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I forrige prestens hjørne skrev jeg om mine nye
kjæledyr; måkene på taket mitt. Siden den gang
har jeg møtt mange som har spurt meg hvordan
det gikk med dem. 

Jeg får ta det fra begynnelsen. Tre unger kakket
seg ut av eggene i reiret like ved stigen på taket,
og i begynnelsen gav foreldrene tydelig lyd fra seg
hver gang jeg kom hjem eller drog fra huset. Vi
brydde oss ikke om det, og både jeg, kona, barna
og nærmeste naboer fulgte ivrig med på idyllen
som utspilte seg på taket. – Er de der alle tre? –
Nei, jeg ser bare to. -  Nei, der ser jeg den tredje.
Slik holdt vi på i flere uker og passet liksom på at
alt var som det skulle.

Men en dag ble jeg klar over at det var stilt fra ta-
ket. Og jeg la merke til at måkene var borte.
Naboene kunne fortelle meg at de hadde sett en
ørn. Ørna hadde nok tatt ungene, som var for små
til å ha flydd avgårde på egenhånd. Og måkemor
og måkefar forlot antakeligvis reiret kort tid etter at
kampen var tapt. 

Det ble stille etter at måkene forlot taket, og jeg
har flere ganger tatt meg selv i å savne dem. Selv
om de hylte og stupte mot oss når vi kom for nær. 

Når jeg sitter her i etterpåklokskap og tenker tilba-
ke på måkene, da tenker jeg på at livet rommer
mange små og store jordskjelv. Ting som skjer kan
snu livet på hodet. Dette er livets harde virkelig-
het, enten man er måke eller menneske. Og det
finnes ingen gode svar på hvorfor, annet enn at
det er en del av livet. Og vi lever livet i denne
spenningen. Ingen vet hvor ørna lander neste
gang.

Jeg tenker også på en salme. Salmen heter «Ikke
en spurv til jorden», og er skrevet av Ingeborg
Prytz Fougner. Hun har tatt utgangspunkt i bibel-
teksten der Jesus sier, - Selges ikke to spurver for
en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden
uten at deres Far er der.  Ja, hvert hårstrå dere har
på hodet, er talt. Så vær ikke redde! Dere er mer
verdt enn mange spurver. (Matt 10,29-31)

Hvorfor tenker jeg på denne salmen når jeg tenker
på måkene? Kanskje fordi salmen tegner himmel
over et hverdagslig drama på taket. Gud var også
der. Og det gjelder også for oss, i våre hverdags-
liv, dramatiske eller kjedelige, Gud er også der.

Tro det når noe brister 
uten å vokse frem. 
Tro det når noen mister 
det som var alt for dem! 
Tro det når håp går under 
uten å reise seg: 
Ikke en spurv til jorden! 
Det er et ord til deg. 
(Ikke en spurv til jorden, tredje vers)

God høst. 

Et ord til deg
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Høsten er en aktiv tid. Vi har allerede bak oss
Kystkulturdager og gudstjeneste under familie -
dagen på Tarva søndag 9. september. Foran oss
har vi markeringer av 50-års konfirmanter, pre-
sentasjon av nye konfirmanter og opplegg både
for 2-åringer, 4-åringer og 10-åringer.
Tilsettingsprosess av ny trosopplærer er i gang!

FORMIDDAGSTREFF
Onsdagene 3. oktober, 7. november og 5. de-
sember i Menighetshuset i Bjugn. Alle dagene
kl. 11.00. Velkommen!
Se annonse fredagen før i Fosna Folket.

BASARER
• Fagerenget Bedehus tirs. 25. sept. kl. 18.00.

Arr.: Styret for bedehuset
• Bjugn Menighetshus man. 1. okt . kl. 18.00.

Høstbasar til inntekt for Bjugn Menighetshus
Hjertelig velkommen!

FELLESMØTER
Lørdag 13. oktober kl 12.00 og 15.00 i Bjugn
menighetshus. Taler Kristian Fagerli fra NLM.
Tema : Bønn. Varmmat mellom møtene.
Bønnevandring
Arr. Bjugn Misjonsfor. av NLM/Normisjon Bjugn.

ALLEHELGENSDAG
Søndag 4. november er det gudstjenester med
minnestund. Se s. 19.

KIRKENS JULEMESSE 2018
I år blir den arrangert lørdag den 24. november.
Se s. 9.

MØTER I NORMISJON I BJUGN
• Onsdag 14. november kl. 19.00 

i Bjugn Menighetshus. 
Taler Bjørn Roger Karlsen

• Adventsmøte i Fagerenget Bedehus 
2. desember kl. 11.00. Besøk av 
Oddbjørn Stjern. Se annonse i Fosna-Folket.

ADVENTSVERKSTED FOR BARN
Aktivitetsdag i Bjugn Menighetshus; Dato og
klokkeslett ikke bestemt enda. Se annonse i
Fosna-Folket.

COUNTRY/GOSPELKONSERT
Bjugn kirke 1. desember kl 17:00
Med «Kor e Karran» og Ottar Big Hand
Johansen.

JULEKONSERTER
Også i år blir det julekonsert/adventsang i
noen av kirkene våre. 
Nes kirke Søndag 2. desember kl 19:00 
Jøssund kirke Søndag 9. desember kl 19:00 

Se annonse i Fosna-Folket for ev. endringer.

Hjertelig velkommen til en fin førjulsopp -
levelse.

Hva skjer?

Takk for alle gaver til utgivelse av bladet;
såkalt «frivillig lesergave/abonnement»

Giro ligger i første blad om våren og første
blad om høsten.

BØNN FOR BJUGN
Lørdag 13. oktober
12.00 Møte i Bjugn menighetshus
14.00 Bønnevandring i Botngård 

Oppmøte på menighetshuset
kl. 13.45 

15.00 Møte i Bjugn menighetshus
17.00-20.30  Åpen kirke Jøssund
19.00 Kveldsmesse med nattverd 

i Jøssund kirke

Bønn for Bjugn er et fellesarrangement
mellom pinsemenigheten, Normisjon og
Den norske kirke i Bjugn.

Mer informasjon kommer.
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Alle født i 2014 får etter sommeren invitasjon til
det første breddetiltaket etter dåpen. Det blir en
times ettermiddagssamling tirsdag eller onsdag i
Jøssund, Bjugn eller Nes kirker. Her får 4-åringen
bli kjent med boka «Min kirkebok 4». Denne
boka starter med skapelsesberetningen. Men det
er også mange andre fine fortellinger. 

I denne boka er
det også mange
fine sanger. Noen
av sangene skal vi
lære. Under den-
ne samlingen star-
ter vi et lite miljø–
prosjekt som
videreføres når de
kommer tilbake
som skolestar-
tere/6-åringer.

Det er veldig fint om noen voksne blir med.
Opplegget planlegges gjennomført i tre kirker i
oktober. Etter den foregående ettermiddagssam-
lingen blir 4-åringene invitert til gudstjeneste for
å motta «Min kirkebok 4». For første gang får de
prøve seg som «medliturger» ved å synge sanger
de har lært på ettermiddagssamlingen. 

Aktuelle datoer i høst er: 
Jøssund kirke:
Torsdag 4. okt. kl. 17.00 – 18.00 og 
Søndag 7. okt. kl. 10.30 – 12.30 

Bjugn kirke: 
Torsdag 18. okt. kl. 17.00 – 18.00 og 
Søndag 21. okt. kl. 10.30 - 12.30

Nes kirke:
Fredag 19. okt. kl. 17.00 – 18.00 og
Søndag 21. okt.  kl. 15.30 - 17.30 

De kan selv velge hvor de vil være med.
Se etter brev til 4-åringen i posten!

4-ÅRSBOKA

Hold av helga 10. og 11. november. Da inviteres
alle som er født i 2008 til å overnatte i Jøssund
kirke til opplegget «Lys Våken». Her blir det
oppgaver og kos for alle og enhver. Det blir
middag om kvelden og frokost på søndag mor-
gen. Og noen mellommåltider.

Vi begynner lørdag ettermiddag, og blir det
mange oppgaver å være med på. Trening i 
å hjelpe til under søndagens gudstjeneste blir det
også. Alle 10-åringene som overnatter kan få
oppgaver under gudstjenesten. Dette er frivillig! 
Vi er helt avhengig av voksne frivillige hjelper til.
Her er det mange små og store oppgaver - noe 

for enhver smak. I invitasjonsbrevet er det en
egen oversikt til foreldre/foresatte over hvilke
oppgaver dere kan melde dere på. Besteforeldre,
faddere, storesøsken, bekjente osv. er også hjer-
telig velkommen til å bidra.

Alle som er født i 2008 vil snart få en person-
lig invitasjon med gjennomføringsprogram. 

LYS VÅKEN - 10-ÅRSHELG!

Telefon 72 52 04 20
www.fosenkraft.no
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«En sommer er over», lyder refrenget på en
kjent sang med Kirsti Sparbo. Vi kjenner vel alle
litt på vemodet som den bringer opp i oss når
kveldene blir mørkere og blomster og vekster,
som vi har stelt så omsorgsfullt med siden i vår,
visner og dør. 

Etter en knallstart i vår, hvor graset aldri før har
blitt så fort grønt og blomstene aldri før har skutt
sånn fart, fikk vi store forventninger til sommeren.
For mange ble forventningene innfridde; Det ble
rekordvarmt og Sydentemperatur i dager og uker.
For andre ble sommeren 2018 det året at tørke ga
fôrmangel, økonomiske bekymringer og debatten
om klimaendring blusset opp.

Både forventninger og håp henger nøye sammen,
og håp er en viktig drivkraft for å komme seg
gjennom dagene når vi opplever skuffelser og
brutte forventninger. Det kan være andre men-
nesker som skuffer oss, vår egen helse eller rett
og slett «bare» været. 

Stort eller smått, vi kommer ikke unna de tunge
dagene og må bare lære å tas dagen som kom-
mer og hente kraft der vi finner den. Gud er ing-
en «problemløser», men kan gi oss en kraft vi
trenger i vår utilstrekkelighet.

Nå er det snart «sceneskift» og med ny årstid. Det
er ikke lenge til tranflaska og D-vitamintilskuddet
må tas fram. Vi kan allikevel ha mange fine høst-

dager i vente, enten vi er jegere, bær- og sopp-
sankere eller bare liker å nyte kaffekoppen uten-
dørs i skogen. Vi kan glede oss over vakre høst-
farger og klare høstdager.

Og skulle det bli en litt hustrig, våt og grå høst,
så kan vi etter hvert trøste oss med at langt der
fremme venter en ny vår og sommer igjen.

Brit Ward Engdahl

Kan du smile gjennom tårer 
når din drøm blir knust til støv.
Kan du atter skimte våren 
gjennom høstens gule løv.

Kan du glemme sorg, smerte, 
hån og urett, hån og svik.
Uten bitterhet i hjertet,
er du meget, meget rik.

(Andreas Borch Sandsdalen)

Ord til ettertanke   HØST – TRØST

MENIGHETSRÅDET INFORMERER
Fellesrådet er en del av menighetsrådet. Ved 
fellesrådssaker blir kommunal representant kalt
inn.
Møtene avholdes vanligvis i møterom Tinbua i
Bjugn rådhus kl 14.30 - 17.00
Følgene møtedatoer er bestemt
25. sept. – 23. okt. – 20. nov. – 11. des.

Hva skjer i Menighetsrådet?
Fra møtene sommer/høst 2018  nevner vi noen
saker:
• Modernisering lydanlegg Hegvik kirke – inves-

tering, anskaffelse, montering (søknad om god-
kjenning sendt bispedømmerådet)

• Investeringer, bruk av 
Blomsterfond – anskaffelse 
av bestilt materiell

• Kirkeorgel Jøssund kirke – 
prosjektgruppe etablert

• Flerbruksavdeling/barnekrok Bjugn kirke (søk-
nad om godkjenning sendt bispedømmerådet)

• Drop-in bryllup Hegvik
• Justering julegudstjenestene, prøveordning:

Gudstjeneste i alle kirkene julaften, for Bjugn
kirke vil det bli gudstjeneste julaften kl. 15:00. 
Ingen gudstjeneste 1. juledag.
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– vår nye kapellan i Bjugn og Ørland, lav-
mælt, kunnskapsrik og engasjert.

– Besøk gjerne hjembyen min, Trnava, sier
Daniela. En skikkelig flott, god gammel by.
En flott plass å vokse opp i og å besøke.
Borgermesteren er ivrig på å motivere til dug-
nader, dette gir samhold og utvikling. Jeg mer-
ker godt at dugnad er også viktig i Fosen, ta
vare på dette, det bygger stolthet og engasje-
ment. Et spesielt trekk med Slovakere er nøy-
somheten og viljen til å dele. Vi som er nye
innbyggere i Fosen kan bruke disse erfaring-
ene til å bli bedre kjent med folk.

Daniela Štrbková – forsiktige Fosninga får
angst når de ser stavemåten på etternavnet. –
Ikke noe problem, sier Daniela. Legg bare inn
noen vokaler der det synes naturlig. Štrbková
kan derfor uttales slik; Shtrabkovaa. 

18. juli fylte Daniela 41 år. Hun vokste opp
med to yngre søstre og utdannet seg som biblio-
tekar på videregående skole i Bratislava og job-
bet som det i to år som før drømmen om preste-
utdannelse ble realisert. Å være prest i Slovakia
er noe helt annerledes enn i Norge. I tillegg til
prestetjenesten har presten ansvar for bygning-
er, ansatte og å lede de frivillige. I Norge har
presten større mulighet til å være prest, mens
andre ivaretar de øvrige funksjoner.

I løpet av studiene ble jeg godt kjent med en kjekk
kantor som også var veldig aktiv i kulturlivet. En
usedvanlig snill ansvarsfull mann som KAN klok-
ka! Stefan Štrbka. Han ble min klippe i livet.
Sammen har vi fått Matuš (10) og Tereza (13).

Hvorfor studere til prest når du hadde en god
jobb som bibliotekar? – Jeg hadde mange spørs-
mål om tro og ville vite mere. Det ble derfor
studier i hebraisk, og gresk for å kunne gå til
røttene sjøl og ikke bare lese hva andre har tol-
ket og oversatt. 

Har du fått noen svar? – Joda, jeg fikk mange
svar, men også mange spørsmål. Alle bør ha en
vilje, ønske om å vite mer. Noen mye, andre
mindre. Jeg syns det er viktig at folk undrer seg
og søker svar, hva er rett for meg?

Hvorfor ble det Fosen på dere? – Etter noe grub-
ling og leting ble det en periode i Gausdal hvor
jeg jobbet på hotell og vikarierte litt som prest.
Stefan er veldig flink med hendene og jobbet i
denne perioden på takstolfabrikk. Jeg har gått
på norskkurs for å kunne ta «Bergens testen». Vi
gjorde oss mere kjent med Norge og hadde
oppdaget den fascinerende Nidarosdomen.
Dette førte oss etter hvert til Fosen.

Hvilke forskjeller og likheter opplever du
mellom Slovakia og Norge? – Barneoppdragelse
spesielt. I Slovakia er foreldrene veldig opptatt
med jobb, da blir det mindre tid til barn og fa-
milie. I Norge har vi bedre tid til familier og kan
derfor snakke mere sammen. 

Velkommen Daniela!
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Hvem er Daniela? – Jeg er en veldig åpen
person og liker godt å motivere andre til å
gjøre sitt beste. Jeg håper å kunne være
rådgiver, men ikke kommandere. Jeg me-
ner også at jeg har erfaringer fra oppvek-
sten som gjør at jeg lettere kan forstå den
enkeltes reaksjon og handlemåte. 

Jeg ser fram til å bli tryggere med språ-
ket. Ikke vær redd for å spørre meg: Hva
mener du nå? Vi trenger hverandre for å
bli bedre. Også med språket. Min familie
og jeg ser fram til bli en del av samfunnet i
Bjugn og Ørland. 

VSch

Menighetens busstur 
6. juni 2018

Vi startet på Falstadsenteret hvor vi fikk en in-
troduksjon om stedets dystre historie og fikk se
en bildepresentasjon. Stiftelsen Falstadsenteret
ble etablert i august 2000 som «nasjonalt opp-
lærings- og dokumentasjonssenter for krigens
fangehistorie, humanitær folkerett og mennes-
kerettigheter».  Noen av deltakerne fant navn
på far, slektninger og sambygdinger i utstilling-
en av fangelister fra 2. verdenskrig.  

Turen videre gikk til Munkeby herberge hvor vi
spiste middag før vi besøkte Munkeby
Mariakloster. Dagens munker viderefører en
gammel tradisjon for klostertilværelse på
Munkeby. Cistercienserklosteret var etablert før
1180, sannsynligvis grunnlagt fra Lyse kloster
ved Bergen. 1. pinsedag 2008 ble fire munker
fra Citeaux utpekt til å grunnlegge klosteret på
Munkeby. «Vi vil leve og arbeide i enkelhet og
vise gjestfrihet gjennom et lite retretthus og en
klosterkirke som står åpen for besøkende. Et lite
ysteri bidrar til å skape kontakter i lokalmiljøet,
og hjelper oss å lære norsk og trøndersk daglig -
liv å kjenne». 
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7160 Bjugn
Telefon 72 52 76 40
Telefax 72 52 68 90

7100 Rissa
Telefon 73 85 61 50
Telefax 73 85 61 60 

ÅPNINGSTID
Man-fre 9:00-17:00 – Lør 10:00-14:00

Bjugntorget
telefon 72 52 05 60

Tlf. 72 52 00 96 - post@bjugnbowling.no

Bjugn Helsesenter
MANDAG - TIRSDAG - TORSDAG

TELEFON 913 23 695
72 51 94 00

Fordypning innen DIABETES • Tilpasning av SÅLER

Bjugntorget 9-20 (18) • Telefon 72 52 67 67

Vi ønsker alle en riktig
fin høst!

Telefon 72 51 95 00 - Fax 72 51 95 01
www.bjugn.kommune.no

Strandvn 10
7160 Bjugn  
Telefon 72 52 78 00
tannlege.olden@online.no

BJUGN HOTELL

Telefon 72 52 80 00 (tilgjengelig hele døgnet)

Emil Schanches gt. 1, Bjugn • post@bjugnhotell.no

Arnt Harald Innstrand
Telefon 413 37 775
arntinnstrand@gmail.com

Herold Jakobsen
Telefon 951 31 238
herjakob@online.no

GRAVMONUMENTER

• Oppussing
• Oppretting
• Påskrift 
• Nye monumenter
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Årets stormønstring er basert på stor dugnads-
innsats fra medlemmer.  Våre trofaste medhjel-
pere er stammen i arbeidet, og vi håper at nye
fjes også vil være med. Hjertelig velkommen skal
dere være. Det er en fin måte å bli kjent på. Ta
kontakt med kirkekontoret.

Julemessa er det største bidraget til finansiering av
menighetens diakonale arbeid, og det betyr mye
for Bjugn menighet.

Julebakst, syltetøy og håndarbeid er fine julega-
ver, og vi håper at mange kan bidra med produk-
ter og kaker for salg og gevinster til utlodningene.
Vi trenger også mange medhjelpere på julemessa. 

Vi vil sende ut loddbøker til noen av menighetens
medlemmer.  Har du ikke fått loddbok så ta kon-
takt, og vi deler villig ut. De må være solgt ut eller
innlevert innen fredag 9. november. Er det noen

som kan sitte på butikker å selge lodd så gi be-
skjed til kirkekontoret. Da hjelper vi til med orga-
nisering.

Tusen takk til dere alle!

Sett av lørdag 24. november.
Vi gleder oss til å se deg i Botngård Vel!

Kirkevergen

Kirkens julemesse - Lørdag 24. november

Gule lapper 
på gravstøtter
På kirkegårdene setter vi ut
gule lapper på gravene for å
få kontakt med pårørende. 

Det er ofte graver vi mangler
fester på, og der vi gjennom
vanlige søk ikke finner avdø-
des slektninger. Noen av dere
kjenner kanskje pårørende og
har grunn til å tro at de ikke
har sett varslet. Da er det fint
om dere varsler dem, eller
kontakter kirkekontoret og gir
oss beskjed om hvem vi skal
kontakte.

Kirkevergen
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Telefon
72 52 91 70
Hydro Texaco
Tlf  72 52 92 47Fargesenteret Bjugn AS - Strandvn 3 - Telefon 72 52 88 50

Telefon 
72 52 75 02

Telefon 72 52 83 54 • E. Schanches gt 6b, 7160 Bjugn

Gipling
BM GIPLING Bjugn • Tlf. 72 52 00 10 • www.gipling.no

ØRLAND - BJUGN
Ørland - Telefon 72 51 54 00
Bjugn - Telefon 72 52 06 00

BEST BJUGN
Bjugn Servicesenter as

STORKIOSK • SERVICEHALL • VASKEAUTOMAT

Telefon 72 52 89 00 • 7160 Bjugn

BOTNGÅRD • TLF 72 52 86 40

7160 BJUGN

72 52 70 00
Entreprenør

Tømmer- og snekkerarbeid
Betongkonstruksjoner

Ombygging - Nybygg - Kranutleie

Tlf. 979 94 925

BJUGN

ÅPNINGSTIDER
07-23 (08-21)

Lunsj • Småretter • Hjemmebakte kaker
CATERING

Selskapslokaler til 30 pers. 

Man-fre 10-17 • Lør 11-15
Mølla kjøpesenter tlf 72 52 03 00/76 83 471



Min salme
Må din vei komme meg i møte 
Tekst: Keltisk - Oversatt: Hans Olav Mørk 

Melodi: Irsk folketone - Arrangement (S): Karen Haugom Olsen 

Må din vei komme deg i møte,

vinden alltid være bak din rygg,

solens lys leke på ditt kinn,

regnet falle vennlig mot din jord.

Og må Guds gode hånd

verne om deg til vi møtes igjen.

Norsk salmebok - Nr 624

Originaltittel: 
«May the road rise to meet
you»
Sandnes songlag øvde sist vår
inn «An Irish blessing» også
med vers nr. 2 
(Arr.: James E. Moore jr.)

Melodier i salmer og sanger fra
vest klinger så godt. Eks.: Jona-
fellesskapet, Skottland.

Teksten i dette verset handler
om å ha gode ønsker for vår
neste. At vi framsnakker og bi-
drar til en «hjelpsomhetens
kultur».

Dagfinn Andresen utfordres til
«Min salme» i neste nummer
av Menighetsbladet

Jorunn Graneng

MENIGHETSBLADET FOR BJUGN MENIGHET September  2018   � 11

TELEFONER
Bjugn kirkekontor (sentralbord) 72 51 95 00

www.kirken.no/bjugn
www.bjugn.kommune.no - se Kultur/kirke
kirkekontor@bjugn.kommune.no

Kirkeverge
Inger Sofie Murvold Knutsen 72 51 95 60

984 89 470
Sokneprest 
Ole Thomas Bientie Reiten 72 51 95 63 (kontor)

922 13 061
Vakttlf for hele Fosen 917 19 189

Menighetsrådssekretær
Vidar Schanke. . . . . . . . . 72 51 95 71/922 57 580

Kapellan
Daniela Štrbková . . . . 72 51 95 62/405 66 598

Diakoniarbeider Ørland og Bjugn menigheter
Larisa Margrethe Ross Sagranden   905 21 235

Trosopplæring
Vidar Schanke . . . . . . 72 51 95 71/922 57 580

Kontorsekretær
Vivian Skogø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 51 95 64

Organist
Karl Martin Lund . . . . . . . . . . . . . . . . 928 26 817

Kirketjener - Jøssund og Nes
Herold Jakobsen . . . . . . . . . . . . . . . . 951 31 238

Kirketjener - Hegvik og Bjugn
Arnt Harald Innstrand . . . . . . . . . . . . 413 37 775

Kirketjener - Tarva
Vidar Schanke . . . . . . 72 51 95 71/922 57 580

BJUGN MENIGHETSHUS
Utleie

Huset kan leies til minnesamvær, selskap, kurs og
møter. Passer til små og store grupper.
Ta kontakt med kirkekontoret tlf. 72 51 95 60
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Strandveien • Bjugn  •  Tlf 72 52 81 05

Bilsenteret Bjugn AS
Telefon 72 52 05 30

Service- og 
opprettingsverksted

EN GOD START!

B O L I G S A L G  O G  F I N A N S I E R I N G

        

  

        

Blomster 
i sorg og glede

Planter
til hus, hage og kirkegård

M

E S T E R
 

TELEFON 72 52 88 00

www.hageland.no

BJUGN 



MENIGHETSBLADET FOR BJUGN MENIGHET September  2018   � 13

Hvordan brukes offerpengene?
Bjugn menighets ofring til Det norske misjons -
selskap sitt prosjekt på Madagaskar er med på å
hjelpe folk ut av fattigdom 

Egen virksomhet
Med hjelp av en liten startkapital fra kirkens dia-
koni fikk Tahiry mulighet til å starte sin egen virk-
somhet og skape en tryggere framtid for seg selv
og familien.

Tahiry Sylvie Rasoarimalal mistet muligheten
til å ta høyere utdanning da faren døde. Moren
trengte hjelp av Tahiry hjemme fordi situasjonen
ble så vanskelig.

I 2009 meldte hun seg på SDL, kirkens diakonale
arbeid. SDL hjalp Tahiry med å etablere seg med
en liten kiosk, kostnaden for dette var omtrent
400 kroner. Med disse pengene kunne hun kjøpe
et lite bord, solskjerm og tre mobiltelefoner.

Fra dette utgangspunktet har hun utviklet kios-
ken sin, og har klart å utvide sortimentet gradvis.
Nå har hun både kiosk, motorsykkel og annet ut-
styr. Hun har også fått råd til å gifte seg og gi bar-
net sitt god skolegang. Tahiry minner om at vi må
være tålmodige i livet, dette lærte hun på SDL.

Dåpsserviett
Bjugn menighet begynte i 2017 å gi dåpsserviett
som dåpsminne. Disse blir produsert på
Madagaskar av kvinner som gjennom yrkes- og
etableringsopplæring startet systuer for å sy og
brodere dåpsservietter (dåpskluter). Dette sikrer
kvinner en trygg arbeidsplass og mulighet til å for-
sørge sin familie.

Det er god margin mellom innkjøpspris og ut-
salgspris, og overskuddet går til å støtte barne- og
ungdomsarbeid i søsterkirker NMS samarbeider
med.

Dåpsserviettene gis som gave til dåpsbarna og
minner om at de ved dåpen er innlemmet i den
verdensvide kirke. På dåpsservietten er det bro-
dert en due som symboliserer Den Hellige Ånd.

Det følger med et kort med gratulasjon og litt in-
formasjon om dåpsservietten. 

Når et barn blir døpt i Bjugn betyr det derfor en
bedre hverdag for familier i Madagaskar. 

MISJONSPROSJEKT

HVA GJØR NMS (Det Norske Misjonsselskap) 
PÅ MADAGASKAR?

De første misjonærene kom til Madagaskar for
150 år siden. De reiste for livet. Med seg i storba-
gasjen hadde de kiste og norsk jord til den siste
reisen. Tidene forandrer seg. I dag er Den gassisk-
lutherske kirke selvstendig og regnes som Afrikas
tredje største lutherske kirke. I dag støttes kirken
gjennom arbeid knyttet til fattigdomsbekjempelse
og kompetansebygging. Kirkens fokus på å bedre
folks levekår skjer både på landsbygda og i byene.

Et viktig arbeid er knyttet til landsbyutvikling i fire
svært fattige landområder og omfatter landbruk,
miljø, helse, utdanning og kvinners rettigheter. I
byen Antsirabe støttes kirkens arbeid blant de fat-
tigste av de fattige gjennom alfabetiseringskurs,
matutdeling, yrkesopplæring, ungdomssenter og
barnehjem. NMS støtter også kompetanseutvikling
i kirken, teologisk utdanning og opplæring innen
ledelse, økonomi og antikorrupsjonsarbeid. Dette
er særlig viktig for at kirken skal bli stadig mer
selv stendig
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DROP-IN BRYLLUP I HEGVIK KIRKE
- 15 minutter med stor betydning for livet. 
En god refleksjon på en flott dag.

Hele åtte par fra hele Fosen valgte lørdag 1. sep-
tember å inngå ekteskap i Hegvik kirke. Ikke sam-
tidig, men etter et nøye oppsatt tidsskjema. Uten
stress. 

Tanken
Under en lunsjpause i vår dukket ideen opp: 
– Hva om vi inviterer til «drop-in bryllup» en lør-
dag i sommer? Noe undring i fra staben ble erstat-
tet med entusiasme. – Det måtte være skikkelige
vigselsritualer med orgelmusikk og det hele, og
seremonien måtte kortes ned.

Etter noe rådslagning ble det så vedtatt at vi
trengte tiden fram til 1. september for å infor-
mere, invitere og organisere det hele. 

Artikkel med annonse ble lagt ut på Fosna-Folkets
sommeravis og i menighetsbladet. Allerede to da-
ger etter annonseringen kom de første påmelding-
ene. Etter hvert ble det faktisk åtte par som ville
gifte seg denne dagen. Tidsbruk pr. par måtte
ned, det ble behov for tre prester; Stasjonsprest
Kristin Morken Hogganvik, stasjonsprest Sverre
Stai og sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten
delte oppgavene. 

Høstens vakreste 
eventyr!
Høstens vakreste 
eventyr!
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Selve dagen
Etter behørig velkomsthilsener i partyteltet bak kirken
den store dagen var det klart for: 1: Registrering av bru-
deparet hos kirkekontoret i prestesakristiet i Hegvik kir-
ke. 2: Til dåpssakristiet for vigselssamtale med presten
som hadde deres vigsel. 3: Åpning av kirkedørene for
evt. gjester og forlovere. 4: Opp stilling av brudepar
ved inngangen mens kirkeklokkene kalte til bryllup. 
5: Bryllupsmarsj mens brudeparet hadde sin innmarsj.
6: Vielse og velsignelse. 7: Signering av vigselpapirer.
8: Det nygifte paret med utgang og ny bryllupsmarsj til
velkomst på kirketrappen med applaus og gratulasjo-

ner før det omgående ble invitert til en høytidsstund med
«eplechampagne», bryllupskake og kaffe i partyteltet ved
kirka. Neste par hadde da startet sin vielse. 

Ettertanke
Om dette ble hektisk? Nei, parene, gjestene, frivillige
hjelpere eller kirkestaben følte det ikke slik En av brud-
gommene mente dette var genialt for de som har små
barn – de klarer fint å være rolige i et kvarter, vi som
par fikk full konsentrasjon på vigselsseremonien. Et an-
net par sa det slik: Vi ble så tilstede i vårt eget bryllup –
en kort og veldig inkluderende bryllupseremoni, takk
til alle for godt arrangement og til presten for en flott
seremoni og personlig tale som rørte oss begge!

Blir det en gjentakelse Ole Thomas? – Med de gode
tilbakemeldingene og engasjementet av prester, stab
og frivillige er jo det en fristende tanke…

VSch
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Sommeren er omme og høsten
har kommet. I høst blir det som
vanlig formiddagstreff, ungdoms-
treff og flere muligheter til å treffe
meg rundt omkring på ulike ste-
der i kirkesognet vår. Jeg kjenner
jeg gleder meg til å bli kjent med
årets konfirmantkull, å treffe nye
og gamle ungdomsledere, og hå-
per samtidig at jeg treffer igjen
mange av de ungdommene jeg
har blitt kjent med i løpet av de
siste 2,5 årene. 

Min utfordring til dere denne høs-
ten er å la mobilen og tv’en og
pc’en ligge og tilbringe tid sam-
men med dem rundt dere. Altfor
mange av oss er vokst opp i en
generasjonen som har blitt altfor
vant med medier og mobiler som
konstant skal være tilgjengelige
og i bruk. Det er godt for øyne og
ører og ikke minst hode og kropp

å få en pause og heller ta en gåtur i skogen, eller spille et godt
gammeldags brettspill eller å ta en kopp kaffe/te med venner og
familie og kose oss sammen.  

Hvis du lurer på noe eller bare ønsker noen å snakke med, så
er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg. Minner
også på at både menigheten og jeg har facebooksider som dere
også kan bruke for å komme i kontakt med oss.

Varme ønsker om en deilig høst til dere alle.

Diakoniarbeider Larisa Margrethe Ross

www.facebook.com/Diakoneniorlandogbjugn
www.facebook.com/bjugnmenighet/
Telefon: 905 21 235
E-post: Diakonen@bjugn.kommune.no

ÅRETS TIDER av Arild Nyquist

Men dypt, dypt inne i skogen, på et

litt hemmelig sted - der sitter allerede høsten

med kofferten sin og gjør seg klar til å 

komme tilbake.

Slik går årets tider rundt og rundt 

gode venner som rydder opp etter hverandre, 

som sår, planter og høster, som henger opp og

tar ned, som pynter og gjør det

vakkert - hver på sin måte

om og om igjen 

om og om igjen ...

(siste verset om høst)

Diakonen deler
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28. april
Jeg tenker på søppel. Såkalt strandsøppel. Et full-
stendig misvisende ord. Stranda produserer ikke
søppel. Det er vårt søppel. Menneskesøppel. Mitt
og ditt søppel. Plast. Hvem fant opp plast?
Hvordan ble vi så avhengig av plast? Hvordan
skal vi klare å kutte ut bruken av plast? For en
ting er sikkert: vi berger ikke verden med å pluk-
ke plastsøppel. Hvermannsen, hurtigruta, Tarva
velforening, Statens naturoppsyn, skoleklasser og
joggere kan plukke plast til vi alle blir blå! Det
hjelper ikke. Det eneste som hjelper er å kutte ut
bruken av plast. Og hvordan i all verden skal vi
klare oss uten? Hvordan holde brødet mykt? Hva
skal vi pakke osten inn i? Jeg ser for meg brød-
boks, osteklokke, lokkefat. Jo, det burde vel være
mulighet for å klare seg uten plast, de gjorde jo
det før. Men du og du så vanskelig det er i hver-
dagen. Sukk…

4. mai
Jeg skulle bare på
en rask tur til
Tryggholmen for å
hente sauene hjem.
Men da jeg kom hit
var Raina (dron-
ninga) lamklein. Jeg
tenkte at da får hun
heller lamme i fred
og ro. Men det tok
tid. Sulten rumlet i magen med tanke på fisken
som lå på kjøkkenbenken hjemme. Skulle bli
middag til meg og pusen, han Weber. Frossen ble
jeg også og måtte finne fram ekstra tøy i hytta.
Men stor glede da to små kom til verden. Jeg ga
dem navn etter fjellene hjemme på Senja,
Ramfløy og Roalden. Men da alt var overstått var
det nesten mørkt og jeg bestemte meg for å ligge
over på hytta. Vårkvelden var som en salmesang
av fuglelyder og solnedgang da jeg gikk for å
sjekke fortøyningene på båten. Og så fant jeg litt
hermetikk jeg varmet for en sulten mage, så får

det bli sånn at Weberpusen får all fisken alene i
morgen. Nå kan jeg krype ned i hyttesenga og
sove til det lysner.

22. mai
Mor Birgit på
Gammelbrygga
har fått samboer.
Eller som noen
velger å gjøre på
Facebook, legge
ut at: «er i et for-
hold med». Og det er en liten dame denne gang.
Hun heter Erle. Og hun bare flytta inn uten vi-
dere, inn under trappa. Og mor kjente hjertet
blomstre! Men intet forhold uten bekymring.
Mors bekymring er at Erle blir forstyrret hver gang
noen må gå ut og inn av Gammelbrygga, og vi
har bare en inngang. Har vurdert et vindu, men
ga opp den tanken. Men i dag opplever vi at lille
Erle gir oss den tillit at hun ligger i ro når vi går
ut. Det er en stor glede for mor! Og da kan man
håpe den lille samboeren blir modig nok til å lig-
ge der også når vi går inn. Jeg går og lurer på hva
jeg blir hvis det kommer unger? Stemor, beste-
mor? Det neste blir vel at jeg må gå på fluefangst
for å mette de små magene.

28. august
Det ble den fineste sommerdagen man kan ønske
seg. Jeg nyter en kaffekopp i sola, men kjenner på
et stort vemod. Det har blitt så utrolig stille og
dødt, enda en flokk med svaler holder meg med
selskap. Men den store sommerlyden er borte,
"sommerfuggelen" min er ikke her. Terna har nok
forlatt oss for i år og tatt fatt på den uendelige tu-
ren sin sørover. Om jeg bare hadde forstått hvor-
for den drar til andre siden av jorden? Mens jeg
savner de skarpe skrikene og de elegante stupene
deres her på havna. Men god tur, god tur! Itj fær-
ra nåless! Og VELKOMMEN tilbake neste som-
mer!

Birgit Hagen

Betraktninger om skaperverket 
Birgit Hagen på Tarva skriver jevnlig betraktninger på Facebook om dagligdagse hendelser. Hun har
gitt oss tillatelse til å dele betraktningene i menighetsbladet.
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BJUGN KIRKE
Dåp
Karsten Leseth
Sander Koteng Hansen
Oliver Haugvik
Dina Skavdal Myhre (Austrått kapell)
Sokrates Amandus Aune Rødsjø (Råkvåg Amfi)

Vigsel
Signe Whelan og 
Robert Sherman Walton (Forbønn)

Ingeborg Marie Eide Martinsen og 
Martin Nygård

Gravferd/Bisettelse
Gunnar Brandvik
Mårten Skogen
Aud Reitan
Greta Rønning
Edith Kotte
Roar Vågsland

JØSSUND KIRKE
Vigsel
Ingvild Wik Solberg og Kenneth Olsen

Gravferd/Bisettelse
Anbjørg Ekseth
Olfrid Johanne Finseth
Johanne Lovise Olsen
Else Marie Lindseth
Anne Breivik
Ole Aksel Pettersen
Solveig Adsen
Rigmor Kristine Næss

HEGVIK KIRKE
Dåp
Therona Hellem Fredriksen
Storm Andreas Eide
Julie Helene Kvernstad

Vigsel
Elisabeth Oust Ledsaak og Espen Arntzen

Guro Emma Rødsjø og Jørgen Tovsrud

Elisabet Gjestad og Olav Martin Hoff

Ailin Siren Fylkesnes og Mats Hagen

Lotta Heléna Røren og Christian Jørgensen

Dorte Beate Solvik og 
Trond Viggo Kråkvik Solvik

Gunhild Stallvik Ånnø og Daniel Hovde

Tove Jorid Rømma 
og Frank Arne Andreassen

Helene Linn og Lars Erik Bugten

Randi Nesset og Svein Erik Morseth

Gravferd/Bisettelse
Ingunn Alise Schanche

NES KIRKE
Dåp
Elisa Standahl

Vigsel
Yuliia Pryshchepa og Ole Johan Aune

Irene Helseth og Haakon Røstad

Gravferd/Bisettelse
Magnus Breimo

Kirkelige handlinger

28. mai – 1. september 2018
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Søndag 23. september 18. søndag i treenighetstiden
Jøssund kirke kl. 11:00 v/tidl. prost Sven Tysdal - 50-årskonfirmanter.
Bjugn kirke  kl. 16:00  v/tidl. prost: Sven Tysdal - 50-årskonfirmanter.

Søndag 30. september Ingen gudstjeneste i Bjugn 

Søndag 7. oktober  20. søndag i treenighetstiden
Jøssund kirke kl. 11:00 v/kapellan Daniela Štrbková - Høsttakkefest. 4-åringer. 

Konfirmantpresentasjon.

Søndag 14. oktober 21. søndag i treenighetstiden
Hegvik kirke kl. 11:00 v/sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten - Konfirmantpresentasjon.

Søndag 21. oktober 22. søndag i treenighetstiden
Bjugn kirke kl. 11:00 v/sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten  -  4-åringer. 

Konfirmantpresentasjon.
Nes kirke kl. 16:00 v/sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten - 4-åringer. 

Konfirmantpresentasjon.

Søndag 28. oktober Ingen gudstjeneste i Bjugn

Søndag 4. november Allehelgensdag
Bjugn kirke kl. 11:00 v/kapellan Daniela Štrbková -  Minnegudstjeneste.
Jøssund kirke kl. 16:00 v/kapellan Daniela Štrbková -  Minnegudstjeneste.

Søndag 11. november 25. søndag i treenighetstiden
Jøssund kirke kl. 11:00 v/sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten - 10-åringer. LysVåken

Søndag 18. november 26. søndag i treenighetstiden
Hegvik kirke kl. 11:00 v/sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten      

Søndag 25. november Ingen gudstjeneste i Bjugn

Søndag 2. desember 1. søndag i adventstiden
Nes kirke kl. 19:00 v/sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten - Lysmesse med sang og musikk.

Søndag 9. desember 2. søndag i adventstiden
Jøssund kirke kl. 19:00  v/sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten - Julekonsert

Søndag 16.desember 3. søndag i adventstiden
Bjugn helses. kl. 11.00 v/kapellan Daniela Štrbková

Søndag 23.desember Ingen gudstjeneste i Bjugn

Mandag 24. desember Julaften
Jøssund kirke kl. 13.30 v/sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten 
Nes kirke kl. 14.45 v/kapellan Daniela Štrbková
Bjugn kirke kl. 15.00 v/sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten
Hegvik kirke kl. 16.15 v/sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten

Tirsdag 25. desember 1. juledag
Ørland kirke kl. 12.00  v/kapellan Daniela Štrbková.  Ingen gudstjeneste i Bjugn.

Onsdag 26. desember 2. juledag
Tarva kapell kl. 12:00 v/sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten

GUDSTJENESTER I BJUGN SOKN



FOSEN TRYKKERI AS

B-blad

INFORMASJON

Hegvik kirke 1.9.2018 Gratulerer!Gratulerer!


