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Babysang - Foto: Vidar Schanke
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Om å rydde
Stikker du innom på uanmeldt besøk hos meg, så
er det en stor mulighet for at ting flyter litt.
Oppvasken som roper etter hjelp, støvet som sam-
ler seg i små landsbyer rundt omkring, klær som
lengter etter eieren sin. Alt dette er en del av fau-
naen hjemme hos meg. Og vi trives godt med det,
og vi er veldig glad i uanmeldte besøk. 

Men det er alltid godt når vi får ryddet ut ordent-
lig. Nesten hver gang vi skal ha gjester, så rydder
vi huset. Og hver gang vi skal ha besøk, så sier jeg
det samme til kona mi, «det er så deilig å få be-
søk, for da får vi ryddet». Og når huset ligger ny-
ryddet og flott foran meg er det som om tanken
klarner litt, og jeg klarer å være mer tilstede. Det
blir mindre forstyrrelser. 

Tiden før påske kalles fastetiden, og perioden va-
rer i 40 dager fra askeonsdag, dagen etter fetetirs-
dag. Ordet faste kommer fra det norrøne fasta,
som har med å overholde religiøse forskrifter. I
praksis har fastetiden vært preget av at man velger
å avholde seg helt eller delvis fra mat og drikke.
Flere av våre kristne brødre og søstre fra sydligere
land, som for eksempel Eritrea, praktiserer faste på
denne måten den dag i dag. 

Hensikten med denne «tiden» før påske er å for-
berede seg, å ta bort noe for å gi plass til noe an-
net. Litt som når jeg og kona mi rydder huset før
gjestene kommer. Vi gjør det for at besøket skal
bli trivelig. At gjestene skal føle seg velkomne. 
At vi kan være tilstede i samtaler, og kose oss.

Det er ofte slik i livet. At det må litt rydding til for
å klarne hodet, for å være tilstede. Alle som har
fått en vanskelig utfordring i fanget, enten det er i

samliv, vennskap, familielivet eller arbeidslivet,
vet at etter litt sortering av tanker så kommer klar-
synet. 

Jeg tenker at fastetiden er en gyllen mulighet til å
rydde litt i tankene. Denne fastetiden skal jeg for-
søke å legge mobilen min på skohylla i gangen
når jeg kommer hjem fra jobb, og på den måten
vil jeg kanskje få litt mer tid til å rydde i tankene
mine.

Det er ikke sikkert jeg klarer det, å holde meg bor-
te fra telefonen. Fastetiden kan fort bli nok en be-
kreftelse på alt vi ikke klarer å gjennomføre det vi
setter oss som mål. 

Det fine med fastetiden er at vi rydder ikke for
noen ukjente gjester. Vi rydder ikke for å gjøre oss
flotte for Gud. Vi rydder for oss selv. For at vi skal
klare å se hva påsken virkelig er: Det er nemlig
meg og deg som er hovedgjestene i kirkens aller
største fest. Det er oss påsken feires for. Vi feirer at
Jesus tok på seg alle våre synder, og gikk i døden
for oss. Vi feirer at han overvant døden for oss. Og
vi feirer at ingen rotete hjem eller rotete liv foran-
drer noe av dette.  

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 87 00
tannlege.olden@online.no
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PÅSKE OG PINSE
Palmesøndag blir det Påskevandring med sang
og musikk i Ørland kirke kl 11.00. Dette er et
samarbeid mellom Bjugn og Ørland menighe-
ter. Kom til Ørland kirke og opplev påskebud-
skapet 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 og 18.10. Det gir mulighet for en fin
turdag på Tarva. Skolen er åpen fra kl. 1400 –
med kiosk og åpne toaletter.

Det blir gudstjeneste med påskemåltid i Jøssund
kirke kl 19.00.

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

For øvrige gudstjenester, se gudstj.listen s. 23

FORMIDDAGSTREFF 
Samlinger i Bjugn menighetshus onsdagene 3.
april og 8. mai.
Se annonse i Fosna Folket fredagen før.

MENIGHETENS ÅRLIGE BUSSTUR
Det blir busstur onsdag 5. juni. 
Se annonse i Fosna-Folket.

MØTER I NORMISJON
Mandag 20.mai: Sangmøte på Bjugn
Menighetshus kl. 19.00. Besøk av sangkoret Håp
fra Åfjord. Andakt v/tidligere sokneprest Åslaug
Elvebakk.

MENIGHETENS ÅRSMØTE
Nes kirke søndag 28. april  kl. 12:00

FASTEAKSJON 2019
Konfirmantene har innsamling tirsdag 9. april.
Ta godt imot våre konfirmanter.
Se omtale inne i bladet.

KONFIRMASJONENE I 2019
Hegvik kirke - Lør. 18. mai kl. 10:00 og kl. 12:00

Jøssund kirke - Søn. 19. mai  kl. 11:00  

Nes kirke - Lør. 25. mai kl. 11:00  

Bjugn kirke - Søn. 26. mai kl. 10:00 og kl. 12:00

PLANTE- OG DUGNADSDAGER
Se artikkel om KIRKEUTVALGENE.

BLOMSTERBASAR
Basar i Bjugn menighetshus til inntekt for huset
tirsdag 28. mai kl. 18.00. Åresalg, loddsalg.
Bevertning og andakt.
Arr: Bjugn Menighetsråd

KONSERT I JØSSUND KIRKE
Lørdag 1. juni er det konsert i forbindelse med
Skjærgårdstreff. Arr: Sandnes Songlag

TAKK FOR GAVENE
I 2018 ble det til sammen gitt kr 77.631 i kol-
lekter i kirkene. Av dette har kr 32.636 gått til
Menighetsarbeidet og kr 44.995 til ulike organi-
sasjoner etter søknad fra disse. 

På julegudstjenestene blir det gitt gaver til
organisasjoner som bl.a. driver sosialt arbeid.
• Jøssund kirke, til Blå Kors Norge kr 6.368
• Nes kirke, til Frelsesarmeen kr 3.203
• Bjugn kirke, til Kirkens Nødhjelp kr 1.506
• Hegvik kirke, til Kirkens SOS, Tr.lag kr    822
Takk for gavene!

KONFIRMASJONER I 2020 - Informasjonsmøte
blir torsdag 25. april kl.19.00. i Bjugn menig-
hetshus (Sentrumsveien 5 A, første inngang høy-
re side bak)

UNGDOMSTREFF
Fredag 5.april 19.00-21.00 Ørland kirkekontor
Fredag 7. juni 19.00-21.00 Sommeravslutning
på Mebostad i Bjugn.

Hva skjer?
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2-ÅRSBOKA
Andre året med samling og ut-
deling av 2-årsbok. Tirsdag 22.
januar møttes 25 barn med for-
eldre, søsken og besteforeldre i
Bjugnkirka. Her fikk barna
høre fortellingen om Krølle
som gikk seg vill, lære seg
noen nye sanger og leke litt.
Helt til slutt ble 2-års kirke-
boka med sanger og fortel-
linger utdelt. 

BABYSANG
Fra fosterlyd til babysang
Babysang er et tilbud for de minste barna, sam-
men med foreldrene. Gjennom sang knyttes kon-
takt mellom foreldre og barn. Konseptet er lagt til
rette ut fra de små som deltar, men det er også et
sosialt fellesskap for de voksne. 

Bjugn og Ørland menigheter tilbyr babysang. Eva
Norset Garli leder dette i samarbeid med Randi
Kristine Bugten. Det er samlinger hver mandag i
Hegvik kirke i et par timer fra ca. kl 11.00. Siste
samling er mandag 8. april.  Hjertelig velkommen
sammen med barnet ditt.

Mulighet til å utrykke og utfolde seg
Musikk er et viktig stimuli for barn som man ikke
kan begynne for tidlig med. Allerede i mors mage
kan fosteret høre lyder og musikk. Puls og rytme er
en del av fosterets omgivelser og foreldre oppfor-
dres til å synge for sitt ufødte barn. I barnets opp-
vekst er det også viktig å presentere det for mu-
sikk. Den har betydning for barnets utvikling, idet
musikken gir barnet auditive, sansemotoriske og
kroppslige opplevelser. På samme tid er musikk en
ramme hvor barnet får mulighet til å uttrykke og
utfolde seg.

Sammen om noe
Det sosiale aspektet har en sentral rolle i baby-
sangen. I musikken er man sammen om noe. Man
deler en felles opplevelse. Man skaper noe sam-
men. Man leker og utforsker sammen. Musikk i

seg selv handler i stor grad om samspill og kom-
munikasjon. Musikk og babysang gir derfor barn
og foreldre et rom hvor de kan være sammen og
bli bedre kjent.

Et av de første møtene med kirken
Samtidig får foreldrene mulighet til å lære sanger
og regler som kan brukes i hjemmet. Noen blir
mer fortrolige med å bruke stemmen og begynner
å synge mer med barnet. For barna er babysangtil-
budet et av de første møtene med kirken. I mu-
sikkstunden synges også barnesanger fra kristen
barnekultur.

VSch

Krølle er trivelig



MENIGHETSBLADET FOR BJUGN MENIGHET Mars  2019   � 5

Telefon 72 52 04 20
www.fosenkraft.no

KONFIRMANTENE OG FASTEAKSJONEN
For over 50 år siden bestemte menighetene i
Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til
Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid.
Fasteaksjonen er i dag den nest største innsam-
lingsaksjonen i Norge, – etter TV-aksjonen.
Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter
fastetiden. Fasten varer i 40 dager helt fra aske-
onsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over
hele landet søndag til tirsdag. I Bjugn tirsdag 9.
april.

De innsamlede midlene i 2019 vil i likhet med
fjorårets aksjon gå uavkortet til arbeidet med å
skaffe reint vann. Som flykninger er de aller fleste
kommet i en fortvilet situasjon. Mange barn har
miste foreldre og ofte hele familien. Rent vann er
en særdeles viktig del for å kunne overleve.
Konfirmantenes mangeårige aksjon har gitt 
175 000 mennesker reint vann.
De seneste årene har bøssebærerne opplevd at
stadig færre nordmenn har kontanter til bøssene

på aksjonsdagen. Derfor er det viktig at Faste -
aksjonen hele tiden ligger tritt med teknologiut-
viklingen. Gaver gitt på sms, web, Vipps og
gjennom digitale innsamlingsaksjoner på
Facebook, utgjør en stadig større del av innsam-
lingsresultatet.

I år vil konfirmantvalggruppe; «Ledelse», delta i
arbeidet med planlegging, organisering og
gjennomføring av konfirmantenes aksjon.
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En vanskelig samtale – lederens utfordring

Ungdomslederopplæringen på Fosen fort-
setter, og i februar var 20 ungdommer og 7
voksenledere samlet på Tarva. Noen av
ungdommene var samlet til planleggins -
møtet i forkant av Tarva-helga, og de var
med på å bestemme årets tema: «En van-
skelig samtale». Hvordan kan du som ung-
domsleder best møte barn og unge som
kommer til deg og forteller noe vanskelig?
Hvordan kan du være en god tillitsperson?
Hva kan det kreve av deg som tillitsperson?
Og hvordan håndtere informasjon du får
kjennskap til?  

Inge-Arild Kjølsø er utdannet barnevernspedagog
og arbeider i Fosen Barnevernstjeneste. Han var
invitert for å snakke om tema, og vi fikk høre
ham fortelle om sine synspunkter i forhold til
dette. 

Informasjon du kan få fra barn og unge kan ha
ulikt innhold. Det kan være å ikke få bestemme
så mye en vil i hjemmet, leggetider, opplevelse
av urettferdighet mellom søsken, for lite ukelønn,
til mer alvorlige hendelser noen har opplevd.
Det kan for eksempel være psykisk- og fysisk
vold og/eller seksuelle overgrep. 

Hver og en av ungdomslederne ble oppfordret til
å tenke igjennom for egen del; hva hvis jeg skul-
le få informasjon som handler om straffbare
handlinger? Like viktig er det å gjøre seg noen
tanker om egne sårbarheter. Hvordan kan jeg ta-
kle slik informasjon, hvordan kan jeg bli følelses-

messig berørt? Kan jeg være en god tillitsperson
da? Det er også viktig for ungdomslederne å vite
hvem de kan ta kontakt med dersom de er usi-
kre.

Under helga på Tarva må ungdomslederne selv
ta ansvar for fordeling av oppgaver, det er mye
leiker for å bli bedre kjent, mye god mat, god
prat og masse latter. Søndagen avslutter vi med
gudstjeneste som ungdomslederne har vært med
i planleggingen av. Prest i år var Daniela
Strbkova fra Bjugn og Ørland.

Ungdomslederopplæringen vil fortsette i årene
fremover, og vi håper at mange ungdommer vil
være med å samle kursbevis og å være en god
støtte for barn og unge i lokalsamfunnet. Kanskje
er det nettopp disse ungdomslederne som kan
være med å utgjøre en forskjell hos noen.

Tekst og foto: Ann-Kristin Eidsvåg

Ungdommer fra hele Fosen samler kursbevis

Fantastiske ungdommer har fått kursbevis som er verdifulle når
de skal søke jobb senere. Her sammen med voksenledere.

Bli kjent

Hovedleder i år var menighetspedagog Margareth
Askjemshalten. Her sammen med leirleder Agnes
Jorunn Lunde Nilsen, nesteleder Kamilla Andrea
Johansen Uthaug og gjesteforeleser Inge-Arild Kjølsø.



Størst i barnehagen, snart minst på skolen

I april arrangerer Bjugn menighet skolestarter- 
søndag for alle som er født i 2013. Alle i denne 
aldersgruppen kan delta enten i Jøssund kirke,
Bjugn kirke eller Nes kirke i april/mai. (Se guds-
tjenestelista)

Det vil bli en førsamling for hver kirke, ca. to-tre ti-
mer. 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 for-
tellingen om Sakkeus. Med denne historien skal
barna få erfare hvordan det føles å være for liten til
«å se», lære hvordan Jesus aksepterte, inkluderte
og elsket alle mennesker, og hvordan vi skulle gjø-
re det samme.

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

Vi skal lage ting og forberede Gudstjenesten. Vi

skal kose oss med litt mat også, måltidsfellesskapet
et av de viktigste symbolene for aksept og sam-
hold. 

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

Barna velger selv hvilken helg eller kirke de vil
være med.

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

Randi

SKOLESTARTHELG

25 Tårnagenter stilte i Nes kirke helga 2. og 
3. februar. 

Tårnagentene startet med skattejakt, hvor de skulle
finne kirkeskattene våre (dåpsfatet, alterlys, alter-
bibelen og nattverdskalken). Ledet av sogneprest
Ole Thomas Bientie Reiten løste Tårnagentene re-
buser og forsket i bibelen for å finne løsningsord i
bibelvers. Alle skattene ble heldigvis funnet til
gudstjenesten på søndag. Bra jobba Tårnagenter! 

Tårnagenthelga handler mye om å se det usynlige,
og tårnagentene fikk utdelt flere ulike oppdrag i lø-
pet av helga. Etter å ha inntatt agentmaten ble
Tårnagentene delt i grupper og satt til å finne fal-
ske symbol i kirka, deretter rullerte de med å for-
berede til gudstjeneste på søndag og å være oppe i
kirketårnet for å sjekke kirkeklokka og lete etter
flaggermus. Lørdagen ble avsluttet med sang og at
kirkeklokka ringte tre ganger. En gruppe frivillige
englevakter var aktive og delaktige i løpet av hel-
ga. En kjemperos til denne gruppen som sto på
skikkelig bra!

Søndagen startet med
finpuss på oppgavene i
gudstjenesten.
Gudstjenesten startet med
prosesjon hvor
Tårnagentene bar kir-
keskattene med seg opp
altergangen, og satte de på plass der de
hørte til. Alle var med og dramatiserte
prekenteksten, fremførte sang og tente lys med stor
iver og trygghet. Den spennende boka «Skatten i
Liljedal» ble utdelt før nattverd og bønnevandring
der over 40 stykker gikk til nattverd. Tårnagentene
ledet an og alle fikk blant annet mulighet til skrive
sine egne bønner og å se på de flotte tegningene
som barna hadde tegnet med temaet «jeg er tak-
knemlig for...» - det ble en god opplevelse.

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

RKB (Randi Kristine Bugten)
Se bilder på baksiden

TÅRNAGENTER
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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

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

BJUGN HOTELL

Telefon 72 52 80 00 (tilgjengelig hele døgnet)

Telefon 400 01 170

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

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

BJUGN 
BILSERVICE AS
Telefon 924 21 132
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26. februar var alle kirkeutvalgene samlet og
planla noen av vårens og sommerens aktivite-
ter:

RAKEDAGer et sikkert vårtegn. Kanskje kon-
firmanter med foreldre kunne trø til i år også?
Det er fint at kirkegårdene er fine til konfirma-
sjonen. Husk å ta med river.

PLANTEDAG må tas i slutten av mai.
Gjennom blomsterfondene blir det gitt èn
plante (Kirkegårdsbegonia) til hver grav som
dekkes av det respektive blomsterfond som
hver kirke har. Kirkegårdsbegonia er en flott
hardfør plante, den blir også brukt til forskjøn-
nelse på kirkegården. Kirkeutvalgene server
kaffe i kirken på plantedagene. 

ÅPEN KIRKE blir det også i år. 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. I år blir det orgelmusikk, se oversikt.

KIRKEUTVALG OG BLOMSTERFOND

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

RAKEDAGER 2019
Hegvik Mandag 29. april 17:00-19:00
Nes Torsdag 2. mai 17:00-19:00
Bjugn Mandag 6. mai 17:00-19:00
Jøssund Tirsdag 14. mai 17:00-19:00
Husk river!

PLANTEDAGER 2019
Hegvik Onsdag 22. mai 15:00-17:00
Nes Torsdag 23. mai 17:00-19:00
Bjugn Torsdag 23. mai 15:00-17:00
Jøssund Lørdag 25. mai 14:00-16:00

ÅPEN KIRKE 2019
Bjugn Mandag 1. juli 12:00-15:00 

Karl Martin Lund spiller orgel fra 13.00

Bjugn Tirsdag 2. juli 12:00-15:00

Jøssund Tirsdag 2. juli 12:00-15:00 
Karl Martin Lund spiller orgel fra 13.00

Hegvik Tirsdag 2. juli 12:00-15:00
Hegvik Onsdag 3. juli 12:00-15:00 

Karl Martin Lund spiller orgel fra 13.00

Nes Onsdag 3. juli 12:00-15:00
Nes Torsdag 4. juli 12:00-15:00 

Karl Martin Lund spiller orgel fra 13.00GRAVSTELLAVTALER 2019
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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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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Kompetanse og engasjement satt i system

Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget
23. mai 2003. Fra omtrent samme øyeblikk startet
lokale arbeidsgrupper opp med utviklingsgrupper
for å møte oppgavene.

Etter søknad fikk lokale menigheter i Fosen etter
hvert midler for å prøve ut trosopplæringstiltak.
Planen som ble utviklet het «Vi deler» - når det så
ble flere som startet opp med trosopplæring ble de
uformelle telefonene og mailene grunnlag til for-
melle arbeidsmøter i Fosen. 

Dette arbeidet er nå formalisert i fire rene tros-
opplæringssamlinger pr år som har endret navn til
Trosopplæring Fosen (TOF). Seniorrådgiver i tros-
opplæring i Nidaros bispedømme og prosten i
Fosen er inkludert i TOF. TOF har også vært arne-
stein for ungdomsgruppen 16-18 år og fellesarbei-
det med Ungdomsledere i Fosen (ULiF) har blitt et
fast breddetiltak med årlige samlinger for denne
aldersgruppen.

Mandat for Trosopplæring Fosen (TOF)
Mål: Systematisk samarbeid som letter den 

enkeltes hverdag.

Hvem: «TROS alt i Fosen» er et samarbeids-
organ mellom Trosopplærings -
ansvarlige/tilsvarende

Metode: Temarelaterte jevnlige fellesmøter fire
ggr/år. Forankres i det enkelte 
MR/tilsvarende 

Treffpunkt: Rullerer mellom soknene i Fosen 
trosopplæring  

Trosopplæring Fosen (TOF)

Faktaboks:

Trosopplæringsreformen var et vannskille i Den
norske kirkes historie og i norsk livssynspolitikk.
Den norske kirke hadde frem til 1969 betraktet
kristendomsfaget i skolen som sin dåpsopplæ-
ring. Da det multireligiøse KRL-faget (Kristen -
dom, religion og livssyn) i 1997 erstattet kristen-
domsfaget i skolen, ble det nødvendig å tenke
nytt om Den norske kirkes dåpsopplæring. Den
norske kirke var i henhold til § 2 i grunnloven en
Statskirke som Staten hadde forpliktelser over-
for, samtidig som Staten var forpliktet på demo-
kratiske prinsipp som religionsfrihet og mennes-
kerettighetene. Den politiske prosessen begynte
med utredningen NOU 2000:26 «..til et åpent
liv i tro og tillit..» Reform av Den norske kirkes
dåpsopplæring. Denne utredningen ble fulgt opp
med Stortingsmeldingen nr. 7 (2002-2003)
Trusopplæring i ei ny tid, og etter behandling i
Kirke-, utdannings og forskningskomiteen ble
Trosopplæringsreformen vedtatt i Stortinget 25.
mai 2003. I løpet av denne prosessen endret sa-
ken navn fra Reform av Den norske kirkes dåps-
opplæring til Trosopplæringsreformen. Reformen
medførte at alle tros- og livssynssamfunn skulle
støttes på linje med Den norske kirke, og få et
beløp per medlem opp til 18 år.

På bildet:

Foran: Stine Kjenes (Åfjord)

Midtrekke fra v: Margareth Askjemshalten (Rissa), Elise
Tetlimo (Indre Fosen), Randi Bugten (Bjugn),

Bakre rekke fra v: Vidar Schanke (Bjugn), Ann-Kristin
Eidsvåg (Indre Fosen), Tina Marie Rødde Paulsen (Ørland)

Foto: Anita Nesset Kristiansen
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PROSTENS SPALTE Prost Brita Hardeberg 

Hvorfor senker vi kista ned i graven mens gravfølget er tilstede? 

Fra tid til andre har jeg som prost fått spørsmålet:
Skal vi senke kista ned i grava mens gravfølget er
tilstede – eller kan det gjøres etterpå, av de som
jobber på kirkegården?

For å finne svar, er det greit å se litt på historien,
på skikker og tenkemåter før oss:
Etter reformasjonen i 1537, ble eldre katolske
gravskikker gradvis forenklet. Familien ordnet selv
med ulike ritualer i hjemmet, man fraktet den
døde til kirkegården, grov grava, la ned den døde,
og grov igjen. Presten fikk vanligvis melding om
dødsfallet, men deltok ikke alltid. Kirkeordinansen,
som var gjeldende kirkerett i Norge fra slutten av
1500-tallet, sier at presten kan om ønskelig med-
virke ved graven ved å holde en kort tale til de le-
vende. 

Etter hvert ble det behov for å få fastere ritualer.
Fra 1600-tallet vet vi at jordpåkastelse ved prest
har vært obligatorisk. Presten kastet de første tre
spader med jord ned i graven før de nærmeste kas-
tet graven igjen. Var presten forhindret fra å være
til stede, skulle grava kastes igjen, og presten fikk
ta jordpåkastelsen ved et senere høve. 

Frem til 1800-tallet ble ikke selve graven markert,
men ut over 1800 tallet ble vanlig å sette opp
gravstøtter med navn på avdøde, slik at graven
også ble et minnested for familien. Men det var li-
ten oppmerksomhet rundt den sørgende familien
før vi kommer opp mot vår egen tid. 

På tidlig 1900-tallet fikk vi fastere liturgier for sere-
monien. Det ble vanlig med minnetaler slik vi
kjenner det, og presten var nesten alltid med som
seremonimester. Kremasjoner ble tillatt, og krema-
torier bygget i de største byene. Det ble etablert
begravelsesbyrå som skulle lette familiene med
gjennomføringen av begravelsen. Dessuten ble det
tilsatt betjening på kirkegårdene som tok seg av
graving og gjenkasting. Det ble bygget bårehus der
den døde kunne ligge frem til begravelsen, slik at

kista med den døde
ikke lengre sto hjem-
me i stua eller på lå-
ven. Alt dette førte til
at familiene i mindre
grad ble involvert i
det praktiske. 

Kanskje førte disse praktiske «forbedringene» til at
de pårørende fikk dårligere vilkår for å sørge? I alle
fall ble døden ut over 1900-tallet mere privatisert
og mere tabubelagt. Svært mange døde på sykehus
eller i institusjon, borte fra familien.  I etterkrigsti-
den ble det vanlig å tenke at barn burde skånes fra
å være til stede i begravelser, selv når foreldre eller
besteforeldre døde. Det ble mindre vanlig å se den
døde («syning») eller å samle familien rundt åpen
kiste for å synge den døde ut av hjemmet. Det ble
vanlig å la kista stå igjen inne i kirken eller krema-
toriet etter gravferden mens de sørgende gikk ut.
Eller å la kista stå igjen på bjelker over grava til de
sørgende var gått. Begrunnelsen var at belastning-
en med å se kisten bli båret ut til grava og senket,
var stor for de nærmeste. Det ble også vanlig å
skrive i dødsannonser at man ikke ønsket kondo-
lanser ved graven. 

På slutten av 1970-tallet begynte psykologer og
psykiatere å interessere seg for sorg og sorgproses-
ser. Her til lands ble fagmiljøet ved Modum Bad
med Hans Jørgen Holm i spissen, viktige for å sette
sorgen på dagsorden. Holm var tydelige på at sorg
ikke er sykdom. Det er en naturlig og nødvendig
reaksjon på tap. Det er vondt og smertefullt å ta
avskjed, men det må til. Dersom sorgen av en eller
annen grunn ikke får komme til uttrykk, kan sorg-
prosessen gå i stå, og bli en psykisk belastning som
noen ganger utløser sykdom. Eller en belastning
som virket isolerende i forhold til omgivelsene.

Fagmiljøene viste at måten vi tar avskjed med den
døde på, er viktig. De århundrelange tradisjonene
har mye livsvisdom i seg: Det å se den døde er
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viktig, og barn må gjerne være med trygge voksne
på syning. Begravelsen er viktig, det å bære kista
ut og senke den ned gjør noe med oss. Helst skulle
vi tatt opp skikken med å grave igjen grava selv.
Gjennom disse praktiske handlingene får de sør-
gende hjelp til å forsone seg med at døden har
skjedd. Det blir tydelig at det er den døde som har
gått bort, ikke vi som har forlatt den døde. Dette
får et synlig symbol når kisten senkes ned i graven.
Det blir lettere å leve videre med tapet uten å be-
breide seg selv.

Fagmiljøene pekte også på at minnetalen i gravfer-
da er viktige for å danne bilder av livet sammen
med den som er borte. Det er godt å dele denne
oppsummeringen med andre i en åpen seremoni.
Kondolansene etter dødsfallet og i gravferda hjel-

per oss til å gjenoppta kontakten med alle rundt
oss. Det blir lettere å møtes på butikken uka etter-
på, det ligger ikke noe mellom oss som er usagt og
«farlig». 
Ved kremasjon finner jordpåkastelsen sted ved av-
slutningen av handlingen. 
Som hovedregel skal kisten senkes før jordpåkas-
telsen. Menighetsrådet kan vedta at jordpåkas-
telsen skal finne sted før kisten senkes. I Bjugn har
Menighetsrådet vedtatt at jordpåkastelse skal finne
sted før senking. Kisten skal som hovedregel sen-
kes helt ned. 

Dersom det er tvil om at jordpåkastelse har funnet
sted, for eksempel ved kremasjon i utlandet, kan
jordpåkastelse foretas i forbindelse med nedset-
telsen av urnen.

Min salme Wenche Olden Moen

De første jeg lærte var; «Kjære Gud jeg har det godt». Den har jeg sunget for mine barn, og barne-
barn. Mine barn synger for sine barn. Dette er en god, lun, vakker og varm salme.

Jeg utfordrer Roar Olden til nummer 2/19.

Barnedåp på Tarva 
Lille Ask ble døpt i Tarva kapell 
den 19. januar. 

Kjære Gud jeg har det godt
Takk for alt som jeg har fått
Du er god, Du holder av meg
Kjære Gud gå aldri fra meg
Pass på liten og på stor
Gud bevare far og mor
(Og alle barn på jord)

Noen synger også et nytt 2. vers
Jeg er søvnig, jeg er trett
Ren og pen og god og mett
Tøyet la jeg pent i fra meg
vasket meg, og gikk å la meg
Under stolen mine sko
står i orden begge to

KJÆRE GUD, JEG HAR DET GODT
Tekst: Margrethe Munthe Musikk: Jackob Gerhard Meidell
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Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019
I år er det nytt valg til menighetsråd og bispe-
dømmeråd. Valgdagene er samtidig som kom-
mune- og fylkestingsvalget. Nærmere informa-
sjon om hvor valgtingene blir lokalisert og til
hvilke klokkeslett kommer i juninummeret av
Menighetsbladet. Hvert medlem av Den norske
kirke som bor i soknet og som senest i det år det
stemmes vil ha fylt 15 år, har kirkelig stemmerett.

Kommunesammenslåing har ingen innvirkning
på MR-valget. Etter kommunesammenslåingen
vil MR velge medlemmer i Kirkelig fellesråd for
nye Ørland.
(Se utfyllende informasjon om FR på side 15)
Menighetsrådet (MR) har oppnevnt en nomina-
sjonskomité som skal nominere kandidater. Det
er i tillegg anledning for andre til å levere inn
egne kandidatlister. Alle kandidatlister er satt opp
i prioritert rekkefølge. 

Nominasjonskomiteen i Bjugn er:
Ole Thomas Bientie Reiten 
Lise Lund
Magnar Magnussen
Hans Jørgen Lysø
Ida Marie Sem-Johansen

Kirkevalgansvarlig/administrativ ansvarlig i Bjugn
er: Vidar Schanke, kirkekontoret

Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens
Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by.
Den som er over 18 år eller fyller 18 år i 2019 og
er medlem i Den norske kirke kan stille til valg.
Ta kontakt med kirkekontoret innen 25. mars om
du ønsker å stille til valg til MR. Helst på e-post:
kirkekontor@bjugn.kommune.no

Hva gjør menighetsrådet?
MR leder menighetens virksomhet der du bor.
Som medlem i MR kan du ha stor innflytelse på
de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke.
Menighetens arbeid spenner over mange temaer
– bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, mu-
sikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus
og økonomiforvaltning. 
MR i Bjugn har 8 valgte medlemmer og møtes
ca. 11 ganger i året. Det må påregnes en del an-
nen aktivitet, verv og møter utenom de faste mø-
tene. Medlemmene velges for fire år.

Menighetsråd (MR)
Bestemmelser om MR finnes i Kirkelovens §§ 5-9
Her er noen eksempler på ansvarsområder i MR: 
• Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år 
• Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste) 
• Gudstjenester 
• Kirkemusikk 
• Ofringer 
• Utleie av kirken 
• Uttalerett ved ansettelser av prest, prost 

og biskop 
• Samarbeid med frivillige 
• Langsiktig planlegging av menighetens arbeid 

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende 
2. Du blir del av et kristent fellesskap 
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet 
4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud

for barn og unge 
5. Du får innblikk i og påvirker de 

demokratiske prosessene i kirken 
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt 
7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen 

og inkluderende kirke 
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt 
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke

i andre sammenhenger 
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv

Bli med! En undersøkelse blant menighetsråds-
medlemmer viste at et stort flertall trives og opp-
lever det som meningsfylt å være med i menig-
hetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller
like tilfredsstillende som de hadde forventet. 
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Kirkelig fellesråd (KFR) er et organ innen Den nor-
ske kirke, og finnes i alle norske kommuner. KFR
betegnes som en del av kommuneforvaltningen,
men er ikke en del av kommunens organisasjon
ved at det etter utskillelsen er to separate rettssub-
jekter og har hver sine folkevalgte organer. 

I og med at KFR velges av de valgte menighetsre-
presentantene er det ikke en del av Kirkevalget.
KFR settes sammen av to representanter fra hver
av de valgte menighetsrådene i kommunen. 

Biskopen oppnevner en prest. Kommunestyret
velger sin representant. Representantene velges
sammen med et tilsvarende antall vararepresen-
tanter for 4 år. Nærmere regler om valg av kirkelig
fellesråd gis av Kirkemøtet. 
Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men
uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle andre til
å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett. 

Rådet er arbeidsgiver for alle kirkens ansatte
utenom prestene og de statlig ansatte kateketene.
Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen.
KFR har sin egen «hovedparagraf» i kirkeloven (kl
§14) som sier hva som er formålet med rådet, og
hvilke oppgaver det har.

KFR Ansvar
Oppgavene fellesrådet har ansvar for, er entydig
definerte i § 14 i kirkeloven, et strategisk sam-
handlingsorgan:
• administrative og økonomiske oppgaver på 

vegne av sokna,

• å utarbeide mål og planar for den kirkelige 
virksomhet i kommunen,

• å fremme samarbeid mellom kirkelydene,

• å ta hand om interessene til sokna i forhold
til kommunen.

KFR Oppgaver
Dei viktigste oppgavene til kirkelig fellesråd er:
• bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

kirkegårder og kirkeinventar, 

• skaffe og drive kirkekontor (også prestekontor), 

• å skaffe lokale, utstyr og materiell til 
konfirmasjonsundervisninga - også legge til rette
for konfirmanter med særskilte behov 
(se universell utforming),

• å ha arbeidsgiveransvar for de som er lønna
over fellesrådsbudsjettet 

• opprette og legge ned stillinger, tilsette og si 
opp arbeidstakere, ansvar for arbeidsmiljø

KFR og kommunen
En hovedoppgave for kirkelig fellesråd er å utvikle
gode relasjoner og gode rutiner i forhold til kom-
munen, som har et finansielt ansvar for kirka (ref.
kl § 15). Paragraf 15 sier hva kommunen plikter å
bevilge penger til, men det står lite eller ingenting
om nivået på bevilgningene. Budsjettarbeidet,
med planar for kirkelig virksomhet, som viser kva
kirka trenger av ressurser, er dermed trulig den
viktigste fellesrådsoppgaven i forhold til kommu-
nen.

Kirkelig fellesråd (KFR)

MENIGHETSRÅDET INFORMERER
Møtene avholdes vanligvis i møterom
Tinbua i Bjugn rådhus kl 14.30 - 17.00
Følgene møtedatoer er bestemt
19. mars – 9. april – 14. mai – 16. juni

Hva skjer i Menighetsrådet?
Vi nevner noen saker fra høst/sommer 2018
• Drop-in bryllup
• Juleaften gudstjenester
• Country Gospelkonsert utleie av kirke
• Konfirmasjoner 2019 – fastsetting datoer
• Høring ny kirkeordning 
• Evaluering av sommerens gudstjenester
• Konfirmasjonsundervisning valggrupper 

organisering og økonomi
• Godkjenning av revidert regnskap 2017
• Tilsetting trosopplærer/menighetspedagog
• Innsettelse av Daniela Štrbková
• Førjulskonsert i Jøssund kirke – 

Børge Pedersen 
• Revidert budsjett 2018 MR/FR
• Budsjett 2019 MR/FR
• Kirkeorgel Jøssund kirke
• Valg av leder og nestleder MR/FR for et år
• Frivilligmarkering
• Møteplan 2019
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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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Hold hodet kaldt og hjertet varmt

Jøssund og Bjugn helselag har gitt 6000.- kr. til
anskaffelse av hjertestarter for Jøssund kirke.
Tilbudene er mange og prisene enda flere.
Opplæring er viktig før hjertestarteren settes
opp.

Sølvi Fjærli, som til daglig jobber på ambulanse-
stasjonen på Ørlandet, har holdt en tydelig og
viktig opplæring for kirkestaben med de viktigste
grunnprinsippene for førstehjelp samt innføring i
bruk av hjertestarter. Dette kan bidra til å løse
alt fra små problemer til å kunne redde liv. 

Førstehjelp og Hjerte-lunge-redning (HLR) eller
gjenoppliving er en førstehjelpsmetode for folk
med hjertestans eller i noen tilfeller respira-
sjonssvikt. Metoden har til hensikt å holde et mi-
nimum av en persons blodsirkulasjon i gang til
mer avansert behandling kan finne sted. Denne
metoden blir brukt når en skal gripe inn ved liv-
løshet. 

Det kan være enkle oppgaver og ikke minst
emosjonell førstehjelp. Det kan være mange fø-
lelser i sving i f. eks. en begravelse. Da er det
viktig å holde hodet kaldt og hjertet varmt.

Hjertestarter er et viktig verktøy når det oppstår
hjertestans. Hjertestarteren sier tydelig ifra om
når den skal brukes. Terskelen for å bruke hjer-
testarter er nå betydelig lavere for staben.  

Nyttige tips for alle:
- I pengeboka eller telefoncoveret:  Lim inn en

lapp i med opplysning om hvilke medisiner
du bruker

- I smarttelefonen: Last ned Appen: Hjelp 113
(dette er gratis)

Ved hjertestarteren blir det satt opp en første-
hjelpsplakat og nødplakat som er en enkel veivi-
ser for viktig informasjon.

Takk til Jøssund og Bjugn helselag for viktig bi-
drag.

VSch

kartverket.no

for Jøssund kirke

Fortell hva det gjelder og si følgende:
Min posisjon er:
63 grader 51 minutter 41 sekunder nord
9 grader 48 minutter 35 sekunder øst

Min vegadresse er:
DIGERNESVEIEN 10 i BJUGN

Mitt sted er:
Jøssund kirke

Min matrikkeladresse er:
82/26 i BJUGN

Min UTM-posisjon: Sone 32V Ø 539799 N 7081831
Min posisjon i desimalgrader: N63.8615° - Ø9.8097°

HJERTESTARTER TIL JØSSUND KIRKE
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Endelig er vi på vei mot vår. Etter en lang og deilig
vinter med skiføre og snø i akebakkene, med skik-
kelige snøskavler langs veien skal det nå bli deilig
med grønne marker og spirer som dukker opp fra
jorda. Fuglene kvitrer høyere og trekkfuglene be-
gynner å komme tilbake. Våryre dyr og fugler, og
kanskje også mennesker. I tillegg kommer den
«deilige dritt lukta», som min oldefar kalte «natu-
rens egen parfyme». Dette er en deilig tid! Lysere
morgener og lengre dager gjør så utrolig godt for
både sjel og sinn. Våren er en flott tid til å komme
seg ut i naturen og se alt det flotte som Gud har
skapt. Det er også en ekstra fin tid til å bli kjent
med nye mennesker og pleie gamle vennskap.
Inviter noen på en tur i Lunden, eller Kopparen,
eller et annet sted ute, ta med en termos med kaf-
fe, te eller kakao og en pakke kjeks, og ta en god
prat. Det å ta den gode samtalen gjør så utrolig
godt og er en flott måte å skape vennskap.

Hva med å invitere med deg/dere en tilflytter på
tur og introduser dem til den lokale naturen, og

vis dem hvor åpne og imøtekommende vi er.
Kanskje du får en ny venn for livet.

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 jeg har face-
booksider som dere også kan bruke for å komme i
kontakt med meg.

Jeg ønsker dere alle en herlig vår!

Diakonens hjørne

www.facebook.com/Diakoneniorlandogbjugn - telefon: 905 21 235

Nyoppusset sakristi i Bjugn
Sinnasnekker’n!
- Jeg lovte for en god stund siden at jeg alltids
skulle klare å pusse opp sakaristiet med moderne
kjøkken i Bjugn kirke på noen ettermiddags-
stunder. Jeg er jo vant med dugnad og hatt mye
glede i å være en del av en dugnadsgjeng med
oppussing i Ervika, sier Wegar Stranden. – Men
har jeg en jobb med utkjøring av drivstoff. Her der
det kundene og bestillingene som styrer arbeids-
dagen. Å begynne på et prosjekt for så å måtte la
det stå halvferdig er ikke min stil. 
Men så kom «sinnasnekker’n» - i dette tilfelle min
kjære kone Gunn Kari, som tok ansvar. – Nå tar
du ei uke ferie, Wegar. Jeg blir med så ordner vi
dette på noen dager. Det er alltid trivelig å gjøre
noe sammen! - Man lytter jo på fruen, sier Wegar.

«Tid for hjem» ble modell for oppussingen. Fire
lange intense dager. Men resultatet ble utrolig bra.

-
Det er veldig trivelig å se at kirkeutvalget har kjøpt
inn nytt utstyr til skuffer og skap. Det forteller at
de setter pris på det nye kjøkkenet, sier Wegar.
Gunn Kari berømmer den tidkrevende «pjung-
linga» med å berge og tilpasse taklistene for gjen-
bruk. De er ikke akkurat handelsvare i dag. Mye
pirk ble det også å sparkle alle sprekker og sår i
vegger og tak med Acryl. – Vi syntes panelet er
spesielt og viktig å ta vare på sier de begge. En an-
nen utfordring var å få plass til brannslangen på
trommel inni høyskapet. Men vi klarte det!
Takk til Wegar og Gunn Kari Stranden for god
innsats med flott resultat. 
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Konfirmantleir 
Vi har hatt det artig 

Konfirmantene har skrevet ned inntrykk fra konfir-
masjonsleiren 2019 på Mjuklia.  I bestillinga til ar-
tikkelen var det en føring: «Det blir aldri for få
ord»… Dette ble tatt til følge…

• Vi har hatt innholdsrike dager

• Vi har hatt litt undervisning

• Vi har vært i samhandlingsløypa, tatt zip-line,
klatret i klatreveggen, stablet bruskasser (årets
rekord er 24 bruskasser på ujevnt underlag),
skutt med luftgevær og spilt gigafotball

• Vi har kost oss i gapahuken

• Vi har hatt sporløype med ulike poster inne

•Vi har kost oss med leker og utfordringer på 
underholdningskvelden.

• Presten Ole Thomas har rappet tekstene 
konfirmantene skrev,

• Vi har skrevet gode ord til hverandre og vi 
har hatt korssamlinger

• Vi har også blitt litt bedre kjent med hverandre
og oss selv

• Vi har feiret gudstjeneste og spist masse 
god mat.

Konfirmanter 2019

Rapperpresten

Høyt henger de, 
men sure er de slettes ikke!
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TELEFONER
Bjugn kirkekontor (sentralbord)    72 51 95 60

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

Kirkeverge
Inger Sofie Murvold Knutsen . . . . . 984 89 470
Sokneprest 
Ole Thomas Bientie Reiten . . . . . . . 922 13 061

Vakttelefon - for hele Fosen . . . . . . 917 19 189

Menighetsrådssekretær
Vidar Schanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 14 264

Kapellan
Daniela Štrbková . . . . . . . . . . . . . . . . 405 66 598
Trosopplærer
Randi Kristine Bugten . . . . . . . . . . . . 926 42 162
Diakoniarbeider Ørland og Bjugn menigheter
Larisa Margrethe Ross Sagranden   905 21 235
Kontorsekretær
Vivian Skogø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 03 798
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 
Guri Opøien Jakobsen . . . . . . . . . . 991 15 241
Kirketjener - Tarva
Vidar Schanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 14 264

Trofasthet og troskap i 155 år
Foreningen ble stiftet St. Hansaften i
1863. Av notater gjennom mange
av disse årene, går disse orda igjen:
Trofasthet - troskap. Vi leser om en
som var medlem fra sin konfirma-
sjon til sin død, dvs. 70 års trofast
arbeid.  Programmet på forenings-
møtene var som i dag: andakt, sang,
lesing av Misjonstidende, kollekt og
kaffe. Men i tillegg leser vi at de
kjøpte inn ull, som ble kardet,
spunnet og strikket votter og strøm-
per av, som igjen ble utloddet på
den årlige basaren.

Ved 120-årsjubileet skrev Einar Follestad: «Ikke
all virksomhet kan se tilbake på så lang arbeids-
dag. Ja, en virkelig stor dag er det! Neste jubi-
leum? Det vet alene Gud. Vi får bare arbeide så
lenge Gud gir oss kraft og nåde til det.»

De som var medlemmer ved 120- årsjubileet, le-
ver ikke lenger. 35 år er gått siden. Men Gud har
gitt «kraft og nåde» til at nye har fått fortsette den
lange tradisjonen for bygda, som de fikk tro for å
starte i 1863.                                                                                                 

I år, i foreningens 155. år ser vi oss nødt til å legge
ned. Trist? Jo visst, men la oss nå takke for alle
som trofast har holdt foreningen oppe i 155 år. Og
vi som nå setter sluttstrek, får også takke for at vi
fikk være med, og for den velsignelsen fra Gud
som vi har fått tatt del i gjennom dette arbeidet.                                                                                     

For Eide og Skavdal misjonsforening, Marit
Gjønnes Stranden

Eide og Skavdal misjonsforening legges ned
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Lei av å være ugift? 

Bjugn menighet vurderer å tilby DROP-IN VIGSEL
31. august 2019. Erfaringene fra 2018 hvor dette
ble gjennomført 1. september i Hegvik kirke var
entydig positive. For alle.

Her er et par utsagn fra nygifte i 2018:
-  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. 

- 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 se-
remoni og personlig tale som rørte oss begge! 

Det eneste du trenger er en partner som vil gifte
seg med deg. Før dere kan gifte dere, må dere
skaffe prøvingsattest. Den enkleste måten er å gå
inn på den selvforklarende websiden: www.skat-
teetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekte-
skap/i-norge/veien-til-ekteskapet/

Tenk litt på det. Vi kommer tilbake med flere de-
taljer i neste nummer av menighetsbladet

Garborg fikk sagt det på sitt vis – en gartner jeg
traff for noen år siden sa det på et annet vis da
han sukkende utbrøt: - Jeg blir så sliten av våren.
Det skjer jo så mye, og så skjer jo alt så fort!

Jeg kan på en måte forstå hva han mente. Våren
her ute ved kysten oppleves tidligere og mer in-
tens enn våren for oss som kommer fra innlandet,
eller «inant», som det gjerne heter. Og nå er vå-
ren i full gang. Sporene av elgklauver på plena er
for lengst borte, og skjæra i nabotreet har travle
dager med husbygging.

Jeg undrer meg fortsatt på om det var denne tju-
veradden av ei skjære som stakk av med solbril-
lene jeg la fra meg på hagebordet sist sommer.
Jeg hadde et ærend inne, og da jeg kom tilbake
var solbrillene mine plutselig søkk vekk. Etter en
liten leteaksjon oppdaget jeg ei skjære som flak-
set av sted og på plenen så jeg noe blinke. Der lå
jammen brillene mine! Det ble nok for besværlig
å få dem opp i reiret. Uansett blir det spennende
å se om jeg får ha solbrillene mine i fred i år.

Jeg er også spent på de første grønne spirene i ha-
gen blir «rådyrmat» slik som de ble i fjor. Jeg un-
ner dyrene maten, men skulle gjerne hatt tulipa-

nene i fred. Blomstene som etter hvert dukker
opp fra jorden er viktige – ikke bare for hageeier-
nes trivsel, men også for insektenes eksistens.
Forskerne har lenge advart mot insektdøden.

Min trøst som hageeier er at jeg kan gjøre en al-
dri så liten innsats for å redde insektene, for som-
meren for eksempel ved å så blomsterengfrø. Da
kan jeg nyte synet av en flott blomstereng hele
sommeren, mens insektene får et eget område å
boltre seg på.

Herved er ideen sådd. Nyt vårdagene!

Brit Ward Engdahl

«Å nei, for himil rein og klår. Å sæle meg, nu er det vår»
(Arne Garborg)
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BJUGN KIRKE

Gravferd/Bisettelse
Torbjørn Peder Lien
Geert De Geus (Bjugn sykehjem)
Knut Inge Nebb
Astrid Johanne Tinbod
Kjell Furunes
Kåre Knutsen
Gerd Brandvik
Olav Annar Renolen

HEGVIK KIRKE
Dåp
Maiken Grøntvedt
Liam Stormo Tårnesvik

NES KIRKE
Gravferd/Bisettelse
Else Johanne Schanke

JØSSUND KIRKE
Dåp
Lavrans Jensen Rømmen
Eline Martinsen Nygård
Christine Meyer Leikvang

Gravferd/Bisettelse
Solveig Johanne Kvalvik
Hallgeir Fosseng
Tor Olden Henriksen
Gudleif Havdal
Øystein Nygård
Jørgine Marie Aune
Laila Bye

TARVA KAPELL
Dåp
Ask Vågø Garseg 

Kirkelige handlinger

23. november 2018 – 1. mars 2019

BJUGN MENIGHETSHUS
Utleie

Huset kan leies til minnesamvær, selskap, kurs og
møter. Passer til små og store grupper.
Ta kontakt med kirkekontoret tlf. 984 89 470

Utgiver: Bjugn Menighet

Ansv. red.: Vidar Schanke

Økonomi: Bjugn kirkekontor

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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GUDSTJENESTER I BJUGN SOKN
SØNDAG 24. mars  Maria budskapsdag
Hegvik kirke  kl. 11:00    v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

SØNDAG 31. mars  3. søndag i fastetiden
Jøssund kirke  kl. 11:00    v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

SØNDAG 7. april  4. søndag i fastetiden
Bjugn kirke  kl. 11:00    v/kap Daniela Strbkova

SØNDAG 14. april  Palmesøndag
Ørland kirke       kl. 11:00    Påskevandring med sang og musikk 

v/spr Ola Garli og Spr Ole Thomas Bientie Reiten

TIRSDAG 16. april  Nattverdgudstjeneste
Bjugn helsesenter  kl. 17:30    v/ spr Ole Thomas Bientie Reiten

TORSDAG 18. april  Skjærtorsdag
Tarva kapell  kl. 12:00    v/spr Ole Thomas Bientie Reiten
Jøssund kirke  kl. 19:00   v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

FREDAG 19. april  Langfredag
Bjugn kirke  kl. 11:00    v/kap Daniela Strbkova

SØNDAG 21. april  Påskedag
Hegvik kirke kl. 11:00    v/kap Daniela Strbkova

SØNDAG 28. april  2. søndag i påsketiden
Nes kirke  kl. 11:00    v/spr Ole Thomas Bientie Reiten - 6-åringer 
Bjugn kirke kl. 16:00   v/spr Ole Thomas Bientie Reiten - 6-åringer 

SØNDAG 5. mai  3. søndag i påsketiden
Jøssund kirke  kl. 11:00    v/spr Ole Thomas Bientie Reiten - 6-åringer 

SØNDAG 12. mai Ingen gudstjeneste i Bjugn
FREDAG 17. mai  17. mai
Hegvik kirke  kl. 11:00  v/kap Daniela Strbkova

LØRDAG 18. mai  Konfirmasjonsgudstjeneste
Hegvik kirke  kl. 10:00  v/spr Ole Thomas Bientie Reiten
Hegvik kirke  kl. 12:00    v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

SØNDAG 19. mai  5. søndag i påsketiden - Konfirmasjonsgudstjeneste
Jøssund kirke  kl. 11:00    v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

LØRDAG 25. mai  Konfirmasjonsgudstjeneste
Nes kirke  kl. 11:00    v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

SØNDAG 26. mai  6. søndag i påsketiden
Bjugn kirke  kl. 10:00    v/spr Ole Thomas Bientie Reiten
Bjugn kirke  kl. 12:00    v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

SØNDAG 2. juni  Ingen gudstjeneste i Bjugn

SØNDAG 9. juni  Pinsedag
Hegvik kirke kl. 11:00    v/kap Daniela Strbkova

Mandag 10. juni  2. pinsedag
Kopparen kl. 12:00    v/spr Ole Thomas Bientie Reiten - Friluftsgudstjeneste



FOSEN TRYKKERI AS

INFORMASJON

Tårnagenter

Tårnagentmannskor

Spennende oppdrag!


