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Laudate, omnes gentes, 

laudate Dominum.

Syng lovsang hele jorden, 

syng lovsang for vår Gud.

Norsk salmebok 384
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� REDAKSJONELT �
Hva vet vi om hverandre?

I februar i år skrev en meget profilert norsk politiker på facebook: «Verdikapitulasjon»
som overskrift. Han hadde funnet et bilde av Kristin Halvorsen, tidligere statsråd på tur
i Pakistan omgitt av en gruppe lokale menn og kvinner mens hun «ber en bønn på
islamsk vis», skrev politikeren. Problemet var bare at det ikke dreide seg om muslimer,
da mennene hadde sikhenes karateristiske skjegg og turban. Bildet var heller ikke fra
Pakistan siden det Gyldne tempel i Amritsar i  Punjab kunne sees i bakgrunnen. 

Dette var altså en gedigen skivebom! Det er Didrik Søderlind som skriver dette i avisen
Vårt Land i en fast spalte om livssyn. Søderlind er rådgiver i Human-Etisk Forbund
med en helt klar respekt og åpenhet for andre livssyn enn sitt eget. Han er også med-
forfatter av en bok om trosmangfold i Norge. Hovedpoenget hans i den aktuelle artik-
kelen er at vi så å si alle lider av en form for «religiøs analfabetisme». Analfabetisme
betyr vanligvis at man verken kan lese eller skrive. Relatert til det religiøse området av
livet betyr det helt enkelt uttrykt at vi ikke kan forstå de andres former for religiøs tro
og praksis. I eksemplet overfor handlet det om ytre forskjeller mellom Islam og
Sikhisme. Nå kan vi jo «gå i oss selv» hver og en av oss, og spørre etter hva vi vet om
dem som tror annerledes enn oss selv. Hva vet vi om tro og praksis i den katolske
kirke?  Hva vet vi om hver enkelt av de kristne trossamfunn som skiller seg fra det vi
er fortrolig med? Hva med andre menneskers tro innenfor andre religioner som for
eksempel Islam og Hinduisme? Rundt omkring i landet vårt finnes det synagoger, mos-
keer, templer, gudwaraer og andre typer gudshus som det er mulig å besøke for å bli litt
bedre kjent med andres tro og deres former for gudstjeneste. Det er helt forståelig at de
fleste av oss er litt reserverte eller til og med sjenerte når det gjelder besøk i «de andre
sine gudshus».  Det er imidlertid ingen grunn til å tro at det er mindre gjestfrihet her
enn i de norske kirkene. Å oppleve religion i levende utfoldelse er noe helt annet enn å
lese om det i en bok! Den mest alvorlige form for religiøs analfabetisme oppstår når
kjennskapet til andre tro og religionsutøvelse bygger på løse rykter og andres og egne
fordommer! Sommer betyr for svært mange reiser i inn og utland. Kanskje vi skal
besøke et tempel eller en moské i ferien!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Redaksjonen ønsker dere alle en herlig sommer fylt av gode opplevelser!
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Åpen kirke
Også i år vil vi ha Åpen kirke i Ørland
kirke i juli. De som vil kan komme inn,
bare sitte ned eller gå en runde og se seg
om. Det vil være kirkeverter der.

Kirkegården
Nå er det sådd gress på den nye kirke-
gården, og jeg anbefaler alle som ønsker
det, til å ta turen bortom for å se. Om få
dager plantes det både planter, trær og
hekker. Benker som kan gi både hvile til
trette ben og mulighet til stille tanker og
minner blir å finne, og gjerdet rundt er
på plass. Den første perioden er det
entreprenøren som har driftsansvaret for
kirkegården, og det blir trolig investert i
robotplenklippere for de store områdene
med gress uten minnesteiner. Dette blir
et flott og verdig gravplass, som jeg
håper alle Ørlands innbyggere setter pris
på. 

Driftsbygget har fått både strøm og
vann, og innflyttingen er i full gang. Der
er det også gjestetoalett for besøkende.
Det er funksjonelt bygg som gjør de
ansatte i stand til å gjøre en god jobb i
kirka og på kirkegården. Det gamle kon-

toret ved toalettene utenfor kirka, skal
benyttes som etterlengtet lagerplass for
de mange aktivitetene som foregår i
kirka gjennom året. Mye som i dag står i
et hjørne eller under en benk, skal nå få
sin faste plass på en hylle eller i et skap
der. Det ser vi fram til. For ordens skyld.
Toalettene der, er fortsatt tilgjengelige
for publikum.

Kapellanstillingen
May Slettan har vært både trosopplærer
og konfirmantlærer etter at Ole Thomas
Bientie Reiten sluttet ved årsskiftet. Fra
1. juli går hun over som prestevikar på
full tid i et år framover. 50% i Bjugn og
50% på Ørland menighet. Stillingen som
trosopplærer blir lyst ut internt, og vi
håper å løse det blant våre egne ansatte.

AV INNHOLDET:

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

Samliv i Ørland. . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 8–9

Diakonen deler . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 13

Kantorvigsling . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 16–17

Andakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 19

Olavsfestdagene . . . . . . . . . . . . . . . . s. 24–25

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

Foto:
Ståle Arne Vansvik
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Kirkens nødhjelp
I dag (4. april) har jeg vært med på innsam-
ling av penger som skal gå til rent vann og
brønner i Afrika. Dette syns jeg er en veldig
god sak. Alle som samlet inn penger var
konfirmanter. Alle fikk bøsser for å ha peng-
ene i, vi fikk også en blokk der du kunne
sende penger via internett. Alle fikk et kart
der det var markert der vi skulle gå fra dør
til dør. Jeg syntes det var veldig hyggelig
respons av de som ga penger til denne
saken. Noen hadde til og med samlet penger
til dette i flere uker. Dette var for en veldig
bra sak og det var veldig hyggelig å møte så
mange folk som ga penger til dette. 

Håkon S. Bakken

Det kom inn kr 50.054,- på faste -
aksjonen.  

En stor takk til både konfirmantene
som gikk med bøsser og samlet inn
penger, og en stor takk til deg som gav,
og dermed bidro til at mennesker som
trenger det får rent vann.

Fasteaksjon
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KONFIRMASJONSFORBEREDELSER
2017-konfirmantene har avslutta et inn-
holdsrikt år med samlinger og gudstje-
nester i Storfosna og Ørland kirker, leir
på Mjuklia, konsert med WATOTO, tema-
grupper som livsgledekonfirmant, tros-
opplæringsmedhjelper, pilegrimsvandrer,
forberedelse av av fasteaksjonen, sangø-
velse i Ørland gospelkor og tekstskrivere
til nettside og menighetsblad. 

En kort oppsummering fra et evaluerings-
skjema:
- Hvordan opplevde du temagruppa/valg-
fri aktivitet? BRA!

- Leiren? KOSELIG!
- Fasteaksjonen? KALDT! 

To av kofirmantene forteller fra leiren: 
Den 17. mars dro vi på konfirmasjon leir.
Vi møtte opp på Ørland fergekai i tre-
tiden og tok et opprop for å se om alle
hadde kommet før vi kunne sette fra oss
bagene og sette oss inni bussen.
Bussturen varte i 2-3 timer pluss ferge.

Dag 1
Bussturen var lang men hyggelig med lat-
ter og høy musikk. Vi ankom Mjuklia
(Rennebu) i 6-tiden. Når vi kom inn i
bygget satte vi fra oss bagene i gangen og
gikk inn i hovedrommet og fikk høre
reglene på stedet og hvem vi var på rom
med. Når vi hadde hørt ferdig beskjedene
så gikk vi til rommene våre for å pakke ut
og gikk opp for å spise kveldsmat.
Vi fikk også en liten omvisning på ste-

det og fikk komme inn i gammelstua for å
høre om gammelt utstyr de brukte før i
tiden.

Dag 2
Vi ble vekket klokken 8 med en bjelle
som de gikk ut i gangen med - og kom
inn på rommene våre med. Vi spiste fro-
kost og ble delt opp i to grupper, gruppe 1
skulle være inne med bibel og konfloggen
å skrive i den. Mens gruppe to var ute og
holdt på med samarbeidsoppgaver som for
et eksempel å løfte hele gruppen over en
tømmerstokk som vart langt oppi luften
mellom to trær. Vi byttet etter 2 og en
halv time.
Når vi var ferdig med det, så gikk vi

inn for å slappe av og spise. Og få en
beskjed om at vi kunne gå ut og holde på
med klatrevegg, ZIPline og kassestabling
for de som ville.
Hver kveld hadde vi kors samling.

Dag 3
Vi ble vekket med bjelle denne dagen
også, og gikk opp for å spise frokost.
Vi gikk ned for å pakke sammen ting-

ene våre og bære det opp, for vi skulle dra
om noen timer. Etter vi hadde pakket ting-
ene våre så gikk vi inn i hovedrommet for
ha en gudstjeneste som vi konfirmanter
hadde fått bestemme hvordan skulle fore-
gå, vi hadde bibellesning, sanger og natt-
verd. Etter gudstjenesten var ferdig satte
vi oss til bords og spiste middag og des-
sert.
19. mars dro vi hjem, så vi var der i 3

dager.
Ingrid Elise Moen Svendsen



Her kan du få innblikk i hvordan det var
på konfirmasjonsleiren:

Bilde nr. 1 - Da vi ankom Mjuklia fant vi
rommene våre og pakket ut. I hytta fikk vi
høre historier om hvordan vi kan ta vare
på og respektere de andre.

Bilde nr. 2 - Dag 2 var det konfirmasjons-
undervisning der vi delte oss i to. Den ene
gruppa var ute og gjorde øvelser, og den
andre var inne og hadde undervisning. I
undervisningen hadde vi samtaler om
hverandres grenser og vårt syn på alkohol.
Ute var det teambuilding øvelser der vi
måtte samarbeide for å oppnå målene. Vi
prøvde å få alle over på andre siden av
«veien» uten at noen falt, ved bruk av
noen klosser. Alle samarbeidet for å klare
målet!

Bilde nr. 3 - Senere den ettermiddagen
klatret vi i klatreveggen, kjørte zip-line,
og bygde tårn av kasser mens vi satt på.
Kaldt var det, men alle hadde det mor-
somt. Snøballkrig var det masse av. Den
kvelden planla vi hvordan vi skulle utføre
gudstjenesten neste morgen ved bruk av
salmer, preken og hvilket tema vi skulle
snakke om. 

Bilde nr. 4 - Den siste dagen ble det guds-
tjeneste, der vi ble enige å snakke om
livet, og nattverd. Under gudstjenesten
skrev vi bønner, tente lys, gikk til natt-
verd, og sang salmer. Det er bra at vi fikk
bestemme sammen hva vi skulle gjøre
under gudstjenesten, og hva som var
temaet ved preken.

Andreas Fremstad

MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side   7
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Ut frå forskning påstår dr. John
Gottman at han har funne nokre få
prinsipp som gjer at relasjonar vert
harmoniske og varer lenge. I boka
«Hemmelighetene bak et lykkelig par-
forhold» (på norsk i 2016) fortel han
kva det handlar om. Her i menighets-
bladet fortel eg om kva eg har fått ut
av boka. Kanskje kan det hjelpe deg
også? Eg las boka på engelsk då ho
kom i 1999, og har halde mange fore-
drag og kurs med utgangspunkt i
kunnskap som er tilgjengeleg i denne
boka og på nettet (f. eks. www.smart-
marriage.com)

Kritikk
Du vil alltid ha noko å utsetja på ein du
lever saman med. Men Gottman skriv at
det er stor forskjell på å klage og å kriti-
sere. Når du klagar på noko er det på
grunn av noko konkret som er sagt eller
gjort. Du kan finne ei lang liste med
nemder for klage i Norge, som til dømes
klagenemnda for .... vask og rens, elpro-
dukt, gravferdstenester, bank, bilutleie
o.s.b. Men ingen «Nemnd for kritikk av
...». Det er fordi ei klage alltid har ein
konkret bakgrunn som du kan peika på.
Mens kritikk ofte handlar om å gå til
åtak på kjensler og person.

Gottman gjev fylgjande døme på kva
som er forskjellen på klage og kritikk:
Klage: Bilen er nesten tom for bensin.
Det irriterer meg at du ikkje tanka opp i
går, enda du lovte det. Kan du fikse det i
morgon?

Kritikk: Kvifor hugsar du aldri nokon
ting? Eg sa det til deg tusen gongar i går,
at du må fylle bensin. Du bryr deg aldri
om det eg seier og tek ikkje omsyn til
meg.

Vi kjenner oss igjen, også i det å kriti-
sere. Kritikken er ein vanleg gjest i alle
heimar, seier Gottman. Og ein treng
ikkje vera redd for at kritikk må føra til
brudd. Det er når han kjem ofte at han
vert farleg av di kritikken kan føra til
forakt.

Forakt
Forakt er kjensla av at du trur du er
overlegen og betre enn partnaren din.
Det er ei slags respektlause.
I boka høyrer vi Oliver som seier han

treng å ha ei hugseliste hengjande på
kjøleskapet for at han ikkje skal gløyma
det han og Dara vert einige om. Men ho
hånar han og seier: «Trur du eigentleg
at lister er tingen for deg?» Så seier han
at han treng eit kvarters tid til å slappa
av før han byrjar på ting han har lova å
gjera. Då svarar ho forakteleg: «Så der-
som eg let deg vera i fred eit kvarter, så

DU EG
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sprett du plutseleg opp av deg sjølv og
byrjar å gjera noko?»

Her ser vi sarkasme og kynisme. Det
same gjeld for å himle med augo, gjere
narr av og vera spydig.

Reparasjonsforsøk
Gottman seier at dei fleste familieråd-
gjevarar ville be Oliver og Dara om å
trena seg på betre kommunikasjon. Men
sjølve koden for varige relasjonar ligg
ikkje på det nivået. Det er eigentlig ikke
kommunikasjon det handlar om i
grunnleggjande forstand. Men det hand-
lar om å oppdage kva par gjer når ting
går bra. Altså ikkje mindre av det som
er dårlig, men meir av det som er bra.
Dette for  å skapa overvekt av dei posi-
tive handlingane og kjenslene i kvarda-
gen. Spørsmålet er dermed: Kva er
typisk for gode samliv?

Det handlar om å styrke vennskap og
tillit, og det finn ein ut av gjennom det
forfattaren kallar «reparasjonsforsøk».
Reparasjonsforsøk kan vera å plutseleg
bryta av ein krangel ved  å sette hen-
dene i hofta og etterlikna ein trassig
fire-åring, og så få situasjonen (krange-
len) til å framstå som komisk for begge
partar.
Når krangel løyser seg opp i latter,

har dei fått ein lynavledar som gjer at
negative kjensler ikkje kjem ut av kon-
troll og får meir rom eller meir vekt enn
dei positve («Positv følelsesovervekt»
som eg nevnte så vidt i forrige artik-
kel). Og ein har større sjanse for å gjen-
oppdage vennskapsrelasjonen mellom
kvarandre. Meir om dette i neste num-
mer av menighetsbladet.

Samliv i Ørland
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I



Kjære Ørland menighet 

Kantorvigslingen i Ørland kirke
Jeg ønsker å rette en stor takk til menig-
heten, alle korene i Ørland kommune,
(Ørland Sangforening, Uthaug Songlag,
Ørland Gospelkor og Bel Canto) og
involverte for feiringen og bidragene til
min kantorvigsling i Ørland kirke, søn-
dag 26. mars 2017. 

Det ble en høytidsmarkering og jeg er
utrolig privilegert som har gleden av å
samarbeide med mange fantastiske men-
nesker. 

Musikalske tilbakeblikk:
Palmesøndag i Ørland kirke
Det ble fremført påsketablåer i Ørland
kirke på Palmesøndagen, og jeg ønsker å
rette en stor takk til Eva Garli for godt
samarbeid med det musikalske innholdet
i tablåene. 

Langfredagsgudstj. i Storfosna kirke
Saksofonisten Leif Skei var med og beri-
ket Langfredagsgudstjenesten i Storfosna
kirke. Tusen takk til Leif Skei for godt
samarbeid. 

Langfredagskonserten i Ørland kirke
Etter at jeg søkte etter sangere for å
danne en oktett, ble øvingene og reperto-
aret satt i full virksomhet. 8 musikalske
sangere innøvde musikk som omhandlet
pasjon, kjærlighet og velsignelse samt at
de fikk også velge et solostykke hver. Det
har vært en lærerik reise/progresjon for
både sangere og kantoren. Jeg ønsker å
rette en hjertelig takk til sopranene Anne
Iversen og Arnhild Saltbones, altene

Marit Elisabeth Vik og Tina Marie Rødde
Paulsen, tenorene Ulf Rosten og Geir
Håvard Lund og bassene Atle Schancke
og Paul Baltzersen, for et virkelig godt
samarbeid. Under denne konserten ble
også notestativene som ble innkjøpt til
menigheten, brukt for første gang i en
konsertsammenheng i Ørland kirke. 

Lunsjkonsertene
Konsertserien «Lunsjkonsert i Ørland
kirke» er godt besøkt. Nye datoer vil bli
kunngjort i neste menighetsblad. Følg
også med i Fosna-Folket for annonse. 

17. mai-gudstjenesten i Ørland kirke
Ønsker å rette en stor takk til Musikk -
laget Kornetten for godt samarbeid
mellom korps og orgel. 

Faure’s Requiem i Ørland kirke
Som kantor i Ørland menighet er jeg
opptatt av at det blir presentert kirkemu-
sikk konserter i Ørland kirke. Søndagen
21. mai 2017 fremførte jeg Gabriel Faure
sitt Requiem i samarbeid med damekoret
RiTardando og Trøndernes Mandsang -
forening. Solistene var sopran Tonje Eero
Hove og baryton Simon-André Jacobsen,
Dirigent Sverre Johan Aal.

Jeg ønsker alle i
Ørland menighet en
musikalsk sommer!

Kantor
Paul-André Nilsen
Grande 

KANTORENS TANGENT-HJØRNE
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I forrige nummer av menighetsbladet kom
denne spalten ikke med. Det betyr imid-
lertid ikke at menighetsrådet har ligget på
latsiden. Det dukker stadig opp nye saker
som må behandles. Noen av sakene kom-
mer fra kirkerådet via bispedømmekonto-
ret. Andre kommer fra biskop eller bispe-
dømmeråd. Mange av de mest interessan-
te sakene kommer nok likevel fra vår egen
menighet. Når vi skriver nytt fra menig-
hetsrådet, tar vi også av og til med saker
fra menighetsrådet som kirkelig fellesråd.
Enkelt sagt betyr det saker som har med
kirker og kirkegårder å gjøre.

Trosopplæringsplan
Trosopplæringen er en viktig og prioritert
oppgave i alle norske menigheter, også
hos oss. Vi har egen trosopplærer, og tros-
opplæringsplanen spenner over mange
aktiviteter fra de minste barna og fram til
voksen alder. Rådet hadde flere kommen-
tarer og spørsmål til innholdet i planen
som ble oversendt til trosopplæringsutval-
get for endelig utarbeidelse Snart vil tros-
opplæringsplanen for Ørland menighet
være godkjent og bli et godt arbeidsred-
skap på dette feltet.

Konfirmantøkonomi
Per i dag betaler konfirmantene en avgift
på kr 1400,- inkludert leir. Ca kr 1000,- av
dette går til leir. De reelle utgiftene på leir
er betydelig høyere. Det er avgjørende at
alle skal ha mulighet til å være med på
leir, uavhengig av familiens økonomi.
Men de aller fleste er vant til å betale for
både fritidsaktiviteter og annet. Ørland
menighet ligger under både nabo-

menigheter og konfirmantavgift til borge-
lig konfirmasjon. 
Rådet vedtok å øke konfirmantavgiften

med kr 200,- til 1600,- per år.

Kirkekaffe Fellesskapet også etter en
gudstjeneste er viktig. Det har kommet
fram ønske om at vi skal ha kirkekaffe
etter hver gudstjeneste. Det skaper gode
møtepunkt mellom mennesker, noe som
er viktigere enn noen gang når det kom-
mer nye innbyggere i Ørland. 
Menighetsrådet ble enig om å starte

med enkel kirkekaffe etter hver gudstje-
neste. 

Nominasjon av ny biskop i Nidaros
Biskop i Nidaros Tor Singsås har av -
skjeds gudstjeneste 11. juni i Nidaros -
domen. Ny biskop blir utnevnt av Kirke -
rådet i juni. Alle menighetsråd i bispe-
dømmet har deltatt i nominasjonsproses-
sen. Det har også vært en viktig sak for
Ørland menighetsråd. Nidaros bispedøm-
meråd har nå foretatt sin nominasjon  av
tre kandidater. På førsteplass er prost i
Strinda Herborg Oline Finnset. På andre-
plass er domprost Ragnhild Jepsen. På
tredjeplass er prost i Sør-Innherad Nils
Åge Aune. En ting er sikkert, alle tre er
godt kvalifiserte bispeemner. Det blir
spennende å se hvem som blir den nye
biskopen i Nidaros i juni!

Nytt fra Menighetsrådet
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
11.03.2017
Edvard Holdaas

12.03.2017
Nine Moen Hauger Beck
(Lillehammer)
Jonas Kotte

25.03.2017
Vegard Grande Hegglund

26.03.2017
Charlotte Myklebost Øien

09.04.2017
Paul Mevlut Halsen

16.04.2017
Aurora Haugen Hernes
Ørjan Andrés Solbue
Filip Torsvik (Austrheim)

23.04.2017
Mateo Mathisen Schjølberg
Martin Bye

21.05.2017
Emma Louise Kavli (Austrått kapell)

VIGDE
20.05.2017 - Ørland kirke
May Britt Hanstad og Sigmund Skaret

DØDE
Anne Høybakken
f.13.01.23, d.04.03.17

Per Angell Ørsleie
f.22.12.22, d.15.03.17

Stein Ørnulf Roaas
f.25.10.44, d.25.03.17

Inger Uthaug
f.05.07.29, d.27.03.17

Lillian Amundsen
f.22.07.47, d.13.04.17

Jarle Finseth
f.05.08.29, d.01.05.17

Astrid Engdal
f.30.05.44, d.05.05.17

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 vil takke 
for gaver gitt i forbindelse med 
begravelsene til:

Gunvor Lyngstad

Anne Høybakken

Per Angell Ørsleie 
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Nå kommer enda flere tilflyttere til
Ørland og Bjugn. Kan du være en venn,
en samtalepartner eller en turkamerat for
dem, eller kanskje du heller vil være en
reservebesteforelder/tante/onkel for
barna som kommer? Hvor kan du bidra? 

I disse dager holder mange på å
gjennomføre og avslutte en (videre) -
utdanning innenfor F35. Piloter, tekni-
kere, mekanikere og flere skal komme
hjem igjen til Norge etter 1-2-3-4 år i
utlandet. De kommer tilbake til en totalt
forandret flybase og til et lokalsamfunn
som skal ta imot dem, oss. Noen har
bodd/jobbet her før, noen er lokale og
mange er tilflyttere. Lokalsamfunnet er
vant til tilflyttere, men nå er det en litt
annen type tilflyttere som kommer i for-
bindelse med utbyggingen. Det er ikke
lenger tilflyttere som bare kommer for en
kort stund før de flyttes videre. Nå skal
de derimot bli værende. De skal etablere
seg, barna skal gå på skole og vokse opp
her, og vi som samfunn må nok ta imot
dem på en annen måte enn det vi har
gjort tidligere. Noen kommer alene, noen
kommer sammen med sin partner og
noen har også med seg barn. Disse skal
nå flytte hit, i utgangspunktet for godt.
De har sagt ja til Forsvaret, og de har sagt
ja til at «de vil bygge livene deres, sam-
men med lokalbefolkningen, her i nær-
området». 

Mange av dem som bor her i nærområ-
det, har ikke familie som kan hjelpe til

når det er behov. Barnepass, samtalepart-
ner og trygge voksne i barns liv er noe de
selv må søke etter i det lokale samfunnet,
men dette er ikke alltid like lett. De til-
flyttende trenger ikke noen som kommer
med gaver, men noen som er villig til å gi
av sin tid med dem. Videre kan det også
være vanskelig for dem som er tilflytter-
ne når deres partnere er ute på arbeids -
reise, enten det er gjennom at dem jobber
på sjøen eller i forsvaret (eller noe annet)
som fører til at de ikke kan være hjemme
så mye som en kanskje ønsker. Det kan
bli ensomt for den som er igjen her ute.
Spesielt kanskje for dem som kommer
uten barn. Det er ikke lett å flytte til et
nytt sted. Det er heller ikke lett å skaffe
seg jobb på et nytt sted, og det er ikke all-
tid like lett å bli kjent med nye mennes-
ker hvis man ikke allerede kjenner noen.
Jeg er selv innflytter og vet hvor utfor-
drende det kan være. Både for oss som
allerede bor her og for tilflytterne kan det
ofte føles tryggere å holde seg innenfor
den vante kretsen med venner, men dette
er en kjempe mulighet til å bli kjent med
flere og utvide sin egen krets.  

Mitt håp og min drøm er at tilflytterne
inviteres inn, ikke bare i hus og hjem,
men inn i familiene og hverdagen.
Mange er flinke til dette allerede, men
jeg tror nok at vi alle kan gjøre enda litt
mer. 

Håper alle er med på å ta godt imot til-
flytterne.

Diakonen deler Diakoniarbeider Larisa Margrethe Ross
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Feltprestkorpsets felles
fagkonferanse til Ørland

Forsvarets tro- og livssynsorganisasjon,
også nevnt som Feltprestkorpset, har
hvert år en felles fagkonferanse. I år
holdes konferansen i Trøndelag eller
Nidaros. Den 12. juni er deltakerne i
Trondheim. Den 13. – 16. juni er kon-
feransen lagt til Ørland.

Et av flere tema på denne konferansen
er blant annet reformasjonen og sam-
funnsendring. Hvilke konsekvenser har
reformasjonen for det enkelte individ?
Det vil si hvilke samfunnsmessige
endringer hadde dette i en europeisk
sammenheng, ikke minst for Norden og
Nidaros. Reformasjonen i Nidaros, og
historien knyttet til Austrått er jo spen-
nende i så måte. Hvilke konsekvenser
har reformasjonen for det enkelte men-
neske i dag?

I løpet av disse dagene vil vi også for -
søke å gi et innblikk i den endringen
Fosen og Ørland står i. Stikkord her er
blant annet byggingen av den nasjonale
kampflybasen, men også hvordan lokal-
samfunnene blir påvirket av dette.

Konferansen er historisk
Feltprestkorpset har nå blitt til en ut -
videt tro- og livssynsorganisasjon i
Forsvaret, og det er første gangen dette
markeres.

Konferansen handler ikke bare om fag,
men også fellesskap. Vi har ønsker også
å vise frem det Ørland har å by på! 
I den forbindelse vil det også være en
økumenisk fredsgudstjeneste i Ørland
kirke.

Økumenisk fredsgudstjeneste i
Ørland kirke 
Onsdag 14. juni blir det økumenisk
fredsgudstjeneste i Ørland kirke.
Gudstjenesten får et sivilt-militært preg
med mange ulike aktører. Vi har fått

Stasjonspresten
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med oss blant andre Geir Yngve og
Anja Hovde fra Fosen kristne senter,
koret Bel Canto, kantor Paul André fra
Ørland menighet og soldater fra flysta-
sjonen. Det blir fokus på musikk, sang
og bønn. Vi tror det blir kjempefint. 

Poenget med en økumenisk gudstjenes-
te, er å samles om det vi har til felles,
uansett hvilken konfesjon, eller kirke
man tilhører. Vi vil be for fred, forso-
ning og gode fellesskap. 

Vi håper mange vil ta turen. Alle er
hjertelig velkomne. 

Guds fred!

Prestetjenesten Ørland flystasjon

Økumenisk fredsgudstjeneste
ØRLAND KIRKE

14. juni kl 19.00

Sivil-militær gudstjeneste med aktører fra Bel
Canto og ulike lokale menigheter

Kirkekaffe - Alle velkomne!

Den blomstertid nå kommer

Den blomstertid nå kommer

med lyst og glede stor,

den kjære, lyse sommer 

da gress og grøde gror.

Nå rører solens armer 

ved alt som før var dødt, 

de blide stråler varmer, 

og alt på ny blir født.

De fagre blomsterenger 

og åkrer rad på rad, 

de grønne urtesenger 

og trær som skyter blad,

hver blomst, hver spire minner 

oss om å ta imot 

det lys som alltid skinner 

fra Gud, vår Skaper god.
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Paul-André Nilsen Grande ble lykke -
ønsket med en rungende applaus fra
Ørland menighet, etter å ha blitt vigs-
let til tjeneste som kantor av biskop
Tor Singsaas i Ørland kirke den 26.
mars i år.

27-åringen fra Bjugn som startet i stil-
lingen i fjor sommer, hadde kommet
godt i gang allerede. Vigslings guds -
tjenesten ble en ekstra understreking 
av tjenesten han har gått inn i.

Kantoren hadde med seg gode venner 
og kolleger under høytideligheten, og
var ellers omkranset av om lag 300
fremmøtte i ei nær fullsatt Ørland
kirke.

Viktig med kirkens innhold
- For meg var dette en stor begivenhet.
Det betyr mye å kunne bli vigslet til
tjenesten som kantor, og det er naturlig
for meg som musiker i et trossamfunn å
markere at jeg tror på og står for kir-
kens innhold og budskap, sier kantor
Paul-André Nilsen Grande til
kirken.no/nidaros, etter vigselen. 

Mange har lært å sette pris på hans
musikk både på gudstjenestene, på
«sjømannskirka» og på lunchkonser-
tene som han jevnlig holder i Ørland
kirke. Han er også flink til å trekke inn
andre sangere og musikere i ulike
anledninger. Vi har mye god sang og
musikk å glede oss til i tiden som kom-
mer.

Vigsling av kantor Paul- André Nilsen Grande 

Foto: Marit Eide Dahl



Nyskrevet musikk
Ved en kantorvigsling hører mye sang
og musikk til. Fire lokale kor deltok
(Bel Canto, Uthaug songlag, Ørland
gospelkor og Ørland sangforening) i
Ørland kirke denne søndagen.

Kantor Paul-André hadde selv skrevet
en ny motett for Maria budskapsdag.
Da fikk vi bli bedre kjent med både
komponisten og dirigenten Paul-André
også. Denne ble fremført av alle de
fremmøtte korene sammen. 

Før guds tjenesten hadde biskop Tor
anmodet om at det ikke ble klappet
etter hvert kornummer, men etter
motetten ble han så begeistret at han
satte i gang applausen på egen hånd!
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Dette bildet er fra Langfredagskonsert i Ørland kirke - se tekst s. 10
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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



Dette budskapet sto på en stor reklame-
plakat som hang på veggen i et kjøpe-
senter. Det  var litt av et blikkfang etter
som det sto med store glorete bokstaver.
Butikkene vil selvsagt selge mest mulig
til enhver tid. Derfor er budskapet være
mest mulig synlig, slik at ingen kan
unngå å få øye på det!

Jesus kunne også brukt budskapet
MADE FOR YOU! For Jesus er for alle,
og han er midt i blant oss med all sin
omtanke og kjærlighet. Jesus har en ekte
tanke for oss alle. Han har lagt alt til rette
så genuint og fint. For jeg vet hvilke tan-
ker jeg har for dere fredstanker og ikke
ulykkestanker jeg vil gi dere framtid og
håp. Disse ordene er fra Jeremia 29.11.
Profeten sier at dette er ord fra Herren til
trøst for dem som er bortført til Babel.
Det er også et budskap til alle mennesker,
til oss her og nå. Et budskap vi kan tenke
over i den travle hverdagen. Enkle ord
som gjelder for alle mennesker. 

Budskapet på veggen med store boksta-
ver fikk meg til å tenke på at Jesus vil si
oss noe og gi oss det beste. Alle kan vi ta
i mot Jesus som Herre og frelser i livet,
og vi kan gi budskapet videre til andre
mennesker. Det er godt å ha en tro som er
i utvikling hele tiden, en personlig tro
som er tilpasset den enkelte, skredder-
sydd for akkurat deg og meg, Jesus
Kristus er for alle mennesker! MADE
FOR YOU!

Mona Helen Fremstad

Andakten
MADE FOR YOU
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Nr. 5-6. 27. årg.Mai - Juni - Juli - August 1967.

Barnedåpen – like gammel som kristendommen
Dåpen som Jesus innstiftet, oppfattet de
første kristne som en dåp for alle, også for
barna. Man tenkte overhode ikke den gang
etter vår tankegang: voksendåp – barnedåp.
Heller ikke Det gamle testamente kjente
denne motsetning vi tenker i. Det ser man
best på tidspunktet for omskjærelsen – inn-
lemmelsen i pakten – som jo fant sted mens
barnet var spebarn. Den seinere jødiske
«proselyttdåpen» gjalt også for barna. De
første kristne var preget av dette synet, og
dessuten sto de framfor alt under det ster-
ke inntrykket av Mesterens egne ord: «La
de små barn komme til meg».

Det nye testamente beretter om fem hele
familier som ble døpt. Intet tyder på at
barna var unntatt ved disse anledninger.
Kirke fedrene ser barnedåpen som noe
selvsagt (Evsebius, Cyprian, Ireneus,
Origenes,  Augustin). Augustin sier at «kir-
ken har alltid praktisert barnedåp, den har
alltid holdt fast på den». Polykarp ble hen-
rettet i år 155, og da sier han at han har
tjent Herren i 86 år, det må bety fra sin dåp
som barn, som har funnet sted i år 69 – det
vil si i aposteltiden.

Den eneste motstander av barnedåpen
blant kirkefedrene er Tertullian. Han berø-
rer så vidt spørsmålet i et av sine skrifter,
og sier da at han ikke kan forstå at den
«uskyldige alder» skulle trenge dåp. Men
legg merke til at han verken kan påberope
seg Bibelen eller tradisjonen. Det er rent
rasjonalistiske grunner han opererer med. -
Det er så langt fra at Tertullian beviser hva
barnedåpens motstandere vil, at han beviser
det motsatte, nemlig at barnedåpen var fast
tradisjon på hans tid (biskop Skard). 
- Tertullian ble for øvrig kjetter og brøt
med kirken.

I over tusen år ble det i det hele tatt ikke
reist tvil om barnedåpen. Resultatet av den
nyere forskning på dette område er at bar-
nedåpen er like gammel som kristendom-
men selv, sier den svenske kirkehistoriker
Bengt Sundkler. Derfor blir da også barne-
dåpen praktisert innen alle kirker, også
romerkirken, den greske og den koptiske
og den armenske kirke. - Hvor skulle de ha
denne praksisen fra om ikke fra apostlene?
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I DEN STILLE JULENATT

Min salme

Denne julesalmen lærte jeg på førskolelærerutdanninga. Etter det har
jeg har sunget den i adventstiden, sammen med barn i barnehage og
skole.

Salmen har en nydelig melodi fra middelalderen. Den har betydd mye
for meg!

Jeg utfordrer Marit Krabbe.
Hilsen Eva Pape

I den stille julenatt

Josef og Maria satt

Vuggende i stille ro,

Sin himmelskatt

Det lille barnet Jesus.

Stjernen lyste over dem,

Over staden Betlehem.

Engleskaren sang i kor,

Sitt bud om fred,

Om lille barnet Jesus.
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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

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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Den norske reformasjonen
var ingen folkebevegelse. 

Gjennomføringen av tros skiftet
i 1536/37 skjedde som et kon-
gelig diktat fra Christian III av
Danmark-Norge. Samtidig
hadde noen beredt grunnen
for denne omveltningen i årene
forut for dette.

Austråttborgen er landets mest
talende monument over den
standen som tok reformasjons-
tanken inn bakveien i Norge i
årene før 1537, 
nemlig adelen.

Austrått var også setet til selve
bindeleddet i landets sterkeste
adelige klan i reformasjonsti-
den, nemlig fru Ingerd Ottes -
datter eller fru Inger som
Henrik Ibsen kalte henne.
Det er i fotefarene til denne
familien de første klagene på
innføring av lutherske skikker,
bemektigelse av klostergods og
underminering av den katolske
kirkeorganisasjonen i Norge
kan spores.

Dette er bakgrunnen for refor-
masjonsprosjektet Austrått
1537 som siden 2009 har satt
fokus på den norske reforma-
sjonshistorien og vår lutherske
arv.



side   24 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

Norske og internasjonale kirkeledere er
på plass under «Kirke 2017» i Trond -
heim, 31. juli–4. august. I sentrum av
Olavsfestdagene inviteres alle til dagli-
ge seminar og bibeltimer, og det første
offentlige møte mellom ny og gammel
biskop i Nidaros.
Arrangementet bekrefter Olavsfest -

dagenes kirkelige opphav. «Kirke 2017»
presenterer og diskuterer aktuelle kirke-
lige tema, og inviterer til bred dialog.

Langveisfarende gjester
Preses i bispemøtet Helga Haugland
Byfuglien og Kirkerådsdirektør Jens
Petter Johnsen er begge klare for sam-
lingene i Trondheim. I tillegg kommer
en rekke kjente gjester, paneldeltakere
og bibeltimeholdere.
Størst interesse knytter det seg likevel

til de mest langveisfarende gjestene:
Leder i Kirkenes Verdensråd, dr. Agnes
Aboum fra Kenya reflekterer over den
verdensvide kirke. Fader dr. Alexi
Chehadeh fra Syria, som leder en orto-
doks hjelpeorganisasjon, deltar i en
samtale om kirkens fredsrolle.
- Dette er markante kirkeledere fra ste-
der og kirkesamfunn langt unna vår vir-
kelighet. I en tid hvor Den norske kirke
er i ferd med å reetablere seg selv, er det
uhyre viktig å se lengre enn til nabome-
nigheten. Aboum og Chehadeh vil gi
oss nyttige perspektiv, sier prosjektleder
for «Kirke 2017», Håkon Olaussen.

Bibeltimen frem i lyset
«Kirke 2017» inneholder også klassisk
kristen forkynnelse. I alt fem bibeltimer
står på programmet. Biskop Per Arne
Dahl benytter reformasjonsåret til å for-
kynne om nåden, mens professor Harald
Hegstad og biskop Solveig Fiske tar
utgangspunkt i «Idol» som er tema for
årets Olavsfestdager.
- Bibeltimen er en kulturell skatt og

en viktig tradisjon, som vi gjerne bring-
er frem i lyset. Vi trenger denne lang-
somme, grundige vandringen gjennom
bibeltekstene, det er en verdifull mot-
vekt til en kjapp, populistisk og forenk-
let virkelighet, sier Olaussen. Han
understreker at arrangementene er åpne
for alle, og at ønsket og ambisjonen er
at «Kirke 2017» skal være et nasjonalt

OLAVSFESTDAGENE - Fokus på tro og kirke

Prosjektleder Håkon Olaussen
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arrangement. Bibeltimene i Metodist -
kirken har gratis inngang, mens det kos-
ter en femtilapp å delta på seminarene i
Erkebispegården. 

Presenterer ny biskop
Nidaros bispedømme får ny biskop i
juni, og «Kirke 2017» byr på et første
møte med den nyutnevnte. De siste års
biskop Tor Singsaas har arrangert en
samtale i Nidarosdomen under Olavs -
festdagene, i år blir den med hans etter-
følger som biskop. Bispeembetet har
både historie og fremtid, og disse møtes
når embetet går videre. Hvilken kirke
og hvilket samfunn skal den nye bisko-
pen orientere seg i? Ove Gundersen fra
NRK leder samtalen i domen.

Legg om ferien!
«Kirke 2017» er den tredje i rekken av
slike satsinger fra Den norske kirke
under Olavsfestdagene. Arrangementet
vil styrke kirkens tilstedeværelse i festi-
valen, invitere til interessante og opp-

byggende samlinger og skape oppmerk-
somhet rundt kirke, tro og samfunn.
- Dette er et viktig supplement til

Olavsfestdagenes rikholdige program.
«Kirke 2017» gjør festivaltilbudet enda
bedre, samtidig som vi spisser den kirke-
lige profilen. Vi håper at kirkeinteresser-
te fra hele landet kan få øynene opp for
vårt tilbud. Det er all grunn til å legge
om ferien og komme til Trond heim og
Kirke 2017, sier Håkon Olaussen. Han

legger til at «Kirke 2017»
også byr på familiepro-
gram, pilegrimsvandring
og et åpent samtaleforum
om kunst og kultur. 

Biskopene Per Arne Dahl og Solveig Fiske er to av bibeltimeholderne.

Erkebispegården og Nidarosdomen blir et naturlig

sentrum for «Kirke 2017» under årets Olavs fest -

dager.

DEN NORSKE KIRKE
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem
bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg,
og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere:
Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»
Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. 

Mark 10,13-16
Velkommen til kirke!

Søn. 18. juni  - 2. s.i treenighetst. - Matt 3,11–12 - Johannesdåp og dåp med Ånden
Ørland stasjonskapell  kl. 17  Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai

Nattverd. Kirkekaffe.

Lør. 24. juni - Sankthansdagen /Jonsok - Luk 1,5–17 - Løftet om døperens fødsel
Austrått kapell  kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Dåp.    

Søn. 25. juni - 3. s.i treenighetstiden - Luk 14,15–24 Det store gjestebudet
Austrått kapell  kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Dåp

Søn. 2. juli - 4. s. i treenighetstiden - Mark 10,17–27 - Jesus og den rike mannen
Ingen gudstjeneste i Ørland. Se Bjugn, Nes kirke kl. 11.

Søn. 9. juli - 5. s. i treenighetstiden - Matt 7,15–20 - Falske profeter
Ørland kirke  kl. 11  Sommergudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Nattverd.  

Søn. 16. juli - Aposteldagen / 6. s.i treenighetstiden - Luk 5,1–11 Peters fiskefangst
Ingen gudstjeneste i Ørland. Se Bjugn, Jøssund kirke kl. 11.

Søn. 23. juli - 7. s. i treenighetstiden - Luk 15,1–10 - Sauen og sølvmynten
Austrått kapell  kl. 12 Gudstjeneste ved prestevikar May Slettan. 

NB! Oppmøte ved P-plassen Karlsenget kl. 11.
Vandring til Austrått. Avsluttes med nattverd i
Austrått kapell omlag kl. 12.
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Søn. 30. juli - 8. s. i treenighetstiden - Matt 6,19–24 - Det udelte hjertet
Storfosna kirke kl. 11 Sommergudstjeneste ved student Marte Leberg. 

Hvis bra vær: Vi sykler til kirke.

Søn. 6. august - 9. s. i treenighetstiden - Matt 11,28–30 - Jeg vil gi dere hvile
Ingen gudstjeneste i Ørland Kystkulturgudstjeneste i Lysøysund kl 11

Søn. 13. august - 10. s. i treenighetst - Luk 5,27–32 Å kalle syndere til omvendelse
Ørland kirke kl. 11  Gudstjeneste ved prestevikar May Slettan.  

Nattverd.

Søn. 20. august - 11. s. i treenighetst - Matt 23,37–39 - Som en høne samler kyllingene
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

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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INFORMASJON

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

Skolestarterhelg

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

Skolestarterhelg for 6-åringene 22. og 23. april samla en håndfull deltakere. Lørdag
forberedte vi oss til søndagens gudstjeneste - da ble plutselig trosopplærerne Tina
klokker, og May vikarprest! Alle de fremmøtte mottok boka «TRE I ET TRE».

«Storfamilien» etter dåpsseremoni.
På søndag var det dåp «på ornt'li».

6-åringer i full konsentrasjon

Samling rundt døpefonten

Bønnetreet


