
så mange som mulig, og vi håper at folk fra hele bygda vurderer Grøtte bedehus som et alternativ.
Gaver til bedehuset kan settes inn på konto 4260 20 02645. 
Ønsker du å leie kan du ta kontakt med Eldbjørg eller Magne Muan.
Styret for Grøtte bedehus, Laila O. Syrstad

Livets gang
døpte
13.09. Audun Hagetrø Gunnesmo
13.09. Erik Sebastian Steigen
13.09. Eva Louise Tarbotton
20.09. Håkon Vassli Løkken
27.09. Elina Duesund Svartbekk
27.09. Sondre Johan Hestnes
11.10. Magnus Berg
11.10. Mathea Josefi ne Oliversen

vigde
10.10. Eva Iren Kalstad og Gøran Storstein
24.10. Marit Oline Lilletiset og Odd Jarle Gunnesmo

døde
11.08. Hanne-Merete Halvorsen f. 1974
15.08. Ragna Røen f. 1946
14.09. Edith Gunelie Lorentzen f. 1919
14.09. Helene Liv Snare f. 1943
25.09. Rolf Nergård f. 1930
02.10. Åshild Johanne Jerpstad f. 1948
02.10. Sverre Rolf Rønnekleiv f. 1940
09.10. Oddvar Bolme f. 1944
13.10. Roald Dragseth f. 1928
20.10. Åshild Lilleås f. 1924
29.10. Anne Marie Resell f. 1943
29.10. Haldis Lauritzsen f. 1928
31.10. Johannes Torve f. 1935

13.09. Eva Louise Tarbotton
20.09. Håkon Vassli Løkken
27.09. Elina Duesund Svartbekk
27.09. Sondre Johan Hestnes
11.10. Magnus Berg
11.10. Mathea Josefi ne Oliversen

10.10. Eva Iren Kalstad og Gøran Storstein
24.10. Marit Oline Lilletiset og Odd Jarle Gunnesmo

Kirkevergen informerer

Nye ovner i Løkken kirke

Med økonomisk hjelp fra tidligere 
eiere, Salvesen & Thams og Orkla 
ASA, har vi nå fått installert nye 
varmeovner i Løkken kirke. De nye 
ovnene er malt i samme farge som 
inventaret ellers i kirka. 
Nå kan vi gå vinteren trygt i møte. 

Vi vil takke både Salvesen & Thams og Orkla ASA for 
en samlet gave på kr 52 000. Det dekker nesten halve 
kostnaden som er på totalt kr 118 000.

Vi håper at dere på Løkken setter pris på dette, og at 
dere kommer til gudstjenestene for å kjenne den gode 
varmen vi nå har. Menighetsråd, prest, organist og klokker 
vil gjøre sitt ytterste for at dere skal føle dere velkommen.

Ønsker dere alle ei gledelig jul!

Noralf
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SIDE

Finn 5 feil
Engelen forteller
Josef at de må 
flykte til Egypt.
De to bildene er 
nesten like. Finner 
du de fem små 
feilene på bildet til 
høyre?

Tegninger: Rikke Fjeld Jansen

Fargelegg Prikk til prikk
Jesus, Maria og 
Josef kommer 
hjem til Nasaret.

Tegn en strek 
fra 1 til 2 og 
så videre. Hva 
skjuler seg her?

nr.3

Jesus blir d
øpt 

og fristet

2. mars • 
2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal e
lske Herren din Gud av hele ditt 

hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g 

av all d
in forstand, og din neste som deg selv.

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal e
lske Herren din Gud av hele ditt 

hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g 

av all d
in forstand, og din neste som deg selv.

Tårnagentene: 

side 7–10

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

Tårnagentene: 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

og fristet
Jesus blir d

øpt 

og fristet
Jesus blir d

øpt 

og fristet
og fristet

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

nr.7

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

og fristet
Jesus blir d

øpt 

og fristet
Jesus blir d

øpt 

og fristet
og fristet
og fristet
og fristet
og fristet

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

og fristet
Jesus blir d

øpt 

og fristet
Jesus blir d

øpt 

og fristet
og fristet
og fristet
og fristet
og fristet
og fristet
og fristet
og fristetJesus viser seg ved 

Tiberiassjøen

11. mai • 2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! 

Stol på ham, så griper han inn.

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

Jesus blir d
øpt 

2. mars • 
2014

Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 

Tiberiassjøen
Tiberiassjøen
Tiberiassjøen
Tiberiassjøen
Tiberiassjøen
Tiberiassjøen

11. mai • 2014Supersetning

Legg din vei i Herrens hånd! 

Stol på ham, så griper han inn.

Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 

Gulliver: side 2
Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10
Tårnagentene: 

Gulliver: side 2

nr.7nr.7nr.7nr.7nr.7

nr.9

David og Goliat

Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 
Jesus viser seg ved 

Tiberiassjøen
Tiberiassjøen
Tiberiassjøen
Tiberiassjøen
Tiberiassjøen
Tiberiassjøen

31. august • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10Supersetning

Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

nr.10

David og Batseba

14. september • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og 
av all din forstand, og din neste som deg selv.

Lukas 10,27

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og 
av all din forstand, og din neste som deg selv.

nr.11

De første disiplene

19. oktober • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 14,6

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»Lukas 10,27

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og 

Supersetning
Johannes 14,6

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

nr.12

Det nye Jerusalem

2. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Tårnagentene: 

14. september • 2014

19. oktober • 2014
Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 

Det nye JerusalemDet nye JerusalemDet nye JerusalemDet nye JerusalemDet nye JerusalemDet nye JerusalemDet nye JerusalemDet nye JerusalemDet nye JerusalemDet nye Jerusalem

Supersetning
Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

nr.13

Himmelriket og de små

16. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: side 7–10

SupersetningMarkus 10,14
La de små barna komme til meg, og hindre dem 

ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

Tårnagentene: 

Gulliver: 

19. oktober • 2014

Supersetning
La de små barna komme til meg, og hindre dem 

ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

Den gode
DDeen gg

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

Den godeDDeen gg
gjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

-DVD fraGruppeabonnement kun 199,-
  per barn

(privatabonnement 
hjem i posten)

Gruppeabonnement kun 199,-

(privatabonnement (privatabonnement 
hjem i posten)
(privatabonnement 
hjem i posten)
(privatabonnement 

16 blader + DVD eller bok 
= kun 365,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no eller på telefon 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!
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”Du kaller oss til kirke, Gud, 
det sted hvor vi skal kjenne 
at du er med oss livet ut, 
hver dag til verdens ende.”
 - Fra salme 538 ”Vi kommer til din kirke, Gud”

Med disse ordene fi kk jeg gå inn i begge våre kirker, både i Meldal 
og på Løkken, den 11. oktober i år – sammen med menighetens 

4-åringer. 
Nettopp med dette bakteppet, at Gud er 
med oss livet gjennom, er det så fi nt å kunne 
invitere alle menighetenes 4-åringer til en familiegudstjeneste med utdeling av ”Min kirkebok 4.” 

Fremdeles står denne oktobersøndagen som et høydepunkt i kirkeåret for oss som jobber 
i kirka – og ikke minst er det et av de best besøkte trosopplæringstiltakene i menighetene 
våre. En gudstjeneste hvor 4-åringene står i sentrum – de synger og beveger seg til sang 
og musikk, får ta plass og bli kjent med sin kirke. 
Vi gleder oss allerede til neste gang!  
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Min kirkebok 4

40-års jubileumsfest for speiderne
På tide med en jubileumsfest etter 40 år med sammenhengende KM-speidere i Meldal.  
Dette ble feiret i et fullt Grøtte Bedehus den 16. oktober. Speidernes støttespillere kom - det gjorde også gamle og 
ikke fullt så gamle speidere og ledere. De tre første lederne fra oppstarten på Storås for 40 år siden var til stede denne 
kvelden: Ola Bjørkhaug, Sigrid Bjørkhaug Langberg og Bjørn Rødte Knudtsen. Sistnevnte kom til Lykkja som dreng 
og hadde bakgrunn fra speiderarbeid i Egge. Han var initativtaker til oppstarten sammen med folk fra speiderkretsen 

og hadde helt nødvendig erfaring som var til uvurderlig hjelp for 
Ola og Sigrid som ikke hadde vært speidere før. Ola fortalte og viste 
bilder fra den først perioden.

Gunnar Bjørkhaug fi kk hederstegn i sølv for 25 år som speiderleder.  
Det ble delt ut av Torun Nesse fra kretstyret .  Hun hadde også en 
kort andakt og overrekte en gave fra kretsen. Det vanket også fl otte 
gaver fra speiderforbundet sentralt, Løkken og Meldal Menighetsråd, 
Meldal Soul Children og Sanitetsforeningene.

En gammel dorull-lek fra fl ere 10-år tilbake ble prøvd igjen med hell: 
Her skulle det lages mumier! Vinner ble 

de som klarte å bruke opp hele dorullen først - det var de yngste speiderne med Jesse 
van den Broek og Abbi Storslett i spissen. 2.plass til Ivar Holte og Ola Muan mens bronse 
gikk til Linda Dalen (tidligere Andersen) og Guri Fiske.
I pausen vanket det sodd og kaffe/jubileumskake.
Etter at gevinster fra loddsalget var delt ut ble det hele avsluttet med speiderbønna 
som fortsatt er fast avslutning på speidermøtene: 

Kjære Far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,la meg ferdes som din sønn. (altså Guds sønn, dvs. Jesus)
La meg leve deg til ære,hedre Norge, far og mor.
Andre folk til nytte være.
Lyde Speiderlovens ord.
Vær beredt!
Alltid beredt!  Tekst og foto: Arnstein Reitan
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De nye menighetsrådene for Løkken og Meldal

Løkken menighetsråd: 

Steinar Anda, Jan Inge Holm, 
Ove Smedplass, Ida Løset Muan, Anne Lise Elvrum, 

May Britt Haugen, Åshild Randi Svinsås.
Kjell Klingen ikke tilstede da bildet ble tatt.

Meldal menighetsråd: 

Arnt Ree, Erik T. Loe, Edvin Inge Syrstad, Harald Magne 
Skagemo, Hans Christian Borchsenius, Kjetil Gunnes, 

Inger Norunn Brun, Kirsten Merete Engen, Mari Stene, 
Grethe Ranheim Rye, Helene Kvamme Lykkja.

Trivelig basar for NMS
Fredag 6. november hadde styret for hovedforeninga i NMS og Lysglimt gjort i stand til basar 
i Grøtte bedehus. 
Lokale medhjelpere i alle roller greide å oppgavene fi nt. Marit Syrstadeng holdt andakt med gode og spennende 
konkretiseringer av Guds gaver til oss i tre forskjellige gave-esker: Livet(luft), kjærlighet og omsorg(hjertet), og Jesus 
i et nøtteskall, som uttrykk for Guds store kjærlighet til oss og grunnlaget for at vi får være Guds barn. 
Familien Gunnes deltok med variert og vakker sang. Sangen var også med på å understreke Guds godhet. 
Vi spiste kveldsmat sammen, og det er 
spesielt hyggelig for mange som ellers spiser 
alene. En trivelig sammenkomst for folk i alle 
aldre: den yngste var 7 og den eldste 92.!

Når vi har basar, er det viktig å få inn penger 
til det store arbeidet NMS gjør både når det 
gjelder bistand og budskap. Denne kvelden 
fi kk vi inn ca 14000 kr inkludert loddsalg på 
butikkene om ettermiddagen! 
Takk for fi ne gevinster og god støtte ved 
loddsalget og åre-salget!

Anlaug Aas

Bildene er tatt av Berit Drugli Blokkum

Vi vil gratulere de nye medlemmene som ble valgt inn i menighetsrådene for perioden 2015-2019. 

Et menighetsråd har mulighet til å kunne påvirke hvordan kirken skal være, slik at den kan være aktuell for 
innbyggerne i kommunen vår.
Jeg vil oppfordre alle til å ta kontakt med noen dere kjenner i rådet, og legge frem det DU synes er viktig. På den 
måten får vi formet kirken til å bli aktuell for DEG. 

Noralf, kirkeverge 
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Konfi rmantweekend 2015
I år dro 39 konfi rmanter, fi re voksenledere og fi re ungdomsledere til Mjuklia på Berkåk for å 
være sammen noen dager. 
Og hvilke dager det ble! Vi avholdt «mini-OL» der konfi rmantene skulle dyste i forskjellige olympiske disipliner, 
som for eksempel dans, Formel 1 og husbygging. Vi lærte nye sanger og hørte litt om hvem Jesus er. Vi var på 
stemningsfulle korssamlinger, hvor tankene fi kk plass. Vi lærte om samarbeid på samhandlingsløype og vi klatret i 
klatretårn og prøvde zip-line. Og om søndagen var det gudstjeneste der foreldre var invitert.
Det var en fl ott helg, der vi ledere lærte ungdommene bedre å kjenne, og det var godt å være sammen på denne 
litt mer uformelle måten. Konfi rmantene gjorde det til en herlig helg!

Hilsen Gretha, Marita og Magne
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Takkeannonser

Neste nummer kommer ca 10. februar - frist for stoff 22. januar
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. 

Hjertelig takk for deltakelse, blomster og gaver til 
Solhagen AD ved Edith Lorentzens bisettelse.

Bjørg, Arnt og Kari m/familier

Tusen takk til Meldal menighet for den fi ne planten, 
og en stor takk til dere andre for oppmerksomheten 

på 80 årsdagen min.
Borgny Kjøsen

Tusen takk til Meldal menighet for den fi ne planten 
jeg fi kk på 85 årsdagen min.

Tordis Kristine Wiggen

Tusen takk til Meldal menighet for blomster og 
helsing på 85 årsdagen min.

Liv Lykkja

Takk til Meldal menighet for den fi ne blomsten og 
gode ønsker på 85 årsdagen.

Reidun Brandsæter

Takk for all oppmerksomhet på dagen min.
Annlaug Berg

Takk til alle som gjorde stas på dagen min i sommer, 
og til menigheten for blomster.

Maria Svinsås Loe

Tusen takk for hilsen og boka 
«Gode ord på vandringen» jeg fi kk på min 70 årsdag 

fra Løkken menighet.
Stein Løfshus

Hjertelig takk til alle som husket meg på 
90 årsdagen.

Eli Snoen

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

Kristi Nygård Jendem

Hjertelig takk til Meldal menighet for den fi ne 
planten jeg fi kk på 85 årsdagen min.

Dagny Druglimo

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

Kjell Olav Andersson

Hjertelig takk til Meldal menighet for hyggelig 
blomsterhilsen på min 95 årsdag.

Åse Gullvåg Hasle

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

Astrid Hove

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, hilsninger, 
blomster og pengegaver ved Jostein Fossmo’s 

bortgang og begravelse.
Marit

Kari, Jorid og Jan Inge m/ familie

Takk for vennlig deltakelse, blomster og gaver i 
anledning Roald Dragseth’s begravelse.

Magnhild m/ familie

Mange takk for vennlig deltakelse, blomster og 
pengegaver ved Sverre Rolf Rønnekleivs 

bortgang og begravelse.
Åse og Eli m/ familier

Takk til alle som husket meg på dagen min. En 
spesiell takk til Løkken Menighet for planten jeg fi kk.

Johan Haugen

Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger på 
dagen min. En spesiell takk til Meldal menighet for 

den fi ne boka jeg fi kk.
Jorun Anne Romundstad

Hjertelig takk for deltakelse og oppmerksomhet i 
forbindelse med Ingebrigt A. Groeggens 

bortgang og begravelse. 
Takk for pengegaver til Laksøyan Grendahus.

Eldbjørg m/ familie

Takk til Løkken menighet for den fi ne blomsten og 
gode ønsker på 95 årsdagen min.

Marie Gorseth


