
Foto: Marit Eide Dahl

«Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. 
Derfor er de ikke noe, 

verken den som planter eller den som  vanner. 
Bare Gud er noe, han som gir vekst».
Paulus i det første brevet til menigheten i Korint.

God sommer!
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� REDAKSJONELT �
Født til aktivitet

For kort tid siden kom det ut ei bok med følgende tittel: «Mens vi venter på eldre-
bølgen». Forfatteren, Kjersti Vik,  er ergoterapeut og arbeider på Høgskolen i Sør-
Trøndelag: Hun sier i forordet til boka at hun har erfart at lærebøker om aldring og
eldre vektlegger tema som sykdom, skade og funksjonsnedsettelse og i mindre grad 
tar opp muligheter til å leve et aktivt deltakende hverdagsliv. 

Det er helt vanlig å dele inn befolkningen i aldersgrupper og tillegge de ulike aldersgrup-
pene bestemte egenskaper. Gruppen eldre kan selvsagt defineres på mange måter, men det
er temmelig sikkert at pensjonsordningene bidrar til at begrepet eldre i folks bevissthet er
festet på personer som er 67 år til 70 år og oppover. Det viser seg i praksis at det ikke er
slik at de som er over 70 år eller de som er over 80 år er så veldig like når det gjelder ver-
ken fysisk eller mental kapasitet. For mange år siden reiste professor Inge Lønning landet
rundt og fortalte Norges befolkning at de eldre «er en ressurs». I avisredaksjonene ble
dette budskapet slått opp og «alle» sa seg enig i det. Det var i et hvertfall ikke politisk
korrekt å være uenig med Lønning. 

Skjedde det noe særlig innen sektoren som benevnes som eldreomsorgen etter denne enig-
heten om eldre som en ressurs? Det har ikke skjedd veldig mye for å ta i bruk den ressur-
sen de eldre representerer. Undertittelen på boka til Kjersti Vik er Fra eldreomsorg til
aktivitet og deltakelse. Aktivitet innebærer ikke bare å delta i ulike arrangementer for
eldre, men det innebærer å være med på å utforme det samfunn vi alle lever i. I mange
kommuner og lokalsamfunn er det faktisk slik at det legges til rette for pasifisering av
mennesker i de eldre aldersgruppene. Man skal på død og liv gjøre noe for dem. Godt
ment sikkert, men ikke særlig stimulerende for deltakelse. Deltakelse betyr at alle skal
delta i utformingen av både politikken og tiltakene som skal gjøre samfunnet vårt bedre å
leve i for alle. Trangen til aktivitet både fysisk og mentalt er en iboende egenskap i men-
nesket. Det er ikke slik at denne trangen opphører ved 70 år eller 80 års alder. Det kan
hende at man opplever at yteevnen blir noe mindre på enkelte områder, men det betyr ikke
at motivasjonen og engasjementet blir borte. Et viktig hinder for å få til en aktiv delta-
kende befolkning er at de ulike aldergruppene bygger usynlige gjerder rundt seg selv. Det
er en utfordring for både politikere og kulturarbeidere å skape aktiviteter og møteplasser
på tvers av aldergruppene! 

Jeg ønsker dere alle en god og aktiv sommer for både kropp og sjel!

Oddbjørn Ingebrigtsen



Åpen kirke
Det blir Åpen kirke i Ørland kirke også
i år, på alle hverdager i tidsrommet fra
6. – 31. juli, kl. 11-15. Da kan de som
ønsker det komme inn å se, eller bare
sitte og kjenne stillheten. Har du besøk,
benytt anledningen til å ta dem med og
vis dem kirka. Vi håper noen av de tro-
faste vaktene stiller opp i år også.

Ryddig gravplass
Det er viktig at pårørende fjerner alle
løse deler rundt gravsteinene. Det som
skal være der må stå i blomstersenga 
på framsiden av steinen. Ellers kommer
det lett i vegen for de som skal slå
gresset da, de ikke får slått inntil 
steinene. 

Vi minner igjen om at det er viktig at
dere sorterer avfallet på kirkegården.
Alt plantemateriale skal i komposten,
og alt det andre i container eller 
søppeldunk. Det gjør arbeidet på kirke-
gården mye mer effektivt.

«Sjømannskirke»
Vi har hatt samlinger med «Sjømanns -
kirke» på kirkekontoret en gang i
måneden. Her inviterer vi alle som har
lyst fra kl.11-13. Vi serverer kaffe og
vafler og har en uformell samling.
Besøket har økt og det syns vi er kjem-
pekoselig. Vi vil gjerne ha flere frivilli-
ge som kan tenke seg å steke vafler.

AV INNHOLDET:

Årets konfirmanter . . . . . . . . . . s. 4–5

Misjon - nye tanker?. . . . . . . . s. 6–7

Kirkevalget 2015 . . . . . . . . . . . . . . s. 8–11

Utdrag fra årsmelding. . . . s. 13–15

Førskolesamling. . . . . . . . . . . . . . . . s. 24–25

Gudstjenesteliste. . . . . . . . . . . . . . . . s. 26-27
�

Foto:
Ståle Arne Vansvik
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MiG Tautra 2015
30. juli –2.august arrangeres familie -
festivalen MiG Tautra igjen. MiG Tautra
er i første rekke en musikkfestival som
favner hele familien. 

Festivalen arrangeres på idylliske
Tautra, midt i Trondheims fjorden. Det er
direkte vakkert å kjøre over Trondheims
frukthage Frosta og ut til Tautra, men det
blir også mulig å ta direktebåt fra
Trondheim.

Det musikalske programmet er som van-
lig variert og
årets seminar-
og aktivitets
program er
omfattende.

www.mig.no

SOMMERLEIR
Misjonscamp
Mjuklia - 30. juni–5. juli 
Sommerbibelskole
IMI-stølen, Oppdal - 9.–12. juli
Fjellferie for familier 
IMI Stølen - 14.–19. juli
www.stevneguiden.no



side   6 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

Da vi bodde på Eide på Nordmøre tidlig
på 1960-tallet hadde vi en eldre kvinne
som nærmeste nabo. Hennes sønn,
Sverre, var misjonær. Han var hjemme
kanskje bare én gang på de fem årene vi
bodde der. Med jevne mellomrom stekte
«nabokjærringa» vafler til ungene i
nabolaget og viste lysbilder fra misjons-
marken. Hun hadde status i bygda og
hennes hjem var et samlingspunkt for
ung og gammel. Misjonsvaflene ble
blant mine beste barndomsminner, og
har vært med å bestemme noe av ret-
ningen som mitt liv har tatt senere. 

I dag har ordet «misjon» ikke alltid like
god klang som for 50 år siden. Det er i
vår tid skapt et bilde av misjon som gjør
at folk tenker på ødeleggelse av gamle
kulturer, når de tenker på misjon; og
respektløs behandling av urbefolkninger
og mislykkede tekniske satsninger på
ulike områder. 

Det er ingen tvil om at det i regi av norsk
og vestlig misjon og i regi av norsk
bistandsarbeid er gjort mye rart og uklokt
gjennom årene. Forskning og media har
vist oss eksempler på dette. Kritisk blikk
på vestens forhold til andre kulturer har
vært nødvendig. Og jeg vil tro at det
fremdeles gjøres dumme ting.

Samtidig skal vi ikke se bort fra at bil-
det som er skapt av misjon de siste ti-
årene faktisk ikke stemmer med den vir-
keligheten som misjonsvirksomheten står
i. For det første er det ingen tvil om at
misjon har bidratt til at for eksempel

minoritetsspråk er tatt vare på, at kvinner
og menn, barn og unge har fått nye, vikti-
ge lokale roller gjennom undervisning og
helserådgivning. For det andre: Det
mange ikke er klar over er at det som i
dag foregår av misjon rundt omkring i
verden, for det aller meste foregår i regi
av det vi før definerte som mottakerland -
ene selv. Det er de lokale kirkene selv
som i Afrika og i Asia og mange andre
steder, driver sin evangeliserings-, under-
visnings-, helse- og landbruksvirksomhet
blant sitt eget folk lokalt, og lederskapet
er lokalt og ikke europeisk. Og i langt
større grad enn før er tilnærmingen som
vestlig misjon har, preget av spørsmål
som: Hva har den lokale kirke behov for
av støtte og rådgivning i sitt arbeid, som
vi kan bidra med? 

I dokumentet «Sammen på vei mot livet»
(Ny erklæring om misjon fra Kirkenes
Verdensråd, 2013) beskrives denne
endringen: 
Misjon er blitt forstått som en bevegelse
fra sentrum til periferi, og fra samfunnets
priviligerte til dets marginaliserte. I dag
er det mennesker i randsonene som spil-
ler nøkkelrollen i misjon. Og de ser på
misjon som forvandling. En slik reverse-
ring av roller og misjonsforståelse har et
sterkt, bibelsk fundament. Gud valgte de
fattige, de uten makt (1. Kor.1, 18-31) til
å fremme Guds misjon av rettferdighet og
fred, slik at livet kan blomstre.

At tilnærmingen og tenkningen rundt
misjon har endret seg siden 1960-tallet, er

Misjon - nye tanker?
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det ingen tvil om etter mitt syn.  Kirkenes
Verdensråd (KV) henviser til hvordan
troen på mammon truer evangeliets tro-
verdighet: Markedsideologi sprer propa-
ganda om at det globale markedet vil
redde verden, hvis bare økonomisk vekst
får fortsette. Denne myten er en trussel,
ikke bare mot økonomisk virksomhet, men
også mot menneskers åndelige liv, og ikke
bare mot menneskeheten, men også mot
hele skaperverket.
På denne bakgrunnen stiller KV spørs -
målet om hvordan vi kan forkynne guds-
rikets gode nyheter og verdier i det globa-
le markedet, eller vinne over markeds-
mentaliteten? Og hvilke misjonale hand-
linger kan kirken ta i bruk i møte med
økonomisk og økologisk urettferdighet og
krise i global målestokk?

La meg kort peke på de vesentlige punk t -
ene i den nye måten å tenke om misjon
på, referert etter KV, 2013:

• Misjon er at livspust fra den Ånd som
«svevet over vannene» og som var virk-
som i Jesu oppstandelse, sendes over
skaperverket, til liv og korrektiv:

• Ånden myndiggjør de maktesløse og
utfordrer de mektige til å si fra seg sine
privilegier til fordel for de umyndig-
gjorte.

• Misjon er å kjempe og stå imot kreftene
som hindrer det som Gud ønsker for
alle: rettferdighet, verdighet og liv.

• Vi er kalt til å erkjenne at alle former
for diskriminering er synd.

• Mer enn noen gang kan lokalmenig-
heter, også hos oss, legge vekt på møter

på tvers av kulturelle og etniske skiller,
og bekrefte kulturforskjeller som en
gave fra Ånden.

• Evangelisering er å dele de gode ny-
hetene i både ord og handling.
Dessverre har evangelisering noen
ganger blitt gjort på måter som svikter
heller enn levendegjør evangeliet.
Misjon på Kristi måte er en bekreftelse
av andres verdighet og rettigheter.

I ett av de siste punktene i dokumentet
heter det: Genuin evangelisering gjøres
med respekt for tros- og livssynsfrihet for
alle mennesker, som skapt i Guds bilde.
Proselyttisme ved bruk av vold, økono-
miske insentiver eller maktmisbruk er
ikke forenlig med evangeliets budskap.
Når vi evangeliserer er det viktig å bygge
respektfulle og tillitsfulle relasjoner
mellom mennesker av forskjellig tro. 
Vi verdsetter hver enkelt kultur og ser at
evangeliet ikke eies av den ene eller andre
gruppen, men er til for ethvert folk. 
Vi forstår at vår oppgave ikke er å ta Gud
med oss, men å være vitne til Gud som
allerede er til stede (Ap.gj. 17,23-28).
Den treenige Gud innbyr hele skaperver-
ket til Livets gjestebud, og vi ber: Livets
Gud. «Led oss til rettferdighet og fred.»

Ord i vinden
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I
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På slottet Sanssouci i Potsdam henger
et bilde malt av den kjente italienske
kunstneren Caravaggio i 1601. Det
forestiller apostelen Tomas med en
finger i såret i Jesus sin høyre side. 
I det 20. kapittel i Johannesevangeliet
står det at Jesus viste seg flere ganger
etter oppstandelsen for dem som stod
ham nær. Thomas, en av
de tolv, han som ble kalt
tvillingen, var ikke sam-
men med de andre
apostlene da Jesus kom.
«Vi har sett Herren», sa
de til ham. Men han sa:
«Dersom jeg ikke får se
naglemerkene i hendene
hans og får legge finge-
ren i dem og stikke hånden i siden
hans, kan jeg ikke tro». Åtte dager etter
dette stod Jesus med ett midt iblant
disiplene igjen. Jesus ba Tomas gjøre
det han hadde sagt. «Kom med hånden
din og stikk den i siden min.Og vær
ikke vantro, men troende!» «Min Herre
og min Gud!», sa Tomas. Jesus sier til
ham: «Fordi du har sett meg, tror du.
Salige er de som ikke ser, men likevel
tror».

Det er dette som er vår situasjon. Vi
kan ikke se verken naglemerker eller

andre kjennetegn på at Jesus er stått
opp fra de døde. Vi er ikke så «heldi-
ge» som Tomas, for å si det slik. Vi har
ikke annet enn vår tro. Mange ganger
skulle vi nok ønske at det kunne legges
fram konkrete bevis for at både Gud og
Den Hellige Ånd er såkalte realiteter
blant alle de andre realitetene i den ver-

den som omgir oss. Slik
er det ikke. Og slik vil
det nok heller ikke bli.
Troen er en gave fra
Herren, men ofte vil
troen følges av tvilens
skygge. Da kan vi ikke
annet enn be slik som i
Ronald Fangens salme:

Be for oss Herre, i vår nød at troen må
stå fast, i kors og trengsel, liv og død, i
pinsel og i plage, ja, om all verden
brast! Du Herre er selv troens grunn,
du er dens rot og mål. Du herder den i
trengsels stund. Og når vi selv er
svake, gjør du den sterk som stål. Gå,
du Guds ånd, med troens bud ti denne
jammers jord! Skap tro av trengsel,
store Gud, og si til dem som tviler at
frelst blir den som tror!

Ørn.I.

Andakten
Salige er de som ikke ser, men likevel tror
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Det nåværende menighetsråd, som vil
bli avløst etter valget denne høsten, har
disse faste medlemmene: Grethe L.
Ringstad, Britt Eli Døsvik, Mikal
Tyskø, Marianne Solbue, Jostein
Solbue, Karl Johan Dahl, Odd Døsvik
og Marit Eide Dahl. Som sokneprest er
Ola Garli  obligatorisk medlem av
rådet. I Ørland er Hanna Sødal kirke-
verge og derfor rådets sekretær. Når
saker av forvaltningsmessig karakter,
som budsjett, bygninger, anlegg og
ansettelser skal behandles er menighets-
rådet fellesråd og blir da forsterket med
en representant oppnevnt av kommu-
nen. Dagfinn Aune er kommunens
representant. De fleste med erfaring fra
offentlige organer vet at arbeidet kan gi
både positive og negative opplevelser.
Vi sendte en sms til de valgte medlem-
mene og ba dem si med en setning hva
som har vært positivt med å være med i
menighetsrådet.

Spennende og 
interessante oppgaver
I kirkeloven nevnes ansvaret menighets-
rådet og fellesrådet har. Her listes det
opp forkynnelse, diakoni, undervisning
og kirkemusikk. I tillegg kommer
ansvaret for økonomi, personell og byg-
ninger og anlegg. Alt dette ansvaret kan
ta pusten fra mange, men de som har
vært med svarer at dette har vært spen-
nende og at det har vært interessant å
bli kjent med beslutningsprosessene i
menighetsrådet. I tillegg har det vært

givende å være med på utvikle kirke-
byggene og området rundt dem.

Kirka midt i blant oss
For oss, som har fulgt med i ørlands-
samfunnet noen tiår, står det klart at
kirka som samfunnsinstitusjon har stått
og står sterkt her på Ørland. Når det i
kirkeordningsloven står at kirka skal
være ei folkekirke, er det nettopp det
den er i vår kommune. Et av medlem-
mene svarer slik: Det har vært positivt
å være med å skape en åpen og inklu-
derende kirke her på Ørlandet. Det
understrekes også at det er positivt at en
helt vanlig ørlending med sin barnetro
kan være med på å styre menighetens
arbeid. Det er heller ikke tvil om at det
kristne standpunktet er viktig i menig-
hetsrådets arbeid og at teamarbeid er et
viktig element i arbeidet. Et av svarene
oppsummerer kirkas betydning i hver-
dagen: Det har vært positivt å få være
med å gjøre en dugnad slik at menighe-
ten kan fungere til det beste for de som
måtte trenge den i livsløpet fra fødsel til
grav!

I september er det valg på nytt menig-
hetsråd. I dette nummeret av menig-
hetsbladet presenteres kandidatene. 
For dem som blir valgt ligger det inter-
essante og givende oppgaver og venter.
Da oppfordrer vi alle til å slutte opp om
valget og ønsker godt valg!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Å VÆRE MED I MENIGHETSRÅD 
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Til høsten er det kommunevalg, og da blir
det også kirkevalg. Det betyr at det er valg
på menighetsråd lokalt og bispedømmeråd
regionalt..  

Da kan alle som er medlem i Den norske
kirke, er over 15 år og bor i Ørland kom-
mune, stemme. Og alle som har stemme-
rett skal få tilsendt valgkort.
Valgdatoen er mandag 14. september og
stemmestedene er tilnærma som ved
kommunevalget på Storfosna gamle
skole, Røstad ungdomshus og Ørland råd-
hus. 
Det blir mulighet for å forhåndsstemme
på Kirkekontoret, toppetasjen Libra fra 10
.august – 11. september på hverdager kl.
10 – 14.

MENIGHETSRÅDET
Menighetsrådet skal legge til rette for at
kirken er en viktig, synlig og aktiv aktør i
lokalsamfunnet. Og det er viktig at du
gjør ditt for å påvirke hvem som kommer
inn i menighetsrådet. Det gjør du ved å
stemme.
Aktuelle saker for menighetsrådet:
• Trosopplæring
• Tilrettelegge for annet arbeid blant
konfirmanter og ungdom

• Diakoni og omsorg
• Gudstjenesteliv
• Rekruttering av frivillige

• Sang-, musikk og kulturarbeid
• Julemesse
• Høringsuttalelser
Se kandidatliste i dette bladet.

BISPEDØMMERÅDET
Det er altså to valg, som ved kommune-
valg er det også fylkestingsvalg. I kirken
er det regionale rådet bispedømmeråd,
som er for begge trøndelagsfylkene.

Hva gjør bispedømmerådet?
• Tilsetter prestene i bispedømmet
• Vedtar strategiplaner
• Sitter i Kirkemøtet, «kirkens storting»

Kirkemøtet er det øverste representative
organ i Den norske kirke. Her samles alle
bispedømmerådene i en uke hvert år for
å drøfte ulike saker om kirkens innhold
og utvikling. I perioden 2016 -–2019 får
kirkemøtet overdratt en rekke oppgaver
fra staten. Dette innebærer store og vikti-
ge saker i kommende valgperiode.

BRUK STEMMERETTEN DIN 
DEN 14. SEPTEMBER!!
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1 Lillian Drilen Uthaug 1974 metereologikonsulent
2 Karl Rædergård Grande 1949 bonde
3 Odd Døsvik Døsvika 1966 bankmann
4 Oddbjørn Ingebrigtsen Uthaug 1942 førstelektor
5 Grete Eid Johansen Ottersbo 1974 hjelpepleier
6 Karl Johan Dahl Kråkvåg 1949 bonde
7 Stine Marie Venn Røstadhaugan 1984 lærer
8 Bente Eli Halsen Skaget Storfosna 1969 servicemedarbeider
9 May Slettan Brekstad 1966 pedagog/ miljøarbeider
10 Anna Margrete Aune Brekstad 1945 pensjonist
11 Gunhild Jane Gjestad Søtvik Brekstad 1957 renholder
12 Mary Ann Hernes Ryggen 1949 husmor og pensjonist
13 Elin Tronvoll Døsvika 1985 metereolog
14 Svein Ludvig Sagfjæra Brekstad 1949 brannmester
15 Randi Kristine Bugten Uthaug 1982 butikkmedarbeider
16 Wenche-Mari Strøm Grønning Uthaug 1948 lærer
17 Olaf Einar Vik Vik 1958 bonde
18 Ketil Bakken Flatneset 1977 kokk
19 Trond Amundsveen Ottersbo 1948 pensjonist

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 12

14 15 16 17 18

13
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MILDE JESUS
T: Frans M. Franzén - M: Jean-Jacques Rousseau/Johann B. Cramer    

Oversettelse: Nordahl Rolfsen 1892

Milde Jesus du som sagde, 
at til deg skal barna gå,
Du som hender på dem lagde, 
ennu signer du de små.
Selv du ble til Herrens tempel 
båret i din moders favn.
La meg minnes ditt eksempel 
når jeg minnes om ditt navn.

Du til dåpen lot meg kalle, 
da jeg var en liten knopp. 
Skal jeg visne? Skal jeg falle? 
Hjelp meg du å vokse opp! 
Hjelp meg du å tidlig lære 
og å elske Herrens ord, 
så engang blant dine kjære, 
jeg kan knele ved ditt bord!

Min salme

Den salmen som umiddelbart «datt ned i hodet» mitt, var Milde Jesus. Den
mener jeg var den første vi lærte utenat på skolen i første klasse, og vi sang
den hver morgen ved skolestart. Dette var på Kråkvåg skole på slutten av 60-
tallet.

Jeg utfordrer vår neste ordførerkandidat fra SP, Finn Olav Odde.

Hallgeir Grøntvedt

Når jeg så skal ut i verden, 
aldri jeg alene er; 
villgress vokser titt på ferden, 
men du ser hva jeg ei ser.  
La meg gå min gang til gammen 
all min tid for far og mor, 
la oss bli i himlen sammen, 
vi som var det her på jord!



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side   13

ORGANISASJON 
Menighetsrådet har til 
sammen hatt 7 møter og
behandlet i alt 36 saker. 
I tillegg kommer 20 felles-
rådssaker. 

PERSONALE
Ørland menighetsråd har
arbeids giver ansvar for ni an -
satte og engasjerte, det utgjør
vel 4 årsverk.

Menighetsrådet har i 2014 ikke hatt
noe utskifting i staben og har medar-
beidere som ivaretar arbeidsoppgavene
på en god og selvstendig måte.
I tillegg betjenes menigheten med 1,5
statlige prestestillinger. Ole Thomas
Bientie Reiten startet i august i kapel-
lan-stillinga som vi deler med Bjugn.
Kapellanen ble innsatt i tjenesten i
Hegvik kirke 14.september.

ÅRETS STORE BEGIVENHETER:
• Grunnlovsjubileet, 200-årsjubileum

for grunnloven 
• Bispevisitasen

Grunnlovsjubileet ble markert ved
gudstjenesten i Ørland kirke 23. febru-
ar. Ørland kirke var valgkirke i 1814.
Derfor fikk Ørland menighet en plakett
til å sette utvendig på kirka, som fortel-

ler at det er en valgkirke, og kopi av
utsendelsesdokumentet fra 1814.
Dokumentet er innrammet og henger 
i våpenhuset. Gavene ble gitt av Riks -
antikvar og Riksarkivar.

Bispevisitasen foregikk 22.-26. okto-
ber. Visitasen var felles for Ørland og
Bjugn. Dermed ble en del aktiviteter
holdt sammen og noe hver for seg i
kommunene. Samling for ansatte og
menighetsråd ble holdt felles for begge
menighetene. Likedan var det samling
for alle som er frivillige medarbeidere 
i de to menighetene. En bispevisitas
har en del bestemte aktiviteter, blant
dem at menighetsråd, sokneprest og
kirkeverge skal skrive rapporter om
tingenes tilstand i menigheten. Og at
prosten er på befaring på kirker, kirke-
gårder og kontor i god tid før visitasen.

Utdrag av årsmelding for 
ØRLAND MENIGHET 2014

Fra bispevisitasen, menighetsrådene i Bjugn og Ørland, med biskop, kulturrådgiver 
og prost
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Foruten biskopen var en rådgiver fra
bispekontoret og prosten med i bisko-
pens følge. Det var fine møter med
ansatte og menighetsråd. Biskopen
møtte også palliativt team på sykehei-
men og en skoleklasse fra Hårberg
skole. Han møtte også noen fra
«Støygruppa», de som er berørt av fly-
støy fra den nye kampflybasen. Dette
møtet gjorde sterkt inntrykk på bisko-
pen. Det var også møte med ledelsen i
Ørland kommune. Ellers var det guds-
tjenester, en i Jøssund kirke på kvelds-
tid, og visitas-gudstjenesta var i Ørland
kirke, med middag og biskopens visi-
tasforedrag etterpå.

KIRKER OG KIRKEGÅRDER
Driftsmessig har dette vært et normalår
med gjennomsnittlig antall begravelser.
Arbeidet med å fjerne gamle gravmo-
numenter fortsatte også i 2014.
Rundt kirken og bårehuset ble det fort-
satt med uttynning av de største trærne. 

Renhold i Ørland kirke
Det som er mest utfordrende ved job-
ben er å komme til på vanskelige plas-
ser og i høyden. Lysforholdene ble
bedre etter at det ble nye lys i kirka
Arbeidsforholdene er ellers greie og
blir utført etter behov.

Musikk i Ørland menighet
Instrumentene fungerer tilfreds -
stillende.
Innføringen av den nye salmeboka og
de små forandringene i liturgien som vi

har fått, har gått greit. Det er stadig
vanskeligere å samle sangere (kor) til
deltagelse i kirka.                                                                                     

TROSOPPLÆRINGA
Tårnagenthelg for 8-åringer, 4-årsbok
og Lys Våken-overnatting for 10-åring-
er i kirken ble gjennomført etter stort
sett samme opplegg som tidligere.

Babysang, Småbarnstrall og
Krøllekveld for 2-åringer
Eva N. Garli har som frivillig medar-
beider, delvis sammen med andre,
gjennomført samlinger for disse.

Julevandring i Ørland kirke for barne-
hagene ble gjennomført i desember.
Trosopplæringsutvalget har hatt noen
møter for å arbeide med planen.

KIRKELIGE HANDLINGER
Dåp, gudstjenester, konfirmantunder-
visning, vielser og begravelser utføres
stort sett etter samme mønster som tid-
ligere. 

ANDRE  AKTIVITETER 
«Sjømannskirke»
Fra mars og ut året ble det arrangert
«Sjømannskirke» på kirkekontoret, en
gang pr. måned. En frivillig medar -
beider lager vaffelrøre og kommer og
steker den. Så kokes det kaffe og fra
11-13 er det åpent hus med kaffe og
vafler og uformell prat. Oppslutningen
øker, det har vært mellom 30-40 perso-
ner de siste gangene.
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Menighetsbladet,
Kirkeutvalget på Storfosna
og Kråkvåg og Ørland 
blomsterfond fungerer fortsatt
godt med sine forskjellige
oppgaver.

Åpen kirke og Juletrefesten
ble gjennomført også i 2014.
Antall besøkende er ganske
lavt. 

Julemessa. Brutto-inntekten på årets
messe ble kr. 92.887. 20% av nettoen
går til menighetens misjonsprosjekt på
Madagaskar. Nytt av året var at vi
hadde besøk av to misjonsdamer fra
NMS (Det Norske Misjonsselskap),
som solgte varer fra misjonsland. Dette
var et fint innslag. Det ble også
gjennomført et nytt lotteri, tårnkake-
lotteri. Det ble godt mottatt.  

REFORMASJONS-PROSJEKTET
AUSTRÅTT 1537
Nytt av året i arbeidet med reforma-
sjonprosjektet var planting av et tre ved
Ørland kirke og anlegg av et blomster-
bed som en Luther-rose. 

ULØNNA MEDARBEIDERE
Foruten ansatte er det mange frivillige

medarbeidere som tar stort ansvar med
Menighetsbladet, Ørland Blomsterfond,
Åpen kirke, julemessa, blomsterhilsen,
samling med trosopplæringa og andre
oppgaver. Frivillig engasjement er en
del av kirkens vesen og må aldri gå
tapt. Behovet for ulønna medarbeidere
øker. 

ØKONOMI
Fellesrådet
Tilskuddet fra Ørland kommune i 2014
ble økt etter vanlig prisøkning. 
Ferdig regnskapet viser et merforbruk
(underskudd) på kr. 23.390.

Menighetsrådet
Menighetsrådets økonomi bygger på
ofringer og julemessa. Resultatet ble et
merforbruk (underskudd) på kr. 7.536.

Ørland den 18. mai 2015

Hele årsmeldinga med vedlegg om Reformasjonsprosjektet fås på kirkekontoret.

Britt Eli Døsvik
MR leder  

Hanna Sødal
kirkeverge/daglig leder
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
8.03.15
Frida Ratdal
Savannah Linneah Neverås Ulriksborg
(Hegvik kirke)

22.03.15
Daniel Berg Jensen
Victor Vollen
Kristian Jenssen
Mats-Emiil Myrhaug Hansen

29.03.15
Even Garten
Emil Garten
Johan Bugten Einan
Erika Leirbakk Ledsaak

5.04.15
Oliver Haugen Hernes
Ninea Næristorp Haaker

12.04.15
Benjamin Diljit Sidhu
Ole Martin Sem
Loke Andreas Ervik Olden

26.04.15
Erika Sletten Kjerringvåg (Ilen kirke)

9.05.15
Simon Kristensen

24.05.15
Filip Rosenlund Markussen
Marthe Aasen Lillerud
Silje Elise Vesthagen

DØPTE
31.05.15
Hedda Rosenlund Berg
Aleksander Knutsen Nordvik
Milian Hvitsand Ingebrigtsen
Emine Sørensen

VIGDE
11.04.15
Khwaneruethai Pinsomboon
og Tore Normann Skogstad

23.05.15
Margaret Thesen
og Jørg Høyland
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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

� HJEM OG KIRKE �
DØDE
Marit Kristine Sagflaat
f.11.10.31, d.22.01.15

Ragnhild Bykvist
f.30.05.30, d.14.03.15

Mildrid Hovde
f.13.01.17, d.15.03.15

Kristmar Målfrid Bugten
f.28.03.15, d.03.04.15

Aslaug Oliva Skaret
f.20.04.32, d.09.04.15

Lida Skogen
f.06.12.63, d.12.04.15

Odd Steinar Rønne
f.02.04.52, d.30.04.15

Bjørn Kvande Hjellnes
f.01.07.50, d.03.05.15

Arnfinn Lund
f.09.03.26, d.09.05.15

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

Magne Åberg

Ragna Guldteig

Ole Garten

Kåre Kløften

Kjellaug Rømo

Mildrid Hovde

Kristmar Bukten

Aslaug Skaret
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God sommer!

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 
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Menighetens årsmøte ble arrangert på kirkekontoret
den 21. mai med 18 deltakere. Årsmeldinga kom-
mer et annet sted i bladet. Regnskapet ble også
godkjent.

Diakonstillinga er enda ikke utlyst. Vi venter på
avklaring fra Bjugn som vi skal dele stillinga med.
Når det gjelder utvidelsen av kirkegården har
Ørland kommune nå tatt over de videre samtalene
med Forsvarsbygg, som har gjort innsigelse mot
den stadfestede reguleringsplanen.

Nytt fra Menighetsrådet

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

Årets fasteaksjon innbrakte 58.453 kroner.
Det er NY REKORD og kjempebra! Stor takk
til konfirmantene, foreldre – og andre gode
hjelpere for det beste resultatet vi noen gang
har hatt på Ørland. Takk også til alle som
gav!

Fasteaksjon
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Bygging av nytt sakresti til Ørland kirke er i full gang. Det er bygg-
mester Olaf Skaret som bygger, og vi håper det må stå ferdig i løpet av
sommeren. Mens byggingen pågår får vi forsøke å greie oss som best
vi kan uten sakresti. Vi er så heldige å ha kirketjenerens kontor bak
bårehuset som midlertidig dåps-sakresti. Vannet til det nye sakrestiet
får vi ikke ført fram før til høsten da vannverkets folk har hendene
fulle på andre kanter av bygda. Jeg nevner at det nå foreligger plan for
oppretting av støttene på den del av kirkegården som kalles for «den
nye kirkegård». Da mange allerede har begynt å stelle på gravene sine
her, vil vi vente til høsten med å ta fatt på dette arbeide. Vi ber om at
folk må være forståelsesfulle når vi begynner å rette opp støttene etter
fylkesgartnerens plan. Slik det nå er, er det ikke pent, og alle parter vil
stå seg på å få denne del av kirkegården vår ordnet opp. Hans Stuanes
vil forestå dettte arbeide.

Grande Israelmisjonsforening er 100 år.
Den er kretsens eldste forening som ble stiftet av daværende stiftska-
pellan, den senere så kjente biskop Laache i 1865. Jubileet vil bli feiret
23. august med gudstjeneste i Ørland kirke og fest i Grande bedehus
om kvelden kl. 20.00. Til jubileet kommer utsendinger både fra
Israelsmisjonens landsstyre og kretsstyre. Kretssekretær Gunnes deltar
også. Formann for foreningen i jubileumsåret er fru Magnhild
Rædergaard. Vi håper på god oppslutning om dette jubileet.

Nr. 5-6. 25. årg.Juni - Juli - August 1965.

FRA MENIGHETSLIVET
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FOREDRAG PÅ AUSTRÅTT

Den 16. august 2015 arrangerer Austråttborgen
foredragsdag. Gjennom en rekke ulike fore -
lesninger vil våre besøkende få et dypdykk i
borgens kunst, arkitektur og historie. 

Foredragsdagen begynner klokken 11:00 med
at kunsthistoriker Line R. Wikan foreleser om 
de middelalderske treskulpturene i Austrått -
kapellet. 

Dagen avsluttes med gudstjeneste v/Ole
Thomas Bientie Reiten i kapellet klokken 16:00.

Fullstendig program vil publiseres på Austråttborgens hjemmeside innen 1. juli:
nkim.no/austratt<http://nkim.no/austratt>.
Foredragsdagen arrangeres av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i samarbeid med
Ørland menighet.

«Min første» sokneprest var Per
Sveaas. En gang kom vi om bord i
«Munken» på vei heim etter ei guds -
tjeneste på Storfosna. Sveaas marsjerte
rett bort til pengeautomaten, slo inn ei
krone, og ut kom sju kroner, som var
prisen på en personbillett.

«Flaks!», sa jeg. «Flaks?!», svarte han.
«Ja, gjør det en gang til da!», sa jeg
utfordrende.

Nå var alles blikk rettet mot oss og de
reisende ventet spent på prestens neste
trekk.

«Nei, jeg skulle bare ha penger til 
billetten jeg», svarte han og slang 
seg ned på en benk i salongen.

«organisten»

Prestehistorier fra Ørland
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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!



I artikkel 18 i FNs verdenserklæring om
menneskeretter, enstemmig vedtatt i FN
står det: Enhver har rett til tanke-, sam-
vittighets- og religionsfrihet. Denne rett
omfatter frihet til å skifte religion eller
tro, og frihet til, enten alene eller sam-
men med andre, offentlig eller privat, å gi
uttrykk for sin religion eller tro gjennom
undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritu-
aler. (8 land, deriblant Saudi-Arabia
avholdt seg fra å stemme.)

Nå skjer det så mye borgerkrig og forføl-
gelse i stadig flere land at det blir vanske-
lig å velge hva en skal trekke fram.
Kultur og religion er svært sentralt i mye
av det vonde som skjer, både fra myndig-
heter og på det lokale plan.

I mange land i Midtøsten og i Nord-
Afrika er det muslimer som er i flertall
og som gjør grusomme ting mot kristne.

I Sri Lanka og i Myanmar er det budd-
histnasjonalister som diskriminerer,
undertrykker og fordriver annerledes tro-
ende, især muslimer, og i India er det
sterke hindunasjonalistiske bevegelser
som gjør det samme, både mot kristne og
muslimer. I Russland, med kristen orto-
doks kirke, og i noen av de tidligere
Sovjetrepublikkene, er det også til dels
sterke restriksjoner på trossamfunn. 

Tidligere var det i land med ateistisk
styre, slik som Sovjet, Kina, Nord-
Vietnam og Nord-Korea, Cuba og Laos,
en kunne lese om slike forfølgelser, men
nå er det altså blitt kjent at det skjer vold-
somme overgrep mot enkeltmennesker
og folkegrupper også i mange andre land.

Tilslutt to eksempler på hvor viktig troen
er i menneskers liv: 23. januar ble pastor
Joshua Adah, som brakte skole, helse og
klær til tusenvis av fattige i Nigeria, bru-
talt drept av ekstremister. Hans siste bud-
skap til menigheten sin, postet på Face -
book 2 mnd. før, var: «Ikke gi opp, uan-
sett hva som møter dere.»

I januar ble 20 fattige koptiske gjestear-
beidere fra Minyaprovinsen, sør i Egypt,
tatt til fange av ISIS i Libya. I februar ble
de ført langs en strand, der de ble henret-
tet ved halshogging.

Sammen med dem var en mann fra Chad
som ikke var kristen da han ble tatt til
fange. Han bestemte seg for å bli en kris-
ten da han opplevde kameratenes tro, og
da terroristene forsøkte å få ham til å for-
nekte troen, sa han: «Deres Gud er min
Gud.» Dermed ble også han halshogd.

B.G.

Retten til å skifte tro
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Pastor Adah etterlot seg kone og to barn

Mannen fra Chad. De går rolige og verdige i døden
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Torsdag 16. april fra kl. 17-19 hadde vi
trosopplærings-samling i Ørland kirke.
Denne gang var det for barna som skal
begynne på skolen.

Temaet hvert år på dette tiltaket er
«Jesus som venn», og vi leser en bibel-
fortelling om Sakkeus. Sakkeus var upo-
pulær, fordi han krevde mer skatt enn
han skulle, og stakk pengene i egen
lomme. Men Sakkeus var nysgjerrig på
hvem Jesus var, han var så liten, så da
Jesus kom gående, måtte han klatre opp
i et tre for å se Jesus. Sakkeus ble venn
med Jesus, og angret på at han hadde tatt
penger fra folk. Så han betalte tilbake,
og gjorde opp for seg. Vi snakket om
vennskap, det å få nye venner når skolen
starter.

DÅPEN er også et tema på førskole-
samlingen, og vi sammenliknet dåps-
kjole, konfirmantkappe og prestekjole. 
• Dåpskjolen er ofte hvit. Hvitfargen

symboliserer renhet. Den er lang - et
symbol på at vi kan vokse i troen. 

• Konfirmantkappen og prestekjolen
er også hvite og lange.

• Dåpsluen symboliserer «troens
hjelm» – et symbol for at barnet er
beskyttet av Gud.

I år kom samlingen rett etter påske, så vi
valgte å snakke litt om påska også.
Menigheten har kjøpt inn en «påske -
vandringsduk», som rulles ut i midt-
gangen i kirka. Den er 22 meter lang og
1 meter bred, og er en slags voksduk

med bilder og symboler fra palmesøndag
til 1. påske dag. Duken viser både palme-
blader, korset, nagler og gledens symbol
etter oppstandelsen; påskeliljer. Barna
fikk både lukte og smake på brød kry-
dret med rosmarin. Påskelammet er ofte
krydret med rosmarin, så rosmarin blir
en slags «påskelukt». 

Togbane, tegning og lek hører også med
til førskole-samlingen, og vi avsluttet
med et kveldsmåltid.

Søndag deltok barna på gudstjeneste,
Olav Vestbøstad var vikar-prest denne
søndagen. De fikk 6-årsboken sin, «Tre 
i et tre». 17 barn deltok til sammen på
begge dagene. 

Takk til barna og de voksne som gjorde
samlingen til en fin opplevelse i kirka
vår!

Anne Mari, trosopplæringsleder.

FØRSKOLESAMLING I ØRLAND KIRKE 2015

4-ÅRINGENE
Neste trosopplærings-samling for
barn blir når 4-åringene skal få sin
kirkebok. Det blir samtidig med
Høst-takkefesten i kirken vår, og
gudstjenesten er planlagt til 27. sep-
tember. Da håper vi at vi får hjelp av
4-åringene til å pynte i kirka! 

Dere vil få brev i posten når det 
nærmer seg!
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FØRSKOLESAMLING
Engasjerte barn fikk 
ta hele kirkerommet 
i bruk. Flotte dager!

FØRSKOLESAMLING
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem.

Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og

talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folke-

slag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å

holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». 

Matt 28, 16-20  Misjonsbefalingen
Velkommen til kirke!

14. juni - 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 kystlag.
Takkoffer til Ørland menighet

21. juni - 4. søndag i treenighetstiden - Matt 16,24–27 - Å følge etter Jesus
Storfosna kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten. 

Nattverd. Takkoffer til Kirkeutvalget

28. juni - 5. søndag i treenighetstiden - Matt 7,21–29 - Huset på fjell
Austrått kapell kl. 11.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten.

Takkoffer til Norges Kristelige Studentforbund

5. juli - Aposteldagen / 6. s. i treenighetstiden - Matt 16,13–20 - Peters bekjennelse
Ingen gudstjeneste i Ørland. - Se Bjugn

12. juli - 7. søndag i treenighetstiden - Luk 19,1–10 - Sakkeus
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Nattverd.

Takkoffer til Menighetsarbeidet i Ørland

19. juli - 8. søndag i treenighetstiden - Mark 12,37b–44 - Enkens gave
Austrått kapell kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Takkoffer til Kristent Interkulturelt arbeid
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26. juli - 9. søndag i treenighetstiden - Joh 8,2–11 -  Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd
Ingen gudstjeneste i Ørland. - Se Bjugn.

2. august - 10. søn. i treenighetstiden - Matt 18,21–35 - Den ubarmhjertige medtjener
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved student Martin Tjelle. Nattverd.

Takkoffer til Normisjon

9. august -  11. søndag i treenighetstiden - Mark 2,23–28 - Jesus og sabbaten
Ingen gudstjeneste i Ørland. - Se Bjugn

Kystkulturdagene i Lysøysund. Gudstjeneste kl. 11 ved sokneprest Åslaug Elvebakk.

16. august - 12. søndag i treenighetstiden - Luk 8,1–3 - Kvinner som fulgte Jesus
Hegvik kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten.
Austrått kapell kl. 16.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten.

Merk tiden! Takkoffer til Menighetsarbeidet i Ørland

23. august - 13. søndag i treenighetstiden - Luk 12,41–48 - En tro og klok forvalter
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

50-årskonfirmanter. Takkoffer til Ørland Blomsterfond

30. august -  Vingårdssøn. / 14. s. i treenighetstiden - Luk 17,7–10 - Uverdige tjenere
Storfosna kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Nattverd.

Ved bra vær: Vi sykler til kirke.
Takkoffer til Sjømannskirken
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Førskolesamling 
6-åringene fikk utdelt boken «Tre i et tre» 

under gudstjenesten.
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