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Lysglimt-møte hos 
Grethe og Torkjell Rye 
fredag 2. desember 
kl 19.30.

Juletrefest 
i Grøtte bedehus 
5. juledag kl 19.00. Velkommen!

Husk årsmøtet 6. januar.
Arr: NMS og Normisjon
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Dette skjer i menighetene våre:

Løkken kirke 
søndag 27. november 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 Det 
norske bibelselskap. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

LYSMESSE

Meldal kirke søndag 
27. november 19.00:  
Lysmesse med deltagelse av 
årets Meldalskonfi 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 Nidaros 
misjonsprosjekt ”Lys til verden”.

Løkken kirke søndag 4. desember 19.00. 
Lysmesse med deltagelse av årets Løkkenkonfi 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 Nidaros 
misjonsprosjekt ”Lys til verden”.

”O’ come let us adore Him”
Meldal kirke 11. desember kl 19.00

Etter overveldende tilbakemelding i fjor, blir det ny 
konsert i Meldal kirke søndag 11. desember kl 19.00.

Denne kvelden vil dere få gjenhør av noen 
høydepunkter fra fjorårets konsert samt fl ere 

spennende innslag.
Kom og bli med å fyll Meldal kirke, 
så skaper vi ny juletrivsel sammen!

Juleavslutning for 
Barnesang i Meldal

Løkken kirke 
onsdag 7. desember  
kl 17.00 - 18.00.

TACOKVELD
Kirkestua, Meldal kirke
fredag 25. november 
kl 18.00.

Arr: Normisjon

JULEVERKSTED
Meldal kirke
Årets juleverksted i Meldal kirke for alle 3., 4. og 
5. klassinger i Meldal sokn. Det blir også mulighet 
til å være med på det fl otte julespillet for de som 
ønsker det. 
Oppstart torsdag 24. november kl 17.00-19.15.
Videre datoer 1. og 8. desember samt ei samling 
etter jul. 

Løkken kirke
Vi inviterer 3., 4. og 5. klassinger i Løkken sokn til 
juleverksted i Løkken kirke tirsdag 6. desember  
kl 14.30 (rett etter skoletid) til 17.00.

Velkommen!
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Meldal menighetsblad
Kontonr.: 4260.50.27940

Trykk: Orkla Grafi ske AS, 7300 Orkanger

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 932 03 344
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.kirken.no/meldal

Babysang med 
babymassasje

Nytt kurs til våren for barn mellom 0-8mnd 
Gode opplevelser og lærerikt!

Mer info kommer.

Dette skjer i menighetene våre:

ROMJULSKONSERT
Vokalgruppen Caritatis 

ønsker velkommen til romjulskonsert i 
Meldal kirke onsdag 28. desember kl. 20.00.  

Det blir et variert og rikholdig program.  I 
tillegg til vokalgruppen og andre lokale aktører 

som: Gretha Loe, Jørn Bjørnaas og Solfrid 
Gulla, deltar også mannskoret Olavs Menn, som 

består av 20 sangere fra hele Trøndelag. 
I tillegg gleder vi oss ikke minst til å få høre 

to unge, fremadstormende aktører fra Meldal: 
Irene Snuruås, som er utdannet i klassisk sang 
ved musikkonservatoriet i Tromsø, og Johanne 

Bjørkhaug, som er kantor og nå studerer 
kordireksjon i Hannover.

Velkommen til 
familiegudstjenester 

Julaften

Meldal kirke kl 14.00
Løkken kirke kl 16.00

Lørdag 21. og søndag 22. januar 
blir det Tårnagenthelg i Meldal 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.

”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.

Han har fått navnet Underfull rådgiver, 
Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.

Jesaja 9,6
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Velkommen til kirka!
Tirsdag 29. november
Luk 2, 1-20
Meldal kirke 09.15 Adventsstund for barnehagebarn 
ved Lars Birger Aadland hvor Grefstad, Storås og Å 
barnehager er spesielt inviterte. 
Løkken kirke 11.15 Adventsstund for  barnehagebarn 
ved Lars Birger Aadland hvor Løkken barnehage er 
spesielt inviterte.

Søndag 4. desember – 2. søndag i advent 
Joh 14,1-4
Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved Lars Birger 
Aadland. Vi feirer dåp og nattverd. Dagens offer går til 
Meldal NMS.  
Løkken kirke 19.00 Lysmesse med deltagelse av årets 
Løkkenkonfirmanter. 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 Nidaros 
misjonsprosjekt «Lys til verden.» 

Søndag 11. desember - 3. søndag i advent 
Matt 11, 2-11
Ingen gudstjeneste i  våre menigheter. 

Tirsdag 13. desember 
Løkken kirke 19.00 «Løkken Jul» - en litt annerledes 
førjulskonsert. 
Vi tar opp tråden fra i fjor og satser på at dette blir 
tradisjon. Løkken Musikkorps leder oss gjennom en 
flott kveld med julemusikk. Familien Furuhaug gir oss 
en smakebit av deres julekonsert «O come let us adore 
him». Jon Erik Grøset er solist. Marit Dalsegg kåserer. På 
orgel Gretha Loe. 

Torsdag 15. 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 18. desember – 4. søndag i advent 
Luk 1, 46-55
Meldal kirke 19.00 Vi spiller og synger julen inn med 
hjelp av Meldal Soul Children, Løkken Musikkorps, 
Meldal Skolekorps, Meldal Songlag, koret Caritatis. 
Sokneprest Marita Hammervik-Owen og organist Gretha 
Loe deltar. 

Tirsdag 20. desember  
Luk 1, 46-55
Meldal helsetun 16.00 Adventsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita Hammervik-Owen og diakon Magne 
Krogsgaard. Soloinnslag.  Diakoniutvalget står for 
servering av kirkekaffe i etterkant.

Lørdag 24. desember – Julaften 
Luk 2, 1-20
Meldal kirke 14.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik-Owen. «Julejentekoret» deltar med 
sang. Mari Røttereng på trompet. Gretha Loe dirigerer 
og sitter ved orgelet. Julespill ved barn fra menigheten. 
Dagens takkoffer går til vår vennskapsmenighet i 
Sakurssarre.  
Løkken kirke 16.00 Familiegudstjeneste ved 
sokneprest Marita Hammervik-Owen. Mari Røttereng 
spiller trompet. Emilie Wiger synger solo. Gretha Loe er 
organist. Dagens takkoffer går til Kirkens Nødhjelp. 

Søndag 25. desember – Juledag 
Joh 1, 1-14
Meldal kirke 11.00 Høytidsgudstjeneste ved 
sokneprest Marita Hammervik-Owen. Meldal Songlag 
deltar. Johanne Bjørkhaug er organist for dagen. Vi feirer 
nattverd. Dagens takkoffer går til Kirkens Bymisjon. 

Lørdag 31. desember – Nyttårsaften 
Luk 13, 6-9
Meldal kirke 17.00 Kveldsgudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik-Owen. Messingkvartetten deltar. Vi 
ferier nattverd. Gretha Loe er organist. Dagens takkoffer 
går til Kirkens SOS. 

Søndag 8. januar – Kristi Åpenbaringsdag 
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 15. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden 
Ingen gudstjeneste i våre menigheter. 

Søndag 22. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden 
Meldal kirke 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik-Owen og diakon Magne Krogsgaard. 
Barna som har deltatt på Tårnagenthelg setter sitt preg 
på gudstjenesten. Gretha Loe er organist. Dagens 
takkoffer går til menighetens eget trosopplæringsarbeid. 
Kirkekaffe. 

Søndag 29. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden 
Løkken kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik-Owen. Vi ferier nattverd. Dagens 
takkoffer går til menighetens misjonsprosjekt i Mali.

Søndag 5. februar – 5.søndag i åpenbaringstiden
Meldal kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik-Owen. Gretha Loe er organist. 
Dagens offer går til vår vennskapsmenighet i Sakusarree.

Søndag 12. februar – Såmannssøndag
Løkken kirke 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest 
Marita Hammervik-Owen. Gretha Loe er organist. 
Dagens takkoffer går til Sjømannskirka.
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Hilsen fra soknepresten
Er jorden deilig?
Mange har det slik – som meg – at når vi synger Deilig er 
jorden som siste salme på gudstjenesten julaften ja DA er 
jula her. Inni meg kjenner jeg både på gleden, smerten 
og takknemligheten av å være akkurat der jeg er. For 
hvorfor er det slik at jeg denne kvelden kommer hjem til 
tente lys, dekket bord og familien rundt meg? Jeg vet så 
smertelig vel at for andre er ikke julen slik. Den er ensom 
og den er smertefull. 

Kanskje er det i brytningen mellom det gjenkjennelige 
og det høyaktuelle at Deilig er jorden har sin styrke? For 
er jorda vi bor på egentlig så innmari deilig? Hvordan 
skal vi i dag kunne synge om jorden som er så deilig når 
verden rundt oss kan synes så urettferdig, så kald og så 
hensynsløs?

Deilig er jorden, denne klassiske julesalmen, er skrevet 
av Bernhard Severin Ingemann i 1850. I Norsk Salmebok 
(2013) står den som nummer 48 under kapittelet «Jul», 
med tre strofer og tekst både på bokmål, sørsamisk, 
nordsamisk og kvensk. I dag er det en av våre meste 
kjente og kjære julesalmer, men dens bruk og utrykk hører 
ikke kun julehøytiden til. Vi bruker den i gudstjenester, i 
vielser og vi synger den ved gravferd. Den er på mange 
måter en salme som følger oss hele livet gjennom. Og for 
hver av disse anledningene får salmen nye perspektiver 
og bildebruken blir enda rikere.
 

Vi kan undre oss over hvordan denne salmen har fått slik 
en sterk posisjon hos oss. For som julesalme nevner den jo 
verken julekrybbe, Jesusbarnet eller Betlehemsmarkene. 
Kanskje er det sangen som fenger? For det er sang, mye 
sang, og det er glad sang. Gleden er noe som for mange 
hører julen til. For andre står gleden i kontrast til det julen 
bringer med seg av ensomhet og sorg. Over de som ikke 
lenger er sammen med oss og over det vi ikke har råd til. 
Jeg tror mange av oss finner mening i kontrastene. Lar 
oss inspirere av kontrastene og fortsatt står rakrygget i 
skyggen av de – selv når verden, livet og jorda gang på 
gang bryter oss ned.

Hva er så essensen i Deilig er jorden? Er den så deilig, 
egentlig? Salmen er omskrevet fra en gammel tysk vise 
om Jesusbarnet. Ved første øyekast synes det som om 
Ingemann bare er opptatt av jorden. Men det er feil. Han 
tar utgangspunkt i jorden og ender i paradiset. Salmen 
er nærmest genialt bygd opp. Hver strofe begynner på 
jorden og slutter med paradissang, pilegrimssang og 
englesang. Det er Frelserens komme til jorden som gjør 
at jorden er fager, at jorden er god, at jorden er deilig.
 

En voldsom krig mellom Tyskland og Danmark om 
herredømmet over Slesvig og Holstein herjet da 
Ingemann skrev denne salmen. Flere tusen mennesker 

ble såret eller drept på hver side 
av frontene. Så det er ikke dette 
som gjør jorden deilig. Det er 
heller ikke vår verdens situasjon 
som gjør verden deilig. Ikke alle 
våre medkristne som hver dag ofrer 
tryggheten sin for å tro. Ikke alle barn og unge som ikke 
har trygge, gode rammer i sin skolehverdag på grunn av 
mobbing og hets. Ikke alle de som denne julen savner 
og sørger over de som skulle vært her, som gikk bort så 
alt for tidlig. 

Men - det er virkningen av julemysteriet som står i 
sentrum. Gud ble menneske. Jesus kom til vår jord. Hans 
rike er ikke av denne verden. Derfor står sangen, gleden, 
pilegrimen og englene sentralt. Salmen forkynner et 
gledesbudskap med en fredshilsen til mennesket midt 
inn i vår urolige og vanskelige verden. Vi trenger den – vi 
trenger denne fredshilsenen i vår verden – vi trenger det 
trassige håpet den bærer i seg – og håpet om at en dag 
så skal jorden være deilig for oss alle.

I kontrastenes tid: 
Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid. 

Marita

Deilig er jorden
T: B.S. Ingemann 1850

M: Breslau 1842

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre

riker på jorden
går vi til paradis med sang.

2 Tider skal komme,
tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang.

3 Englene sang den
først for markens hyrder;

skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,

menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!
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Juleandakt – advent 2016, 
preses Helga Haugland Byfuglien

 
 
«1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars 
hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil 
gjøre i stand et sted for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for 
dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og 
dit jeg går, vet dere veien.»

Joh 14,1-4
 

Veien til den store gleden
 

Hvordan skal vi møte frykten? Jesus møter oss i adventstiden med disse ordene: «La ikke hjertet bli grepet av angst. 
Tro på Gud og tro på meg.»
 

Ordene leder tanken til julenatten. Vi har sett dem for oss mange ganger: Gjeterne i den stille natten blir forskrekket 
av en engel som var omkranset av lyset fra Herrens herlighet. De ble overveldet av redsel, står det, og det kan neppe 
ha vært lett å følge engelens ord til trøst: «Frykt ikke». 
 

I følge psykologer reagerer de aller fleste mennesker på frykt med forvirring. Planlegging og rasjonelle tanker kobles 
bort; det tar for mye tid og energi. Dessverre overtar et litt mer primitivt område av hjernen, som har lite erfaring 
med nødsituasjoner, og derfor sender de fleste mennesker ut i helt irrasjonelle handlinger.
 

La ikke hjertet bli grepet av angst, sier Jesus til disiplene like før han feiret siste påskemåltid med dem. Rådet han 
gir, kan vi ha god bruk for. Men lett er det ikke. Bare noen dager senere ser Jesus ned på menneskeheten fra korset 
og sier: «Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør». Og det er sant. Vi er forvirrede. Vi ødelegger skaperverket, vi er 
grådige og egoistiske. Kanskje er det frykten som driver oss. 
 

Men Gud vil ikke at vi skal være forvirret. Han sier: «Stol på meg!» Gjeterne på Betlehemsmarken fikk en konkret 
oppgave til hjelp mot forvirringen: «Jeg forkynner en stor glede», sa engelen. De ble oppfordret til å gå til stallen 
for å finne Frelseren i krybben.  
 

Så går også vi med langsomme skritt mot julefeiringen. Gjennom advent er vi invitert til å dele forventningen om 
han som stadig kommer i julens evangelium, i ord og sakrament. Guds Sønn deler menneskelivet med oss, og han 
viser oss veien til Gud. Guds Sønn kom til oss for å være sant menneske sammen med oss. Han leder oss til ham 
som skapte oss. 

«La ikke hjertet bli grepet av angst, men tro på Gud og tro på meg». Det er slik han viser oss veien vi skal gå. Han 
forkynner at frykten skal vike for glede. Det er ikke et lettvint livsmestringsråd. Jesus sier at vi vet veien dit han går. 
Og det er sant: I tro vet vi det. Det er adventens vei. Vi går den i tillit til Guds nåde som viser oss kjærlighetens vei. 
Den går til vår neste. Den går til flyktningen og til den utstøtte. Den går til et såret skaperverk. Den er bygget av 
kjærlighet og tjeneste.
 

Velsignet jul.
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Livets gang
døpte
26.06. Mathias Kirkebak Dalsegg, Nyplassen
02.10. Kasper Myklegard
02.10. Tiril Sørum Tallerås
09.10. Lone Lium Eggamo, Orkdal kirke
09.10. Signe Bogevoll Nygaard

vigde
27.08. Anita Bolme og Kurt Børset
03.09. Berit Bolme og Eirik Solem
08.10. Mary Norunn Lyngvær og Øyvind Sæther

døde
09.09. Kåre Koksæter f. 1935, Orkdal kirke
27.09. Ingrid Skarstein f. 1958
26.10. Signe Grefstad f. 1925

02.10. Tiril Sørum Tallerås
09.10. Lone Lium Eggamo, Orkdal kirke
09.10. Signe Bogevoll Nygaard

27.08. Anita Bolme og Kurt Børset
03.09. Berit Bolme og Eirik Solem
08.10. Mary Norunn Lyngvær og Øyvind Sæther

09.09. Kåre Koksæter f. 1935, Orkdal kirke

Kirkevergen informerer

Advent
Fire kvite ljøs ti kransa,

kom så ska oss tend´ det føst!
Firi jul er skome dåggå.

Kringom kransen vert det ljøst.

Bar og lyng oss fann i skoga,
fl etta ringen grøn og fi n.
Oppi friske grøne baret

ett tå ljøsom står og skin.

Klokka tikka sent på vegga,
riksar rart kvar gong ho sle.

Kom ihau dokk, kom i hau dokk,
snart så stunda´ jula te.

Adventskransen, gammelklokka
minner om at dåggån går

og at onnor tid ska´ kåmma,
onnor tid åt verd´n vår.

Goillrånd ligg det atta fjella,
der oss veit at sola rinn

når dei nye ljøse dåggån
over vinterneten vinn.

Fire kvite ljøs ti kransa,
kom så ska oss tend´ det sest!

Det lyt vårrå fi nt i stuggun
når det kjem så høg en gjest.  

Astrid Krog Halse

Navnet minnelund
Etter at vi i forrige menighetsblad 
skrev om at vi kanskje ville legge til 
rette for «navnet minnelund» både 
på Meldal- og Løkken kirkegård, har 
jeg fått fl ere henvendelser om dette. 

Fellesrådet har derfor gjort vedtak om 
at dette er det ønskelig å få på 
plass snarest. Vi har nå funnet plassering for dette på 
begge kirkegårdene.
Det er ønskelig at dette skal kjennes som en god plass å 
være for å minnes sine.

Å anlegge en slik plass vil koste en del, og vi er avhengig 
av å få inn midler til dette. Vi har i dag ca 20.000,- på 
konto til hver av plassene. Det vil ikke være nok. Vi 
informerer derfor nå om hvilke kontonummer vi har 
til dette formålet, og håper å få inn så mye at vi får 
gjennomført dette i løpet av 2017.

Gavekonto til forskjønnelse av Meldal kirkegård har konto: 
4260 46 37435 og for Løkken kirkegård 4260 71 99218.

På forhånd takk for alle bidrag!     
Noralf

LØKKEN JUL 
- en litt annerledes førjulskonsert -

Vi tar opp tråden fra i fjor og satser på at 
dette blir tradisjon. 

Løkken Musikkorps leder oss gjennom en 
fl ott kveld med julemusikk.

Familie Furuhaug gir oss en smakebit av deres julekonsert 
«O come let us adore Him». Jon Erik Grøset er solist. 
Marit Dalsegg kåserer. På orgelet sitter Gretha Loe.

LØKKEN KIRKE TIRSDAG 13. DESEMBER KL. 19.00

Arr: Løkken Menighetsråd
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Basar til fordel for Sakussaare
Torsdag 6. oktober arrangerte menighetene basar i anledning av at Hans Lahi kom til 
bygda. Hans er prest i vår vennskapsmenighet i Sakussaare i Estland.
Og det ble en koselig kveld med fellessang, kaffe og loddsalg. Alle inntekter gikk direkte 
til menigheten i Sakussaare og Hans fikk med seg 260 euro (ca. 2400 kr.).
Meldal Soul Children og Soul Teens sang så flott til oss, og Hans viste bilder og fortalte 
om hvordan det går i Sakussaare. Meget kort fortalt kan det sies at de i menigheten 
får mye ut av lite og at det kristne fellesskapet er sterkt, selv om de ikke er så mange.

Julegaveinnsamling
Vi har i oktober også samlet inn til Sakussaare ved å sette opp 
kasser på butikkene, der meldalinger kunne legge i hermetikk, 
tørrmat, kaffe, sjokolade osv. Og i år ble det gitt mange gaver. Vi 
måtte tømme alle kassene før tid for å gjøre mer plass, fordi de var 

fulle. Tirsdag 1. november 
kom gode frivillige og pakket 
inn alle gavene. 24 store 
familiepakker og utallige 
strikkegaver ble det til. Tusen takk til alle meldalinger for gavene dere har gitt!
Torsdag 3. november ble de sent med Estlandsforeningens lastebil til Sakussaare.

- Diakon Magne 

Vellykket basar for NMS
God innsats fra hele styret for NMS samt gode medhjelpere som 
solgte lodd på butikkene og mange som kjøpte masse årer på 
basaren, fikk vi et godt resultat på over 16000 netto. Dette håper 
vi er til hjelp for NMS når de arbeider for å virkeliggjøre sine tre 
hovedvisjoner: å dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet 
og utrydde fattigdom.

Like viktig denne kvelden 
var at vi som var på basar 
fikk høre fin sang av 
Karen, Kristine, Hanne 
og Karen Sofie med godt 
følge på piano av Kjetil 
Gunnes. I tillegg formidlet Mildrid hva troen på Jesus betyr for henne i vanlige 
hverdager i november.
Vi delte også god kveldsmat sammen. Små og store trivdes godt.

Anlaug Aas

1. Kinesiske skåler: Eldbjørg Mesteig 
2. Lerretsnett: fam Fritzon 
3. Lerretsnett: Eva Muan Eikeland 
4. Veske og lommebok: Alfred Kvåle 
5. Leketraktor: fam Fritzon 
6. Fruktkorg: Hanna Salvesen 
7. Skjærebrett: Helga Syrstadeng 
8. Sengesett: Eldbjørg Mesteig 

9. Skjærebrett: Marte og Maren S. Loe 
10. Storsekk med ved: Reidun Brandsæter 
11. Dokke med klær og seng: Marit Sølberg 
12. Diktbok: Anlaug Aas 
13. Krakk fra Rennebu: Tuva Melgård Tørseth 
14. Riskoker: Anlaug Aas 
15. Sekk: Jens Arne Fossum

Trekningsliste:



Meldal menighetsblad 9



10 Meldal menighetsblad

Utdeling av Min Kirkebok 4

Speidertur til Bjønnaråa
Det har vært veldig fint i fjellet i høst. Det er gode temperaturer i solen på dagen, og minusgrader 
om natten, i Bjønnaråa første helga i oktober. 

Det la seg tynn is på de rolige deler av vatnene, og en tynn skorpe 
med tele over myrene, som holdt hele dagen der sola ikke tok så 
godt.
Noen spreke speidere fra Meldal overnattet i telt og under åpen 
himmel i Skaret. De holdt seg stort sett varme, men det meldes om 
noen kalde nesetipper på morgenen. Fisken ville ikke bite hverken i 
Storrindvatnet eller i andre vatn, men humøret var på topp allikevel.
Mange var ute og gikk i finværet, og tre hytte-meddalinger gikk 
likegodt på Trollhetta (ski-toppen) på lørdag, selv om de måtte gå i 
snø de siste lange bakkene opp til toppen. Det ble godt mørkt før 
de kom ned igjen til Hattan.

Arnstein Reitan

Søndag 2. oktober mottok mange spente og glade 
4-åringer «Min Kirkebok 4» i Løkken og Meldal kirke. 

Vi feiret familiegudstjeneste med fortellingspreken om «Den 
barmhjertige Samaritan». 
I Meldal kirke var vi så heldige at vi også fikk innvie den nye 
tegnekroken bak i kirkerommet. 
Til kirkekaffen spiste vi is og boller. 

En flott søndag i våre to menigheter - og en tradisjon som 
mange setter pris på!

Marita
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Konfirmantweekend 2016
Mange hender var i sving da Løkken og Meldals-konfirmantene var på leir helga 21.-23. oktober. 
Uten uvurderlig hjelp av foreldre, frivillige fra menighetene våre og arbeidere som steppet inn på 
kort varsel, hadde ikke denne helga vært mulig. Tusen takk til dere som bidro!

Uansett – leir ble det altså – og en kjempeflott gjeng dro på tur til Mjuklia Ungdomssenter og Leirsted. Vi 
fikk ei kjempeflott helg sammen, med mange gode samtaler og morsomme øyeblikk. 
Helga bød på et variert program. Det var lek og latter, undervisning, film og alvor, gudstjenesteforberedelser, 
bønn og salmesang, samhandlingsløype og utfordringer. Vi gjennomførte Mini OL som nå har blitt en 
tradisjon, deltok i samhandlingsløype i regi av Mjuklia og vi feiret nattverd sammen lørdag kveld. Alt for å 
kunne bli litt bedre kjent med den kristne troa, presse våre egne grenser og tenke sammen som et fellesskap.

Søndag formiddag inviterte vi alle konfirmantenes foreldre til leirgudstjeneste på Mjuklia. Teksten om 
disippelen Thomas, som ikke var til stede da Jesus kom tilbake, og som ikke trodde de andre disiplene da 
de fortalte at han hadde stått opp fra de døde fikk stå som helgas punktum. Vi får lov å komme til Gud 
med den tro – og den tvil – vi måtte ha.  

Årets konfirmanter er snart halvveis i et helt spesielt år. Kanskje har du allerede sett noen dem på 
gudstjenestene de siste månedene? Omtrent annenhver uke samles vi til undervisning i kirkene våre. I 
tillegg skal de være med å sette sitt preg på et knippe gudstjenester dette året. Neste store prosjekt ute er 
Lysmessene – og vi vil veldig gjerne samle menigheten til disse kveldene – slik kan vi vise at konfirmantene 
er en viktig og verdifull del av menighetsfellesskapet vårt. 
For tanken er jo at dette året skal de bli godt kjent med kirka, få mulighet til å reflektere over egen tro og 
liv – og i tillegg møte menighetene våre!

Marita
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Takkeannonser

Neste nummer kommer ca 8. februar - frist for stoff 20. januar

Du kan også fi nne informasjon fra menighetene på 
vår facebookside Meldal og Løkken menigheter 
og på www.kirken.no/meldal. Her legger vi jevnlig ut 
aktuelle saker og annonseringer. 

Hjertelig takk for alle blomsterhilsener og 
pengegaven til personalet på Krokstadstua ved 
Horg Sykehjem i anledning Jofrid Sørtømmes 

bortgang og begravelse.
Ottar og Bjørg

Morten og Gina

Takk for all vennlig oppmerksomhet og deltagelse 
ved Inge Voldøien sin bortgang og begravelse. 
Takk til Meldal Helsetun, rehab.korttidsavd. for 

omsorg og god pleie. Tusen takk for pengegaven 
til kreftforskning ved St. Olav’s. 

En spesiell takk til Meldal Songlag.
Anny

Ivar, Knut, Anne Guri og Aud Inger m/familier

Hjertelig takk for all deltakelse og oppmerksomhet 
i forbindelse med Gjertrud Lies bortgang og 

begravelse. Takk for penger til blomster på graven.
Håvard Lie m/familie

Takk for boka jeg fi kk på 70-års dagen min.
Aslaug Bolme Kristensen

Eg vil takka alle eg fekk gåver, blomster og 
helsingar hjå på 90- årsdagen. Takk også til Meldal 
Pensjonistforening for planta, og Meldal menighet 

for blomster eg fekk.
Oddny Løkken

Hjertelig takk for all deltagelse og oppmerksomhet 
i forbindelse med Knut Hess sin bortgang.

Familien

Takk for all deltagelse i forbindelse med 
begravelsen til Jan Ove Landstad. En spesiell takk 

til hjemmesykepleien og kreftomsorgen.
Familien

Takk til Meldal menighet for den fi ne blomsten jeg 
fi kk på dagen min.

Ole Knubben

Hjertelig takk til slekt, naboer og venner for 
oppmerksomhet på 80-årsdagen min. En 
spesiell takk til Meldal menighet og Meldal 

Sanitetsforening for blomster.
Oddlaug Ree

En varm takk for all omtanke og oppmerksomhet 
ved Gunvor Øyens bortgang. Takk til Grefstadtunet 

og Solhagen for godt stell og omsorg.
Eldbjørg og Magne Muan m/familie

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

Jenny Rindal

Takk til Meldal menighet for fi n blomsterhilsen på 
96-årsdagen min.
Åse Gullvåg Hasle

Takk for oppmerksomheten på min 70-årsdag, og 
takk til Meldal menighet for boken jeg fi kk.

Erling Haugen

Takk til Løkken menighet for rosene jeg fi kk på 
80 årsdagen min.

Målfrid Møkkelgård

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

Steinar Dombu

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

Jorunn Solli


