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Når jord og himmel møtes her, når han i Ordet er oss nær, 
da har vårt hjerte funnet fred, i kirkens rom, på dette sted.

Norsk salmebok  nr 563 
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� REDAKSJONELT �
Egen og andres OAS

Den israelsk-amerikanske sosiologen Aaron Antonovskiy (1923–1994) har vært en
viktig bidragsyter til å forstå viktige faktorer i forebyggende helsearbeid. Han var
opptatt av hva som gjør at mange mennesker bevarer, ja til og med bedrer, helsen til
tross for at de møter motstand og utfordringer i livet. Han mente at fellesnevneren for
helsefremmende faktorer var at det på et eller annet vis fantes en opplevelse av
sammenheng i livet. Det er dette som forkortes OAS. Denne opplevelsen kan deles
opp i begripelighet, håndterlighet og meningsfullhet. Hvis du stopper opp og forsøker
å se hvordan det forholder seg med ditt liv, vil du kanskje være enig i at det er for-
holdsvis mye du kan mestre og det er mye du synes er meningsfullt. Tenk deg så at du
må flytte eller flykte til et annet land, til en helt annen kultur med et språk du verken
kan tale, lese eller forstå. Samfunnets organisering forstår du heller ikke særlig av. Nå
blir både begripelighet, håndterlighet og meningsfullhet lav. Du opplever liten grad av
sammenheng, men stor grad av maktesløshet. Nettopp det er situasjonen til asylsø-
kere og flyktinger som kommer til oss! For de fleste av dem tar det lang tid før de
igjen opplever sammenheng. Uten inkluderende holdninger og inkluderende hand-
linger fra oss som er her fra før, vil de som kommer stå fare for å utvikle både fysiske
og psykiske lidelser etter kortere eller lengre tid. Som innbyggere i Norge og kristne
er det vårt ansvar å ta vare på nye innbyggere, og det vi alle kan gjøre i større eller
mindre grad er å vise at vi bryr oss om dem. Å bry seg om handler ikke om store fak-
ter eller ord, men om enkle ting som et smil et hei eller å delta på felles møteplasser
for å bli kjent med dem. Språk er ikke bare talespråk. Forskere har for lengst slått fast
at den største andelen av kommunikasjon skjer via kroppsspråket.  

Flere av Bibelens viktigste fortellinger handler om mennesker på flukt. Disse brukes
som begrunnelse for å møte fremmede med åpenhet og respekt. Den kristne tro fram-
holder at alle mennesker er skapt i Guds bilde med det samme ukrenkelige verd.
Møtet med den enkelte asylsøker og flyktning innebærer en fordring om å beskytte
dette mennesket.

Det er i møte enkeltmennesker i mellom at sosiale broer bygges og relasjoner oppstår!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Redaksjonen ønsker dere alle en god påske og en givende vår!
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Hjertelig takk
Ørland Blomsterfond takker 
for gaver gitt i forbindelse med 
begravelsene til:

Jorun Hansen

Asbjørn Ophaug

Oddvar Kristian Berg

Mary Haagenstad

Anna Marie Bakken

Arne Rathe

Willy Sandvik

Astrid Kjellrun Bugten

KorKaffe
Røstad Ungdomshus

14. april kl.13.00

LODDSALG – ÅRESALG
SANG OG BEVERTNING

VELKOMMEN!
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Helgen 2.– 3. desember 2017 kom det
23 spente 10-åringer til kirka med
sovepose, liggeunderlag og en forvent-
ning som var høy, ja like høy som kir-
ketårnet om ikke høyere. Spenningen
var også høy blant foreldre som overle-
verte barna.

Lys Våken er blitt en «snakkis» i blant
barna og det er stor stas når tiden kom-
mer og de skal overnatte. For meg, som
vikar for trosopplæringa, blir alle arran-
gement nye erfaringer og jeg storkoste
meg sammen med Lys Våken-gjengen.
Jeg hadde med meg mange dyktige
hjelpere, og årets konfirmanter bidro
også. At vi var så mange ledere, gjorde
at det ble en god opplevelse for alle, og
at vi hadde tid til å se den enkelte. 

Vi hadde et program og ei ramme som
vi holdt oss til. For meg er det viktig å
se hvor gruppa er og hva gruppa ønsker
å bruke tiden til innenfor programmet
og rammen.

Vi snakket mye om hva det betyr å
være Lys Våken. Vi snakket om ulike
måter å være Lys Våken på.

Noen av barna mente at de skulle være
våken hele natten. Det er en måte å
være Lys Våken på. 

Vi snakket om det å være Lys
Våken for jorda vår og å ta
vare på det Gud har skapt. 
I våpenhuset snakket vi om
hvorfor det heter våpenhus og
hva det ble brukt til fra gam-
melt av. Vi ble enig om at vi

Prosten fikk god hjelp under
søndagens gudstjeneste.

Det er lurt å gjøre det mest
mulig komfortabelt når en skal
ha et døgn i kirka!



ikke hadde sånne våpen med oss i dag.
Jeg spurte barna om hvilke våpen vi
hadde med oss. Svaret kom kjapt at vi
hadde knyttnever. Vi ble enig om at
slåssing og annen utagering skulle vi
legge igjen i våpenhuset. Vi snakket
også om ord som vi bruker, og at ord vi
sender ut kan gjøre stor skade og såre
mennesker. 

Et barn fortalte at det hadde opplevd
det ofte. En gutt tok ordet og fortalte
gruppa en historie. Historien hadde han
lært. Han tok et blankt ark og sa: «Dette
er en gutt som får masse sårende kom-
mentarer og for hver sårende kommen-
tar så «krønsjer» det seg på innsiden av
gutten». Han viste det med å «krønsje»
arket sammen. Etter mange kommenta-
rer blir arket kjempekrøllete. Så prøvde
han å rette arket ut igjen og forklarte at
det er det som skjer når unnskyldning-
ene kommer. Uansett hvor mange som
sier unnskyld, blir ikke arket som før.
Sporene sitter igjen. Dette ble en fin
påminnelse om at ord vi sender ut gjør
noe med mottakeren og ikke er så
enkelt å rette opp.

Vi hadde to kreative oppgaver. Vi laget
glassbilder i sakristiet og pyntet i kirka
med dem etterpå. Det ble et supert
resultat og moro å vise på gudstjenes-
ten. Vi malte også adventsstaker. Den
tredje gruppa var med opp og fikk høre
og prøve orgelet. Det var stor begeist-
ring og høy lyd blant barna, som var
helt i «ekstase». Dette var noe som
tydeligvis fenget barna veldig. 

Fra å være i full fart med masse lyd, ble
barna helt stille rundt korset som var
formet av t-lys på skifersteinen. Vi
voksne ble litt satt ut, for det var så stil-
le. Barna var så inne i det å sitte rundt
korset og snakke om ulike nattasanger
og det å ha det stillhet. Det var et barn
som sa at det var så godt å sitte stille.

Barna lå i koret og mellom kirkeben-
kene. De fleste sov omkring midnatt.
Neste dag deltok de under gudstjenes-
ten. Prosten kom på søndag og hadde
en fin morgenstund sammen med barna
før gudstjenesten startet. 

Tina Marie Rødde Paulsen 
Trosopplærer 
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Vi har lovet at dere skal få informasjon
om hva som foregår i sammenslåings-
prosessen mellom fellesrådene i Ørland
og Bjugn. I forrige nummer av menig-
hetsbladet kunne vi lese om oppstart,
konstituering og formaliteter.

I perioden som vi nå har lagt bak oss,
har det vært fokus på de ansatte.
Sammen med ledelsen i Fellesnemnda
møttes alle ansatte begge fellesrådene i
Bjugn menighetshus til en samling med
informasjon om prosessens gang. Det
ble også orientert om de juridiske for-
hold for de ansatte, med både rettighe-
ter og plikter i en virksomhetsoverdra-
gelse. Videre fikk de ansatte (og også
de folkevalgte lederne) gå sammen i
grupper for å snakke om både det de
var bekymret for og det de hadde av
positive ønsker for den framtidige orga-
nisasjonen. Gruppene delte dette med
hverandre mot slutten av dagen. Alt
gruppene skrev ned, ble samlet inn og
skal benyttes i det videre arbeidet. 

Neste steg med arbeide for de folke-
valgte, var planlegging av kartleggings-
samtaler med ansatte, sammen med de
tillitsvalgte. Det ble bestemt at alle
ansatte skulle kalles inn til samtale med
begge kirkevergene. Der var det tre
spørsmål som hadde fokus. Det var;
Hva kan jeg? Hva gjør jeg? Og Hva vil
jeg? Samtalene har blitt gjennomført

både i Ørland og i Bjugn. Bakgrunnen
for samtalene, var at alle ansatte så tid-
lig som mulig kunne få mulighet til å
komme med sine tanker om vegen
videre. Jo mere informasjon vi har før
prosessen kommer i gang, jo større er
sjansen for å benytte den enkeltes res-
surs på best mulig måte. Kommer man i
etterkant, så kan det være for sent. Da
er planene lagt. 

I tillegg til prosessen som har gått med
ansatte, har det vært et Felles nemnds -
møte. Der stod bl.a lokalisering på saks -
kartet. Diskusjonen foregår nok på et
annet nivå enn i den kommunale felles-
nemnda. Det var en god prinsipiell dis-
kusjon om behov og ulike løsninger for
å tjene folket i hele Nye Ørland på en
god måte. Bakgrunnen for at dette ble
tatt opp på møtet allerede nå, var for å
komme med i den kommunale planleg-
gingen i starten. 

Det var to viktige aspekt som ble lagt
vekt på. For det første var det viktig at
staben skulle ha mulighet til å være
mest mulig samlet, og at kirkevergen
bør være lokalisert i nærheten av råd-
mannen og hans stab. Videre ble det
lagt vekt på at begge menighetene
måtte ha en viss lokal tilgjengelighet.
Soknene skal ikke slå seg sammen, så
det bør derfor være et prestekontor med
støttefunksjoner på det andre stedet. 

SAMMENSLÅING AV FELLESRÅD
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Den kirkelige fellesnemnda hadde ikke
fokus på sted, men på funksjoner. Det
ble vedtatt at det skulle sendes en hen-
vendelse til kommunal fellesnemnd
med en anmodning om å få være delta-
gende i de prosessene som angår begge
fellesnemnder, og det er gjort. Det har

ikke kommet noen tilbakemeldinger fra
kommunal fellesnemnd ennå.

Kirkeverge/
prosjektleder kirkelig fellesnemnd
Karen Lervik Stai

Barna kom klokka 09.30 Vi hadde
hengt ut sperrebånd ved nordre inn-
gang og en voksen sto på utsiden og
ga barna passord.

Når barna kom inn i sakristiet, måtte 
de oppgi passord for å bli registrert. 
Vi hadde ei liste med fuglenavn som
barna kunne velge som sitt eget agent-
navn. På forhånd hadde vi laget rebuser
til alle «skattene» som var borte. 
Barna måtte lete i flere omganger etter
de bortkomne skattene.

Det å få anledning til å gå opp alle trap-
pene og opp i tårnet er bestandig spen-
nende og samtidig litt skummelt. Dette
er en «høydare» som barna setter stor
pris på. Vi startet seansen med å gå ut
for å se på at lukene åpnet seg. Geir
styrte klokkene og tok stor ringing,
liten ringing, ringing med begge klok-
kene sammen, klemt og kiming. Barna
fikk høre de ulike klokkelydene og
samtidig fikk de se at klokkene i tårnet
var i bevegelse. Dette syntes barna var
spennende. Etter vi kom inn, fikk barna
beskjed om å legge seg i benkene. Nå

skulle de lytte til klokkene inne i kirka
og forsøke å gjette hvilken type ringing
det var.

Dessverre kunne ikke politiet komme
denne gangen, da de fikk et annet opp-
drag. Dette var noe barna ble forberedt
på og de tok det som skikkelige agen-
ter. Derfor hadde vi ei fin stund.

Tårnagentene deltok under hele guds-
tjenesten på søndag og var gode med-
hjelpere.

Tina Marie Rødde Paulsen
Trosopplærer

Se bilder på baksiden av bladet

TÅRNAGENTER I KIRKA



Storfosna kirke
Søndag 29. april kl. 10:30

Rikard Halsen Moen

Ørland kirke
Lørdag 5. mai kl. 10:30

Karoline Bårli Askjemshalten

Bjørg Charlotte Aune

Sondre Bonsak

Hanna Elisabeth Eggen

Brastad

Kristine Djupå

Nina Dypveit

Jonas Flåten Eide

Leah Isabell Hammer

Joachim André 
Skogen Henningsen

Adrian Jøndal

Marlene Myrvold

Elias Paulsen

Adrian Rædergård Rømmen

Stian Øversveen Solem

Emilie Foldahl Øverbyhagen

Ørland kirke
Lørdag 5. mai kl. 13:00

Petter Aasen

Tegisty Biniam Kefle

Håkon Aleksander 
Øien Birkelund

Eli Borg

Ruben Hoel

Mathilde Andrea Hvitsand

Emma Seierstad Nilsen

Hans Ole Lysø Olsen

Nils Langstrand Sannan

Tiril Thoresen Singstad

Malin Stallvik

Marte Stallvik

Kristoffer Dahl Uthus
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Konfirmanter 2018



Ørland kirke
Søndag 6. mai kl. 11:00 

Fredrik Dyrendahl

Kaja-Sofie Lian

Mathilde Leding Ringstad

Tiril Valaas Røkke

Ørland kirke
Søndag 13. mai kl. 11:00 

Sigve Tingvoll Andersen

Odin Guldteig

Ole Tobias Jørgensen Hoff
(konfirmeres i Namsos)

Celine Marie Israelsen

Flavio Henrique 
Do Nascimento

Elena Barbantonis
Nerlandsrem

Kajsa Seim

Dina Andrea Dahl Tyskø
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Konfirmanter FASTEAKSJON

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i

Ørland med besøk av bøssebærere

finner sted tirsdag 20. mars! 

Hos oss er dette et stort oppdrag

for årets konfirmanter! 

Ta vel i mot dem!
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Fasten er ukene frem mot påske, 40
dager – slik Jesus forberedte sitt virke i
ørkenen i 40 dager – men trukket fra er
søndagene, da søndagene er feiringen av
Jesu oppstandelse og aldri har vært en
del av fastetiden. Hva er egentlig faste?
Vi tenker ofte at faste handler om å faste
fra mat og drikke, og det har vært vanlig
før i tiden. Det er kanskje ikke så vanlig
nå. Og selv om det var slik i tidligere
tider, så tror jeg ikke det er det viktigste
med fastetiden.

Fastetiden er en forberedelsestid til
påsken. Og hvis vi leser om disiplene i
den første kirka når de skulle forberede
seg til noe, så besto den forberedelsen
ofte av faste og bønn. Forberedelse
handler om å ha et fokus på noe spesielt.
En måte å holde dette fokuset på er å
faste, altså avstå fra noe slik at man gir
plass til det man skal fokusere på. Så
fastetidens fokus er bønn og nestekjær-
lighet

Når vi skal be, så lønner det seg å ha
fokus. Det er rett og slett fordi vi i vår
hverdag blir kontinuerlig forstyrret.
Kanskje kan man sammenlikne bønn
med det med å ha en dypere samtale

med en annen person? Hvis du skal det,
så trenger man å holde fokus. Hvis man
blir forstyrret av noe eller noen hele
tiden mens man forsøker å snakke med
denne personen, så blir ikke samtalen
verken god, dyp eller særlig nyttig.
Fastetid gir en mulighet til å fokusere
mer på Gud

Profeten Jesaja skriver om hva rett faste
er, og at det ikke er en form for selvpi-
ning hvor man avstår fra alt så man blir
sur og grinete – nei, rett faste sier Jesaja
er å vende blikket bort fra seg selv og
heller se de vi har rundt oss. Vår neste.
Rett faste handler om nestekjærlighet,
om å: Løse urettferdiges lenker; Sette
undertrykte fri; Dele ditt brød med de
sultne.

Hvordan kan vi praktisk gjøre noe for
vår neste, våre medmennesker? Vi kan
gi av vår overflod til de som trenger det.
Støtt et godt formål. Gå som bøssebærer
på fasteaksjonen. Gi av din tid. Still opp
når noen trenger det. Vær god mot de du
har rundt deg. Gi komplimenter, og for-
søk å avstå fra all baksnakking og slad-
ring. Det er mange ting vi kan gjøre for
å ha rett faste. 

Fastetid – bønn og nestekjærlighet

Andakten
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Bønn og nestekjærlighet henger sam-
men. Mor Teresa sa noe sånt som dette i
en tale engang: «The fruit of Prayer is
faith. The fruit of Faith is love. The fruit
of Love is service. The fruit of Service is
peace.»
Fritt oversatt betyr dette at: Bønnen
beveger oss dypere inn i troen. Troen
beveger oss til kjærlighet. Kjærlighet
beveger oss til tjeneste for våre med-
mennesker. Tjenestens virkninger er 
og gir fred.

Slik knytter Mor Teresa sammen bønnen
og troen på Gud med kjærligheten til vår
neste – og sier at det ene fører til det

andre. Å be fører oss dypere inn i troen
på Jesus, og troen på Jesus utfordrer oss
til å vise og gi kjærlighet – slik han er
kjærlighet. Og kjærlighet er ikke bare
noe følerier – den er praktisk. Kjærlighet
merkes og deles når vi tjener hverandre.
Men alt dette handler om hva den kristne
troen dreier seg om: Å søke Gud, å tjene
vår neste i kjærlighet.

Dette er altså fastetidens utfordring til
oss: Skift fokus. Bort fra deg selv, og
over på Gud i bønn og ut i livet og ver-
den mot din neste.

Larisa
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Din lokale strømleverandør

Tlf 72 52 04 20
www.fosenkraft.no

Telefon 04290
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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Julemesse
Det kan se ut som det er lang tid til jul,
men arbeidet med å forberede julemessa
for i år må starte nå. Dette ble klart på
møte i menighetsrådet, da datoen for
årets messe ble satt til 24. november.
Det blir ingen julemesse uten flotte
gevinster til lotteriet og arbeidet med å
skaffe gevinster starter umiddelbart.

Personellsituasjon
På grunn av flere sykemeldinger har
personell-situasjonen  vært noe
anstrengt for menigheten.Det har derfor
hjulpet utrolig mye at to prestestudenter
har vikariert. Örjan Swenberg har hatt
stiftspraksis i fem uker. Steffen Aune
var her i jula. Han blir også med blir på
konfirmantleir og skal være her i påska.
I tillegg tar han tre av konfirmasjons-
gudstjenestene i mai.

Ny organist
Nå har vi fått ny organist i Ørland
menighet. Onsdag 21. februar kunne vi
ønske Stefan Strbka velkommen. Vi er
takknemlig for at han takket ja til stil-
lingen, og at han nå er godt i gang i job-
ben. Stefan Strbka og kona Daniela bor
i dag i Vanvikan sammen med sine to
barn. De kom fra Slovakia til Norge for
et par år siden. Stefan er fra byen
Tvarna, som er en universitetsby med
nærmere 70 tusen innbyggere. 
I Slovakia har han blant annet jobbet
som organist og kona som prest i en 10-

årsperiode. Vi ønsker ham hjertelig vel-
kommen! Vi gleder oss til å bli mere
kjent, og til mye fin musikk i tiden som
kommer!
I neste nummer av bladet skal vi bli
nærmere kjent med Stefan.

Sammenslåingsprosessen
Som det fram kirkevergens orientering
på side 6, er det å slå sammen de kirke-
lige fellesrådene i Ørland og Bjugn en
arbeidskrevende prosess for begge kir-
kekontorene. Det er bestemt fra sentralt
hold at det skal tilføres ekstra økono-
misk ressurs til dette arbeidet, men det
er fortsatt usikkert hvor stor denne res-
sursen faktisk blir. Søknad med grunn-
gitt behov er for lengst sendt til kommu-
nal fellesnemnd.

Oddbjørn Ingebrigtsen

Nytt fra Menighetsrådet
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
3.12.2017 – Ørland kirke
Håkon Refsnes Høgstad
William Dahl
Felix Bremnes

29.12.2017 – Ørland kirke
Agnes Traasdahl Riseth

14.01.2018 – Storfosna kirke
Eivind Stranden Weiler

28.01.2018 – Ørland kirke
Emilia Sæther Risvik
Tora Walle

11.02.2018 – Ørland kirke
Jonas Sahlgren
Live Lian Nytrø
Gunnar Kristian Aas
Nicholay Svinsås

VIGDE
2.02.2018 – Ørland kirke
Veronica de Paula Felicio Viana
og Julian Louis Ramsøskar

DØDE
Gunnar Johannes Ledang
f. 27.11.1941, d. 18.11.2017

Sivert Almli
f. 20.06.1933, d. 09.12.2017

Ragnhild Skjefstad
f. 05.09.1940, d. 13.12.2017

Valborg Marie Sporsheim
f. 15.08.1929, d. 19.12.2017

Arne Oddmund Johansen
f. 16.02.1933, d. 20.12.2017

Jorun Hansen
f. 09.02.1931, d. 25.12.2017

Asbjørn Ophaug
f. 01.02.1936, d. 03.01.2018

Oddvar Kristian Berg
f. 20.09.1936, d. 07.01.2018

Klara Marie Øyen
f. 15.07.1939, d. 08.01.2018

Mary Haagenstad
f. 30.01.1939, d. 09.01.2018

Anna Marie Sivertsen
f. 09.06.1933, d. 15.01.2018

Otelie Lorentse Halvorsen
f. 05.10.1920, d. 18.01.2018

Anna Marie Bakken
f. 21.12.1918, d. 18.01.2018

Aslaug Marie Røstad
f. 02.10.1930, d. 20.01.2018

Margrethe Brodersen Lundin
f. 10.06.1922, d. 27.01.2018

Willy Sandvik
f. 13.07.1935, d. 11.02.2018

Astrid Kjellrun Bugten
f. 13.06.1939, d. 13.02.2018
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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

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

Ola Garli, sokneprest 908 49 888

Stefan Strbka

Larisa M. Ross Sagranden, diakoniarb. 905 21 235

Mary Irene Moen, sekretær 72 51 40 61

May Slettan, prestevikar - permisjon 917 63 352

Tina Rødde Paulsen, klokker/trosoppl. 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

På møtet i menighetsrådet 21. februar
orienterte stasjonsprest Sverre Stai
blant annet om stasjonskapellet og
kapell på flystasjonen etter at det
nåværende kapell er revet.

Rivingen av kapellet er nå av fram-
driftsmessige årsaker utsatt på ubestemt
tid. Det arbeides med å finne en løsning
i forbindelse med militær bruk av
Hårberg skole som vil bli frigjort når
den nye skolen på Brekstad blir tatt i
bruk. Her er det viktig å arbeide for eta-
bleringen av et kapell med fast inventar
slik det er i dag. 

Skillet mellom administrative områder
og operative områder gir ulike grader av
restriksjoner. I den sammenhengen vil
et nytt kapell i det gamle skolebygget
befinne seg innenfor det administrative
området. Det betyr i praksis at det kan
bli mulig med et noenlunde tilsvarende
samarbeid som nå mellom Ørland
menighet og prestetjenesten ved flysta-
sjonen. Sverre Stai vil informere menig-
hetsrådet etter hvert som saken utvikler
seg videre.

STASJONSKAPELLET

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
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KANTOREN SATSER PÅ KJÆRLIGHETEN
Paul- André Nilsen Grande begynte i stil-
lingen som kantor i Ørland 29. juni 2016.
Den 26. mars 2017 ble han vigslet av bis-
kop Tor Singsås. I løpet av kort tid ble
han p.g.a sin faglige dyktighet og kreati-
vitet et kjent ansikt for menigheten og for
befolkningen som helhet. Gjennom lunsj-
konserter og andre arrangement ble han
på kort tid et avholdt kulturmenneske i
kommunen. Allerede 13. januar i år sluttet
han hos oss. Kjæresten er prest på Helge -
land, nærmere bestemt i Sandnes sjøen.
Da vil han, som han selv sa, satse på
kjærligheten. Nå er han allerede godt i
gang i sin nye stilling i Sandnessjøen
menighet i Alstadhaug kommune.

Vi tok en prat med ham like før han reiste
nordover.

Takknemlig 
Paul André  har en lang rekke mennesker
på Ørland  han vil takke for tiden her.
Han synes at menigheten har tatt i mot
ham på en flott måte. Det har vært så fint
å møte familier i både glede og sorg i kir-
kelige handlinger både i og utenfor guds-
tjenestene. Et eksempel her er aktiviteter i
trosopplæringssammenheng. Han har også

satt pris på innleide solister og familie-
medlemmer som har sunget ved kirkelige
handlinger. Gode samtaler har det også
vært mange av.

Godt samarbeid 
Et godt arbeidsmiljø er selve krumtappen
i de aller fleste arbeidstakeres hverdag.
Paul André roser både stab på kirkekonto-
ret og menighetsråd og fellesråd for et
godt samarbeid. Han nevner spesielt at
han er glad for mulighetene har fikk til å
prøve ut nye ideer. Kultursenteret med
kulturskolen og lys og lyd har også vært
en ressurs i denne sammenheng. Ørland
har et rikt musikk-liv. Både kor og korps
har stilt sjenerøst opp.

Orgelet
Alle som har vært på gudstjeneste med
Paul André på orgelkrakken har fått med
seg at han er en særs dyktig musiker. 
Av den grunn er det interessant å høre 
hva han synes om orgelet i Ørland kirke.
Vi skal ikke engang gjøre et forsøk på å
gjengi hans faglige utredninger for å
beskrive orgelet, men nøye oss med å si at
han synes det er et godt instrument. Han
sier at han aldri har opplevd at orgelet i
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seg selv har vært til hinder for det musi-
kalske uttrykk. Likevel er det viktig å
merke seg at det er betimelig med  en
grundig teknisk gjennomgang.

Kirkemusikalsk framtid i Ørland
Paul André har mange ideer til kirke-
musikalsk aktivitet i Ørland menighet. 
For det første håper han at lunsjkonser-
tene er kommet for å bli. Dette er et lav-
terskeltilbud som har vært svært populært. 

Vokalensemble med åtte damer og seks
herrer har vist fram kirkemusikk på et
relativt høyt nivå, noe som bør fortsette
under en ny dirigent. Paul André legger
vekt på at kirka skal være en kulturinstitu-
sjon i kommunen. Da må kirkerommet

være et rom hvor ulike typer musikk
møtes til alles oppbyggelse og glede. 

Vi takker Paul André for innsatsen i
Ørland menighet, ønsker all lykke til i
framtidig virke og håper på kirkemusi-
kalsk besøk fra Helgeland om ikke så alt-
for lenge!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Paul André på plass i Sandnessjøen kirke. FOTO: ANNE GRO HANSEN
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Diakonen deler
Ute er det vinter og kaldt. Dette er kan-
skje den årstiden jeg liker minst. Jeg
elsker jul og nyttår med fyrverkeri, men
ellers så synes jeg vinteren er for mørk,
for kald, våt, glatt. Vet ikke om flere
kanskje har det på samme måte. Når jeg
var lita så gikk jeg litt på bortoverski og
aking var knallgøy, så ble jeg større og
vinteren var mer slaps og is enn vanlig
snø, jeg slutta å gå på ski og fant andre
hobbyer. Fordi jeg giftet meg med en
mann som kommer fra Gudbrands dalen
hvor snø er veldig vanlig, så øver jeg
meg nå på å gå fremover og ikke bak-
over på ski. Jeg skal ikke skryte av å ha
blitt glad i vinter. Det har jeg absolutt
ikke, men jeg går på ski minst en gang i
året. Jeg ble voksen og på mange måter
kanskje også litt kjedelig. 

Lillesøstra mi på 13 år derimot misun-
ner meg som har tilgang til snø og skil-
øyper, og som ser alt det barna gjør ute
i snøen; bygge snøhule, ake, gå på ski
og kose seg. Hun synes jeg er helt tulle-
te som ikke liker snøen. I Stavanger-
området, hvor jeg kommer fra, får de
snø kanskje en dag her og en halv dag
der, og da styrter unge og større ut
dørene med akebrett og ski. Der trenger
de bare noen få cm med snø før de har
«nok» snø til å leke i.

Enten vi liker snø eller ei, så er det vik-
tig i hverdagen og se de positive tingene
og prøve å ikke fokusere så mye på det

vi tenker er negativt. Når jeg sutrer i
telefonen til min mamma at det har
snødd, IGJEN, så sier hun «slutt å klage
og heller tenk på alt det kjekke du
kunne ha gjort i snøen. Dersom du ikke
vil ha den så send den ned til oss, for vi
blir kjempeglad av å få skikkelig snø».

Jeg håper dere alle får mulighet og tid
til å nyte vinteren, snøen og se det posi-
tive i hverdagen  – og at dagene nytes
enten det er ute på en skitur eller i ake-
bakken, eller om det er inne i varmen
med en kopp kakao og gode samtaler.



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side  19

Hvis du lurer på noe eller bare ønsker
noen å snakke med, så er du hjertelig
velkommen til å ta kontakt med meg.
Minner også på at både menigheten og

jeg har facebooksider som dere også kan
bruke for å komme i kontakt med oss.

Varme ønsker om en fortsatt fin vinter
til dere alle.

Larisa

Hva er ULiF?
I Fosen ønsker vi ungdomsledere som er
trygge medvandrere for barn og unge.
Gjennom en systematisk og grundig
grunnopplæring ønsker vi å gi dem et
grunnlag for refleksjon rundt egen tro,
trospraksis og lederegenskaper. ULiF-
forkortingen står altså for Ungdoms-
Ledere i Fosen.

Grunnopplæringen er en årlig happe-
ning som menighetene i arrangerer sam-
men.  Her deltar de frivillige, kirkelige
ansatte og eldre ungdomsledere. Alle
ungdommer fra 15 til 18 år kan delta
her. Ungdommene kan delta flere gang-
er, da vi programmet varieres fra år til
år. De som har deltatt, får et deltakerbe-
vis etter kurs helga som bevis på hva de
har lært.

I år var vi samlet på Tarva helgen 10.-
11. februar. Fra vår menighet var det tre

deltakere. Vi hadde et tettpakket pro-
gram med undervisning og ulike gjøre-
mål. Et av formålene med dette oppleg-
get er at det er ungdommene selv som
har ansvaret for planlegging, gjennom-
føring og sluttføring med søtte fra oss
voksne.

Etter gjennomført kurs kan man være
leder for både konfirmanter og andre.

Tina Marie Rødde Paulsen
Trosopplærer

www.facebook.com/Diakoneniorlandogbjugn

www.facebook.com/orlandmenighet/

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

ULiF Tarva 10.-11. februar 2018
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Nr. 3-4. 28. årg.Påsken 1968.

Den stille uke

Fra gammelt kalles påskeuken «den stille
uke». Det kan umulig være hendelsene
omkring Jesus som har gitt dette hellige
vemodsstemte navn. For ham var det så
visst ikke noen stille uke.

Palmesøndag var han omgitt av en lar-
mende hop. Om kvelden gråt han over
Jerusalem og varslet byens undergang. I
dagene som fulgte renset han templet,
hadde sitt siste voldsomme oppgjør med
folkets ledere og ga dem sitt siste inntreng-
ende kall til Guds rike.

Skjærtorsdag kjempet han seg gjennom
Getsamene-nattens ufattelige strid. Lang -
fredag, den sværeste av alle dager, fulgte en
syndene og hånende folkemasse ham til ret-
terstedet, og på korset strir han seg
gjennom gudsforlatthetens håpløse mørke.

Det er den kristne menighet som har gitt
uken dette vakre navn. Den har kjent trang

til å senke seg ned i dette som skjedde og
tilbe han som gikk den tunge vei. Derfor
viskes det fra folk til folk, fra land til land
over den hele jord: «Stille, stille, Jesus lider.»
Det sømmer seg å la tanken og tilbedelsen
samle seg om ham som led for vår skyld.

En av palmesøndagens tekster lar oss møte
en av de få som Mesteren selv løfter opp
som eksempel for oss andre, Maria – hun
som satt ved Jesu føtter og hørte på hans
ord. Hun kan vise oss hvordan denne uken,
som er så mettet av hellige minner, kan bli
en virkelig stille uke for oss. Lite er vi inn-
stillet på det stillferdige i vår urolige tid.
Sinnet er fyllt av de mange ting og tar helst
imot det som høres mest og synes best.
Men er det slik, så får vi viljefast sette oss
ned ved Jesu føtter. Ikke en gang «den stille
uke» blir stille av seg selv. Den blir bare stil-
le på den måten at vi er villige til å høre på
ham som sa at et er nødvendig.
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For å si det direkte: Jesus taler til oss
gjennom sitt ord og ikke gjennom snøhvite
vidder og solfylte fjell! Den stille uke skal
være en uke da ordet riktig får plass hos
oss. Det må skje over en åpen Bibel og
sammen med menigheten i Guds hus. Den
som i den stille uke ikke gir Guds ord den
rette plass, feirer ingen kristen høgtid!

Så overrasker det oss ikke at det nettopp
ble Maria som kom til å salve ham til hans
siste tunge ferd. Det er gjerne slik at den
som gir seg tid til å høre, også finner fram
til den rette måte å tjene mesteren på. Hun
ofret alt uten knussel. Hun regnet ikke ut
salvens kostende og sto famlende om hvor
vidt hun skulle ofre den, slik som vi ofte
gjør. Det var andre som regnet ut prisen!
Hun gjorde en gjerning for Jesus. I «den stil-

le uke» venter en gjerning også på deg. Det
kommer neppe til å bli noe mange legger
merke til, og som fører store ord og takk i
sitt følge. Kanskje du blir kritisert som
Maria?

Men hvem skal jeg gjøre det for? For Jesus.
Du skal få gjøre noe for Jesus. «Alt hva I har
gjort mot en av mine minste, det har I gjort
mot meg.» Si det ikke til noen. La ikke en
gang din høyre hånd vite hva din venstre
gjør. La uken også på den måte bli den stil-
le uke.

Så skal den stille uke bare ha en eneste
hensikt: Å hjelpe oss til sann tro, rett tilbe-
delse og sann, hellig tjeneste. Ingen av oss
må miste det som denne uke vil gi oss.   

L.B.

No livnar det i lundar, 
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar 
no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder 
når våren kjem her nord
og atter som eit under 
nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle 
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde 
og utan solarglad

Guds ord vel alltid lyser, 
den sol gjeng aldri ned.
Det hus som Anden hyser, 
ligg støtt i ljos og fred.

Du vår med ljose dagar, 
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar 
ein betre vår ein gong,

då me med vigsla tunge, 
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge 
skal lova Herren vår!

No livnar det i lundar
Norsk salmebok  nr 844 



side   22 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

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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Å, KOM NÅ MED LOVSANG
Latinsk tekst 1751/1782. Oversatt av Per Lønning 1973

Melodi: London 1782

Å, kom nå med lovsang, 
jordens kristenskare!
Å, kom nå med lovsang til Betlehem!
Kom for å se ham, kongen i en krybbe!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under,
vår Herre Krist!

Ja, Gud evig Gud, og lys av lys det er han.
Til oss er han kommet som bror i dag.
Sann Gud av opphav, født før alle tider.
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under:
vår Herre Krist!

Så syng, englehærer, 
syng med salig jubel!
Å syng myriader, i himlens slott.
Ære til Gud og fred blant oss på jorden!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under,
vår Herre Krist!

Ja, Herre, vi hyller deg som kom til jorden.
Barn Jesus, deg hører velsignelsen til.
Ordet ble kjød og bor i dag iblant oss.
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom tilbe ham, Guds under,
vår Herre Krist!

Min salme

Jeg er med i Ørland Sangforening. Å være med i kor byr på mange fine opplevelser.
Dette gjelder ikke minst når koret synger i Ørland kirke. Nidarosdomens Guttekor
har flere ganger gjestet Ørland og det har vært en stor opplevelse å høre dem og
å synge sammen med dem. Fremførelsen av «Å, kom nå med lovsang» synes jeg er
en stor opplevelse og det har gjort et sterkt inntrykk på meg!

Jeg utfordrer Svein Olav Ulseth.
Hans Jørgen Dahl
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Flyktningen som ble hjelpearbeider
– Vann er selve livet, sier Innocent
Nigindu. Han flyktet med familien fra en
blodig konflikt i Kongo. Nå er han en
stor ressurs for Kirkens Nødhjelps
arbeid i flyktningleiren der han endte
opp.

– Uten vann finnes ikke noe. Vi trenger
det til å vaske oss, lage mat og drikke,
så den jobben jeg gjør her er jeg virke-
lig stolt over, smiler Innocent.

Navnet hans betyr «uskyldig», men det
er ingen uskyld å finne i flukthistorien
hans. Først måtte han flykte da soldater
kom til byen der han jobbet. 85 prosent
av de som var i byen ble drept, hevder
Innocent. 

Han flyktet mot byen der han og famili-
en bodde, men etter to dager kom solda-
tene også dit. Det skulle vise seg at den
beste løsningen var å flykte til nabolan-
det Angola, litt lengre sør i Afrika.

Koordinator i flyktningleiren
Til slutt havnet han og familien i flykt-
ningleiren Kakanda der Innocent etter
hvert fikk seg jobb som koordinator for
Kirkens Nødhjelp. Nå passer han på at
vannet alltid er rent, at søppelet blir
tømt og at toalettene blir vasket.

– Jeg får brukt evnene og erfaringen
min til å hjelpe, og det er flott å kunne
støtte Kirkens Nødhjelp. Jeg er kristen,
og for meg er det viktig å kunne hjelpe

andre med de evnene og midlene jeg har
for hånden, sier Innocent. 

Han får en liten lønn for jobben han
gjør, men mye av drivkraften er lysten
på å gjøre noe godt for andre. Han vet
bedre enn de fleste hvor viktig rent
vann er, for under flukten var det ofte at
han ikke kunne drikke. Og som mange
andre i leiren har han vært syk fordi han
har drukket urent vann.

Innocent er en av mange som hver dag
jobber for Kirkens Nødhjelp. I landsby-
er, byer, flyktningleirer og kriseområder
i en rekke land rundt om i verden jobber
Kirkens Nødhjelp for å sikre tilgang til
rent vann, trygge toaletter, energi og
mye annet. For at maskineriet skal fun-
gere trenger man helter som Innocent.

Avhengig av hjelp for å hjelpe
Men for at maskineriet skal fungere
trengs det også hjelp fra norske frivilli-
ge. Folk som ikke er på flukt, men som
i likhet med Innocent har et engasje-
ment og kompetanse til å gjøre en for-
skjell. Hvert år er tusenvis av slike fri-
villige med på å samle inn penger til
Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom
Fasteaksjonen.

Og det er nettopp disse pengene som
gjorde det mulig å starte opp arbeidet i
Nord-Angola, raskt og effektivt. For
Innocent og over tusen andre flyktninger
i leiren har det vært livsviktig hjelp.

Fasteaksjonen 2018
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Også i år skal frivillige over hele
Norge være med på å samle inn
penger til brønnboring, latrine-
bygging og andre tiltak som red-
der liv rundt om i verden. 

Også du kan bidra når Ørland
menighet skal gjennomføre årets
aksjon, så ta godt i mot bøsse-
bærerne!

Fast rutine: I en krok i flyktning -
leiren står teltet der Innocent
Nigindu sover. Han avslutter alltid
dagen med å lese 15 minutter i
Bibelen, og be en bønn til Gud.
Troa ble sterkere etter flukten, for-
teller Innocent, fordi Gud hjalp han
og familien bort fra krigen i live.

Stort smil: Innocent Nigindu elsker jobben sin i flykt-
ningleiren i Dundo i Angola. Han er selv flyktning fra
Kongo, og setter pris på å kunne jobbe for Kirkens
Nødhjelp med å hjelpe andre som har flyktet fra samme
konflikt.
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kom-
mer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si
det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han
skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min Far har, er mitt. Derfor
sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 

Joh. 16,12-15 Velkommen til kirke!

Søndag 18. mars - Maria budskapsdag

Ingen gudstjeneste

Søndag 25. mars - Palmesøndag

Hegvik kirke kl. 11:00 Felles gudstjeneste i Ørland /Bjugn 
ved Ole Thomas Bientie Reiten / Ola Garli

Torsdag 29. mars - Skjærtorsdag

Ørland Helsesenter kl. 11:00 Gudstjeneste ved teologistudent Steffen Aune

Torsdag 29. mars - Skjærtorsdag

Ørland kirke kl. 19:00 Gudstjeneste ved teologistudent Steffen Aune

Fredag 30. mars - Langfredag

Storfosna kirke kl.11:00 Gudstjeneste ved teologistudent Steffen Aune

Søndag 1. april - Påskedag

Ørland kirke kl.11:00 Gudstjeneste ved teologistudent Steffen Aune

Søndag 8. april - 2. søndag i påsketiden

Ørland stasjonskapell kl.17:00
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Søndag 22. april - 4. søndag i påsketiden

Ørland kirke kl.11:00 Gudstjeneste ved Brita Hardeberg

Søndag 29. april - 5. søndag i påsketiden - Konfirmasjon

Storfosna kirke kl.10:30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Lørdag 5. mai - Konfirmasjon

Ørland kirke kl.10:30 Gudstjeneste ved teologistudent Steffen Aune

Lørdag 5. mai - Konfirmasjon

Ørland kirke kl.13:00 Gudstjeneste ved teologistudent Steffen Aune

Søndag 6. mai - 6. søndag i påsketiden - Konfirmasjon

Ørland kirke kl.11:00 Gudstjeneste ved teologistudent Steffen Aune 

Søndag 13. mai - Søndag før pinse - Konfirmasjon

Ørland kirke kl.11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Med forbehold om feil eller endringer. 

Se gudstjenesteannonse hver fredag i Fosna-Folket.
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