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

Det hender ofte at journalister går ut på gata og spør tilfeldig utvalgte om hva
de tenker om dette og hint. Før siste jul var det en journalist som spurte om
hva jul og påske betyr. Mer presist: Hvorfor feirer vi jul og påske. Så å si alle
hadde det klart når det gjaldt jula. I kristen sammenheng handlet det om Jesu
fødsel, sa de. Men påsken da? Her gikk svarene mest i appelsiner og skitur
på fjellet. Det var åpenbart noe, om ikke helt diffust for de fleste hva som var
det kristne innholdet i påsken. Den danske dikterpresten Kaj Munk, som ble
myrdet av tyskerne i 1944 skrev i en artikkel Jyllandsposten i 1937: Ordet
oppstandelse er påskens løsningsord. Mer enn på noe annet er den kristne
kirke bygget på at Kristus stod opp fra de døde. Det han talte, og det han
gjorde, får først sin rette betydning når påskemorgenen har kastet sitt sollys
over det.*) Flokken rundt Jesus mistydet ofte både liknelser og gjerninger.
Det var ikke jødenes Messias de hadde fulgt, men hele menneskehetens
frelser. Dette ble ikke klart før i dagene, månedene og årene som fulgte etter
påskemorgenen, som vendte alle knuste håp og forventninger til glede.

Og her er vi, Den norske folkekirke, snart 2000 år etter det som hendte den
dagen da Maria Magdalena løp til disiplene og ropte at graven var tom og
sikker på at noen hadde flyttet den døde til et annet sted.  Da han viste seg
for dem i Emmaus, forstod de at han virkelig hadde stått opp fra de døde!

Det har vært lansert mange forklaringer og bortforklaringer av oppstan-
delsen. Uansett forklaringer og bortforklaringer gjennom hundreårene, har
den kristne kirke bestått i både medgang og motgang. Grunnvollen er og blir
troen på at Kristus stod opp på den tredje dag. Det er i denne sammenheng
viktig å minne om at det finnes knapt en tro som ikke har tvilen som ledsa-
ger. Vi er alle mennesker på godt og ondt. Det var ingen som forstod det
bedre enn nettopp kirkens Herre. Dette viste han oss både i gjerninger og
ord!

Kaj Munk igjen: Men så er vi noen, som ikke kan nøye oss med mindre enn
en Frelser. Vi kan aldri komme over at Gud også har gitt oss en.

Oddbjørn Ingebrigtsen

Redaksjonen ønsker dere alle en god påske og en givende vår!

*) min oversettelse



«Sjømannskirke»
En torsdag i måneden lukter det nystekte
vafler og fersk kaffe på kirkekontoret.
Da samles både gamle sjømenn og
andre som ønsker en handlepause, til en
liten prat eller bare en kopp kaffe.

Datoene for våren er: 23. mars, 27. april,
18. mai og 22. juni. 
Hjertelig velkommen innom!

Personalet 
Vår gode kapellan, Ole Thomas Bientie
Reiten, sluttet hos oss ved årsskiftet. Nå
er han sokneprest i nabomenigheten
Bjugn. Da han sluttet ble vi også uten
konfirmantlærer. Men vi er heldige, for
vi trengte bare å gå til nabokontoret, så
løste det seg. Der sitter trosopplærer
May Slettan. Hun er utdannet kateket og
lærer, og hadde kun 40 prosent stilling,
så nå er hun også konfirmantlærer i
Ørland. I tillegg fungerer hun som 
prestevikar i Bjugn i 30 prosent stilling.
Denne tredelingen vil vare frem til 
sommeren, så får vi se hva som skjer
etter det.  

Løper i Ørland kirke
I midtgangen i Ørland kirke ligger det
en løper. Den er veldig slitt. Menighets -
rådet har nå bestemt at vi skal prøve en
periode uten løper for å se hvordan det
blir. Men det skal samtidig jobbes med å
finne en eventuell erstatning for dagens
løper, både med tanke på type, kvalitet
og pris. 

Julemessa 2016
Mange gjorde også i år en flott innsats
for at vi skulle få inn penger til menig-
hetens arbeid, og til vårt misjonsprosjekt
i Det norske misjonsselskap. Dette er et
flott bidrag til både misjonens og menig-
hetens arbeid. Tusen takk alle sammen
som bidrog til at dette ble mulig – enten
på kjøkkenet, med produksjon og salg
av varer, loddsalg og ikke minst med å
handle. 

Årets nettoresultat ble: kr. 79.125,- . Av
dette går kr 15.825,- til menighetens
misjonsprosjekt. 
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TROSOPPLÆRING I ØRLAND MENIGHET
BABYSANG
7 samlinger vår og høst

2 ÅR - KRØLLEKVELD
Krøllekveld/Min kirkebok 2 (1,5 t høst)

4 ÅR - MIN KIRKEBOK 4
Min kirkebok 4 - 2-timers samling lørdag
+ utdeling av 4-årsbok på gudstjeneste
søndag (sept) 

6 ÅR - SKOLESTARTERHELG
rett etter påske. Samling lørdag 22.04. og
gudstjeneste søndag 23.04.17. Alle får
boka TRE I ET TRE. 

8 ÅR - PÅSKE-/PINSEFEST
– bli med på kirkas bursdagsfeiring.
Planleggingsdag vår (15.03.17).

9 ÅR - TÅRNAGENTHELG
Løs oppdrag og mysterier, få egen agent-
kode og vis frem hva dere har oppdaget i
en gudstjeneste i kirka. «Skatten i
Liljedal» (jan)

10 ÅR - LYS VÅKEN
overnattingshelg i Ørland kirke (nov/ des)

14 ÅR - KONFIRMANT
16-18 ÅR: ULiF-KURS
(ungdomsopplæring i Fosen – felles for
alle februar/ nye ledere høst)

Ørland menighet takker Ingvild Kristine
Skovli for god ledelse av babysanggruppa
og Mascot Høie for sponsing av sitte -
puter til LYS VÅKEN-tiltaket. 
Vi vil også takke hver enkelt frivillig med-
arbeider, foreldre, besteforeldre og fad-
dere som bidrar slik at menigheten kan
gi ulike tilbud til barn og unge!

Tårnagenter

Babysang

Lys Våken
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UNGDOMMENS FRELSER
Olfert Herman Ricard

Ungdommens frelser, hør oss når vi beder: 
Let etter dem som ennå selv ei leter. 
Døvet av verdens larm og lyst og pine 
er de dog dine.

Og når du hører sjelens sukk det stille, 
ser hvor de lengter uten rett å ville, 
lær du dem da på bønnens vinger stige 
opp til ditt rike.

Vis dem deg selv, så unge øyne stråler! 
Gi dem din kraft som bærer og som tåler! 
Salv dem med Ånd og gi dem seirens gave 
over det lave!

Min salme

Denne salmen måtte vi pugge, altså lære utenat, da vi gikk for presten!

Jeg utfordrer Eva Pape !

Vennlig hilsen Bjørg Irene Dahl

Olfert Herman Ricard (1872–1929) var dansk prest og arbeidet utrettelig for, 
og i arbeid blant, ungdommen i KFUM, København  
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I de senere årene har Den norske
kirke vært gjenstand for store endring-
er. I reformasjonsjubileumsåret 2017
kan vi slå fast at reformiveren har
vært og er stor i politiske miljøer og
organer med hensyn til kirkeordninger
i Norge og i Norden for øvrig. Første
januar i år er kirken formelt helt og
fullt skilt fra staten. Det finnes ikke
lenger en statskirke i Norge. Betyr
dette noe for oss i Ørland menighet? 

Grunnlovsendringer
Grunnloven av 1814 inneholdt både
forbud mot jøder og jesuitters adgang
til riket og slo fast at «Den luthersk-
evangeliske religion forbliver Statens
offentlige religion». Både jødeparagra-
fen og jesuitterparagrafen ble etter
hvert opphevet. I 1964 kom en endring
til som grunnlovsfestet retten til fri reli-
gionsutøvelse. I årene etter 1964 har det
vært arbeidet jevnt og trutt mot et skille
mellom stat og kirke. I 2012 ble en ny
grunnlovsendring i § 2 vedtatt :
«Værdigrundlaget forbliver vor kristne
og humanistiske Arv. Denne Grundlov
skal sikre Demokratiet, Rettsstaten og
Menneskerettighederne». I 2014 ble
grunnlovens språk endret til en bokmål-
og en nynorskversjon som erstatter det
alderdommelige språket fra 1814. Nå
heter paragraf 2: «Verdigrunnlaget for-
blir vår kristne og humanistiske arv.
Denne Grunnlov skal sikre demokratiet,
rettsstaten og menneskerettighetene».
Det var grunnlovsendringen av 2012

som faktisk opphevet kirkens binding
til staten, i og med at Norge ikke lenger
har en statsreligion.

Fra 2012 til 2017
Med grunnlovsendringen av 2012 er
kongens særskilte kirkestyre avviklet.
Bestemmelsen om såkalt kirkelig stats-
råd er avviklet. Inntil nå ble for eksem-
pel biskoper og proster utnevnt i stats-
råd som embetsmenn og -kvinner. Etter
dette ble ansettelser fortatt av kirkelige
organer som bispedømmeråd og kirke-
råd. Etter 2012 var likevel prestetjenes-
ten, biskopene, bispemøtet, Kirkerådet
og bispedømmerådene statlige virksom-
heter. Det betyr at disse virksomhetene
blir finansiert over statlige budsjetter.
Hovedforslagene i den nye forvaltnings-
reformen er at Den norske kirke ved
lovendring skal gjøres til et eget retts-
subjekt slik som de enkelte sokn er i
dag. Dette innebærer at arbeidsgiver-
ansvaret for prestetjenesten og for
ansatte ved både nasjonale og regionale
organer blir overført fra staten til kirken
selv. Videre betyr det at kirken hvert år
vil motta er rammetilskudd fra staten.
Det er dette rammetilskuddet som vil
utgjøre Den norske kirkes økonomiske
driftsgrunnlag i framtida. Da snakker vi
om drift som prestelønninger, lønninger
til proster og biskoper og driftutgifter til
bispedømmeråd og Kirkeråd. Utgifter
på sokn- og menighetsnivå er en helt
annen sak. I denne sammenheng er det
på sin plass å nevne at finansierings-

DET ENDELIGE SKILLE MELLOM STAT OG KIRKE
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ordninger, som en spesifikk kirkeskatt,
har vært nevnt som en alternativ finan-
sieringsordning til erstatning for det
hele eller deler av rammetilskudd fra
staten.

Kirken i Ørland
I Ørland søkes det om rammetilskudd
fra Ørland kommune hvert år om drift-
og investeringsmidler. Lovendringene,
som det i store trekk er gjort rede for
ovenfor, vil på kort sikt, ikke ha drama-
tisk konsekvenser for oss lokalt, om
noen i det hele. På lengre sikt kan
enhver reform nasjonalt få konsekven-
ser lokalt. Flere momenter kan her
komme inn i bildet. Ørland menighet
skal arbeide for at kirka skal være og bli
ei folkekirke, men for at den også skal
være det i de lokalpolitiske myndighe-
ters bevissthet, er det viktig at vi kan
vise at vi når ut og at vi har kontakt
med de brede lag i befolkningen. 

Vi er i stor grad avhengig av kommuna-
le bevilgninger og her det mange og
ulike aktiviteter som konkurrerer om
midlene. Vi vil nok komme til å oppleve
at det ikke er nok å peke på tradisjon og
tidligere praksis. Vi blir nødt til å vise
til at de aktivitetene vi driver har betyd-
ning for alle eller de fleste innbyggere
Ørland. Det er jo nettopp det en folke-
kirke skal være: En kirke for alle! Dette
sa den nyvalgte lederen av Kirkerådet,
Kristin Gunnleiksrud Raaum, på
Kirkemøtet i Trondheim i januar i år: Vi
skal ikke være mindre kirke i den nye
rettstilstanden. Vi skal være mer. Vi skal
ikke være en innadvendt kirke som har
nok med seg selv og sin egen struktur. Vi
skal være en kirke, midt i verden, midt i
menneskers liv. Fordi Guds ansikt er
vendt mot verden. Fordi vi alle er gitt
den nåde å få lov til å ta imot.

Oddbjørn Ingebrigtsen

REFORMASJONSSEMINAR
Ørland Kultursenter 22.-23. mars
– En kirke dømt til forandring
Dag 1
1200 Åpning v/ordfører og sokneprest
1215 Ola B. Johannesen

Tekster fra Paulusbrevene
1230 Stephanie Dietrich

En kirke dømt til forandring
1330 Eva Byström - Den svenske kirke

etter 2000 - Forandring/muligheter
1415 Simo Peura - Fornying av kirken
1500 Pause
1530 Biskop Tor Singsaas - Salmesang

som liturgisk signatur

Dag 2
0900 Terje Bratberg 

Epitafier/minnetavler
1000 Sigrun Høgetveit Berg 

Reformasjonsbiskopene
1100 Daniel Johansen

Protestantisk minnekultur
1145 Einar Vegge

Minnekultur - død og sorg
1230 Oppsummering v/Ola Garli

Det er omvisning på Austrått, middag
og lunsj v/ Ørland Kysthotell.

Se www.orlandkultursenter.no



Storfosna kirke
Søndag 30. april kl. 10:30

Ingrid Elise Moen Svendsen

Ørland kirke
Lørdag 6. mai kl. 10:30

Fredrik Bakken

Robin Dahl

Ulrik Grøntvedt

Adrian Grøntvedt

Marius Palagi Hoel

Markus Alexander Holberg

Jonas Hornseth

Jenny Kalvå

Yared Biniam Kifle

Mathias Monstad Lund

Arnold Paulsen

Liv Marie Rødde Paulsen

Thea Røstad Rasmussen

Ida Røstad Rasmussen

Sunniva Schancke

Mikael Sitota Stai

Ingrid Natalie Sørgård

Ørland kirke
Lørdag 6. mai kl. 13:00

Karoline Strand Aas

Mari Angell-Jacobsen

Emma Lund Aune

Sander Buhagen

Sander Frankmo

Andreas Fremstad

Ida Gjelvold

Heine Strøm Gundhus

Henrik Haave Hernes

Frida Dalehamn Jektvik

Karianne Hukkelås Lerstad

Emilie Thoresen Singstad

Hanna Skogø

Tina Skogø

Alexander Strømsnes

Lea Aarhuus Wiklem
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Konfirmanter 2017



Ørland kirke
Søndag 7. mai kl. 11:00 

Håkon Sagmyr Bakken

Silje Katrin Dahl

Martin Grande

Hanna Grande

Mariell Ulvestad Guldteig

Paul Mevlut Halsen

Jonas Hoff

Arnt-Erik Gilde Hoøen

Fredrik Høvik Nausthaug

Johannes Rønning

Torben Hellan Sundland

Ørland kirke
Søndag 14. mai kl. 11:00 

Vilde Bakken

Andreas Gjerde

Sverre Grande

Erik Hunshamar Kleppe

Martin Kløften

Kristine Sollie

Rainer Stav
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FASTEAKSJON
Fasteaksjonen er reformasjonsmarke-
ringens diakonale prosjekt! 

Det begynte med lilla sammenleggbare
pappbøsser til hjemmebruk. I år er det 50.
gang norske menigheter arrangerer faste-
aksjon. Det er 30 år siden konfirmantene
ble involvert i dør-til-dør-aksjonen, og
ikke minst er det 500 år siden reformasjo-
nen.

Ambisjonene er store, og nå jobbes det
mot den aller største fasteaksjonen i his-
torien, der også andre kirkesamfunn,
organisasjoner og foreninger inviteres
med – slik at alle husstander får besøk av
en med lilla bøsse.

Fasteaksjonen går av stabelen 2.- 4.
april. I Ørland går konfirmantene med
bøsser den 4. april. Ta vel imot dem!

Ja, vi elsker dette vannet er tema i år.
Rent vann som vi tar som en selvfølge i
Norge, men som ikke er alle forunt.
Verdenssamfunnet har som mål å sikre
alle rent vann innen 2030 – dette er en del
av FNs bærekraftsmål og dette skal vi
være med på.

Lykke til med årets fasteaksjon!

Konfirmanter 
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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

Lokalavisa for 
alle fosninger!

Telefon 72 51 57 00  
www.fosna-folket.no

BREKSTAD
TELEFON

72 52 13 10
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Fortellingen om Maria Magdalena som
fortvilt leter etter Jesus og møter ham
levende igjen, er den vakreste fortelling-
en i Bibelen. 

Maria trosset alle farer i de kaotiske
dagene i påskehøytiden i Jerusalem.
Evangeliene beskriver situasjonen
omkring Jesu død på korset som kritisk
for alle hans venner som fulgte ham.
Disiplene låste seg inne på et loft nede i
Jerusalem, livende redd for å bli fanget
og dermed lide samme skjebne som
Jesus. Evangeliene forskjønner ikke
deres innsats med en eneste bokstav.
Hadde det vært opp til dem, hadde hele
fortellingen om Jesus Kristus blitt glemt. 

De eneste som handler og trosser alle
farer er kvinnene. 

Evangelisten Johannes forteller levende
og dramatisk; Maria Magdalena kommer
alene til graven og finner steinen rullet
bort. Hun løper det hun kan ned i byen
for å alarmere disiplene. Banker desperat
på døra til skjulestedet deres. Andpusten
får hun fortalt Peter og Johannes hva hun
har sett. De styrter på dør og løper det
raskeste de kan til graven. De går inn og
finner den tom. Bare linklærne er der
etter Jesus. De så og trodde, fortelles det.
Det Jesus hadde sagt om oppstandelsen
før han døde, gikk nå opp for dem. 

Maria kom opp til graven etter de andre.
Hun er forvirret og fortvilt. Vimser
omkring. De to andre går derfra. Mens
Maria blir igjen. Hun blir stående utenfor
graven. Skjønner overhode ikke noe av
dette. For hennes eneste tanke var å få

komme opp til graven for å være alene
der. Gråtende bøyer hun seg og ser inn i
graven, og får se to hvitkledde engler
sitte der Jesu kropp hadde ligget. De
spør; «hvorfor gråter du?» Fortvilt spør
hun tilbake om det er de som har tatt
Jesus bort, for hun leter etter ham. Hun
snur seg, og der står Jesus. Men hun
skjønner ikke at det er han, - tror det er
gartneren. Jesus spør også; «hvorfor grå-
ter du?» Hun sier heftig; «Hvis du har
tatt ham, så vis meg hvor du har lagt
ham, så jeg kan ta ham med meg.»
«Maria» sier Jesus. Med ett går det opp
for Maria hvem han er. «Rabbuni», bry-
ter hun ut, – det betyr «mester»; «Er det
virkelig du, Jesus!» For bare han kan si
navnet hennes på denne måten. Hun
kjenner igjen klangen i stemmen. Hvor
ofte hadde han ikke ropt navnet hennes
da de gikk sammen, hvisket det da de
alle satt rundt bålet om kvelden og sam-
talte. Det var en egen varme i stemmen
hans. 

Mens de andre bare får se en tom grav, er
det Maria Magdalena som får selve
møtet med den oppstandne. Hun får
komme «bak den tomme grav».

Glad og opprømt løper hun ned til byen
igjen og forteller det til disiplene; - hun
har møtt ham! Han lever!!

Dette er fortellingen som har forandret
verden. Jesus Kristus lever!! Døden har
gått på sitt første tap. Og det skal bli
mange, mange flere!

Velsignet påskehøytid!

Biskop Tor Singsaas

PÅSKEANDAKT Han lever! – Jesus og Maria Magdalena
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Dr. John M. Gottman gav i 1999 ut ei
bok om sju prinsipp som får samliv til
å fungera. Boka er nyleg omsett til
norsk med tittelen: «Hemmeligheten
bak et lykkelig parforhold».

Noko av det Gottman er mest kjend
for, er at han oppretta eit laboratorium
der han observerte par gjennom video-
kamera og mikrofonar. Ut frå det han
høyrde og såg kunne Gottman på føre-
hand seia kven av ektepara som kom
til å gå frå kvarandre og kven som
kom til å halda saman.

Faresignal
Så lat oss i denne utgåva av menig-
hetsbladet sjå på ein del faresignal i
måten å kommunisera på, som kan for-
utseie brudd i relasjonen. Til slutt i
artikkelen vil du få det første glimtet
av dei prinsippa og tiltaka som kan
leggja eit positivt grunnlag for ein
varig relasjon.

Dara og Oliver får i oppgåve å løysa
ein konflikt dei har om husarbeid. Ho
meiner han ikkje gjer nok, mens han
meiner ho masar for ofte. Det som vert
synleg når dei to kranglar, er dette: Når
Oliver tek opp temaet husarbeid, seier
ho med ein gong, i ein sarkastisk tone:
«Eller mangel på det.» Oliver prøvar å
lette på trykket med ein spøk. Men ho
viser ingen humoristisk sans. Dei legg
så ein plan for å vera sikre på at Oliver

skal gjera sin del av husarbeidet, men
ho held fram med å kritisera og viser
ingen tegn på at ho trur at planen vil
fungera. Snarare seier ho: «Eg vil gjer-
ne ha orden på det, men det går visst
ikkje. Eg har prøvd å la deg gjera det i
ditt tempo, og då går det månader uten
at noko skjer.»

Det som skin gjennom her, er at ho
meiner at Oliver er problemet. Og det
kan hende ho har rett i at han ikkje
gjer mykje i huset. Men det er måten
ho uttrykkjer seg på som til slutt seier
observatørane at dette ekteskapet ikkje
kjem til å vara lenge. Samtalen utvik-
lar seg frå kritikk til sarkasme og for-
akt – og det brått. Sjølv om ho snakkar
roleg og med mild stemme, er det
mykje negativ kraft i dei orda ho bru-
kar.

Etter å ha høyrt dei første tre minutta
av samtalen, konkluderer forskaren
med at dette ikkje kjem til å gå bra.
Han seier det ikkje til dei to, men kol-
legaene hans får vite kva han meiner.
Og ganske riktig, etter fire år har dei
to gått kvar sin veg. Ikkje fordi dei
krangla, men på grunn av måten dei
krangla på.

Dei fire ryttarane
Nokre måtar å kommunisera på er så
øydeleggjande for eit samliv, at dei må
verta avslørte og stoppa umiddelbart.

DEI FIRE RYTTARANE



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side  13

Dr. John Gottman
kallar dei for «Dei
fire ryttarane»
etter dei øydeleg-
gjande figurane i
Johannes Åpenba-
ring, kap. 6-8 i
Bibelen.

Den første ryttaren
er kritikk, den
andre forakt, den
tredje sjølvforsvar
og den siste er
barrikadering. Kva
desse betyr, skal
eg gå gjennom i neste artikkel.

Grunnlaget for varige relasjonar
John Gottman fortel om Nathaniel og
Oliva. Sjølv om dei har lange arbeids-
dagar, held dei kontakt og oppdaterer
kvarandre om viktige hendingar
gjennom dagen. Når ho har ein lege -
time, hugsar han å ringja for å høyra
korleis det er gått. Når dei har kylling
til middag, og ho og ungane må eta før
han kjem heim, sparar ho til han dei
bitane som ho veit han likar best. Når
han lagar blåbærpannekaker til ungane
på søndag (dette er USA), lagar han
utan blåbær til henne fordi han veit at
det er det ho likar best. Sjølv om han
ikke er religiøst interessert, er han med
henne til kyrkja kvar sundag, fordi han
veit kor viktig det er for henne. Og
sjølv om ho ikkje er serleg glad i å
vera saman med slektningar, har ho

vorte ven med mora og søstera hans,
fordi ho veit kor mykje familien betyr
for han.

Kva er dette, då? Dette er venskap. På
små, men viktige måtar tek dei vare på
kvarandre, respekterer og nyttar den
kunnskapen dei har om kvarandre, til å
skape gode augneblink. Dette heiter på
fagspråket «Positive Sentiment Over -
ride», eller på norsk: Positiv kjensle -
overvekt. Kva dette har med vekt og
overvekt å gjera, skal eg koma attende
til.

Samliv i Ørland
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I

DU EG
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
8.01.2017 – Ørland stasjonskapell
Mia Lien Hopstad

28.01.2017
Olav Sveås Ulset
Leander Nathaniel Sørseth
Ellinor Meland Sunde
Henrik Vollen
Oskar Kvam Kjøsnes

29.01.2017
Johan Norset Wang
Marie Hegvik Søtvik
Martin Stræte Hammervik

18.02.2017 – Storfosna
Thalia May Maigue Skaget
Angelina Shelepyuk Grøntvedt

26.02.2017
Odd-Emil Skogen-Nygård
Mali Bolme Mjøen

DØDE
Ulrik Kristian Lund
f.06.11.1929, d.07.12.2016

Margit Kornelie Solberg
f.22.06.1924, d.12.12.2016

Åse Irene Hovde
f.19.02.1951, d.21.12.2016

DØDE
Jorunn Rebekka Kalvå
f.30.12.1924, d.21.12.2016

Gerd Andresen
f.17.11.1925, d.23.12.2016
Nils Olaus Torp
f.20.01.1925, d.24.12.2016

Astrid Pettersen
f.17.09.1928, d.28.12.2016

Tore Sigurd Karsten Figenschou
f.12.08.1932, d.30.12.2016

Anne Lise Hårberg Grandberry
f.12.03.1944, d.01.01.2017

Odd Jørgen Skipperø
f.26.03.1934, d.01.01.2017

Torill Dalehavn
f.02.04.65, d.10.01.17

Svein Teksdal
f.10.08.65, d.15.01.17

Einar Kristoffer Sivertsen
f.04.08.21, d.01.02.17

Kjell Mikkelhaug
f.22.04.38, d.04.02.17

Inga Reidun Bjerkestrand 
f.22.10.25, d.07.02.17

Ragnhild Marie Myren
f.08.02.44, d.10.02.17
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� HJEM OG KIRKE �
DØDE
Roy Larsen
f.23.03.45, d.14.02.17

Marie Myrvold
f.16.03.29, d.17.02.17

Gunvor Lyngstad
f.28.01.25, d.18.02.17

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

KIRKETJENER OLE JONNY GRANDE
TLF. 906 56 789 PRIV.
TLF. 72 52 51 65 ARB.

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

KIRKETJENER CATHRINE SKAGET
Storfosna
MOBIL 906 79 672

Hjertelig takk
Ørland Blomsterfond takker 
for gaver gitt i forbindelse med 
begravelsene til:

Astri Stavø

Nils Olaus Torp

Jorun Rebekka Kalvå

Odd Jørgen Skipperø

Torill Dalehavn

Kjell Mikkelhaug

Storfosna Blomsterfond takker 
for gaver gitt i forbindelse med 
begravelsene til:

Sigrid Åse Rønne

Arne Rønne

Arthur Skålvik

Kåre Normann Erikstad

ØRLAND MENIGHET
Toppetasjen Libra
Postboks 116, 7129 Brekstad

Telefon 72 51 40 00 - 72 51 40 61
kirkekontor@orland.kommune.no

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

Paul-André Nilsen Grande, kantor 911 94 059

Larisa Margrethe Ross, diakoniarb. 72 51 40 62

Mary Irene Moen, sekretær 72 51 40 61

May Slettan, trosoppl./prestevikar 917 63 352

Tina Rødde Paulsen, klokker 413 35 187

Mona Fremstad, renholder 909 63 045

Ole Jonny Grande, kirketjener 906 56 789

Cathrine Skaget, kirketj. Storfosna 906 79 672

Odd Døsvik, men.råd.leder 971 94 023

Karen Lervik Stai, kirkeverge 938 91 841
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FASTE
- tid til å ha det litt kjipt! 

Det er fastetid! Og faste er noe man
har i mange religioner og kulturer.
Historisk sett har det vært veldig prak-
tisk med en faste på slutten av vinte-
ren, for matlagrene begynte å gå
tomme, men våren er like om hjørnet
og muligheten for å dyrke ny mat nær-
mer seg. 

I dag er vi kanskje mest vant til at det er
muslimene som faster, men den kristne
kirke har også lange tradisjoner for
faste. Hensikten med fasten er å frastå
fra noe, for å gjøre plass til noe av stør-
re betydning. Det kan være alt fra face-
book, mat (katolikker og ortodokse fas-
ter ofte fra kjøtt), sosiale medier, eller
alkohol. I gudstjenesten kutter man
gjerne lovsangen, og har større fokus på
klagerop og bønner om hjelp, som Kyrie
og Lithaniet. Det er en tid for å reflek-
tere, gå i seg selv, tenke over; hva fyller
vi egentlig livene våre med? 

I Forsvaret har vi erfaring med å klare
oss uten mat i perioder. Fravær av mat
og søvn blir brukt på øvelser for å teste
grenser, fysisk og psykisk, hvor de aller
fleste opplever mestring, og at man kla-
rer seg overraskende godt, selv på lite
føde.

Det samme gjelder i fasten. Det er ofte
ikke fraværet av noe som blir utfor-
drende. Det som blir utfordrende, er

ofte de oppdagelsene man gjør om
hvordan man faktisk har det med seg
selv og andre. Man blir rett og slett litt
bedre kjent med seg selv. Mange solda-
ter i Forsvaret har en monoton tjeneste,
enten det er å stå på vaktpost, å vente på
kjøreoppdrag, eller passe på ulike syste-
mer. Ofte blir det med mye ventetjenes-
te, og det kan til tider oppleves vanske-
lig å finne mening med det man gjør.
Eller kanskje det i tjenesten er lettere å
bli klar over andre ting i livet, som man
gjerne skulle ønske var annerledes.  

Jeg håper at jeg som feltprest klarer å
kommunisere at det er greit å ha det
kjipt noen ganger. Det er en del av livet.
Og jeg tror det er viktig å ha et sted
hvor man kan klage, uten at det blir
destruktivt. Gud tåler vår klage, vårt
sinne og vår frustrasjon, våre problemer.

Stasjonspresten
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Det er ikke alltid vi får svar vi vil ha,
men Gud møter oss alltid med kjærlig-
het, uansett hvordan vi har det.  

Og det er derfor fastetiden er blitt min
favorittdel av kirkeåret! De som kjenner
meg, vet at jeg for det meste er i godt
humør, og at jeg smiler mye. At jeg
skulle like denne dystre, melankolske
delen av kirkeåret, kan kanskje virke
selvmotsigende. Men jeg liker fasten,
fordi man har satt av tid til å ha det
kjipt, og samtidig sier at det er helt

greit. Jeg liker også fasten fordi den
begynner og avslutter med fest. Fra
Fastelaven til påskefest. Fastetiden viser
at livet er fullt av motsetninger og at det
gjelder alle mennesker; en salig blan-
ding av fest, sorg, savn, glede og
bekymringer. Skal vi ha det godt med
oss selv og hverandre, tror jeg at vi må
ta hverandre på alvor og gi plass til alle
livets motsetninger og alle nyansene
midt i mellom. 

Kristin M. Hogganvik

Det er nå ca. 40 år siden det
ble startet barnegospel her
på Ørlandet. Hvor mange
som har vært med gjennom
årene, er uvisst, men det
kan ha vært over 500.
Derfor tenker jeg (Bernt
Gjelvold) at det kunne være
fint med en mimredag, der
så mange som mulig møtes
på barnegospeløvelse igjen
og synger mange av sang-
ene vi brukte.

Kirka er selvsagt åpen i god tid før, og
vi vil servere en enkel «kirkekaffe»
etterpå, der det vil bli anledning til å
mimre videre, friske opp bekjentskaper
og begivenheter m.m.

Vi stiller med dyktige musikere: Anders
Marøy, Henning Rø og Hallvard Mjøen,

og vi vil nok synge over 30 sanger, like
mange som det har vært år med barne-
gospel.

Ta med deg barn og familie og kom
med å syng, syng, syng!

Alle er hjertelig velkomne!
Arr. Ørland menighet

«HISTORISK» BARNEGOSPELSAMLING
Ørland kirke - Søndag 19. mars kl 16.00

Ørland Barnegospel ca 1979
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Kirkemøtet fant sted i Trondheim fra
25. til 31. januar. Kirkemøtet er det
øverste organ i Den norske kirke og
består av alle landets 11 bispedømme-
råd og har til sammen 116 medlem-
mer. Kirkemøtet samles hvert år og
behandler en rekke saker innenfor
ulike områder. I år var medienes inter-
esse i stor grad konsentrert om vigsels-
ordning for likekjønnede par. Det var
også mange andre saker av stor viktig-
het for kirkas arbeid som ble behand-
let. 

Noen av sakene
Årets kirkemøte, i likhet med de fore-
gående, hadde en omfattende saksliste
som man skulle gjennom. Her ble det
bl.a. fastsatt liturgisk musikk og vedtatt
dåps liturgi Begge saker har vært gjort
til gjenstand for omfattende utredning-
er. Disse vedtakene får konsekvenser
for det som skjer i gudstjenestene i
kirka vår. 

Kirkas digitale satsing og medlems-
kommunikasjon har det vært arbeidet
mye med i Kirkerådet. Kirkemøtet
mente at kirkens digitale satsing vil
være en vesentlig del av hele Den nor-
ske kirkes arbeid fremover, både eks-
ternt og internt. Ulike digitale kanaler
gir kirken nye muligheter til direkte
kontakt med medlemmer og med ansatte
og frivillige, både på sentralt, regionalt
og lokalt nivå. For stadig flere mennes-
ker fungerer kanalene som døråpnere
inn til kirkens budskap, tilbud og akti-

viteter. Strategisk og målbevisst bruk av
disse kanalene er med på å gi kirken
troverdighet og vise dens relevans inn i
folks hverdagsliv.

Kirkemøtet fordelte midler for 2018 i
og her ble tilskudd til trosopplæring
budsjettert med i underkant av 303 mil-
lioner kroner.

I saken Vigsel og forbønnsliturgi 2017
ble følgende vedtak fattet med 83 mot
31 stemmer: Et flertall i Kirkemøtet
ønsker likekjønnede par velkommen til
å gifte seg i Den norske kirke og vedtar
derfor Ordning for vigsel 2017 og
Ordning for forbønn for borgerlig inn-
gått ekteskap 2017 slik disse er lagt
fram fra Kirkerådet til Kirkemøtet 2017.
Dette flertallet gleder seg over at ekte-
skapet endelig blir tilgjengelig for alle
par som ønsker å gifte seg i Den norske
kirke. De to liturgiene kan brukes over-

Kirkemøtet 2017

Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen, statsminister
Erna Solberg og Kirkerådets leder Kristin G. Raaum.
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for alle par. Liturgiene gjøres gjeldende
fra 1. februar 2017. Bispemøtet skal
utarbeide en veiledning til praktisering
av vigsels- og forbønns liturgiene.
Prester har frihet til å velge om de vil
foreta vigsel av likekjønnede par. Andre
kirkelig tilsatte bør ha tilsvarende mulig
når det gjelder å delta i vigsel av like-
kjønnede par.

I sin hilsen til møtet sa statsministeren
dette: «Hva betyr det å være en evange-
lisk-luthersk folkekirke i et land der alle
innbyggere har fri religionsutøvelse?
Staten vil støtte Den norske kirke – med
penger og lovverk – så den kan forbli en
folkekirke. Den vil samtidig støtte de
andre tros- og livssynssamfunnene på
lik linje. Grunnloven forutsetter at Den
norske kirke fortsatt skal
ha en særlig stilling i
landet vårt, og at dette
lar seg gjøre uten å dis-
kriminere andre tros- og
livssynssamfunn. Det
som er virkelig krevende
er den oppgaven som
dere har fått som kirkens
valgte ledelse; å
finne den rette
vektingen av for-
holdet mellom
tradisjon og for-
nyelse, mellom
kontinuitet og
oppbrudd. Slik at
Den norske kirke
som evangelisk-
lutherske kirke
kan fortsette å

være Norges folkekirke. Dette er en
oppgave som krever både tro og mot, og
der dere vil trenge både kunnskap og
visdom for å finne de rette veiene. Det
norske samfunnet vil bli preget av om
Den norske kirke lykkes i dette. Jeg har
lært at det er noe som heter «ecclesia
semper reformanda est». Det betyr at
kirken alltid må være under reforma-
sjon, det vil si være i forandring. Det
minner om det klassiske idealet «foran-
dre for å bevare». Jeg gratulerer den lut-
herske kirken med jubileet og Den nor-
ske kirke med en vel gjennomført
reform. Og jeg ønsker Norges folkekir-
ke alt godt for fremtiden, til beste for
både folk og kirke.»

Oddbjørn Ingebrigtsen
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Kjære Ørland menighet 

Siden høsten 2016 og frem til nå har
ulike aktiviteter og kirkelige handlinger
med musikalsk innhold vært arrangert i
menigheten vår. La oss se tilbake på noen
av hendelsene:

Søndag 6. november 2016 var det
Allehelgensmesse i Ørland kirke og
Kantoren ønsker å rette en stor tusen takk
til Fiolinist Margaret Aune og Saxofonist
Leif Skei for vakre toner og godt samar-
beid. 

Lørdag 12. november 2016 besøkte
Orgelklubben Ludvig fra Trondheim oss
på Ørlandet. Deres hovedlærer David
Scott Hamnes med undertegnende plan-
lagte et program hvor dagen startet med
demonstrasjon i Det Norske Orgelselskab
sin Pipebank, som befinner seg på
Austrått Gård. Bernt Gjelvold ledet oss
igjennom foredraget. Senere på dagen
fikk elevene oppleve orgelet i Ørland
kirke og dagens program avsluttet med en
Orgelkonsert i Ørland kirke. En stor takk
rettes til Bernt Gjelvold for samarbeidet
under dette besøket 

Advent og julehøytiden året 2016, beriket
Ørland Barne- og Ungdomskorps, Ørland
Sangforening, Maria Garli, Kim Aksnes
og Donaji Reksterberg julegudstjenes-
tene, og jeg ønsker å rette en stor hjerte-
lig takk til dere alle for det gode samar-
beidet. 

Lunsjkonsertene er godt i gang og det er
allerede spilt åtte ulike lunsjkonserter. De
kommende datoene for våren 2017 er;
torsdag 30. mars, torsdag 20. april, man-
dag 22. mai og torsdag 15. juni.

Lørdag 18. februar 2017 beriket Ørland
Gospelkor gudstjenesten i Storfosna
kirke. Det nye El-pianoet med utstyrstil-
behør ble for første gang brukt under kir-
kelige handlinger. Menigheten har inves-
tert i et el-piano, dirigentpodium, notesta-
tiver til et ensemble/oktett og notelys. 

Søndag 26. mars 2017 vigsles jeg til
kantortjeneste i Ørland kirke, med påføl-
gende bespisning i Røstad Ungdomshus.
Alle er hjertelig velkommen! Mer info
om dette vil bli annonsert. 

Langfredag 14. april 2017 kl. 19.00 i
Ørland kirke er det Langfredagskonsert
med en vokaloktett som ledes av kanto-
ren. Fri entré. 

Jeg ønsker alle i
Ørland menighet å
gå en musikalsk vår
i møte!

Kantor
Paul-André Nilsen
Grande

KANTORENS TANGENT-HJØRNE
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Nr. 3-4. 27. årg.Påsken 1967.

Hva er falsk tro?
Biskop Bo Giertz

Den falske tro pleier alltid å kjenne seg
sterk. Den sikre synder synes det er selvføl-
gelig at Gud er god, og at han skal gi et
noenlunde anstendig menneske evig liv. Han
kjenner ingen uro og ingen anfektelser.
Falske kristnes tro pleier å være sterk. Den
har så mange opplevelser og følelser, så
mange drømmer og bønnhørelser å rose
seg av. Den hviler trygg på andres omdøm-
me om egen nådestand og stoler fullt og
fast på at «om noen i dette soknet skal gå
salig heim, så må det være nettopp jeg».

Med den saliggjørende tro har det seg helt
motsatt. Den er en kjempende tro. Den fin-
nes bare sammen med åndens fattigdom.

Og åndens fattigdom kan Gud ikke holde
oppe, om han ikke stadig på nytt får ta fra
oss alt vårt eget. Derfor tar han fra de tro-
ende alt det som de skulle rose seg av. Han
tar fra dem deres store følelser og salige
fornemmelser. Han tar fra dem de lette sei-
rene og de påtakelige framskrittene. Han lar
dem vente på bønnhørelse og han prøver
dem mere enn andre mennesker. Gud leder
dem inn i trange daler og lar dem gå i dypt
mørke. Alt dette er nåde og atter nåde. Det
er den barmhjertige faderhånds ledelse og
tukt. Det er tegnet på at menneske vandrer
på livets veg, og på denne vegen er han sta-
dig med.

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.



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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Ungdomstreff
Ungdomstreffet er for ungdom i 9. klas-
se og oppover. Alle er hjertelig velkom-
men. Vi vil også gjerne ha med oss noen
voksne som kan være med å bidra rundt
kveldsmaten disse kveldene, som kan
tenke seg å være en god og trygg voksen
i miljøet.

Datoene for våren er:

Fredag 28. april 2017 - filmkveld i Bjugn
menighetshus

Fredag 26. mai 2017 - spillekveld på
Ørland kirkekontor.

Fredag 9. juni 2017 - sommeravslutning i
Bjugn. (Nøyaktig sted kommer på hjem-
mesiden og på Facebook) 

Diakoniarbeider Larisa
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Ildsjeler med medmenneskelighet i sentrum
«Hjelp til Baltikum» har hjulpet i 10 år
I både Estland og Latvia lever store ande-
ler av befolkningen under det som av FN
er definert som fattigdomsgrensen 1,9
dollar per dag. Det finnes rike i alle land i
verden. Det gjør det også i Baltikum, men
de sosiale forskjellene er enorme. De som
har aller minst i disse landene, lever under
forhold som vi Norge knapt kan tenke
oss. Vi har jo stort sett vært i Tallin og
Riga. Utover landet er knappheten på
materielle goder skrikende. Ildsjelene i
organisasjonen «Hjelp Baltikum» vil
gjøre sitt til å bedre situasjonen for noen i
de to landene. Nå har de holdt på i 10 år.

Organisasjonen og arbeidet på
Brekstad
Leder av dette hjelpearbeidet, Aud Lund,
tar i mot meg sammen med Anne-Mari
Kristensen og Marie Lium  i lokaler i det
gamle meieribygget på  Brekstad. Her har
«Hjelp Baltikum» etablert seg med lager
og rom for pakking av forsendelser. De
har vært her i tre år nå. Før det holdt de til
i kjelleren på statsrealskolebygget. På
lageret, som de leier, oppbevares det som
kommer inn og det som er gjort klart. Alt
skal sorteres, klargjøres og pakkes. Tøy
skal gjøres rent, eventuelt repareres før
sending. Sykler og tekniske hjelpemidler
skal overses og eventuelt settes i stand. På
lageret er det som er kommet inn sortert
etter både hva det er og hvilke alderskate-
gorier som er målgrupper. Givere av
materiell er både bedrifter og private. Til
lageret kommer det inn alle mulige sorter

klær og andre artikler som vi i Norge tar
for gitt i en families dagligliv.  Det er
selvsagt viktig å takke alle, men det all
grunn til å framheve både Mascot som
stadig gir dyner og puter og Ørland
Sparebank som støtter opp økonomisk,
sier de tre. På det kombinerte pakke- og
oppholdsrommer arbeider det en  dug-
nadsgjeng i 3 timer på mandager. Det er
til sammen mellom 10 og 20 personer
som er engasjert i dette arbeidet De er delt
inn i skift som går i turnus på mandagene.
Da arbeides det med pakking og sortering.

Turen går til Baltikum
Når alt materiell er pakket og klargjort i
hjelpesendingen, skal alle kartonger og
gjenstander transporteres til Baltikum og
fordeles til noen som sårt trenger det. I
2016 ble utført to turer med en last på til
sammen 12 tonn! Å sette opp en transport
til Baltikum, er både arbeids- og kostnads-
krevende. Hvis to, tre personer drar med
en lastebil, vil det minimum koste 25
tusen kroner. Det er blitt gjort, men det er
viktig at folk fra Fosen får oppleve hvor-
dan vanlige mennesker har det i Baltikum.
Derfor kombinerts transporten av hjelpe-
sendinger med tur til Baltikum med beta-
lende deltakere. En slik tur har en kost-
nadsramme på mellom 160 og 170 tusen
kroner. Deltakerne betaler det meste, men
her kommer for eksempel økonomisk
støtte fra Ørland sparebank eller andre inn
i bildet. Neste tur er snart klar og 3. april
drar forventningsfulle fosninger på tur
med hjelpesending til både Estland og
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Latvia. Turen varer i syv dager og det er
lagt opp til omfattende program med Aud
Lund som reiseleder. Etter reise gjennom
Sverige via Sundsvall og Stockholm
ankommer deltakerne Riga 5. april. De
skal besøke ulike institusjoner som skoler
og sykehus og private på flere steder både
i Latvia og Estland. Aud forteller at det er
viktig at deltakerne får komme inn i pri-
vate hjem slik at de får se hvordan folk
egentlig har det. Det er lagt opp til private
besøk på denne turen. Etter en overnatting
i Tallin går turen tilbake til Brekstad. Vi
som ikke blir med, kan bare forestille oss
møter med barn, voksne og eldre i
Baltikum som åpenbart lider under fattig-
dommens åk. Vi kan også bare forestille
oss den glede og takknemlighet som disse
menneskene møter de som kommer til
dem med. Det må oppleves som noe stort
å kunne gi noe til noen som virkelig
trenger det!

Et stadig behov
Det vil ta lang, lang tid før de sosiale ulik-
hetene i Estland og Latvia blir utjevnet
og «Hjelp Baltikum» fortsetter innsam-
lingen av klær og andre nødvendige ting
som trengs. Det er viktig at både enkelt-
personer og virksomheter fortsetter å
bidra. Penger trengs også. I tillegg trengs
mer arbeidskraft til både sortering, vas-
king, reparasjoner og pakking. Kanskje er
det flere friske og raske pensjonister av
begge kjønn som kan tenke seg å ta i et
tak for å hjelpe medmennesker i Balti -
kum. Da er det bare å melde seg på!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Aud Lund, Marie Lium og Anne-Mari Kristensen

Tenk å få dyner!

– og sykkel!

Hva har de med?
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Filip,
som var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Filip gikk og fortalte
det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: «Timen er kommet da
Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet
faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.

Joh. 12, 20-24 Velkommen til kirke!

Søn. 19. mars - 3. søndag i fastetiden - Luk 11,14–28 - Jesu makt over urene ånder
Ørland kirke kl. 16.00 Barnegospelsamling ved Bernt Gjelvold og fl.

Lørdag 25. mars - Tekst: Se Maria budskapsdag
Ørland kirke kl. 12.00 Dåpsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Søndag 26. mars - Maria budskapsdag - Luk 1,26–38 - Budskapet til Maria
Ørland kirke  kl. 11.00 Vigslingsgudstjeneste ved biskop Tor Singsaas, prost Brita 

Hardeberg, sokneprest Ola Garli m.fl. Paul André Nilsen
Grande vigsles til kantor. Korsang m.m. Nattverd. 
Takkoffer til Ørland menighet. Etter gudstjenesten innbys
til samling i Røstad ungdomshus.

Søndag 2. april - 4.s. i faste - Joh 11,45–53 - Ett menneske dør for folket
Ørl. stasj.kap.  kl. 17.00 Gudstjeneste stasjonsprest Kristin Morken Hogganvik.

Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 9. april - Palmesøndag - Joh 12,12–24 - Inntoget og grekerne
Ørland kirke kl. 16.00 Påsketablåer ved sokneprest Ola Garli m. fl. Bruk av 

kostymer, sang og musikk.

Torsdag 13. april - Skjærtorsdag - Matt 26,17–30 - Det siste måltid
Ørl. Helsesent.  kl. 11.00 Påskeandakt ved sokneprest Ola Garli. Nattverd.

Ørland kirke kl. 19.00 Vandregudstjeneste rundt kirken ved sokneprest Ola Garli. 
Avsluttes med nattverd inne.

Fredag 14. april - Langfredag - Luk 22,39–23,46 - Lidelsesberetningen
Storfosna kirke  kl. 11.00  Langfredags- og påskegudstjeneste ved sokneprest Ola

Garli. Musikkinnslag. Takkoffer til Storfosna blomsterfond.  

Søndag 16. april - Påskedag - Luk 24,1–9 - Jesus står opp
Ørland kirke  kl. 11.00  Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.  

Takkoffer til Ørland menighet.
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Søndag 23. april - 2.s.i påsketiden - Joh 21,1–14 - Peters fiskefangst
Ørland kirke  kl. 11.00 Skolestartergudstjeneste ved trosopplærer og prestevikar

May Slettan. Dåp. 
Takkoffer til IKO - Kirkelig pedagogisk senter.

Søndag 30. april - 3.s.i påsketiden - Joh 10,11–18 - Den gode gjeteren
Storfosna kirke  kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Takkoffer til KFUM-KFUK Global

Lørdag 6. mai - 3.s.i påsketiden - Joh 16,16–22 - Sorgen skal bli til glede
Ørland kirke  kl. 10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste ved prestevikar May Slettan.        
Ørland kirke  kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved prestevikar May Slettan.

Takkoffer til Ørland menighet begge seremonier.

Søndag 7. mai - 4.s.i påsketiden - Joh 16,16–22 - Sorgen skal bli til glede
Ørland kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved prestevikar May Slettan.

Ørland gospelkor deltar. Takkoffer til Ørland menighet

Søndag 14. mai - 5.s.i påsketiden - Joh 15,1–8 - Det sanne vintre
Ørland kirke kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Takkoffer til ACTA - Normisjons barne- og ungdomsarbeid
Ørl. stasj.kap. kl. 17.00 Gudstjeneste v/stasjonsprest Kristin Morken Hogganvik. 

Nattverd. Kirkekaffe.

Onsdag 17. mai - Nasjonaldag - Luk 1,50–53 - Fra slekt til slekt
Ørland kirke kl. 10.30 Gudstjeneste for store og små ved sokneprest Ola Garli.       
Storfosna kirke kl. 13.00 Gudstjeneste for store og små ved sokneprest Ola Garli.

Takkoffer til Misjon uten grenser

Søndag 21. mai - 6.s.i påsketiden - Luk 18,1–8 - Enken og dommeren
Austrått kapell  kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Reformasjonsmarkering. Takkoffer til Ørland menighet.

Søndag 28. mai - 7.s.i påsketiden - Joh 15,26–27 - Talsmannen og dere skal vitne
Ingen gudstjeneste i Ørland.

Søndag 4. juni - Pinsedag - Joh 20,19–23 - Ta imot Ånden
Ørland kirke  kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Nattverd.

Takkoffer til HimalPartner

Søndag 11. juni - Treenighetssøndag - Matt 28,16–20 - Misjonsbefalingen
Guldteigbrygga  kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Takkoffer til Sjømannskirken - Norske kirke i utlandet

Sø.18. juni - 2. s. i treenighetstiden - Matt 3,11–12 - Johannesdåp og dåp med Ånden
Ørl. stasj.kap kl. 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai

Forbehold om trykkfeil og endringer.
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