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� REDAKSJONELT �
Kirka i samfunnsutviklingen

Den 21. mai 2012 skjedde det noe så vik-
tig som en grunnlovsendring i kongeriket
Norge. Norges grunnlov § 2 ble endret
fra at «den evangelisk-lutherske Religion
forbliver Statens offentlige Religion» til
at «Værdigrunnlaget forbliver vor kristne
og humanistiske Arv». I § 16 i grunnloven
står det nå at «Den norske Kirke, en evan-
gelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges
Folkekirke og understøttes som saadan af
Staten. Nærmere Bestemmelser om dens
Ordning fastsættes ved Lov.» (Som vi ser,
blir endringer i Grunnloven tilbakeført til
den samme språkdrakt som den Eidsvolls -
mennene anvendte). Har denne lovteksten
noen betydning for oss her ute på Ørlandet
i året 2013? Svaret på det spørsmålet er et
absolutt JA! Det er to ting som er viktige
her: For det første er det grunnlovsfestet at
verdigrunnlaget vi skal bygge og drive
samfunnet på skal være et kristent verdi-
grunnlag. For det andre står det at Den
norske kirke skal være en folkekirke- en
kirke som de fleste er medlemmer av og
som er åpen for alle som søker den.
«Samfunnsbygging» høres kanskje litt
storslagent ut, men det er faktisk noe vi
driver med hver dag alle sammen i både
hverdag og fest. Og nå banker, for ikke å
si dundrer, framtida på døra på Ørlandet
og i nabokommunene våre! Som alle vet,
står vi over for store utfordringer i de
kommende åra . Det er ingen som sitter
med fasitsvaret på alle de spørsmål og pro-

blemstillinger som lokalsamfunnene kom-
mer til å stå overfor i den nære framtid.
Kirka må og skal spille en viktig rolle i
utvikling som nå kommer. I både Ørland
og Bjugn foregår det nå et omfattende
planleggingsarbeid både når det gjelder
arealplanlegging og samfunnsplanlegging.
Kirka er en viktig forvalter av det kristne
verdigrunnlaget og blir derfor en viktig
aktør i utviklingen av samfunnet på Fosen
i de kommende år. Vi kan ikke sitte å
vente på at de andre aktørene spør etter
oss, vi må selv sørge for å være på de are-
naer hvor de viktige innspillene foregår.
Hvem er kirka? Er kirka kun menighets -
rådet, fellesrådet, soknepresten, kirkever-
gen, kapellanen og andre tilsatte? Folke -
kirka består av alle som slutter opp om
den. Med andre ord: den består av deg og
meg. I nær framtid skal mange betyd-
ningsfulle avgjørelser bli tatt. Bak alle 
viktige samfunnsavgjørelser ligger et
verdi grunnlag. Det kristne verdigrunnlaget
handler i stor grad om respekt for og
omsorg for enkelt- mennesket som unikt
og verdifullt. I den prosessen som nå skjer,
er det viktig at vi alle er bevisst på grunn-
laget for de valg som blir tatt. Folkekirka
ber om DITT engasjement for at framtidas
Ørlandssamfunn blir tuftet på et kristent
verdigrunnlag!

Jeg ønsker dere alle en god og samfunns-
engasjert sommer!

Oddbjørn Ingebrigtsen



Åpen kirke
Også i år vil vi ha åpen kirke i Ørland
kirke, slik at de som er i nærheten kan
gå inn i kirka, for å sitte ned eller se seg
rundt i kirka. Det blir åpen kirke fra 
1.- 26. juli fra kl 11–15, unntatt på
begravelsesdager. Vi håper at mange vil
benytte anledningen til å besøke kirka.

Ny leder Trosopplæring
Ørland menighetsråd har ansatt Anne
Mari Bye som leder for trosopplæringa
i Ørland i 40 % stilling. Vi ønsker
henne hjertelig velkommen. Nå har
hele Fosen prosti fått midler til tros -
opplæring, så det blir en spennende
nysatsing over hele prostiet.

Kirkekontoret flytter
Kirkekontoret skal i løpet av våren 
flytte til toppetasjen på Libra.

Lysøysundet 
Gudstj. 11. aug kl 11 v/spr Å. Elvebakk
Kystkulturdagene i Lysøysundet.

Dugnad Ørland kirkegård
Mandag 29. april arrangerte Ørland
Blomsterfond dugnad på kirkegården.
Mange møtte opp med rive og gjorde
en kjempejobb med fjerning av kvister
og lauv. En god del tok seg også tid til
en kaffepause inne i kirka. Blomster -
fondet takker for innsatsen.

Sommerleir
Har du eller kjenner du noen som har
lyst på leir i sommer, kan du finne en
oversikt over leirer i Trøndelag på
denne adressen: www.kirken.no/nida-
ros/index.cfm?id=377533
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Storfosna kirke
– korkonsert på stemmens dag

Det skal både humor og alvor til når det 
skal gjennomføres korkonsert. Over: Arnfinn  
Reitan og Vidar Venes. Th: Arne Rønne
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På «Stemmens dag», som ble feira
over hele verden, sang Ørland Sang -
forening vakkert i vakre Storfosna
kirke. 

Den 2. juni i år feirer kirka sitt 100-års-
jubileum og Ørland Sangforening holdt
den første av en rekke konserter som vil
finne sted der.

Den nyoppussa kirka framsto som en
flott konsertsal og koret ga de fram -
møtte en opplevelse for livet. Med sine
kraftfulle stemmer «ga karene alt». 
Hele 16 nummer pluss ekstranummer

ble framført. De starta med «Sanger -
hilsen» og «Jubileumskantate». De var
begge en hilsen spesielt til Storfosna
kirke. Deretter fikk vi høre flere salmer,
nasjonalromantiske sanger, svenske
sanger og tilslutt selveste Ørlands -
songen.

Sogneprest Ola Garli ga oss en smake-
bit av jubileumsskriftet som kommer.
Han forklarte litt om altertavla og dens
symbolikk. Det er Jesus som taler til
folket - «Bergprekenen» som pryder
tavla.

Marit Eide Dahl

Ørland Sangforening på Storfosna

100-ÅRS JUBILEUM
Storfosna kirke 2. juni
Kl. 11.00 Festgudstjeneste 
v/ biskop Tor Singsaas, sokne-
prest Ola Garli, prost Brita
Hardeberg, sokneprest Per Anton
Leite, sokneprest Vreni Grønning,
stasjonsprest Sverre Stai og
kapellan Franziska Förster.
Dåp, nattverd og ofring

Etter gudstjenesten er alle vel-
kommen til festsamvær på
Gammelskolen med middag, 
hilsener, utstilling, salg av 
jubileumshefte, kaffe og kaker.

De som tenker seg over fra fast-
landet bør fylle opp bilene, så
flest mulig kommer med.

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

Signe Olsen Fagerli

Kari Sørensen Solem

Aslaug Aune

Tor Egil Johansen

Ove Johan Murvold

Håvard Nilsen Grande
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Søndag 2. juni er den store dagen på
Storfosna og Kråkvåg. 100-årsjubileet
for Storfosna kirke feires med festguds-
tjeneste og middag hvor alle er hjertelig
velkommen. Da kommer biskop og prost
til en kirke som er pusset opp både inn-
vendig og utvendig. Det kommer til  bli
en dag som mange vil minnes med stolt-
het og glede!

Vi fikk en liten prat med Bernt Jørgen
Stranden, travel og entusiastisk leder av
jubileumskomiteen. Stranden kan fortel-
le at det meste nå er klart til den store
dagen. Komiteen har vært i sving et års
tid, men uformelle forberedelser har
vært gjort lenge før det. Etter hvert har
komiteen bestått av ni personer. Fra
Storfosna og Kråkvåg har disse deltatt:
Karl Johan Dahl, Randi Flatjord
Grøntvedt, Marit Moen, Anna Marie
Moen, Anne Pedersen og Cathrine
Skaget. Fra kirkekontoret har sokneprest
Ola Garli og kirkeverge Hanna Sødahl
vært med. Bernt Jørgen Stranden har
vært komitéleder. Det har vært en egen
redaksjonskomité for jubileumsskriftet
som er klar til den store dagen. Terje
Sørensen har vært leder for dette arbei-
det. Eyvind Bremnes, Bernt Jørgen
Stranden og Oddbjørn Ingebrigtsen har
vært med i redaksjonskomiteen.

Stranden synes at arbeidet har gått vel-
dig bra og han er imponert over den
store interessen fra  befolkningens side.
Han sier at han virkelig vil berømme
befolkningen for engasjementet og vel-

villigheten som er lagt for dagen. Etter
hvert som arbeidet med jubileumsskrif-
tet skred fram dukket det opp bilder og
dokumenter som befolkningen hadde i
sine gjemmer. Det er også klart at uten
stor innsats fra befolkningen lokalt er
det heller ikke mulig gjennomføre 
arrangementet 2. juni. Ved innvielsen av
kirka var det dåp, det er det også nå. 
Det forteller om et fortsatt levende
lokalsamfunn

Lykke til med søndag 2. juni!!

Kirkejubileum med stort lokalt engasjement

JUBILEUMSSKRIFT
Storfosna kirke 
Heftet foreligger til jubileumsdagen
2. juni. Skriftet forteller ikke bare
om kirka, men er også et bidrag til
Storfosna og Kråkvågs lokalhistorie.

Skriftet koster kr 150,- og kan 
bestilles på  Ørland kirkekontor eller
hos Maren Moen, Kråkvåg. 

Kapellet hadde fra starten et sakristi på nordsiden av koret.
Under krigen ble det innsatt ny ytterdør da den gamle var
hardt medtatt. Etter åtte år måtte det skiftes dør for andre
gang. Den nye var av teak og kostet 400 kroner. På 1950-
tallet ble det bestemt at det skulle oppføres et sakristi også
på motsatt side (sørsiden) av kapellet. Man trengte et
høvelig oppholdsrom særlig i forbindelse barnedåp. Det
gamle sakristiet var altfor lite i denne sammenheng. Opp-
føring av det nye skulle starte i 1955, men ble ikke på-
begynt før i juni 1957. Arbeidet gikk i langdrag, men 1.
april 1958 var tilbygget ferdigmalt innvendig og skjærtors-
dag , to dager senere, kunne det tas i bruk. To dåpsfølger
kunne da dra nytte av det nye sakristiet. Dåpsbarn var Per
Olav Johansen og Kjell Arve Nielsen.

19

STORFOSNA KIRKE

Storfosen kapell under krigen

Søndre sakristi

Interiørmaling

Dekorasjonsmal
er Daniel Skipne

s (1882-1972) fr
a Aure hadde på

 1920-

tallet, men også 
senere, oppdrag 

med innvendig m
aling og dekoras

jon av

diverse inventar 
i Ørland kirke. H

an fikk dessuten
 oppgaven med 

å male

Storfosen kapell 
innvendig og dek

orere koret. Han
 hadde med seg s

in sønn

i dette arbeidet. 
De bodde på Sto

rfosen gård unde
r arbeidsperiode

n. I en

regnskapsbok er 
følgende innført 

31. desember 19
38: «Den omakk

orderte

sum med Skipne
s var kr. 1000,00

. Men ved bispevisit
asen 18. oktober

 1938

blev man enig o
m å flytte alterta

vlen fra alteret o
g sette den på ve

ggen og

utsmykke vegge
n. For denne uts

mykning skulde
 han ha et tilleg

g av kr.

1000,00.» Det en
delige summen b

le 1329 kr. Laurit
s Oterlei og Mons Song-

stad betalte det m
este av beløpet. 

En del trearbeid 
ble utført gratis a

v Knut

Sommervold (18
86-1946) og Osk

ar Skaalvik (1895
-1967).

17

STORFOSNA KIRKE

Mons Olai Songstad 

Jenny Katinka Songstad,

f. Hagen

Daniel Skipnes
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MiG Tautra 2013
25.-28.juli arrangeres familiefestivalen
MiG Tautra igjen. MiG Tautra er i første
rekke en musikkfestival som favner hele
familien. 

Festivalen arran-
geres 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 vanlig
variert og årets seminar- og aktivitetspro-
gram er omfattende. www.mig.no

Arbeidet, som har vært omfattende, er
blitt utført av malermester Jan Arvid
Kvam og kunstner Petter Utne. Både
altermaleriet og veggmalerier er ført til-
bake i sin opprinnelige tilstand.

Altermaleriet var misfarget og skittent.
Dessuten var det omfattende opp- og
avskallinger i maleriene. Det var tørr
overflate og store krakeleringer.
Treverket hadde sprekker. Her er nå blitt
utført rensing, retusjering og fernisse-
ring. På veggmaleriene var det skader i
treverket og manglende knapper i glorie.
Glorien er gjenskapt i kitt og maleriet er
blitt retusjert til sitt originale uttrykk. 

De malte draperiene
på vegg hadde også
skader og sprekker.
Dette er også blitt
reparert og retusjert.
Det er mange år
siden kirkerommet
har vært så vakkert
som det nå er!

Konservering av kirkekunsten i Storfosna kirke

Alexander Rybak & Superbarna
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Noen ganger er livet hardt og brutalt.
Det kan føles som man sitter på en
karusell som, mot ens vilje, 
snurrer raskere og raskere. 
Uten mulighet til å senke farten. 
Uten mulighet til å hoppe av.
Man må bare la seg føre med.

Noen ganger kan man bære på en 
smerte - som ingen andre ser. 
Og som man heller ikke kan dele, 
selv om man kanskje ønsker det.

Noen ganger kan man tenke: «Hvordan
skal jeg orke en slik dag til?»

I Bibelen står ordene: «Som din dag er
skal din styrke være.» (5. mos.33:25)
Et løfte om at du hver dag skal få den
styrke dagen krever.

I situasjonen føles kanskje ikke disse
ordene som en trøst. Men de kan være
noe å klore seg fast til, når stormen
raser som verst.

Du er ikke alene. Det er en som går
med deg, og som har gått veien før deg.
Han vet hvordan du har det. For han
har kjent din smerte og sorg på kroppen
– da han gikk mot Golgata. 

Og han sier til deg:
«Frykt ikke, for Jeg er med deg.
Se deg ikke rådvill omkring, 
for jeg er din Gud.
Jeg styrker deg, ja Jeg hjelper deg.
Jeg holder deg oppe med Min 
rettferds høyre hånd.» (Jes.41:10)

Anja Hovde 

Andakten
Ord til trøst

Redaksjon: Oddbjørn Ingebrigtsen (red.),
Anne-Mari Kristensen, Marit Eide Dahl,
Vibeke Eriksen Sollie og Mette Buvarp
Dypveit.
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DEILIG ER JORDEN
T: B. S. Ingemann 1850 - M: Breslau 1842

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang. 

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

Min salme

- For meg ble det helt naturlig å plukke ut Deilig er jorden til min salme. 
Vår familie har brukt denne salmen i både bryllup og begravelser, så lenge 
jeg kan huske. Synes den er veldig fin, og har vel ofte undret meg over teksten 
i forskjellige sammenhenger.

Jeg utfordrer Irja Helen Hammern Døsvik

Grete Eid Johansen

Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!
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Kva er ein presteassistent? Ein som
går to steg bak den distrè presten og
passar på at ho får med seg salmebo-
ka og preika? Presten sin privatsjåfør
og sekretær? Ei som tek over messe-
songen dersom presten vaknar med
litt groggy stemme søndag morgon? 

Ikkje heilt. Vi har tatt ein prat med ei
som veit litt om kva ein presteassistent
eigentleg er. Tiril Marie Svorstøl frå
Sandefjord har sidan september i fjor
vore presteass, som det ofte blir kalla,
på Flystasjonen. Kven er ho? Kvifor er
ho presteassistent? Kvifor treng ein det
i Forsvaret? Kva fyller ho eigentleg
dagane i tenesta med? 

Kven er du, Tiril?
Eg er 20 år og kjem frå Sandefjord. Eg
har to søstre, og har vokse opp i ein
familie som har vore aktiv i KFUK/
KFUM. Særleg har vi vore mykje på
leirstaden Knattholmen. I fjor gjekk eg
på Nordhordland folkehøgskule utan-
for Bergen, og i løpet av det året fann
eg ut at eg ville søke meg inn i
Forsvaret, sidan eg ikkje heilt visste
kva eg ville studere. 

Kvifor vart du presteassistent?
Det var faktisk ganske tilfeldig! På
rekruttskulen braut eg ribbeinet og
hamna på sjukehuset. Dette førte til at
eg ikkje kunne reise på sanitetskurs,
slik eg eigentleg hadde tenkt. Det var

jo ein nedtur, for det var eigentleg for
å bli sanitetssoldat og få sanitetsfagleg
opplæring at eg ville i Forsvaret. Etter
litt om og men vart eg då plassert på
Ørland. Då visste eg ikkje kva ein
presteassistent gjorde, men det var
altså det eg vart!

Korleis ser ein vanleg dag ut for 
presteassistenten?
Det er ganske vanskeleg å svare på, for
dagane er ganske forskjellige. Vi byr-
jar alltid dagen i Stasjonskapellet med
morgonbønn. Så har ofte ein liten prat
om dagen som ligg framfor. Ofte er eg
rundt på leiren og møter folk, slår av
ein prat og høyrer korleis det står til.

Velferden er jo gjerne ein plass
mange kjem innom, så der brukar eg
ein god del av tida. Nokre dagar tar vi
ei besøksrunde på stasjonen, for
eksempel med presten eller tillitsvalt
for soldatane. Kanskje har vi med litt
vaflar også … Kort sagt er presteassis-

Kva i alle dagar er ein presteassistent?
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tent-tenesta ei veldig sosial teneste,
som eg i stor grad sjølv kan vere med
på å utforme. Så har eg tid til trening,
som jo alle vernepliktige skal ha tid 
til i tenesta, og eg har også «grøn»
teneste, som alle andre.

På kveldstid arrangerer vi ulike
aktivitetar i kapellet: Jentekveld er fast
ein gong i veka. Det er eit tilbod der
vi jentene som er inne til førstegongs -
teneste kan samlast, for å prate, sjå
film, lage mat, hobbyting, og ikkje
minst for å ha ein stad å vere for berre
jenter. Det kan vere fint i eit manns -
dominert miljø! Av og til har vi film-
kveld, der vi prøver å vise filmar som
kan gi litt ekstra å tenke på. 

Så er torsdagskvelden fast: Då har
vi først andakt eller gudsteneste, og så
har vi quiz og vaflar eller sveler. Det
brukar å vere ein bra gjeng som kjem,
og stemninga er alltid god. Av og til 
er også nokre av konfirmantane på
Ørland med, som eit samarbeidspro-
sjekt mellom Ørland menighet og 
stasjonskapellet. Vi ønskjer at kapellet
skal vere både ein open møtestad; ein
stad for alle uansett tru og bakgrunn,
og også ein stad med rom for ettertan-
ke og eit kristent bodskap. Eg er vel-
dig fornøgd med at vi har klart å
bygge opp eit miljø rundt kapellet i år:
Folk kjem, folk ønskjer å bidra, folk
gir uttrykk for at dei trivst med å vere
i kapellet!

Kva er det kjekkaste du gjer?
Det er i alle fall ikkje å steike vaflar,
for det er eg ganske lei av no … eg

har vel steikt nokre tusen i år! Det
kjekkaste med å vere presteassistent er
at eg får vere med på så mykje. Eg får
vere med på aktivitetar med ulike
avdelingar, sidan prestetenesta ønskjer
å vere tilstades mange stadar. Det har
også vore fint å delta på presteassi-
stentkurs, der eg har møtt andre med
same stilling og fått mange gode inn-
spel og tips til tenesta mi. Så likar
godt at tenesta er sosial; eg møter
mange menneske i kvardagen. Ekstra
fint er det når det blir rom for ein god
samtale, der folk opnar seg og vi snak-
kar om viktige ting.

Kvifor er det viktig å ha ein preste -
assistent i Forsvaret?
Eg trur det er viktig at prestetenesta
har ein representant i soldatmiljøet.
Prestane er jo offiserar. Kanskje er det
lettare for meg, som er i same situa-
sjon som vernepliktig, å bli ein del av
soldatmiljøet og få vite kva som rører
seg der. Av og til fungerer eg som eit
bindeledd mellom soldat og prest, og
også mellom soldat og soldat. Så eg
håper veldig at det kjem ein ny preste-
assistent på Ørland når eg sluttar.

Kristian Myklebust
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Kirkelig utdanningssenter i nord
(KUN) gir praktisk-kirkelig utdanning
for prester, diakoner, kantorer/organis-
ter, kateketer og trosopplærere (for
prester tilsvarende praktikum). KUN 
er lokalisert til Forskningsparken på
campus til Universitetet i Tromsø.

KUN sorterer formelt under Det 
praktisk-teologiske seminar ved
Universitetet i Oslo, men har stor grad
av selvstendighet og eget styre. KUN
har en samarbeidsavtale med
Universitetet i Tromsø, og samarbeider
tett med Institutt for historie og reli -
gionsvitenskap, Kunstfaglig fakultet
(«Konservatoriet»), Universitetet i
Nordland og Diakonhjemmets høg -
skole i Oslo.

KUN tilbyr samlingsbasert deltids-
undervisning. Det betyr at KUN kan
kombineres med arbeid eller studier.
Sammen med ulike samarbeidspartnere
har KUN lagd ferdige studieløp for
prest, diakon, kateket og kantor. All 
kirkelig utdanning kan tas i Nord-Norge
(diakoni: delvis i Nord-Norge og Oslo).
KUN kan altså tas på to måter; enten 
på egenhånd eller i kombinasjon med
annen kirkelig utdanning ved
Universitetet i Tromsø eller andre 
høgskoler/universitet.

Studiet på KUN er delt inn i to avde-
linger, Praktisk-kirkelig utdanning, del
1 (PKI) og Praktisk-kirkelig utdanning,

del 2 (PKII). Hver av disse tilsvarer 
30 studiepoeng.  Det tas opp studenter
både høst og vår på begge avdelinger
(kirkemusikere bare høst). Søknads -
fristene er 15. april og 1. november.

Høsten 2012 hadde KUN 27 studenter.
18 eksamener ble avlagt i 2012. Våren
2013 har KUN 24 studenter. 

Søknadsfristen for opptak høsten 2013
var 15. april. 17 nye søknader kom inn
innen fristen, 12 kvinner og 5 menn. 17
nye søknader er et meget godt tall for
KUN. Det betyr at KUN ventelig vil ha
flere studenter høsten 2013 enn våren
2013. NB: Fristen er dessuten for -
lenget: For søkere til kantorstudiuet
er fristen 1. august, for diakoni, kate-
ket/trosopplærer og prest er fristen
15. juni.

Kirkelig utdanningssenter i nord

Årets fasteaksjon innbrakte 43.123
kroner til Kirkens Nødhjelps viktige
arbeid. Vi takker alle konfirmanter
og foreldre som gjennomførte
denne viktige oppgaven. Takk også
til alle som gav.

Fasteaksjon
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
17.03.13
Mathias Aannø
Savannah Buhagen

28.03.13
Ariana Riksheim (Hopen kirke)

31.03.13
Tora Kanutte Leirbakk Ledsaak
(Kvæfjord kirke)

14.04.13
Rune Andrè Thornes Hoøen
Liam Dahl

09.06.13
Jonathan Bakøy Bragstad (Rissa kirke)

16.06.13
Emilie Venn

23.06.13
Ylva Isabell Hegg Aasan
Aurora Hilstad

VIGDE
23.03.2013
Anita Vasskog og Viktor Grøtan

DØDE
Hermann Røstad
f. 08.06.33, d. 10.03.13

Ottar Berg
f. 13.03.21, d. 30.03.13

Tor Egil Johansen
f. 22.04.64, d. 11.04.13

Håvard Nilsen Grande
f. 11.01.61, d. 15.04.13

Ove Johan Murvold
f. 24.04.23, d. 20.04.13

Synnøve Bjørdal
f. 04.01.36, d. 21.04.13

Inger Austad Barseth
f. 10.05.53, d. 22.04.13

Ludolf Lynum
f. 18.07.21, d. 24.04.13

Aud Kammen
f. 04.08.38, d. 25.04.13

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

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

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

KIRKETJENER CATHRINE SKAGET
Storfosna
MOBIL 906 79 672
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Som vanlig har vi jobba med menighe-
tens økonomi. Nå mener vi selv at vi
har kontroll og at det vedtatte budsjett
for 2013 skal holde. 

Men marginene er små og vi vil berøm-
me våre ansatte for stå-på-viljen de
viser for at vi skal lykkes. Vi har gitt
innspill til «Høring planprogram Ørland
flystasjon». Det vi pekte på var at den
vedtatte utvidelsen av kirkegården må
bli fulgt opp. Når det nå blir flere inn-
byggere i kommunen er det svært viktig
at arbeidet med utvidelse av kirkegår-
den fortsetter. Dessuten pekte vi på at
støykartet ikke viser tydelig hvilken
støysone Ørland kirke kommer inn-
under. Det er viktig at vi får den samme
gode dialogen som vi har i dag når det
gjelder flyging under begravelser. Når
vi bruker begrepet støy gjelder det både
flystøy og annen støy fra basen i nærhe-
ten av kirkegården. 

Menighetens årsmøte ble avholdt den
24. februar.

Det er nå ansatt ny Trosopplæringsleder.
Ansatt ble Anne Mari Bye fra Opphaug.
Menighetsrådet ønsker henne lykke til i
det viktige arbeidet.

ØRLAND MENIGHET
Rådhuset - Boks 116, 7129 Brekstad

Telefon 72 51 40 00 - 72 51 40 61

kirkekontor@orland.kommune.no

Kontortid: Man.–Fre. 08.30 –15.00

Ørland kirke - telefon 72 52 42 93
Storfosna kirke - telefon 72 52 32 40

PRIVATE TELEFONER:
Ola Garli, sokneprest 908 49 888

Franziska Förster, kapellan 400 47 955

Bernt Gjelvold, organist 72 52 15 17

Ole Jonny Grande, kirketjener 906 56 789

Britt Eli Døsvik, men.råd.leder 952 95 650

Cathrine Skaget, kirketj. Storfosna 906 79 672

Hanna Sødal, kirkeverge, dagl. leder 72 52 36 82

Nytt fra Menighetsrådet

God 
sommer!
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Din lokale strømleverandør

Tlf 72 52 04 20
www.fosenkraft.no

Telefon 04290
www.orland-sparebank.no

advsolli@broadpark.no Libra kjøpesenter - Telefon 72 52 28 00

Brekstad Hårsenter
Torgsentret - Telefon 72 52 42 10

Industrigt. 7, Brekstad - Tlf 72 52 35 55

Husk å bestille fotografering! - 72 52 41 87

www.austraattgolf.no
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En flott gjeng ungdommer reiste dette
året 8. – 10. mars til Mjuklia.

Med på turen var fem voksne og fem
ungdomsledere. Jeg er veldig stolt av
disse ungdommene som ble konfirmert
i fjor og som i år har bidratt til en
superhelg på Mjuklia!! Tusen takk til
Simen, Egil, Jonas, Lisbeth og Trine.
Dere var helt fantastiske! 

Vi hadde masse gøy både inne og ute.
En bursdag ble feiret, ungdomslederne
hadde laget sjokoladekake etter Mona
Fremstad sin oppskrift. – Og den var
veldig god! Vi lærte om dåp og nattverd
på leiren. Til avslutning var det gudstje-
neste på søndagsmorgenen. Den hadde
konfirmantene vært med på å forberede. 

Jeg takker en fin gjeng konfirmanter
som jeg har hatt et veldig fint år sam-
men med! Og dere er hjertelig velkom-
ne til å komme innom kirka ved senere
anledninger! Må Gud velsigne hver
enkel av dere på deres videre vei
gjennom livet! 

Franziska 

Konfirmantleir 2013

Fordi du er dyrebar i mine øyne, 
høyt aktet og jeg elsker deg, 
sier Gud - (Jes. 43, 4)

Flere bilder fra leiren finner du 
på baksiden av bladet.
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Også i år vil jeg sende dere, kjære konfir-
manter, en spesiell hilsen. Tiden går så fort,
og vi vet ikke av det før konfirmasjonsda-
gen er der. Det er en stor og rik anledning
vi har i konfirmantsamværene, og vi kjen-
ner nok på at den kunne vært utnyttet
bedre, men jeg håper samværene blir til
nytte og glede for dere og får betydning for
livet. 

Det er mange konfirmanter i år. I hele
prestgjeldet er det 105. Litt lærer vi hver-
andre å kjenne ved disse samværene.  Jeg
vil takke dere for at dere legger godviljen
til med leksene  om de kristelige sannhe-
ter. De skal være ikke dødt kunnskapsstoff,
men rettesnoren for dere videre i livet.
Det er selve livslovene vi har her, og ingen
kan ustraffet sette seg utover det Bibelen
lærer oss. Hvert enkelt slektsledd og hvert
enkelt menneske må lære og tilegne seg
disse sannheter på nytt. Det stoff vi arbei-
der med, er trukket opp av Gud selv og gitt
oss for at livet vårt skal leves etter det og
bli lykkeligt. 

Det er alltid med en viss spenning vi pres-
ter fører de unge fram til konfirmasjon.
Spørsmålet: Hvordan vil det gå med dem i
livet? melder seg bestandig. Det er vanske-
lig å forutsi hvordan det vil gå med den
enkelte av dere. Noen vil gjøre det godt,
mens andre vil skuffe. Men en ting er sik-
kert: I samme grad som livet leves i sam-
funn med Jesus Kristus, vil det bli etter
Guds vilje og plan med dere. Hans vilje er
alltid den beste. Hold dere derfor til det
dere har lært i barnelærdommen. Gjør
som det står i konfirmasjonssalmen:

Hold fast hva du har!
Bevar din samvittighet ærlig og klar,
Fold hendene daglig enfoldig til bønn,
Din barnetro vedstå i lys og i lønn!
Så mange ga gull og berømmelse hen,
Fikk den de igjen.

Så ønsker jeg hver enkelt av årets konfir-
manter alt godt i livet. Måtte det lykkes for
dere: i ungdom og alder og evig hos Gud.

L.B. (Leif Bull) 

Nr. 5-6. 23. årg.Juni - Juli - August 1963.

Kjære konfirmanter!
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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 00 Tlf. 72 51 58 00

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 KJØPESENTER B
R

E
K

S
TA

D

HOVDE HØNSERIHOVDE HØNSERI
Ferske egg
Velkommen!

Ferske egg
Velkommen!



Uiguren Alimuijang Yimiti har sittet 5 år
i fengsel i provinsen Xinjiang i Kina.

I 2009 ble han idømt 15 års fengsel.
Hans forbrytelse er at han er kristen,
leder en husmenighet og at han er uigur.
Etter at han ble arrestert for «irregulære
religiøse aktiviteter» har lange runder i
rettsapparatet ført til at han ble dømt for
«å ha lekket topphemmelig informasjon
til utenlandske organisasjoner» – uten at
han fikk ha advokat tilstede i den avgjø-
rende rettsaken.

I 2010 ble han flyttet til et fengsel som
ligger 150 mil fra hjemstedet hans.
Samme år fikk han møte familien sin for
første gang på 2 år.

Etter en tid der familien fikk besøke
ham når de bare hadde klart å spare nok
penger til den lange reisen, ble de nylig
nektet å komme inn da de kom fram. I
stedet for 15 minutter hver måned, får
de nå kun besøke ham hver 3. måned,
og da kun 10 minutter!

Hvorfor må en mektig nasjon være så
djevelsk overfor sine egne innbyggere?

Hvilken tilfredsstillelse kan disse men-
neskene ha ved å vise slik ondskap?

Egypt
I Egypt fortviler intellektuelle, liberale,
så vel som kristne over den nye grunnlo-
ven som Det muslimske brorskap, under
sin president Mohamed Mursi, har
gjennomført. 

Sharialovsystemet, der det gis rom for
ekstremistiske grupper til å tolke loven,
er vedtatt. Ideologien er blant annet at
staten skal kontrollere den private moral.
Mange frykter at Egypt vil utvikle seg
til et undertrykkende religiøst diktatur
som Iran.

Norge
Kanskje vi bør hegne bedre om vårt
demokrati og støtte bedre opp om de
gode verdiene som ennå får prege vårt
land, der kristendommen har vært fun-
damentet i 1000 år.

Kanskje vi burde starte vår nasjonaldag
med å slutte opp om gudstjenesten og
takke for det vi har samt be om at vi får
bevare det?!

B.G.

Mektige Kina og enkeltmennesket

Alims kone Gulinuer og 

deres to sønner (Foto: China Aid)
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Sommerferien nærmer seg med
stormskritt og med den mange
spente skolestartere til høsten. 

Nå har de vært størst i barnehagen,
de som hjelper til og passer på de
mindre barna. Kontrasten er stor og
spenninga like så når de skal begyn-
ne på skolen og plutselig være minst!
Nå er det DE som trenger hjelp av de
større barna … de som trenger en venn
og ei hånd å holde i.

Kirka inviterer til skolestarterhelg. Her
får de ei trivelig stund sammen med
noen av de kommende klassekamera-
tene. Vi diskuterer om hvor godt det er
å ha venner. Både de man leker med og
de som er litt usynlige… Og så snakker
vi om det å være størst…for så å bli
minst igjen. Barna får høre om Sakkeus.
Han var også liten! 

Ola forklarer hva som er i kirka. Hva vi
bruker prekestolen til (det er nesten som
treet Sakkeus klatret opp i, alteret, alter-
ringen og døpefonten. Barna får forklart
hva dåp er og etterpå får de «døpe»
dokka eller bamsen sin. «Hva heter
dokka?… ingenting… vel, vil du at
Ingenting skal bli døpt? … JA!)
Køa er lang til døpefonten, og vi bygger
togbane rundt alteret mens vi venter. 
Samarbeidet er formidabelt! Barna er
flinke til å være venner!

På søndag er det 16 spente unger som
kommer til kirka for å feire Guds -
tjeneste. De har med kaffe og kaker til
kirkekaffen og venter tålmodig på boka
de skal få. Edvard og Linus hjelper til
med å tenne dåpslysene og Pauline
levere dem ut til dåpsbarna. 

Vi har hatt ei fantastisk helg sammen
med flotte skolestartere!! 
Tusen takk til alle dere som kom og
var sammen med oss denne helga.
Lykke til med skolestarten til alle 
skolestartere.

Grethe
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SKOLESTARTHELG
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå der-
for og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds
navn og lær dem å holde alt det jeg bar befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende.» Matt. 28, 18-20

Velkommen til kirke!

2. juni  - 2. s. i treenighetstiden - Joh. 3, 1-13 
Storfosna kirke kl. 11 Jubileumsgudstjeneste ved biskop Tor Singsaas,

prost Brita Hardeberg, sokneprest Ola Garli, 
sokneprest Per Anton Leite, sokneprest Vreni 
Grønning, stasjonsprest Sverre Stai og 
kapellan Franziska Förster. Dåp og nattverd. 
Takkoffer til Jubileumsarbeidet Storfosna. 

9. juni - 3. s. i treenighetstiden - Mark. 10, 13-16
Ørland stasjonskapell kl. 17 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai 

Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen. 

16. juni - 4. s. i treenighetstiden - Matt. 9, 35-38
Guldteigbrygga kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Dåp. Kirkekaffe. Samarbeid med Kjeungen Kystlag.
Takkoffer til  Sjømannskirken 

23. juni - 5. s. i treenighetstiden - Matt. 18, 12-18
Austrått kapell kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli 

Dåp. Takkoffer til Maritastiftelsen. 

30. juni - 6. s. i treenighetstiden - Mark 3,13-19, Aposteldagen 
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved prestevikar Hans Old Jensen. 

Dåp og nattverd. 
Takkoffer til  MAF( Mission Aviation Fellowship)

7. juli - 7. s. i treenighetstiden - Mark 5,25-34
Kråkvåg kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli 

Familiedag. Takkoffer til Kirkens SOS i Trøndelag
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14. juli - 8. s. i treenighetstiden - Mark 12,28-34 
Ørland kirke kl. 19 Gudstjeneste ved prestevikar Hans Old Jensen

Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet

21. juli - 9. s. i treenighetstiden - Luk 6,36-42 
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli 

Takkoffer til Bibelleseringen

28. juli - 10. s. i treenighetstiden - Mark 11,25-26 
Austrått kapell kl. 11 Gudstjeneste ved kapellan Franziska Förster 

Takkoffer til Kristent arbeid blant blinde.  

4. august - 11. s. i treenighetstiden - Joh 8,31-36
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved kapellan Franziska Förster

Nattverd. Takkoffer til Kirkens Fengselsarbeid

11. august - 12. s. i treenighetstiden - Joh 4,27-30.39-43
Storfosna kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved prostiprest Jørund Grønning

Takkoffer til menighetsarbeidet

18. august - 13. s. i treenighetstiden - Joh 15,13-17 
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste v/vikar 

Takkoffer til  Norges Kristelige Student- og
Skoleungdomslag 

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje 
på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt 
og makten og æren i evighet.
Amen.

Nytt Fader vår
Ørland menighetsråd har bestemt at
det i Ørland skal benyttes den nye 
versjonen av Fader vår (Matt. 6)



B-blad

INFORMASJON

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

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

Konfirmantleir 

 




