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Nyttårsforsettet mitt dette året er å være mer
modig. Jeg kunne skrevet en lang liste selv over
alle løfter jeg har gitt meg selv som jeg ikke har
holdt. Bli flinkere til ditt, slutte med datt. Men i
år er vi kommet til mars, og fremdeles har jeg
ikke glemt løftet jeg gav meg selv på nyttårsaften.
Kanskje drar jeg det i land i år.

Internett-ordboken Wiktionary definerer modig
som uredd, å være i stand til å gjøre noe man er
redd for. Dette passer godt med måten jeg oftest
bruker ordet. - Så modig du er, sier jeg de gang-
ene noen har våget å gjøre noe jeg selv ikke ville
turt. Eller de gangene noen gjør noe jeg vet koster
dem en del å gjøre. 

Jeg liker at ordboken deler definisjonen i to. Det å
være uredd er kanskje mer et karaktertrekk. Det å
gjøre noe man er redd for er noe vi alle kan eller
må gjøre fra tid til annen. 

Når jeg skriver dette har jeg nettopp vært på kon-
firmantleir på Mjuklia. Der var det mange modige
mennesker. På lørdags ettermiddag får alle som vil
muligheten til å prøve zip-line, som kort fortalt er
en stålwire som er satt opp mellom et 10-15 meter
høyt tårn og et punkt 50 meter lengre bort. Man
hekter seg på stålwiren og kaster seg ut og glir mer
eller mindre elegant bortover. Noen av konfir-
mantene er uredde, og kaster seg i det. Andre blir
stående, og bruker lang tid på å overvinne frykten.
Men 99% av dem gjennomfører det. Motet er stort
blant konfirmanter fra Bjugn.

Nyttårsforsettet mitt handler ikke om å være
uredd. For jeg er ofte redd. Redd for konsekven-
ser. Redd for å feile. Redd for å tråkke feil. Redd
for å være redd. Og dette er jeg nok ikke alene
om. 

De første årene av livet mitt var det kort mellom
de modige handlingene. Første gang jeg turte å
forlate et trygt fang for å gå bort og leke med de
andre barna. Første gang jeg klappet en hund.
Første gang jeg tok bussen alene. Når jeg har blitt
eldre er jeg ikke lengre så modig som jeg var. Den
ene årsaken til det kan være at jeg ikke lengre
oppfordres til å være modig. En annen grunn er at
jeg har oppdaget at det går greit å ikke være mo-
dig. 

Men, jeg mistenker at jeg går glipp av noe når jeg
lar redselen ta overhånd. Når ideer, lengsler og
drømmer lar seg stoppe av redsel. Og når jeg ser
det strålende ansiktet på konfirmanten som har
satt beina på jorden etter å ha kastet seg ut fra 
tårnet, og trosset redselen, da blir mistanken min
bekreftet; det er deilig å overvinne redselen og en
gang i blant være modig.

Når vi ikkje vågar velje det vi aller djupast vil, 
når vi fryktar for det ansvaret som vala fører til: 
Styrk motet vårt, Gud – hald fast ved oss, du! 
Styrk motet vårt, Gud!
(Norsk salmebok nr. 650 vers 2)

Ole Thomas

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

Strandvn 10
7160 Bjugn  
Telefon 72 52 78 00
tannlege.olden@online.no
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PÅSKE OG PINSE
Palmesøndag blir det Påskedrama i Hegvik 
kirke kl 11.00. Dette er et samarbeid mellom
Bjugn og Ørland menigheter. Kom til Hegvik
kirke og opplev påskebudskapet på en ny måte.

Skjærtorsdag 
Til gudstjenesten i Tarva kapell kl 12.00 kan en
ta ferge fra Dypfest kl.10.00 og tilbake fra Tarva
kl 16.40 eller 18.10. Det gir mulighet for en fin
turdag på Tarva. Skolen er åpen fra kl 14.00
–16.00 med kiosk og åpne toaletter.

Det blir gudstjeneste med kveldsmåltid i
Jøssund kirke kl 19.00.

2. pinsedag kl 12.00 friluftsgudstjeneste på
Kopparn 1000-årssted. 

For øvrige gudstjenester, se gudstj.listen s. 19

FORMIDDAGSTREFF
Samlinger i Bjugn Menighetshus onsdagene 
4. april og 2. mai kl 11.00. 
Se annonse i Fosna-Folket fredagen før.

MENIGHETENS ÅRLIGE BUSSTUR
Det blir busstur onsdag 6. juni. 
Se annonse i Fosna-Folket.

MØTER FOR NORMISJON
Onsdag 4. april: Møte på Bjugn Menighetshus 
kl 19.00. Tale av Åslaug Elvebakk. Sang av
Credo.

Fredag 25. mai: Sangmøte i Fagerenget Bedehus
kl 18.00. Besøk av en gruppe fra Sparbu.
Andakt av Jostein Solberg.

MENIGHETENS ÅRSMØTE
Søndag 29. april i Bjugn kirke, etter guds -
tjenesten kl 11.00. 

FASTEAKSJON 2018
Konfirmantene har innsamling tirsdag 20. mars.
Ta godt imot dem. Se omtale inne i bladet.

KONFIRMASJONER 2018
• Jøssund kirke Lørdag 19. mai
• Nes kirke Søndag 20. mai
• Hegvik kirke Lørdag 26. mai
• Bjugn kirke Søndag 27. mai 

PLANTE- OG DUGNADSDAGER
Se artikkel om KIRKEUTVALGENE

PLANTEBASAR
Basar i Bjugn menighetshus til inntekt for huset
tirsdag 29. mai kl 18.00. Åresalg, loddsalg.
Bevertning og andakt. Arr: Bjugn Menighetsråd

KONSERT I JØSSUND KIRKE
Jubileumskonsert i Jøssund kirke lørdag 17.
mars 2018 kl 16.00. Sandnes Songlag  m/gjeste-
koret August 07 og Ingunn Solem. Dirigent Roar
Olden.

Lørdag 9. juni er det konsert i forbindelse med
Skjærgårdstreff. Arr: Sandnes Songlag
Ansvarlig: Sandnes Songlag

TAKK FOR GAVENE
I 2017 ble det til sammen gitt kr 89.403,- i
kollekter i kirkene. Av dette har kr 35.581,- 
gått til Menighetsarbeidet og kr 53.822,- 
til ulike organisasjoner etter søknad fra disse.  

På julegudstjenestene blir det gitt gaver til 
organisasjoner som bl.a. driver sosialt arbeid.
• Jøssund kirke, til Kirkens Nødhjelp kr 6.752,-
• Nes kirke, til Frelsesarmeen kr 3.033,-
• Hegvik kirke til Kirkens Bymisjon kr 1.903,-
Takk for gavene!

KONFIRMASJONER I 2019 - Informasjonsmøte
blir tirsdag 25. april kl 19.00 i Bjugn menighets-
hus (bak Bjugntorget inngang høyre side bak)

UNGDOMSTREFF
Fredag 20. april 2018 - Bjugn menighetshus 
Fredag 8. juni 2018 – sommeravslutning. 
Sted opplyses på menighetens hjemmesider.

Hva skjer?



Første mars var alle kirkeutvalgene samlet og
planla noen av vårens og sommerens aktivite-
ter. 

RAKEDAG er et sikkert vårtegn. Vi håper på
bedre oppmøte i år da det har vært labert på
enkelte kirker de siste årene. Konfirmanter med
foreldre inviteres til å delta. Det er fint at kirke-
gårdene er fine til konfirmasjonen. Husk å ta
med river.

PLANTEDAG må tas i slutten av mai, slik at
ikke frosten kommer og ødelegger plantene.
Gjennom blomsterfondene blir det delt ut èn
plante til hver grav som dekkes av de respektive
blomsterfondene som hver kirke har. I fjor hadde
vi en forsøksordning på kirkegårdene med at kun
en type plante ble delt ut, kirkegårdsbegonia.
Kirkegårdbegoniaen ble en basisplante som gikk
igjen på de fleste gravene, og som også ble brukt
til forskjønnelse på kirkegården. Kirkeutvalgene
syntes dette fungerte bra, så det blir samme opp-
legg i år. Kirkeutvalgene server kaffe i kirken på
plantedagene. 

ÅPEN KIRKE var et annet tiltak kirkeutvalgene
gjennomførte i fjor, og som vi fortsetter med i år.
Kirkene har åpent to dager hver. Det er utarbeidet
fine brosjyrer som forteller om hver kirkes historie
og interiør. Det er fint å stikke innom og kanskje ta
med feriegjester på besøk. Det blir servert kirke -
kaffe. 
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KIRKEUTVALGENE

Kirkegårdsbegoniaen ble valgt fordi det er en robust og fin
plante som blomstrer hele sesongen.

RAKEDAGER 2018
Nes Onsdag 2. mai 17.00 -19.00
Hegvik Torsdag 3. mai 17.00 -19.00
Bjugn Mandag 7. mai 17.00 -19.00
Jøssund Tirsdag 8. mai 17.00 -19.00
Husk river!

PLANTEDAGER 2018
Bjugn Onsdag 23. mai 15.00 -17.00
Hegvik Torsdag 24. mai 15.00 -17.00
Nes Lørdag   26. mai 14.00 -16.00
Jøssund Lørdag   26. mai 14.00 -16.00

ÅPEN KIRKE 2018
Jøssund uke 28 Tirsdag og onsdag 10. og 11. juli 11.00 -14.00
Nes uke 28 Torsdag og fredag 12. og 13. juli 11.00 -14.00
Hegvik uke 29 Mandag og tirsdag 16. og 17. juli 11.00 -14.00
Bjugn uke 29 Onsdag og torsdag 18. og 19. juli 11.00 -14.00

GRAVSTELLAVTALER 2018
Helårsstell m/krans kr 2 000,-
Helårsstell u/krans kr 1 750,-
Sommerstell m/krans kr 1 500,-
Sommerstell kr 1 250,-
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Ute er det vinter og kaldt. Dette er kanskje den
årstiden jeg liker minst. Jeg elsker jul og nyttår
med fyrverkeri, men ellers så synes jeg vinteren er
for mørk, for kald, våt, glatt. Vet ikke om flere
kanskje har det på samme måte. Når jeg var lita så
gikk jeg litt på bortoverski og aking var knallgøy,
så ble jeg større og vinteren var mer slaps og is
enn vanlig snø. Jeg slutta å gå på ski og fant andre
hobbyer, men fordi jeg giftet meg med en mann
som kommer fra Gudbrandsdalen hvor snø er vel-
dig vanlig så øver jeg meg nå på å gå fremover og
ikke bakover på ski. Jeg skal ikke skryte av å ha
blitt glad i vinter. Det har jeg absolutt ikke, men
jeg går på ski minst en gang i året. Jeg ble voksen
og på mange måter kanskje også litt kjedelig. 

Lillesøstra mi på 13 år derimot misunner meg som
har tilgang til snø og skiløyper, og som ser alt det
barna gjør ute i snøen; bygge snøhule, ake, gå på
ski og kose seg. Hun synes jeg er helt tullete som
ikke liker snøen. I Stavangerområdet, hvor jeg
kommer fra, får de snø kanskje en dag her og en
halv dag der, og da styrter unge og større ut dø-
rene med akebrett og ski. Der trenger de bare
noen få cm med snø før de har «nok» snø til å
leke i.

Enten vi liker snø eller ei, så er det viktig i hver-
dagen og se de positive tingene og prøve å ikke
fokusere så mye på det vi tenker er negativt. Når
jeg sutrer i telefonen til min mamma at det har
snødd, IGJEN, så sier hun «slutt å klage og heller
tenk på alt det kjekke du kunne ha gjort i snøen –

og dersom du ikke vil ha den – så send den ned til
oss, for vi hadde blitt kjempeglad av å få skikkelig
snø».

Jeg håper dere alle får mulighet og tid til å nyte
vinteren, snøen og se det positive i hverdagen og
at dagene nytes enten det er ute på en skitur eller i
akebakken, eller om det er inne i varmen med en
kopp kakao og gode samtaler.

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 menig-
heten og jeg har facebooksider som dere også kan
bruke for å komme i kontakt med oss.

Varme ønsker om en fortsatt fin vinter til dere alle.
Larisa

Diakonen deler

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

Telefon 72 52 04 20
www.fosenkraft.no



Tretten Tårnagenter stilte i Nes kirke helga 3. og
4. februar. Gammeltrosopplærer’n; Vidar Schanke
hadde ansvaret i år.

Tårnagentene fikk forske i kirkerommet og klokke-
tårnet. De fikk også forske i bibelen med å løse 
rebuser med løsningsord i bibelvers. I Tårnagent -
helgene handler det mye om å se det usynlige.
Skattejakt er et viktig element. 

Tårnagentene ble delt i grupper. De rullerte med å
være oppe i kirketårnet for å sjekke kirkeklokka og
lete etter flaggermus, finne falske symbol i kirka 
og løse gåter i bibelske tekster. Etter inntak av
agentmaten øvde en gruppe inn dramatisering av
søndagens tekst mens en annen gruppe lagde for-
bønner til gudstjenesten. En stor gruppe frivillige
englevakter var veldig aktive og delaktig i opp -
gave  løsningene. En kjemperos til denne gruppen
som stod på skikkelig bra! 

I år var Örjan Swenberg
med som prest. Han
jobber til vanlig i Holt -
ålen og det var første
gang han var med på
Tårnagenter.
På søndag ble det først
finpuss på oppgavene i gudstjenesten.
Gudstjenesten startet med prosesjon
med Tårn agenter. 

Tårnagentene dramatiserte prekenteksten, leste
samlingsbønner og tente lys med den største trygg-
het, det ble en god opplevelse. Alle agentene fikk
den spennende boka «Skatten i Liljedal» før det
ble servert kirkekaffe – rikelig med godsaker levert
av foreldrene.

Under Tårnegenthelga får deltagerne «oppleve
tro». Ei aktiv helg med læring, refleksjon og ballast
til å ta egne valg. 

VSch

TÅRNAGENTER
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2-ÅRSBOKA
Nytt av året er samling og utdeling av 2-årsbok.
Tirsdag 30. januar møttes tolv jenter og
gutter med foreldre og søsken i
Bjugnkirka. Her fikk de lære
noen nye sanger, lete etter det
bortkomne lammet; Krølle, danse
og leike litt og etter hvert ta imot
ei lita bok med sanger og fortel-
linger i. 



Menighetene i Fosen driver ungdomslederopp-
læring for aldersgruppen 15–18 år. Deltakerne
gis opplæring som ledere og lærer mye spen-
nende om seg selv, kirka og verden omkring.

Det er en årlig lederopplæringsweekend 2. helg i
februar på Tarva som menighetene arrangerer
sammen. Her deltar de frivillige, kirkelige ansatte
og eldre ungdomsledere. 

Temaene rullerer med treårssyklus. I år var det
fokus på dåpen. Og det ble en skikkelig dåp.
Marcus på 16 år valgte å døpe seg. Med dåpsfest
og det hele. Tarva kapell passet utmerket til den-
ne flotte handlingen. 

Det legges også opp til et frittstående tema. I år
stilte Jakob Ellingsen fra Fosna-Folket med tema:
«Hvorfor er det så viktig å være synlig i dagens
mediesamfunn. Og hva kan vi dele og ikke
dele». Hans rike erfaring lokalt og internasjonalt,
ikke minst i forhold til digitale plattformer ga del-
takerne et godt innblikk i temaet.

Samlingen ble ledet av en 3. års deltaker. 2. års
deltakere har utarbeidet programmet. Mye av
samlingen ga trening i; - hvordan bli kjent, -
hvordan bli trygg på seg selv, - samhandling, -
ledelse. 

Som mentorer og «visergutter» var både prosten,
en prest og de som jobber med trosopplæring i
Fosen med. Nok ei super helg med fantastiske
ungdommer! 

Er du mellom 15 og 18 år i 2019, sett av 2.
helg i februar! VSch

ULiF Ungdomslederopplæring i Fosen

I april arrangerer Bjugn menighet skolestart -
helg for alle som er født i 2012. Alle i denne 
aldersgruppen kan delta enten i Jøssund kirke,
Bjugn kirke eller Nes kirke i slutten av april.

Det vil bli en førsamling, ca. to -  tre timer . Her
blir det tid til å se - gjøre - leke - høre - smake.
Tema er hentet fra boka «Tre i et tre». 
En av de bibelske tekstene vi skal arbeide med 
er fortellingen om Sakkeus. Med denne historien
skal barna få erfare hvordan det føles å være for
liten til  «å se», lære hvordan Jesus aksepterte, in-
kluderte og elsket alle mennesker, og hvordan vi
skulle gjøre det samme.

Historien forteller også at barna skal kjenne på
hvordan det er å være størst og synlig blant før-
skolebarna, og tanken på hvordan det blir å være
minst på skolen. 

Vi skal lage ting og forberede Gudstjeneste sam-
men med presten. Vi skal kose oss med litt mat

også, måltidsfellesskapet et av de viktigste sym-
bolene for aksept og samhold. 

Før gudstjenesten (i den kirken det passer best å
delta i) blir det fortsettelse av miljø prosjektet som
mange var med på som 4-åringer. De som vil
kan også hjelpe til under gudstjenesten. Der får
de også den spennende boka som heter «TRE I
ET TRE».

Barna velger selv hvilken helg de vil være med.

Vi trenger alltid litt hjelp fra frivillige, så har du
tid og lyst er det bare å ta kontakt med kirke -
kontoret. VSch

SKOLESTARTHELG
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Telefon
72 52 91 70Fargesenteret 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

Tlf. 72 52 00 10 - E-mail: firmapost@byggvarenbjugn.no

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)

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

7160 Bjugn
Telefon 72 52 76 40
Telefax 72 52 68 90

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

Redaksjonen

ønsker alle en 

flott vår og en 

riktig god påske!

BJUGN HOTELL

Telefon 72 52 80 00 (tilgjengelig hele døgnet)

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



MENIGHETSBLADET FOR BJUGN MENIGHET Mars  2018   � 9

PROSTENS SPALTE Prost Brita Hardeberg 

Presten og begravelsene
For meg er noe av det mest meningsfulle jeg gjør
som prest, å bistå pårørende i forbindelse med
begravelser. Det er ofte krevende arbeid og kan
være en følelsesmessig påkjenning, men det er
dypt meningsfullt. Hvorfor er det slik? 

Først og fremst fordi de pårørende lar meg møte et
helt levd liv gjennom fortellingene om den som er
død: Tidsbilder, familiehistorier, betydningsfulle
hendelser, fortellinger om gode og onde dager.
Det er et privilegium å få del i disse fortellingene.
Det gir et møte med det sårbare og det kraftfulle livet. 

Per Fugelli, lege, professor og samfunnsdebattant,
døde nylig. Han delte de siste årene han levde tan-
ker om det å ha en alvorlig kreftsykdom. I januar i
år kom filmen «Per Fugelli – siste resept». I et
intervju med Dagbladet i 2010, kort tid etter at
han fikk diagnosen, snakket han om at sykdom-
men gav ham muligheten til å gå på «oppdagelses-
reise nær døden». «Hvis døden ikke var, ville livet
ditt, følelsene, forholdene, forelskelsene, alt ville
vært uutholdelig. At livet er avgrenset, gir det po-
tens.» (Motstandsmannen, 21.10.2010)

Fugelli forsatte å dele sine erfaringer. Han gav
alvorlig syke og døende en stemme. For dette ble

han tildelt Livsvern -
prisen 2017. I be-
grunnelsen for tilde-
lingen ble det frem-
hevet at han midt i
egen sykdomspro-
sess maktet å sette
fokus på livsglede. 

Min erfaring at møte med pårørende bekrefter
Fugellis refleksjoner. Døden kan styrke gleden
over livet slik som det er og slik det ble. Det kan
hjelpe oss å sortere bort det uvesentlige, og holde
fast på det som virkelig betyr noe. «Livet er ikke
perfekt, uten feil og fandenskap. Vi må godta oss
selv og hverandre som medfødt feilvare.» (Fugelli,
Professor Godt Nok, 2014)

Som prest er det også mitt privilegium å få lede en
seremoni der vi overgir den døde i Guds hender.
På symbolsk vis, gjennom taler, lesning, bønn og
kistesenking, løses den døde fra det som har vært
og får gå videre. Slik at også de som har stått ham
eller henne nær, også kan gå videre i sine liv. I tillit
til Gud som vet hvordan det er å være menneske. 
I tro på Gud som tar imot både oss og våre kjære. 

Min salme Mari Høyen

Norsk salmebok er vår kulturskatt. En gang i blant kan jeg sette meg til å bla i den. Det er mye kjent
stoff og noe mer ukjent. Jeg gikk på folkeskolen fra 1958-1965. Da var det vanlig å lære salmevers til
hver skoledag. Ofte var det kjedelig, men i dag er jeg glad for alle versene jeg har lært. Titt og ofte
ramler noen av dem ned i hukommelsen min. Det er lett kunnskap å bære. En salme som av og til
dukker opp er: Hellig, hellig, hellig. Ann Kristin Jøssund utfordres til «Min salme» i neste nr. 2-18.

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig, 
dag for dag vår lovsang skal stige opp til deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig. 
Fader Sønn og Ånd, all ære være deg!

Hellig, hellig, hellig! Synger helgenskarer, 
kaster sine kroner for dine føtter ned.
Englehærers jubel oppad mot deg farer, 
du som var og er og evig bliver ved.

Hellig, hellig, hellig! Lyset er ditt rike, 
intet urent øye kan se din herlighet.
Ene du er hellig, ingen er din like, 
full av makt og renhet og av kjærlighet.

Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig, 
jord og hav og himmel, se alt skal prise deg!
Hellig, hellig, hellig! Nådefull og prektig, 
Fader Sønn og Ånd, all ære være deg!

Lovprisningssalme - Norsk Salmebok nr 281

HELLIG, HELLIG, HELLIG
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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 

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

        

  

     18:03  Side 1
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Kvinnene som var på vei til graven i hagen en tid-
lig morgen, bar på sorgen over en venn. Men det
var noe mer: Det var en drøm og et håp som var
falt i grus. Alt var over. De hadde vært der da
Jesus døde. De hadde vært her da Josef fra
Arimatea hadde fått ham gravlagt, de var her nå. 

De søkte han som var død og begravet. De fant
ham ikke. De skulle finne en annen. De hadde
stått nærmest og sett at Jesus døde, at livet hadde
ebbet ut. Kvinnene fikk se og snakke med enge-
len, og ble skrekkslagne og glade budbringerne
til disiplene. Det var godt at de også fikk møte
forandringen.  Kanskje hadde noen av dem
skjønt mer av hvem Jesus var, enn de tolv disi-
plene hadde?  Noen små fortellinger kan tyde på
det. 

Det er når det er som mørkest, at morgenen gryr.
I mørket, i det stille, gjenoppretter Gud livet. Da
sollyset flommet over gravhagen denne påske-
morgenen, lyste den på en liten flekk av jorda
hvor det har hendt ting som for alltid forandrer
verden. Det var evighetens soloppgang.

Der det ikke lenger var håp, skjedde det noe nytt,
noe skremmende annerledes.  Det utrolige inn-
traff, det som var altfor usannsynlig til å være
sant. Det skal ikke gå an. Guds rike har brutt inn
– sprengt seg inn i denne verden med alle dens
begrensninger.  Oppstandelsen setter alle liv og
alt liv inn i et perspektiv som ligger utenfor vår
fatteevne. 

Vi må fremdeles leve og kjempe med døden.
Påskehendelsen gjør noe med vår sorg, med våre
liv og våre håp: Da Jesus stod opp fra de døde,
satte han en grense for døden og de krefter som
vil ødelegge livet. Det har konsekvenser langt ut
over den første påskemorgen. Evighetens solopp-
gang som skjedde denne tidlige morgenen endrer
vårt forhold til døden.  Den samme evighetens
soloppgang går opp også over våre liv, og sender
lys helt inn til der vi strever med våre sorger og
vår tvil og tro.  Vårt liv og vår død blir aldri det
samme mer. Verden blir aldri mer den samme
mer: For evigheten har brutt seg inn i tida. 
Der håpløsheten er, skaper Gud håpet i hjertene
våre. 

I vår fragmenterte, oppstykka og urolige verden
hvor vi leter etter mening og sammenheng, kom-
mer Jesus og hjelper oss å sette bitene av våre liv
sammen.  Jesus møter oss her og nå, og gir oss
tilbake det håpet som vi trodde var tapt. Vi lever i
forsoningens og nyskapelsens tid- for kjærlighe-
ten har vist seg å være sterkere enn døden.
Kjærligheten har seiret. Den har et navn og et an-
sikt: Jesus Kristus, den oppståtte.

Han stod opp før dagen demret; 
Utav natt brøt lyset fram.
Kristus lever, han har seiret;
Evig lever vi med ham.
Han er her og han vil skape
Liv der natt og mørke bor.
Kristus lever, vi skal bære
Herrens seierstegn på jord. 

T. John Bell/Sven Aasmundstveit
(Salmeboka, nr 214) 

(du kan lese mer f.eks i Lukasevangeliet -
kap 22-24)

God påskefeiring !

BISKOP I NIDAROS - HERBORG FINNSET

PÅSKEANDAKT 2018
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ÅPNINGSTID
Man-fre 9:00-17:00 – Lør 10:00-14:00

Bjugntorget
telefon 72 52 05 60

Telefon 72 51 95 00 
postmottak@bjugn.kommune.no

www.bjugn.kommune.no

Vi ønsker alle en fantastisk
vår og en riktig god påske!

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

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

ØRLAND - BJUGN
Ørland - Telefon 72 51 54 00
Bjugn - Telefon 72 52 06 00
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I forrige nummer av menighetsbladet kunne vi
lese om oppstart, konstituering og formaliteter.
I perioden som vi nå har lagt bak oss, har det
vært fokus på de ansatte. 

Sammen med ledelsen i Fellesnemnda møttes
alle ansatte begge fellesrådene og prestene i
Bjugn menighetshus, til en samling med infor-
masjon om prosessens gang og om de juridiske
forhold. I gruppearbeid beskrev ansatte og de
folkevalgte både bekymringer og positive ønsker
for den framtidige organisasjonen. Dette skal be-
nyttes i det videre arbeidet. 

Neste steg med arbeide for de folkevalgte, var
planlegging av kartleggingssamtaler med ansat-
te, sammen med de tillitsvalgte. Alle ansatte har
hatt samtale med begge kirkevergene med fokus
på: Hva kan jeg? Hva gjør jeg? Og Hva vil jeg?
Samtalene er gjennomført både i Ørland og i
Bjugn. Bakgrunnen for samtalene var at alle an-
satte, så tidlig som mulig, kunne få mulighet til 
å komme med sine tanker om vegen videre. Jo
mere informasjon vi har før prosessen kommer 
i gang, jo større er sjansen for å benytte den en-
keltes ressurs på best mulig måte. Og om man
kommer i ettertid, så kan det være for sent. Da
er planene lagt. 

I tillegg til den prosessen som har gått med

ansatte, så har det vært Fellesnemndsmøte. Der
stod bl. a. lokalisering på sakskartet.
Diskusjonen foregår nok på et annet nivå enn i
den kommunale fellesnemnda. Det var en god
prinsipiell diskusjon om behov og ulike løsning-
er for å tjene folket i hele Nye Ørland på en god
måte. Bakgrunnen for at dette ble tatt opp på
møtet allerede nå, var for å komme med i den
kommunale planleggingen i starten. 

Det var to viktige aspekt som ble lagt vekt på.
For det første var det viktig at staben skulle ha
mulighet til å være mest mulig samlet, og at kir-
kevergen bør være lokalisert i nærheten av råd-
mannen og hans stab. Videre ble det lagt vekt
på at begge menighetene måtte ha en viss lokal
tilgjengelighet. Soknene (menighetene) skal ikke
slå seg sammen, så det bør derfor være et me-
nighetskontor med støttefunksjoner på hvert
sted. Den kirkelige fellesnemnda hadde ikke fo-
kus på plassering, men på funksjoner. 

Det er også sendt henvendelse til kommunal
fellesnemnd med en anmodning om å få være
deltagende i de prosessene som angår begge fel-
lesnemnder. Det har ikke kommet noen tilbake-
meldinger fra kommunal fellesnemnd så langt.

Prosjektleder kirkelig fellesnemnd
Karen Lervik Stai

(Red. merknad: Artikkelen er noe forkortet)

SAMMENSLÅING AV FELLESRÅD FOR BJUGN OG ØRLAND

Bordvers 
Å synge den samme sangen, eller be den samme bønnen hver dag
kan bli en så stor rutine, at vi ikke lenger registrerer hva vi synger/sier.
Kanskje kan dere prøve å bytte litt på de forskjellige. Her er en som
kanskje ikke er så kjent, på melodien til «Det satt to katter på et
bord».

I Jesu navn går vi til bord
tikke-tikke takk og lov
og spiser, drikker, på hans ord,
tikke-tikke takk og lov
deg Gud til ære oss til gavn,
tikke-tikke-tikke-tikke takk og lov
så får vi mat i Jesu navn
tikke-tikke takk og lov.  
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Etter flere års vurderinger av ulike alternativ har
vi lagt til side planer om utvidelse på leirholdig
dyrkamark, og utredet mulighetene for en skogs-
gravlund. Vi hadde et innlegg i menighetsbladet
i fjor fra grunnundersøkelsene. Da var vi spent
på resultatet. Vi har foretatt en egnethetsunder -
søkelse som viser at tiltenkt areal er egnet til
gravlund når det gjelder lokalisering, naboskap,
topografi, grunnforhold og naturgitte forhold. 

Vi ser for oss en parklignende gravlund rett
ovenfor Bjugn kirke og kirkegård, jfr. kart. Dette
området er en naturperle, beliggende rett ved
Bjugn fjorden og med utsikt over fjorden, Bjugn -
holmen og skipsleia. Benevnelsen skogsgravlund
innebærer at vi lar naturen inngå som en del av
gravlunden for å skape et rolig, lunt og vakkert
sted å minnes sine døde. Gravlunden skal ivareta
følgende behov:
• Gravlunden skal gi plass til 500 kistegraver. 

125 urnegraver vil bli plassert på den gamle 
kirkegården.

• Gravplassen er for alle, uavhengig av livssyn.
Gravlunden skal ha et eget område for 
muslimske graver grunnet krav til retning. 

• Gravlunden skal ha en parkmessig utførelse
hvor naturlig topografi utnyttes og hvor trær,
knauser, natur og utsikt inngår som en del 
av gravlunden.

• Gravferdsforskriften og særskilt §3,8,13 og 14
ivaretas, samt krav til universell utforming.

• Minimal bruk av dyrka mark. 

Asplan Viak AS har utarbeidet forslag som ble
vedtatt av Bjugn kirkelige Fellesråd 17. januar
2018 og i Bjugn kommunestyre 15. februar
2018. 
KOSTNADSESTIMAT
Sum Skogsgravlund 10 395 000 
Driftsbygg 3 350 000
Sum total kostnad 13 745 000

Framdriftsplan
Prosjektet er oversendt Nidaros Bispedømmeråd
for godkjenning. Hvis alt går i orden med regule-
ring, kjøp av grunn og andre viktige formaliteter,
så vil prosjektering, detaljplanlegging og anbuds-
prosedyrer være ferdig til sommeren 2018.
Første «spadestikk» er planlagt tidlig høst 2018.
Ferdigstillelse vil skje i løpet av vår og sommer
2019, slik at Skogsgravlunden kan tas i bruk høs-
ten 2019. Driftsbygget er planlagt bygd i 2020.

Ved denne løsningen har vi oppnådd minimal
bruk av dyrka mark. Både gravplassareal og pro-
sesjonsveier er lagt i skogsområdet. Dette er en
grønn og miljøvennlig løsning på behovet for ny
gravplass. Selv om dette kan virke kostbart er det
under nasjonalt gjennomsnittsnivå pr. kistegrav.

Inger Sofie

Bjugn skogsgravlund – en realitet

Fasteaksjonen 20. mars 
Også i år skal konfirmanter og andre frivillige
over hele Norge være med på å samle inn peng-
er til brønnboring, latrinebygging og andre tiltak
som redder liv rundt om i verden. Også du kan
bidra når konfirmantene i Bjugn kommer med
bøssa tirsdag 20. mars. 

De innsamlede midlene går uavkortet til områder
med behov for hjelp. Høyeste prioritet er rent
vann, solide doer og god hygiene til flyktninger.
Fjorårets bidrag var til stor hjelp for flyktninger fra
Boko Haram og Kongo.

Ta godt imot konfirmantene når de kommer.

KONFIRMANTENE OG FASTEAKSJONEN
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Bare vi nevner ordet vår, skapes det et hav av
forventninger i oss.

Diktere og poeter har lovprist våren med ord og
gjentagelser som nesten har blitt oppbrukte før
våren kommer.

Jeg velger meg april
Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!
Bjørnstjerne Bjørnson

Å velge, ja! Vi mennesker velger daglig – fra vi
står opp til dagene er omme. Vi gjør våre valg i
uker, måneder og år – både for oss selv og våre
omgivelser.

Noen ganger velger vi feil og det skjærer seg,
som det ofte kan gjøre med oss mennesker. Og
noen ganger kan våre valg ramme andre enn oss
selv.
Dyr og fugler gjør også sine valg. Når våren kom-
mer velger fuglene et tre, der de bygger reir for
seg selv og ungene sine. Det gjør skjærer, trost og
småfugler.

Jeg har tatt vare på et forlatt småfuglreir, bygd på
et utrolig smart gjemmested, der hverken vind el-
ler regn kunne trenge inn. Det lille kunstverket av
et reir står fortsatt til skue både for små og store.

På naboveggen vår henger to fuglehus, det ene er
litt mere preget av tidens tann enn det andre. Sist
vår valgte et stærpar å slå seg ned i det dårligste
huset der de etter hvert fikk unger. Det viste seg å
bli et «katastrofevalg» for paret. En morgen falt
bunnen ut og ungene falt på bakken. Det spørs
om ikke katta i nabolaget fikk seg et godt måltid
etter det – i den grad det skulle være til trøst.

Nå er vi spente på om det andre fuglehuset blir
bebodd i løpet av våren. Så får vi håpe det er et
godt valg og at dette huset har golv som tåler
vekten av en ny fuglefamilie.

Brit

Ord til ettertanke – VÅRTANKER

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

Prestevikar
May Slettan . . . . . . . . . . 72 51 95 62/917 63 352

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

Trosopplæring
Vibeke Eriksen . . . . . . 72 51 95 71/926 42 162

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
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Konfirmasjonsleir
Helga 2.–4. mars reiste årets konfirmantkull til
Mjuklia for å ha leir. Fredagen startet med buss
rett etter skoletid til Berkåk. 

Ved ankomst ble det informasjon og romfordeling
før kveldsmat. Etter kveldsmaten fikk vi være med
på en utrolig hyggelig Bessfarstund nede i gam-
melstuggu med Jostein Landrø, som var vert for
oss denne helga. Her fortalte han om livet i gamle
dager og viste oss ulike redskaper og ting som ble
brukt i gamle dager. Etterpå var det tid for litt
undervisning før den etterlengtede mobilpausen
endelig var neste post på program, men dog var
den like fort over som den begynte og konfirman-
tene leverte gladelig inn mobilen for mer mobilfri.
Siste post på programmet før sengetid var kors-
samling med gode ord og tid for hvile og reflek-
sjon. 

Lørdagsmorgen ble ungdommene vekket med
«The Phantom of the Opera» på høyttaler og ku -
bjelle i gangene. Etter frokosten delte vi oss i to
grupper. Den ene gruppen var ute og hadde sam-
handlingsløype og den andre gruppen var inne og
hadde undervisning. Etter lunsj så byttet vi. Etter
flere timer ute var det god å få komme inn og spi-
se varm mat, grøt, og slappe av med kiosk og litt

mobiltid, men når klokken var kvart over fem så
var vi allerede ute igjen og koste oss i snøen.
Endelig kunne de som ville ta taubanen og få 
testet seg på bruskassestabling. 

På kvelden ble det underholdningskveld hvor det
var konfirmantene selv som stod for underhold-
ning og leker. Vi hadde stolleken med Rammstein
på høyttaleren, vi danset, vi lo, vi fikk testet om vi
klarte å slippe en blyant på tråd ned i en flaske og
masse andre spennende ting. Helt på slutten så
fikk vi lov å skrive gode ord til hverandre mens vi
lyttet til musikk. Etter underholdningskveld fikk
ungdommene beskjed om å stelle seg og gjøre seg
klar til korssamling og nattkino.

Søndagsmorgen var det tidlig på’n igjen med vek-
king og frokost. På programmet i dag stod der
gudstjeneste og rydding. På gudstjenesten fikk vi
lov til å skrive på både takknemlighetsveggen og
på klageveggen, vi fikk lov til å få korset tegnet i
håndflaten som en synlig dåpspåminnelse, vi fikk
lov til å gå til nattverd og vi fikk lov til å slappe av
og sitte rolig mens musikken spilte. Etter gudstje-
nesten måtte vi rydde rom og fellesområder før vi
fikk deilig middag og dessert før avreise.

Tusen takk for en herlig helg sammen.
Larisa
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BJUGN KIRKE
Dåp
Alma Mathilde Fillingsnes-Sumstad (Tiller kirke)
Tora Walle (Ørland kirke)
Thilja Kvalø-Jacobsen

Gravferd/Bisettelse
Ann Kristin Lyngvold
Ingebjørg Ulvestad
Arne Mogstad
Tore Henry Rønning

HEGVIK KIRKE
Dåp
Victoria Ødegård
Marcus Malum Kilaas

Gravferd/Bisettelse
Ingrid Koren

TARVA KAPELL
Dåp
Marcus Dyrendal

NES KIRKE
Dåp
Una Moksnes
Synne Standahl Hansen
Sofie Berg Olsen

Gravferd/Bisettelse
Jonna Sofie Buvik
Ellen Anna Kråkvik
Kjell Bjørn Kråkvik

JØSSUND KIRKE
Dåp
Eivind Bentzen Thorsen
Vilje Merete Slette-Johansen
Jamie Johansen
Thea Emilia Vinje Sundseth
Gudmund Martin Mondigo Olden

Gravferd/Bisettelse
Bjørg Ragnhild Mandal
Anna Hansine Jensen

Kirkelige handlinger

21. november 2017 – 5. mars 2018

Utgiver: Bjugn Menighet

Ansv. red.: Vidar Schanke

Kasserer: Sonja Hemmingby, Nersandvn 2, 
7165 Oksvoll, tlf 72 52 72 45

Giro: 4295 21 19707

Utgiversted: Alf Nebbs gt. 2, 7160 Bjugn

Produksjon: Fosen Trykkeri as, Brekstad

Redaksjon: Vidar Schanke (red)
Terje Steen, Monica Frog og 
Vidar Schanke
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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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GUDSTJENESTER I BJUGN SOKN
Palmesøndag 11:00 Påskedramagudstjeneste i Hegvik kirke v/spr Ole Thomas Bientie 

Reiten og spr Ola Garli
Samarbeid mellom menighetene i Bjugn og Ørland

Tirsdag  27. mars 17:30 Nattverdgudstjeneste på Bjugn helsesenter 
v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

Skjærtorsdag 12:00 Gudstjeneste i Tarva kapell v/tidligere spr Åslaug Elvebakk
Skjærtorsdag 19:00 Gudstjeneste i Jøssund kirke v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

Kveldsmåltid

Langfredag 11:00 Gudstjeneste i Bjugn kirke v/tidligere spr Åslaug Elvebakk

Påskedag 11:00 Gudstjeneste i Nes kirke v/tidligere spr Åslaug Elvebakk

Søndag 8. april 11:00 Gudstjeneste i Hegvik kirke v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

Søndag 15. april Ingen gudstjeneste i Bjugn

Søndag 22. april 11:00 Gudstjeneste i Jøssund kirke v/spr Ole Thomas Bientie Reiten
6-åringer

Søndag 29. april 11:00 Gudstjeneste i Bjugn kirke v/vikar 
6-åringer

16:00 Gudstjeneste i Nes kirke v/vikar 
6-åringer

Søndag  6. mai 11:00 Gudstjeneste i Hegvik kirke v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

Søndag 13. mai Ingen gudstjeneste i Bjugn

17. mai 13:30 Gudstjeneste i Hegvik kirke v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

Lørdag 19.  mai 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Jøssund kirke
v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

1. pinsedag 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Nes kirke
v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

2. pinsedag 12:00 Gudstjeneste på Kopparen v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

Lørdag 26. mai 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Hegvik kirke

Søndag 27. mai 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Bjugn kirke

Søndag  3. juni 11:00 Gudstjeneste i Jøssund kirke v/vikar

Søndag 10. juni 11:00 Gudstjeneste i Bjugn kirke v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

Søndag 17. juni Ingen gudstjeneste i Bjugn

Se gudstjenestelista i Fosna-Folket for evt endringer.



FOSEN TRYKKERI AS

B-blad

INFORMASJON

Konfirmasjonsleir

ULiF

Beat for Beat

Samarbeid

Stol på oss!

Mobiltelefonhotell

Dåpsbarn med faddere og prostDåpsbarn med faddere og prost

Beat for Beat

Mobiltelefonhotell




