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Tro ikke at Jesus er borte! Tro ikke at Jesus er død! 
Han lever og gir oss å spise av livets brød.

Norsk salmebok  nr 203 
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� REDAKSJONELT �
Nøden i vår nærhet

Krig, epidemier og sult er faste innslag i media-hverdagen. Det er vel heller ingen som er
uenig i at både krig, sykdom og sult rammer tusener og millioner av mennesker i store deler
av verden i vår tid. Det er dessverre slik at det har vært slik til alle tider. Mange deltar aktivt
for å avhjelpe de lidelser som slik påføres mennesker langt fra vår trygge tilværelse her i
Norge. Norge er et av verdens beste land å bo i ifølge FNs Human development Index
(HDI). Målt på mange indekser statistisk sett er dette helt sikkert riktig. Men, nå har det seg
slik at statistikk er uttrykk for det som stort sett eller gjennomsnittlig finnes og ikke den hele
og fulle sannhet. I verdens beste land å bo i finnes det også fattigdom, ensomhet og frykt. 
– Det finnes på Ørlandet også.

Begrepet nød rommer lidelser som både fattigdom, ensomhet og frykt påfører oss. Nøden
finnes i enhver kommune og i hvert et lokalsamfunn. I november 2015 ble der sagt på NRK
Trøndelag at ungdom i Ørland er blant dem som sliter mest med ensomhet og depresjoner.
Vi vet fra før at flere familier sliter med en ytterst dårlig økonomi. Organisasjoner som for
eksempel Fattig Talt setter fingeren på det. Det er heller ingen grunn til å anta at der er bare
de unge som opplever ensomhet og depresjoner. Disse former for nød, som vi nevner her,
omgir seg med stillhet og i tillegg er den nesten usynlig. Spesielt er den usynlig for dem
som helst ikke vil se at den.  Likevel er det slik at det er bare de som befinner seg i umiddel-
bar nærhet som kan gjøre noe i denne sammenheng.   

Så spør du kanskje: Hva skal vi gjøre da? Det første er at vi  må begynne å snakke med
framfor å snakke om. Alle vet umiddelbart at det å bry seg om noen starter med kommunika-
sjon, hverdagskommunikasjon.  På engelsk snakkes det om «small talk», altså småsnakk.
Småsnakk er for eksempel å samtale om noe helt «ufarlig». Det er først når kontakten er
opprettet at vi kan komme inn på alvorligere tema. Det kan til og med hende at småsnakket
er begynnelsen til en varig relasjon. Sophie Bonnevie deltok først på 1900-tallet i arbeidet
med å revidere Landstads salmebok. Hun skrev salmer og utga tre diktsamlinger. To vers 
fra en av hennes salmer er slik:

Det er kanskje et vennlig ord eller to som skal til – i begynnelsen! Prøv det!
Vi ønsker dere alle en god og velsignet påske og en vår med gode opplevelser. 

Oddbjørn Ingebrigtsen 

Et vennlig ord som kjærlighet
deg har på tungen lagt,
det eier mer enn selv du vet,
en lønnlig tryllemakt.

Det er som dugg på gressets strå,
det retter bøyet sinn.
Et solgløtt gjennom skodden grå,
som viser leden inn.



«Sjømannskirke»
Har du vært på «sjømannskirke» på
kirkekontoret på Brekstad?

En torsdag i måneden stekes det vafler
og kokes kaffe for at du, enten du har
vært på sjøen eller ikke, kan komme
innom og ta en kopp kaffe og vafler. Det
er en uformell samling uten særlig pro-
gram. Neste samlinger er 17. mars og
21. april. Det er kl. 11-13, og kontoret
ligger i toppetasjen på Libra.

Ny organist
Organist Bernt Gjelvold har sagt opp
stillinga si i Ørland menighet fra 1. mai.
Da blir han pensjonist. Det blir avskjed
med Bernt etter gudstjenesta i Ørland
kirke søndag 24. april.

Det har til nå meldt seg fem søkere til
stillingen.

Fasteaksjon
Årets fasteaksjon er tirsdag 15. mars. Ta
godt imot bøssebærerne som kommer.
Ved å gi kan du være med å gi flere
mennesker rent vann. Hvis du ikke fikk
gitt, kan du betale inn på kto.nr.:
1594.22.87493 eller send GAVE på sms
til 2426 og du gir kr. 200. 

Julemessa
Nettoinntekt av julemessa i 2015  ble 
kr. 86.624. Av dette går 20% til vårt
misjonsprosjekt i Det norske misjonssel-
skap = kr. 17.325. Så da blir det igjen 
kr. 69.299 til bruk i det lokale menig-
hetsarbeidet. Det er midler som er vel-
dig viktig for å gi dåpslys med stake til
dåpsbarn, 4-årsbok, tilskudd til konfir-
mantleir, brudebibler m.m.

Ny diakoniarbeider
Larisa Margrethe Ross ble ansatt som
diakoniarbeider 9. desember 2015. Hun
skal arbeide i nyopprettet diakonstilling
for Ørland og Bjugn menigheter. Larisa
kommer fra Sola ved Stavanger og har
ei tid arbeidet hos kirkevergen og i
Hoeggen menighet i Trondheim. Hun
startet i jobben 1. februar og er godt i
gang med å gjøre seg kjent i Ørland og
Bjugn. To kommuner som på mange
måter er temmelig like, men likevel også
ulike på noen områder. I neste nummer
av menighetsbladet kommer intervju
med Larisa.
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�

Reformasjonseminar 2016
4.-5. april - Ørland Kultursenter
Påmelding innen 18. mars til
kultursenter@orland.kommune.no

«HETS OG HELLIGHET»
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JULEVERKSTEDJULEVERKSTED

Noen av de gode hjelperne: Espen, Grethe og Lillian. 
I tillegg deltok Kristin, Hermine, Mona, May og soldater
fra Saniteten.

Store og små klare for aktiviteter. Vi laga bl.a. julekort og
tova små julestjerner før matpause og mulighet for lek i
gymsalen.

Filting av julekuler.

Stearinlysene ble marmorert i ulike farger etter eget ønske,
og kubbelysene ble dekorert med bivoks.

i Stasjonskapellet 27. november 2015 
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Å LEVA DET ER Å ELSKA
Tekst: Anders Vassbotn    Musikk: Per Steenberg

Å leva, det er å elska
det beste di sjel fekk nå;
å leva, det er i arbeid
mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet
å finna det største verd;
å leva, det er å vinna
til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja
all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet
å spegla Guds himmel av.

Min salme

Dette synes jeg er en fin salme som synges i mange anledninger.

Jeg sender utfordringen videre til min kjære datter Marianne Solbue.

Aud-Helen Pedersen
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Tina Rødde Paulsen 
- ny klokker med stort engasjement
Tina startet i klokkerjobben 15. desem-
ber i fjor. Med et forslitt uttrykk heter
det «å kaste seg ut på dypt vann» med
en gang. Det er en metafor for at man
setter i gang uten å kunne det ordentlig.
Tina bruker uttrykket Big Bang og sik-
ter til at det var full rulle med juleguds-
tjenester så å si fra første dag i jobben.
Klokkeren i Ørland har, som vi vet,
faste oppdrag i gudstjenester og vigsel.
Etter det vi har forstått, gikk debuten
over all forventning.

På Ørland siden 2002
Når man spør voksne som har vært
«forsvarsbarn» om hvor de er fra, har
de alltid problemer med å gi et konkret
og bestemt svar. «Forsvarsbarn» betyr
altså at faren var ansatt i forsvaret og at
ny stilling innebar at familien måtte
flytte til et helt nytt sted når man akku-
rat hadde funnet seg til rette etter forri-
ge flytting. Slik er det også med Tina.
Hun ble født i Tromsø, men har bodd
på mange steder i landet både som barn
og ungdom. Etter grunnskole og folke-
høyskole har hun gjennomført utdan-
ning som psykodrama-terapeut ved
Morenoinstituttet i Oslo. Tina har bodd
på Ørland siden 2002, er gift og har to
jenter på 10 og 13 år.

Stort engasjement
For Tina har musikken alltid betydd
mye, og hun startet i Salem musikk-kor
da hun var 14 år. Eintrøa bibelskole
eies og drives av Ungdom i oppdrag og
etter opphold der reiste Tina som 17-
åring til Amsterdam sammen med en
gruppe som skulle drive gatemisjon
blant prostituerte og narkomane. Det er
ikke vanskelig å forestille seg at dette
måtte være et realitetssjokk for et så
ungt mennenske!

I 2014 startet hun sammen med Grete
Eid Johansen Fattig Talt-lag for Ørland
og Bjugn. Fattig Talt er en av organisa-
sjonene som er tilsluttet Vel ferds allian -
sen. Velferdsalliansen er et samarbeids-
nettverk av organisasjoner, foreninger
og grupper i Norge som arbeider for
økonomisk, sosialt og rettslig vanske-
ligstilte. Alliansen er livssynsmessig,
partipolitisk og ideologisk uavhengig. 
I 2014 fikk Fattig Talt-laget organisa-
sjonens ærespris for innsatsen. 

Tina er ikke bare opptatt av fattigdoms-
problematikk, men også av andre grup-
per som lider og har lidd overlast i
dagens samfunn. En viktig gruppe her
er mennesker som er skadet for livet
både fysisk og åndelig av at de har
vært ofre for seksuelle overgrep som
barn. I slike tilfelle er det ofrene som
trykkes ned i skyldfølelse og skam. De

Alltid på de svakes side
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må få sin verdighet tilbake.
Hun trekker fram Messe for
verdighet i Nidaros domen med
påfølgende seminar som et  fint
kirkelig tiltak i denne sammen-
heng. Tina sitter ikke bare og
tenker på det som opptar
henne. Hun er også aktiv i poli-
tisk arbeid og er alltid glødende
aktiv i den politiske debatten på
de svakes side i saker hun bren-
ner for.

Klokkerjobben så langt 
Tina har, når denne samtalen
fant sted, vært klokker i Ørland
i knapt to og en halv måned. Et
naturlig spørsmål er om hun
trives i et arbeid som hun bare
hadde iakttatt fra kirkebenken
før hun begynte. Det er en
kjempejobb, sier hun. Det
handler om å treffe så mange
forskjellige mennesker og det
handler om å skape kontakt
med gammel og ung som 
kommer til kirka, med dåps-
foreldre, brudepar og andre.
Det er viktig at klokkeren er
utadvendt og sosial. Her er det
ingen tvil om at rett kvinne er
på rett plass.

Vi ønsker Tina lykke til i jobben som klokker, og med hennes innsats for dem som
trenger at noen bryr seg! 

Oddbjørn Ingebrigtsen 



Ørland kirke
Lørdag 30. april kl. 10:30

Jon Arne Berg

Ingrid Kristine Brekstad

Remi Andre Brekstad

Ingrid Emilie Halsen

Hanne Hernes

Malin Schjølberg Hildrum

Adrian Sand Holmen

Malin Mæhla Jønsson

Mikal Eide Moe

Kristoffer Rånes Røed

Arja Elin Storeide

Vidar Selnes Lund

Kaja Raustein Valaker

Ilia Yosifov Zhelezarov

Ørland kirke
Lørdag 30. april kl. 13:00

Ronja With Aasgård

Thea Bjørgo

Liss Aregash Falldalen

Benedikte 
Andreassen Falldalen

Stine Johanne Leseth Hegge

Sigrid Andrea Hoff

Thea Marie Knutsen

Thea Elisabeth Lien

Andrea Myran-Storås

Guro Norset

Sunniva  Elise Ramsøskar

Emil Rian

Torger Rye

Jacob Mørch Solem

Oscar Mørch Solem

Frida Wullum Steen

Signe Tettli Sylten

Renèe-Elise Tilrem
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Konfirmanter 2016



Ørland kirke
Søndag 1. mai kl. 11:00

Christian Aune Grønsletten

Oliver Jøndal

Oskar Leding Ringstad

Benjamin Moen Sletten

Lars Martin Sollie

Ørland kirke
Søndag 8. mai kl. 11:00 

Jens Aas

Emil  Drilen Aune

Daniel Nikolai Bakken

Sander Winsjansen Berg

Tirill Sofie Eriksen

Ida Margrethe 
Nordtvedt Hafstad

Viktoria Nysæter Henrichsen

Jonathan Rødsjø Hernesmark

Kamilla Andrea Johansen

Julie Leirtrø Ring

Solveig Langstrand Sannan

Mats Dalehamn Sletvold

Sandra Sletten Øyen

Ørland kirke
Lørdag 9. juli kl. 11:00 

Jakob Lind Larsen

Konfirmanter 2016
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Din lokale strømleverandør

Tlf 72 52 04 20
www.fosenkraft.no

Telefon 04290
www.orland-sparebank.no

lars@advokatsolli.no Libra Shopping - Telefon 72 52 28 00

BREKSTAD HÅRSENTER
Torgsentret - Telefon 72 52 42 10

Industrigt. 7, Brekstad - Tlf 72 52 35 55

Redaksjonen ønsker alle 
en riktig god påske!

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



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side   11

Det står skrevet i Filipperbrevet 4 at «Jeg vet hva det å ha lite og jeg vet hva
det er å ha mer enn jeg trenger. Jeg har lært hemmeligheten i å være fornøyd
og tilfreds i alle situasjoner. Alt klarer jeg sammen med Han som gir meg
styrke.» Hemmeligheten i å være tilfreds og fornøyd med det en har, men
også med det en ikke har. Å være fornøyd og tilfreds med de kortene livet gir
oss er ikke alltid lett. Jobben vår er å akseptere oss selv og hverandre for
akkurat den vi er. Vi skal ikke måtte gjøre noe for å være gode nok for hver-
andre. Vi skal elske og akseptere hverandre uansett, uten krav og betingelser.

Du er kanskje tidligere døpt og konfirmert eller skal kanskje døpes eller kon-
firmeres. Da er du tegnet med korsets tegn. Kirka er din! Uansett hvordan
livet ditt blir, vil jeg at du skal vite at du her i kirken har et sted hvor du hører
hjemme og alltid er velkommen til, et sted å puste når prestasjonsjaget i sam-
funnet blir for sterkt, et sted å være deg selv på, og et sted der du alltid får
den største gaven av alle – Guds ubetingede kjærlighet. 

Vi er omringet av en verden som krever at vi skal få gode karakterer, se bra
ut, trene nok, spise riktig. Vi skal ha rikelig med penger. Alt dette gir oss mye
som kan tynge oss ned. Som kan gjøre hverdagen vanskelig og utfordrende.
Men når du kommer til kirken, er der bare en ting jeg vil at du skal huske:

Jeg

Er

Elsket

For den jeg er

Kjære medmennesker. Jeg håper at kirken er eller kan være et hjem også for
dere hvor dere føler dere kan være dere selv, og at det blir et sted hvor du
føler deg god nok. Et sted hvor du ikke føler du må prestere for å ha verdi.
Gud velsigne dere på den veien dere går i livet!

Larisa Margrethe Ross

Andakten



side   12 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

Den katolske og den lutherske måten å
tolke kristendommen på blir stadig
likere, - for å si det enkelt. I Ørland er
det mange mennesker som kommer fra
land som tradisjonelt er katolske.  De to
kirkesamfunnene har mye felles.

Arbeidsinnvandringen til Norge fra
katolske land har økt etter at mange land
ble medlem av EU i 2004. Dette har
bidratt til å endre sammensetningen og
øke mangfoldet i den katolske kirken i
Norge.

Før innvandringen til Norge etter EU-
utvidelsen i 2004, var topp fire grupper
for katolikker i Norge slik:  Filippinene,
Vietnam, Chile og Sri Lanka.

Frem mot reformasjonsjubileet har det
både internasjonalt og her i landet de
siste årene foregått økumeniske samtaler.
Fremdeles gjelder pave Johannes
XXIII’s ord fra den andre Vatikankonsil
(1962-1965): «Det som forener oss, er
større enn det som skiller oss.»

Striden er forbi
I fellesdokumentet «Fra konflikt til fel-
lesskap» som er utgitt av den internasjo-
nale luthersk-katolske kommisjonen for
kristen enhet i forbindelse med marke-
ringen av reformasjonen 2017, heter det
at både katolikker og lutheranere er en
del av Kristi kropp og at de begynner å

forstå at 1500-tallets strid er forbi. Den
gjensidige fordømmelsen av hverandre,
gjelder ikke lenger.

Rapporten oppsummerer med å peke på
at katolikker og luteranere:

1. Alltid må møte hverandre med det de
har felles, - ikke med det som splitter.

2. Stadig må la seg forandre og forme
gjennom møtet med hverandre.

3. Må på nytt forplikte seg til å søke 
synlig enhet.

4. Burde gå sammen for å gjenoppdage
Jesu Kristi evanglelium for vår tid.

5. Burde vitne sammen om Guds 
miskunn i forkynnelse og tjeneste 
for verden.

I historiens løp har katolske og lutherske
konfesjoner definert seg selv i motset-
ning til hverandre og har lidd under en
ensidighet som har vart fram til i dag.
Siden problemene oppsto på grunn av
konflikten med hverandre, kan de bare
løses, eller i hvert fall drøftes, gjennom
forsøk på å gjøre fellesskapet med hver-
andre dypere og sterkere. De to trenger
hverandres erfaring, oppmuntring og kri-
tikk.

Vil markere reformasjonen sammen
Katolikker og lutheranere stadig mer enige
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Felles minne av 1517
I forordet til den norske utgaven av «Fra
konflikt til fellesskap» skriver biskopene
Ole Chr. M. Kvarme (Den norske kirke)
og Bernt I. Eidsvig (Den katolske kirke)
at flere ting gjør at 2017 må bli noe gan-
ske annet enn luthersk triumfalisme eller
katolsk harme: En ny forståelse av refor-
masjonens begynnelse (Luthers situasjon
1517 er blitt bedre belyst blant annet
gjennom ny forskning, min anmerk-
ning), erkjennelsen av de betydelige feil
som ble begått av begge parter samt gle-
den over den utviklingen som har funnet
sted i det felles luthersk-katolske arbei-
det for kristen enhet.

I Norge vil det bli holdt en gudstjeneste i
Nidarosdomen 31. oktober 2017. Denne
gudstjenesten vil få et tydelig felleskir-
kelig preg. I Wittenberg gjøres det også
et viktig arbeid for at markeringen 2017
skal virke samlende på verdens kirker.

På reformasjonsdagen 31. oktober 2016
skal det holdes en felles katolsk-luthersk
minnemarkering for reformasjonen i
Lund i Sverige. Dit kommer pave Frans
som vil lede gudstjenesten sammen med
presidenten i Det lutherske verdensfor-
bund (LVF) biskop Munib Younan. 

En slik felles opptakt til reformasjons -
jubileet er et tydelig uttrykk for de store
framskrittene i samtalene mellom kato-
likker og lutheranere.  At en pave deltar
på en slik markering har aldri tidligere
hendt.

Austrått i dialogens tegn
I Ørland planlegger vi et norsk dialog-
møte mellom katolikker og lutheranere 
i Austråttborgen i forbindelse med vårt
reformajonsseminar 2017. I 1537 plyn-
dret erkebiskopen fru Inger og forlot
deretter landet, og den katolske tid i
Norge var over.

Det ville være et flott tegn på enhet om
katolikker og lutheranere kunne ta hver-
andre i hendene nettopp på borgen i
2017.

Ord i vinden
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I



side   14 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
29.11.15
Kaspian Mannvik Rabban
Leah Rødsjø
Leona Jamtøy Værnes
Eira Amdam Vang

25.12.15
Ellie Johanne Sandvik-Skavdal

17.01.16
Hanna Katrine Rønning

31.01.16
Peder Norset-Hoff

14.02.16
Mathilde Pettersen Øgaard
Silas Matheo Brodersen
Varg Glørstad Jakobsen
Anton Paulsen Brekstad

27.02.16
Kasper Larsen
Georg Haglund Røstad
Emine Maasø Damli
Ida Sofie Breivik

VIGDE
31.12.15
Janne Eldrid Vik og 
Thomas Aarsund Strand

DØDE
Halldis Helene Svenning Arnø
f.12.06.38, d.24.11.15

John Asbjørn Andersen
f.02.05.41, d.24.11.15

Lydia Erna Rønsholm
f.18.03.29, d.26.11.15

Roald Røstad
f.30.06.56, d.14.12.15

John Hoff
f.30.04.34, d.19.12.15

Bjørg Solbakk
f.14.05.36, d.19.12.15

Olav Kjell Sæverud
f.24.09.47, d. 22.12.15

Torhild Skaret
f.19.04.51, d.24.12.15

Målfrid Karen Holberg
f.23.06.17, d.24.12.15

Lill Eli Onsøien
f.05.01.44, d.28.12.15

Ingeborg Næsset
f.06.07.24, d.05.01.16
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� HJEM OG KIRKE �
DØDE
Sigfrid Lund
f.30.05.30, d.08.01.16

Asbjørn Ratdal
f.17.05.37, d.12.01.16

Svein Rune Norum
f.11.10.62, d.23.01.16

Sigrid Åse Rønne
f.03.09.32, d.26.12.16

Arthur Skålvik
f.24.09.44, d.31.01.16

Roald Kjervaagsund
f.04.07.45, d.15.02.16

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 vil takke 
for gaver gitt i forbindelse med 
begravelsene til:

John Asbjørn Andersen

Halldis Helene Svenning  Arnø

Bjørg Solbakk

Roald Røstad

John Hoff

Torhild Skaret

Olav Kjell Sæverud

Ingeborg Næsset

Sigfrid Lund

ØRLAND MENIGHET
Toppetasjen Libra
Postboks 116, 7129 Brekstad

Telefon 72 51 40 00 - 72 51 40 61

kirkekontor@orland.kommune.no

Kontortid: Man.–Fre. 10.00 –14.00

Ørland kirke - telefon 72 52 42 93
Storfosna kirke - telefon 72 52 32 40

Ola Garli, sokneprest 908 49 888

Ole Thomas Bientie Reiten, kapellan 922 13 061

Bernt Gjelvold, organist 72 52 15 17

Larisa Margrethe Ross, diakoniarb. 72 51 40 62

Mary Irene Moen, sekretær 980 42 912

Anne Mari Bye, trosopplæringsleder 480 30 571

Tina Rødde Paulsen, klokker 413 35 187

Mona Fremstad, renholder 909 63 045

Ole Jonny Grande, kirketjener 906 56 789

Cathrine Skaget, kirketj. Storfosna 906 79 672

Odd Døsvik, men.råd.leder 971 94 023

Hanna Sødal, kirkeverge, dagl. leder 480 96 849
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Det er vanskelig å definere ordet venn-
skap, men man kan si at en god venn er
en person man kjenner godt og har et
fortrolig forhold til. Vennskap er viktig
både i gode og onde dager. Det er godt
å ha noen å snakke med og å være med
på fritiden. Vennskap er ikke noe som
blir gitt til deg. Du må gjøre en innsats
for å få det, og beholde det. Man må
sette av tid til vennene sine og by på
seg selv, for å skape et vakkert forhold.
De fleste har opplevd å føle seg ensom
i løpet av livet, og det kan være tungt.
Da er det greit å ha noen man kan stole
på, men ikke alle har en person de kan
betro seg til.

Anne Roselin Moen, kontorlærling i
forsvaret, og Stasjonsprest Sverre Stai
har kommet med sine tanker om temaet.
Sverre mener en venn er en som er til-
stedeværende når de er sammen. «En
god venn for meg er en jeg kan stole
på, som gir motstand og kan være uenig
med meg. En som gir konstruktiv kri-
tikk og som har respekt for den jeg er.»
Anne er ei 18 år gammel jente. Hun
mener venner er som familie og legger
med et sitat fra en film kalt Lilo and
Stitch «Ohana means family means
family, no one gets left behind».

Mange føler seg alene i dagens sam-
funn. I følge helsedirektoratet føler hver
femte person seg ensom. Hele 70 000
nordmenn har ingen nære fortrolige,
eller venner de føler de kan støtte seg

på når de trenger noen å snakke med.
Mange synes det er vanskelig å få ven-
ner. Spesielt under høytider og ulike
begivenheter, kan presset føles større
ettersom det er forventet at man feirer
med sine nærmeste. Nettverk som fami-
lie og naboer, trygger ikke tilværelsen
på samme måte som før. Mange har
ikke hilst på naboene sine, det er famili-
er som ikke spiser sammen eller gjør
noen andre aktiviteter i fellesskap.
Sosiale medier har tatt verden med
storm, og folk er opptatt av å være sosi-
al og tilgjengelige på sosiale medier.

Sosiale medier kan være en fin kanal
for å bli kjent med nye mennesker, men
du bør også bli kjent med menneskene
rundt deg. Anne tipser om at du kan bli
kjent med andre ved å si hei. Ta initiativ
og spør om hvordan dagen har gått.
«Om personen spiser brødskive så spør
om den smaker godt. Da kommer sik-
kert personen til å begynne å flire. – Da
er det i gang. Du har startet samtalen og

Å SKAPE RELASJONER

Prestesoldat Kristin Humstad
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nå er det bare å prate. Det handler rett å
slett om og si hei. «All in or nothing.»
Sverre mener det er viktig å legge bort
skjermen og møte folk. «Bli med på
arrangement, hils på mennesker, snakk
med de og utfordre deg selv på det sosi-
ale. Utforsk livet. Det er viktig å være
sosial og være nysgjerrig på livet. Gi av
deg selv, da får du venner.» Husk på at

det er alltid hyggelig å bli sett. Det er
ikke verdens undergang om du ikke får
respons på ditt første hei. Du kan umu-
lig ødelegge dagen til noen ved å si hei,
så bare stå på. Ikke ha for høye forvent-
ninger og ta tiden til hjelp.

Vi kom fra Storfosna (igjen) etter en
gudstjeneste der, og presten skulle vie
et par i kirka på Viklem. 

Han var nok ganske sliten og ikke
«helt med på notene», for da han
hadde spurt brudgommen om han ville
ha hun som hos ham stod, og også fått

«ja» på at han ville elske og ære
henne inntil døden ville skille dem,
erklærte han dem for rette ektefolk å
være.

«Ska du itj spør mæ da?!», sa brura.

BG

Prestehistorier fra Ørland

ørland sangforening 140 år 

Jubileumskonsert
ørland kirke - søndag 29. mai kl 16:00

Ørland sangforening ble stiftet i 1876,
og er med det et av Norges eldste
mannskor. Koret er og har vært en
institusjon i bygda. I forbindelse med
vårt jubileum vil det bli flere marke-

ringer i løpet av året. Vi starter med
en kirkekonsert 29. mai der publikum
vil få oppleve både gamle og nye
sanger fra vårt rikholdige repertoar. 
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I disse tider er Kirkelig fellesråd i
Ørland i ferd med å fullføre detaljpla-
nene for utvidelsen av Ørland kirke-
gård. Det første trinn i anleggsproses-
sen har allerede startet.  I følge Lov
om gravplasser, kremasjon og gravferd
(gravferdsloven) skal det til enhver tid
være ledige gravplasser tilsvarende tre
prosent av kommunens befolkning.
Hos oss vil det tilvare 150 gravplasser. 

Situasjonen har etter hvert blitt temme-
lig prekær med hensyn til ledige graver.
På den nye delen av kirkegården vil det
også finnes både navnet og unavnet
minnelund for nedsettelse av askeurner.

I landet som helhet er det omkring 40
prosent som velger kremasjon, mens
det i byer som Trondheim dreier seg
om i overkant av 60 prosent. Her på
Ørland er kremasjonsprosenten langt
lavere. Den dominerende begravelses-
skikken her er nedsenking i kistegrav
etter gravferdsseremonien. Det kan
være flere grunner til at det fortsatt er
slik. Hovedgrunnen er utvilsomt en tra-
disjon som er flere hundre år gammel.
Personlig har jeg ved flere anledninger
snakket med kolleger og andre om dette
og spurt dem hva de ønsker for seg
selv. Mange sier at de ikke har noen
rasjonelle eller fornuftige grunner for å
velge tradisjonell begravelse, men at de
av vanemessige eller følelsesmessige
grunner velger det. Det er likevel helt

klart at det er i ferd med skje en hold-
ningsendring og adferdsendring på
dette område.

Utvidelse av kirkegården og kirkegårds-
driften representerer store utgifter i kir-
kebudsjettet. Alle er jo sikkert ening i at
kirkegården skal være et vakkert og
parkliknende område hvor man kan
komme og ha en stund for ettertanke i
ro og fred i vakre omgivelser. Derfor er
det viktig at kirkegårdsarealet er hånd-
terlig hva gjelder drift og vedlikehold. 

Det nærmeste krematoriet som er til-
gjengelig for Ørlands vedkommende
befinner seg i Trondheim. Båretransport
koster, men NAV har faste takster for
behovsprøvd støtte til gravferd.
Maksimal støtte er på i underkant av 
kr 23 000,-. I dag koster en kremasjon 
i Trondheim for ikke-innbygger ca. 
kr 5500,-, men Virke Gravferd (organi-
sasjonen for begravelsesbyråer) arbei-
der med at kremasjon skal bli gratis for
alle uansett kommunal tilhørighet. 

Det er vanligvis ikke greit å snakke om
penger i sorgsituasjoner. Det er ikke
desto mindre et viktig element ved
gravferd og etterpå. Flere jeg har snak-
ket med har økonomiske argumenter
mot å velge bisettelse med kremasjon
og urnenedsettelse. En askeurne kan
settes ned på en kistegrav som er fredet,
eller den settes ned på en minnelund.

Kremasjon eller tradisjonell begravelse?
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En urnelund har vanligvis et
monument hvor det kan festes
plate med den avdødes navn i til-
felle navnet minnelund eller uten
plater hvis minnelunden er unav-
net. Det blir faste avgifter for å
benytte minnelund. Det er all
grunn til å anta at kommende
generasjoner ikke blir så opptatt
av privat gravstell som genera-
sjonene har vært til nå. I tillegg
kommer at et gravminne i stein i
dag koster mellom  kr 8.000,- og
25.000,-. 

Når man også trekker inn at vi
alle ønsker vakre og velstelte
parkliknende kirkegårder i fram-
tida, er det all grunn til å tenke
at bisettelse og kremasjon kan
bli framtidas dominerende grav-
ferdsskikk her på Ørland også.

Oddbjørn Ingebrigtsen
Fra urnelunden på Lademoen kirkegård i Trondheim

GELENDRE
Se Ørland kirke har fått
nye gelendre!  Vi har bok-
stavelig talt fått dem.  Det
hadde seg slik at Ørland
sanitetsforening hadde fått
en gave. Det er ikke akku-
rat en uvanlig ting i den
organisasjonen! Det er heller ikke uvanlig at
gaver kommer fra dem. Det uvanlige var at det
var knyttet en betingelse om at noe skulle gå til
Ørland kirke. Derfor kan vi nå glede oss over at
gelendrene er både produsert og montert!
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Pakistan
Liaqut Masih (47) ble torturet til døde av
politiet den 13. januar. Han var blitt
anklaget av sin muslimske arbeidsgiver
for tyveri av penger og smykker fra
arbeidsgiverens hjem. Arbeidsgiveren
hadde flere andre muslimske ansatte,
men kun Masih ble forhørt og anmeldt
for tyveriet. På politistasjonen ble han
torturert over flere dager for at han skul-
le tilstå.

Hans eldste sønn Khurram (20) ble
også arrestert og anklaget for å være
medskyldig. Begge ble torturert i samme
rom, og Liaqut døde altså til slutt av tor-
turen. Da familien prøvde å anmelde
gjerningsmennene for mord, ble de
angrepet av politiet med køller og 
stokker.

Cuba
Cubanske kirker har opplevd en drama-
tisk økning i overgrep fra myndighetenes
side i 2015. 2000 kirker fra kirkesamfun-
net «Assemblies of God» ble ærklært
ulovlige. 100 kirker fra AoG ble beordret
tvangsstengt eller ødelagt. 

Myndighetene har også konfiskert 
kirker og eiendommer. Deretter har de
krevd leie fra menighetene for å bruke
kirkene.

Sikkerhetsagenter har brutalt arrestert
kvinner som skulle på gudstjeneste og
holdt dem i arrest fram til gudstjenesten
var over. Kristne ledere er blitt arrestert i
kortere perioder, i likhet med politiske
dissidenter.

India
En katolsk menneskerettsorganisasjon
melder i en rapport at det foregikk minst
355 angrep på kristne i India i 2015, 
deriblant 200 alvorlige hendelser.
Rapporten konkluderer med at det ikke
er trygt å være kristen i India.

Sju pastorer ble drept og nonner ble
voldtatt. Flere hundre kristne ble arres-
tert under anti-konverteringslovene, som
gjelder i flere stater.

Angrepene på kristne og andre mino-
riteter har økt dramatisk etter at det hin-
dunasjonalistiske partiet BJP overtok
regjeringsmakten i mai 2014. Etter dette
har hinduekstremistiske grupper fått
større spillerom til å trakassere og angri-
pe minoriteter uten å ha blitt straffefor-
fulgt.

B.G.  - kilde bladet «Stefanus»

TROSFRIHET? Overgrepene fortsetter i mange land



Menighetsråd og fellesråd har hatt møte
9. desember 2015 og 20. januar 2016.
Den dominerende saken i fellesrådet er
selvsagt utvidelse av Ørland kirkegård.
På møtet i januar deltok landskaps-
arkitekt Brit Johnsen fra firmaet Asplan
viak, som står for planlegging av kirke-
gården. Hun ga rådet innføring i hvor-
dan man fra deres side tenker om bru-
ken av arealet og estetisk utforming av
selve kirkegården. 

På menighetsrådsmøtet samme dag var
hovedsaken oppnevning av utvalg for
de ulike områdene som menigheten
arbeider med. Utvalg for følgende
områder ble delvis oppnevnt og må
senere kompletteres med flere medlem-
mer: gudstjeneste, trosopplæring, dia-
koni, bygninger og anlegg, reforma-
sjonsprosjektet og julemesse.

Kirkerådet vedtok i 2011 en guds -
tjenestereform som ga lokale menighe-
ter mulighet til endringer i hovedguds-
tjenestens struktur. Hos oss har endring-
ene vært forholdsvis små, men de fleste
har fått med seg at en «modernisert»
utgave av Fadervår har vært i bruk ei
tid. Spørsmålet er nå om man skal
holde fast på endringene, eller om man
skal foreta justeringer av dem. På møtet
i januar ble dette temaet tatt opp. Vi
kommer tilbake til denne saken i neste
nummer av Menighetsbladet.

Oddbjørn Ingebrigtsen
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Nytt fra Menighetsrådet 

GOD PÅSKE!

Ørland menighet trenger deg!
Vi har skrevet om oppnevning av
utvalg for ulike arbeidsområder. Et
utvalg skal ivareta et arbeidsområde
ved å følge aktiviteten på området og
utvikle det videre. All aktivitet krever
selvsagt at det er noen som gjør en
innsats. Det trengs noen til å dele ut
salmebøker under gudstjenesten, det
trengs noen foreldre når vi har tårn-
agenthelg, det trengs mange som
lager gevinster til julemesse osv, osv.
Kort sagt: Behovet for frivillige med-
arbeidere er STORT i Ørland menig-
het. Tenk om du som leser dette, sen-
der en sms, tar en telefon eller sender
en e-post til kirkekontoret der det
står: Hei! Jeg kan tenke meg å hjelpe
til med et eller annet. Jeg er ikke sik-
ker på hva, men ring meg så kan vi
snakke om det! Det kan jo tenkes at
du vet helt presist hva du vil hjelpe
til med også. OK? Da snakkes vi
snart!
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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.

SVERREl
PETTERSENAl

S

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!
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Nr. 3-4. 26. årg.Påsken 1966.

Den største hendingen i historien.
Av dr. O. Hallesby

Påskedag hendte den største begivenhet i
vår verdens historie. Levendegjort i ånd
bryter Jesus dødsrikets porter og åpner
veg fra dødens mørke dal til livets lyse
land.

Dødens velde er nå brudt. Også legemet
må dødskreftene levere tilbake. Det var
det som skjedde på påskedag, da Jesu lege-
me reistes av graven. Dette er stort.

Men påskens evangelium inneholder et
enda herligere budskap til oss, som ikke
bare er dødsmerkede mennesker, men
også dødsdømte forbrytere. Det forkyn-
ner oss at Kristi legemlige oppstandelse er
Guds egenhendige underskrift på den
benådning som Jesus søkte om for oss.

Da Gud lukket Jesus ut gjennom døds -
rikets porter og reiste hans legeme av gra-

ven, da gjorde han vitterlig for himmel og
jord, og helvete med, at han godkjente det
oppgjør med slekten som ble avsluttet
med Jesu død. Derfor sier apostelen:
«Opp reist til vår rettferdighet» (Rom. 4,
25).

Og dette er påskens gladeste bud: Min fri-
finnelse ligger ferdig og venter på Guds
egen underskrift fra påskedags morgen.
Stiller jeg meg under Kristi kors, så leser
jeg mitt skyldbrev, men ser at det er over-
ført på min Frelser.

I hans åpne grav finner jeg det igjen som
mitt gudgitte bevis for at Jesus har betalt
for meg, så er jeg fri.

Hvem er den som fordømmer?

Kristus er den som er død – ja, hva mere
er, som også er oppstanden. Halleluja!
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Tårnagenthelg 30.-31. januar: To spennende dager for 27 agenter,
foreldre, besteforeldre, frivillige og ansatte i Ørland menighet

I gudstjenesten fikk tårnagentene tegnet et kors i pannen ved døpefonten – en påminnelse
om at de selv ble døpt for ca 8 år sida. De som ville kunne få ta imot nattverd.

Organist Bernt hjelper oss med å
øve på noen av salmene vi skal
synge under gudstjenesten.

Nærstudium 
av fingeravtrykk

Øving til 
prosesjonen

med Ola prest
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Tårnagentene er straks klar for oppdrag; legg
merke til at lysestakene på alteret og dåpsfatet
har forsvunnet! Dette mysteriet må løses før
dåpen på gudstjenesten søndag …

Kan noe være gjemt her oppe på prekestolen?

Vi fant! Vi fant! Et gullfat!

Dyktige tårnagenter fant igjen lysestakene før gudstjenesten

Noen forbereder utdeling av kort med
bibelvers …

… mens andre løser oppgaver
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem!  Se, din konge kommer til deg,
rettferdig og rik på seier,  fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.  Han skal forkynne
fred for folkeslagene,  hans velde skal nå fra hav til hav, fra Storelven til jordens ender.

Sak 9,9-10 Velkommen til kirke!

20. mars - Palmesøndag - Joh 12,1–13 - Salving og inntog
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten.

Takkoffer til menighetsarbeidet

24. mars - Skjærtorsdag - Joh 13,1–17 - Jesus vasker disiplenes føtter
Ørland sykeh. kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Nattverd.

Ørland kirke kl. 20.00 Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.
Skriftemål og nattverd.

25. mars - Langfredag - Mrk 14,26–15,37 - Lidelsesberetningen
Storfosna kirke kl. 10.30 Langfredags- og påskegudstjeneste ved sokneprest Ola

Garli. Dåp. Takkoffer til Kirkeutvalget

27. mars - Påskedag - Joh 20,1–10 - Den tomme graven
Ørland kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie

Reiten. Nattv. Takkoffer til Det norske misjonsselsk. (NMS)

3. april - 2. søndag i påsketiden - 1 Pet 1,3–9 - Et levende håp (prekentekst) 
Joh 20,24–31 - Jesus og Tomas

Ørl. stasj.kapell kl. 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai. Nattverd. 
Kirkekaffe.

10. april - 3. søndag i påsketiden - Mark 6,30–44 - Jesus metter 5000
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten. 

Nattverd. Takkoffer til Himalpartner

17. april - 4. søndag i påsketiden - Joh 14,1–11 - Veien, sannheten og livet
Storfosna kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Blå kors i Norge

24. april - 5. søndag i påsketiden - Joh 17,6–11 - Jesus ber for sine
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Presentasjon av klokker og diakon. Avskjed Bernt
Gjelvold. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.
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30. april - 6. søndag i påsketiden - Matt 6,7–13 - Vår Far
Ørland kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten

Konfirmasjon. Takkoffer til Inst. for Kristen Oppsed. (IKO)

Ørland kirke kl. 13.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten
Konfirmasjon. Takkoffer til menighetsarbeidet.

1. mai - 6. søndag i påsketiden - Matt 6,7–13 - Vår Far
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten

Konfirmasjon. Takkoffer til KFUK-KFUM Global

8. mai - Søndag før pinse - Joh 16,12–15 - Når sannhetens Ånd kommer
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Konfirmasjon. Takkoffer til KRIK- Kristen Idrettskontakt.

15. mai - Pinsedag - Joh 14,23–29 - Løfte om Ånd og fred
Ørland kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Nattverd. Menighetens årsmøte.
Takkoffer til Kirkens bymisjon, Trondheim.  

16. mai - 2. pinsedag Ingen gudstjeneste Ørland
Kopparen - Friluftsgudstj. ved spr. Åslaug Elvebakk.

17. mai - Nasjonaldagen - Luk 17,11-1 - Den barmhjertige samaritan
Ørland kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Takkoffer til Misjon uten grenser 

Storfosna kirke kl. 13.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli
Takkoffer til Kirkeutvalget 

20. mai Ingen gudstjeneste Ørland

29. mai - 2. sønd. i treenigh - Joh 3,1-13 - Jesus og Nikodemus
Austrått gård kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli og kapellan 
(Bygdadagene) Ole Thomas Bentie Reiten

Takkoffer til menighetsarbeidet 

5. juni - 3. sønd. i treenigh - Mark 10,1-13 - Jesus og barna
Ørl. stasj.kap. kl. 17.00 Gudstj. ved stasj.prest Sverre Stai. Nattverd. Kirkekaffe.

12. juni - 4. sønd. i treenigh - Matt 9,35-38 - Høsten er stor
Guldteigbrygga kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Takkoffer til Sjømannskirken, region Midt-Norge 
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