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Se, nå maler Gud med nye farger; 
trærne, gresset, blomster, fuglesang.

Våren leker fritt og livet synger,
lokker fram det beste fra Guds fang.

Norsk salmebok nr. 848
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� REDAKSJONELT �
«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv.»

For ikke så lenge siden kunne vi lese i avisene påstander om at kirka hadde blitt parti-
politisk. Bakgrunnen var at en av biskopene hadde kommet med ytringer om sammen-
hengen mellom skatt og fattigdom. Dessuten hadde den samme biskop tidligere hatt
sterke og klare meninger i miljøspørsmål. Biskopens synspunkter førte til sterke ut -
talelser om kirka sitt samfunnsengasjement, eller ønskeligheten av et slikt engasje-
ment.

Jeg skal ikke gi meg inn på en diskusjon om dette temaet, men gi til kjenne et viktig
synspunkt som nok er relatert til det som er nevnt ovenfor. 

I høst velges både nytt kommunestyre og nye menighetsråd. I Kirkeloven heter det 
at «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å
vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt,
syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om
gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.» Det siste punktet er viktig for
både menighetsråd og for alle oss som er medlemmer av den norske folkekirke. 
Kirka har ikke bare en teologisk definert sosial oppgave, men denne oppgaven er

også juridisk definert i norsk lov. Etter mitt skjønn betyr det at både kirkens valgte
organer og du og jeg som er medlemmer av denne kirka har et klart ansvar om å hjelpe
medmennesker som er i nød både legemlig og åndelig. Hvis vi ser at urett blir begått i
lokalsamfunn og kommune, skal vi verken billedlig eller konkret «stå å se på». Vi må
gjøre noe for å hjelpe den eller de som rammes av urett eller på annet vis kommer i
nød. 
Uretten kan ramme på mange vis og i pene og tilforlatelige forkledninger. I diktet

«Du må ikke sove» fra 1937 advarer Arnulf Øverland mot utviklingen som da var i
ferd med å skje i Europa. Hans appell gjelder også i dag i lokale og i nasjonale og 
globale forhold:

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!

Som medmennesker og spesielt som kristne må vi ikke sove, vi må være aktive i å
avhjelpe både legemlig og åndelig nød!

En fin vår og forsommer ønskes dere alle!

Oddbjørn Ingebrigtsen 



Fasteaksjonen
Tirsdag 24. mars skal alle konfirman-
tene i Ørland gå ut med bøsse for å
samle penger til Kirkens Nødhjelp.
Kirkens Nødhjelp setter i år fokus på at
de er der når katastrofen rammer. Både
flom, jordskjelv og tørke rammer ofte 
de fattige hardest. 

Ta godt imot konfirmantene når de kom-
mer med bøssene. Du kan forandre ver-
den for noen mennesker med det du gir.

«Sjømannskirke»
Vi fortsetter med Sjømannskirke på 
kirkekontoret en torsdag i måneden. 
Det har vært godt besøkt. Det serveres
kaffe og vafler. Ellers er det uformelt
uten noe særlig program. Det er tid og
sted for å møtes og prate med de en
kjenner, og kanskje også med noen en
ikke kjenner. Det er på toppetasjen på
Libra og samlingene er fra kl 11-13.
Datoene framover er: 9. april, 21. mai
og 18. juni.
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Misjonsfest
Misjonsfest for Fosen region av NMS
Søndag, 3. mai kl. 16.00 på forsamlings-
huset i Leksvik.

Andakt ved Jørund Grønning, musikk
ved Erik Bergfjord og Ole Andreas
Fossan, misjonsgløtt, bevertning m.m.

Arrangør: Det Norske Misjonsselskap
ved Fosen områdestyret

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

Grande Israelsmisjons -
forening 150 år
Jubileet feires søndag 31. mai.

Gudstjeneste i Ørland kirke kl. 11:00
Sokneprest Ola Garli er liturg.
Sokneprest Oddbjørn Stjern taler.

Det blir anledning til å kjøpe enkel 
middag i Grande bedehus etter guds -
tjenesten.

Jubileumsfest i Grande bedehus 
kl. 15:00 - Taler: Oddbjørn Stjern. 
Ola Garli m.fl. deltar



side   4 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

AKTIV MENIGHET!
• Tårnagenter
• Småbarnstrall
• Lys Våken
• Juleverksted

AKTIV MENIGHET!



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side   5  

Lys-våken helgen i 2014 ble sammen -
fallende med 1.helgen i advent, 29.-30.
november.  25 barn deltok og skapte triv-
sel i Ørlandskirken. Overnatting i kirka
for 10-åringene har vært tradisjon på
Ørlandet i mange år. 

Det foregikk mye på og utenfor Ørland
denne helgen.  I Trondheim var det
salme-maraton hvor både Uthaug Song -
lag og Bel Canto deltok fra Ørlandet. 
På Austrått var det tradisjonen tro «Jul-
dagan» med førjulsstemning og liv og
røre. 
Lys-våken krever mange frivillige

både natt og dag, så det var spennende å
se om alle brikker falt på plass! Vi takker
veldig dere som stilte opp, slik at vi fikk
til å gjennomføre helgen. 
Fordi vi feiret 1. helgen i advent, falt

det naturlig å lage et lite juleverksted.
Spesielt tok vi for oss adventskransen,
laget den og snakket om hva den symbo-
liserte. Vi dekorerte lys, laget kort og tok
bilder av symboler i kirken. 
Gudstjenesteverksted hører med. «Den

barmhjertige samaritan» var tekst denne
gang.  Barna var flinke til å dramatisere
teksten. Bønnegruppen skrev bønner som
ble lest opp under gudstjenesten, og vi
lærte nye sanger. Ola prest og Bernt
organist var med oss og vi hadde en sam-
tale omkring noen spørsmål: Hva betyr
det at noe er hellig? Hvorfor har vi kirke?
Hva er et hellig sted? Hva er en alter-
ring? Hva er en gudstjeneste? Vi snakket
om nattverden og om hvem Jesus er.  
Lystenning på kirkegården er innarbei-

det som en del av dette tiltaket for 10-

åringene, og været tillot at vi var ute en
stund. 
Under gudstjenesten søndag hadde 

vi bønnevandring med nattverd, bønne -
krukke, velsignelse ved døpefonten og
tenning av lys ved lysgloben. Vi tente
også det første lyset i kransen som barna
hadde laget.
Vi takker for en fin samling med en

flott gjeng!

I Stasjonskapellet har det i noen år blitt
arrangert adventsverksted på studie -
dagen for lærerne like før jul. Det kom
17 barn, og vi var ganske mange voksne
også. Gode hjelpere både fra soldater,
stasjonsprestens medhjelper og fra
Ørland menighet,- og fra Bjugn. Det
varte fra 10.00-14.00.

Geir Gjessing (prestesoldat) og Vibeke
Sollie ønsket oss velkommen, og vi ba
for dagen og tente lys i lysgloben. Grethe
Ringstad fortalte en bibelhistorie. Hun
ledet oss inn i historien om hvordan det
var for unge Maria (Jesu mor) å få
beskjed om at hun ventet barn. Grethe
har en egen evne til å levendegjøre histo-
riene! Takk! 
Paul-Andre Nilsen Grande hadde

ansvaret for det musikalske. Soldatene
hjalp til både med å lage ting og det var
stor stas da de tok med seg barna ut i
ball-bingen! 
Det ble disket opp med mye mat, pøl-

ser og vafler! Takk for en kjempekoselig
stund i Stasjonskapellet!

Anne Mari (trosopplæringsleder)

LYS VÅKEN OG ADVENTSVERKSTED
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Den pakistanske 5–barnsmoren Asia
Biba ble for 5 år siden dømt til døden
ved henging for å ha tilbudt en mus-
limsk kvinne et glass vann!

14. juni 2009 gikk Asia ut for å plukke
bær på et jorde. Solen stekte, og hun og
de andre kvinnene hadde fått beskjed om
at hvis de plukket hele kurven full, ville
de få 250 rupier hver (ca. 19 kr.). Det
var en svært varm dag, og Asia gikk til
brønnen for å kjøle seg ned med et glass
vann. Hun senket glasset i brønnen og
drakk. Hun fylte glasset på nytt og drakk
mer. En av de andre kvinnene kikket på
henne, og Asia tilbød henne glasset med
vann i. Da ropte en tredje kvinne fra
bærbuskene: «Ikke drikk vannet, det er
haram!»
Fordi Asia var den eneste kristne blant

dem, mente noen av kvinnene at vannet
hadde blitt skitnet til ved at hun drakk av
det. De anklaget henne for å ha fornær-
met islam og profeten Muhammed.
Episoden utartet til en krangel, og Asia
ble hetset og jaget vekk.

5 dager etter denne episoden prøvde den
fattige Asia og plukke bær igjen. Snart
dukket det opp en mobb (antakelig til-
kalt av «hun fra bærbuskene»).
Asia overlevde angrepet, men ble kas-

tet i fengsel den 19 juni 2009, anklaget
for blasfemi, og den 8. november 2010
ble hun dømt til døden ved henging,
etter paragraf 295 C i straffeloven. En
regional domstol stadfestet dommen i
fjor høst. Asia har anket dommen videre
til høyesterett, men ifølge kilder som
kjenner det pakistanske rettsystemet, er
det ikke sannsynlig at saken kommer
opp før om 2–3 år.

I et sitat smuglet ut av fengslet (i 2012)
sier hun: «Jeg, Asia Biba, har blitt dømt
til døden fordi jeg var tørst. Jeg er fange
fordi jeg brukte samme kopp som de
muslimske kvinnene, fordi vann servert
av en kristen kvinne ble regnet som
urent av mine dumme medarbeidere.
Kjære Gud, jeg forstår ikke!»

Referat fra artikkel i Stefanus nr. 1/15 
Bernt Gjelvold

DØDSDØMT FOR ET GLASS VANN

Asia og ektemannen Ashiq
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O BLI HOS MEG
T: Henry Francis Lyte/Gustav Jensen - M:  William Henry Monk

O bli hos meg! Nu er det aftentid,
Og mørket stiger dvel o herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger ei,
Du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg

Snart svinner livets dag, det kvelder fort,
Og jordens lys alt mørkner og går bort
forandrings skygge følger tro min vei
o du som ei forandres bli hos meg!

Hver time trenger jeg din sterke vakt,
Kun for din nåde virker mørkets makt,
Hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?
I mulm og solskinn Herre, bli hos meg!

O la meg se ditt kors i dødens gys,
driv mørket bort og vær meg livet lys!
Da skinner morgenrøden på min vei!
I liv og død o Herre, bli hos meg!

Min salme

Jeg utfordrer Hallgeir Grøntvedt

Bjørn Henrik Solbue



Storfosna kirke
Søndag 26. april kl. 10:30

Siri Elise Moen

Ørland kirke
Lørdag 2. mai kl. 10:30

Mathias Sagmyr Bakken

Steffen Marius 
Sandvik Brekstad

Sara Bykvist

Daniel Groven Dahl

Christoffer Strøm Grønning

Jasemin Maria Öztürk Halsen

Jahn-Aage Hegg

Markus Grande Hovde

Grete Skaret Larsen

Erika Sveen Lyngen

Mariann Bærøy Sigurdsen

Oskar Fossland Sjøli

Tonje Elise Talmo

Ørland kirke
Lørdag 2. mai kl. 13:00

Eda Grøtan Andreassen

Gry Borg

Marcus Innstrand Eriksen

Johan Grande

Sandra Grøntvedt

Hanna Christine Hoff

Malin Isabell Lian

Jonas Moen Lund

Marte Paasche Norset

Sander Pedersen

Peik Elias Møllersen Røstad

Ada Solem

Julie Aarhuus Wiklem
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Konfirmanter 2015



Ørland kirke
Søndag 3. mai kl. 11:00

Maren Aae

Mads Godthard Berg

Maria Henriette Berg

Marius Brudeseth Bonvik

Lisa Bratland

Ine Fredagsvik

Marianne Grande

Jørgen Grinnen Klausen

Simen Nikolai Meland

Sandra Nilsen Myhre

Ronja Jalika Ceesay Nygård

Oliver Fosse Wåden

Ørland kirke
Søndag 10. mai kl. 11:00 

Elise Guldteig Ask

Marius Ljøkelsøy Bakken

Marte Berg

Sunniva Dalehamn

Agnar Eidem

Anniken Killingberg

Shannon Mostad

Sharina Mostad

Malin Høvik Nausthaug

Nadja Isabel 
Balsnes Olafsen

Loke Andreas Ervik Olden

Eirin Merethe Paulsen

Sandra Elisabeth Sagmyr

Marcus Andrè Dahl Tyskø

Gina Relevo Uthaug

Konfirmanter 2015
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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

Ørland Blomsterfond
Kto.nr.: 4290.20.29553

Storfosna Blomsterfond
Kto.nr.: 4290.16.20126 

Redaksjonen ønsker alle 
en riktig god påske!
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Jeg kommer rett fra konfirmantleir, og sit-
ter nå på båten til Trondheim og tenker
tilbake på leiren. En av de flotteste opple-
velsene fra leiren var da konfirmantene
fikk i oppdrag å skrive fine ting på lapper
som var festet på ryggen deres.

Konfirmantene er godt kjent med det
harde livet på internett, der vonde og
sårende kommentarer kan sitte løst. Men
nå skulle de gjøre det motsatte. De gode
ordene skulle få rom. Og det å se på dem
når de gikk rundt med hver sin penn og
skrev på ryggen til vennene sine, det var
rett og slett en fantastisk opplevelse.
Der jeg og de andre lederne hadde for-

beredt oss så godt som mulig for å kunne
gi konfirmantene en helg der de skulle få
lære om fellesskap og om Guds nåde,
føles det som at det var jeg som fikk den
største opplevelsen. Å se konfirmanter
hilse hverandre med gode ord, med nåde.

Når apostelen Paulus skulle skrive noe til
noen, så begynte han nesten alltid med én
bestemt hilsen. Paulus innledet med nåde.
Brevet til romerne innleder han slik: 
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår
Far og Herren Jesus Kristus. (Rom 1,7)
Som prest er jeg så heldig at jeg hver

gudstjeneste får hilse mennesker velkom-
men med ordene til Paulus. Nåde være
med dere, sier jeg, og gudstjenesten er i
gang. Kom vanskelige bibeltekster, kom

syndsbekjennelse, gudstjenestens første
ord om nåde overgår dere alle.

Ordene som sies i begynnelsen av guds-
tjenesten er en fantastisk hilsen, men jeg
tenker at der ordene om nåde kanskje bør
få størst plass er i livet utenfor gudstje-
nesten. Å hilse hverandre med nåde hver
dag. Venner, familie, kjæreste, kolleger.
I Bibelen er ordet nåde oversatt fra det

greske kjaris; som betyr gave, takknem-
lighet, godhet. 
De fleste av oss vet så alt for godt hva

mangel på kjærlighet, gode ord, takknem-
lighet og godhet kan føre til. Men så vet
vi også hvor mye det kan bety å bli møtt
med kjærlighet, med gode ord, takknem-
lighet og godhet; med nåde. 

Gud er kjærlighet; og gaver, takknemlig-
het og godhet er noen av våre beste red-
skaper for å gi kjærlighet videre. Jeg vil
avslutningsvis se hva det betyr hvis vi tar
på alvor dette med at Gud er kjærlighet.
Hvis det er slik, så betyr det dette: når vi
hilser hverandre med nåde, med kjærlig-
het, så gir vi hverandre hilsener fra Gud.

Ole Thomas Bientie Reiten

Andakten
Hilsener fra Gud
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For en tid siden var biskop Tor B.
Jørgensen i Sør-Hålogaland i nyhetsbil-
det fordi har var tydelig på hva han
mente om oljepolitikk i nordområdene
og landets skattenivå. Biskopen ble
oppfattet som han talte på vegne av
Den norske kirke, og noen meldte seg
ut av kirken med begrunnelse i at de
ikke følte seg inkludert i kirken med
sine meninger.

Jeg er enig i kritikken mot biskopen. En
menighet i Den norske kirken er ikke et
fellesskap av folk som har de samme
meningene om politiske spørsmål. En
menighet er et fellesskap i troen på Jesus
Kristus. Dersom presters og biskopers
politiske engasjement blir for påtreng-
ende og tydelig partipolitisk, så får de
kanskje vurdere å bli politikere i stedet
for prester. Men sitter jeg selv i glass-
hus?  Det er mulig jeg tar feil, men jeg
har ikke oppfattet de to-tre sakene jeg
har engasjert meg i som partipolitisk
kontroversielle. Uansett: Om du er uenig
med meg, så er det helt greit.

Autovernet
Mine engasjement har gjennom mange
år vært knyttet til trafikksikkerhet. Nå
det gjelder saken om autovernet langs
gang- og sykkelveien på Uthaugsveien
mellom Brekstad og Hårberg skole. Det
som skulle være en trygghet for de som
ferdes på gangveien, er blitt til et mare-

ritt for andre. Det finnes ikke åpninger i
autovernet for de som bor på den andre
siden av veien.  En mor med tvilling-
vogn forteller til Fosna-Folket tidlig i
januar at hun går med hjertet i halsen
hver eneste gang hun går langs veien.
Ja, til og med er det slik at enkelte bilis-
ter kjefter på henne og noen kjører eks-
tra nær for å skremme henne, sier hun.

Ny fartsgrense
Her ser vi et typisk eksempel på hvordan
en mektig offentlig etat ikke er villig til
å se fornuftig og helhetlig på en uhold-
bar situasjon - etter min personlige
mening. Noe som fører til at ingen tiltak
gjøres. Slik jeg ser det er gevinsten med
sikkerhet for noen, spist opp, og vel så
det, av langt større usikkerhet for andre.
Men det må ikke få gå så langt at lokal-
avisas forside går i oppfyllelse - må det
gå liv?

Så hva kan være løsningen - bortsett fra
den optimale, som er gangvei på den
utsatte siden av veien og åpning i auto-
vernet, noe som vil ta lang tid å få til?

Vegmyndighetene kan starte med å
senke hastigheten på den utsatte strek-
ningen fra 60 km/t til 40 eller 50 km/t.
Jeg undrer meg på hva som gjør at denne
strekningen har den fartsgrensen den har.
I Vegvesenets egne kriterier for farts-
grenser i byer og tettsteder heter det at

Autovernet og den manglende døra
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50 km/t er den generelle fartsgrensen
dersom særskilt fartsgrense ikke er
skiltet. 60 km/t brukes på enkelte
hovedveger når det er liten aktivitet av
gående og syklende og god separe-
ring. Det aktuelle området har ikke
god separering. Dessuten venter vi
stadig større trafikk på veien, også av
tyngre kjøretøy, noe som vil skape et
enda større press på de ubeskyttede
fotgjengerne. Og det tar ikke lang
tid før barna i barne vognene selv
løper rundt ikke langt fra gata.

Åpning og gangfelt
Det neste som må gjøres er å åpne
autovernet slik at det i hvertfall
blir én passasje over til de tolv
boligeiendommene kombinert med et
gangfelt over veien. Vegvesenets repre-
sentant sier til lokalavisa at dette ikke
kan gjøres før det er på plass en sti på
motsatt side av veien, og sammenligner i
følge avisa en åpning i autovernet nå
med at man ikke monterer døra i et hus,
før trappa er på plass. 

Døra og trappa
Her er det noe som skurrer. For et hus
har en dør, enten trappa er på plass eller
ikke. Mange huseiere ordner seg med
foreløpige løsninger som ikke alltid er
optimale, men som er fornuftige inntil
permanent trapp er på plass. Å la huset
stå uten dør høres ut som en merkelig
løsning.

Konsekvensene i denne saken er at barn
og voksne, eldre som yngre enten må
krysse veien på vilkårlige steder, klatre
over autovernet tur/retur. Eller de må gå
og sykle langs veikanten på egen side,
uten sti - med små og store biler susende
tett forbi i 60 km/t, opp og ned av asfalt-
kanten, på snø og isføre, i lys og mørke.

Jeg ville ha satt inn døra, selv om den
endelige trappeløsningen ikke er på
plass. 

Ord i vinden
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE

28.12.14
Eva Hermine Moen Ørneberg
Liam Pareli Risvær Grøntvedt

18.01.15
Mina Kristin Krogh

25.01.15
Andrus Brodersen
Ada Solstad Moen

7.02.15
Brage Moen
Isak Wanvik Berg
John Bodding Larsen
Amanda Grøtan Grønning
Signe Venn

15.02.15
Collin-Levian Nicolai Nordbo
Sander Sletta Kolstad (Tiller kirke)

DØDE
Kåre Kløften
f.29.05.23, d.17.11.14

Tor Helge Hvitsand
f.04.08.44, d.19.11.14

Ole Garten
f.20.05.29, d.26.11.14

Anne Marie Røstad
f.07.03.22, d.01.12.14

Anna Marie Moen
f.28.03.20, d.09.12.14

Ingeborg Værnes
f.26.10.36, d.12.12.14

Ragna Elin Guldteig
f.18.09.44, d.13.12.14

Magne Aaberg
f.27.12.25, d.18.12.14

Jenny Elida Moen
f.20.09.22, d.25.12.14

Vivian Irene Rødsjø
f.12.05.51, d.28.12.14

Kjellaug Rømo
f.04.02.24, d.30.12.14

Svanhild Røkkum
f.26.12.28, d.14.01.15

Arnolda Eline Røstad
d.24.02.27, d.15.01.15

Asbjørn Eidsaune
f.07.05.39, d.06.02.15

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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14. september 2015, på samme dag som
det er kommunevalg, skal det velges med-
lemmer til menighetsråd, bispedømmeråd
og kirkemøte.  

Kirkemøtet består av alle bispedømme -
rådene i landet, og er kirkens øverste
organ. Det er mange spennende proses-
ser på gang i den norske kirke nå. Vi har
nettopp fått nye gudstjenesteordninger
og ny salmebok. Og arbeidet med skille
mellom stat og kirke er godt i gang.

Menighetsrådet skal lede kirkens arbeid
lokalt. I menighetsrådet kan en være med
og påvirke hvordan det lokale kirkelige
arbeidet skal være. Menighetsrådet har
bl.a. ansvar for 
• Trosopplæring
• Tilrettelegging for arbeid blant barn 
og ungdom

• Diakoni og omsorg
• Gudstjenesteliv
• Rekruttere frivillige medarbeidere

Nominasjonskomiteen er i gang med å
finne kandidater til å stå på lista. Kan du
tenke deg å bli nominert til menighetsrå-
det -  meld din interesse til kirkekontoret.
Og blir du spurt – si ja til å være kandi-
dat. De som skal stå på lista må være
medlemmer i Den Norske kirke og være
over 18 år. Vil du vite mer om kirkevalget,
se www.kirkevalget.no 

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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Jeg heter Geir Gjessing og tjenestegjør
som prestesoldat på Ørland hovedfly-
stasjon. Som prestesoldat er jeg preste-
tjenestens ansikt blant soldatene.  

Da jeg først kom hit til Ørland var alt
helt nytt for meg. Jeg kjent ikke presten
jeg skulle assistere og heller ikke mye
om hva stillingen min skulle gå ut på.
Heldigvis traff jeg to veldig hyggelige
prester i form av Sverre Stai og Einar
Nordbakken. To fantastiske menn som
har blitt store forbilder for meg. Jeg ble
også fort kjent med de andre soldatene
på leir, og ble en del av det fantastiske
soldatmiljøet vi har på Ørland hoved-
flystasjon. Mine gode kontakter og ven-
ner på leir har gjort min jobb som pres-
tesoldat mye enklere, fordi det har ført
til at jeg lett kan finne ut hva som rører
seg av følelser og holdninger i soldat-
mengden. 

Det å få kontakt med presten skal være
enkelt og det er nesten bare å ta tak i
presten når man ser den og si: «Hei har
du tid? Kan vi ta en prat?» Disse
møtene kan skje hvor og når som helst.
Det kan skje på idretten, velferden, ute i
leir eller i felt. Det spiller ingen rolle
hvor den første samtalen tar plass. Vi
tar også gjerne med en personlig bønn
for soldater som ønsker det.

Her kommer også min rolle som preste-
soldat inn i bildet. Jeg er Feltprest -

korpsets ansikt blant de vernepliktig.
Jeg er jevnaldrende, og på lik linje med
de andre soldatene i grad. Det gjør at
terskelen er mye lavere for å komme til
meg hvis man har noe man trenger å
snakke om. Så blir min jobb å henvise
videre til presten. Min oppgave som
prestesoldat er også å holde meg oppda-
tert på det som skjer blant soldatene og
selv oppsøke folk for å se om de har det
bra. Samt sørge for at det er ryddig og
rent i kapellet, slik at vi kan avholde
arrangementer der i løpet av uka. Det er
også en viktig jobb for meg å snakke
med soldater og være synlig der sol-

PRESTETJENESTEN I FORSVARET
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dene er. Det være seg på idretten, vel-
ferden eller andre steder soldatene hyg-
ger seg i sin fritid. Den gode samtalen
hvor folk åpner seg skjer ofte når du
minst venter, og det kan godt skje når
man har det hyggelig sammen. 

Jeg syns feltprestkorpset er en viktig
tjeneste som er verdt å kjempe for, og

oppgavene vi gjør burde bli mye høyere
verdsatt. Prestesoldatens jobb er også
en viktig del av det store bilde og det er
en tjeneste i forsvaret jeg absolutt vil
anbefale alle å søke på. Spesielt hvis
man er utadvendt og liker å snakke med
og til mennesker, om alt fra det smale
dagligdagse til de store spørsmålene i
livet. 

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
Ole Thomas Bientie Reiten, kapellan 922 13 061

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

SALMEBOKA 
- minutt for minutt

Sanger og dirigent
fra Bel Canto

Uthaug Songlag
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Klimaendringene fører til flere og
verre katastrofer, og truer menneskers
tilgang på rent vann. I høst overlevde
Muhammed og familien så vidt den
dramatiske flommen i Pakistan. 

Det er de fattigste som rammes hardest
av klimaendringene, enten det er i tyfon
på Filippinene, tørke i Etiopia eller
flom i Pakistan.

En av dem som nylig har fått merke
dette på kroppen, er Muhammed Irsdad.
Han er gift og har 3 barn, og bor i
landsbyen Basti Riaz Abad i Pakistan.
En morgen, tidlig i oktober, kom flom-
men til landsbyen. Og den kom brått. 

- Vannet kom i stor fart fra kanalen, og
jeg måtte ta med familien og løpe i
trygghet. Vi løp til nærmeste landevei,

som ligger litt høyere enn resten av
landsbyen. Slik berget vi livet, forteller
Muhammed. 

Ble syk av vannet
Familien ble boende på denne lande-
veien uten ly i over en måned, ventende
på hjelp. Da flommen kom, hadde de
ikke tid til å ta med verken husdyr eller
eiendeler. Huset ble fullstendig ødelagt
og husdyrene druknet. 

- Vi har aldri opplevd flom i landsbyen
før, det er noe helt nytt, sier
Muhammed. 

I kriser er vann kritisk

ÅRETS FASTEAKSJON
i ØRLAND MENIGHET
er tirsdag 24. mars 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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Flommen hadde store kon-
sekvenser for Muhammeds
familie. Tidligere jobbet
Muhammed som sikker-
hetsvakt og hele storfami-
lien var avhengige av inn-
tekten hans. Etter flommen
måtte Muhammed være
sammen med familien og
han mistet derfor jobben. 
I tillegg har flommen gjort
at drikkevannet er foruren-
set. 

- Datteren min på to år har blitt syk av å
drikke vannet etter flommen. Det er så
vidt vi hadde råd til å betale for medisi-
nene hun trenger for å overleve, fortel-
ler han alvorlig mens kona holder datte-
ren tett inntil seg. 

Kirkens Nødhjelps partner Sunghi var
en av de første organisasjonene som
kom til Basti Riaz Abad. De skal gi
Muhammed og landsbyen nye hånd-
pumper, latriner, hygieneutstyr og sikre
at landsbyen igjen får trygt vann. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann
noe av det aller første Kirkens Nødhjelp
stiller med i katastrofer. De sørger for
rent vann og mulighet til gode sanitær-
forhold der alt er ødelagt. Samtidig job-
ber de sammen med folk i utsatte områ-
der for å forebygge den neste naturka-
tastrofen.  Kirkens Nødhjelp jobber i til-
legg med å påvirke politikere og andre
beslutningstakere til å stanse klimaen-
dringene.  

Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å
hjelpe. 22.-24. mars går Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon 2015 av stabelen.
Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt
bidrag gjør det mulig for Kirkens
Nødhjelp å være der med rent vann når
katastrofen rammer. Derfor håper vi du
vil støtte fasteaksjonen i Ørland menig-
het, enten ved å stille som bøssebærer
eller med penger i bøssa. Vi oppfordrer
deg også til å bruke stemmen din i fas-
teaksjonens klimakampanje og slik
bidra til å stoppe klimakrisen.
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Ungdomslederopplæring i Fosen
Første felles samling ble avholdt 7. og 8.
februar. Tross uønsket besøk av både rus-
keværet «Ole» og influensa viste evalue-
ringen at dette ble en vellykket samling.

Bakgrunn
Menighetene i Fosen søkte våren 2014
Nidaros Bispedømmeråd om prosjekt -
midler for å starte med Ungdomsleder -
opplæring. Etter tildelingene ble det enig-
het om å slå dette sammen til et felles
Fosenprosjekt. Prosjekt leder er Vidar
Schanke. 

6. januar ble første delsamling for Ørland,
Bjugn og Åfjord holdt i Åfjord. Med erfa-
ringene fra denne samlingen ble tidligere
Trosopplæringsleder i Ørland, Vibeke E.
Sollie leid inn for å delta sammen med
prost Brita Hardeberg i utformingen av pro-
grammet for den første felles samlingen.

«Ole» viste ingen nåde
Tarva skole ble valgt til første store felles-
samling. Imidlertid var «Ole» i storform
og stoppet ferga fra Dypfest til Tarva.
Hovedinstruktør var derimot ikke i stor-
form, men måtte holde senga og stelle pent
med sin influensa. 

En god plan har alltid alternative
løsninger: Fagerenget bedehus i
Lysøysund var reserve hvis
«Ole» slo til. Og det ble nyttig.
Takk til Åse og Jarle for flott
service! 

Trygge veiledere
Som trygge og kunnskapsrike
veiledere denne helga, stilte Tiril
Marie Svorstøl og Kacper

Rybiakiewicz opp sammen med Arnhild
Espejord Jenssen (Trosopp lærings leder i
Leksvik), Timo Janssons (praksisstudent
fra Tyskland), Brita Hardeberg (prosten i
Fosen) og Vidar Schanke (Tros -
opplæringsleder i Bjugn). Deltagerne ble
aktive i planlegging og gjennomføring da
det meste ble «snudd på hodet». Men en
god rammeplan gjorde gjennomføring
mulig.

Viktige tema
Trening på «bli kjent og trygghetsøvelser»
hadde mye fokus, dette er viktig å prøve
ut, ikke lett å lese seg til. Bønn og guds -
tjenesteverksted var sentrale tema.
Ungdommene hadde også ansvar for fre-
dagstaco og underholdning før nye tema
ble behandlet. Søndag hadde fokus på
ansvar og grensesetting. Disse ungdom-
mene skal være ledere for både barn, ung-
dommer og andre. Tryggheten i å være
ansvarlige ledere er derfor viktig. Under
søndagens gudstjeneste i Fagerenget bede-
hus fikk alle deltagere oppgaver som de
gjennomførte med glans! 
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Menighetsrådet har arrangert julemesse
og juletrefest. Julemessa ble som vanlig
godt besøkt og det økonomiske resulta-
tet ble omlag som tidligere år.
Juletrefesten ble også vellykket sjøl

om det ikke var så mange som kom. 

Ellers har regnskap og budsjett stått på
planen. Regnskapet gikk sånn cirka i
null – hvilket vi er glad for. Budsjettet
for 2015 er også svært nøkternt. 

Stillingen som diakon blir utlyst hvis
finansieringen bringes i orden. 

Redskapshuset ser nå ut til å bli en 
realitet. Verre er det med kirkegårds-
utvidelsen, Forsvaret har gjort innsi-
gelse på utvidelsen. Det jobbes med
saken.

Menighetsrådet informerer

GOD PÅSKE!

Nye tilbud fra høsten 2015
Felles Ungdomsleder opplæring i
Fosen (ULiF) har tatt sine første
trygge skritt. Tre deltakere fra
Ørland, tre fra Åfjord, to fra Rissa
og to fra Bjugn ga gode tilbake-
meldinger. Dette vil forme veien
videre. 

Er du 10.-klassing eller går på
videregående skole til høsten er
det bare å følge med når invitasjo-
nen kommer. Hjertelig velkom-
men! 

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

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

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

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

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

Alt i sportsutstyr

Tlf. 72 52 43 10

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

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

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. 1-2. 25. årg.Februar-Mars 1965.

Hverken bevise eller motbevise.
Romforskeren von Braun om religion og vitenskap.

Hvordan tenker en mann som Wernher von
Braun, sjefen for de amerikanske rakettprosjek-
ter om verden og de religiøse og moralske
sider ved den?

En svært enkel og naiv troende mann skrev
til Braun og ytret frykt for at rakettene kunne
skade englene på sin ville ferd i rommet.
Denne mannen hadde, bare med motsatt for-
tegn, samme forestillinger om disse ting som
den russiske kosmonauten som triumferende
fortalte at han ikke hadde sett verken engler
eller guder på sin romferd, sier Braun.

Romforskeren fremhever et romferder ver-
ken kan bevise eller motbevise eksistensen av
åndelige realiteter. Bemannede romferder har
hittil åpnet bare små glugger til verdensrom-
mets uendelighet. Men ifølge hans oppfatning er
allerede disse nøkkelhull tilstrekkelig for å fun-
dere troen på en allmektig skaper. Ethvert for-
søk på å redusere hans storhet ved hjelp av
jordisk beskrivelse, innebærer allerede en inn-
skrenkning av karakteristikken som ikke er til-
latelig når man vil beskrive en allmektig og alle
steds nærværende guddom.

Jeg finner det for mitt eget vedkommende
naturlig å tro på Gud som en allesteds nærvæ-
rende vilje, en Fader hos hvilken menneskene
forenes i broderskap som hans rette barn, 
uttaler Braun som sin trosoppfatning.

Han presiserer videre sin oppfatning ved å
påpeke at ingenting forsvinner eller går til grun-
ne i den matrielle verden, alt forvandler seg.
Skulle så Gud ha mindre omsorg for sin ypper-
ste skapning mennesket og dets sjel? Denne
tro på en eksistens ut over den fysisk betinge-
de, gjør også hvert øyeblikks handling til noe
som eier evig betydning. Dette at mennesket
har en fri vilje til godt eller ondt, gjør at det fri-
villig kan nærme seg skaperen. Uten denne
følelse kan mennesker ikke leve en meningsfylt
tilværelse verken for sitt eget vedkommende
eller i forhold til sine medmennesker. Den sjan-
se menneskeheten har til å overleve kommer
til å være mer avhengig av hvordan vi omgås
disse åndelige realiteter enn nye landevinninger
på vitenskapens område, betoner den ameri-
kanske romforsker som videre påpeker at tro
og vitenskap ikke nødvendigvis står i akutt
motsetningsforhold til hverandre. Tro og viten
forholder seg til atskilte sider ved mennesket.
Den første har gyldighet på følelsesplanet,
mens vitenskapen retter seg mot det matrielle
og fysiske plan hvor dens kriterier har gyldig-
het.

Wernher von Braun konkluderer:
I Jesus Kristus møtes disse to verdener. Ved
hans inntreden i menneskehetens historie ble
Ordet kjød og tok bolig i blant oss.
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Denne våren er det 150 år siden Grande
Israelsmisjonsforening ble stifta.
Jubileet feires søndag 31. mai

Som så ofte ved gamle foreninger, er det
lite skriftlig materiale fra den første tid.
Men vi vet at Grande Israelsmisjons -
forening ble stifta i første halvår av
1865. Den ble stifta på Storsalen på Vik,
heter det. Stifteren var stiftskapellan
Laacke, senere biskop, som da bestyrte
Ørland menighet fra januar til juli.
Det eldste skriftlige vi har, er ei kas-

sabok fra 1868. På den ene siden i den
står det: «Til Jødene» og på den andre
siden: «Til hedningene» altså Det norske
misjonsselskap, så det var nok en del
samarbeid mellom disse to foreningene.
Det var nok stor aktivitet, et år var det
13 møter.
Kassaboka fra 1868 viser at pengene

som ble gitt var i spesidaler, skilling og
ort. Først i 1878 er det brukt kroner og
ører.

Det var mange måter de samla inn peng-
er på. – Det står om utbytte av fangst
både på torske- og sildegarn og på korn-
og potetåker. Året 1904 står det i kassa-
boka: «Delte med hedningemisjonen for
solgte varer og et lam, kr.15,10». Det
står også i en oversikt om at det var gitt
et lam av et medlem: Margrethe Tromp,
som vekselsvis ble foret av noen av
medlemmene i NMS- og Israelsmisjons -
foreninga. Etter at det var klippet, kom
medlemmene sammen og opparbeidet
forskjellige ting til utlodning. Lammet

ble slakta, og utbyttet delt mellom NMS
og Israelsmisjonen.
Når en ser på inntekta gjennom åra,

har det skjedd en stor forandring, men
kanskje ga de mer før, enn vi gjør i dag,
det alminnelige lønnsnivået tatt i betrakt-
ning.

Foreninga arbeidet i 55 år før det ble
danna egen krets i Trøndelag (det var 16.
mai 1920) og da ble pengene sendt til
Sentralkomiteen i Kristiania.
Tidligere år var det fast festdag, 10.

søndag etter trefoldighet. Av gamle
bøker kan vi se at det også har vært
holdt basar, og utlodning om høsten.
4 ganger har foreninga vært vertskap

for kretsårsmøtet. I gjennom alle disse
150 år har foreninga hatt bare 7 for-
menn: Marta Flatnes, Karoline
Rædergård, Anna Bakken, Anna Eide
Grande, Ruth Segtnan Rædergård,
Mildrid Solem og Magnhild Rædergård i
52 år, som fortsatt er formann..
Kasserer har det heller ikke vært

mange av, en av dem: Aslaug Sørensen
var kasserer i 37 år. Nåværende kasserer
er Kjell-Gunnar Klock.

150 år er lang tid. Fantastisk at ei lita
forening i ei grend kan gå sammenheng-
ende i så mange år! Mange møter og fes-
ter er holdt. Mye penger er gitt. Det er
lest fra Guds ord, andakter er holdt, tros-
styrkende sanger er sunget, og det er ori-
entert om misjonen. Bønner er bedt både
for misjonen og for bygda vår. Vi tror at
alt dette har vært til stor velsignelse. En

FOSENS ELDSTE MISJONSFORENING?



kan undres over hva som har holdt arbei-
det og gløden oppe. Det er nok Jesu ord:
«Se, jeg er med dere alle dager. … Gå
derfor ut og gjør alle folkeslag til mine
disipler», Matt 28.20. Så står det i
Nehemja 8,10: «Gleden i Herren er deres
styrke.»

Fortsatt samles vi jevnlig til innholdsrike
foreningsmøter. Oppslutninga er god,
men vi blir glade og takknemlige om
enda flere blir med på foreningsmøtene.
Du er hjertelig velkommen!! Hovedmålet
er fremdeles å arbeide for at jøder over
hele verden skal få lære Jesus å kjenne
som sin frelser / Messias. Også humani-
tært arbeid og ikke minst forsonings- og
fredsarbeid mellom jøder og palestinere
er høyt oppe på prioriteringslista for Den
Norske Israelsmisjon og for Grande
Israelsmisjonsforening. – Forsonings -
arbeidet skjer bl.a. gjennom Bridge
Builders (brobygger) prosjektet. Det er
sterkt når kristne jødiske og kristne
palestinske ungdommer opplever et
sterkt vennskap og en forpliktelse til å
arbeide for forsoning i Midtøsten.

Magnhild Rædergård
A. Klock
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle
slekter prise meg salig».  Luk. 1, 46-48 Velkommen til kirke!

22. mars - Maria budskapsdag - Luk 1,46–55 - Marias lovsang
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved stiftskandidat Linda Aune.

Nattverd. Takkoffer til Ørland Menighet

29. mars - Palmesøndag - Matt 26,6–13 - Jesus salves
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten

Nattverd. Takkoffer til Institutt for sjelesorg

2. april - Skjærtorsdag - Luk 22,14–23 - Nattverden
Ørland sykehjem kl. 11.00 Gudstjeneste ved stiftskandidat Linda Aune. Nattverd.

Ørland kirke kl. 20.00 Gudstjeneste ved stiftskandidat Linda Aune.
Skriftemål og nattverd.

3. april - Langfredag - Matt 26,30–27,50 - Lidelsesberetningen
Storfosna kirke kl. 10.30 Langfredags- og påskegudstjeneste ved stiftskandidat

Linda Aune. Takkoffer til Kirkens Bymisjon

5. april - Påskedag - Matt 28,1–10 - Jesus står opp
Ørland kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved stiftskandidat Linda Aune.

Nattverd. Takkoffer til Det norske misjonselskap

12. april - 2. søndag i påsketiden - Joh 21,15–19 - Jesus og Peter
Austrått kapell kl. 14.00 Dåpsgudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie

Reiten. Konfirmanter. Merk tiden!

Ørland stasj.kapell kl. 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai.
Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen.

19. april - 3. søndag i påsketiden - Joh 10,1–10 - Jeg er porten
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved prestevikar Olav Vestbøstad og 

trosopplærer Anne Mari Bye. Utdeling av 6-årsbok.
Nattverd. Takkoffer til Norges søndagsskoleforbund
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26. april - 4. søndag i påsketiden - Joh 13,30–35 - Et nytt bud: Elsk hverandre
Storfosna kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten.

Konfirmasjon. 
Takkoffer til Kirkeutvalget Storfosna/Kråkvåg

2. mai - lørdag
Ørland kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten.

Konfirmasjon. Takkoffer til KFUK/KFUM-speiderne

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

3. mai - 5. søndag i påsketiden - Luk 13,18–21 - Sennepsfrø og surdeig
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten.

Konfirmasjon. Takkoffer til Ørland Menighet

10. mai - 6. søndag i påsketiden - Matt 7,7–12 - Bønn og den gylne regel
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten.

Konfirmasjon. Takkoffer til Maritastiftelsen

17. mai - søndag 17. mai - Matt 22,17–22 - Gi keiseren hva keiserens er
Ørland kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved VIKAR

Takkoffer til Misjon Uten Grenser

Storfosna kirke kl. 13.00 Gudstjeneste ved VIKAR
Takkoffer til KRIK

24. mai - Pinsedag - Joh 14,15–21 - Talsmannen og Jesu bud
Ørland kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Nattverd. Takkoffer til Det norske Bibelselskap

31. mai - Treenighetssøndag - Luk 10,21–24 - Jesus jublet i Ånden
Ørland kirke kl. 11.00 Jubileumsgudstjeneste ved vikarprest Oddbjørn Stjern,

prest Kjell Gunnar Klock og sokneprest Ola Garli.
Nattverd. Jubileum for Grande Israelsmisjonsforening.
Takkoffer til Israelsmisjonen.

7. juni - 2. søndag i treenighetstiden - Joh 3,26–30 - Han skal vokse, jeg skal avta
Ørland stasj.kapell kl. 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai.

Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen

14. juni 2015 - 3. søndag i treenighetstiden - Joh 1,35–51 - De første disiplene
Guldteigbrygga kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Kaffe og vafler selges. Samarbeid med Kjeungen kyst-
lag. Takkoffer til Ørland Menighet
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