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God Sommer!God Sommer!



«Alt flyter», sa den greske filosofen Heraklit en
gang rundt 500 år før Kristus. Med det prøvde han
å forklare hvordan alt forandres. Det er som om
alt som skjer flyter ned en elv, og man kan ikke gå
ned den samme elva to ganger. Det er ikke van-
skelig å si seg enig med Heraklit. Alt flyter. Alt for-
andres. Noen ganger til det bedre, noen ganger til
det verre. 

I møte med Heraklit sine ord kommer jeg til å ten-
ke på hva vi gjør i kirken. Mennesker kommer
innom i alle livets faser. Barn døpes. Konfirmanter
blir bedt for. Brudepar blir bedt for. Døde blir
overgitt i Guds hender. Årlig er flere tusen innom
kirkene i Bjugn på gudstjenester der vi ber for ver-
den, bekjenner vår synd og blir sendt ut igjen med
Guds velsignelse friskt i minnet.

Kirken er langt fra fremmed for Heraklits tanker
om at «alt flyter». Faktisk ligner disse tankene på
en av tekstene som ofte leses i begravelser. «Alt
har sin tid, det er en tid for alt som skjer under
himmelen» (Forkynneren kap. 3.). 

Vi kommer aldri unna det faktum at «alt flyter», alt
forandres. Vinter, vår, sommer og høst. Barndom,
ungdom, voksenliv, alderdom. Men vi trenger
også noe som står fast. Et holdepunkt. Det er
mange ting som kan være slike holdepunkt.
Håndfaste ting som familie og venner. Eller min-
dre håndfaste ting som verdier og saker eller prin-
sipper vi ser på som gode og viktige. 

Jeg har selv mange slike holdepunkter, men jeg
har enda til gode å finne et bedre holdepunkt enn
Gud. Guds løfter til oss er at noe står fast, selv når
det oppleves som om alt flyter. Vi er Guds barn.

Dette står fast, det forandres ikke og det flyter ikke.
Dette forandres ikke av store og små forandringer i
livet. 

I kirken holdes vi fast i dette hver gang vi samles.
Barna som døpes får høre at «den allmektige Gud
har gjort deg til sitt barn». De to siste helgene har
jeg gjentatt disse ordene til 51 konfirmanter: «Du
er fremdeles Guds barn». Til sommeren skal
mange forelskede par gi hverandre sitt ja og bli
bedt for. Og nesten ukentlig fylles kirker i Bjugn
av mennesker som i sorg overgir sin kjære i Guds
nådige hender. 

Det jeg liker aller best med å være prest er å få si
velsignelsen. Å velsigne er å gi noe godt. Jeg ten-
ker på velsignelsen som en matpakke. Det er noe
du kan ta med deg ut i livet. En påminnelse om at
selv om alt flyter, så er det alltid noe som står fast:
Guds kjærlighet. 

Så, her kommer den, matpakken til sommerferien:

Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt
ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren
løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred.

God sommer!
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KIRKEKONTORET I SOMMER
Åpningstid: tirs 10-14, ons 10-13.30 og 
tors 10-14.

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

Organisten spiller fra 13:00

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

Jøssund kirke Tirsdag 2. juli 12:00-15:00 
Organisten spiller fra 13:00

Hegvik kirke Tirsdag 2. juli 12:00-15:00

Hegvik kirke Onsdag 3. juli 12:00-15:00 
Organisten spiller fra 13:00

Nes kirke Onsdag 3. juli 12:00-15:00

Nes kirke Torsdag 4. juli 12:00-15:00 
Organisten spiller fra 13:00

KYSTKULTURGUDSTJENESTE
Friluftsgudstjeneste søndag 11. august kl 11.00
på Veteranbåtkaia v/spr Ole Thomas Bientie
Reiten.

JØSSUND KIRKE 22. august kl. 19:00
Innvielseskonsert av det nye orgelet med 
Knut Reiersud og Iver Kleive.

FAMILIEDAG PÅ TARVA 
Gudstjeneste i Tarva kapell søndag 01. septem-
ber kl. 12.00 v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

Ferge fra Dybfest 10.00, retur fra Tarva 16.40
eller 18.10

FORMIDDAGSTREFF
Høstens første formiddagstreff er onsdag 
4. 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.

50-ÅRS KONFIRMANTER 
• Jøssund kirke søn. 25. august kl. 11:00
• Nes kirke søn. 22. september kl. 11:00  
• Hegvik kirke søn. 15. september kl. 11:00 
• Bjugn kirke søn. 29. september kl. 11:00  

Hva skjer?

TELEFONER
Bjugn kirkekontor (sentralbord)    72 51 95 60

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

Kirkeverge (fung)
Karen Lervik Stai . . . . . . . . . . . . . . . . 938 91 841
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 (permisjon) 413 37 775
Kirketjener 
Guri Opøien Jakobsen . . . . . . . . . . 991 15 241
Kirketjener - Tarva
Vidar Schanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 14 264
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Randi Kristine Bugten kom med et nysgjerrig
blikk inn i jobben som trosopplærer 1. oktober
2018.

- Jeg har en allsidig utdanning og jobberfaring
som har gitt meg innblikk i veldig mye, sier
Randi. – Men å jobbe med undervisning, spesielt
for barn og unge var helt nytt. Jeg må innrømme
at det var med en betydelig spenning og nervø-
sitet jeg gikk inn i oppgaven. På kirkekontoret
fikk jeg mye informasjon og tilbud om erfarings-
overføring, men med klar beskjed om at: «Finn
din måte å løse oppgavene på!». 

Randi har skolering innen elektro og elektronikk,
økonomi og administrasjon, IT og systeminforma-
sjon. – Sjøl om jeg har Bachelor i de siste fagene
skjer det ufattelig mye i et hurtig tempo, men alli-
kevel nokså relevant med oppgavene på kirke-
kontoret. Den største utfordringen var nok å bli
kjent med planverk og metode og å kunne bruke
de verktøyene som er tilgjengelig. Det er utviklet
utrolig mange gode undervisningsprogram som er
tilgjengelig i en egen ressursbank.  

Jeg følte behov for å få mer oppdatert kompetan-
se og valgte å flytte til Ringerike. Jeg var blitt fri
og frank og startet på studier i IT og systeminfor-
masjon ved Universitetet i Sør-Øst Norge.
Spennende, men krevende studium. Det er spen-
nende å endre kompetanse, det gjør at en blir
modigere og gjør det lettere å ta nye utfordringer.
I tillegg til trosopplæring jobber jeg med økono-
mi, konteringer, har ansvaret for kirkevert- og an-
daktslister. Alle de store og små detaljene må jo
gjøres… 

Jeg har jobbet i flere ulike service jobber med fo-
kus på kundeservice. Deriblant jobbet jeg i 1 år
for Xerox i Dublin, Irland som teknisk kundevei-
leder, en slags hjelpesentral for brukere av kopi-
maskiner. Er det dette vi kaller for «Teknisk sup-
port»? – Ja, og der måtte vi bruke både kløkt og
motivasjon for å løse gjenstridige maskiner som
oftest stoppet grunnet brukerfeil. En veldig ok
jobb, men da avdelingen skulle flytte til India
hoppet jeg av. 

Barn og foreldre kan vel også betraktes som
«kunder»? – Ja, og det er viktig å tenke at vi er til-
bydere, vi skal ikke dytte på barn og unge me-
ninger, men skape grunnlag for egne tanker, me-
ninger og erfaringer som kan være en plattform
videre i livet.

På fritiden liker hun å farte rundt på fjelltoppturer
med venner, holde på med diverse håndarbeid
og jobbe i hagen. Det er viktig med nærhet til na-
turen, der føler jeg meg i kontakt med Gud. God
helse kommer med på kjøpet. – Da jeg bodde på
Ørlandet var jeg aktiv i bibelgruppe. Da jeg flyt-
tet til Høybakken etter studier sommeren 2018
var det derfor naturlig å begynne i bibelgruppe
her. Her ble jeg kjent med mange voksne, hygge-
lige, gode mennesker hvor trygghet og kunnskap
forenes. 

Men du har ikke jobbet mye med barn og unge
før, hvordan har du opplevd ditt første halvår
som trosopplærer? – Det er så mange medarbei-
dere som vil at jeg skal lykkes. Det er ufattelig
mye planlegging og detaljtenking før et breddetil-
tak (f. eks 4-årshelg) er gjennomført. I alle ledd i
staben, foreldre og frivillige har det vært mange
gode råd og klapp på skuldra. Jeg ble kasta ut i 4-
årssamling etter 4 dager i jobben, det var rimelig
hektisk, men jeg skjønte nokså fort at dette er en
viktig og nyttig jobb. Å se reaksjoner og refleksjo-
ner på såpass unge mennesker, og reflektere sam-
men med dem, søsken, foreldre og besteforeldre
om det vi holder på med gir energi. Etter ei lang-

Om å finne sin plass
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helg med mange deltakere er kropp og sjel rime-
lig tom, men det er allikevel ei god følelse. Etter
et par dager begynner hodet å evaluere, gruble
og lage forbedringer til neste runde. 

Du sier at du har «funnet din plass»?  - Jeg føler
jeg har funnet drømmejobben, dette er en utrolig
artig og ikke minst viktig jobb som gjør at jeg
kan være med å videreføre kristen tro og tradi-
sjoner i lokalsamfunnet vårt.  Å kunne jobbe
med barn og unge i kirka hvor vi får fram at alle
er «bra nok», lærer dem å reflektere om etiske
verdier, legge til rette for å sette ord på tro og
Gud. Også de unge må finne sin plass…

Diakonen deler
Det tydeligste vårtegnet jeg kjenner til er det her-
lige synet av løvetann, med sin nydelige gule
farge, som dukker opp overalt. Blomster som
tross harde kår, dårlig jord og bitende kulde
kommer trofast opp igjen hvert år. Det er et tegn
om at våren er ankommet og sommeren er i an-
marsj. 

Jeg gleder meg over krokusen som blomstrer,
over grønnfargen som sprer seg i landskapet og
over synet av alle bøndene som kjører rundt på
traktorene sine og sår – og senere høster – slik at
vi kan få lokale og kortreiste grønnsaker på mat-
bordet hjemme.

Ute dukker det opp barn og unge som nyter den
lange deilige våren og sommerkveldene. Det er
akkurat som om vi mennesker kommer ut av
hiet, livner til og blomstrer, akkurat som Guds
skaperverk gjør. Jorder og åkrer våkner til til liv
og er «plutselig» grønne. Det blomstrer og yrer
av fugleliv og insekter i luften. 

Jeg går på plenen med bare føtter,
Solen steker og himmelen er blå,
Jeg hører fuglesang i det fjerne,
Og tenker på hvor deilig livet er nå. 

(Ukjent forfatter)

Sommerens utfordring til deg er å bruke litt tid
på å huske at du er god nok akkurat som du er,
og til å hjelpe andre å huske på det samme. Du
er best på å være deg selv, og da er det også vik-
tig at vi aksepterer både oss selv og andre for
den de er.

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

Varme ønsker om en herlig sommer til dere
alle!

BJUGN 
BILSERVICE AS
Telefon 924 21 132

www.facebook.com/Diakoneniorlandogbjugn
www.facebook.com/bjugnmenighet/

Telefon: 905 21 235
E-post: Diakonen@bjugn.kommune.no

Orgelinnvielse
JØSSUND KIRKE

Torsdag 22. august kl 19:00

Konsert med
Iver Kleive og Knut Reiersrud

Billetter kr 250 • Forhåndssalg : 
Bjugn kirkekontor - tlf 72 51 95 60 

eller kirkekontor@bjugn.kommune.no
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Bakerst rad fra v.: Eddie Johnsen, Marius Østheim, Fredrik Wahl Ottesen, Kasper Adsen Utstrand.
Midterste rad fra v.: Lucas Sandmo, Jens Emil Moen, Mats Oleander Aastø, Henrik Galamiton Håbrekke,
Gabriel Danielov Zhelezov. Fremste rad fra v.: Sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten, Joacim Endre
Moen, Hedda Rosø Melum, Malin Krokvik Strandheim, Sunniva Lund Sundet, diakonarbeider Larisa
Margrethe Ross Sagranden. Foto: Bjørn Hanssen

Jøssund kirke 19. mai

Bakerst rad fra v.: Sivert Mørch Kirknes, Renats Rozensteins, Johannes Foshaug Antonsen, Elias Sjøli, Erik
Hay Ulset. Midterste rad fra v.: Maria Hårstad Leikvang, Elene Lindbak Olden, Albert Hundeide Jenssen,
Tina Sjøli Rasmussen, Even Margido Kilaas Selbæk, Thea Elise Johansen Strandheim, Armando Karim Lysø,
Siri Groven Nebb, Daniel Johnsen. Fremste rad fra v.: Diakonarbeider Larisa Margrethe Ross Sagranden,
Victoria Malene Størseth, Amanda Christine Steen, Jonas Solem, sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten.
Foto: Bjørn Hanssen

Jøssund kirke 19. mai 

Hegvik kirke 8. mai Hegvik kirke 18. mai 
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Bakerste rad fra v.: Ole Kristian Ulvik Hyllmark, Knut-Marius Rødsjø, Fredrik Espeland-Weisser. Midterste
rad fra v.: Christer Ulvestad Guldteig, Borghild Eide Fremstad, Sunniva Maaø Turbekkmo, Andreas
Skogstad-Rørdal, Mathias Breivold Finseth, Bo Fredrik Braa, Preben Finseth Brandvik, Alexander Aure
Rødsjøsether. Fremste rad fra v.: Sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten, Elise Nøstan Ulvestad, Kimberly
Sellæg, Live Nesje Kildal, Sofie Ulset, diakonarbeider Larisa Margrethe Ross Sagranden. Foto: Bjørn Hanssen

Fra v.: Larisa Margrethe Ross Sagranden, Nikolay Wigdahl, Hannah Marcelie Nilsen, Lucas Berg Steen, Erle
Sofie Schanke-Rønning, Rikke Monstad Lund, Sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten. Foto: Bjørn Hanssen

Nes kirke 25. maiNes kirke 25. mai 

Bjugn kirke 26. mai Bjugn kirke 26. mai 



Strandveien • Bjugn  •  Tlf 72 52 81 05
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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
www.bjugn.kommune.no

Bilsenteret Bjugn AS
Telefon 72 52 05 30

Service- og 
opprettingsverksted

Strandvn 10
7160 Bjugn  
Telefon 72 52 87 00
tannlege.olden@online.no

Telefon 400 01 170



BOTNGÅRD • TLF 72 52 86 40
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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

SKOLESTARTERHELG
I slutten av april og begynnelsen av mai ble det
arrangert skolestarterhelg for alle som er født i
2013. Til sammen var det 13 skolestartere som
deltok, fordelt på Bjugn kirke, Jøssund kirke og
Nes kirke.

Skolestarterne hadde en førsamling hvor de fikk
høre historien om Sakkeus, og vi pratet om det å
begynne på skolen. Vi laget ting, lekte oss og for-
beredte oss til Gudstjeneste. Vi koste oss også
med litt mat, måltidsfelleskapet er et av de viktig-
ste symbolene for aksept og samhold.

I Jøssund måtte førsamlinga på lørdag avbrytes
fordi vi fikk installert nytt orgel, og de måtte ha
arbeidsro, men vi fortsatte i god tro på søndag
morgen, og det ble til slutt en flott skolestarter-
helg for store og små. 

Vi fortsatte med miljøprosjektet som mange var
med på som 4-åringer, mon tro hvor det ble av
bollen i plastposen? Både i Bjugn og på Jøssund
var både posen og bollen borte, og vi spekulerte
fælt på hva som kunne ha skjedd, sikkert reven,
eller kanskje en hund som har gravd den opp
konkluderte vi til slutt. Miljøprosjektet har vi for å
skape bevissthet rundt det at vi mennesker er satt
til å forvalte jorden og det som Gud har skapt.
Under gudstjenesten fikk skolestarterne være
med som medliturger, de sang velkomstsang, ten-
te lys og vi ba bønn for hver enkelt barn. Helt til
slutt fikk de boka «TRE I ET TRE».

Bilder på 
baksiden av
bladet!

Inger Sofie Murvold Knutsen sluttet som kirke -
verge i Bjugn 1. mai.

Kirkeverge i Ørland, Karen Lervik Stai, er i perio-
den fram til sammenslåingen ved nyttår, også
fungerende kirkeverge i Bjugn og prosjektleder
for sammenslåingen av fellesrådene. Det betyr at
hun nå har noen faste dager på begge steder.
Tirsdager er fast i Bjugn, mens onsdagene er
stabsmøtedag begge steder. Torsdag er fast
Ørlandsdag. På mandag og fredag, vil det variere
noe.

Kontoret i Bjugn er åpent: 
Tirsdager 1000 - 1400
Onsdager 1000 - 1330
Torsdager 1000 - 1400

Kirkekontoret har i likhet Bjugn kommune gått
over til mobil telefonløsning. 

Hovednummeret: 72 51 95 60 gjelder fortsatt,
innringer blir da automatisk koblet over til det
nye systemet. Se også telefonoversikten i
Menighetsbladet.

ENDRINGER I BEMANNINGEN VED BJUGN KIRKEKONTOR
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DIN STEMME TELLER
Er du en av de 3,7 millionene som er medlem i
Den norske kirke? Da er din stemme viktig i
Kirkevalget! Når du stemmer gir du en tommel
opp til din lokale menighet, og du er med på å be-
stemme hvem som skal lede den framover.

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett ut uten
Kirken? Hvordan ville landet vårt vært uten en fol-
kekirke? Hvordan vil du at kirken skal være? Ved
Kirkevalget 8.og 9. september har du mulighet til å
påvirke. Samtidig som kommunestyre- og fylkes-
tingsvalget holdes, kan du også stemme fram
hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og
nasjonalt nivå. Det skjer i et lokale rett i nærheten
av kommunevalget. Eller du kan forhåndsstemme
fra 12. august til 6. september. (På Bjugn kirkekon-
tor tirsdag, onsdag og torsdag fra kl 1000 – 1330)

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandi -
dater til menighetsrådet og til bispedømmeråd og
Kirkemøtet. 
Bjugn menighetsråd: Nominasjonskomiteen har
bestått av Magnar Magnussen (Ervika), Ida Marie
Sem-Johansen (Oksvoll/Botngård), Lise Lund
(MR/Vallersund), Hans Jørgen Lysø (Lysøysundet)
og Ole Thomas Bientie Reiten (Sogneprest/
Botngård). Administrativ valgleder: Vidar Schanke
Til Menighetsrådet i Bjugn skal det velges 8 faste
og 5 varamedlemmer. 22 personer har sagt ja til å
være kandidater. Dette er et flertallsvalg, der du
blant annet har mulighet til å gi kandidater en eks-
trastemme. 
Bispedømmeråd og Kirkemøtet har tre lister:
Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen
folkekirke lister. Dette er et forholdstallsvalg, der
det endelige rådet avspeiler både hvor mange
stemmer den enkelte liste og også den enkelte
kandidat fikk.

Fra juss til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid
spenner over mange temaer. Det kan være barne-
og ungdomsarbeid, juss og økonomiforvaltning,
ansettelser, gudstjenester, miljø og rettferdighet,
omsorg, musikk og misjon. 

Første uka i august får alle medlemmene i Den
norske kirke tilsendt et valgkort og en brosjyre om
valget. Følg med i postkassa, møt opp og stem!  

Les mer om begge valgene på
www.kirken.no/bjugn eller www.kirkevalg.no
Godt valg!

Nominasjonskomiteens liste Bjugn menighetsråd:
Hans Otto Stjern, Jøssund
Eva Mari Bratland, Bjugn
Lise Guttelvik, Bjugn
Lise Johanne Lund, Vallersund
Torill Madsø, Lysøysundet
Anders Marøy, Oksvoll
Torill Bakken, Bjugn
Ivar Hellem, Oksvoll
Inger Lise Leseth, Bjugn
Wenche Lysø Mikkelsen, Lysøysundet
Roar Olden, Lysøysundet
Ingar Hellem, Oksvoll
Lars Braa, Vallersund
Anne Grethe Antonsen, Lysøysundet
Arnt Kjøl, Vallersund
Siri Wold, Bjugn
Kari Ottesen, Vallersund
Dagfinn Andresen, Oksvoll
Unni Mandal Solhaug, Lysøysundet
Asbjørn Hellem, Bjugn
Jens Harald Steen, Vallersund
Herold Traa, Vallersund
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I Midt-Norge jobber vi kontinuerlig med å finne
gode fosterhjem for rundt 200 barn årlig. Jobben
med å finne nye fosterhjem stopper aldri opp, og
vi leter etter fosterhjem til de mest sårbare bar-
na. Det er også flere søsken som trenger foster-
hjem.  Den vanligste årsaken til at søsken skilles
fra hverandre, er mangel på fosterhjem som kan
ta seg av søsken.

Vi trenger fosterfamilier i nærheten av der barna
bor. De fleste barn som flytter i fosterhjem ønsker
å beholde skole, venner og sine nære relasjoner.
Vi ønsker helt vanlige familier som kan gi kjærlig-
het og omsorg til de barna som trenger det i
Bjugn kommune. 

Hvis du vil høre mer om det å bli fosterhjem, er
du velkommen til ett av våre informasjonsmøter. 

Vi har jevnlige informasjonsmøter i vår lokaler
i Prinsensgt. 39 i Trondheim hver 14. dag. 

Det neste informasjonsmøtet i Trondheim er
17. juni  klokken 1800-2000.

På informasjonsmøter vil dere møte rådgivere fra
Bufetat. Vi vil snakke om hva et fosterhjem er, og
hvem som kan bli det. Vi svarer gjerne på alle
salgs spørsmål om fosterhjem. 

Du kan ta direkte kontakt med oss i Bufetat,
Fosterhjemstjenesten i Trondheim:
Rådgiver Aase Lidal, tlf. 466 17 593 
aase.lidal@bufetat.no

Rådgiver Roger Hammer, tlf. 466 17 543
roger.andre.hammer@bufetat.no

Du kan også besøke oss på www.fosterhjem.no

FOSTERHJEM
Trygge voksne er viktig for barn og unge.  Voksne
som bryr seg om, som er gode forbilder, som vi-
ser vei og styrker barn og unges selvbilde.

Å vokse opp i et hjem som er preget av trygghet
og omsorg er viktig for et lite menneskes utvikling.
Mange voksne rundt oss: familie, lærere, trenere,
naboer og andre har betydd mye for hvordan vår
livsvei har blitt. 

Noen ganger trenger barn og unge et annet
hjem for kort eller lang tid: de nære personene
kan ikke ta godt nok vare på dem eller gi dem den
tryggheten som skal til. 

Disse barna og ungdommene trenger noen som
bryr seg – bryr seg om.  Bryr seg så mye at de kan
tenke seg å åpne hjemmet sitt for å skape trygghet
for de som trenger omsorg og trygge voksne. Dette
er et felles ansvar.  Er det din tur nå?

Herborg Finnset, Biskop i Nidaros

Bjugn Helsesenter
TIRSDAG - ONSDAG - TORSDAG

TELEFON 913 23 695

Fordypning innen DIABETES

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

Bjugntorget
telefon 72 52 05 60

Flere barn i Trøndelag trenger fosterhjem 



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

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

Tlf. 979 94 925

BJUGN

ÅPNINGSTIDER
07-23 (08-21)

Telefon
72 52 91 70

7160 BJUGN

72 52 70 00
Entreprenør

Tømmer- og snekkerarbeid
Betongkonstruksjoner

Ombygging - Nybygg - Kranutleie

Gipling
BM GIPLING Bjugn • Tlf. 72 52 00 10 • www.gipling.no
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GRAVSTEDFORVALTNING
Alle som gravlegges i sin hjemkommune har rett
til å få en såkalt fri (gratis) grav. 

Denne retten gjelder i 20 år etter gravlegging.
Etter 20 år tar den lokale gravferdsmyndigheten
leie for graven dersom den ansvarlige for graven
(fester av graven) ønsker å beholde den. Denne
leien kalles festeavgift. Det inngås festeavtale for
10 år av gangen.

Det er mulig å feste en grav ved siden av en grav
som tas i bruk for gravlegging. På denne måten
kan en sette av en grav som senere kan tas i bruk
av ektefelle eller andre med tilknytning til den
gravlagte. For reservert grav betales det festeavgift
fra første dag.

Overføring av festeavtale fra en person til en an-
nen kan kun foregå etter samtykke fra gravplass-
myndigheten. Hvis fester dør, skal dødsboet gi

skriftlig melding om hvem festet ønskes overført
til. Ved uenighet treffer kommunen avgjørelse.
Festeren har rett til å bestemme hvem som skal
gravlegges i graven. 

Bjugn kommune tillater gravlegging av personer
som ikke er bosatt i kommunen. Det kreves da
dekning for kostnadene ved gravferden, og det
betales festeavgift fra første dag.

En fester med ansvar for flere gravsted har anled-
ning til å samle gravstedene og sette flere navn
på en gravstein. Dette kalles symbolsk flytting.
Det må sendes skriftlig søknad til Bjugn kirkelige
fellesråd om dette. 

«Eieren (festeren) er ansvarlig for at gravminne
ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem
som ferdes på gravplassen» jf. gravferdsloven §
26 første punktum.

.
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Priser gravferd pr. januar 2019 for Bjugn kirkelige fellesråd



Kirkens nødhjelps fasteaksjon 2019 var
konfirmantenes ansvar fra A til Å

Konfirmantundervisninga i Bjugn har i år 
4 «valggrupper», ca 15 t. (Diakoni, Friluft,
Musikk/sang og Ungdomsledelse) 

I prosjektplanen for gruppa «Ungdoms -
ledelse» står det «Fasteaksjonen». Fredag
15. mars sto derfor organisering av fasteak-
sjonen på agendaen. Gruppa fikk detaljert
info om hva dette er og hva det betyr for
mange mennesker. De følte nok litt stolthet
over å være en del av organiseringen av
den kommende aksjonen... 

Oppdraget var å sette opp rodekart/-lister basert
på oversiktskartene. Etter noe nølende start med
rode 1 tok det av. De var nok bekymret over at
det bodde for få konfirmanter i det området til å
dekke alt. 

Da avsatt tid denne dagen var kommet kom
det sporenstreks fra en av konfirmantene: «Vi
kan ikke dra før vi er ferdig med rode 2!»
Hvilket de gjorde med stor iver. «Men hva
med de 5 siste rodene?» Vårt svar var at «det
må vi på kontoret ta…». Spontant svar var da
at: «Dette tar vi! Vi planlegger med skolen
når vi kan komme innom og gjøre ferdig alle
rodene, dessuten ser vi at vi er for få konfir-
manter til å dekke hele kommunen så vi skal
prøve å rekruttere flere bøssebærere».

Neste trinn var å merke, plombere og pakke
bøssene for utdeling til medkonfirmanter.
Også dette var en meget omfattende jobb.
De var nok noe frustrert over medelevers for-
virring og spørsmål. Ledergruppa var selvføl-
gelig med på innsamlingsrunden før de del-
tok i registrering og opptelling.

Årets aksjon ga 29 900 kroner som uavkortet
går til å skaffe reint vann i utviklingsland.
Resultatet til Bjugningene ble nummer 33 av
138 menigheter i Trøndelag. 

BRA JOBBA!

UNGE LEDERE MED STORT ANSVAR
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Anders Lande Teksdal fra Jøssund ble konfirmert av 
Sykehusprest Ståle Arne Vansvik.



Etter en arbeidskrevende prosjektstudie er nytt
digitalt orgel på plass i kirka

Etter flere år og mye kostnader med vedlikehold
og stemming var tida kommet for å gjøre noe
med orgelsituasjonen i Jøssund kirke.  Det eksis-
terende orgelet er et Rieger-Kloss orgelet med 11
stemmer. Det er en ganske flott klang i orgelet og
spillearten er god. Enkelte ting ble dessverre gjort
litt for billig og det har hørtes i flere år. Orgelets
konstruksjon tåler dårlig de klimatiske skiftene
med den ene dagen tørr landvind, den neste da-
gen fuktig nordvest. Dette medførte årlige kostna-
der til hovedstemming/reparasjon samt stemming
før hvert bruk. 

Arbeidsutvalget i Bjugn kirkelige fellesråd og me-
nighetsråd (AU) oppnevnte derfor et prosjekt-
gruppe bestående av: Karl Martin Lund (organist i
Bjugn), - Stefan Štrbkov (organist Ørland), - Eva
Mari Bratland (Nestleder Bjugn MR/FR), - Ole
Thomas Bientie Reiten (sokneprest i Bjugn), -
Inger Sofie Murvold Knutsen (Sekretær for pro-
sjektgruppa) for å vurdere situasjonen.

Mandatet var:
1. Skriftlig rapport om eksisterende orgel med

tanke på evt. utbedring eller ombygging 
med kostnadsbeskrivelser. 

2. Vurdering av digitalt orgel

Etter en omfattende prosess med bl. a. flere kirke-
besøk med forskjellige orgelløsninger ble to mu-
ligheter gitt til Fellesråd (FR) og Menighetsråd
(MR).

1. En minimumsoverhaling av eksisterende orgel
har en kostnadsramme på 200 000.- kr. 
Noe usikkerhet med tanke på stabilitet.

2. Et nytt digitalt orgel med 50 stemmer (+ 300
tilleggsmuligheter) med kostnadsramme 
525 000 kr montert og bygd for Jøssund kirke.
Ved å sette spillepulten foran i kirka og over-
føre signalene digitalt til 24 + 4 høyttalerne
med egne forsterkere montert bakerst på galle-
riet kunne det eksisterende orgelet fortsatt 
benyttes. 

FR vedtok mulighet 2 og prosessen med anskaf-
felse av digitalt orgel av typen Johannus Monarke
PRÄLUDIUM ble iverksatt.

Samarbeidet med Bjugn kommune og Bjugn
sparebank var under hele prosessen meget bra.
Rett nok ble orgelet ikke fullfinansiert og 90 000
må dekkes inn gjennom arrangementinntekter.

Karl Martin Lund er organist og har følgende
kommentarer til det nye orgelet: - Den nye digi-
tale teknologien er særdeles bra. Som organist
med lang fartstid i Jøssund kjenner jeg kirkerom-
met meget godt og leverandøren har lyttet til
mine råd. Orgelet er bygd for Jøssund kirke – og
det merkes godt. Lydbildet er utrolig bra og mu-
lighetene er enorme med 50 stemmer + 300 an-
dre muligheter. Når vi tenker på at en stemme i
pipeorgel gjerne koster 200 000 sier det seg sjøl
at det ikke er å tenke på for små menigheter. Ved
å sette spillepulten helt foran blir organisten en
mere integrert del av gudstjenesten og konserter.
Samtidig var det
viktig at det ek-
sisterende pipe-
orgelet fortsatt
består. 

Vi har avtale
om spennende
konserter med 
utrolige flinke
musikere. 

Velkommen til
konsertopp -
levelser!

NYTT ORGEL I JØSSUND KIRKE
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Har dere planer om å gifte dere? Ønsker dere en
fin, intim og enkel seremoni i en gammel og vak-
ker steinkirke fra 1858 som ligger idyllisk ved
sjøen? Dette er mulig når Hegvik kirke åpnes for
Drop-in vigsel lørdag 31. august 2019.

Lørdag 31. august mellom kl 1200 og 1500 ar-
rangerer 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
forskjellige grunner ønsker å gjøre det litt enkelt.
Vi ønsker derfor å legge til rette for en høytidelig
og enkel seremoni i kirken, sier sokneprest Ole
Thomas Bientie Reiten. 

Hvordan foregår en drop-in vigsel? 
- Konseptet er på mange måter helt likt en vanlig
vigsel. Først må man fylle ut og sende inn nød-
vendige papirer til Folkeregisteret. Denne er let-
test å hente på: www.skatteetaten.no/person/fol-
keregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/veien-til-ek-
teskapet/

Etter at søknad er ferdigbehandlet, får man en
såkalt prøvingsattest tilsendt fra
Folkeregisteret. Deretter tar man med denne,
sammen med gyldig 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 van-
lig vielse. Kaker og kaffe serveres etterpå, og
dagen feires videre på den måten man selv øn-
sker. De som er tilstede av ansatte og frivillige
kan være vitner.

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! 

Erfaringene fra 2018 er ensidig gode. 

Drop-In vigsel
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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 
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Hvordan er det å være pensjonist? Spørsmålet
fikk jeg fra mange høsten for to år siden da jeg
sluttet som sokneprest i Bjugn og flyttet tilbake
til Oslo. Og jeg svarte at det visste jeg ikke, for
jeg følte det første året som avspasering og ferie
etter nesten femti intense år i yrkeslivet. Men så
går hverdagen videre. En ny livsetappe.

Hvordan er det å være pensjonist? Det oppleves
så forskjellig. Det er så avhengig av helse, bosted,
økonomi, familieforhold og mye annet. Jeg har
det bra, men nære venner har blitt syke, noen de-
mente og noen er døde.

Valgspråket mitt for pensjonisttilværelsen er
derfor blitt: Grip dagen. Ta vare på alle de
gode minnene, men bli ikke i dem. Skyv
ikke ønsker og planer langt framover. Det er
dagen i dag jeg har. 

Og hvordan lever jeg den? Jeg har skiftet ar-
beid noen ganger før og har erfaring med å
slutte med noe jeg liker, for så å vende seg
mot noe nytt. Men utfordringen ved å gå
over i pensjonistenes rekker er helt annerle-
des.

En slutter å gjøre en jobb en kanskje kunne
ha holdt på med i noen år til.  Men aldergrenser
kan være en god ting. Det gir muligheten for å
slutte i full vigør, og ikke risikere å få en forsiktig
antydning fra arbeidsgiver om at dette takler du
ikke så godt lenger.

Det nye er en underlig frihet. En er ikke ansatt
noe sted, har ingen arbeidsgiver, ingen rapporte-
ring og heller ingen kollegaer. Ingen arbeidstid,
og ingen ferier. Ingen andre avtaler enn de en
lager seg sjøl. 

Jeg trives så godt hjemme med å pusle med de
daglige gjøremålene at jeg trenger litt struktur
over hverdagen, og prøver å finne en god dags-
og ukesrytme. Og sosiale treffsteder som er ekstra
viktig for meg som bor alene. 

Holmlia menighet der jeg var aktiv før jeg kom til
Bjugn gir meg mye av dette, både som deltaker
og bidragsyter. Etter samarbeid med frivillig med-
arbeidere i mange år vet jeg hvor viktig denne

innsatsen er. Jeg tenker med glede tilbake på alle
dere som stilte opp i mange sammenhenger i
Bjugn menighet og i kristent organisasjonsarbeid.
Dere var gode forbilder

Nå kan også jeg bake kake, være kirkevert, strik-
ke til julesalget og ha andakt på onsdagens åpent
hus når diakonen ikke kan og mye mer. Det var
fint å ha gudstjenesten når hele staben var på stu-
dietur til Sverige.

Da kjente jeg at jeg «var på igjen». Salmeliste,
gudstjenesteprogram, dåpssamtale. Det er en fin
opplevelse, men greit at det ikke er så ofte. Jeg
har alltid vært engasjert i samfunns og kirkespørs-
mål, og gjerne deltatt i en debatt. Nå sier jeg til
meg selv at jeg behøver ikke mene noe om alt
mulig. Verden og kirka går videre også uten mine
synspunkter. 

Det er det rare …
Åslaug

Carpe Diem - Grip dagen
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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
Julia Strugstad Aarhoug
Isak Rønning Bjørseth
Amalie Vold Skjølberg (Værnes kirke)

Vielse
Monja Møller og Benjamin Hulsund

Gravferd/Bisettelse
Synnøve Aune
Tore Koteng
Ragna Anna Leth-Olsen
Kåre Arnfinn Hoff
Tordis Klakken

HEGVIK KIRKE
Dåp
Nathalie Vollan Erklev
Dina Flenstad

Gravferd/Bisettelse
Aud Gudrid Stallvik
Ragnhild Knutsen

NES KIRKE
Dåp
Gabriel Berg Jensen

Gravferd/Bisettelse
Mimmi Slåli

JØSSUND KIRKE
Dåp
Gabriel Danielov Zhelezov
Anton Bratseth Melum
Mina Konstance Swartling Strendo
Noah Melum
William Fylkesnes Hagen
Stig Barseth Vik
Joril Alvez Olden

Gravferd/Bisettelse
Signe Marie Hansen
Jorid Moen
Johan Stallvik
Reidar Nordnes
Ole Johan Bekken

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

1. mars - 27. mai
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SØNDAG 16.06 Treenighetssøndag
Jøssund kirke kl. 11:00 v/kap Daniela Strbkova

SØNDAG 23.06 2. søndag i treenighetstiden - Ingen gudstjeneste i Bjugn

SØNDAG 30.06 3. søndag i treenighetstiden
Bjugn kirke kl. 11:00 v/tidl prost Sven Tysdal

SØNDAG 07.07 4. søndag i treenighetstiden - Ingen gudstjeneste i Bjugn

SØNDAG 14.07 5. søndag i treenighetstiden
Nes kirke kl. 11:00 v/spr Ola Garli

SØNDAG 21.07 6. søndag i treenighetstiden - Ingen gudstjeneste i Bjugn.

SØNDAG 28.07 7. søndag i treenighetstiden
Hegvik kirke kl. 11:00 v/kap Daniela Strbkova

SØNDAG 04.08 8. søndag i treenighetstiden - Ingen gudstjeneste i Bjugn

SØNDAG 11.08 9. søndag i treenighetstiden
Lysøysundet kl. 11:00 v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

Friluftsgudstjeneste på veteranbåtkaia

SØNDAG 18.08 10. søndag i treenighetstiden - Ingen gudstjeneste i Bjugn

SØNDAG 25.08 11. søndag i treenighetstiden
Jøssund kirke kl. 11:00 v/spr Ole Thomas Bientie Reiten. 50-års konfirmanter.
Bjugn kirke kl. 18:00 v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

SØNDAG 01.09 12. søndag i treenighetstiden
Tarva kapell kl. 12:00 v/spr Ole Thomas Bientie Reiten

SØNDAG 08.09 3. søndag i treenighetstiden - Ingen gudstjeneste i Bjugn

SØNDAG 15.09 Vingårdssøndagen
Hegvik kirke kl. 11:00 v/spr Ole Thomas Bientie Reiten - 50-års konfirmanter

SØNDAG 22.09 15. søndag i treenighetstiden
Nes kirke kl. 11:00 v/kap Daniela Strbkova - 50-års konfirmanter

SØNDAG 29.09 Mikkelsmesse
Bjugn kirke kl. 11:00 v/kap Daniela Strbkova  - 50-års konfirmanter

GUDSTJENESTER I BJUGN SOKN

Telefon 72 52 04 20
www.fosenkraft.no



FOSEN TRYKKERI AS

B-blad

INFORMASJON

Skolestartere


