
Foto: Marit Eide Dahl

Norge, Norge,
blånende opp av det grågrønne hav,

øer omkring som fugle-unger,
fjorde i tunger

innover dit hvor det stilner av.

Bjørnstjerne Bjørnson 

God sommer!
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� REDAKSJONELT �

«De gode gjerninger redder verden»

De aller siste ordene Bjørnstjerne Bjørnson skrev var de som er gjengitt i
overskriften. Bjørnson kom til Paris for å gjennomgå en slags elektrotera-
pi, som var på mote, men som ikke hadde noen behandlende effekt.
Bjørnson døde i Paris 26. april 1910. Da Bjørnstjerne Bjørnson lå på
dødsleiet i Hotell Wagram, fikk han en dag lest høyt for seg en avisnotis
om noen fattige, polske arbeiderkvinner.

Arbeiderkvinnene hadde startet en innsamlingsaksjon til kolleger som var
enda verre stilt enn dem selv. Bjørnson reagerte bjørnsonsk og sa at de måtte
takkes! Hans takk skulle være et dikt til dem! Han rakk ikke mer enn over-
skriften før hånda sank ned: «De gode gjerninger redder verden. Tilegnet de
polske fabrikpiger.» Blant flere folkegrupper i Europa er Bjørnson en helt. 

Det er ikke dikteren som sådan som har heltestatus, men det er medmennes-
ket Bjørnson som tok de svakes parti. Det er ikke selvsagt å ta den svakes
eller de svakes parti. Det er langt lettere å være på parti med dem som
undertrykker andre. Undertrykkingen skjer i skolegården, på arbeidsplassen,
i lokalsamfunnet og i storsamfunnet. De gode gjerninger i det daglige består
i å stå opp for den som er svak. Den kjente legen og professoren Per
Fuggelli sier i et avis-intervju om livets siste fase (hans egen) at han ikke
tror på Gud, men at Jesus har vært hans helt så lenge han har levd. «Jesus
var et ytterliggående godt menneske», sier Fuggeli. «Jesus står for alt vi bør
strebe mot.» Det er ingen i verdenshistorien som til de grader tok de svakes
parti som Jesus. Det er mange beretninger om det i evangeliene. Som kristne
er det en klar utfordring å hjelpe dem som er svakere enn oss både i vår
umiddelbare nærhet, nasjonalt og internasjonalt!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Vi fire i  redaksjonen ønsker dere alle en kjempefin sommer med både
hvile og gode opplevelser!



Åpen kirke
Også i år vil vi ha Åpen kirke i Ørland
kirke, 4.– 29. juli, mandag til fredag 
kl. 11–15. Da er kirka åpen og de som
vil kan komme inn, bare sitte ned eller
gå en runde og se seg om. Det vil være 
kirkeverter der.

Redskapshus
Det gamle redskapshuset på Ørland 
kirkegård skal erstattes av et nytt, som
skal plasseres i tuftene av det gamle
prestegårdsfjøset. 

Arbeidet med bygginga av huset starter
i disse dager.

Ny heimeside
Ørland menighet har fått ny heimeside
på internett, takket være iherdig innsats
fra flere medarbeidere. Adressen er
www.kirken.no/orland

Ny kirkeverge
Hanna Sødal har sagt opp stillinga som
kirkeverge for å bli pensjonist. Det har
meldt seg fire søkere. Ansettelse ble
gjort på menighetsrådsmøte 25. mai.  

AV INNHOLDET:

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

Ord i vinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 6–7

Lev livet – livet ut . . . . . . . . . . . . s. 9

Med musikken i sentrum s. 12–13

Utdrag fra årsmelding. . . . s. 14–15

Å være diakon . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20–21

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

�
Foto:

Ståle Arne Vansvik
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MiG Tautra 2016
28. – 31. juli  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 
Sommerleir Mjuklia
Mjuklia - 29. juni–5. 3. juli 
Friluftsvukku 1 • 9-13 år
IMI Stølen, Oppdal - 27. juni - 1. juli
Friluftsvukku 2 • 12-15 år
IMI Stølen, Oppdal - 8. -11. august
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For noen år siden arbeidet jeg med 
folkehelse for Fosen Regionråd. I den
anledning leide en gjeng fra noen
fosenkommuner buss for å dra på kurs
til Lucky Næroset – «stedet med liv og
lyst». Poenget med det jeg nå skal for-
telle, har for så vidt ikke noe med vår
deltagelse på «komframsen» (det er det
de kaller det) å gjøre. Poenget ligger i
noe som skjedde siden.

Ganske tilfeldig møtte jeg flere år etterpå
– en sen kveld på en restaurant - en av
de som hadde deltatt på kurset sammen
med meg. Da han så meg denne kvelden,
kom han bort til meg og sa: - Du Ola,
jeg følte meg så trygg på den turen til
Lucky Næroset. Det er ganske rart, men
grunnen var at du var med. Du var på
en måte presten vår.

Det kan være mange forestillinger knyt-
tet til presten. Ofte bunner det i ganske
irrasjonelle ting – noe som kan gi seg
utslag i morsomme kommentarer som
«du trenger vel ikke bruke båt du som er
prest», eller at presten får skyld og
ansvar for været – enten det er godt eller
dårlig.

Vaktrommet
Ganske ofte blir presten bedt om å
komme på besøk til sykehjemmet. En
sein kveld, mens jeg var sokneprest i
Rindal på Nordmøre, var bestillingen fra
vaktrommet: - Vi har en som er urolig,
kan du komme?

Jeg tok turen. Vel ankommet det gjel-
dende rommet, tok jeg fram salmeboka
og sang et par av de gamle salmene, før
jeg bad Fader vår og lyste velsignelsen.

Dagen etter fikk jeg telefon fra bestyre-
ren. Hun spurte: - Hva gjorde du på
sykehjemmet i går? Jeg ble litt bekymret
for om jeg hadde gjort noe galt. Men
hun sier: - På rapporten i dag ble det
sagt at det var ei uvanlig rolig natt. Flere
hadde hørt salmesangen, og følte på
tryggheten i tonene fra prestens stemme.

Dette handler ikke om presten som per-
son, men om det han representerer i vår
kultur. Fremdeles. Merkelig nok, kan vi
si, fordi vi lever i en tvetydig tid, der
mange er religiøst interessert, men sam-
tidig svært kritisk til prest, kirke og kris-
tendom – i hvert fall får vi inntrykk av
det gjennom media.

Uten kirke
Kan du tenke deg et bilde av Brekstad
eller Storfosna der kirkehuset er borte?
De fleste ville se på det som et stort tap.
Kirkehuset peker ut over seg selv. Det
representerer minner om viktige hen-
delser av glede og sorg i en familie, og
binder generasjonene sammen. Det
representerer aktivitet, trosutøvelse, bar-
nearbeid og tensing. Det minner om
store fester, der Horsen bare blir et lite
bølge skvulp i sammenligning, fester
knyttet til jubileer, korfestivaler, høytids-
dager, kulturuker og misjon. Og selv om

Var Jesus et bymenneske?



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side   7

kirkegården prinsipielt sett i dag er å
betrakte som en nøytral gravplass, er den
i manges bevissthet et sted der håp er
fremtredende.

I hele Norge er fremdeles prest og andre
ansatte på kirkekontor, menighetsråd og
mange frivillige i grender og tettsteder,
stadig og vedvarende i våken tilstand
med ett formål for øye – bygdas eller
byens beste. Og vi kan si det hos oss i
Ørland også: Noen ber for byen. Vær
trygg på det.

Byvandring
Det hender seg jeg tar enkelte konfir-
mantgrupper med på byvandring – på
Brekstad. Stoppestedene er ikke turist -
attraksjoner og «gammelkiosken». Men
det er steder som har betydning for hvor-
dan vi har det hos oss. På hvert stoppe-
sted synger vi en salme og ber en bønn.
Her er utdrag av bønnene presten og
konfirmantene ber:

Ved avgang fra Ørland kirke:
«Når vi nå skal gå på veiene på
Brekstad, har vi våre tanker vendt mot
deg, du himmelske Far. Og vi tenker på
alle som bor her hos oss. Vi er forskjelli-
ge og lever i din mangfoldige verden.
Alt liv er elsket av deg. Gjennom verden
og gjennom oss strømmer din livgivende
pust. Hjelp oss alle å være et redskap for
din kjærlighet, slik at gode tanker og
gode handlinger følger der vi går og der
vi lever.»

Ved sykehjemmet:
«… Vi tenker i dag spesielt på dem vi
kjenner som er syke; en bestemor/olde-
mor, bestefar/oldefar, eller yngre men-
nesker som har det vanskelig på grunn
av sykdom eller ulykker ..»

Ved Ørland rådhus:
«… Vi ber for politiske organer, for
planarbeid og for alt som gjøres i vår tid
for å gjøre bygdene våre til gode steder å
leve i …»

Ved trafikkterminalen:
«… Måtte vi alle være hensynsfulle mot
hverandre i trafikken. Gi oss mot til å si
fra hvis noen kjører uforsvarlig når vi
sitter på …»

Utenfor butikksenter:
«… Herre, vi har det godt i landet vårt.
Takk for at vi har alt vi trenger for å
leve. Vi ber for de sultne i verden, og gi
oss alle å hjelpe der vi ser at det trengs
…»

Ord i vinden
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I
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Har du tenkt på alt som du har i hen-
dene dine i løpet av en dag? Det er en
hel masse som bæres i hendene hver
eneste dag. Til tider har vi det veldig
travelt og vi har mer nok å gjøre. Vi
sier at vi «vi har hendene fulle og vel
så det». Vi bruker også mye tid på å
bære babyer og små barn før de har
lært å gå. Og så bærer vi barna fram til
døpefonten. De små barna hviler trygt
og godt i foreldrenes armer helt uvi-
tende om hva som skjer i dåpen. Vi for-
eldre passer på våre barn fra de er født
og til de blir store nok til å klare seg
selv. Hvis et barn blir bortskjemt eller
lite selvstendig, kan det vel se ut som
om vi foreldre har båret barna litt for
lenge. Vi som er kristne, trenger også å
bli båret. Jeg kjenner at det er godt å

være i Guds sterke armer. Det er godt å
ha en trygg havn å søke tilflukt i når
livet føles vanskelig og alt virker håp-
løst. Jeg er i Herrens hender i alt som
skjer med meg. Det er alltid godt å
tenke på det. Ja,-  hele mitt liv har jeg
valgt å legge i Herrens hender. Vi kan
også bære hverandre i form av bønn
når vi tar andre med i våre bønner.  En
sterk tro på Guds omsorg bærer deg
gjennom livets gleder og sorger. Det er
viktig med nok hvile og ro. Det siste
som skjer med oss er at vi bæres ut av
kirken i en hvit kiste til vårt siste hvile-
sted. Da får vi hvile i fred, for Jesus
sier: Kom til meg alle dere som strever
og har tungt å bære.

Mona Helen Fremstad

Andakten
Guds sterke armer

I dine hender, Fader blid,

jeg legger nå til evig tid

min sjel og hva jeg er og har,

ta du det alt i ditt forvar!

Det er min tro, o Fader blid,                      

i den jeg lever all min tid.

Ifra ditt barn du aldri vik,

så jeg kan arve himmerik!

Norsk salmebok 409 
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Den 7. april i år av det Kick-off for
livsglede på Ørland sykehjem. Rettere
sagt var det kick-off for at sykehjemmet
går inn i en prosess for å bli sertifisert
som Livsgledesykehjem. Stiftelsen
«Livsglede for eldre» ble etablert i
2005 av sykepleiestudenter som så
behovet for å skape mer aktivitet og
glede i eldreomsorgen. Det er innført en
sertifiseringsordning for å bli godkjent
som Livsgledesykehjem som innebærer
at flere kriterier må innfries. Ørland
sykehjem blir det første i Fosen med en
slik sertifisering.

Frivillighet en viktig forutsetning
Enhetsleder Karen Rasch Aune på
sykehjemmet sier at samarbeidet med
bedrifter, skoler organisasjoner og
enkeltmennesker i lokalsamfunnet er en
forutsetning for at arbeidet skal lykkes.
En viktig forutsetning for livsglede er  å
ha kontakt med andre mennesker.
Foreninger kan for eksempel invitere
grupper av eldre på tur eller barnehager
kan komme på besøk. Det er så mange
muligheter for frivillig innsats på et
sykehjem. Et poeng her er at det ikke er
de store tilstelningene som er det viktig-
ste. Det er kontakten med lokalsamfun-
net til hverdags som  teller mest. 

Konfirmanter og livsgledesykehjem
Prest og organist fra Ørland menighet
har jevnlige besøk på sykehjemmet og

Karen understreker at det blir sett på
som verdifullt. I tillegg kommer blom-
ster fra menigheten på runde dager.
Karen har en ide om at konfirmantene
kunne bli en kjemperessurs i livsglede-
sammenhengen. Tenk om livsglede for
eldre kunne inngå som et prosjekt i
konfirmasjonsforberedelsen. Det enkle
er ofte det beste. Konfirmanter kunne
gå en tur, trille en tur med en beboer
eller helt enkelt komme på besøk. Dette
er med på å knytte kontakt mellom
generasjonene, og kan også føre til eta-
blering av varige kontakter mellom
unge og gamle mennesker.

En klar utfordring til Ørland menighet!

I neste nummer skal vi på besøk på
sykehjemmet.

Oddbjørn Ingebrigtsen

Lev livet – livet ut!
Ørland sykehjem blir Livsglede sykehjem
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Med livet har det seg som med bilkjø-
ring. Kunsten er å unngå sammenstøt
med dem som kjører i samme gaten.
Jeg kolliderer aldri med dem som kjø-
rer i andre gater. 
Og slik er det med bilturen gjennom
livet. Det er forbausende greit med alle
de mennesker som jeg ikke behøver å
være sammen med. Det er ikke det
minste vanskelig med menneskekjær-
lighet på avstand, Men, men ulykken er
jo den at det er en del meget vanskelige
mennesker som jeg er nødt til å være
sammen med hver dag. Det er der det
knaker, både med kjærligheten og fre-
den. Folk prøver å rømme fra det hele.
Bytter arbeidssted og skifter ektefelle.
Og må sanne den gamle visen om man-
nen som ville flytte fra nissen, og nis-
sen flyttet med.

Vi kommer ikke unna vanskelighetene.
De er det egentlige i livet. De er nemlig
oppgaver. Og livets mening er at de
skal vi klare. I dette er det vi lever. Å
flykte fra det er å flykte fra livet selv.

Men hva skal jeg gjøre med disse van-
skelige menneskene? For det første:
Aksepter dem, godta dem som de
engang er. Intet er så nytteløst og så
irriterende som å gå omkring og kreve
at de andre skal være annerledes enn de
er. De er sånn, og vi må ta dem som de
er med den menneskelige bølgelengde
som de faktisk er skapt med. Jeg må
huske på det som min mor spøkefullt sa
en gang: - Alle kan ikke være like sjar-
merende som oss. Vi sliter oss bare ut
på å kreve endret hva ingen kan endre.
Slik kan vi minske trykket av den stadi-
ge irritasjon.

For det annet: Dra på leting etter de
umuliges gode sider. Noe de faktisk
kan, er flinke til. Søk kontakt med dem
der. Be dem om tjenester, så de får vise
hvor flinke de er. Finn deres positive
bølgelengde og møt dem der.
Mennesket er slik skapt at det smelter i
varme og stivner til og blir hardt i
kulde. 

Nr. 5-6. 26. årg.Juni - Juli - August 1966.

Det er med livet som med bilkjøring.
Av sokneprest Jon Johnson
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For det tredje: Vær ikke redd for å være
den som spør om råd, som ikke greier
allting på fullkommen måte. Vær villig
til å innrømme egne feil og mangler.
Det er jo ikke annet enn sannheten vi
innrømmer. Ingen av oss er fullkomne.
Hvorfor ikke like godt innrømme de
ting vi ikke greier? Det bygger opp fel-
lesskap og tillit mellom mennesker.
Intet lager så meget krig som dette at vi
setter oss på den høye hest og skal spil-
le mester. Intet skaper fred som det å
stige ned og ærlig være hva vi er:

Mennesker på ondt og godt, på sterkt
og svakt.

Under alt dette er vi i samklang med
selve tilværelsens grunn, med Gud. Han
har skapt oss til å være gode med hver-
andre. Han har satt oss inn i fellesskap
av innbyrdes avhengighet for at vi skal
lære det. Og han er nær for hånden til å
hjelpe den som prøver den gode viljes
veg.

Årets fasteaksjon innbrakte 61.200 kroner.
Det er igjen 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

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

Ola Garli, sokneprest 908 49 888
Ole Thomas Bientie Reiten, kapellan 922 13 061
Paul-André Nilsen Grande, organist 994 14 466
Larisa Margrethe Ross, diakoniarb. 72 51 40 62
Mary Irene Moen, sekretær 980 42 912
Anne Mari Bye, trosopplæringsleder 480 30 571
May Slettan, vikar trosopplæring 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
Hanna Sødal, kirkeverge, dagl. leder 480 96 849
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Bernt trenger ingen nærmere presenta-
sjon. De aller fleste, for ikke å si alle ,
kjenner musikeren, organisten, kompo-
nisten, dirigenten, arrangøren og for-
fatteren av boka «Da jeg var liten». Det
er ingen overdrivelse å si at Bernt
Gjelvold er en kulturinstitusjon i seg
selv i Ørland kommune og det var vel
fortjent at fikk kulturprisen i 2007. 
Vi tok en prat med ham heime på
Opphaug.

Musikk, musikk
Det å være eller bli musikalsk kan i
liten grad læres. Her spiller nok både
gener og sosial arv inn. For Bernt har
sikkert begge deler hatt betydning. Han
forteller at han begynte å spille gitar da
han var 13 år og var stort sett  selvlært.
Bernt er født og oppvokst på Opphaug.
Etter realskolen på Ørlandet ble det
gymnas på Trondheim katedralskole.
Det ble også tid til å starte og spille i
pop-bandet «The Lunatics» med heime-
laga plakater. Når man hadde hørt en låt
på Top-Twenty kunne man temmelig
raskt spille den i Lunatics. Det høres
enkelt  ut når Bernt forteller dette, men
det handler selvsagt om å være født
musikalsk. 
Etter examen artium stod verneplikt i

Infanteriregiment 13 for tur med videre
tjeneste på Persaunet leir i Trondheim.
Han lånte er el-orgel hos Olaf T.
Ranums musikkforetning og fikk noen
undervisningstimer med en restaurant-

musiker. På slutten av 60-tallet var det
ennå noen restauranter som hadde fast
eller mindre fast musiker. Taffel-musikk
var ikke bare et begrep, men en realitet!

Musikkstudier og mye mer
Den unge Bernt hadde nok da bestemt
seg for å studere. I første omgang ble
det eksamen filosofikum, forberedende,
på NLHT, Universitetet i Trondheim,
som det het den gangen. Man måtte
gjennom en opptaksprøve for å bli
musikkstudent på NLHT. Bernt leste
teori og det gikk helt fint, men med ett
oppdaget han der og da på Rosenborg
at det han måtte prøvespille også. En
av dem som hørte på var Per Hjort
Albertsen, kjent komponist og dirigent.
Bernt forteller at Albertsen ikke var
særlig positiv, men at de ble enig om å
gi denne unge mannen en sjanse. Det
ble mellomfag i musikk med orgel som
instrument. Han rakk også å ha privat-
timer hos organist Per Fridjof
Bonsaksen i Bakke kirke.

Etter fullførte musikkstudier ble det
både jobb som assistent i barnehage,
videre studier i matematikk, samfunns-
kunnskap og pedagogisk seminar som
kvalifiserer for undervisningsarbeid.
Dronning Mauds Minne utdannet da
som nå, barnehagelærere og hadde bruk
for Bernts kompetanse i musikk. Det
ble jobb her fram til 1980. Innimellom
hadde det blitt tid til erfaring med Ten-

Med musikken i sentrum
Organist Bernt Gjelvold slutter etter 36 år



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side   13

sing arbeid også. Det var tid
for å vende tilbake til Ørland
hvor det var en delstilling
ledig på Ørland musikkskole.

Organist, ten-sing og 
pipebank
Nærmest ved et tilfelle ble
Bernt kjent med at stillingen
som organist i Ørland kirke
var ledig. Kombinert med stil-
lingen ved musikkskolen
kunne dette bli en helstilling.
Selv om han ikke følte seg
toppkvalifisert søkte han stillingen og
fikk den! Her har han vært siden og
blitt en av grunnpillarene  i Ørlands
kulturliv. I tillegg til organistjobben var
det i de første årene stor aktivitet i både
barnegospel og Ten-sing . Bernt fortel-
ler levende fra en legendarisk bussturne
med Trøndelag Ten-sing i 1989 i
Russland og Estland med 128 deltakere.
Det som gjorde størst inntrykk på delta-
kerne var opplevelsen av en undertrykt
og fattig befolkning, takknemligheten
hos dem de møtte både for sangen og
musikken – og for bibler som de delte
ut. Etterpå ble det gjenvisitter fra
Estland. 

Det norske orgelselskap ble stiftet i
1990 og er en ideell forening som har
til formål å utbre forståelse og interesse
for orgelet og orgelbyggekunsten i
Norge. Bernt kom tidlig med i arbeidet
her og i 1997 ble Pipebanken opprettet
på Austrått gård i den tidligere fraukjel-
leren. Banken inneholder komplette
orgler og mellom 2 og 3 tusen piper

som oppbevares for salg. Bernt har
bestyrt banken fra den ble opprettet og
deltatt på mange lærerike studiereiser
arrangert av orgelselskapet sammen
med organister, orgelbyggere og andre
orgelentusiaster. Bernt understreker at
arbeidet i orgelselskapet har gitt ham
utrolig mye orgelkunnskap. I løpet av
de 36 årene som har gått har det vært
utallige oppdrag som komponist, arran-
gør og dirigent. Ørland Sangforening
dirigerte han i 21 av disse årene. 

Enhver samtale kan også leses mellom
linjene. Det betyr at det er mye som
sies uten at det egentlig er tema for
samtalen. Det kommer kanskje fram i
bisetninger eller hentydninger. Foruten
et inntrykk av et fantastisk kreativt liv
sitter jeg igjen med tre egenskaper hos
Bernt. Han er miljøbevisst, han har en
sterk sympati for dem som blir under-
trykt – øog en klar kristen tro.

Vi ønsker Bernt all lykke i årene som
kommer ! 

Oddbjørn Ingebrigtsen
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Årsmeldingen ble presentert på menig-
hetens årsmøte etter gudstjenesten 15.
mai i kirka. Her vil vi trekke fram noen 
hovedpunkter fra årsmeldingen. 

I Ørland menighet arbeider ni ansatte
og engasjerte som tilsammen utgjør fire
årsverk. Det sier seg selv at de frivilli-
ge medarbeiderne betyr veldig mye i
en levende menighet. Det gjør også
sang og musikk. Foruten orgelmusik-
ken ved gudstjenester og andre kirkeli-
ge handlinger  er innsatsen til Gospel -
koret, Ørland Sangforening, Musikk -
laget Kornetten og andre av uvurderlig
betydning i menighetens liv.

Kirkelige handlinger
Antall gjennomsnittsbesøk ved gudstje-
nester har steget i 2015. For første
gang på flere år ble det i 2015 arran-
gert julegudstjeneste for skoleelever.
Det var rektor ved ungdomsskolen som
tok initiativ til dette. Antall dåp varie-
rer fra år til år. Her var det også en
økning i 2015. Konfirmantkullet var på
51. Det ble arrangert weekend på
Mjuk lia på Berkåk. Konfirmantene del-
tok i fasteaksjonsinnsamlingen.  I 2015
var det noen færre begravelser enn i et
normalår.

Trosopplæring
Dette området rommer et spekter av
aktiviteter som Tårnagenthelg for 8-
åringer, 6-års helg, babysang, småbarns -
trall, Lys våken for 10-åringer og

adventverksted.  Oppmøtet har vært litt
varierende, men mye har vært godt
besøkt.

ANDRE AKTIVITETER:
Det organiserte diakonale arbeidet i
2015 har i hovedsak bestått i blomster-
hilsen på runde dager fra 75 år og opp-
over, besøk på sykehjemmet, godt
besøkt Sjømannskirke og fasteaksjon
for å bidra til å avhjelpe nød i verden.
Våren 2014 ble det søkt Nidaros bispe-
dømmeråd om diakonstilling.
Søknaden ble innvilget om høsten og
midler til 50% finansiering av stilling-
en ble stilt til rådighet fra 2014.Larisa
Margrethe Ross ble tilsatt som diakoni-
arbeider i desember 2015. Parallelt
med dette arbeidet ble det gjort forbe-
redelse til utarbeidelse av diakoniplan
for Ørland menighet. 

«Sjømannskirke» med 30-40 på hver
samling og tilbakemeldingene er svært
positiv. Samlingene arrangeres en tors-
dag per måned.

Ørland blomsterfond arrangerte dug-
nad, plantedag og løkdag på Ørland
kirkegård.

Menighetsbladet kom ut med fem
nummer i 2015 og distribueres til alle
husstander i Ørland. Menighetsbladet
er et viktig informasjonsorgan som
leses av mange.

Utdrag av årsmelding for 
ØRLAND MENIGHET 2015
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Kirkeutvalget på Storfosna og
Kråkvåg organiserer fortsatt kirkekaffe
og stiller som kirkeverter. 
Kirkeut valget har også funksjon som
Blomster fond.

Åpen kirke ble også gjennomført i
2015 med frivillige som vakter. 

Julemessa er et viktig sosialt treff-
punkt og inntektene er viktige for
arbeidet i menigheten. 20% av inntek-
tene går til Det Norske Misjonsselskap,
mens resten går til menighetens eget
arbeid. Det er mange frivillige medar-
beidere som gjør en kjempeinnsats  i
produksjon av salgsvarer og i gjennom-
føringen av messa .

Bibelgruppa har vært i virksomhet i
noen år og samler 8-10 deltakere
annenhver torsdag i Ørland kirke.

Juletrefesten er tradisjonell og samlet
også i 2015 folk i alle aldre.

Reformasjonsprosjektet Austrått
1537 er en del av Ørland kultursenters
satsing på historie. Ørland menighet er
representert både i faggruppa og i
komiteen for de lokale arrangementene
fram mot 500-års markeringen av
Reformasjonen. Det arrangeres årlige
fagseminarer. Fjorårets seminar hadde
tittelen «Den lutherske pilegrimen».

Julevandring i kirka for barnehage-
barn var det også i 2015.

Årsmeldingen i sin helhet kan fås ved
henvendelse til Kirkekontoret.

Oddbjørn Ingebrigtsen

Kristne fra Eritrea med egne guds-
tjenester i Ørland kirke

Eritrea er en av verdens yngste nasjoner
og blant verdens fattigste land. Siden
uavhengigheten har landet vært en
autoritær ettpartistat, der omfattende
menneskerettighetsbrudd blir begått.
Derfor er det mange som flykter fra
landet. 

For en stund siden henvendte en gruppe
på 15 kristne flyktinger fra Eritrea seg
til sokneprest Ola Garli om lån av kirka
til samlinger/ gudstjenester.  Det har
vært en prøveordning med dette fram til
nå. Så ble saken forelagt biskopen i
Nidaros og i et brev derfra  refereres
det fra biskopene foredrag på visitas i
Selbu og Tydal om en tilsvarende tema:
«… kirkerommene er universelle i sin
form og sitt arkitektoniske uttrykk», sa
biskopen. «Her vil de (flyktningene)
kjenne igjen «tegnene og symbolene»
fra kirkehusene hjemme - treenighets-
tegnet og korssymbolet. Flyktningene er
våre søsken. Kristus er alles bror».
Biskopen utfordrer alle menigheter i
Nidaros til raushet og gjestfrihet over-
for flyktninger i lokalsamfunnene!

Menighetsrådet vedtok 25. mai at 
prøveordningen med utlån til gruppen
kristne eritreere blir gjort til en perma-
nent ordning.

Oddbjørn Ingebrigtsen

Nytt fra Menighetsrådet
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
20.03.2016
Helle Bakken Island

25.03.2016
Julian Rødsjø

10.04.2016 Vefsen
Felix Alexander Martinsen

17.04.2016 
Christian Aune Grønsletten
Kamilla Andrea Johansen
Daniel Nikolai Bakken

24.04.2016
Imre Lian Nytrø

VIGDE
19.03.2016
Gunn-Elin Skogstad Nebb og
Frode Lyngvær

DØDE
Geir Bjerken
f.01.04.1965, d.25.02.2016

Ludvik Rædergård
f.08.03.2016, d.08.03.2016

Olav Ragnar Øyen
f.05.10.1936, d.08.03.2016

DØDE
Kari Selbæk
f.08.10.1959, d.20.03.2016

Roy Freddy Storvik
f.04.09.1972, d.23.03.2016

Alfred Ketil Skaufel
f.25.01.1946, d.09.04.2016

Arne Størseth
f.06.10.1936, d.10.04.2016

Meier Pedersen
f.26.05.1923, d.21.04.2016

Gunnar Aune
f.05.09.1954, d.24.04.2016

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 vil takke 
for gaver gitt i forbindelse med 
begravelsene til:

Alfred Ketil Skaufel

Meier Pedersen

Roy Freddy Storvik
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KJÆRE GUD JEG HAR DET GODT
Tekst: Margrethe Munthe - Melodi: Jacob Gerhard Meidell

Min salme

Denne salmen minner meg om da jeg var lita og overnattet hos mormor og
morfar. Mormor brukte å synge denne for meg. Jeg brukte også å synge denne
sangen til mine barn da de var små. Sender utfordringen videre til min beste
venninne Wenche Trogstad Risvik.

Marianne Solbue

Kjære Gud jeg har det godt
Takk for alt som jeg har fått
Du er god, Du holder av meg
Kjære Gud går aldri fra meg
Passer på liten og på stor
Gud bevarer far og mor
Og alle barn på jord. Amen



God sommer!
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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

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
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Søndag 13. mars ble det nye menighets-
rådet i Ørland til kirke presentert.
Ordfører Tom Myrvold hilste  til menig-
hetsrådet. I kirkebønnen denne sønda-
gen ble det også bedt for alle som har
myndighet og ansvar i samfunnet.

Dette sa ordføreren: For de fleste av oss
er vår lokale kirke og menighet viktig.
Det er her vi møter hverandre med våre
drømmer og behov, gleder og sorger. Det
er her barn og unge vokser opp og skal
finne fotfeste og retning i livet, oppleve
livsgleden og mulighetene, utvikle frem-
tidstro og håp. Det er her det kan skapes
trygge og utviklende fellesskap. Kirken
og kirkebygget ivaretar tradisjon og
representerer trygghet i livets ulike faser.
Kirken betyr både stabilitet og foran-
dring. Gudstjeneste, dåp, konfirmasjon,
bryllup og begravelse er viktige deler av
kirkens arbeid, men i tillegg er menighe-
ten et sted for aktiviteter og fellesskap,
et møtested for tro og tvil, kultur og
hverdagsspørsmål.

Menigheten består av de kirkemedlem-
mene som bor innenfor menighetsgren-
sene. Her skal alle kunne finne sin plass,
mangfoldet gir fellesskapet styrke.
Lokalmenigheten skal være et trygt fel-
lesskap med åpne relasjoner, som gir
mennesker tilhørighet og utfordrer til
medarbeiderskap og engasjement. Å sitte
i menighetsråd er et tillitsverv for de
varige verdiene. Kirken trenger engasjer-
te mennesker som vil forvalte kirkearven

og som har
visjoner og
ideer for
morgenda-
gens folke-
kirke. Det er
summen av
det lokale
engasjemen-
tet som får
hele kirke-
hjertet til å slå.
Jeg er overbevist om at vi har de beste
forutsetninger med vårt menighetsråd.
Når jeg registrerer aktiviteter som
Sjømannskirke, Sangstund på sykehjem-
met, Bibelgrupper og Tårnagenter for å
nevne noe – alle svært godt besøkt og
populære, er jeg som ordfører trygg på at
vi har et menighetsråd som utfører job-
ben sin i samsvar med de beste verdier.
Når vi i tillegg har varaordfører Finn
Olav Odde i Kirkelig fellesråd føler jeg
som ordfører at kirke og menighetsliv har
de beste forutsetninger å nære og vekke
det kristelige liv i Ørland kommune.

Min sluttappell til dere er; våg å vær
nytenkende, våg å vær utfordrende, våg
å vær selvstendig, ha tro på og stå for
egne valg – det har dere min fulle støtte
til. Forfatteren Herbjørg Wassmo sier det
ganske så presist: «mot er den ypperste
av alle menneskelige egenskaper, fordi
det er den egenskap som garanterer alle
de andre».
Lykke til med gjerningen!

Våg å være nytenkende! Våg å være utfordrende!
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Larisa Margrethe Ross startet som
diakonimedarbeider i Ørland og Bjugn
1. februar i år. Det tar tid for alle å bli
kjent med et nytt arbeidsområde og
ikke minst på stedene der arbeidet skal
foregå. For Larisa handler det om to
kommuner som i mange hensender er
temmelig like, men som også er noe
forskjellige. I samtalen med Larisa
kommer det snart fram at hun har
brukt de tre månedene hun har vært i
jobben godt. Hun har allerede skaffet
seg et godt overblikk over kommunene
og er godt i gang med å bygge nettverk
som plattform å jobbe videre ut fra.

Mangesidig utdanning og erfaring
Larisa har både en bachelorutdanning i
psykologi og en bachelor i fagområdet
ungdom, kultur og tro fra Menighets -
fakultetet. Hun har jobbet både i helse-
sektoren, i kirken, i «olja» og innenfor
sikkerhet. Innen kirka har hun jobbet
både som kateketvikar og som menig-
hetspedagog i trosopplæring i flere år. 
I tillegg til arbeidet som diakoniarbei-
der er hun styreleder i Norsk Epilepsi -
forbunds Ungdom (NEFU). Både det
og all tidligere erfaring vil sikkert
komme til nytte i utviklingen av en stil-
ling som ingen har hatt før. Det er helt
tydelig at den nytilsatte diakoniarbeide-
ren ikke er opptatt av problemer, men
av utfordringer som det finnes gode løs-
ninger på.

Målgruppene
I Ørland er målgruppene for arbeidet
ungdom og personer som har en rela-
sjon til flystasjonen, som nå etter hvert
bygges ut til kampflybase. Her gjelder
det veteraner og forsvarsfamilier som
blir sterkt berørt av det som skjer når et
familiemedlem i perioder forlater fami-
lien for å delta i ulike oppdrag langt
borte. Det kan dreie seg om både opp-
læring og mer eller mindre såkalte skar-
pe oppdrag. 

Larisa synes at det er en spennende
sammensetning av fokusområdene. Hun
sier at hun kunne lite om forsvaret før
hun kom hit, men ungdom har hun
arbeidet med siden hun var 15 år selv.
En diakon må vær god til å lytte og
være en samtalepartner når noen kom-
mer i en vanskelig situasjon. Det diako-
nale arbeidet skal ikke konkurrere med
annet omsorgsarbeid, men være et
utfyllende det til det som foregår i
offentlig regi. Dette gjelder ikke minst
forsvarsfamilier og veteraner.

En målsetting når det gjelder ungdom-
men i både Ørland og Bjugn er å skape
et felles møtepunkt for ungdom fra
begge kommuner. For Larisa er sikte-
målet relasjonsbygging mellom ung-
dom for å få til større fellesskap. Det er
viktig at det finnes voksne som er å til-
stede og som det er trygt å snakke med

Å være diakon 
er å være der mennesker trenger deg!
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om det som man ikke snakker
med «alle» om. Å treffe ung-
dommen på deres egne arenaer
og på deres egne premisser er
viktig i alt arbeid blant og for
ungdom. 

Ørland og ørlendinger
Det er alltid interessant å høre
hva innflyttere tenker om
ørlandssamfunnet. Larisa og hen-
nes kjære Gøran har kjøpt seg
bolig og er i ferd med å bli
ørlendinger som så mange før
dem gjennom at den ene er
ansatt i forsvaret. Larisa observe-
rer at Ørland er inndelt i mange
soner. Her er rød sone og gul
sone og Ramsarområder. Fly -
plassen er en sone for seg. Det
er ikke stort av kommunen som ikke er
inndelt i områder med ulike restriksjo-
ner. Hva så med møte med lokalbefolk-
ningen - ørlendingene? Larisa synes at
menneskene her er åpne og hyggelige.
Dette gjelder både naboer og dem hun
ellers treffer på butikker og andre ste-
der. Folk er både imøtekommende og
inkluderende. 

Et annet moment er at turområdene er
så nær og så bra. Larisa ser lyst på
framtida både som innbygger og som
diakoniarbeider!

*
Da ønsker vi Larisa lykke til både som
ørlending og med  arbeidsoppgavene i
framtida!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Ingen har varda den vegen
du skal gå
ut i det ukjende,
ut i det blå.

Dette er din veg.
Berre du
skal gå han. Og det er
uråd å snu.

Og ikkje vardar du vegen,
du hell.
Og vinden stryk ut ditt far
i aude fjell.

DIN VEG

Olav H. Hauge
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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
PETTERSENA

S

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



En ting er at kristne diskrimineres
som minoriteter i land der de fleste
har en annen tro. Men at også kristne
menigheter forfølger hverandre er
nesten uforståelig.

I landsbyen Mariano Matamoros i
Chiapas i Mexico har en liten gruppe
protestantiske familier, ca. 150 perso-
ner,  blitt forsøkt tvunget til å bli kato-
likker av de lokale myndighetene. De
har periodevis stengt av vannet, de har
beslaglagt jord og satt opp skilt som
sier at bare katolikker er velkomne i
landsbyen.

I januar 2015 grep delstatsmyndighe-
tene inn og fikk til en avtale om trosfri-
het og tilbakegivelse av beslaglagte
landområder, men de lokale myndighe-
tene har ikke fulgt opp dette. Tvert i
mot bestemte de at de protestantiske

familiene, som er småbønder og kjøp-
menn, ikke får lov til å selge og kjøpe
ting i landsbyen. Nye landområder ble
konfiskert, og deres matlager ble i
oktober plyndret.

Hittil har ikke sentrale myndigheter
stanset forfølgelsen.

Fra «Stefanus» ved B.G.

Det skal ikke være lett her i verden!
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En gruppe protestantiske familier opplever store 
vanskeligheter på grunn av sin tro.

I høst blir Åslaug Elvebakk pensjonist
etter mange år som trofast, samvittig-
hetsfull og arbeidsom sokneprest i
Bjugn.

Vi som har arbeidet sammen med
henne, vet også at hun har mange
humorfylte beretninger på lager. 
Her er en: På en konfirmantleir var det
en gutt som ble fasinert av stolaen
Åslaug hadde på seg under gudstjenes-

ten, og han ville vite hva den kostet.
Åslaug ville ikke fokusere på dette,
men gutten ga seg ikke. Etter ganske
mye mas ga Åslaug etter og sa: «Den
kostet 4000 kr, og så har jeg jo 4 stk.,
så da blir det 16000.»

«!!! … at du itj kjøft dæ moped i’stan
!!?

BerntG

Prestehistorier fra Ørland
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Utdrag fra referat i trosopplæringsut-
valget 06.04.2016:

«Vigdis A. Aakre, kontaktpersonen på
bispedømmekontoret, utfordra May
(under telefonsamtale mandag 4. april)
til å igangsette flere tiltak enn «bare» 
6-årssamling før sommerferia. 
Med god erfaring fra adventsverkstedet
ble vi enige om å bruke skolenes/ SFO
sin planleggingsdag onsdag 13.04.16 til
PINSEFEST. Tiltaket er foreslått til 7-
åringer, men Vigdis mente at både 7- og
8-åringene burde bli invitert dette første
året».

Så da var det bare å sende ut invitasjon
til «BURSDAGSFEST» I ØRLAND
KIRKE. Utvalgets medlemmer, Anne
Mari Bye, Solfrid Paasche og Lillian
Drilen, kom alle med gode innspill til
forberedelser og gjennomføring av 
tiltaket. En spesiell takk til Gospelkoret
som blåste opp ballonger!

Tema for samlinga ble fra
påske til pinse. Påskeduken
med sine flotte bilder og
symboler førte til undring
og gode samtaler. Luftetur
til Hårberg skole, med inn-
lagt nistepause og leik, ble
avrunda med fortellinga om
Kristi himmelfart. Tilbake i
kirka fant vi bursdagsgaven
med bøker og aktivitets-

oppgaver som symboliserte Den hellige
Ånd (som hjalp disiplene til å fortelle
om Jesus på mange forskjellige språk).

Det ble en trivelig bursdagsfest med 18
gjester og gode ledere og medhjelpere,
frivillige, foreldre, fadder/ tanter og to
ungdommer. 

May Slettan (vikar trosopplæring)

«BURSDAGSFEST» I ØRLAND KIRKE

SKOLESTARTERHELG
Søndag 19. juni får alle seksåringene tilbud om å
komme til gudstjeneste for å motta boka «Tre i
et tre». Dagen før samles de som vil, til en venn-
skapsdag i Ørland kirke. Alle døpte født i 2010,
og de med døpte foreldre, skal ha fått invitasjon
i posten. 

TA KONTAKT MED KIRKEKONTORET 
dersom dere ikke har mottatt brev.
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Halleluja!  Lovsyng Herren fra himmelen,  lov ham i det høye! Lov ham, alle hans engler,

lov ham, hele hans hær! Lov ham, sol og måne, lov ham, alle lysende stjerner! Lov ham, du

høyeste himmel! Salmenes bok 148

Velkommen til kirke!

12. juni - 4. søndag i treenighetstiden - Matt 9,35–38 - Høsten er stor
Guldteigbrygga kl. 11 Kystgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Kaffe og vafler. 
Takkoffer til Ørland menighet.

19. juni - 5. s. i treenighetstiden - Matt 18,12–18 - Sau på villspor, bror som synder
Ørland kirke kl. 11 Skolestartergudstjeneste ved kapellan Ole Thomas

Bientie Reiten og trosoppl. May Slettan. 
Takkoffer til Søndagsskolen, Trøndelag krets.

26. juni - 6. s. i treenighetstiden - Aposteldagen - Mark 3,13–19 - Jesus kaller de tolv
Austrått kapell kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Stiftelsen Signo.

3. juli - 7. s. i treenighetstiden - Mark 5,25–34 - Hun som rørte ved Jesu kappe
Kråkvåg kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Takkoffer til Misjonsalliansen.

10. juli - 8. s. i treenighetstiden - Mark 12,28–34 - Du skal elske Gud og din neste
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Ørland menighet.

17. juli - 9. s. i treenighetstiden - Luk 6,36–42 - Døm ikke
Ingen gudstjeneste i Ørland.  Jøssund kirke kl. 19.00.
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24. juli - 10. s. i treenighetstiden - Mark 11,25–26 - Far tilgir som dere
Austrått kapell: Vandregudstjeneste ved sokneprest Ola Garli og

trosoppl. May Slettan. 
Oppmøte kl. 11 ved P-plassen Karlsenget.

31. juli - 11. s. i treenighetstiden - Joh 8,31–36 - Virkelig fri
Ingen gudstjeneste i Ørland.  Bjugn kirke kl. 11.

7. august - 12. s. i treenighetstiden - Joh 4,27–30.39–43 - Kvinnen som vitnet 
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved stud. Marte Leberg.

14. august - 13. s. i treenighetstiden - Joh 15,13–17 - Jeg har satt dere til å bære frukt.
Ingen gudstjeneste i Ørland. Hegvik kirke kl. 11.

21. august - Vingårdssøn. / 14. s. i treenighetst. - Matt 19,27–30 - Forsakelse og lønn
Ørland kirke kl. 11: Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten.

50-årskonfirmanter. 
Takkoffer til Ørland Blomsterfond.
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Returadresse: 
Menighetsbladet for Ørland, Pb. 116, 7129 Brekstad

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

Avslutning for organist Bernt 
Den 24. april arrangerte Menighetsrådet avslutningsfest for Bernt i Misjons -
huset. Her ble det underholdning, takketaler, gaver og gode klemmer.

 


