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UNDER ÅPEN HIMMEL er Ørland menighets visjon for arbeidet.  

Verdiene for Ørland menighet er å være inkluderende, tydelig, åpen og nyskapende. 

 

ORGANISASJON  

Ørland menighet har bare ett sokn og menighetsrådet fungerer da også som kirkelig 
fellesråd. 
Ørland menighetsråd består av 8 valgte medlemmer og soknepresten, kirkevergen 
er sekretær. De valgte medlemmene er: Odd Døsvik, leder, Oddbjørn Ingebrigtsen, 
nestleder, Grete Eid Johansen, Bente Halsen, Karl Rædergård, Karl Johan Dahl, 
Lillian Drilen Aune og Ketil Bakken  
Varamedlemmer: Svein Sagfjæra, Stine M. Venn, Elin Tronvoll og Mary Ann Hernes. 



  
 

Menighetsrådet har til sammen hatt 6 møter og behandlet i alt 52 saker. I tillegg 
kommer saker hvor menighetsrådet også er fellesråd. 

I forbindelse med sammenslåingen av fellesråd ble det i 2017 det etablert kirkelig 
fellesnemnd. Nemnda og prosjektgruppa har arbeidet med 
sammenslåingsprosessen i hele 2018, et arbeid som kommer til å gå fram til høsten 
2019. 

 

PERSONALE 

 

Ørland menighetsråd har arbeidsgiveransvar for ti ansatte og engasjerte, det utgjør 
nær fem årsverk. 

  

Oversikt over stillingene: 

 

• Paul-André Nilsen Grande, organist 70 % fram til medio januar. 

• Stefan Strbka 70 % fra februar 2018   

• Tina M.R. Paulsen, vikar i trosopplæring i 50 % 

• Pippi Mary Irene Moen, sekretær i 50%  

• Ole Jonny Grande, kirketjener/graver i 100% 

• May Slettan trosopplærer. Sluttet høsten 2018 

• Mona H. Fremstad, renholder på timebasis  

• Cathrine Skaget. Kirketjener på Storfosna i 10 %  

• Geir K. Aannø, kirketjener graver i 12 % 

• Karen Lervik Stai, kirkeverge/daglig leder i 100% 

• Larisa Margrethe Ross Sagranden, diakoniarbeider 50 % (og 50% i Bjugn) 

• Irja Helen Hammern Døsvik, klokkervikar 20% 

 

 

Menigheten har også i 2018 hatt noen endringer i staben. Vi var uten kapellan fram 
til juni 2018. Da ble Daniela Strbkova ansatt som kapellan med 50% i Ørland og 50 



% i Bjugn. Sokneprest Ola Garli var tilbake etter sykemeldingsperiode i mai. I hans 
fravær har vi hatt ulike vikarer.   
Vi er heldige som har medarbeidere som ivaretar arbeidsoppgavene på en god og 
selvstendig måte. Staben samles til ukentlige møter på kirkekontoret. Dette er viktig 
for felles informasjon og fellesskap på arbeidsplassen.  

 

KIRKER OG KIRKEGÅRDER 

Da det i 2017 var entreprenøren som hadde ansvar for vedlikehold av den nye 
kirkegården, ble det først i 2018 at vi fikk en viss oversikt over hva som må til for å 
vedlikeholde den nye kirkegården.  
 
Det nye driftsbygget har gitt store muligheter for å jobbe innendørs også på kalde 
vinterdager. 
 
Av andre aktiviteter hadde vi dugnad på kirkegården i 26. april med bra oppmøte. 
13. juni var det plantedag og 18.oktober hadde vi løkdag. 
 
Det nye driftsanlegget ligger fint plassert mellom gammel og ny kirkegård, og all 
erfaring hittil viser at anlegget fungerer meget godt. 
 
2018 har vært et stort renoveringsår i Ørland kirke. Tårn og tak er nå tett og trygt, og 
toalettet ved dåpssakristiet er reparert og nye rører har fått ny trasé.  
 
Videre har både bårehuset og deler av kirka blitt malt. Blomsterfondet har besørget 
fjerning av 20 stubber. Det er en stor og omfattende jobb som vi setter pris på. 
 

RENHOLD I ØRLAND KIRKE 

Rengjøringen i kirka og de andre tilhørende bygningene blir utført etter behov. Det 
mest utfordrende er å komme til i høyder og på vanskelige plasser.  

 

MUSIKK I ØRLAND MENIGHET  
INSTRUMENTENE 

Orglet i Ørland kirke er bygd i 1972. Det er ingen alvorlige feil eller mangler på det. 

Av mindre feil er det en som er kommet tilbake flere ganger. Det gjelder en 
elektromagnet som låser seg i ett av registrene. Ellers må rørstemmene stemmes 
etter årstidene, noe som er normalt. Orglet er avhengig av jevn temperatur i kirka for 
å holde stemmingen. Både gamle termostater, uheldig plassering av dem og trekk 
fra vindu bak orgelet bidrar til at temperaturen blir ustabil. 

Orglene på Austrått og Storfosna har det ikke vært nødvendig å gjøre noe med i 
2018. Pianoet holder stemmingen godt, men luftfuktighet og temperatur må holdes 
så stabil som mulig. 



MUSIKKEN 

Ørland gospelkor øver fortsatt hver tirsdag i kirka og deltar bla. på konfirmasjons-
dager og på Menighetens julemesse, samt med egne konserter og andre 
arrangementer. I 2018 har hadde koret en rekke opptredener. Koret var 10 år og 
hadde jubileumskonsert i en fullsatt Ørland kirke 21. oktober. Kornetten deltok som 
vanlig på gudstjeneste 17. mai. Ørland bluesfestival leide kirka også i 2018. Første 
søndag i advent var det konsert med Ørland sangforening og Nidarosdomens 
guttekor. Den tradisjonelle julekonserten gikk av stabelen den 16.desember. 

 

TROSOPPLÆRINGA.  
I Ørland menighet var det i 2018 842 personer i aldergruppene 0-18 år . Det er disse 
som er målgruppen for arbeidet med trosopplæring. I 2018 var det 52 dåp i 
menigheten. I tillegg ble fem Ørlendinger døpt i annet sokn. Trosopplæringsstillingen 
er på 50 %. Det var ca. 40 frivillige involvert i trosopplæringsarbeidet totalt. 

Følgende tiltak/aktiviteter rettet mot ulike alderstrinn har vært gjennomført i 2018: 
Dåpssamtaler, faddergave på dåpsdagen, dåpsgave fra menigheten på 2. og 3. års 
dåpsdag aldergruppe 2-3 år. Menigheten deler ut faddergaver på gudstjenesten til 
barnas faddere.  Tiltakene for øvrig er: utdeling av kirkebok for aldergruppe 4 
år, skolestarterhelg for aldersgruppe 6 år, tårnagenthelg for aldersgruppe 9 år, Lys 
våken for aldersgruppe 10 år, konfirmasjonsundervisning for aldersgruppe 15 år og 
ungdomslederopplæring på trinn 1, 2, 3 og 4 for aldersgruppene 15 til 18 år. Av i alt 
19 mulige tiltak har hele 16 vært gjennomført. Fra 01.01.18 til 31.12.18 har 
trosopplærerstillingen vært besatt med vikar. Fra 01.01.19 er vikar fast ansatt i 
stillingen.  

 

GUDSTJENESTELIV 
Av de forordnede gudstjenestene i 2018 kvil vi trekke fram noen: 

To Livsgledegudstjenester i samarbeid med Ørland sykehjem. 

Påskespill under palmesøndagsgudstjeneste i samarbeid med Bjugn menighet med 
deltakelse fra Stranda Aktivitetssenter. 

Gudstjeneste i Austrått kapell og sommergudstjeneste på Kråkvåg 

På julaften ble det, på bakgrunn av brannforskrifter, gjort et forsøk med tre 
gudstjenester. Første juledag ble det invitert til julefrokost etter gudstjenesten. Det 
ble også tilbudt kirkeskyss til denne gudstjenesten. 

Også i 2018 ble det arrangert julegudstjeneste for skoleelever i Ørland. 
Gudstjenesten ble arrangert etter initiativ fra rektor ved Ørland ungdomsskole.   
 
 
 

 



KIRKELIGE HANDLINGER 

Antall gudstjenester i 2018 var 54.  

Antall vigsler i 2018 var 17. 

Antall begravelser var i 2018 51. 

 

ANDRE AKTIVITETER  
 
DIAKONI 
Det har vært et innholdsrikt og spennende år. 
Målet i alt det diakonale arbeidet er å være til stede i folk sin hverdag på ulike måter. 
Mennesker skal føle seg sett, hørt og verdsatt for den de er. 
Ungdomstreffet i samarbeid med Bjugn menighet er et flott tiltak som stadig er i 
vekst. Ungdomstreffet gir ungdom rom for å møtes sammen og vokse i tro og 
fellesskap med hverandre. 
I samarbeid med Frivilligsentralen har Larisa bidratt på Ørland/Bjugn Seniornett sine 
kurs som underviser på nettbrett, telefon og PC kurs. 
Andre arrangement som har vært besøkt eller deltatt på er bl a; menighetens 
plantedag, familiedag i forsvaret, veterandag, ulike trosopplæringstiltak og 
konfirmantleir. 
Det organiserte diakonale arbeidet i 2018 har også bestått i blomsterhilsen på runde 
dager fra 80 år og oppover, besøk på sykehjemmet med månedlige andakter, godt 
og fasteaksjon for å bidra til å avhjelpe nød i verden. «Sjømannskirke er en aktivitet 
som er blitt veldig populær. Det kommer mellom 30 – 40 på hver samling og 
tilbakemeldinga fra de besøkende er svært positiv. «Sjømannskirke» gjennomføres 
stort sett på en torsdag i hver måned. 
 
MENIGHETSBLADET  

Fem nummer av bladet ble utgitt i 2018. Redaksjonen består av Oddbjørn 
Ingebrigtsen - redaktør, Anne-Mari Kristensen, Mette Buvarp Dypveit og Marit Eide 
Dahl. Redaksjonen har vært svært stabil og gjør et godt arbeid. Menighetsbladet er 
et viktig informasjonsorgan som blir lest av mange. Bladet deles ut til alle husstander 
i kommunen av postbudene. I tillegg sendes det kostnadsfritt til de som ønsker det 
og som bor utenfor kommunen. 
KIRKEUTVALGET PÅ STORFOSNA OG KRÅKVÅG  

Utvalget organiserer fortsatt kirkekaffe og stiller som kirkeverter. Kirkeutvalget har 
også funksjon som Blomsterfond. Hele kirkeutvalget består av Maren Moen (leder), 
Karl Johan Dahl, Anne Pedersen, Randi Flatjord Grøntvedt, Anna Marie Moen og 
Cathrine Skaget. 

ØRLAND BLOMSTERFOND  

Fondet arrangerte dugnad, plantedag og løkdag på Ørland kirkegård. Sølvi Solem er 
fortsatt styreleder. Ellers i styret er Ingar Lium, Ole Jonny Grande, Jostein Solbue og 
Hanna Sødal. Brynhild Moen fører regnskapet. 



 
 

ÅPEN KIRKE 

Tiltaket ble gjennomført også i 2018. Mange frivillige stilte opp som vakter.  

 
JULEMESSA  

I 2017, som i foregående år, ble det arranger julemesse. Årets nettoresultat ble kr. 
111.668, -. Av dette går kr 19.700, - til menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar. 
Ingeborg Ulvin fra NMS (Det Norske Misjonsselskap) solgte varer fra misjonsland og 
ga oss fersk informasjon fra organisasjonsarbeidet. Gospelkoret sang, kapellan 
Daniela Strbkova delte sine tanker med oss og konfirmantene deltok med både 
sang, praktisk hjelp og salg av egenproduserte varer. 

Julekakebakst, kakelotteri, åresalg og tårnkakelotteri er de største inntektskildene 
foruten hovedlotteriet. 

Takk til alle frivillige medarbeidere som stiller opp for at vi kan gjennomføre den 
tradisjonelle julemessa.  

  

BIBELGRUPPA  

Gruppa har vært i gang noen år og samler 8-10 deltakere annenhver torsdagskveld i 
Ørland kirke. Her er det gjennomgang av søndagens tekster og kveldsmåltid. 

 

JULEVANDRING i ØRLAND KIRKE  

Både personell og barn fra barnehagene satte pris på julevandringen, som ble 
gjennomført i desember. Ansvarlig for opplegget var soknepresten støttet av organist 
og frivillige hjelpere. 

 

ULØNNA MEDARBEIDERE 
Foruten ansatte er det mange frivillige medarbeidere som tar stort ansvar med 
Menighetsbladet, Ørland Blomsterfond, Åpen kirke, julemessa, blomsterhilsen, 
samling med trosopplæringa og andre oppgaver. Frivillig engasjement er en del av 
kirkens vesen og må aldri gå tapt. Behovet for ulønna medarbeidere øker. Vi ser det 
svært tydelig knytta til trosopplæringa.  

 

 

 



ØKONOMI 
FELLESRÅDET 

Regnskapet vil ikke foreligge før det er ferdig fra Fosen regnskap og revidert av 
Revisjon Midt-Norge SA 

FELLESRÅDET 

Menighetsrådets økonomi bygger på ofringer, julemessa og noe oppsparte fond.  

Regnskapet vil ikke foreligge før det er ferdig fra Fosen regnskap og revidert av 
Revisjon Midt-Norge SA 

ØRLAND MENIGHETSRÅD vil takke Ørland kommune og prestetjenesten ved 
Ørland hovedflystasjon for godt samarbeid. Menighetsrådet vil også takke alle lønna 
og ulønna medarbeidere for verdifull innsats gjennom året. 

 

 

Ørland den 20.mars 2019 

 

 

 

Odd Døsvik        Karen Lervik Stai 

MR leder        kirkeverge/daglig leder 


