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God Sommer!God Sommer!



Sist uke fikk jeg meg et kjæledyr. Jeg ønsket meg
et dyr som det var lite styr med. Et dyr som klarte
seg selv når jeg dro på ferie. Jeg valgte å anskaffe
meg to måker. Eller, det var vel egentlig måkene
som valgte meg. 

Det var sønnen min som først oppdaget at det var
kommet måkereir på taket. I feierstigen, mellom to
av trinnene. Ganske lur plass egentlig. Hadde jeg
vært måke selv så ser jeg ikke bort fra at jeg hadde
valgt samme sted. Instinktivt klatret jeg opp på ta-
ket, og tok bort reiret som måka hadde bygd seg.
Dagen etter måtte jeg opp igjen, og gjenta prose-
dyren. Det virket som måka hadde bestemt seg,
her skulle den bo. Jeg hadde også bestemt meg,
på mitt tak skulle den ikke bo. Jeg så for meg som-
merdager med måkeskrik og krigslignende tilstan-
der med måker som stuper i full fart mot skrikende
barn og voksne. Måka måtte ikke få vinne. 

Midt i kampen mot måka drog vi på campingtur.
Da vi etter noen dager kom tilbake, klatret sønnen
min opp på taket, og kunne fortelle meg at måka
hadde lagd seg nytt reir. Og den hadde lagt egg.
Jeg måtte innse at slaget var tapt. Måka hadde
vunnet. Og slik fikk jeg meg kjæledyr.

Denne kampen mot måka har blitt en påminnelse
om alle tingene jeg driver og plager meg selv
med. Der livet mitt er taket, og måkene er tingene
jeg ikke får til, feilene mine. Og hver dag styrer
jeg på med å rydde taket mitt for måker, så å si.
Og noen dager kan måkene være alt jeg tenker
på. Noen ganger lurer jeg meg selv til å tenke at

kristne ikke har måker på taket. Særlig ikke pres-
ter. Og da blir jeg enda mer utslitt. For måkene
har en tendens til å komme uansett.

2. pinsedag var vi litt over 30 mennesker samlet
ved korset på Kopparen for å feire gudstjeneste.
Litt ut i gudstjenesten ba jeg alle om å finne en
stein som skulle symbolisere noe som tynger oss.
Deretter skulle vi legge fra oss steinen ved korset.
Dette gjorde vi ikke for å late som det tunge eller
vonde lett kan legges bort, men for å minne oss på
hvem Gud er. Gud er den som gir oss hvile. «Kom
til meg, alle dere som bærer tunge byrder, og jeg
vil gi dere hvile», sa Jesus. Hvilen ligger i det å
være godtatt, selv med taket fullt av måker. Hvilen
ligger i det at noen ser meg, selv når jeg gjør en
god jobb med å holde taket måkefritt.

Mitt korte liv som måkeeier har minnet meg på
noe viktig. Klart er det litt skrik og bråk. Kanskje
ville taket sett bedre ut uten måker. Men når jeg
nå ser opp på måkene på taket, så lurer jeg på
hvorfor orket å styre så mye. Det er faktisk riktig 
så fint å la måker slå seg ned på taket. Da vet man
i alle fall hvor man har dem. Så kan man heller
bruke tiden på å hvile.

God sommer.
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KIRKEKONTORET I SOMMER
23. juli t o m 29. juli (uke 30) er kirkekontoret
stengt. Ellers vanlig åpningstid: tirs og tors
10.00-14.00, ons 10.30-14.00

ÅPEN KIRKE 2018
• Jøssund Uke 28 • 11. og 12. juli - 11-14  
• Nes Uke 28 • 12. og 13. juli - 11-14  
• Hegvik Uke 29 • 16. og 17. juli - 11-14  
• Bjugn Uke 29 • 18. og 19. juli - 11-14 

ANDAKTENE PÅ HELSESENTERET
Det blir andakt på Helsesenteret tirsdagene
kl.17:30 i hele sommer.

FORMIDDAGSTREFF
Høstens første formiddagstreff er onsdag 
5. september kl. 11:00 i Bjugn Menighetshus.
Se annonse fredagen før i Fosna-Folket.

4-ÅRINGENE  
Førsamling og utdeling av 4-årsbok
Datoer for 4-årssamlingene er ikke bestemt
enda, men invitasjonene kommer i posten til 
4-åringen i september eller oktober.

NORMISJONEN
22. aug. kl. 19:00 MØTE hos Martha Stormo,
Romsgårdsv. 4, Olden: Tale v/Ole Thomas
Bientie Reiten.

9. sept. kl. 18:00 MØTE på Bjugn
Menighetshus: Tale v/Åslaug Elvebakk

Fellesarrangement alle menigheter 16. juli og
17. sept. kl. 12:00. Felles bønnesamling på
Bjugn Menighetshus

50-ÅRS KONFIRMANTER 
• Nes kirke søndag 16. sept. kl 11:00  
• Jøssund kirke søndag 23. sept. kl 11:00  
• Bjugn kirke søndag 23. sept. kl 16:00
• Hegvik kirke Ingen 50-årskonfirmanter i år

KYSTKULTURDAGENE I 
LYSØYSUNDET
Søndag 5. august kl. 11:00

Tradisjonen tro blir det friluftsguds -
tjeneste på Veteranbåtkaia v/kap. Ole
Thomas Bientie Reiten.

FAMILIEDAG PÅ TARVA 
Søndag 9. september 

Familiedagen er i samarbeid med
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Landskapsvernområdet er hovedfoku-
set, men også nærhet til husdyr og
stillhet. Tarva er fenomenal for store
og små syklister og spaserende. De
spreke kan besøke Mamutten – et
stort krigsminnesmerke. De aller spre-
keste kan besøke Forsvarets skytefelt.
Tarva skole er åpen med stoler for
beinstrekk, åpent toalett, kaffe- og 
kiosksalg. 

Gudstjeneste i kapellet kl 12:00 

Ferga går fra Dypfest kl. 10:00 med
retur kl. 16:40 og 18:10. 

SommerarrangementHva skjer?
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Lørdag 1. september mellom kl 12:00 og 15:00
arrangerer Bjugn menighet «Drop-in vigsel» i
Hegvik kirke. 

- Dette gjør vi fordi vi tror at det er flere som
ønsker å vie seg i kirken, men som av forskjelli-
ge grunner ønsker å gjøre det litt enkelt. Vi øn-
sker derfor å legge til rette for en høytidelig og
enkel seremoni i kirken, sier sokneprest Ole
Thomas. 

- Hvordan foregår en drop-in vigsel? 
- Konseptet er på mange måter helt likt en van-
lig vigsel. Først må man fylle ut og sende inn
nødvendige papirer til Folkeregisteret. Etter at
søknad er ferdigbehandlet, får man en såkalt
prøvingsattest tilsendt fra Folkeregisteret.
Deretter tar man med denne, sammen med gyl-
dig legitimasjon, og møter opp i Hegvik kirke. 

I kirken blir man tatt imot av ansatte og frivilli-
ge. Etterpå blir det en kort samtale med en
prest før selve vielsen, som tar rundt 15 min.
Selve vielsen er altså litt forkortet, men det blir
musikk ved inngang og utgang, som i en vanlig
vielse. Kaker og kaffe serveres etterpå, og dagen
feires videre på den måten man ønsker.

- Det høres jo litt skummelt ut, det å bare møte
opp? 

- Det kan være lurt å ta en telefon til kirkekon-
toret for å bestille tidspunkt, men det er også
mulig å dukke opp direkte i kirken. Uansett skal
vi gjøre alt vi kan for at det blir en flott dag! 

Drop-In vigsel

Gammelt plantebed og
mye plen er nå erstattet
med fin mur og skikkelig
toppdekke. Etter hvert vil
det komme nye blomster-
krukker og benker i den-
ne sol- og vindstille kro-
ken.

Ryddig inngangsparti ved Bjugn kirke
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Sommeren er her. Dagene er lyse
og lange. Det er deilig med sene
kveldsturer i skog og mark, eller
en tur på stranda. For noen er det-
te den beste tiden på året, med
lang skoleferie. For andre er dette
en tid hvor det kan bli mye stress
med mas om best eller dyrest mu-
lig ferie. Mange tenker at ferie må
være en reise til et annet sted,
helst utlandet, og glemmer det
fantastiske landet vi bor i hvor vi
har noe av verdens beste natur.
En ferietur kan være en fredelig
tur i Austrått lunden eller til
Kopparen, med niste, teppe og en
god bok og bare nyte fugle kvitter,
sauebjeller, eller blader som ras-
ler i vinden, eller utsikten. Det
viktigste er å kunne kjenne at
kroppen og hodet kobler bort fra
stress og jag, og i stedet nyte fre-
den og roen, enten alene, eller
sammen med venner, familie eller
barn.

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 facebook sider som dere
også kan bruke for å komme i kontakt med oss.
Varme ønsker om en deilig sommer 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

Så kommer våren, og våren er
ei lita gulgrønn jente som kaster fargene opp av
kurven sin og setter fuglene tilbake i
trærne og henger sola høyere opp på
himmelen og gir den varmere stråler. Hun tar isen av
vannene og putter god gurglelyd i
bekken igjen – og menneskene får tynnere klær og varme
smil, og kanskje høye iskrem å bære på.

Så kommer sommeren, og sommeren er en
liten grønn gutt som kommer trillende ut av
skogen med trillebåren sin og setter muntre
farger alle steder, rødt og hvitt og gult
og blått – han henger moreller på greinene og
fyller lufta med fugler og sang, og i gresset putter han
gresshopper og tykke humler. Han gir menneskene
tynne sandaler og nakne armer – og på badestrendene
legger han brune piker og brune gutter
bortover i rekke og rad. Det er sommeren det.

(versene om vår og sommer)

Diakonen deler



6   � Juni  2018 MENIGHETSBLADET FOR BJUGN MENIGHET 

Fra v.: Diakonarbeider Larisa Margrethe Ross Sagranden, Max Michael Ryan Hellem, Liva Johanne
Robertsen Ekseth, Henrik Standahl. Foto: Ketil Ring

Nes kirke 20. mai 

1. rad fra v.: .: Diakonarbeider Larisa Margrethe Ross Sagranden, Ylva Emilie Hyllmark Mortensen,
Johanne Mørk, Andrea Humstad, Nikolai Ingolfsen, Johanne Galamiton Håbrekke, Levi Fredagsvik Maaø,
sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten.
2. rad fra v.: Julia Øian, Petter Selen Thunsør, Lars Hammer Ingolfsen, Steffen Opøien, Lars Sigurd
Hjellum, Rakel Mikkelsen. Foto: Ketil Ring

Nes kirke 20. mai 

Jøssund kirke 1. mai Jøssund kirke 19. mai 
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1. rad fra v.: Anette Skogstad-Rørdal, Aron Jøssing Kotte, Marius Berg Groven, Arild Andor Storslett
Pedersen, Nora Hatlen. 2. rad fra v.: Sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten, June Rostad, Ingrid Asklund
Jensen, Ørjan Kilaas Oksvoll, Mats Hokseggen, Arn-Inge Olden, diakonarbeider Larisa Margrethe Ross
Sagranden (ikke med på bildet: Andrine Marie Hansen). Foto: Ketil Ring

1. rad fra v.: Sara Hovd, Nora Sofie Hyllmark, Linda Solem Olsen, Helene Sørmyr Leth-Olsen, Celina Irene
Holthe Pettersen. 2. rad fra v.: Diakonarbeider Larisa Margrethe Ross Sagranden, Trond Åge Skavdal
Sundland, Simon Aannø, Brage Melum, Jon Daniel Berget, Emil Harneshaug, sokneprest Ole Thomas
Bientie Reiten. Foto: Ketil Ring

Hegvik kirke 26. mai Hegvik kirke 26. mai 

Bjugn kirke 27. mai Bjugn kirke 27. mai 



Strandveien • Bjugn  •  Tlf 72 52 81 05
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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 

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

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

Ønsker alle en riktig
god sommer!

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

Bilsenteret Bjugn AS
Telefon 72 52 05 30

Service- og 
opprettingsverksted

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



Jeg velger salmen 

«FYLT AV GLEDE»

Det er en utrolig glede å bli forel-
dre! Et nytt lite menneske som gjør
oss takknemlige og gir nye perspek-
tiv over livene våre. 

Ansvaret som følger med kan opp -
leves overveldende. Vil vi klare å ta
vare på barnet? Verden vi lever i,
overbeviser ikke helt om at alt vil gå
bare greit framover. I salmen «Fylt
av glede», får Svein Ellingsen satt
disse tankene i en større sammen-
heng. Ordene hans beskriver så fint
at vi kan få hvile i tryggheten og til-
liten til at vi ikke er alene om opp-
gavene. Våre barn, våre liv og de
gledene og utfordringene vi møter –
Gud er med! Vi er ikke alene og
overlatt bare til oss selv, men deler
oppdraget med en god «bas»! Jeg er
glad i denne salmen!

Jorunn Graneng utfordres til «Min
salme» i neste nummer av
Menighetsbladet.

Ann Kristin M. Jøssund

BOTNGÅRD • TLF 72 52 86 40

Min salme
Fylt av glede over livets under

Tekst: Svein Ellingsen/Melodi: Egil Hovland

Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
Kommer vi til deg som gav oss livet,
kommer vi til deg som gav oss livet

Fylt av beven foran ukjent fremtid,
legger vi vårt barn i dine hender.
Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet,
Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.

Fylt av undring er vi i din nærhet!
Du som bærer verdensrommets dybder.
Venter på de små og tar imot oss,
venter på de små og tar imot oss.

Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus.
Til et åpent liv i tro og tillit,
til et åpent liv i tro og tillit.

Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftes-ord ved døpefonten,
dåpens lys forblir når livet slukner,
dåpens lys forblir når livet slukner.

Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
Herre, la vår tro bli fylt av glede!
Herre, la vår tro bli fylt av glede!
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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
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Bjugn Helsesenter
MANDAG - TIRSDAG - TORSDAG

TELEFON 913 23 695
72 51 94 00

Fordypning innen DIABETES • Tilpasning av SÅLER

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

Bjugntorget
telefon 72 52 05 60

MENIGHETSRÅDET INFORMERER

Bjugn menighetshus

Fellesrådet er nå 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
19. juni – 28. aug. – 25. sept. – 23. okt. – 20.
nov. – 11. des

Hva skjer i Menighetsrådet?
Fra møtene sommer/høst 2017 nevner vi noen
saker:
• Diakoniplan 
• Valg av leder og nesteleder MR/FR for et år

• Møteplan 2018
• Gudstjenesteutvalg
• Evaluering høst/jul 2017
• Omdanning av stiftelsen; 
Bjugn menighetshus 

• Modernisering lydanlegg Hegvik kirke
• Bønn for Fosen (økumenisk arrangement)
• Ansettelse prest Ørland og Bjugn sokn 
i 100% stilling

• Investeringer, bruk av Blomsterfond 
• Endrede rutiner i f t 50-årskonfirmanter
• Kirkeorgel Jøssund kirke

I årsmøte 17. april ble det etter vedtak i Bjugn
menighetsråd og Stiftelsen Bjugn menighetshus
valgt nytt styre.

I den nye styresammensetningen vil Menighets -
rådet ha flere representanter enn før.
Sekretariatsfunksjon, - administrerer utleie og 
annet bruk vil fortsatt skje ved kirkekontoret.

Det nye styret for Stiftelsen Bjugn menighetshus
består av:
Fra Bjugn Menighetsråd:
John Martin Solem (leder)
Lise Guttelvik

Fra eierne:
Marit Gjønnes Stranden
Dagfinn Andresen

Varamedlemmer
Ole Thomas Bientie Reiten
Bittus Lund

Det nye styret retter en stor takk til Åse Håbrekke,
som har vært i styret fra år 2001, og som leder fra
2001. Det er mange år, og vi takker for en stor
innsats.
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18. og 19. april var det felles møte i Åfjord
sammen med Kirkens Arbeidsgiver- og interes-
seorganisasjon (KA), Åfjord og Roan Fellesråd. 

Kursledere var Randi Moskvil Letmoli og Pål
Arne Winsnes fra KA. Første dag var tilegnet 
folkevalgte og tillitsvalgte. Andre dag hadde 
stabene fokus. KA har samlet stor erfaring fra
sammenslåingsprosesser fra hele landet. Fra
kompliserte sammenslåinger til enkle. 
Fra store fellesråd til små.

Begge samlingene startet med tanker fra Fosen
prosti i sammenslåingsprosessen,  v/prost Brita
Hardeberg. Særdeles nyttig å lytte til erfaringer
etter at Indre Fosen FR ble en realitet.

Fellesnemndas og prosjektets organisering, 
samt erfaringer fra andre prosjekter var tema.
Fellesnemndas handlingsrom og mandat ble 
diskutert. I møte med folkevalgte og tillitsvalgte
ble mye avklart gjennom gruppearbeid og erfa-
ringsdeling. Utfordringer for nytt kirkelig felles-
råd i ny kommune, opplæring av folkevalgte og
konsekvenser for de ansatte ble gjennomgått.
Det meste er nedfelt i eksisterende lover og 
avtaler. Prinsippet for virksomhetsoverdragelse
gjelder også for sammenslåing av kirkelige 
fellesråd.

Stabene fikk et godt innblikk i årsak og prosess
rundt sammenslåing av fellesråd. Og hva dette
kan innebære for dem. Det ble lagt vekt på
hvordan det kan være å leve i endring, og at det
kan oppleves forskjellig fra person til person.
Virksomhetsoverdragelse kan føles som en 
utrygg tilværelse, men det ble ufarliggjort
gjennom tydeliggjøring av rettigheter i henhold
til lovverk, medbestemmelse og de tillitsvalgtes
rolle.

Utfordringer og muligheter i byggingen av en ny
felles kultur og stabssamarbeid ble belyst.
Hvilke muligheter ligger i det å få nye kollegaer?

Hvordan kan vi på en best mulig måte ivareta
arbeidsmiljøet i den nye virksomheten? Tiltak
for å «riste sammen» stabene. Gruppene kom
med mange gode forslag, og de fleste hadde noe
med mat og gjøre.

VSch

Sammenslåing Bjugn og Ørland kirkelige Fellesråd (FR)

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 

Fra venstre: Pippi Mary Irene Moen, Ole Johnny
Grande, Stefan Štrbkov, Vidar Schanke og Ola Garli.



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
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Fargesenteret 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

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

7160 BJUGN

72 52 70 00
Entreprenør

Tømmer- og snekkerarbeid
Betongkonstruksjoner

Ombygging - Nybygg - Kranutleie

Tlf. 979 94 925

BJUGN

ÅPNINGSTIDER
07-23 (08-21)

Telefon
72 52 91 70
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PROSTENS SPALTE
Kultur – fellesskap – forståelse

Så flott at vi er forskjellige! Tenk hvor kjedelig
det hadde vært om alle var akkurat som meg.
Tenk på alt jeg ikke kan, men som andre be-
hersker. Tenk på alle de ideene jeg ikke har,
men som andre bidrar med. 

Samtidig er det ganske krevende å forholde seg
til det som er annerledes og nytt. Det fordrer
overskudd og innsats å gjøre ting på nye måter
eller å se en sak fra en annen kant. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland kom-
muner fortid. Vi er blitt Ørland. Det krever noe
av oss å bli kjent med hverandre. Se etter kul-
turforskjeller og finne ut hva som må endres for
at vi kan gå tilstrekkelig i takt. Avklare hva som
skal være ulikt fortsatt   – til berikelse og glede. 

En av berikelsene er å bli kjent med alle de flotte
kirkene i våre bygder. Å se de ulike kirkene er en
tidsreise og en kulturopplevelse. Kirkene og ka-
pellene representerer en viktig kulturarv i her ute
ved kysten med ulike byggetradisjoner og ut-
trykk. Flere av kirkene ligger på gamle kirkesteder
der det har stått gudshus i hundrevis av år. Inni
kirkene finnes verdifullt interiør som er berget fra
branner og andre tilfeldige hendelser.

Som et fellesskapstiltak samarbeider prestene i
Ørland og Bjugn om «påskespillet». Dette foregår

på palmesøndag og veksler mellom Ørland og
Bjugn annethvert år. I år var dette i Hegvik kirke.
Også her er samarbeid viktig filosofi.

Det kan være krevende å bygge nytt fellesskap
mellom bygder og sokn og menigheter, både for
kommune og for fellesråd. Hver bygd har sitt
særpreg. Hvert arbeidsfellesskap har utviklet sin
kultur. Vi trenger å bli kjent så vi kan forstå hvor-
dan ting fungerer på hvert sted. 

Det aller viktigste er å skape respekt og forståelse
mellom oss. Sette pris på forskjelligheten slik at vi
kan finne løsninger der vi ikke ser likt på ting. 

Prost Brita
Hardeberg leder
prestetjenesten i
Fosen prosti. Fosen
prosti består av 
kommunene Indre
Fosen, Bjugn,
Ørland, Åfjord,
Roan og Osen. 
Det er åtte preste -
stillinger i prostiet. 

Fosen er et av de områdene i landet som har høy-
est oppslutning om folkekirka, hele 87 % av inn-
byggerne er medlemmer.

Telefon 72 52 04 20
www.fosenkraft.no
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SKOLESTARTERHELGENE
Ikke så enkelt å gjøre ting sammen

Skolestarterhelg, eller 6-årshelg som også noen
sier ble gjennomført i Jøssund, Bjugn og Nes kir-
ker. Stor stemning og godt engasjement i begge
kirker. Som fast tema har vi fortsatt valgt å bruke
fortellingen om Sakkeus, dette er historien om
den lille, upopulære tolleren som så gjerne ville
treffe Jesus. Og Jesus tok imot ham til alle de an-
dres irritasjon. Vi fikk diskutere mye om venn-
skap og respekt for hverandre. Om hvordan
Jesus var sammen med vennene sine etter opp-
standelsen, vi sier at «påsketid er vennetid».
Med meget stort engasjement fikk alle mulighe-
ter til å male og tegne sin forståelse av fortel-
lingen. Det var mye trening på «velkommen-
sangen» og «Sakkeussangen».

Både i Jøssund og i Bjugn sagde ned et tre som
ble satt opp med omriss av egne hender hengt
opp i treet. Dette som symbol på at det er plass
til alle, uansett om du er stor eller liten. 

Dåpen er et viktig tema for denne aldersgrup-
pen. I Jøssund fikk alle være med på å «liksom-
døpe» ei dukke. Dermed fikk de en god forstå-
else av hva dåpen er.

Vi fikk også se hvordan naturen ikke klarer å bry-
te ned plast og søppel. Som 4-åringer gravde vi
ned en bolle i plastpose og en uten noen ting
rundt. Når de nå kom tilbake som 6-åringer grav-
de vi det opp igjen. Nokså sjokkert så vi at plast-
posen er like fin, men innholdet var litt uggent,
bollen som lå naken i bakken hadde løst seg opp
og blitt til jord, eller var det kanskje den store
feite marken som hadde spist den opp. 

På søndagens gudstjeneste hadde de samlet de
den kunstneriske tolkingen av historien på store
plakater som de hengte opp i kirka. Alle var lys-
tennere under forbønnene, begge sangene ble
sunget, litt skummelt å stå oppe i koret å synge,
men det var nok mest artig. 

Også denne gangen stilte det opp mange frivilli-
ge medarbeidere som var med på å lage tre fine
skolestarterhelger for 6-åringene.

VSch
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Palmesøndag fikk menigheten oppleve
en nyskapning i Hegvik kirke; påske -
spillet, eller det er vel egentlig «påske-
scener». Dette er et samarbeid mellom
menighetene i Bjugn og Ørland, første
gang utprøvd i 2017 i Ørland kirke med
god respons. 

Ola Garli var også i år primus motor for
opplegget. Gjennom fire enkle tablåer/
scener med vandring i kirkerommet, sang
og musikk ble det som skjedde med Jesus
i påska: Palmesøndag, Skjærtors dag,
Lang fredag, Påskedag fremstilt på en 
særdeles spennende måte.

Svein Lillengen, en eminent forteller tok menig-
heten og deltakerne gjennom historien.
Deltakerne hadde ingen replikker, men deltok
med sang og bevegelser gjennom kirka i fine, 
fargerike kostymer designet og produsert av Eva
Garli. Innleid pianist for anledningen var Vidar
Knutsen fra Ørlandet. 

«Tablågruppen» i år var en del av de som var
med på Ørland, men også flere nye deltakere fra
Bjugn knyttet til Stranda oppvekstsenter, prest og
andre ansatte på kirkekontoret.

Det var meldt fire dåp til denne søndagen som
ble lagt inn som avslutning på påskespillet.
Dåpsfamiliene fikk
en særdeles minnerik
dåpsdag. 

Flere tilreisende fikk
med seg kopi av
opplegget og vil 
gjerne prøve dette 
i egen menighet.

Palmesøndag i 2019
vil påsketablået settes
opp i Ørland kirke.

VSch

En annerledes palmesøndag i Hegvik kirke
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Det kommer ofte spørsmål og kommentarer om
sommervedlikeholdet på kirkegårdene. Etter en
vinter med mye tele er det utfordringer med at
gravmonumentene har blitt skakke eller falt ned. 

Gravmonumentene er festers eiendom og ansvar.
Dette er regulert i Gravferdsloven § 15 og
Forskrifter til gravferdsloven § 26 (Se faktaboks).
Gravmonumenter er ofte 100 – 200 kg og van-
skelig å håndtere. I tillegg er det ikke enkelt å vite
hvordan opprettinga utføres. Det er annonse i
dette Menighetsbladet med kontakttelefon hvor
arbeid med oppretting av gravmonumenter kan
bestilles.

Videre er det ofte kommentarer på manglende
klipping/gresstrimming rundt gravmonumentene.
Dette er også festers ansvar. Hvis ledig kapasitet
blir dette utført et par ganger i sesongen av ansatt. 

NB! En liten bønn til slutt; Ikke legg steiner og 
figurer utenfor gravmonumentet, det ødelegger
maskinene for betydelige beløp hvert år.

Fester har ansvaret for:
• Klipp rundt gravmonument
• Sørge for at gravmonumentet står støtt
• Rydde eget søppel til containere

De ansatte har ansvaret for:
• Klippe på alle fellesareal og 
rundt busker og trær.

• De skal fylle opp graver som har sunket.
• Stelle busker og trær

Gravstellavtaler
er beskrevet i Menighetsbladet nr 1/2018.
Kontakt kirkekontoret 72 51 95 60 eller 
kirkekontor@bjugn.kommune.no 
for mere informasjon eller avtale.

VEDLIKEHOLD 
PÅ KIRKEGÅRDENE

Gravferdsloven 
§ 15. Festerens rettigheter og plikter
Festeren har rett til å bestemme hvem som
skal gravlegges i graven og forsyne graven
med gravminne samt ellers rå over den, om
ikke annet følger av gjeldende bestem-
melser. Festeren har plikt til å holde graven
i hevd.

Forskrift til lov om gravplasser 
§ 26. Ansvar
Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i
forfall, til sjenanse eller til fare for dem som
ferdes på gravplassen. Når fellesrådet finner
det nødvendig, skal eieren varsles med på-
legg om å bringe gravminnet i overensstem-
melse med de krav som er stilt i forskrift og
vedtekter. Dersom eieren unnlater å etter-
komme slikt pålegg eller det er uvisst hvor
eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i
verk tiltak som er nødvendig for å bringe
gravminnet i orden, herunder fjerne grav-
minnet.

God 
sommer!
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I Bjugn menighet er det utrolig mange som
deltar i frivillig arbeid. Noen er ofte med,
andre noe mindre, men like viktig for at 
hjulene ruller. 
Menighetsbladet har en målsetning om å
skrive om frivillighet i hvert nummer. I forri-
ge nummer hadde vi litt om hva kirkeut -
valgene organiserer. I dette nummeret har 
vi stoff fra vårdugnader på kirkegårdene.  

Rydde- og rakedager 
Etter en lauvrik høst og telefylt vinter var
det det duket for dugnadsinnsats.

I år har Nes og Tarva delt bilder
På Tarva kapell er det sitkagranhekk som
tåler klimaet godt og har vokst seg ut over
det hensiktsmessige. Med motorsager, hekk-
trimmere og greinsakser ble 4 store traktor-
hengerlass fylt opp. De fleste gravstøttene
fikk justert fundament. Christian Hagen var
sjefsinnkaller via Tarva velforening face -
bookside, det var ikke oppnevnt dugnadssjef
men alle de 37 oppmøtte i alle aldre fant
oppgaver. Betydelige mengder vaffel og kaffe
ble fortært – en god belønning.

På Nes var lauvet arbeidskrevende. Omtrent
25 ivrige rakere/ryddere stilte, de aller fleste
var over 60… Ivar Hellem motiverte under
kaffepraten for videre dugnad.

Det meldes også fra Hegvik, Bjugn og
Jøssund om bra deltakelse og innsats, send
bilder til kirkekontor@bjugn.kommune.no
når det er samlinger – menighetsbladet trenger
stoff fra dere.                                          VSch

Frivilligheten
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Kirkelige handlinger

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

BJUGN KIRKE
Dåp
Victoria Strand Fjellheim
Mats Ranheim (Stranda kirke)

Gravferd/Bisettelse
Ingvar Myhre
Arne Koteng

HEGVIK KIRKE
Dåp
Lilly Rieber Ahrens
Sebastian Vingen
Odin Dueskar Sundseth
Thomas Leander Moral Andersen
Martine Sundseth
Jakob Notøy Aune

Gravferd/Bisettelse
Birgit Moen

NES KIRKE
Dåp
Alea Ottesen Wigdahl
Leanna Leth-Olsen
Wilma Solvik

Gravferd/Bisettelse
Tomas Odin Schjølberg
Per Magne Hilstad
Erik Holden Hagen

JØSSUND KIRKE
Dåp
Warg Teksdal Arntzen
Emil Ingolfsen Johansen

Gravferd/Bisettelse
Lillian Synnøve Hoff

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

BJUGN HOTELL

Telefon 72 52 80 00 (tilgjengelig hele døgnet)

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

5. mars 2018 – 27. mai 2018
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Søndag 17. juni Ingen gudstjeneste i Bjugn

Søndag 24. juni 11:00 Gudstjeneste i Hegvik kirke v/prest Verena Grønning

Søndag 1. juli 12:00 Gudstjeneste i Nes kirke v/tidligere sokneprest Åslaug Elvebakk

Søndag 8. juli Ingen gudstjeneste i Bjugn

Søndag 15. juli Ingen gudstjeneste i Bjugn

Søndag 22. juli 14:00 Gudstjeneste i Jøssund kirke v/vikar 

Søndag 29. juli Ingen gudstjeneste i Bjugn

Søndag 5. august 11:00 Kystkulturdagene. Friluftsgudstjeneste på Veteranbåtkaia
v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

Søndag 12. august Ingen gudstjeneste i Bjugn

Søndag 19. august 11:00 Gudstjeneste i Bjugn kirke v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

Søndag 26. august 11:00 Gudstjeneste i Hegvik kirke v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

Søndag  2. sept. Ingen gudstjeneste i Bjugn

Søndag 9. sept. 12:00 Gudstjeneste i Tarva kapell v/spr Ole Thomas Bientie Reiten
Tarva-dag

Søndag 16. sept. 11:00 Gudstjeneste i Nes kirke v/vikar. 
50-års konfirmanter

Søndag 23. sept. 11:00 Gudstjeneste i Jøssund kirke v/spr Ole Thomas Bientie Reiten
50-års konfirmanter

16:00 Gudstjeneste i Bjugn kirke v/spr Ole Thomas Bientie Reiten
50-års konfirmanter

GUDSTJENESTER I BJUGN SOKN

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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