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Da viste seg tunger som ild og glød,

Guds Ånd la dem ord i munnen.

På folkenes tunger Guds ord gjenlød,

mangfoldig, men ens i grunnen.

Norsk salmebok 231

ANDREA DI CIONE 1362–1365
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� REDAKSJONELT �

Demokrati er ingen selvfølgelighet.

Nå skulle jeg selvsagt ha skrevet noe koselig om sommeren, ferie og
jordbær med fløte på. Så velger jeg å skrive om noe så kjedelig som
demokrati. På skolen har vi lært at demokrati betyr folkestyre. Det er 
folket i landet som tar de viktige avgjørelsene. Så har det seg slik at man
ikke kan spørre «folket» om enhver avgjørelse ved enhver anledning.
«Folket» velger noen representanter, som innenfor en viss tidsperiode 
fatter avgjørelsene på deres vegne. Derfor er det valg til kommunestyre,
fylkesting og til Stortinget hvert fjerde år. På samme måten er det valg 
til menighetsråd og bispedømmeråd. I Norge er det slik at denne måten
å styre på oppfattes som selvsagt eller tatt for gitt.

Sett nå at det er bare noen få som deltar i disse valgene. At det m.a.o. er
svært få som avgir stemme hvert fjerde år. Ved siste kommunevalg var
det 60,2 % av de stemmeberettigede som fant veien til valgurnene.
Samme års kirkevalg hadde kun 16,7 % valgdeltakelse. Her var det åpen-
bart de få som avgjorde for de mange. Dette er pinlig statistikk! Husk på
dette: Jo lavere valgdeltakelse er, desto større er sjansen for at det vil
dreie seg om et «såkalt demokrati» som bare eksisterer i navnet og ikke i
gavnet. Alt som blir tatt for gitt uten at det aktivt brukes, står i fare for å
utvikle seg til noe helt annet enn det egentlig var tenkt til. Et demokrati
kan umerkelig utvikle seg til å bli et fåmannsvelde, som innebærer det
motsatte av den demokratiske idé. Det er ikke selvsagt at alle voksne
over en viss alder har stemmerett. Kampen for generell stemmerett var
lang og hard! Vi bør alle sette pris på at vi har demokrati og får være
med på å bestemme i landet vi bor i. Det må vi vise ved å bruke stemme-
retten til å avgi stemme ved både kommune, fylkestingsvalg og kirkevalg
i september! 

Uten din valgdeltakelse svekkes demokratiet med en stemme!

Jeg ønsker dere en god og velsignet sommer og godt valg i september!

Oddbjørn Ingebrigtsen



Åpen kirke i sommer
Ørland menighet ønsker hjertelig vel-
kommen til åpen kirke også sommeren
2020! Om du ønsker å sitte vakt, er det
bare å melde seg. Våre trofaste medar-
beidere blir nok snart kontaktet, men det
er alltid noen ledige dager. Velkommen
til åpen kirke!

Personell
Kirkeverge i Ørland, Karen Lervik Stai,
er i perioden fram til sammenslåingen
ved nyttår, også fungerende kirkeverge i
Bjugn. Det betyr at hun nå har noen
faste dager på begge steder. Tirsdager er
fast i Bjugn, mens onsdagene er stabs-
møtedag begge steder. Torsdag er fast
Ørlandsdag. Når det ikke er åpningstid,
på mandag og fredag, vil det variere noe.
På tirsdager har, foruten vår faste sekre-
tær, Pippi Mary Irene Moen, også Vivian
Skogø kontortid. Onsdagene er også
trosopplærer Tina Marie Rødde Paulsen
på plass, så vi holder åpent i kontortiden
som før. Ved eventuelle endringer, vil

dette bli informert om på våre facebook-
sider, nettsider og ved oppslag på kon-
tordøra. Velkommen oppom!

Konfirmanter 2020
Da er årets konfirmanter vel i havn, og
vi ønsker alle lykke til videre! Nå er det
tid for å tenke på neste års konfirmanter.
Om du ønsker å melde deg på, eller
kjenner noen som gjør det; ikke nøl med
å ta kontakt om det skulle være spørsmål
rundt dette. Du kan også melde deg på
på våre hjemmesider. 
Velkommen til konfirmanter 2020!

AV INNHOLDET:�

Årets konfirmanter . . . . . . . . s. 4–5

Kirke og menighetsliv . . s. 8–9
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Årets fasteaksjon til Kirkens nødhjelp ble
gjennomført av flotte konfirmanter og for-
eldre, med hjelp fra både ansatte og
menighetsråd. Tusen takk for den flotte og
viktige innsatsen fra dere alle! Hver krone
som ble samlet inn gjør en forskjell i livet
til et menneske som trenger det. I år kom
det inn kr 45.430,-. Det er den summen
som kom inn i bøsseinnsamlingen. Det
som ble gitt på vipps eller andre overfø-
ringer kommer i tillegg. Tusen takk til
alle givere.
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Var du konfirmant 
på Ørland i 1969?
Husk treff for 50-årskonfirmanter den 
18. august i Ørland kirke kl. 11:00!

Fotografering etter gudstjenesten, og 
middag på Ørland Kysthotell kl 13:00.

Påmelding skjer ved innbetaling til
Ørland Menighetsråd innen 9. august
– se tilsendt invitasjon.

Velkommen!
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Kjære konfirmanter, 

I dag er den dagen dere ofte hører:
lykke til, de beste ønsker, gratulerer! 
Alle vi ønsker dere alt det beste. 

Vi ønsker at dere skal bli lykkelige, at
dere skal oppleve glede og suksess, men
samtidig vet vi at det blir ikke bare
godt. Vi vet at det også kan komme
vanskelige tider og tunge perioder. 

Jeg vil ikke skremme dere… men dere
vet selv at livet kan være vanskelig. 
Vi – foreldre, faddere og alle som er
rundt dere – vi er også litt skremmende,
fordi  vi gjerne vil beskytte dere, men
det finnes situasjoner som vi ikke kan
gjøre noe med; Sykdommer, smerter,
ødelagte relasjoner, savn, konsekven-
sene av feil. Alt dette kjenner vi. Alt
dette har vi allerede opplevd. 

Det eneste som vi kan gjøre er å fortelle
dere om våre opplevelser og stå nær
dere. De som i dag er rundt dere – for-
eldre og faddere, besteforeldre – de er
akkurat de som bar dere ofte da dere
var små barn. Og dere kan tro på at når
det skjer noe dårlig i livet deres, vil de
gjerne bære dere på sine hender igjen… 

Men dere er så store nå! Dere er ikke
små barn lenger. Fremtiden venter på
dere og i dag er det en spesiell dag. 

Konfirmasjon er en bekreftelse på at
dere er gamle nok til å ta en del av
ansvaret for deres liv. 

Det er ikke foreldre og faddere lenger
som har fullt ansvar for livet deres. 
Når foreldre eller faddere er ansvarlige
for dere – betyr det at når dere gjør noe
galt, eller dere tar dårlige avgjørelser
(for eksempel) er det de – foreldre og
faddere – som må ta ansvar og fikse
det. – Ikke nå lenger. 

Nå blir det mer deres egne avgjørelser,
handlinger, deres eget ansvar…
Å ta ansvar for noe, eller noen – det
betyr også å ta på seg konsekvensene. 
Derfor er det viktig – med alle avgjø-
relser, alle tanker, alle handlinger – som
dere vil gjøre, å tenke på konsekven-
sene. 

Uff, vi snakker om alvorlige ting i dag!
Men det er viktig å vite dette. 
Det blir sikkert ikke lett, tvert imot. 

Det vil sikkert komme mange feil. Vi –
som er eldre enn dere – kan fortelle
dere hvor mange feil vi klarte å gjøre i
livet vårt. Vi liker ikke å snakke om det,
men det er slik. Man er ikke perfekt. 

Jeg gjorde flere feil i mitt eget liv også.
Flere dårlige avgjørelser som jeg måtte
ta konsekvensene av, og jeg mistet også
noe, noen … 

Men det er også noen avgjørelser, hand-
linger som jeg er fornøyd med og som
jeg ikke vil forandre. 

Hva er nøkkelen til å gjøre det bedre? 
Hva kan hjelpe når vi trenger å ta et

Preken ved konfirmasjon i Ørland 2019
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valg i livet, eller på hvilke måte kan vi
behandle de andre slik at det blir godt?
Hva kan vi gjøre for at vi skal ha det
bra? I verden, i samfunnet, i familien,
inni i oss selv? Vi – som har noen erfa-
ringer – kan gi dere råd. 

Men det er en til – NOEN som er mer
vis, mer mektig,… og jeg tror at det er
bare godt å høre på hans råd. Han skap-
te oss og elsker oss og vil at vi skal ha
det godt. 

Bare litt fra hans ord: 
Vær ydmyke – Vær hungre og tørste
etter rettferdigheten – Vær barmhjertige
Vær rene av hjertet – Skap fred – Elske
Gud, din neste og selv. Det fører til noe
godt.

Dette er noe som vi repeterte i hele
konfirmasjonsundervisning. 
«Å elske Gud, og elske sin neste som
seg selv.»

Paulus skrev om «hva slags» kjærlighet
det er. – Det er ikke bare «følelser».
Denne kjærligheten er noe mer:
Tålmodig, velvillig, respekt, ære, å
prøve å finne det beste for de andre, å
ta imot med kjærlighet Gud og hans
skapninger, inkludert naturen, vår neste
og oss selv. 

Hvis dere lever etter denne kjærligheten
– kommer alt til å bli godt.

Dette er også min erfaring. 
Da jeg bestemte meg for å gjøre noe på
grunn av denne kjærligheten, ble det
gode konsekvensene … Kanskje jeg
måtte ofre noe, men jeg er ikke lei meg
for det. 

Denne kjærligheten er ikke noe fra
eventyr. Dette er et oppdrag for voksne
mennesker – slik som dere blir i dag.

Slik som Paulus skriver: 
Da jeg var barn, talte jeg som et barn,
tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et
barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av
det barnslige.

Nå er det på tide å bli voksen, ta ansvar
for sitt eget liv og ta konsekvensene. Vi
ønsker dere alle at det blir de gode kon-
sekvensene. 

Her er nøkkelen: 
Behandle Guds skapninger, din neste og
deg selv med denne kjærligheten som
vi snakket om i dag.

Og livet blir godt. Ikke alltid lett, men
etter noen tid – kanskje på 50-års kon-
firmasjonsjubileum – hvis noen spør
dere om livet, kan dere si at det gikk
bra.

Ære være Faderen og Sønnen og Den
Hellige Ånd, som var og er og blir en
sann Gud fra evighet og til evighet.
Amen.

Daniela Strbkova
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Dette er tredje del i en serie på fire deler tilrettelagt av
Bernt Gjelvold. 
I huset etter Arnfinn Helge Dueskar fant arvingene,
Håkon og Mona Fremstad, ei bok der tidligere kirkever-
ge Anton Reksterberg (16/4 1888–6/1 1960) har skrevet
mye interessant. Han har kalt boka «Litt om kirke og
menighetsliv på Ørland». Boka er håndskrevet. 

BJELKESARKOFAGENE

Den 23. mars 1859 ble sarkofaget av
Ove Bjelke og hans tre hustruer ført fra
lik kapellet på Østråt, hvor Maren Juul,
som døde først, stod i 224 år, og begravd
på Ørland kirkegård.

De som nå ble begravet:
Ove Bjelke, født 26/10 1611, 
død 29/3 1674. 

1. hustru Maren Juul, født 23/5 1616,
gift 1643, død 17/4 1644

2. hustru Regitse Gedde, født 27/9 1629,
gift 6/5 1647, død 1/3 1657

3. hustru Hedvig Lindenov, født 9/4
1635, gift 1666, død 10/4 1678

Det femte sarkofag var kanselierråd
Søren Jakob Dass født 1684, sønn av
sorenskriver til Helgeland Jakob
Pedersen Dass, død 1757 og ble satt i
Bjelkenes likkapell. Det syntes For oss at
det forøvdes en stor urett at disse ikke
fikk stå i fred for alle tider i det tiltenkte
gravkapell.

I Uttrøndelag ungdomslags sommer -
stevne på Ørland 1923 ble det besluttet å
reise en bauta over Bjelkeslektens graver
på Ørland kirkegård. Men senere søkte
Uttrøndelag til kirkedepartementet om å
få flytte sarkofagene tilbake til likkjelle-
ren på Østråt. Det ble gitt tillatelse til det
fra kirkedepartementet. Og våren 1928
foregikk oppgravingen av sarkofagene.
Det var intet merke eller noe kirkegårds -
kart som kunne påvise hvor de var ned-
satt. Ble så henvist til folks hukommelse
som viste seg å være helt misvisende.
Den daværende graver og kirketjener,
Kristian Rønne, hadde ikke tid til denne
jobben midt i våronna, da han nylig
hadde startet et bureisningsbruk. I hans
sted ble hans bror, Anton Rønne tilsatt
dette arbeidet. Han begynte med godt
humør, men ettersom dagene gikk og den
første uke var til ende, sank humøret, og
alle tilrådinger om hvor sarkofagene lå
ble mer og mer avvisende. Og resolutt
meldte Anton Rønne: «No slutte eg.»

Det var skoleinspektør Jakob Lund som
var Uttrøndelag ungdomslags represen-

KIRKE OG MENIGHETSLIV PÅ ØRLAND
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tant for gravningen. Jakob Lund, Anton
Rønne og kirkevergen spekulerte nå
stort. Kristian O. Viklem hadde nettopp
vært inne hos den gamle graveren Ove
O. Brekstad. Han var nå over de nitti,
sengeliggende og tunghørt og forresten
nokså skrøpelig. Han hadde truffet gam-
lingen i et øyeblikk at han hørte og gjor-
de seg forståelig. Og på Viklems spørs-
mål om han kunne huske noe om hvor
disse sarkofagene var nedsatt svarte han
resolutt: «Eg var bare guttungen da eg
var sammen med far, men eg huske dem
var nedgravd bortmed garden.» Det var
ikke stor veiledning, for kirkegården
hadde vært utvida flere ganger på denne
tid.
Som disse fire stod og spekulerte,

kom det kirkevergen i tanke: kanskje et
kart av kirkegården, tegnet av utskift-
ningsformann Evjen 1888, altså 30 år
etter at sarkofagene var nedsatt, kunne gi
noe vink om hvor denne gjerde Ove O.
Brekstad nevnte, kunne være.
Kirkevergen syklet heim etter dette
kartet mens de andre ventet. Man ble da
så nogenlunde enig om hvor den eld-
gamle gjerde muligens hadde vært. Dette
var i middagstid, og neste dag, over mid-
dag, fant de sarkofagene.

Stadsarkitekt Claus Hjelthe kom til
Brekstad om kvelden. Han tok over det
videre arbeidet med gravningen, flyt-
ningen og restaureringen av sarkofagene.
Det ble besluttet at overflytningen fra
Ørland kirke til gravkapellet på Østråt
skulle foregå Olsokdagen.

Det var en søndag. Prost Tråsdahl forret-
tet gudstjenesten på vanlig måte, men
etter gudstjenesten gikk han frem i kor-
døren. Kistene var pyntet med norske
flagg, og han minnet i en beveget tale
om kansler Ove Bjelke, hvis levninger
man i dag skulle følge hjem til odelsgår-
den. Han var ikke stor bare det sosiale
liv, men han var også en mann som æret
Gud og gav ham æren. Borgen han byg-
get, var preget av den ærbødighet for
skapningens herre. Fra stenpyramiden,
som var reist til minne om de gamle
tomter, og i porten over borgens innkjør-
sel kan man lese monogrammet J H S,
Jesus Homineus Salvador. Denne,
Norges rikskansler, bekjente dette glade
budskap, og Ove Bjelke minner oss i dag
om at også vi er støv, men monogram-
met J H S som han meislet inn i stenen,
skal minne oss om at vi er mere enn
støv.

Etter prestens tale ble sunget Gud signe
vårt dyre fedreland, som sammen med
orgeltonene bruste gjennom den gamle,
nyoppussede kirken mens kistene ble
båret ut; først Ove Bjelke og hans tre
hustruer og kanselieråd Søren Dass.
Utenfor kirken dannet Trondheim under-
offiserskoles elever æresvakt fra kirke-
døren til vognene. De var pyntet med løv
fra Østråts skog. Og det følge på 3000
mennesker fortsatte den ca. 8 km lange
vei til Østråt. Sarkofagene har nå sin
gamle plass i gravkapellet på Østråt.
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Fasteaksjonen 2018

Din stemme teller i Kirkevalget
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
bestemme hvem som skal lede den
framover.

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett
ut uten Kirken? Hvordan ville landet
vårt vært uten en folkekirke? Det er
nokså vanskelig å forestille seg. Kirken
er til stede overalt i Norge. Den tar del i
våre hverdagsliv og ved livets begiven-
heter. I sorgen og festen, i trøsten, sang-
en, leken og gleden. Kirken er åpen for
alle, fra vugge til grav. Kirken har rom
for deg! 
Hvordan vil du at kirken skal være? Ved
Kirkevalget 8.-9. september har du
mulighet til å påvirke: Samtidig som
kommunestyre- og fylkestingsvalget hol-
des, 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 10. august til 6.
september i Kirkekontorets åpningstid.

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme
på kandidater til menighetsrådet og til
bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Til menighetsrådsvalget i Ørland har en
gjeng flotte medlemmer sagt ja til å
være kandidater til menighetsrådet og
lede menigheten de neste fire årene.
Dette er et flertallsvalg, der du blant
annet har mulighet til å gi kandidater en
ekstrastemme. Kandidatene med flest
stemmer blir med i rådet.

Ved valget til bispedømmeråd og
Kirkemøtet er det forholdstallsvalg, der
det endelige rådet avspeiler både hvor
mange stemmer den enkelte liste og
også den enkelte kandidat fikk.

Bispedømmeråd finnes i hvert av lan-
dets elleve bispedømmer. Rådet ansetter
blant annet prester og leder bispedøm-
met sammen med biskopen.
Medlemmene av bispedømmerådet er
også medlemmer av Kirkemøtet, det
øverste representative organet i Den
norske kirke. 

PROSTENS SPALTE
PROST BRITA HARDEBERG
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Fra juss til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedøm-
merådets arbeid spenner over
mange temaer. Det kan være
barne- og ungdomsarbeid, juss
og økonomiforvaltning, anset-
telser, gudstjenester, miljø og
rettferdighet, omsorg, musikk og
misjon. Rådene skal sørge for
vekst og næring til kirken og
lokalsamfunnet der du bor.

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

Godt valg!

KIRKEVALGET 2019

• Ved kirkevalget i 2015 stemte 
520 323 kirkemedlemmer. Det var 
en rekorddeltakelse på 16,7 prosent.

• Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett 
til å stemme ved Kirkevalget 
8.-9. september.

• Det er dåpen som gir medlemskap 
i Den norske kirke.

• Ungdom har stemmerett i
Kirkevalget fra året de fyller 15. 

• Et menighetsråd har 4-10 medlem-
mer, i tillegg til soknepresten.
Medlemmene har ulik utdannings- 
og yrkesbakgrunn og mange er også
aktive på andre arenaer i lokalsam-
funnet. 

• Til sammen skal 7.000 rådsmedlem-
mer stemmes inn i Kirkevalget 2019.

Bibelgruppa starter opp
igjen torsdag 22. august

Bibelgruppe i Ørland kirke, torsdag 
i partallsuker kl 19.00-21.00.
• Kveldsmat
• Prat
• Gjennomgang av dagens tekst
• Bønn 
Velkommen!             
Arr. Ørland menighet

Spørsmål?
Bernt Gjelvold: 72 52 15 17
Hanna Sødal: 480 96 849
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Din lokale strømleverandør

Tlf 72 52 04 20
www.fosenkraft.no

Telefon 72 52 30 40
www.orland-sparebank.no

Libra Shopping - Telefon 72 52 28 00

BREKSTAD HÅRSENTER
Telefon 72 52 42 10

Industrigt. 7, Brekstad - Tlf 72 52 35 55

Fosen Tannhelse as
Tannlege Sönke Forsthöfel
Oralkirurg Michael Unger

Maren Juels gate 1 - Librabygget
Brekstad • Telefon: 948 57 728
E-post: info@fosen-tannhelse.com

www.fosen-tannhelse.com

BREKSTAD
TELEFON

72 52 13 10

God 
sommer!
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Diakonen deler
Det tydeligste vårtegnet jeg kjenner til
er det herlige synet av løvetann, med
sin nydelige gule farge, som dukker
opp overalt. Blomster som tross harde
kår, dårlig jord og bitende kulde kom-
mer trofast opp igjen hvert år. Det er et
tegn om at våren er ankommet og som-
meren er i anmarsj. 

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

Ute dukker det opp barn og unge som
nyter den lange deilige våren og som-
merkveldene. Det er akkurat som om vi
mennesker kommer ut av hiet og livner
til og blomstrer, akkurat som Guds ska-
perverk gjør. Jorder og åkrer våkner til
til liv og  «plutselig» er grønne, og det
blomstrer og yrer av fugleliv og insek-
ter 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
viktig 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.

www.facebook.com/Diakoneniorlandogbjugn
www.facebook.com/orlandmenighet/

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

Varme ønsker om en deilig sommer til dere alle!
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Bønnelista:
1. Kolbjørn Lie, Levanger, f. 1965,
misjonær/lærer

2. Kjersti Ngozi Furuseth, Rissa, 
f. 1963, sykepleier

3. Bjørn Sæther, Trondheim, f. 1955,
hydrolog

4. Hanne Grethe Hansen, Trondheim, 
f. 1966, sykepleier

5. Ole Jørgen Haaverstad, Stadsbygd, 
f. 1952, småbruker

6. Marit Ranfrid Kvestad Sæther,
Trondheim, f. 1958, frisør

7. Ingeline Furuseth, Rissa, f. 1999, 
student

8. Sigurd Flå Gustad, Ekne, f. 1998,
industrimekaniker

Nominasjonskomiteens liste:
1. Brit Skjelbred, Trondheim, f. 1949,
pensjonist

2. Arild Kvernmo Pedersen, Verdal, 
f. 1991, ingeniør

3. Erik Seem, Grong, f. 1955, 
pensjonist

4. Randi Sollie Denstad, Rissa, 
f. 1952, Rådgiver

5. Kirsten Margrete Selnæs,
Trondheim, f. 1976, fysiker

6. Marit Arnesen Bergendahl,
Trondheim, f. 1984, student

7. Helge Nilsen, Åfjord. F. 1952, 
rådgiver

8. Eivind Rindal, Trondheim, f. 1988,
student

9. Maj Brit Slapgaard Larsen, Verdal, 
f. 1957, lærer

Valglistene til bispedømmerådsvalget i Nidaros 2019 er justert og godkjent.
Valgrådet i Nidaros bispedømme har nå godkjent tre lister til bispedømmerådsvalget
i Nidaros bispedømme. De tre er Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen
Folkekirkes liste. Etter innleveringsfristen er det forhandlet med tillitsvalgt for en
liste for å bringe den i overensstemmelse med kravene. Det har medført justeringer
som gjør at alle tre lister kunne godkjennes i valgrådets møte 10. mai 2019.

Her følger de tre listene i alfabetisk rekkefølge, med sine kandidater. Navn med fete
typer er kumulert, det vil si at de får et personlig tillegg på 25 % av av gitte stemmer
på sin liste.
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10. Knut Aasheim, Røros, f. 1955,
pensjonist

11. Jan Olav Straume, Trondheim, 
f. 1955, pensjonist

12. Line Marie Rosvold Fjeldahl,
Leksvik, f. 1971, fagleder

13. Georg Bøni Ofstad, Trondheim, 
f. 1999, lærling

14. Vetle Christian Nødtvedt,
Trondheim, f. 1995, student

15. Guri Gunnes, Storås, f. 2000, 
skoleelev

Åpen Folkekirkes liste:
1. Agnes Sofie Gjeset, Fosnes, 
f. 1986, adjunkt

2. Grete Bækken Mollan, Steinkjer, 
f. 1969, seniorkonsulent

3. Alex Ramstad Døsvik, Ørland, 
f. 1994, student

4. Ivar Selmer-Olsen, Trondheim, 
f. 1952, pensjonist

5. Sissel Mørreaunet, Trondheim, 
f. 1955, førstelektor

6. Kevin Hoel Tårnes, Trondheim, 
f. 1997, befrakter

7. Bjørnar Fjellhaug, Trondheim, 
f. 1979, rektor

8. Olav Bremnes, Namsos, f. 1958,
samhandlingssjef

9. Jon Høsøien, Røros, f. f. 1944, 
pensjonist

10. Pål Sæther Eiden, Vikna, f. 1969,
adjunkt

11. Borghild Husdal Buhaug, Leksvik,
f. 1964, rektor

12. Ingrid Marie Heiene, Trondheim, 
f. 1990, stipendiat

Kandidater Menighetsrådsvalg
ØRLAND MENIGHET
1. Lillian Elisabeth Drilen Aune,
Uthaug, f. 1974

2. Karl Rædergård, Grande f. 1949
3 Elin Tronvoll, Brekstad f. 1985
4. Oddbjørn Ingebrigtsen, 
Uthaug, f. 1942

5. Mary Ann Hernes, Ryggen, f. 1949
6. Karen Lund Rasch Aune, 
Ottersbo, f. 1957

7. Vibeke Eriksen, Rønne, f. 1974
8 Kamilla Andrea Johansen Uthaug,
Opphaug, f. 2001

9. Anne Grete Hansen Hoøen, 
Uthaug, f. 1964

10. Julianne Ryden, Brekstad, f. 1994
11. Bente Eli Halsen, Storfosna, f. 1974
12. Snorre Berg, Uthaug, f. 1965
13. Gunnveig Ytterhus Schancke, 

Opphaug, f. 1970
14. Eivind Kristian Haukenes, 

Storfosna, f. 1947
15. Svein Ludvig Sagfjæra, 

Brekstad, f. 1949
16. Solfrid Paasche, Opphaug, f. 1947
17. Olaf Einar Vik, Brekstad, f. 1958
18. Mette Buvarp Dypveit, 

Brekstad, f. 1967
19. Herborg Otilie Grøntvedt Gifstad

Brekstad, f. 1950
20. Ann Karin Aar Flæsen, 

Opphaug, f. 1965
21. Bjørg Hulsund, Beian, f. 1962

ØRLAND
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
16.03.2019 - Ørland kirke
Arda Isabelle Brandvik Reinli
Ingrid Leirbakk Ledsaak
Maiken Støwer Fjeld

31.03.2019 - Storfosna kirke
John Håkon Aune

12.04.2019 - Ørland stasjonskapell
Adrian Amanov Snekvik

14.04.2019 - Ørland kirke
Elias Pettersen
Julia Fredagsvik

21.04.2019 - Ørland kirke
Leana Sofie Fredagsvik

25.05.2019 -  Nes kirke
Gabriel Berg Jensen

26.05.2019 - Ørland kirke
Telvin Holm Olsen
Rolf Flaaten Ervik
Viktor Frengen

VIGDE
11.05.2019 - Ørland kirke
Katinka Lillegård Aas & 
Jan Erik Schanche

18.05.2019 - Austrått kapell
Åsa Birgitta Fallgren & 
Geir Magne Balsnes

GRAVFERD/BISETTELSE
15.03.2019
Åshild Kirkebak (f.1951)

19.03.2019
Tore Haugan (f.1952)

26.03.2019
Dagny Elisabeth Zeiner Hovde (f.1922)

05.04.2019
Thor Aage Sumstad (f.1957)

03.05.2019
Harald Bykvist (f.1924)

10.05.2019
Torny Ulset (f.1924)

22.05.2019
Ole Aarsund (f.1935)

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

KIRKETJENER OLE JONNY GRANDE
TLF. 906 56 789 PRIV.
TLF. 72 52 51 65 ARB.

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

KIRKETJENER CATHRINE SKAGET
Storfosna
MOBIL 906 79 672

Hjertelig takk
Ørland Blomsterfond takker 
for gaver gitt i forbindelse med 
begravelsene til:

Åshild Kirkebak

Dagny Elisabeth Zeiner Hovde

Tor Åge Sumstad

Harald Bykvist

Torny Ulset
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Etter at det nå er etablert navnet minne-
lund på de fleste gravlundene i Bjugn
og Ørland, har det litt etter hvert blitt et
naturlig alternativ som flere og flere
tenker igjennom i forbindelse med både
egen og andres gravferd. 

For noen sin del har dette vært etter-
spurt i flere år, mens for andre er det
både nytt og fremmed. I kirkelig felles-
nemnd, ble det drøftet muligheten for
symbolsk flytting fra eksisterende grav
til minnelund på samme gravlund, og
det ble vedtatt at det skal åpnes for
dette i den nye storkommunen. 

Altså: Om en av ektefellene døde før
det var etablert minnelund, kan det
søkes om symbolsk flytting til minne-
lund for denne når den andre ektefellen
dør og settes ned på minnelund. Da
kommer begge navnene på platen på
minnelundbautaen, og gravstedet slettes
og steinen fjernes. Navnet på avdød kan
kun stå et sted. 

Om du har spørsmål om dette, så ikke
nøl med å ta kontakt med kirkevergen.

Kirkevergen

MINNELUNDEN
Symbolsk flytting fra grav til minnelund
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Gud ser hele deg. Visste du det? Der er
ingenting som du kan skjule for Gud.
Han vet om alt du er. «The good, the
bad and the ugly». Han vet alt du gjør.
Så du trenger ikke ha noen hemmelig-
heter for Gud. Han vil at du skal ha det
godt og at du skal få hjelp til det du
trenger. 

Gud ser hele deg. Tenk på det. Gud
ønsker å ha et forhold til deg fordi du
er du, med alt som det innebærer. 

Gud ser hele deg. Så godt å vite. Gud
vil at du ikke skal gjemme deler av
deg. Han vil at du skal være deg selv,
fullt og helt.

Guds gave til oss er nåden, tilgivelsen
av synd slik at vi kan ha fellesskap med
Gud.  Troen alene. Det er alt du trenger
for å få fellesskap med Gud. Alt annet
kommer fra dette. 

Kirken er et samlingssted. Der er det
rom for alle – og alles tro, uansett. Et
samlingssted i både glede og sorg, uav-
hengig av økonomi. Vi har alle våre
fortellinger om lykke og ulykker, om
skam og stolthet, om tap eller seier. Vi
har alle opplevd at ting ikke alltid går
slik vi ønsker det og kjenner kanskje
godt til våre egne svakheter, men her i
kirken får vi komme, akkurat slik vi er.
I dette rommet er vi gode nok, uav-
hengig av alle disse tingene. Vi behøver
ikke være noen andre enn oss selv.
Kirken rommer oss alle, og med alle de
opplevelsene og følelsene vi bærer med
oss. 

Det er ikke bare i kirken vi er gode
nok. Gud sier vi er gode nok akkurat
slik som vi er, alltid og uavhengig av
hvor vi er. 

Larisa

Du er bra nok!

Andakten

TAKK

Hjertelig takk for minnegavene etter 

Inger Olive Strand, 

Asbjørn Sundli og

Liv Agnes Furu Nilsen

Med vennlig hilsen

Ørland Sykehjem

TAKK

Hjertelig takk for minnegavene etter 

Borgund Røstad

Med vennlig hilsen

Hjemmetjenesten i Ørland
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TEMA 2019: FORVANDLING
Vi lever i forvandlingens tid

Det gjelder for klimaet på kloden. Det
gjelder for måten vi lever på. Og det
gjelder for måten vi forstår verden på
– eller snarere ikke forstår den.

Vi lever i forvandlingens tid. Der felles
møteplasser forvandles til ekkokammer.
Der venneflokker forvandles til nett-
verk. Der ensomhet er blitt en folkesyk-
dom.

Vi lever i forvandlingens tid. Ikke på
grunn av demokratiske valg eller poli-
tiske visjoner, men på grunn av utilsik-
tede sideeffekter av den teknologiske
utviklingen. Sideeffekter som tiltar i en

nesten ubegripelig akselererende hastig-
het. Det som var utenkelig i går, er vir-
kelighet i dag. Det som er utenkelig i
dag, blir virkelighet i morgen.

I forvandlingens tid trenger vi kunst og
kultur som gjør vår forestillingsverden
større. Som får oss til å se bortenfor
gamle kategorier, som evner å finne nye
sammenhenger og som gir oss håp om
at forvandling ikke bare er noe som
rammer oss, men også noe vi kan bidra
til. For det må vi.

Petter Fiskum Myhr
direktør
Trondheim Internasjonale Olavsfest

28. juli–
3. august 2018

Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim har som formål å gjenreise og styrke Trond -
heim som nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum. Helt fra Olav Haraldsson ble
gjort til helgen i middelalderen, har Trondheim vært et viktig pilegrimsmål. Olavs -
festdagene fortsetter tradisjonen, og setter for 56. gang Trondheim på kartet som en
verdibasert og inkluderende møteplass med opplevelser til glede og ettertanke.
Hvert år rundt Olsok fyller Olavsfestdagene Trondheim med fest og folkeliv for barn
og voksne: konserter, foredrag, pilegrimsvandring, gudstjenester og gratisarrange-
menter – opplevelser som berører.
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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
barna. Det er også flere søsken som
trenger fosterhjem.  Den vanligste årsa-
ken 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 fos-
terhjem ønsker å beholde skole, venner og
sine nære relasjoner. Vi ønsker helt vanli-
ge familier som kan gi kjærlighet og om -
sorg til de barna som trenger det i Ørland
kommune. 

Hvis du vil høre mer om det å bli foster-
hjem, er du velkommen til ett av våre
informasjonsmøter. 
Vi har informasjonsmøter i vår lokaler

i Prinsensgt. 39 i Trondheim hver 14. dag. 
Det neste informasjonsmøtet i Trond -

heim er 17. juni  klokken 1800-2000.

På informasjonsmøter vil dere møte råd-
givere fra Bufetat. Vi vil snakke om hva
et fosterhjem er, og hvem som kan bli det.
Vi svarer gjerne på alle slags 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

FOSTERHJEM
Trygge voksne er viktig for barn og
unge.  Voksne som bryr seg om, som er
gode forbilder, som viser 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

Flere barn i Trøndelag trenger fosterhjem
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KONFIRMANTER
Da er våren her med alt det den innebæ-
rer. Regn, snø, sol, tåke  – ja alle årstider
samlet i en kort periode. Når våren kom-
mer er det også konfirmant-gudstjenester
i vår menighet. Jeg har vært med på alle
i Ørland kirke. Det startet med konfirma-
sjon på Storfosna den 28. april etterfulgt
av 4. 5. og 12. mai. For en flott ungdom
vi har i vår menighet! Det har vært en
berikelse for meg å få følge ungdom-
mene gjennom året. Gratulerer til alle
konfirmanter og deres familier!

SKOLESTARTERE
Det neste som står for tur, er barna som
skal starte på skolen til høsten. Det blir
den 15. juni fra klokken 12.00–17.00,
Det kommer invitasjon i posten. Vet du
om en skolestarter, så hjelp dem å følge
med. Alle som begynner på skolen få
utdelt boka «Tre i et tre» under gudstje-
nesten som vi skal ha klokka 16.00.
Guds tjenesten skal skolestartere være
med å utforme. Gjennom samlingen skal
vi være og lære hverandre om det å være
en god venn og kanskje får vi  nye ven-
ner. Vi skal høre om Jesus og Sakkeus,
leke, synge, be og spise. Etter maten er
det Gudstjeneste og utdeling av boken
«Tre i et tre». Håper besteforeldre, fad-
dere, venner og foreldre har mulighet til
å være med. 

ULiF
Gjennom året har vi hatt ungdomsleder-
kurs. Vi har møttes på kirkekontoret og
hatt samling fra klokka 17.00 –20.00.
Etter hver samling har vi avsluttet med å
spise kveldsmat sammen. Vi har hatt
ulike temaer som: å være der for andre,
at det finnes mange ulike type ledere,
makt, kropp og grensesetting. Dette vil
vi fortsette med også til høsten.

VIKTIG MELDING: Alle som er konfir-
mert og opp til 18 år, har mulighet til å
bli ungdomsleder. Som ungdomsleder
kan du bli med på arrangement i menig-
heten og få ungdomslederansvar som
blant annet Lys Våken, Ungdomstreff og
konfirmantleir med mer. Alle som er
konfirmert i år, vil få et brev i posten
med invitasjon. Et av høydepunktene er
at alle ungdomsledere i Fosen (ULiF) har
en felles samling. Da samles vi på Tarva,
og dette skjer andre helgen i februar. Sett
av dato. Det vil også komme invitasjon
på våre hjemmesider.

Vil med dette ønske alle sammen en god
sommer!

Trosopplærer Ørland menighet, 
Tina Marie Rødde Paulsen

TROSOPPLÆRING
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Som medlem av Norges
største møbelkjede kan
vi gi deg de beste tilbud!

7130 BREKSTAD - TLF. 72 52 42 31/72 52 44 06

• Kraftfôr for ku og gris
• Kornmottak
• Gjødning
• Såkorn/Frø

Vi har produkter fra Fosen, med råvarer fra Fosen, laget av fagfolk i Fosen.

SVERRE
PETTERSENAS
RØRLEGGERFORRETNING
7140 OPPHAUG - TLF. 72 52 11 65

Alt i sportsutstyr

Tlf. 72 52 43 10

Treverksted Reklame/Kopisenter/Kantine
7160 Bjugn 7130 Brekstad
Tlf. 72 51 65 15 Tlf. 72 51 65 20

7140 Opphaug - Tlf. 72 51 30 90 - Fax 72 51 30 99

D A L E B A K K E N

Telefon
72 52 42 25

TELEFON 72 52 50 80 - LIBRA SHOPPING B
R

E
K

S
TA

D

HOVDE HØNSERIHOVDE HØNSERI
Ferske egg
Velkommen!

Ferske egg
Velkommen!

Brekstad
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Min salmefavoritt
Oddbjørn Ingebrigtsen

Denne salmen knytter det seg mange
minner til. I norsk skole først i 1950-åra
var det vanlig å åpne og avslutte skole-
dagen med en sang eller en salme. Den
salmen jeg husker best fra denne tida er
denne salmen. Vi stod ved pultene og
sang. Jeg ser levende for meg min lærer
på Uthaug skole, Olaf Næsset, som spil-
ler enten fiolin eller bratsj som akkom-
pagnement. Jeg hadde ham som lærer i
fire år og hans undervisning har spilt en
viktig rolle i min egen utvikling som
mangeårig  kunnskapsformidler og vei -
leder på høgskole og ved universitet. 

Ingen vinner frem til den evige ro,

som seg ei veldig fremtrenger.

Sjelen den må utstå en kamp for den tro,

hvorav vår salighet henger.

Veien heter smal, og porten kalles trang,

alvor må det til på sjelefrelsens gang.

Strev da alvorlig, treng fremad med makt,

og om du vil himmerik vinne!

Meget vil deg hindre, min sjel stå imot,

strid mot din salighets fiende!

Frem igjennom alt som vil stanse din fot,

la ikke verden deg blinde!

Intet vil deg gavne verdens hele prakt,

dersom den får sjelen fanget i sin makt.

Hør hva han sier som døde for deg:

Kjemp i Guds kraft for din krone!

Ingen vinner frem til den evige ro

Teksten er skrevet av den svenske presten Lars Linderot 1798. Vi synger den til en folketone fra Hallingdal.

Jesus i ditt hjerte er alle ting verd,

selv er han himmeriks rike;

derfor gjør med Jesus din daglige ferd,

trang er den veien, men like!

Treng deg til hans hjerte inn med all din makt,

få av nådens hånd din rene bryllupsdrakt!

Hør hva han sier: Bruk tålmod, o sjel,

så skal du himmerik vinne.
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LEID VÅR UNGDOM

Å du som kjenner all vår strid på jord
og mørkemaktene i våre grender.
Å, Jesus, lær vår ungdom fylgja dine spor
og ber dei fram på dine sterke hender!

Å, lyft du deira tanke, deira song
frå molda opp til kjærleiks milde Fader.
Og legg ditt ljos i deira lengt og trong
som solskin over kvite tinderader.

Du vigsla deira strid og livsens krav,
så merket ditt dei fylkjer seg innunder.
Og lat dei spegla himmelheimen av
som dogg i sol om fagre morgonstunder.

Og når så striden stilnar av ein gong,
og alle livsens tonar bort har vike.
Å, lat dei kjenna då den sigersong
som ber dei jublande opp i ditt rike.

Håkon Wergeland

ØRLAND MENIGHET
Toppetasjen Libra
Postboks 116, 7129 Brekstad

Telefon 72 51 40 00 - 72 51 40 61
kirkekontor@orland.kommune.no
www.kirken.no/orland

Kontortid: Tirsdag 10.00 –14.00
Onsdag 11.00 –14.00
Torsdag 10.00 –14.00

Ola Garli, sokneprest 908 49 888

Daniela Štrbková - kapellan 405 66 598

Stefan Štrbka, organist 925 23 887

Larisa M. Ross Sagranden, diakonarb. 905 21 235

Pippi Mary Irene Moen, sekretær 72 51 40 61

Tina Rødde Paulsen, trosopplærer 413 35 187

Mona Fremstad, renholder 909 63 045

Ole Jonny Grande, kirketjener 906 56 789

Geir Ketil Aannø, kirketjener 952 33 177

Cathrine Skaget, kirketj. Storfosna 906 79 672

Odd Døsvik, men.råd.leder 971 94 023

Karen Lervik Stai, kirkeverge 938 91 841
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Kvinnenes internasjonale bønnedag 
1. mars 2019 i Bjugn kirke

Ansvarlig for arrangementet var 
Eva Stjern og Marit Stranden.

Årets kunstner er den slovenske maleren
Rezka Arnuš. Hun har ikke mer enn fem
prosent av normalt syn. 

I Bjugn denne dagen var andakten ved
Daniela Strbkova, sangen var ved Fillis
Wang Røstad.

Foto: Marit Eide Dahl
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som

Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt jeg har sagt dere.

Johannes 14, 25 og 26 Velkommen til kirke!

Søndag 09.06.2019 – Pinsedag - Joh 14,23-29 Disiplene får Den hellige ånd
Ørland kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai. 

Takkoffer til Normisjon, Trøndelag krets

Søndag 16.06.2019 – Treenighetssøndag - Apg 17,22-34 Saulus blir kalla til teneste
Guldteigbrygga kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Ørland menighet 

Søn. 23.06.201 - 2. s. i treenighetst. - Joh 3,1-13 Filip og den etiopiske hoffmannen
Austrått kapell kl. 11:00 Gudstjeneste ved Sven Tysdal. Takkoffer til

Mission Aviation Fellowship-MAF 

Søndag 30.06.2019 - 3. søndag i treenighetstiden - Mark 10,13-16 Jesus og born
Ørland kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Ørland menighet

Søn. 07.07.2019 - 4. s. i treenighetstiden - Matt 9,35-38 Den fattige enkja som gav
Kråkvåg kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Kirkeutvalget Storfosna/Kråkvåg

Søndag 21.07.2019 - 6. søndag i treenighetstiden - Mark 3,13-19 Peters fiskefangst
Austrått kapell kl. 11:00 Gudstjeneste ved kapellan Daniela Strbkova.

Vandregudstjeneste med start kl. 11 på P-plassen
Karlsenget. Nattverd i Austrått kapell kl. 12. 
Takkoffer til Misjon uten grenser

Søndag 04.08.2019 - 8. s. i treenighetstiden - Mark 12,28-34 Mirjam reddar Moses
Ørland kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved kapellan Daniela Strbkova.

Takkoffer til Care
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Lørdag 10.08.2019 – 1 Mos 38,24-30
Austrått kapell kl. 11:00 Dåpsgudstjeneste ved Ole Thomas Bientie Reiten.

Takkoffer til Ørland menighet.

Søndag 18.08.2019 - 10. s. i treenighetstiden - Mark 11,25-26 Den hardhjarta tenaren
Ørland kirke kl.11:00 Gudstjeneste ved kapellan Daniela Strbkova. 

Takkoffer til Ørland menighet. 50-årskonfirmanter

Søndag 25.08.2019 - 11. s. i treenighetstiden - Joh 8,31-36 Jesaja møter Gud i tempelet
Storfosna kirke kl. 10:30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Sjømannskirken

Søn. 01.09.2019 - 12. s. i treenighetstiden - Joh 4,27-30.39-43 Jesus mettar fem tusen
Austrått gård kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Ørland stasjonskapell kl. 17:00 Gudstjeneste ved Stasjonsprest

Søndag 08.09.2019 - 13. s. i treenighetstiden - Apg 6,1-7 Jesus og den rike mannen
Ørland kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved kapellan Daniela Strbkova. 

Takkoffer til Ørland menighet. 
Presentasjon av konfirmanter

Søndag 15.09.2019 – Vingårdssøndagen - Matt 19,27-30 Arbeidarane i vingarden
Ørland kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Acta.

Søndag 22.09.2019 -15. s. i treenighetstiden - Joh 15,9-12 Jesus hos Marta og Maria
Storfosna kirke kl. 10:30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Kirkeutvalget Storfosna/Kråkvåg.
Presentasjon av konfirmant. 50-års konfirmanter.
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