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Havet er hans, han har skapt det,
hendene hans har formet det faste landet.

Salme 95.5

FOTO: MARIT EIDE DAHL 
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� REDAKSJONELT �
Loftsrydding

Som barn fikk vi en sjelden gang lov til å være oppe på «mørkloftet». Mørkloftet var
et kryploft over 2. etasjen på våningshuset på gården til onkel og tante. Der oppe var
det nesten mørkt og mange spennende ting for oss. Her var mangt som kanskje burde
vært kastet, men var plassert der i tilfelle det kunne komme til nytte. Det var også en
del papirer der, gamle brev som vi ikke kunne tyde skriften i. Det var både spennende
og litt uhyggelig å være på mørkloftet blant skrot og spindelvev. Slike mørkeloft finnes
knapt lenger. Vi er blitt så flinke til å rydde bort gamle ubrukelige ting og erstatte dem
med nye.

Men, – det finnes mørkeloft andre steder enn i hus. Det finnes mørkeloft hos oss alle.
Disse mørkeloftene finnes i vår bevissthet som rommer vår oppfatning av verden rundt
oss. Oppfatningen av andre mennesker og relasjoner til andre mennesker er blitt til
gjennom mange års erfaring. Vi er ikke en gang selv helt klar over hvordan oppfatning-
ene er blitt formet. Men oppfatningene er der. Noen av dem kan ved nærmere ettersyn
ikke kalles for annet enn fordommer. Fordommene er holdninger eller oppfatninger
basert på mangelfull kunnskap. Det kan for eksempel hende at vi har truffet en person
fra en landsdel eller et land som vi slett ikke likte. Ofte dreier det seg dessverre også
om enkeltpersoner fra den eller den familie. Kanskje gjorde han eller hun noe mot oss
som var tungt å bære i ettertid. Eller kanskje har tidligere generasjoner fortalt om det
de opplevde for flere år siden. Det betyr selvsagt ikke at alle fra samme sted er slik
som den vi traff, men slik blir likevel ofte fordommer til. Massemedias bilder av men-
nesker fra andre land er også fordomsskapende da informasjonen ofte er ensidig og
negativ. I Johannes evangeliet fortelles det om at Filip forteller Natanael at Jesus fra
Nasaret er Messias. «Kan det komme noe godt fra Nasaret», svarer Natanael. Natanael
var fra Kana og hadde lært at de fra Nasaret var «no good». Det er mange beretninger i
Det nye testamentet om fordommer lagret på bevissthetens mørkeloft. Fordommer er
ikke spesielt hverken for bibelens mennesker eller for oss. Fordommer er et negativt
allmennmeskelig trekk som skaper dårlige relasjoner eller hindrer at relasjoner blir til.
Våren er tiden for rydding av både kjeller og loft. La oss tenke over om det er noen
fordommer som vi med god grunn kan kvitte oss med! 

Vi ønsker dere en fin og løfterik vår!

Oddbjørn Ingebrigtsen (red)



Årets fasteaksjon
er tirsdag 8. april. Da kommer det noen
på døra di med ei bøsse. Du kan gi din
gave til Kirkens Nødhjelps viktige
arbeid over hele jorden. Ved å gi kan du
være med å forandre livet til mennesker
som ikke har det mest nødvendige til
livets opphold.

Kirkekontoret
Når dette bladet kommer ut har vi allere-
de hatt en «Sjømannskirke»-samling med
kaffe og vafler på kirkekontoret. Hvis det
er bra respons på det, vil vi ca. en gang
pr. måned ordne med noen frivillige som
steker vafler og koker kaffe og har et par
timer avsatt til at folk kan komme innom
og ha et treffpunkt på kirkekontoret.

Kontonummer Blomsterfond
Vi vil gjerne få minne om blomster -
fondenes gavekonto:
Ørland: 4290 20 29553
Storfosna: 4290 16 20126

Frivillige medarbeidere
Ørland menighet har alltid bruk for noen
som kan være med å gjøre oppgaver,
som f.eks. dele ut blomster til jubilanter,
være vakt på Åpen kirke, være med på
aktiviteter for barn, selge lodd, være 
kirkevert mm. Hvis du har lyst til å være
med, kan du kontakte kirkekontoret på
tlf.: 72 51 40 61/ 60 eller en e-post til
kirkekontor@orland.kommune.no 

Teleslynge
Det er lagt opp teleslynge i Ørland kirke
som skal dekke hele grunnetasjen i kirka
og første galleri.

Grunnlovsjubileet
I 1814 var kirkene møtestedet for valg
av representantene til grunnlovsforsam-
linga, og Ørland kirke var en av dem.
Derfor har vi fått en gave fra Riks -
antikvar og Riksarkivar, et blått emalje -
skilt som henger ute på kirkeveggen og
forteller at det var en valgkirke, og kopi
av fullmakten ble laget og medsendt de
som ble valgt fra Ørland. Denne er inn-
rammet og henger i våpenhuset.

Faste
Vi er midt inne i fastetiden. Fastetiden 
er ment som en tid til å fokusere på
enkelhet og forhold til Gud. La oss
prøve å bruke denne fastetiden til å leve
litt enklere og prøve å være oppmerk-
somme på å dele våre goder med andre.
Jesus sa at «Det du har gjort mot en av
mine minste, har du gjort mot meg». 
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25. og 26. januar 2014 arrangerte
Ørland menighet Tårnagenthelg for
8-åringer.

24 barn var samlet, og masse energi
fylte kirken denne helgen! I løpet av
Tårn agenthelgen skulle vi løse diverse
oppgaver, finne spor, bli litt kjent i
Bibelen, og bli kjent med kirkeskat-
tene. Klokketårnet skulle også utfor-
skes.

For å finne ut hvor kirkeskattene
hadde tatt veien, skulle barn og voksne
sammen løse kryssord ved hjelp av
Bibelen, og lete opp skattene.
Lysestaker, dåpsfat og dåpskanne, natt-
verd-sett og alter-Bibelen var forsvunnet.

Vi delte inn i fem grupper med fem
barn i hver gruppe, og en voksen ledet
hver gruppe. Kirketjeneren tok seg av
informasjonen om klokketårnet.

Organisten ledet oss gjennom salmene,
og ledet også en av gruppene. Barna var
ivrige i å prøve å lete opp salmene i den
nye salmeboka! Soknepresten tok seg av
undervisningen, fortalte om kirkeskat-
tenes symbolikk, og lot oss ta del i natt-
verdens mysterium. En hånd symboliser-
te «julehånden», og en hånd symboliserte
«påskehånden». Hva feirer vi i julen, og
hva feirer vi i påsken? Hvordan knytter
vi sammen «julehånden» og «påskehån-
den»? Ola utdypet dette nærmere i sin
preken søndag. Det er et hjerte mellom
jul og påske som knytter alt sammen.
Guds kjærlighet til oss gjennom Jesus
Kristus.

Barna fikk også bli nærmere kjent med
nattverden gjennom å samles rundt alter-
ringen, og smake på sakramentet (lør-
dag).

Politiet kom på besøk!! Ingen hadde gjort
noe galt, men de skulle innvie oss i å lete
etter spor. Det var spennende, og et høy-
depunkt å se hvordan politiet arbeider
med sin etterforskning.

Barna utforsket kirka selv også, og det
ble gitt plass til noe frilek der barna lekte
gjemsel. 24 barn i frilek i et stort kirke-
rom merkes, og det er uvant for oss som
ble oppdratt til å sitte stille i kirken og
ikke si en lyd. Den nye trosopplæringsre-
formen tar sikte på at barna skal få lov til
å utforske kirka litt mer på egne premis-
ser. Samtidig legger vi vekt på at søndag
er det gudstjenestefeiring, da er det natur-
lig med ro. 

TÅRNAGENTHELG 2014
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Søndag deltok barna i gudstjenesten, og
gikk i prosesjon inn i kirken mens vi
sang: «Kom, la oss samles ved Guds bord
og gjøre det i stand, og dekke på med duk
og lys til fellesskap med Ham, Vi samles
her i Jesu navn......». Barna dekket alter-
bordet, og vi sto i ring rundt alteret. Det
ble en verdig og fin opp levelse. Ola inter-
vjuet barna som en del av prekenen.

Så håper vi at barna sitter igjen med en
god opplevelse av helgen, og fikk bli litt
bedre kjent med hva kirken står for, og
noe av symbolikken.

Jesus har satt mange spor i verden, hvor-
dan ser vi disse sporene i dag? Troen er
også et mysterium, vi kan ikke skjønne
det med fornuften.

Tusen takk til de frivillige som gjorde
helgen mulig å gjennomføre!!! De gjorde
en kjempeinnsats!

Hilsen Anne Mari Bye 
(trosopplæringsleder)

SKOLE-
STARTERHELG
Neste tiltak i regi av dåps- og trosopp -
læringen i Ørland menighet, vil bli på
våren/forsommeren. Da inviteres barna
som skal begynne på skolen til en sam-
ling i kirken. Vi skal bl.a snakke om
dåpen, synge litt sammen, og døpe duk-
ker eller kosedyr. Påfølgende søndag
samles vi til gudstjeneste. De som er
døpt i Ørland kirke vil få invitasjon i
posten, men ALLE som skal begynne på
skolen er velkommen!! Så hvis dere
kjenner noen som får brev, og dere ikke
har fått brev, så ta kontakt med kirkekon-
toret. Bl.a på grunn av flytting og adres-
se-endring eller andre årsaker er det ikke
alle som får brev. Dato er ikke endelig
bestemt ennå, men dere vil få beskjed. 

VELKOMMEN!

BABYSANG
Eva Garli har som frivillig kommet i
gang med babysang denne våren også. 
Vi satser på å ha babysang vår og høst i
syv uker med påfølgende dåpsgudstje-
neste. Eva har arbeidet mye med barn og
sang/ musikk, bl.a i kulturskolen, og vi er
veldig glad hun vil ta på seg dette! Hver
mandag er det samling i kirken kl 11.30-
13.30. Det dekker også et sosialt behov,
og det er plass til litt kaffe/te og en prat
etter hver samling. Det er noen få sam-
linger igjen denne våren.
VELKOMMEN!
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NO LIVNAR DET I LUNDAR
T: Elias Blix (1836-1902) - M: Ludvig Mathias Lindeman (1812-1887)

No livnar det i lundar, 
No lauvast det i lid.
Den heile skapning studar 
No fram til sommars tid.

Det er vel fagre stunder 
Når våren kjæm her nord.
Og atter som eit under 
Nytt liv av daude gror.

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 tunga, 
Med kjærleik heil og klår,
Alt utan brest og sprunge 
Skal lova Herren vår.

Min salme

Det er mange fine salmer å velge mellom, jeg valgte meg «No livnar
det i lundar». Dette er en flott salme som passer godt på mange
måter akkurat nå. Den minner oss bl.a. om at våren og sommeren
snart er her.  Vi går en lysere og lettere tid i møte.

Det vanskeligste med denne utfordringen var å finne nestemann, siden
det kun er en som kan utfordres... Jeg har noen supre venner som jeg
setter stor pris på, men utfordringen sender jeg videre til ei blid og
positiv dame som har betydd veldig mye for meg siste halvannet året,
Astrid Hukkelås.

Ønsker alle en flott vår og sommer!

Elisabeth A. Selven

Vers 1, 2, 9 og 10



Ørland kirke
Lørdag 3. mai kl. 10:30

Andrine Aas

Erlend Angell-Jacobsen

Lisa Kristin Lilleby Aunhaug

Hans Petter Austråttaune

Kristine Bjørgo

Julie Johnsen Dahl

Nicolas Rachløw Eidnes

Astri Gilde

Michael Halsen

Eirin Sjøli Hellan

Hanne Stamnes Husdal

Joakim Bærøy Kotte

Ådna Sofie Norset

Simen Alme Selven

Emil Alfred Solem

Joachim Aleksander Sørensen

Magnus Hovde Sørmyr

Ørland kirke
Lørdag 3. mai kl. 13:00

Andreas Finsådal Aune

Ayla Renate Michaelsen Aune

Peder Borg

Amalie Iselin Fredagsvik

Espen Fremstad

Line Christine Grøntvedt

Julie Aune Ingvaldsen

Marie Lind Larsen

Kjersti Hukkelås Lerstad

Alma Eggen Moe

Fredrik Odde

Dag Torstein Skattem

John Marius Strømsnes

Katharina Tingvoll Thomassen

Tara-Elèn Tilrem
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Konfirmanter 2014



Ørland kirke
Søndag 4. mai kl. 11:00

Emil Andre Bakken

Håkon Toresen Bærøy

Cathrine Dyrendal

Malin Glørstad

Roy Andrè Holte

Leif Henrik Hansen Hoøen

Ørjan Johansen

Aleksander Lian

Ludvik Leding Ringstad

Marit Elise Stav

Maria Iselin Johansen Øien

Ørland kirke
Søndag 11. mai kl. 11:00 

Mikael Vanvik Aunet

Sandra Bakken Bierstekers

Ann-Iren Bonsak

Tyri Eidsaune

Ole Aalberg Fagervold

Morten Hernes

Emma Holberg Hoøen

Margrete Eide Moe

Emilie Mandal Myren

Eline Rye

Christin Singstad

Joakim Skaanes

Martin Solem

Sander Øian Svankild

Konfirmanter 2014
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Din lokale strømleverandør

Tlf 72 52 04 20
www.fosenkraft.no

Telefon 04290
www.orland-sparebank.no

advsolli@broadpark.no Libra kjøpesenter - Telefon 72 52 28 00

Brekstad Hårsenter
Torgsentret - Telefon 72 52 42 10

Industrigt. 7, Brekstad - Tlf 72 52 35 55

Husk å bestille fotografering! - 72 52 41 87

God påske!
Veselé Velikonoce (Tsjekkia)

Kalo Pascha! (Hellas)
Mutlo Paskalya (Tyrkia)
Frohe Ostern (Tyskland)
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Jeg er en person med sans for detaljer.
På den ene siden kan det være litt slit-
somt, både for meg selv og andre. F.eks
i en samtale hvor jeg skal forklare noe.
Jeg kan bli så opptatt av å få med alle
detaljene, at det kan ta tid å komme
fram til poenget. Mange andre ville
«sagt det samme», men med færre ord. 
Men på den annen side er det en flott
evne. Fordi – detaljer sier meg noe mer
enn det man ofte «ser» og tenker er det
hele bildet. Det er som skjulte skatter,
som gir helheten dybde.

Gjennom en slik detalj, har et vers i
Lukas blitt ett av de vakreste versene i
Bibelen for meg: 
Blir ikke 5 spurver solgt for to kob-
bermynter? (En mynt med meget liten
verdi) Og ikke èn er glemt av Gud.
Men til og med hårene på deres hode
er talt alle sammen. Frykt derfor
ikke! Dere er mer verdt enn mange
spurver. (Luk.12:6-7)

Visste du at alle hårene dine er talt?
Gjennom et helt liv blir det mange hår.
Vet du at du i gjennomsnitt mister 100
hårstrå hver dag? Hver av dem er også
talt. Dette er detaljer.

Det er Jesus som sier disse ordene. Han
brukte ofte lignelser og bilder på å få
fram budskapet sitt. Disse versene sier

meg noe om HVOR mye vi er verdt for
Gud. HVOR opptatt Han er av oss.
HVOR mye Han elsker oss.

Jeg skal dele en detalj til med deg, den
detaljen som gjorde dette bibelverset så
dyrebart for meg. Som fikk meg til å
forstå enda bedre hva Jesus prøvde med
ord å fortelle om Guds kjærlighet til
oss…

I den engelske «King James»- overset-
telsen, står det ikke talt men nummerert. 
Tenk på forskjellen. 

Når du nummererer noe, så kan du gå
tilbake og finne nøyaktig det ene blant
alle de andre, selv om de ser identiske
ut. Hvis Gud gir hver og ett av mine
hårstrå en slik oppmerksomhet og verdi,
hvor mye verdt og elsket av Han er hele
meg da?

Gud er forunderlig god – og Han har
sansen for detaljer.

Anja Hovde

Andakten
Med sans for detaljer
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Det er april 1974. Jeg er midt i forbere-
delsene til eksamen artium ved Fosen
gymnas. 

Samtidig er tre tusen ungdommer samlet
i Nadderudhallen i Oslo på åpningsmøtet
til det som skulle bli «Fremtiden i våre
hender». Regi: Erik Damman, støttet av
internasjonalt kjente personligheter som
Georg Borgström, Thor Heyerdahl,
Gunnar Myrdal og Arne Næass. Erik
Dammans erkjennelse gikk blant annet
ut på at selv om Norge i 1970 var et av
verdens rikeste land, viste statistikkene
over folks helseproblemer at folk ikke
var lykkelige. I salen satt også Eva, min
tilkommende. Hun har senere fortalt om
den stemningen som møtet var preget av. 

Her var optimisme og entusiasme, her
var vilje til å forandre verden. De følte at
de satt med fremtiden i sine hender.

Slik var tiden. Vi kjente det på oss vi
som var gymnasiaster i Botngård også.
Jeg husker godt hvordan vi trodde det
var mulig å endre verden. På Fosen
gymnas samlet vi elevene til visekvelder
og diktlesning til kritikk av samfunnet.
Vi trodde på ordets kraft, vi trodde på
samhold og fellesskap.

Vi visste hva som skjedde i Oslo, og
noen av oss gledet oss til å komme til
hovedstaden til høsten. Etter noen år
som teologistudent skrev jeg en avhand-
ling om de etisk problematiske sidene
ved massebilismen.

I dag sier Erik Damman: - Vi er langt
unna målet. I et intervju i avisa Vårt
Land i fjor høst, forteller han om sitt liv.
Han er blitt 83 år. Han var reklameman-
nen som hoppet av forbrukerkarusellen
og ble miljø- og solidaritetsforkjemper.
Han og kona Ragnhild ville finne ut om
det fantes alternative måter å leve på og
tok med seg barna til Samoa, en øygrup-
pe sør i Stillehavet. I nesten ett år levde
de der i ei enkelt utstyrt palmehytte og
tok del i landsbyfolkets hverdag og fest.
Kontrastene til tilværelsen hjemme
kunne ikke vært større. På Samoa var det
ikke konkurransen, men samarbeidet
som var drivkraften i samfunnet.

Fremtiden i våre hender - 1974-2014
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På Samoa så Erik Damman og familien
at det går an å bygge et samfunn på
andre premisser enn Vestens vekstfilo -
sofi. Han mente den gangen, og fremde-
les, at konkurransesamfunnet hadde spilt
fallitt og at en ny orden med rettferdig
fordeling av ressursene på kloden var og
er eneste nøkkel til en verden uten nød
og fattigdom.

I 1972 hadde Damman gitt ut boka
«Fremtiden i våre hender». Interessen
for boka gav ham mot til å ta spranget
og forsøke å skape en folkebevegelse
mot det vanvittige forbruket. Han fortel-
ler at folk lo av ham da han leide en hel
idrettshall til stiftelsesmøtet i 1974. Men
da var det fortsatt mennesker som husket
hvordan vi måtte klare oss med lite
under krigen. De syntes overfloden i lan-
det var begynt å bli for voldsom.
Journalister fra hele verden skrev om
den gærne vikingen som ville redde ver-
den. Filosofen Arne Næss, politikeren
Trygve Bull og næringsmiddelforskeren
Georg Borgström, stilte opp med fore-
drag og appeller. Da de 3.000 fremmøtte
i hallen til slutt sang «Barn av regn -
buen», gråt Erik Damman.

Boka «Fremtiden i våre hender» starter
med en gjennomgang av FN’s mennes-
kerettighetserklæring. Artikkel 25 lød
slik i 1974 – og fremdeles: Enhver har
rett til en levestandard som er tilstrekke-
lig for hans og hans families helse og
velvære, og som omfatter mat, klær,
bolig og helseomsorg og nødvendige

sosiale ytelser, og rett til trygghet i til -
felle av arbeidsløshet, sykdom, arbeids -
uførhet, enkestand, alderdom eller annen
mangel på eksistensmidler som skyldes
forhold utenfor hans herredømme.

Damman kommenterer i boka: Det er
vanskelig å tro at denne erklæringen er
ærlig ment. De rike land som underskrev
den – deriblant Norge – har det historis-
ke ansvar for at menneskehetens flertall 
i dag lever uten noen av de rettigheter
som her er nevnt.

Erik Damman var en profetskikkelse i
sin tid. Ennå i dag synes jeg det er lett å
være enig med ham når han sier: -
Globalt skaper det galopperende forbru-
ket i den rike del av verden problemer
som nå truer med å ødelegge naturen og
livsgrunnlaget for generasjonene etter
oss.

I dag er Framtiden i våre hender en av
Norges største miljøorganisasjoner med
over 20.000 medlemmer og 20 lokal- og
studentlag over hele landet.

Ord i vinden
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
01.12.13 
Aksel Kornelius Braseth Liasjø
(Høybakken kirke)
11.12.13
Magnus Kristoffer Moen Svendsen 

29.12.13
Jarle Østerhagen Stokke 
(Ringsaker kirke)
19.01.14 
Liliana Maria Mankiewicz

26.01.14
Beret Johanne Aunvik

01.02.14
Ludwig Stueland Gillebo
Monica Klausen

23.02.14
Elvine Eik 
Noah Engum Sørstø

09.03.14
Linus Mandal Stavnes
Elise Ulriksen Dragset
Matheo Sem Iversen
Ida Rømma Bakken

VIGDE
01.02.14
Janne Garten og Knut Petter Åstebøl

DØDE
Per Kristian Nilsen
f.05.05.58, d.16.12.13
Oddvar Haagensen
f.04.08.50, d.28.12.13
Rolf Ingemann Ervik
f.27.10.19, d.09.01.14
Valborg Irene Grøntvedt
f.22.12.24, d.12.01.14
Ruth Hernes
f.24.12.34, d.18.01.14
Signy Synnøve Øverbyhagen
f.28.05.22, d.01.02.14
Lilly Thorvik
f.11.03.18, d.06.02.14
Elias Øien
f.29.09.29, d.07.02.14
Eilif Nilsen
f.30.03.38,d.11.02.14
Rita Marie Lindseth
f.20.12.38,d.12.02.14
Gunnvald Arnø
f.02.04.37, d.22.02.14
Ove Kristian Wiklem
f.17.12.35, d.23.02.14

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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Hjertelig takk
Ørland Blomsterfond vil takke 
for gaver gitt i forbindelse med 
begravelsene til:
Elias Øien

Storfosna Blomsterfond vil takke 
for gaver gitt i forbindelse med 
begravelsene til:
Oddrun Moen
Agnar Johansen
Ellen Alette Halsen
Per Kristian Nilsen

Han sto opp før dagen demret;
dødens dype natt tok slutt.
Kristus lever, han har seiret,
dødens mørke makt er brutt.
Sol og måne, jord og himmel, 
dyr og fugler, gress og trær;
alle ser og alle jubler; 
Han er oppstått, Gud er her!

Mikal Tyskø, Vidar Venes og Ole Jonny
Grande er oppnevnt som bygnings-og
vedlikeholdsutvalg. Dette for å påse at
vedlikeholdsarbeider på våre bygninger
blir utført fortløpende. Utvalget starter
sitt arbeide umiddelbart.

Menighetsrådet har evaluert julemessa
og juletrefesten og konkludert med at
begge deler vil bli videreført med små
justeringer. 

Oddbjørn Ingebrigtsen og Odd Døsvik
ble i tillegg til menighetsrådets arbeids-
utvalg valgt som utvalg for diakoniplan-
arbeidet. 

Regnskap for 2013 og budsjett for 2014
er godkjent. Årsmelding for 2013 er
godkjent for framleggelse for menighe-
tens årsmøte som blir den 30. mars.

Menighetsrådet informerer

GOD PÅSKE!
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I 1814, mens Grunnloven ble forfattet,
satt Hans Nielsen Hauge i fengsel for å
ha forkynt Guds ord rundt omkring i
landet uten å være vigslet til prest.

Han levde fra 3. april 1771 til 29. mars
1824 og var en enestående person i
norsk historie. Hauge reiste rundt og
forkynte i hele landet. Hans kristendom
var helt i tråd med kirkens lære. I til-
legg var han en unik gründer som satte
i gang all slags næringsvirksomhet
overalt der han fór: snekkering, biavl,
smiarbeid, handel med slakt, – med fisk,
nye jordbruksmetoder, papirproduksjon,
boktrykkerkunst, bokbinding, dannet
fellesskap som gjorde det mulig for fat-
tige å få finansiert oppstart av nærings-
virksomhet, og han fikk til og med per-
misjon fra fengslet for å få i gang salt-
kokerier i 1809, da den engelske bloka-
den hindret import av salt til landet.
Han etterlot seg 500 brev, de fleste vei-
ledende om trosspørsmål, som ble lest
opp i de etter hvert flere hundre menig-
hetene av haugianere rundt om i landet
– også på Ørlandet og i Fosen for øvrig
(– «nesten alle i Hemne»). Han etterlot
seg også 40 trykte bøker og skrifter,
blant annet en prekenpostill på over 900
sider som ble trykt i 9500 eksemplarer!

Grunnlaget for at han ble arrestert
mange steder, 1. gang i Fredrikstad 3.
juledag 1797, var konventikkelplakaten
av 1841 som satte begrensninger for fri

forkynnelse på grunn av frykt for kjet-
teri og vranglære; dernest løsgjengerlo-
ven og påstander om ulovlig handel,
skjønt han hadde klart å få handelsbrev.
- I 1804, det året Hauge gikk inn i et 10
år mer eller mindre sammenhengende
fengselsopphold som ødela helsen hans
både fysisk og dels psykisk, gikk – og
sprang han 650 mil, og det sies at han
strikket mens han sprang! –

Grunnene til forfølgelsen var for det
første, at han i skarpe ordelag refset
prestene for nytelsessyke og unnfallen-
het i det å forkynne Guds Ord. Dernest

1814 –TROSFORFØLGELSE I NORGE
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truet næringsvirksomheten som han
satte i gang, de rikes monopol; «de som
ikke bare lever i sin prakt, men også
ofte av sin Urettferdighet og Næstens
Undertrykkelse.» Han ville hjelpe alle
til å komme ut av fattigdom og under-
trykkelse. Når rapporter ble sendt til
kongen i København, ble det også anty-
det (uriktig) at hans virksomhet kunne
få politiske følger, og da ble han fengs-
let «for godt» og det ble reist sak mot

ham som altså varte i ca. 10 år! Da ble
han tilslutt bare dømt for å ha forkynt
uten tillatelse og fikk ca. 1000 kr. i bot.

Julen 1799 satt Hauge fengslet i
Trondheim, og da skrev han salmen
«Jeg er hos Gud i nåde» som i vår nye
salmebok står på nr. 75, i kapitlet for
Stefanus dagen.  

B.G.

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

PRIVATE TELEFONER:
Ola Garli, sokneprest 908 49 888

Bernt Gjelvold, organist 72 52 15 17

Mary Irene Moen, sekretær 980 42 912

Anne Mari Bye, trosopplæringsleder 480 30 571

Grethe Leding Ringstad, klokker 920 54 978

Mona Fremstad, renholder 909 63 045

Ole Jonny Grande, kirketjener 906 56 789

Cathrine Skaget, kirketj. Storfosna 906 79 672

Britt Eli Døsvik, men.råd.leder 952 95 650

Hanna Sødal, kirkeverge, dagl. leder 72 52 36 82

JEG ER HOS GUD I NÅDE

Jeg er hos Gud i nåde, 
hva skader verden meg
Om den en stund får råde 
og stenger meg min vei!
Vil den mitt legem binde 
i fengslets mørke skjul,
Skal ånden seier vinne 
og holde glad sin jul.
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– Altfor mange har sett sine
egne søsken og foreldre bli
drept. Men hvis jeg kan
bidra til at de i det minste
øyner et håp om en bedre
fremtid, har jeg verdens
mest meningsfulle jobb, sier
Wejdan Jarrah (32) som gir
psykososial støtte til syriske
flyktninger.  

Zataari i Jordan er i dag verdens nest
største flyktningleir, med over 200 000
mennesker som har flyktet fra borger-
krigen i Syria. Altfor mange – både
barn og voksne - har opplevd bombe-
regn eller sett familie, venner og naboer
bli drept. Som en konsekvens sliter
mange med traumer og søvnløshet. 

Psykisk nødhjelp
– Innen mitt fagfelt kaller vi arbeidet vi
utfører for psykososial førstehjelp. Det
er akkurat hva det er. Mange har behov
for nødhjelp også psykisk, sier Wejdan
Jarra (32). Hun har master i psykososi-
alt arbeid og jobber i flyktningleiren
Zataari i Jordan for å gi håp til syriske
flyktninger i en desperat situasjon. 

Selv om Jarrah har den rette utdanning-
en og erfaringen, er det tøft. Mange av
menneskene hun møter, har opplevd
ufattelige traumer. 

– Det er klart det går inn på meg. Jeg
møter så mange skjebner at jeg ofte må
bearbeide egne tanker etter lange
arbeidsdager for å være rustet til en ny
dag i leiren, sier hun. 

Umenneskelige lidelser
Firebarnsmoren Dimah, som har søkt
tilflukt i Zataari, forteller om flere
dagers sammenhengende bombing av
landsbyen de bodde i. Om rene massa-
krer på sivilbefolkningen. Om 196
drepte den dagen de flyktet. 

Gir håp til syriske flyktninger

ÅRETS FASTEAKSJON
i ØRLAND MENIGHET
er tirsdag 8. april fra kl 17 
og utover. Konfirmantene 
kommer med bøsser. Husk å
ha kontanter så du kan gi en
gave til det viktige arbeidet
som gjøres for mennesker 
som ikke har så gode vilkår 
for sine liv.
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– Sønnen min på fire år gråter og skjel-
ver hver gang han hører et fly, forteller
hun. I leiren får hun og familien hjelp
av Kirkens Nødhjelp og våre partnere. 

Dimah forteller om et tidligere liv med
gårdsdrift, om to døtre som elsket
svømming og hesteridning. Som drømte
om studier og solide jobber. I dag sitter
de som flyktninger i et ørkenområde der
den ubarmhjertige solen gjør teltet ste-
kende hett. 

– Dette er ikke mye til liv, men vi er i
det minste i sikkerhet fra de grusomme
krigshandlingene, og vi er svært glade
for hjelpen vi får, sier Dimah.  

Kirkens Nødhjelps innsats
Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp til syris-
ke flyktninger både inne i Syria og i
nabolandene. Vi trappet opp innsatsen i
fjor høst og fortsetter arbeidet med stor
styrke i år. 

Vi jobber primært med å sikre tilgang til
rent vann og hygieniske sanitærforhold.
Men også mat, pledd, madrasser og telt
er viktige leveranser. Gjennom ACT
Alliance og våre partnerorganisasjoner
bidrar vi til å gi psykososial støtte til
flyktningene. 

FAKTA: Konflikten i Syria
• Krigen begynte med demonstrasjoner

mot regimet i 2011

• Borgerkrigen har skapt en av de 
største humanitære katastrofene på 
70 år

• 10 millioner syrere er rammet

• 2,5 millioner syrere – 1/3 av Syrias 
befolkning er på flukt

• Kirkens Nødhjelp jobber i flyktning-
leire og vertssamfunn både i Syria, 
Libanon og Jordan

Det er menigheter landet rundt som står
for gjennomføringen av Kirkens Nød -
hjelps fasteaksjon. Ørland menighet
arrangerer aksjon tirsdag 8. april.
Pengene som samles inn går til Kirkens
Nødhjelps arbeid over hele verden. 

STØTT AKSJONEN DIREKTE
VED Å:
• Gi når konfirmantene kommer med

sine bøsser den 8. april
• Benytte kontonummer 1594 22 87493
• Sende GAVE på sms til 2468 

(200 kroner)
• Ringe givertelefon 820 44 088 

(200 kroner)

For 200 kroner kan du gi et menneske
sikker tilgang til rent vann!
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Ørland menighetsråd deltar i
Reformasjons  prosjektet Austrått 1537.
Prosjektet er en del av Ørland Kultursenters
satsing på historie. Prosjektet arbeider for
at den nasjonale hovedmarkeringen for
Lutherjubileet  2017 skal foregår i Ørland. 

Det arrangeres årlige fagseminar som
trekker deltagere fra hele landet.
I oktober var representanter for Ørland
kultursenter og soknepresten på sitt
andre besøk i Wittenberg. Ørland kultur-
senter og Ørland menighetsråd adopter-
te et tre i Lutherhagen i Wittenberg og
gav i den forbindelse en solidaritetsgave
til kirker i andre deler av verden. Dette
arbeidet administreres av Det lutherske
verdensforbund.

Under besøket ble forholdet mellom
Ørland og Wittenberg videreutviklet med
sikte på gjenbesøk fra Wittenberg. Dette
besøket vil skje sommeren 2014. Det skal
da plantes en tre i Ørland som påmin-
ning om vårt tre i Wittenberg. Det ble
under besøket påbegynt et arbeid for å
etablere kontakt med andre steder i
Norden som har sin reformasjonshistorie.
Vi møtte i denne omgang representanter
fra Danmark. Under turen til Tyskland
besøkte vi den norske ambassade i Berlin
og fikk god anledning til å orientere om
Ørlands aktiviteter i forhold til Luther
2017. Ordføreren er aktivt med i reforma-
sjonsprosjektet. Utgiftene til prosjektet
dekkes blant annet gjennom ekstern

støtte innhentet av Ørland kultursenter
og av prosjektmidler ved kultursenteret.

Det arbeides for å gjøre prosjektet bedre
kjent lokalt, blant annet gjennom kultur-
senterets historieuke som arrangeres i
uka etter påske hvert år.  Prostiets prester
drar på studietur til Wittenberg og flere
Lutherbyer  våren 2014, delvis som en
frukt av vårt arbeid, og som en forbere-
delse til Luthermarkeringen 2017.

REFORMASJONSPROSJEKTET

Bibelstudie
Bibelstudiegruppe
ØRLAND KIRKE 
torsdag kl 20.00 
i partallsuker

Tema
Neste søndags prekentekst

Program
Enkel servering

Bibelstudie/samtale
Bønn

Alle er velkommen!
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Seminarets foredrag og foredragsholdere:
• Grunnloven, religionsfriheten og folke-

styret.
Svein Ivar Langhelle -  Førsteamanuensis,
Universitetet i Stavanger

•Kirkens sosial ansvar, de nødlidende, de 
utstøtte fra reformasjonen og frem til 
Grunnloven
Hans-Jørgen Wallin Weihe -  Professor i 
sosialt arbeid, Høgskolen i Lillehammer

•Preikestolen som politisk instrument i 
Noreg 1720-1814
Øystein Lydik Idsø Viken - Doktorgrads-
 stipendiat, Institutt for Arkeologi, 
Konservering og Historie - Universitetet 
i Oslo

•Kirkens rolle under forspillet til riksfor-
samlingen på Eidsvoll 1814.
Lars Inge Magerøy - sogneprest 
i Enebakk

•Valfullmaktene - med vekt på dei frå 
Trøndelag
Hallgeir Elstad - Dr.theol., professor ved 
teologisk Fakultet - Universitetet i Oslo

•Troen og loven. Bestemmelser om rett-
troenhet i loven 1537-2014
Terje Bratberg - Historiker - Museene i 
Sør-Trøndelag

REFORMASJONSSEMINARET 2014
Tema for årets seminar

LUTHERDOM OG LOVEN 1537-2014

Ørland Kultursenter 24. april kl 09.00-20.30

FRU INGER TIL ØSTRÅT 
Henrik Ibsens tekst bearbeidet av
Juni Dahr og Harry Guttormsen

Fru Inger: Juni Dahr • Eline Gyldenløve: Renate Reinsve • Nils Lykke: Espen Klouman-Høiner • Nils Stensøn: Kenneth Homstad • Olaf Skaktavl: Kai Remlov

Gjennomlesing 

Ørland Kultursenter 24. APRIL KL 19:00 FRI ENTRÉ

For priser: 
www.orlandkultursenter.no

Påmelding innen 8. april
kultursenter@orland.kommune.no
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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 00 Tlf. 72 51 58 00

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 KJØPESENTER B
R

E
K

S
TA

D

HOVDE HØNSERIHOVDE HØNSERI
Ferske egg
Velkommen!

Ferske egg
Velkommen!
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Vil du ha en mote for deg selv, så kle deg i
sann ydmykhet.

⁃
Nyt ikke gleder som koster din neste tårer.

⁃
Løgneren behøver en god hukommelse.

⁃
Den som først tier i en huslig trette, er av
god familie.

⁃
Den som ikke følger sin fars bud, må følge
fangevokteren.

⁃
En mors bønner henter et barn opp fra
selve havets dyp.

Det som går en mor til hjertet, går ofte en
far bare til knærne.

⁃
Løper du hodet mot veggen, så er det ikke
veggen det går hull i.

⁃
Hold døra til dine medmennesker åpen,
ellers vil du finne himmelens dør lukket.

⁃
Prøv gull i glød, og venn i nød.

⁃
Si ikke alt som er sant, men tal alltid 
sannhet.       

Nr. 1-2. 24. årg.Februar-Mars 1964.

Visdom fra Østen

MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND
Utgiver: Ørland Menighet
Bankgiro: 4290 05 08594
Utgiversted: 7129 Brekstad

Grafisk formgivning og trykk:
Fosen Trykkeri as

Redaksjon: Oddbjørn Ingebrigtsen (red.),
Anne-Mari Kristensen, Marit Eide Dahl
og Mette Buvarp Dypveit.
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Ørland
Ørland menighet feiret, i likhet med
alle menigheter i Norge, grunnlovs -
jubileet med festgudstjeneste på 
søndag. 

Den 25. februar 1814 ble Hr
Assessor Nannestad og Bonde Niels
Olsen Huusbye valgt som valgmenn i
Viklem kirke, som kirka i Ørland het
den gangen. De to valgmennene ble så
sendt til Melhus hvor Sør-Trøndelag
amts (fylkes) valg til Eidsvoll -
forsamlingen ble foretatt. Med seg fikk
de en fullmakt fra valget i Ørland. Kopi
av denne fullmakten ble søndag opp-
hengt i våpenhuset i Ørland kirke.
Dessuten ble det på utsida
av kirka satt opp et skilt
som viser at kirka var valg-
kirke i 1814.

Høytidelig
Festgudstjenesta ble en
verdig feiring av jubileet.
Ørland Sangforening starta
med å synge «Gud signe
Noregs land» mens dåps-
følget kom inn i kirka, to
barn ble båret til dåpen. 

Svein Lilleengen leste
Edvard Hoems prolog som
var spesialskrevet til denne
dagen. 

Sogneprest Ola Garli holdt prekenen,
den inneholdt kunnskap om vår nasjon
og kirkas felles historie, og pekte på
kirkens ansvar for å tale og handle der
frihet og menneskerettigheter trues.
Den norske kirkes programerklæring
for grunnlovsjubileet er: Fri til å tale,
tro og tjene.

En duo fra Måløy, som var gjester i en
av barnedåpene sang vakkert «Norge,
mitt Norge» og Ørland Sangforening
avslutta med «Lov Herren» og
«Ørlandssongen».

Marit Eide Dahl

Festgudstjeneste i Ørland valgkirke



Tekst og foto: Marit Eide Dahl
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Så var himmelen og jorden fullført, med hele sin hær. Den sjuende dagen fullførte Gud det
arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde
gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele
sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte.  1. Mos. 1, 2-3. Velkommen til kirke!

23. mars - Maria budskapsdag - Luk 1,26–38
Storfosna kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Takkoffer til Kirkeutvalget 
30. mars – 3. s. i fastetiden - Mark. 10, 13-16: La de små barna komme til meg
Ørland kirke kl. 11 Sanggudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Babysang. Takkoffer til Signo, Hjemmet for døve.
Kirkekaffe og menighetens årsmøte etter guds-
tjenesten.

6. april - 4. s. i fastetiden - Joh 11,45–53
Ørland stasjonskapell kl. 17 Kveldsgudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai

Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen.

13. april - Palmesøndag - Joh 12,12–24
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved prestevikar Olav Vestbøstad. 

Takkoffer til Menighetsarbeidet
16. april - Onsdag
Aktivitetssenteret kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Nattverd. 

Alle velkommen.

17. april - Skjærtorsdag - Matt 26,17–30
Ørland kirke kl. 20 Kveldsmesse ved sokneprest Ola Garli.

Skriftemål og nattverd.

18. april - Langfredag - Joh 18,1–20,1-10
Storfosna kirke kl. 19 Pasjons- og påskegudstjeneste v/sokneprest Ola Garli.

20. april - påskedag - Luk. 24, 1-9 
Ørland kirke kl. 11 Høytidsgudstjeneste ved vikar. 

Takkoffer til Sjømannskirken
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27. april - 2. s. i påsketiden - Joh. 21, 1-14
Ørland kirke kl. 20 Kveldsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Nattverd. Takkoffer til Norges Kristelige Studentforb.
3. mai - lørdag - Joh. 10, 11-19
Ørland kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Konfirmasjon. Takkoffer til Kirkens bymisjon Trheim.
Ørland kirke kl. 13 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Konfirmasjon. 
Takkoffer til KRIK, Kristen idrettskontakt.

4. mai - 3. s. i påsketiden - Joh. 10, 11-19
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Konfirmasjon. Ørland gospelkor deltar.
Takkoffer til KFUK-KFUM GLOBAL.

Ørland stasjonskapell kl. 17 Kveldsgudstjeneste ved stasjonsprest Einar Norbakken. 
Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen.

11. mai - 4. s. i påsketiden - Joh. 16, 16-22 
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Konfirmasjon. Takkoffer til Menighetsarbeidet.
17. mai – Grunnlovsdag - Luk 1,50–53
Ørland kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Det norske Bibelselskap.
Storfosna kirke kl.13.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Bibelleseringen.
25. mai – 6. s. i påsketiden - Luk 18,1–8
Ørland kl. 11 Gudstjeneste ved vikar. Nattverd.

Takkoffer til Kirkens Familievern.
1. juni – søndag før pinse - Joh 15,26–27
Ørland stasjonskapell kl. 17 Kveldsgudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai.

Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen.

8. juni – Pinsedag - Joh 20,19–23
Ørland kirke kl. 11 Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Normisjon
15. juni – Treenighetssøndag - Matt 28,16–20
Gulteigbrygga kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Den indre Sjømannsmisjon.
Forbehold om feil og endringer.
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INFORMASJON

Returadresse: 
Menighetsbladet for Ørland, Pb. 116, 7129 Brekstad

Blåsegruppen med Mariann Sigurdsen, 
Marte Berg, Sandra Grøntvedt, Maren Aae
og Marie Røstad spilte «Lean on me».

Amalie Aune Klette spilte 
«Vitae Lux» på sin kornett.

Fra en av de fire jubileumskonsertene i Storfosna kirke - her med Ørland Barne- og Ungdoms -
korps søndag 15. september 2013.  Det ble en flott ettermiddag med godt besøk og ungdom-
melig trøkk i jubileumskirka. 

Eirik Murvold Knutsen - Tenorsax
framførte «Vidda».

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD


