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Da jeg var barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn.
Men da jeg ble voksen, la jeg av meg det barnslige.

1. korinterbrev 13.11
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� REDAKSJONELT �
Gjennom handlingene viser det onde seg

Blant medlemmene i Den norske kirke er det sikkert få som bokstavelig tror at det finnes en
personifisert utgave av det onde, som åpenbarer seg som en fryktinngytende skikkelse blant
oss, når vi minst venter det. Det var tilfelle med Martin Luther på Wartburg. Man kan visst-
nok ennå se spor av blekket som rant nedover veggen etter at Luther kastet blekkhuset etter
djevelen som forstyrret ham i skrivearbeidet. En ting er likevel sikkert: det onde eller ond-
skapen er tilstede blant oss hver eneste dag. Det er skrevet en rekke filosofiske avhandlinger
om det «ondes problem». I slike tekster blir spørsmålet om hva det onde egentlig er, ofte
viet relativt stor oppmerksomhet. Vi trenger ikke filosofere. Ser vi nyhetssendinger på TV
og leser aviser, vil vi fort kunne konstaterer at det onde er tilstede både fjernt fra oss og tem-
melig nær oss, ofte forkledd i det godes skikkelse. Jeg er temmelig sikker på at hver og en
av oss har erfart det onde i våre egne sosiale relasjoner. Ja, vi har alle opplevd det onde å ha
vist seg i våre egne handlinger. Det vil vi helst ikke erkjenne! Og her er vi ved kjernen: det
er våre valg av ulike måter å handle på som kan påføre våre medmennesker små eller store
lidelser. I samhandling med andre mennesker finnes det mange og ulike mulige valg av
handlinger. Handling er alt det vi «gjør». Det å velge å si noe negativt eller positivt om en
kollega eller en nabo, er valg av handling. Det å ta del i spredningen av negative rykter, er
valg av handling. Når konsekvensen av våre handlinger innebærer lidelse for et medmennes-
ke eller grupper av medmennesker, er det onde tilstede blant oss. Ingen, absolutt ingen av
oss må tro at vi alle dager i livet spiller på nestekjærlighetens elitelag! Skal vi så drukne oss
i selvanklagelsens og selvbebreidelsens hav? Svaret er et klart nei! Det vi skal gjøre er å
være oss bevisst at våre handlingsvalg kan føre til smerte for andre. Hittil har jeg omtalt kun
det vi snakker med andre om. Andre handlinger innenfor økonomi, organisasjonsliv og poli-
tikk har selvsagt også konsekvenser for enkeltpersoner, få eller for mange. I våre valg som
forbrukere kan vi faktisk i verste fall være med på å ødelegge kloden for de kommende
generasjoner. 

Utfordringen er i smått som i stort å se konsekvensene av våre handlinger og å forsøke å
handle annerledes enn det vi vanligvis gjør! Dette er vår krevende etiske utfordring, både
som kristne og som medmennesker i en verden hvor alle faktisk er avhengig av alle! Det er
fortsatt budet om nestekjærlighet som er det største bud. Det gjelder ikke bare for relasjoner
mennesker imellom her og nå, men også for forholdet mellom nåtidens generasjoner og
generasjoner som kommer etter.

Oddbjørn Ingebrigtsen



Kirke og kirkegård
I forrige nummer av menighetsbladet
kunne du lese om utbedringene som
var i gang i Ørland kirke. Nå er tårn
og tak tett, og toalettet ved sakristiet i
kirka er i orden. Gangstien inn hoved-
porten ble gravd opp i dette arbeidet.
Nå er det bare grus der, men til som-
meren skal det legges nytt dekke. I til-
legg til disse store prosjektene, kan vi
også glede oss over at veggene inne i
kirka har blitt fine og hvite igjen. Det
har kirketjener Ole Jonny sørget for. 

I januar var det en kraftig storm som
vi alle kjente og hørte godt. Mange
fikk store skader på eiendommene
sine. Både kirka, bårehuset og drifts-
bygningen stod like støtt både før og
etter stormen! Men redskapsstativet på
kirkegården klarte ikke å stå imot de
sterke naturkreftene, heller ikke deler
av det nye gjerde ved driftsbygningen.
Det jobbes nå med å få satt i stand
begge disse så snart som mulig.

På Storfosna kirkegård har det også
blitt gjort et stort arbeid med nytt gjer-
de. Det er gjort så mye som det har
vært penger til. Det blir kjempefint, og
vi ser frem til å få ferdig også dette
prosjektet. Det kommer artikkel om
dette i neste nr.

Sjømannskirke
Vi møtes på menighetskontoret til
kaffe, vafler og trivelig prat den 
28. mars, 25. april og 23. mai.

Velkommen!

Personell
Tina Marie Rødde Paulsen ble fra
nyttår ansatt i fast stilling som tros-
opplærer i Ørland menighet. Hun har
som vikar en lengere periode prøvd ut
hva det ville si å ha denne jobben, så
hun visste hva hun gikk til og vi visste
hva vi fikk. Vi ønsker henne hjertelig
velkommen som fast trosopplærer, og
ser fram til et langt og godt samar-
beid!

Skolestarterdag
Vi arrangerer skolestarterdag med
utdeling av boka «Tre i et tre». Alle
skolestartere vil få brev i posten, og
det vil bli annonsert på vår egen hjem-
meside, følg med, følg med.
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Nå har det godt noen tid siden
Daniela Strbkova ble vår kapellan
og Stefan Strbka ble vår organist.
Som de fleste vet, er kapellanstil-
lingen delt mellom Ørland og
Bjugn menigheter. Daniela og
Stefan og de to barna bor i preste-
bolig på Karlestrand ved Botngård
i Bjugn. Jeg besøkte dem der for at
leserne av menighetsbladet skulle
bli litt bedre kjent med dem. Fra
stuevinduet er det utsikt til Bjugn -
fjorden og deler av det karakteris-
tisk kuperte landskapet på Fosen. Et
landskap som nok er temmelig ulikt
landskapet i det østre Slovakia.

Bakgrunnen
I november 2015 kom familien til
Gausdal i Oppland. Daniela hadde gått
på et kortere kurs i norsk og kunne litt
av språket da de kom. De var arbeidssø-
kende og det ble Skeikampen hotell og
skisenter som ble utveien. Her arbeidet

Daniela med renhold og i resepsjonen,
mens Stefan skjøttet vaktmesteroppga-
ver. I den mindre byen Levoča, som lig-
ger øst i Slovakia, hadde teologen
Daniela arbeidet som prest i 10 år og
Stefan hadde vært pianolærer, håndver-
ker og organist. Stefan har både
musikk- og håndverksmessig utdanning
fra Slovakia. Daniela var temmelig sik-
ker på at hennes prestetid var over.
Arbeidspresset i stillingen i Slovakia
hadde vært så stort at hun følte seg, sier
hun, utbrent. Hun var trett og sliten og

de ville begge skape en ny
framtid for familien. Det hend-
te rett som det var at det kom
norske kor på besøk til Levoča
og da var det ofte Daniela som
møtte dem og viste dem rundt i
kirka og ga dem litt historisk
innføring om byen. Hun oppfat-
tet de norske hun traff som
svært vennlige og trivelige men-

Med utsikt til Bjugnfjorden og ei framtid på Fosen  
Kapellan Daniela, organist Stefan og barna Tereza og Matúś�



nesker. Det positive inntrykket av
Norge gjennom korbesøkene var en av
drivkreftene bak flyttingen til Gausdal. 

Prest igjen
Det gikk ikke lang tid før kollegene på
hotellet fikk kjennskap til at Daniela
egentlig var prest. Det kom etter hvert
mange spørsmål om åndelige ting mens
man gjorde rent, spørsmål som man
ikke kunne stille til prest ellers. På job-
ben var terskelen lav! Så hadde det seg
slik at daglig leder for Daniela var med
i menighetsrådet. Daniela ble spurt om
hun kunne være vikar på gudstjenester i
påsken. Daniela sa ja og det ga motiva-
sjon å starte som prest igjen, nå i Den
norske kirke. Daniela sendte en åpen
søknad om engasjement til alle landets
biskoper, men fikk svar fra kun to. Det
ene svaret kom fra Nidaros. De reiste til
Trondheim, men det var ikke enkelt å
finne ut av boligspørsmålet. Sokneprest
Verena Erne Grønning i Vanvikan ble
redningen. Hun sa «Kom bare hit til
meg». Nå ordnet det seg med husrom.
Daniela vikarierte i prostiet og Stefan
fikk jobb som bygningsarbeider. Barna
Tereza og Matúś�som nå er er 13 og 10
år gamle begynte på skole i Vanvikan.
Dette var i august 2017. 

Til Ørland
Vår menighet manglet etter hvert både
kapellan og organist, da kapellan Ole
Thomas ble sokneprest i Bjugn og orga-
nist Paul André ble organist i Sandnes -
sjøen. Stillingene ble utlyst og i februar
2018 startet Stefan opp som organist i

Ørland menighet. I juni 2018 var
Daniela på plass som kapellan i Ørland
og Bjugn. Bedre løsning på personal -
behovet skulle det godt gjøres å finne!
Boligspørsmålet ble også løst etter hvert
ved at Opplysningsvesenets fond finan-
sierte prestebolig i Bjugn. Så nå bor
familien i den nyinnkjøpte presteboli-
gen. Tereza og Matúś�går på skole i
Botngård. Begge snakker godt norsk og
har etter hvert blitt kjent med andre
barn på sin egen alder. Tereza går også
på kulturskole og har piano som instru-
ment. Familien er godt fornøyd med
både det romslige huset og beliggenhe-
ten, som gir utsikt til det som en gang
var den største sildefjorden i landet. 

Daniela og Stefan sier at de bare har
gode erfaringer med innbyggerne i
Norge. Folk i Norge er vennlige og hyg-
gelige mennesker. De synes vi har tillit
til oss selv og tro på at vi kan  løse pro-
blemer hvis de oppstår. 

Familien har praktisk talt vært på flytte-
fot i 4 år. Nå er det deilig å finne roen i
Fosen og arbeide til beste for alle i
Ørland og Bjugn menighet, som ved
årsskiftet begge befinner seg i nye
Ørland kommune.

Vi ønsker alle fire lykke til og ser fram
mot et mangeårig samarbeid!

Oddbjørn Ingebrigtsen
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Fra 01.01.2020 vil det være et fellesråd
i nye Ørland kommune. Loven sier at
det skal være ett fellesråd i hver kom-
mune. Dette får ingen betydning for
soknestrukturen. Den følger annet lov-
verk. Det vil fortsatt være et menighets-
råd i Ørland og et menighetsråd i
Bjugn. Fellesrådet består av to valgte
representanter fra hvert menighetsråd,
en geistlig representant og en valgt
representant fra kommunestyret.
Fellesrådets oppgaver vil kanskje for
mange nå blir tydeligere, siden det blir
et klarere skille mellom fellesrådets
oppgaver og menighetsrådets oppgaver.
Disse er beskrevet i Kirkeloven. Så i
prinsippet må alle fellesrådsansatte
gjennom den samme prosessen som de
kommunalt ansatte. På samme måte må
også alle reglement, takster, arbeidsav-
taler og tjenesteytingsavtaler osv
gjennomgås og inngås på nytt. Alt null-
stilles. I denne prosessen er det avgjø-
rende at alle ansatte føler seg ivaretatt,
og det er viktig at både tillitsvalgte og
ledelse har en god dialog. De ansatte
har alle fått sagt hva de ønsker seg
videre, og hva de tenker de er gode til.
Dette blir en flott ressurs å ha med inn i
det viktige arbeidet. Samtidig skal fort-
satt stort sett de samme oppgavene
løses på stort sett de samme stedene.
Og det er de menneskene som er ansatt
i både Bjugn og Ørland kirkelige felles-
råd som utfører dette. 

Fellesrådets oppgaver er blant annet
forvaltning av gravplasser, drift og ved-
likehold av kirker, menighets og preste-
kontor, lokaler utstyr og materiell til
konfirmasjonsundervisningen og ansvar
for fellesrådets ansatte, for å nevne noe
(oppsummert fra Jfr Kirkeloven § 14).

For Ørland og Bjugn sin del, så har vi
ventet på finansiering for arbeidet i kir-
kelig fellesnemnd. Når det falt på plass
i januar, så kunne vi for alvor starte
arbeidet med sammenslåingen. 

På planen for kirkelig fellesnemnd
denne våren, står vedtak om både tak-
ster, reglement og delegasjoner. Videre
står lokaler for menighetene og fellesrå-
det i ny kommune på dagsorden. Den
omfattende oppgaven med nye arbeids-
avtaler står også for tur i nær framtid.
Det har allerede vært kontakt med
ansvarlige i den nye kommunen med
tanke på ny tjenesteytingsavtale. For å
få et fullstendig budsjett på plass, er vi
avhengig av denne avtalen. 

Det jobbes godt av gode medarbeidere i
både Ørland og Bjugn for at dette skal
bli en så god prosess som mulig. Så kan
vi gå inn i et nytt år i en ny organisa-
sjon med løftet hode, og se muligheter i
en ny framtid.

Prosjektleder KLS

SAMMENSLÅING AV FELLESRÅD
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Diakonens hjørne
Endelig er vi på vei mot vår. Etter en
lang og deilig vinter med skiføre og snø
i akebakkene, med skikkelige snøskav-
ler langs veien skal det nå bli deilig
med grønne marker og spirer som duk-
ker opp fra jorda. Fuglene kvitrer høy-
ere og trekkfuglene begynner å komme
tilbake. Våryre dyr og fugler, og kanskje
også mennesker. I tillegg kommer den
«deilige dritt lukta», som min oldefar
kalte «naturens 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 kaffe, 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 venn-
skap.

Hva med å invitere med deg/dere en til-
flytter på tur og introdusere dem til den
lokale naturen og vise 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 facebooksider
som dere også kan bruke for å komme i
kontakt med meg.

Jeg ønsker dere alle en herlig vår!
Larisa

www.facebook.com/Diakoneniorlandogbjugn • Telefon: 905 21 235 

Copyright Inghild Margrethe Ross-Molnes



Storfosna kirke
Søndag 28. april kl. 10:30

Solveig Kristin
Moen Svendsen

Ørland kirke
Lørdag 4. mai kl. 10:30

Adrian Amanov Snekvik

Adrian With Aasgård

Andreas Berg Håbrekke

Andreea Palagi Hoel

Celina Vik

Ingvild Austeng Rønsholm

Jørgen Rødsjø Hernesmark

Marcus Sand Holmen

Noah Danielsen Kotte-Aune

Ørland kirke
Lørdag 4. mai kl. 13:00

Eline Mavrakis Hansen

Inger Gilde

Jakob Killingbergtrø

Lavrans Hofstad

Mari Selnes Lund

Mari Sofie Skjærseth

Mathilde Mjelde Knutsen

Mikal Mjelde Knutsen

Sara Overland

Tilde Marie Aar Flæsen

Ørland kirke
Søndag 5. mai kl. 11:00 

Alexander Singstad

André Sundet

Hans Alfred Paasche Norset

Mia Dyrendahl

Nora Guldteig Fosse

Solveig Anine 
Rønne Bäckmark

Pia Sagmyr Bakken

side   8 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

Konfirmanter 2019



Ørland kirke
Søndag 12. mai kl. 11:00 

Dagny  Edda Lund

Frida Josefine Seim

Jonas Guldteig Ask

Leander Eid Johansen

Malene Olden Nystrøm

Maria Helen Pedersen

Vilde Glørstad

Nes kirke
Søndag 25. mai kl. 11:00 

Rikke Monstad Lund
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Konfirmanter FASTEAKSJON

Årets fasteaksjon går av stabelen den 

9. april.

Det er også i år en del av konfirman-

tenes opplegg å delta på denne. Vi ber

dere ta vel imot bøssebærerne når de

kommer. Vi har dessverre ikke mulig å

nå ut til alle innbyggerne i hele kom-

munen. Det beklager vi. Men alle kan

bøssebærere, så ta gjerne kontakt med

kirkekontoret for mer informasjon.

Velkommen som bøssebærer!
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«Min elskede tar til orde og sier til meg:
Stå opp, min kjæreste, du min fagre, og
kom ut! For se, nå er vinteren omme.
Regnet er dratt forbi og er borte.
Blomstene kommer til syne på marken.
Sangens tid er inne, og turtelduens røst
har latt seg høre i vårt land. Fikentreets
frukter tar til å rødme og vintrærnes
blomster dufter. Stå opp og kom, min
kjæreste! Du min fagre, så kom da! Min
due i klippens kløfter, i fjelltindens ly!
La meg se din skikkelse, la meg høre din
røst! For din røst er blid og din
skikkelse er fager.» (Høysangen
2:10-14)

Gud tegner her et fantastisk bilde
av oss mennesker og jorden vi
bor på. Det er våren som skil-
dres, og sommeren nærmer seg.
Alt er vakkert, slik det spirer og
gror. Det er som om naturen
synger sine skjønneste sanger. Vi
vet jo at Gud har skapt alt slik:
vakkert! Da Gud var ferdig med
hele sitt skaperverk, utbrøt Han:
«Det er overmåte godt!» (1.
Mosebok 1:31) 

Alt ble skapt med en skjønnhet
og harmoni som vi knapt kan
forestille oss. Men vi får noen
glimt av den skjønnheten og har-

monien når vi oppsøker skog og mark,
fjell og fjorder, naturen. I høysangen
beskrives våren, hvor alt det som Gud
har skapt fryder seg i lykkerus. Det er en
vakker årstid som møter oss i all sin
prakt. Det er som et maleri, et mester-
verk. Guds mesterverk.

Guds mesterverk er jorden og alt på den.
Det betyr at akkurat DU er et mester-
verk. DU er Guds mesterverk! 

Larisa

Andakten

Copyright Inghild Margrethe Ross-Molnes
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Min salmefavoritt
Hilde Jenssen

Min salmefavoritt er «Bred dine vida
vingar» av Lina Sandell. Hun skrev denne
salmen i 1860. Jeg synger en del i begra-
velser. Da får jeg ofte synge denne.
Grunnen til at jeg liker den så godt, er at
teksten er så god og at den gir en følelse
av trygghet. En gang fikk jeg synge den
sammen med en gitarist, i et arrangement
av Kenneth Sivertsen, en avdød kompo-
nist/gitarist fra Bømlo. Det er nok den
vakreste versjonen av salmen, synes jeg.
Helt nedpå, med sang og gitar! Jeg liker
egentlig alle Lina Sandells salmer. Hun
var god til å skrive melodiøse salmer.

Bred dina vida vingar,

o Jesus, över mig,

och låt mig stilla vila

i ve och väl hos dig.

Bli du min ro, min starkhet,

min visdom och mitt råd,

och låt mig alla dagar

få leva av din nåd.

Förlåt mig alla synder,

mig rena i ditt blod.

Giv mig ett heligt sinne,

en vilja ny och god.

Tag i din vård och hägnad

oss alla, stora, små,

och låt i frid oss åter

till nattens vila gå.

Bred dina vida vingar

Lina Sandell 1860
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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 påske!
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Lyssetting av glassmaleri i østveggen
av Ørland kirke
Ønsket om lyssetting utenfra av det sir-
kelrunde glassmaleriet over alteret i
Ørland kirke har ved flere anledninger
vært brakt på bane. Kunstneren Gabriel
Kiellands intensjon var å se alterbildet
og glassmaleriet i sammenheng: Den
korsfestede Kristus blir lagt i graven,
men står opp tredje dag. Uten at glass-
maleriets motiv trer klart fram, går
denne sammenhengen tapt.
Menighetsrådet har vedtatt at det stiller
midler til rådighet for å dekke kostnader
for lyssetting av glassmaleriet. Dette
skal bringes i orden i nær framtid.

Gudstjenestesamarbeid mellom
Ørland og Bjugn menigheter
Menighetsrådet er positivt samarbeid
mellom menighetene generelt og stiller
seg positivt til en videreutvikling av
samarbeid om gudstjenester. Det bør
være en selvfølge at vi som bor i Ørland
menighet deltar på gudstjenester i kir-
kene i Bjugn. Skjærtorsdag 2019 blir
det felles påskemåltid i Jøssund kirke
for både Ørland og Bjugn menigheter. 

Oppnevning av nominasjonskomite
for kirkevalget  2019
Det går mot slutten for perioden til det
sittende menighetsrådet og det er valg i
september samtidig med kommuneval-
get. Det første som skjer, er at det skal
oppnevnes en nominasjonskomité for å

sette opp kandidatliste for valget.
Arbeidsutvalget drøftet saken 9. januar
og ble enig om å forespørre aktuelle
kandidater til nominasjonskomiteen.
Nominasjonskomitéen ble oppnevnt på
menighetsrådsmøtet i januar har føl-
gende medlemmer: Odd Døsvik (leder),
Karl Rædergård, Lillian Drilen, Bente
Halsen, Karl Johan Dahl, Grete Eid
Johansen og Oddbjørn Ingebrigtsen.
Komitéen møttes 7. mars.

Oddbjørn Ingebrigtsen

Nytt fra Menighetsrådet
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Søndag 6. januar om ettermidda-
gen var det innbudt til Helligtre -
kongersfest i fløysalen på
Austråttborgen. Dette var et
samarbeid mellom menigheten
og Austråttborgen. 

Tidligere har menigheten
arrangert juletrefest på
misjonshuset, men i de senere
åra har det vært varierende
oppslutning om juletrefestene.
Misjonshuset er nå en saga
blott og menighetsrådet ble enig
om å arrangere Helligtre -
kongersfest. Det var mellom 30
og 40 barn og voksne som
hadde funnet veien til fløysalen
hvor jultreet stod pyntet. Det
startet med orientering om hva
som skulle skje. Vi skulle nem-
lig delta i Maria og Josefs flukt
til Egypt. 

Vår sokneprest Ola hadde satt
sammen og skrevet tekster som
skulle både spilles og leses på
en rundtur i området utenfor
borgen. Målet, Egypt, ble nådd ved pyra-
miden. Alle som ville, fikk utdelt kosty-
mer før vi startet på ferden. Både voksne
og barn deltok med stor iver på reisen. 

Det var litt småkaldt og etterpå var det
godt å komme inn til servering av mat og
drikke. Det vanket både julekaker og

Helligtrekongersfest på Austrått 
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annet godt å bite i. Etterpå var det gang
rundt juletreet. De som ønsket det fikk
også en omvisning på borgen. Et vellyk-
ket arrangement! Blant dem som deltok,

var det enighet om at Helligtrekongers -
fest må bli en tradisjon i menigheten.

Oddbjørn Ingebrigtsen

Lørdag 9.-10. februar var det ungdoms-
leder kurs på Tarva for hele fosen. Fra
vår menighet var det fire ungdommer
som deltok. Temaet under denne sam-
lingen var «den vanskelige samtalen».
Vi hadde fått med oss Inge-Arild Kjølsø
fra Fosen barnevern til å forelese om
dette temaet.

Vi var i år 27 stykker som dro til Tarva.
Det er bestandig god stemning når vi
møtes igjen til felles samling. For noen
har det gått ett år siden sist og for noen
var det første møte med ULiF på Tarva.
Samlingen var preget av alvor, mange

tanker/refleksjoner, masse humor og
lek. Ungdommene har ansvaret for å
gjennomføre ledersamlingen og i år var
det ei fra menigheten som fikk erfaring
med å være nestleder. Ungdommene,
sammen med oss voksne, har også
gudstjenesteverksted hvor vi planlegger
søndagens gudstjeneste. Gudstjenesten
har vi på Tarva kapell. Vi hadde en fin
samling og allerede på ferja hjem ble
det pratet om neste års arrangement.
Det skjer andre lørdag til søndag i mars.
Alle mellom 15 og 18 år bør sette av
disse dagene i 2020.

Ungdomslederkurs i Fosen (ULiF)
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«Dørstokkmila»
«Dørstokkmila» er tema for den årlige
soldataksjonen. I fjor var tema «sammen
er vi sterke». Til forskjell fra årene før
skal denne aksjonen gå over to år.
Hensikten med denne aksjonen er i større
grad få aktivisert soldaten. De tillitsvalgte
ved Ørland flystasjon er i førersetet for
soldataksjonen.

Å ivareta soldaten sitt ve og vel er vel kun
et militært ansvar? Er det det? Ørland fly-
stasjon kan sosialt aldri forstås som en
totalt isolert enhet i bygda. Det er tette
bånd mellom Ørland flystasjon og det
sivile samfunnet. Ved Ørland flystasjon
har man gode tradisjoner med å samarbei-
de militært – sivilt. I forbindelse med sol-
dataksjonen forsterkes dette og en samar-
beidsarena er opprettet.  Her møtes repre-
sentanter fra kulturlivet i Ørland kommu-
ne og fra Ørland flystasjon. Dette er et
givende forum å være med i. Vi møtes
fordi vi har et felles prosjekt. Samtidig
blir man kjent med hverandre og myter
om det såkalte «sivile» og det «militære»
samfunnet brytes. Kreativiteten blomstrer
og basen møter igjen velvilje fra det
ørlandssamfunnet. 

Hvorfor er dette et viktig arbeid i lokal-
samfunnet? Det kan få frem det beste i
oss. Å vise åpenhet for den som er frem-
med i bygda. I Ørlandssamfunnet er det
tradisjoner for dette. 

Men soldaten er jo her kun ett år? Hva
skjer hvis soldaten trives på Ørland, som
en konsekvens av å ha blitt kjent med det

livet som er utenfor gjerdet? Først av alt
så får du en ny venn! Dette kan medføre
at soldaten ønsker å forbli på Ørlandet og
søke seg jobb ved basen. Med andre ord
to fluer i en smekk! Forsvaret får en nyan-
satt og folketallet stig!

Tro og livssyn er også en del av dette
samarbeidsprosjektet. Tro og livssyn har
ikke gått av moten. Alle har en tro eller et
livssyn. Men det er ikke nødvendigvis det
kristne! Ved basen er man opptatt av at
soldaten og ansatte skal få utfolde seg i
dette. Som prest i Forsvaret er jeg innen
dette mangfoldet forpliktet til å «betjene
våre egne», «legge til rette for andre», «ta
vare på alle». 

Soldataksjonen «dørstokkmila» favner
mange. Det berører soldaten først og
fremst. Men den berører også den kultu-
ren vi representerer i Ørland. Av folk som
ønsker å gjøre det beste for andre. 

Stasjonspresten
Sverre Stai
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
29.12.2018 - Ørland kirke
Syver Mikkelsen Grøntvedt

19.01.2019 - Tarva kapell
Ask Vågø Garseg

03.03.2019 - Svarstad kirke
Selma Lindsverk Thorsås

10.03.2019 11:00 Ørland kirke
Jonas Pettersen Øgaard

GRAVFERD/BISETTELSE
14.02.2019
Erna Ryggen (f.1923)

19.02.2019
Unni Johanne Stallvik (f.1955)

21.02.2019
Liv Agnes Furu Nilsen (f.1933)

22.02.2019
Borgunn Røstad (f.1922)
Hjørleif Søtvik (f. 1929)

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

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, diakoniarb. 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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På flukt fra tørke – møt Farah

«Vi mistet alt vi hadde, dyra våre døde,
og livet ble veldig vanskelig der», for-
teller Farah. Tretten år gamle Farah og
familien mistet alt i tørken. Farahs fami-
lie er ikke de eneste som står på bar
bakke i den forblåste ørkenen utenfor
regionshovedstaden Garowe i Puntland i
Somalia. Bare i denne leiren bor det
25.000 mennesker, og Farah forteller at
alle er tvunget til å søke tilflukt i denne
provisoriske flyktningleiren på grunn av
tørke og konflikt.

Avhengige av hjelp
Han tar oss med til den skrøpelige kon-
struksjonen som er familiehjemmet
hans:

«Før bodde vi ti personer i huset til for-
eldrene mine, men så flyttet jeg ut og
bygget mitt eget hus sammen med
kameratene mine.»

Farah forteller at det kan ta et helt år å
samle bølgeblikkplater og andre materi-
aler til et hjem som kan gi litt ly for sol,
vind og støv. Det skrangler og blafrer i
bølgeblikk og presenninger over alt
rundt oss.

«Livet her i leiren er veldig hardt. Folk
får ikke jobb, og vi er helt avhengig av
humanitær hjelp.»

Vil bli elektroingeniør
«Folk her drar inn til byen om morge-
nen for å se etter jobb, men kommer til-

bake om kvelden med tomme hender,
skuffet og utslitte. Det er bekymrings-
fullt at så mange mennesker her sulter.
Jeg håper situasjonen vil endre seg.»

Det eneste som kan få Farah til å glem-
me alle problemer, er å spille fotball
med kameratene i leiren. Men det harde
livet på flukt har lært ham å gi opp
drømmen om et liv som fotballspiller. 

«Jeg vil bli elektroingeniør slik at jeg
kan skaffe folk solenergi.» 

Hjelpsom sønn
Farah forteller at som eldstemann har
han et spesielt ansvar for å hjelpe forel-
drene. Når moren ikke er frisk tar han
seg av småsøsknene, lager mat, vasker
og henter vann. Og når han ikke trengs i
leiren, drar Farah med kompisene til
byen og leter etter strøjobber. De tar alt
de kan finne: 

Fasteaksjonen 2019
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«Vi jobber på byggeplasser, i et stein-
brudd, eller så pusser vi bare sko på
gata.»

Men i dag har Farah og en av kamera-
tene fått i oppgave å vaske en bil. Først
drar de og handler såpe og vann. Og så
går de grundig til verks og gir seg ikke
før bilen er så skinnende ren som det
går an å få den, både inni og utenpå.
Kunden deres er fornøyd, og de to gut-
tene smiler bredt når de får lønnen sin.
Farah tar med alle pengene til moren
sin.

Heldige tross alt
Det er ikke mye i Farahs historie eller
omgivelser som gir grunn til håp, men
det skal mer til enn et liv i tørke, kon-
flikt og fattigdom for å slukke livsgnis-
ten i denne unge mannen. Kirkens

Nødhjelp sørger for rent vann i leiren.
Og selv om hele familiens buskap er
døde av sult og tørst, har familien over-
levd.

«Vi er heldige, for vi har tross alt nok
av rent, trygt drikkevann. Som alle vet,
er vann liv! Og selv om vi har mistet
alt, har vi hverandre, og vi betyr alt for
hverandre.»

MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND
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Bankgiro: 4290 05 08594
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Anne-Mari Kristensen, Marit Eide Dahl
og Mette Buvarp Dypveit.
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Nr. 1. 29. årg.Februar/mars 1969.

Ørland Sanitetslag N.K.S.
Vi lovte å komme tilbake med litt av
Sanitetslagets og Sanitetssyforeningenes
arbeide.

Kontrollstasjonen på sykestuen blir drevet
av Sanitetslaget. Distriktslegen har spe-
barnskontroll med helsesøster og søster
Inger M. Hovde som assistenter.

Vi har ikke fast bygdepleierske, men prøver
å hjelpe det vi kan. Vi har avtale med syke-
pleierske, som tar pleie og nattvakt når hun
kan.

De eldre på Aldersheimen får fotpleie.

2 husmødre får en ukes ferieopphold. Det
blir en avkopling med hvile og hygge.
Husmødrene har vært meget fornøyd med
oppholdet.

Hvert år er 4 representanter valgt som
utsending til Sør-Trøndelag krets av N.K.S.`
kretsmøte. Disse møter, som oftest strek-
ker seg over 2 dager, er meget lærerike og
gir inspirasjon og nytt pågangsmot.

Foreningens rapporter er veldig interessan-
te, og gir oss ofte ideer som vi selv kan
bruke.

Kurs i hjemmets sykepleie blir holdt. Disse
kursene har vært meget vellykket. Søster
Inger M. Hovde er kursets dyktige leder.

Sanitetslaget har også årlige turer for de
eldre. Det er stor tilslutning til disse, opp til
130 deltakere. Vi har på disse turer blitt
overrakt pengegave som de eldre selv har
samlet inn i takknemlighet for turen. 

Maiblomst, julegris, julemerker og julelodd
blir solgt av foreningene. 

En ekstra utlodning går gjerne av stabelen
om året. Fra lintøyskap til skap med mid-
dagsservise og kaffeservise ambulerer fra
Uthaug Handelslag til Opphaug Handelslag
og så til Brekstad Bakeri. På hvert sted sit-
ter sanitetskvinner og selger lodder.

Sanitetslaget har 2 bad i drift.

Beian bad: Badet har badstue, folkebad og
skoledusj. Badet blir drevet av «Helse» sani-
tetsforening. 

Opphaug bad: Badet har folkebad og skole-
dusj, som Opphaug sanitetsforening driver.

De 14 sanitetssyforeninger har sine egne
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tilstelninger. De holder loppemarked, jule-
messe, basarer, kakeutlodninger og puteut-
lodninger. De er fantastisk flinke. Når en ser
på alle de nydelige håndarbeider, broderte,
strikkede og sydde ting de lager, er det en
fryd. Det ligger meget arbeide bak alt dette,
men viser også stor kjærlighet til sanitets-
saken. 

Foreningene besøker syke og gamle, gir
julegaver og hygger for dem. 

Vi får årlig bidrag av Ørland kommune,
Ørland Sparebank og Den Nordenfjeldske
Kreditbank.

Vi gir årlig bidrag til Kreftsaken,
Revmatisme saken, Åndssvakesaken og
Døvesaken.

På årsmøtene har vi som regel foredrag av
distriktslegen. Sogneprest Bull har vært på
våre årsmøter og holdt andakt. Vi er svært
takknemlig for det, og vil her få takke han
så meget. Da han nå skal flytte fra Ørland,
vil vi benytte anledningen å ønske ham og
hans familie alt godt på det nye sted de
kommer.

Til slutt vil vi få ønske alle medlemmer,
både aktive og passive, et riktig godt nyttår!

KIRKE OG MENIGHETSLIV PÅ ØRLAND
Del tre av denne serien, tilrettelagt av Bernt Gjelvold, kommer i neste nummer

Bibelgruppe

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

Spørsmål?

Kjell Gunnar Klock: 954 55 196
Bernt Gjelvold: 72 52 15 17

Inger Skagen      Hjørdis Ofstad        Kristine Rønne        Else Hernes         Åse Dahl 
formann nestformann Sofie Bakken                   Hilma Skanke
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I dei siste nummera av bladet har eg for-
talt om «Hemmeligheten bak et lykkelig
parforhold» bygd på boka med same tittel
skreve av John M. Gottman. Sjå meir om
denne «skjulte» kunnskapen på www.gott-
man.com.

I dag skal det handle om å sjå på kvaran-
dre; altså om å vera kobla på kvarandre.
Gottman og medarbeidarane hans har
videoopptak frå det han kallar «kjærleiks-
laboraroriet» som viser at par ofte ikkje
ser på kvarandre når dei er saman, noko
som Gottman meiner kan vera eit dårleg
teikn. Han seier: «Det er sjeldan eg ser
slike små augneblink av påkobling i film -
ane av par som seinare har gått frå kvar-
andre.» 

Romanikk?
Hollywood har gjeve oss eit feil bilete av
kva romantikk er og av kva som gjev
næring til ein god relasjon. Kanskje slår
hjarte fortare når vi ser Humphrey Bogart
legg armene kring ei tårevåt Ingrid
Bergman, men i det verkelege livet får
romantikken sin jamne glød frå heilt
andre og meir trivielle ting enn restaurant-
besøk og turer på stranda.

Å sjå kvarandre betyr nett det: Å sjå. Når
de sit ved frukostbordet med kvar dykkar
mobil og les nyhende eller facebook, så er
ikkje det eit problem i seg sjølv. Men om
ho vil deg noko, og du framleis ikkje let-
tar på blikket og ser henne, då er det ikkje
bra.

Om ho spør deg om kva for planar du har
i dag, og du berre trekkjer på skuldrene,
så er det eit dårleg teikn. Om han fortel
deg at mora hans har vorte dårlegare, og
du ikkje engasjerer deg med å sjå på han,
då er det fare på ferde.

I forskninga si fann Gottman at par som
framleis var saman etter seks år, hadde
mykje høgare treff på å svare kvarandre
skikkelig enn par som hadde gått frå
kvarandre etter seks år (86 prosent mot
33).

Emosjonell bankkonto
Korleis heng dette saman? Kvar gong
partane i eit samliv vender seg mot kvar-
andre, byggjer dei opp ein emosjonell
bankkonto. Dei byggjer opp reserver som,
nett som pengar i banken, kan tene som
ein buffer i vanskelege tider, når dei
møter store påkjenningar eller konfliktar.
Med tilgang til eit lager av gode kjensler,
tippar ein ikkje så lett over i mistillit og
negativitet i vanskelege tider.

Ein god ting med å vende seg mot kvar-
andre, er at det er så lett å få til. Det er
nok med ei lita endring av posisjonen din.
Å snu seg mot kvarandre, kan skape enor-
me ringverknader, som når ein snøball
vert større og større. Du treng altså ikkje
vende deg mot partnaren din på ein veldig
dramatisk måte for å merke forskjell.
Kom i gang, og ting vi skje av seg sjølv.

Hindringar
Nokre gonger, særleg når relasjonen er
inne i ein problematisk fase, vender du
deg mot henne med irritasjon i stemmen.

Sjå på kvarandre
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Då kan ein kanskje ikkje vente seg ein
positiv respons, for ho reagrer på den
negative klangen i stemma din, og
overhøyrer den bøna du eigentleg ville
koma med. Ho høyrer berre kritikk.
Men prøv ein gong, når du høyrer irri-
tasjonen hjå henne, å sjå bort frå tonen
i stemma hennar, og heller tenkje på
kva ho prøver å få fram, og så svare
henne på det, og ikkje på negativiteten.
Ikkje enkelt, men eit forsøk verdt.

Ei anna hindring mot å sjå kvarandre, er
forstyrringar frå den digitale verda. I boka
si viser John Gottman til medieforskaren
Nicholas Carr som har kome fram til at
konstant sjekking av epost, tweets, face-
book og tekstmeldingar fører til at ein sta-
dig vert distrahert, og då distrahert av seg
sjølv. Sjølvdistraksjon har vorte ein ube-
visst, «permanent vane». Vi lever i ein
distraksjonskultur, noko som ikkje er ein
fordel i nære relasjonar. I eit parforhold
klagar i dag  begge partar over at den
andre ikkje er tilgjengeleg, men opptatt.
Den gamle klisjeen om at mannen gøy-
mer seg bak avisa gjeld ikkje lenger. No
fordjupar begge seg i skjermar.

Spedbarn og vaksne
Dei aller minste er opptekne av det som
skjer her og no. Ingenting fascinerer eit
lite barn så mykje som mors eller fars
ansikt.  Men dei reagerer ofte noko sei-
nare enn vaksne fordi spedbarn har ei hel-
ler langsom oppleving av tid. Kanskje
treng dei bortimot eit minutt for å tolke
ansiktet ditt i ein gitt situasjon.
Utålmodige foreldre som ikkje let barnet
få nok tid til å respondere, går dermed

glipp av barnets svar, som altså kjem etter
ei stund. Vi kan tenkje oss at barnet vert
forvirra av det som då skjer når ungen ser
at den vaksne ikkje «er med» lenger. Tenk
på kor viktig det er å vera heilt og fullt til
stades over tid i ein slik situasjon. Eg vert
betenkt når eg ser foreldre gå tur med ein
vaken unge, med vogna i den eine handa
og skjermen i den andre. Det er sjølve
oppskrifta på avbroten kommunikasjon.
At barn skal oppleva ei sunn utvikling frå
barnestadiet er heilt avhengig av den
heile og fulle merksemda vår. Ja, dei har
krav på heile merksemda, ikkje noko
mindre enn det!

Barn i alle aldrar treng nærvær, også
vaksne. Eg kunne tenkje meg å endre vig-
selsritualet i kyrkja. Presten spør: «Vil du
elska og æra /han/henne, vera trufast hos
han/henne og velja han/henne heller enn
skjermen i gode og vonde dagar til dess
døden skil dykk åt?»

Samliv i Ørland
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I

DU EG
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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



21. januar kom det mange agenter inn i
kirkerommet. Her hadde vi jakt på sym-
boler og dens betydning. Det var i alt
18 barn som fikk boken «Skatten i
Liljedalen», den ble utdelt under sønda-
gens gudstjeneste den 27. januar.

Mandag hadde vi agenter kirken for oss
selv, men fikk også besøk av sogneprest
Ola Garli, organist Stefan Strbka og
politiet – og det er stor stas. Ola Garli
fortalte om dåpen og barna var nysgjer-
rige og utrykte mange ulike spørsmål til
presten. Stefan Strbka fortalte barna om
orgelet. Det hørtes når barna fikk prøve
lyden i det. Politiet kom og snakket
med barna om ulike spor, digitale spor
er spor vi etterlater oss på digitale verk-
tøy. Barna syntes dette var spennende
og de hadde mange spørsmål.

Søndag etter gudstjenesten åpnet vi
lukene til kirketårnet. Dette er ett av
høydepunktene i tårnagentsamlingene,
å få gå opp de bratte trappene helt
øverst, der kirkeklokkene henger.
Spenningen var til å ta og føle på. 

Vi avsluttet samlingen etter gudstjenes-
ten med kirkekaffe og kaker som forel-
dre til tårnagenter hadde bakt og med
god hjelp av klokker Irja Helen H.
Døsvik og kirkeverter ble dette en trive-
lig og god avslutning for tårnagentene.
Begge dagene hadde vi med oss egne
hobbyfotografer Pål R. Flæsen, Julianne
Rydèn og Ann Karin Aar Flæsen.
Foreldre var også med som «englevakt-
frivillige» under deler av Tårnagent -
samlingen. 

Tina Marie Rødde Paulsen
Trosopplærer

Se flere bilder på baksiden av bladet

TÅRNAGENTER I KIRKA
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den
korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han
lå! Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i
forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»

Matt. 28, 5-10 Velkommen til kirke!

Søndag 24. mars - Maria budskapsdag - Luk 1,39–45 Maria og Elisabet
Ørland kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Nattverd. 

Takkoffer til Stiftelsen Kirkens Familievern. 
Menighetens årsmøte. Kirkekaffe.

Søndag 31. mars - 3. søndag i fastetiden - Luk 22,28–34 Jeg ba for deg
Storfosna kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Kirkeutvalget Storfosna/Kråkvåg.

Søndag 7. april -  4. søndag i fastetiden - Joh 6,24–36 Jeg er livets brød
Ørland stasj.kapell kl. 17:00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai 

Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 14. april - Palmesøndag - Joh 12,1–13 Salving og inntog
Ørland kirke kl. 11:00 Påsketablå. Medvirkende sokneprestene 

Ole Thomas Bientie Reiten og Ola Garli, med flere. 
Dåp. Kirkekaffe.

Torsdag 18. april - Skjærtorsdag - Joh 13,1–17 Jesus vasker disiplenes føtter
Ørland kirke kl. 11:00 Livsgledegudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Nattverd. Samarbeid med Ørland sykehjem. Kirkekaffe.

Fredag 19. april - Langfredag - Matt 26,30–27,50 Lidelsesberetningen
Storfosna kirke kl. 11:00 Langfredags- og påskegudstjeneste ved sokneprest 

Ola Garli. Nattverd.

Søndag 21. april - Påskedag - Joh 20,1–10 Den tomme grav
Ørland kirke kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Nattverd. Takkoffer. Kirkekaffe.
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Søndag 28. april - 2. søndag i påsketiden - Joh 20,24–31 Jesus og Tomas
Storfosna kirke kl. 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Kirkeutvalget Storfosna/Kråkvåg.

Lørdag 4. mai
Ørland kirke kl. 10:30 Gudstjeneste ved kapellan Daniela Strbkova.

Konfirmasjon. Takkoffer til Ørland menighet.

Ørland kirke kl. 13:00: Gudstjeneste ved kapellan Daniela Strbkova.
Konfirmasjon. Takkoffer til Ørland menighet

Søndag 5. mai - 3. søndag i påsketiden - Mark 6,30–44 Jesus metter fem tusen
Ørland kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved kapellan Daniela Strbkova.

Konfirmasjon. Takkoffer til Ørland menighet

Ørland stasj.kapell kl. 17:00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Børge Hatch Fure.
Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 12. mai - 4. søndag i påsketiden - Joh 14,1–11 Veien, sannheten og livet
Ørland kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved kapellan Daniela Strbkova.

Konfirmasjon. Takkoffer til Ørland menighet. 
Ørland gospelkor deltar.

Fredag 17. mai - Nasjonaldag - Luk 17,11–19 Den takknemlige samaritan
Ørland kirke kl. 10:30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Flere medvirkende.

Storfosna kirke kl. 13:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli 

Søndag 26. mai - 6. søndag i påsketiden - Matt 6,7–13 Vår Far
Ørland kirke kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Ola Garli 

Dåp og nattverd. Takkoffer til Kristent arbeid blant 
blinde og svaksynte (KABB). Kirkekaffe.

Søndag 2. juni - Søndag før pinse - Joh 16,12–15 Når sannhetens Ånd kommer
Ørland stasj.kapell kl. 17:00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai. 

Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 9. juni - Pinsedag - Joh 14,23–29 Løfte om Ånd og fred
Ørland kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Nattverd.

Takkoffer. Kirkekaffe.

Mandag 10. juni - 2. pinsedag - Joh 7,37–39 Elver av levende vann
Bjugn, Kopparn kl. 12:00 Gudstjeneste.

Søndag 16. juni - Treenighetssøndag - Luk 24,45–48 Tilgivelse for folkeslagene
Guldteigbrygga, Uth kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Kirkekaffe.

Det tas forbehold om endringer i lista. Se annonser i Fosna-Folket.
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