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Ja, vinter og frost ble beseiret av vår,
du fylte vårt hjerte med sang,

hvert år i vårt liv ble et nådens år
med overflod gitt oss i fang.

Norsk salmebok 852

God sommer!
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� REDAKSJONELT �
Håp gjennom medmenneskelighet

De aller fleste av oss vil komme i situasjoner hvor alt eller det meste synes
håpløst. Bedring eller løsning synes fjern eller til og med en umulighet.
Årsaken kan være sykdom, ulykke eller andre forhold. Vi blir maktesløse 
og vi øyner ingen vei ut av uføret. Situasjonen er håpløs!

I ti år, fra hun var 17, var Arnhild Lauveng innlagt som schizofren på psykia-
triske avdelinger. Hun var psykotisk og selvdestruktiv. I dag arbeider hun
som psykolog, utdannet ved Univer sitetet i Oslo. Hun forteller at det verste
med å ha diagnosen schizofreni var å bli fratatt alt håp om å bli frisk. Men, –
hun ble frisk og har skrevet bøker om sine opplevelser med sykdommen. 
I en av bøkene sine skriver hun om legen som lot henne gå alene ut i spru-
tende høstregn, selv om hun egentlig ikke hadde fri utgang. Det var ikke fordi
det ville gjøre henne frisk, men fordi dagen hennes ville bli lettere. Politifolk
som med varsomme hender får henne inn i politibilen ved en tvangsinnleg-
gelse forteller hun om. Hun glemmer ikke pleieren som hver dag etter frokost
satt en stund sammen med henne for at hun skulle få hjelp  å bli rolig og føle
seg trygg.

Det viktige i det hun forteller er ikke det som formelt skjer i hjelpeapparatets
regi. Det viktige her er det som skjer på det mellommenneskelige plan når
legen, politifolkene og pleieren møter Arnhild som et medmenneske. Det er
menneske-til-menneskeforholdet som gir håp. I mange situasjoner er håpet
langt viktigere enn både medisiner og all verdens behandling. Det er håpet
som kan reise oss opp slik at vi mestrer sykdommen, ulykken og sorgen. 

Å gi håp til dem som har det vondt ved å være medmenneske sammen dem,
er å leve etter budet om nestekjærlighet!

Fariseerne ville sette ham på prøve og en av dem spurte ham om hvilket bud
som er det største i loven. Jesus svarte ham at det er budet om å elske Herren
din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din forstand. Men det er
et annet bud som er like stort: «Du skal elske din neste som deg selv».

Vi ønsker dere alle en fantastisk sommer fylt av glede og håp!

Oddbjørn Ingebrigtsen



Åpen kirke
Vi vil i år også ha åpen kirke. Om ikke
så mange bruker det, tror vi det er svært
fint for de som tar seg tid til en tur
innom kirka. Kirka blir åpen fra 30. juni
til 25. juli, alle hverdager fra kl.11-15.
Når det er begravelser er det ikke åpen
kirke.

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

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

«Sjømannskirke»
Vi har nå hatt tre samlinger med
Sjømannskirke på kirkekontoret. Da
inviterer vi alle som har lyst fra kl.11-
13. Vi serverer kaffe og vafler og har
en uformell samling. Besøket har økt
og det syns vi er kjempekoselig. Vi vil
gjerne ha flere frivillige som kan tenke
seg å steke vafler.
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Foto:
Ståle Arne Vansvik

Takk
Hjertelig takk for all vennlig delta-
kelse, blomster og minnegaver ved
Martin Aune’s bortgang.
En spesiell takk til omsorgs boligene
og gr. 4 ved Åfjord Helse senter.

Tormod, Svein, Margrethe og Harald
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MiG Tautra 2014
24.–27.juli arrangeres familiefestivalen
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
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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2014 har stått i grunnlovsjubileets tegn.
Men la oss gå to år tilbake i tid. 
I 2012 skjedde en stor og prinsipiell
endring i forholdet mellom Staten og
kirken. I 1814 ble Grunnlovens bestem-
melser om religion langt på vei utfor-
met i tråd med eneveldets kongestyrte
kirkeordning og tanken om at det var
kongen som definerte folkets tro.

Grunnloven sier i dag at Den norske
kirke, en evangelisk-luthersk kirke, for-
blir Norges folkekirke og understøttes
som sådan av staten.

Fra 2012 er dermed «folkekirken» for-
ankret i grunnloven. Og ca. 76 prosent
av innbyggerne i Norge, er medlemmer
av Den norske kirke. Likevel kan ingen
vedta at en kirke skal være folkekirke en
gang for alle.

Kirken er folkekirke bare så lenge folket
vil det. Det må altså være en grunn til at
de fleste i landet vårt vil ha Den norske
kirke som sin kirke. Det må være en
grunn til at de fleste i Ørland vil ha vår
menighet som sin kirke. – Og da har jeg
lyst til å si: Folk har vært tålmodige med
kirken i Norge.

Det er mange som har hatt vonde opple-
velser med kirken og også med vår
menighet i løpet av de siste to hundre år.
Men fra den mer moderne tid, i tiden
etter andre verdenskrig og fremover
langt opp mot vår tid, så kjenner hver og
en av oss historier om hvordan det er å
ikke bli vennlig mottatt av kirken. Men
her har vært mye tålmodighet fra folkets
side.
Vi vet om hvordan prester og forkyn-

nere fra prekestol og bedehus har malt
skremselsbilder som har skapt sår i sjel
og sinn. Men her har vært mye tålmo-
dighet fra folkets side.

Jeg assosierer med fortellingen i Bibelen
om den bortkomne sønn, der den yngste
sønnen kommer hjem og sier: Jeg fortje-
ner ikke lenger å kalles din sønn. 

Det tålmodige folket og kirken
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Fortjener kirken å bli kalt «folkets
kirke»? Bare du kan svare: Er du frem-
deles tålmodig med din kirke?

Kanskje har det ingen ting med tålmo-
dighet med kirken å gjøre, men i følge
statistikken for Den norske kirke er
andelen døpte av fødte på vei nedover.
Tallene er ikke lik alle steder i landet. I
Ørland har vi ganske stabile dåpstall.
Men landet sett under ett ser det slik ut:
Fra 2003 (77,7 %) til 2008 falt dåpspro-
senten med sju prosentpoeng, mens fal-
let fra 2008 til 2013 var på nesten ti pro-
sentpoeng til 60,6 prosent.
I Sverige og Danmark har de lenge

sett en slik utvikling. I Danmark sies det
av noen at folkekirkens medlemsgrunn-
lag «eroderer». Og i Norge har en mas-
terstudent i Stavanger stilt spørsmålet:
«Glipper det for folkekirken?»

Hvordan møte en slik utvikling? For å
svare på det må vi har kunnskap om
årsakene. Her vil vi antagelig finne et
svært sammensatt bilde som jeg ikke
skal gå inn på i denne omgang.
Det vil uansett kreves av oss i årene
fremover en høy bevissthet på kvalitet i
menighetens møte med mennesker. Vi
må kartlegge hver eneste bit av kontakt-
flaten mellom kirke og folk. Det vil stil-
les krav om løpende kontakt og dialog
med dåpsforeldre. Alle medlemmer av
kirken må utfordres til bevissthet på sin
tilhørighet til menigheten og til å tenke
rekruttering. Kirken må gjøre seg selv
mye mer tilgjengelig og synlig enn i
dag.

Kanskje vil vi likevel oppleve at med-
lemsgrunnlaget blir mindre i fremtiden.
Samfunnet har endret seg, kulturen tilsi-
er mangfold, og oppslutningen om og
tiltroen til de tunge samfunnsinstitusjo-
nene og oppslutningen om enhetskultu-
ren er mindre.

Det som ville være tragisk, er om utvik-
lingen går sin gang og forsterkes fordi
kirken har sovet i timen.

Ord i vinden
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I

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

Rita Marie Lindseth
Gunnvald Arnø
Åsta Fjellet
Aasta Gjernes
Paula Kristine Nilsen
Anny Kjellrun Grande
Jens Bernt Jensen
Dagrun Annie Hoøen
Ingrid Aune Grande
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Livet har lært meg at det er få mennes-
ker, om noen, du virkelig kan stole på.
Før eller siden vil de skuffe deg, på et
eller annet vis. Dess eldre jeg blir, dess
mer ser jeg hvor ufullkommen jeg selv
er, i både det ene og andre. Og til tider
kan jeg ha lyst til å grave meg ned, med
tanke på hva jeg har sagt og gjort –
som absolutt ikke har vært bra. Slik er
livet. Og slik er det å være menneske.

Jeg må ta valg - Å holde andre på
avstand for å slippe å bli såret, eller å
elske på tross av. Å grave meg ned i
min egen elendighet, eller å reise meg
for å starte på nytt og gå videre med
hevet hode.    
Hva som er de beste alternativene,

vet jeg jo. Men det er neimen ikke all-
tid like enkelt å få det til. Jeg må
bekjenne at min kjærlighet til andre, og
meg selv, kommer til kort alt for ofte.
Men Jesu kjærlighet er fullkommen;

overfor meg og alle andre. Gud har
skapt oss i sin kjærlighet, han gikk i
døden og betalte for vår ufullkommen-
het og han oppsto fra de døde for at vi
skulle ha håp om et evig liv sammen
med han. 

Når jeg sa «ja» til Jesus, flyttet han inn
i meg, og det evige livet fikk begynne.
Derfor kan jeg be Jesus om hjelp når

jeg selv kommer til kort – «Fyll meg
med DIN kjærlighet» Og han, som vet
at vi trenger å bli elsket mest når vi for-
tjener det minst, gjør også det umulige
mulig. Det er ikke alltid resultatet blir
synlig over natta. Men prosessen er
startet, og sammen går vi mot målet,
jeg og Jesus. For en venn å ha!

Anja Hovde 

Andakten
Guds kjærlighet kontra min

Derfor bøyer jeg mine knær for Far,
han som har gitt navn til alt som 
kalles far i himmel og på jord.

Må han som er så rik på herlighet, 
gi deres indre menneske kraft 
og styrke ved sin Ånd.

Må Kristus ved troen bo i deres 
hjerter og dere stå rotfestet og 
grunnfestet i kjærlighet.

Må dere sammen med alle de hellige 
bli i stand til å fatte bredden og 
lengden, høyden og dybden, ja, 
kjenne Kristi kjærlighet, som overgår 
all kunnskap. 

Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
Han som virker i oss med sin kraft 
og kan gjøre uendelig mye mer enn
det vi ber om og forstår, ham være
ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter!
Amen.  Ef.3:14-21
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AMAZING GRACE
T: John Newton  (1725-1807) - M: Columbian Harmony 1829

Amazing grace!
- how sweet the sound 
That saved a wretch like me!
I once was lost, 
but now am found,
Was blind, but now I see.

'Twas grace that taught 
my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did 
that grace appear,
The hour I first believed!

Through many dangers, 
toils and snares,
I have already come;
'Twas grace has brought me 
safe thus far,
And grace will lead me home. 

When we’ve been there 
ten thousand years,
Bright shining as the sun,
we’ve no less days 
to sing God’s praise
than when we first begun

Min salme

«Amazing Grace» er en fin gammel salme som blir brukt i mange forskjellige
sammenhenger. 

Fremføring med god vokal prestasjon, hvor hele stemmeregisteret blir brukt, har
jeg opplevd veldig mektig og rørende. Husker også en spesiell fremføring med
kun saksofon under en begravelse av en klassekamerat, som døde bare 20 år
gammel.

Neste utfordring går til min gode nabo og kollega Liv Janne Herkedal.

Ønsker alle en riktig god sommer!

Astrid Hukkelås

Vers 1, 2, 3, 6
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Veteranene
I mai måned er det to sentrale datoer
med ulike feiringer og markeringer.
Den første er veterandagen og frigjø-
ringsdagen den 8. mai. Den andre er
nasjonaldagen den 17. mai.
På begge disse dagene har mine

tanker gått til de av våre kolleger i
Forsvaret som tjenestegjør i interna-
sjonale operasjoner og deres familier.
Begge disse dagene minner meg
sterkt om dem som har gått foran oss
og gjort freden mulig. Dette er fra en
tale som jeg holdt på et arrangement
for veteraner den 8. mai i år i regi av
Stjørdal kommune. 

Å være veteran er ikke noe nytt. I det
romerske riket var veteranbegrepet et
kjent fenomen. Soldater med lang og
tro tjeneste ble tilkjent belønning.
Romerske soldater kunne etter lang og
tro tjeneste på 25 år motta en jordlapp.
Dette ble også et middel til å utvide
det romerske riket.
Norske veteraner har deltatt i mange

og ulike operasjoner siden den 2.ver-
denskrig. Totalt regner man med at
«100 000 norske kvinner og menn har
tjenestegjort i internasjonale operasjo-
ner i over 40 land, i fire verdensdeler -
i nesten hundre forskjellige operasjo-
ner». Atskillig av disse veteranene er
fra flere kommuner i Trøndelag, også
fra Fosen.

Jeg nevnte lønnen til den romerske
soldaten for over 2000 år siden. Hva
har den norske soldaten fått i beløn-

ning etter å ha deltatt i internasjonal
tjeneste? – La oss dvele litt ved det.
Den norske soldaten har fått en helt
unik kompetanse. 

Kulturkunnskap
Den norske soldaten i Afghanistan har
«opplevdkunnskap» i motsetning til
kun «lest kunnskap». Lest kunnskap er
fra bøker og fra den forståelsen media
formidler om krigen i Afghanistan.
Soldaten i Afghanistan har opplevd
krigen, men har også forberedt seg på
de kulturmøtene han eller hun møter i
Afghanistan. Hun har kjent varmen og
kulde, støvet, men ikke minst erfart
hvordan Taliban påvirker samfunnet.
Soldaten har ikke kun forholdt seg til
våpen, men til mennesker. Afghan -
erens måte å tenke på og forholde seg
til sin hverdag. 
Den norske soldaten som har deltatt

i internasjonal tjeneste har kunnskap
om hvordan tilnærme seg en helt
annen kultur. 

Selvinnsikt
En deltakelse internasjonal tjeneste
medfører at du blir kjent med deg selv.
Med det mener jeg hvordan jeg hånd-
terer stress, lite søvn, ulike typer farer,
ofte kjedsomhet og savn. Jeg blir også
kjent med, eller får direkte eller indi-
rekte tilbakemelding på egne begrens-
ninger. Hvordan jeg fungerer i et team.
Dette er langt fra en ordinær gruppe-
prosess, eller en lettvint kommersiali-
sert «reality» serie. Den norske solda-
ten har en bestemt livsstil, for å kunne
håndtere alt dette.
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Kan ikke dette være en kompetanse å
ha med til andre sivile yrker? Jeg vil
tro at noe av dette vil være gull verdt
for nettopp en sivil arbeidsgiver. 

Presten sine erfaringer
Jeg har gjort meg noen erfaringer om
soldater som deltar i internasjonal tje-
neste. Ved Ørland hovedflystasjon del-
tar det til enhver tid soldater i interna-
sjonal tjeneste. Min erfaring er at det
skjer noe med den enkelte, som i ett
før og etter deltakelse i internasjonale
operasjoner. 
Jeg glemmer heller ikke enkelte

ansikter som er endret etter å ha vært i
internasjonal tjeneste første gang. Det
skjer noe med dem. Uansett alder,
man blir mer voksen. Som soldat og
menneske er jeg ikke uberørt av det
jeg har opplevd. 

Hva har ikke fedre og mødres møte
med krigen gjort med dem? Soldater
møter liv og død på en helt annen
måte enn andre yrkesgrupper i sam-
funnet.  Jeg tror dette har påvirket
hvordan jeg selv tenker eget familie-
og arbeidsliv. Hvordan jeg er som
partner i et samliv og oppdrar barna.
Det kan ha konsekvenser for hvordan
jeg blant annet skal forklare mine barn
om hva krig virkelig er.

Mor eller fars deltakelse i internasjo-
nal tjeneste kan påvirke familielivet.
Kombinert med eventuelle senskader
har dette for enkelte blitt en personlig
katastrofe. De må vi aldri glemme. 

Den ekte bønnen
Jeg innledet med den romerske solda-
tens belønning. Soldatens største
belønning – indre drivkraft – er å
skulle hjelpe andre. Eller det å skulle
sørge for frihet for andre. Det var
dette som var nordmenns motivasjon
under krigen, men er det også for
dagens veteran. 

Å tro på noe i de situasjoner jeg har
nevnt har stor betydning. Da tenker
jeg ikke på en tro som handler om at
man skal innfri et bestemt religiøst
språk. At man skal tenke som presten,
eller være i stand til å sitere et bibel-
vers. Nei, langt derifra. Den ekte
troen, som er basert på mine opple-
velser. Den enkle troen på Gud når
livet er vanskelig. Eller foran et opp-
drag. Gjør meg rolig slik at jeg kan
håndtere denne situasjonen på en god
måte. Jeg er redd for å dø, vær meg
nær ved livets slutt. Eller en bønn om
hjelp når jeg vet at jeg har tatt liv, og
må leve med det. Den ekte bønnen,
som man ber, når livet virkelig kom-
mer inn på en. Ikke for at livet skal
være enkelt, men for at jeg kan hånd-
tere det bedre. Da betyr et Fadervår,
eller kort bønn så mye. Det kan gi mot
og livsgnist. 

Takk Herre for at du gir meg styrke og
mot når livet er vanskelig.  

Sverre Stai - Stasjonsprest
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Årets store begivenhet var
100-årsjubileum Storfosna kirke
Søndag 2. juni ble det feiret fest-
gudstjeneste i en fullsatt Storfosna
kirke. Foruten fast boende på
Storfosna og Kråkvåg, var det
også mange utflytta øyboere som
kom for å feire kirka si. Biskop
Tor Singsaas holdt preken.
Dessuten deltok prost Brita
Hardeberg, sokneprest Åslaug
Elvebakk, sokneprest Per Anton
Leite, prostiprest Jørund Grønning
og stedets prester Ola Garli og
Franziska Förster. 

Foruten ordfører var det også inviterte
gjester som hadde bidratt til utsmyk-
king av kirka og sponsing av midda-
gen. Det ble også dåp under denne
gudstjenesta, som det var under innvi-
elsesgudstjenesta i 1913. Leder i jubi-
leumskomiteen Bernt Jørgen Stranden
ønsket velkommen til gudstjenesta 
og samling etterpå. Organist Bernt
Gjelvold hadde satt toner til og arran-
gert to sanger av Arnt Moen fra Stor -
fosna. Disse ble framført av et kor som
var satt sammen for anledninga.
Etter gudstjenesta var det middag og
kaffe i «gammelskolen», som var
utsmykket med innleverte handarbeider
og malerier fra Storfosna kirka, og
andre kristne motiv. Det var flere taler

og blomsterhilsner under samlinga.
Jubileumskomiteen gjorde en formi-
dabel jobb for at dette arrangementet
ble så vellykket.

En redaksjonskomité bestående av
Terje Sørensen, Eivind Bremnes,
Oddbjørn Ingebrigtsen og Bent Jørgen
Stranden laget et fyldig jubileumshefte.
Dessuten ble det gjennom året arran-
gert flere konserter med kor og orkes-
ter. Disse ble også godt besøkt.

I tillegg ble det utført et stort arbeid på
oppussing av kirka innvendig. Hele
kirke rommet ble malt, og tilgjengelig-
het utvendig til kirka og kirkestua ble
forbedret stort ved at det ble fylt opp.
Og gulvet i våpenhuset ble skrådd for 
å få bort høydeforskjellen inn til kirka.

Utdrag av årsmelding for 
ØRLAND MENIGHET 2013
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KIRKER OG KIRKEGÅRDER
Driftsmessig har dette vært et hektisk
år med over gjennomsnittet med antall
begravelser.
Dette sammen med forberedelser før

jubileet på Storfosna og for lite som-
merhjelp, har dessverre medført at vi
ikke har klart å opprettholde den stan-
dard som er ønskelig og verdig på kir-
kegårdens grøntanlegg og tilhørende
område.
Kirkegården utvides stadig, mens

ressursbruken har gått ned de senere år.

På slutten av året ble det startet med
uttynning av trær på kirkegården, i før-
ste omgang rundt kirken og bårehuset.
Det er innleid kvalifisert arbeidskraft
finansiert av Blomsterfondet for å utfø-
re dette krevende arbeidet.

Vasking blir utført etter hvor mye som
skjer pr uke og det blir sjekket at alt er
i orden før det er gudstjenester, vigsel,
begravelser, konserter og andre ting
som foregår. Tidsbruk er en til fire
timer pr. gang, en til to ganger pr uke.

Klokker
Det ble gjort noen endringer i stillingen
for å effektivisere arbeidet i og rundt
kirka. Klokker tar oppgavene til kirke-
tjener også.
Klokker fikk ansvar for tjeneste ved

gudstjenester og bryllup, dessuten kir-
ketekstiler, snørydding før gudstjenes-
ter og stell av gyldenlærstolene.

MUSIKK I ØRLAND MENIGHET
Orglene er fortsatt o.k., bortsett fra at
den høye luftfuktigheten i Austrått
kapell skaper problemer med at tre og
filt i mekanikken sveller og lett får den
til å henge seg opp. Det vurderes å for-
søke å installere en liten varmekilde i
orglet som kan utbedre dette, uten at
orglet blir ustemt.

Ny liturgisk ordning av gudstjenesten
er tatt i bruk og godkjent. Mye kan
tyde på at det var klokt å beholde de
gamle liturgiske melodiene. De er sli-
testerke og skaper gjenkjenning hos
menigheten.
Den nye salmeboka ble tatt i bruk 1.

juledag. 
Jubileumskoret, med sangere både fra
øyene og fastlandet, sang to sanger av
Arnt Moen på jubileumsgudstjenesten
for Storfosna kirke, og brukte hele høs-
ten på å øve inn «I sin brennende iver»
av Bernt Gjelvold. Jubileumskonserten
var 11. des., i Storfosna kirke. Her del-
tok også Ørland gospelkor med en
avdeling. Verket ble også framført på
julekonserten i Ørland kirke. 

Det var mange begravelser i 2013, og
tendensen med flere solistinnslag i
begravelser og vielser fortsetter. Folk
velger seg innslag av vidt forskjellig
karakter, mest pop-musikk, noe som
kan by på utfordringer for organisten
med å finne noter og passende fram -
føring. 



TROSOPPLÆRINGA
Bakgrunn for arbeidet
Trosopplæringsreformen kom som et
resultat av nye lover i skolen. Skolen
har ikke lenger lov til å drive med for-
kynnelse, og ansvaret for barns tros-
opplæring ble da gitt til hver enkelt
menighet. Kirkerådet utarbeidet «Plan
for trosopplæring, GUD GIR – VI
DELER».

Avgrensning
Breddetiltak er ansvarsområdet for
trosopplæringa og å planlegge og ha
ansvar for at tiltak fra 0 til 18 år blir
gjennomført. Tiltakene skal i stor grad
være knyttet til gudstjenestene i menig-
heten. Reformen tar sikte på at hver
aldersgruppe skal ha ett tiltak pr år.

Kontinuerlige tiltak, f.eks. søndagssko-
le er ikke definert inn i reformen.
Tiltak som er i regi av skole og barne-
hage er også utenfor reformen, men er
del av menighetens trosopplæringsar-
beid. 

Gjennomførte tiltak: høsten 2013 ble
det gjennomført tre tiltak:
• 0-1 år - Babysang 
Nytt av året er babysang. Eva Garli 
var ansvarlig. Det ble gjennomført 
sju samlinger pluss en dåpsguds-
tjeneste knyttet til babysangen. 
Det kom til sammen 14 babyer med 
sine foresatte på babysangen. 
Det er et populært tiltak og dekker 
også et sosialt behov for innflyttere 
og andre. 

• 4 år - Utdeling av «Min kirkebok»
Det ble valgt å ha en samling på for-
hånd for at barna skulle få møte 
kirken/kirkerommet og pynte i kirken
til høsttakkefesten. 12 barn møtte. 
Denne samlingen på torsdag var ny 
av året. 

• 10 år - «Lys våken» 
med overnatting i kirken fra lørdag 
16. nov. til søndag 17. nov. 13 barn 
deltok. Barna var med å planlegge og
gjennomføre gudstjenesten søndag. 

Trosopplæringsutvalg hadde møte
hvor mentor var til stede. Han gikk
gjennom rammene for arbeidet i utval-
get, og avgrensningene. Biskopen god-
kjenner planen når visse kriterier er
fylt. 
Utvalget består nå av: Lise Haukaas

Hovde, Eva Norseth Garli, Odd
Døsvik, Solfrid Paasche og Anita
Døsvik. 

Frivillige
Trosopplæringsreformen er basert på
frivillighet. For de minste barna er det
nødvendig at de har med seg en voksen
under hele tiltaket. 
Foresatte kan delta som frivillige 

på tiltak for de større barna, men det
krever en viss opplæring av de frivilli-
ge. Både hvordan tiltaket er lagt opp,
og hvordan den nye trosopplærings -
reformen er tenkt. 
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Samarbeid i Fosen
Prosten i Fosen ønsker å være med som
veileder for trosopplærerne, og være
med og bygge broer der det er naturlig
med samarbeid. 

Konfirmantundervisning
I fjor fulgte 54 ungdommer konfir-
mantundervisningen i Ørland kirke. 
Grethe Leding Ringstad har vært enga-
sjert inn i konfirmantarbeidet, lønnet av
bispedømmerådet, og blant annet hatt
ansvar for quiz-samlinger og arbeids-
gruppe som laga ting til julemessa. 

REFORMASJONS-PROSJEKTET
AUSTRÅTT 1537 
Prosjektet er en del av Ørland Kultur -
senters satsing på historie. Prosjektet
arbeider for at den nasjonale hoved-
markeringen for Lutherjubileet  2017
skal foregå i Ørland. 

Det arrangeres årlige fagseminar som
trekker deltagere fra hele landet.
I oktober var representanter for Ørland
kultursenter og soknepresten på sitt
andre besøk i Wittenberg. Ørland 
kultursenter og Ørland menighetsråd
adopterte et tre i Lutherhagen i
Wittenberg, og gav i den forbindelse en
solidaritetsgave til kirker i andre deler
av verden. Dette arbeidet administreres
av Det lutherske verdensforbund.

Under besøket ble forholdet mellom
Ørland og Wittenberg videreutviklet
med sikte på gjenbesøk fra Wittenberg.

Dette besøket vil skje sommeren 2014.
Det skal da plantes en tre i Ørland som
påminning om vårt tre i Wittenberg.
Under turen til Tyskland besøkte dele-
gasjonen den norske ambassade i
Berlin og fikk god anledning til å ori-
entere om Ørlands aktiviteter i forhold
til Luther 2017. Ordføreren er aktivt
med i reformasjonsprosjektet. 

Utgiftene til prosjektet dekkes blant
annet gjennom ekstern støtte innhentet
av Ørland kultursenter og av prosjekt-
midler ved kultursenteret.

ULØNNA MEDARBEIDERE
Foruten ansatte er det mange frivillige,
eller ulønna medarbeidere som tar stort
ansvar med Menighetsbladet, Ørland
Blomsterfond, Åpen kirke, julemessa,
blomsterhilsen og andre oppgaver.
Frivillig engasjement er en del av kir-
kens vesen og må aldri gå tapt.
Behovet for ulønna medarbeidere øker.
Vi ser det svært tydelig knytta til tros-
opplæringa. 

ØKONOMI
Fellesrådet
Tilskuddet fra Ørland kommune i 2013
ble økt etter vanlig prisøkning, men i
tillegg fikk vi tilført kr.150.000 som
iflg. Tjenesteytingsregnskapet var det
kommunen hadde avsatt til kirketjener
på Storfosna. Fra 2013 av ligger også
bemanninga på Storfosna til menig-
hetsrådet som kirkelig fellesråd. 
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Kirketjener- og klokkerstillingene ble
omrokkert for å utnytte ressursene
bedre. 

Menighetsrådet
Menighetsrådets økonomi bygger på
ofringer og julemessa. 

ØRLAND MENIGHETSRÅD vil
takke Ørland kommune og preste -
tjenesten ved Ørland hovedflystasjon
for godt samarbeid. Menighetsrådet vil
også takke alle lønna og ulønna medar-
beidere for verdifull innsats gjennom
året.

Ørland den 20. februar 2014

Britt Eli Døsvik Hanna Sødal
MR leder kirkeverge/daglig leder

«Bladsangerne»
«Det er så mange ukjente salmer.»
«Det er vanskelig å treffe noen
toner i korsangene våre.»

Dette er varsel om en invitasjon til
kurs i å synge fra notebladet, et kurs
som tenkes startet til høsten.

Kurset er et begynnerkurs som passer
for både unge og gamle sanginteres-
serte, og det skal være sosialt, –
gjerne med en kopp te underveis.

Kurset er gratis, og det skal finne
sted på onsdagskvelder fra kl. 18–
ca. 19.30 på menighetskontoret i
Librabyggets 2. etasje.

Kurset varer så lenge vi ønsker, og
kursholder er organist Bernt Gjelvold,
tel 72 52 15 17 og 416 32 285
(SMS), epost: bervold@gmail.com.
Send meg gjerne et ymt om du er
interessert.

Det kommer påminning i neste
menighetsblad ca. 21. august.

Hilsen Bernt

Årets fasteaksjon innbrakte 57.245 kroner til
Kirkens Nødhjelps viktige arbeid. Stor takk til
konfirmantene, foreldre – og andre gode hjel-
pere for det beste resultatet vi noen gang har
hatt på Ørland. Takk også til alle som gav!

Fasteaksjon
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
30.03.14 
Lenus Aannø Jacobsen
Mie-Olise Volden Rabban
Elise Walle

13.04.14
Emma Isabella Ramsøskar
Sebastian Kasparas Ramsøskar
Felix Skavdal Larsen
Theodor Sigurdsen
Jens Vegarsønn Herstad
Iselin Vik

18.04.14
Oskar Martin Halsen Karlsen

19.04.14
Peder Christiansen (Oppdal kirke)

20.04.14
Matheo Øien Valbekmo
Vanessa Storvik
Magnus Seierstad Winther
Emilie Torsvik (Austrheim kirke)

11.05.14
Aila Nordtvedt Misund (Moholt kirke)

25.05.14
Nora Marie Schjølberg-Harper
Sebastian Grande
Olaug Margrete Aas

DØDE
Åsta Fjellet
f.23.10.22, d.22.02.14

Bjørn Audin Halsen
f.06.12.33, d.28.02.14

Aasta Gjernes
f.22.06.22, d.03.03.14

Edgar Helge Nilsen
f.28.12.41, d.05.03.14

Paula Kristine Nilsen
f.05.06.35, d.08.03.14

Anny Kjellrun Hovde Grande
f.10.11.27, d.19.03.14

Jens Bernt Jensen
f.01.03.33, d.06.04.14

Dagrun Annie Hoøen
f.05.04.28, d.14.04.14

Ingrid Grande
f.04.01.24, d.06.05.14

Harald Fremstad
f.19.09.23, d.15.05.14

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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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

www.austraattgolf.no

God sommer!
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Ørland Menighetsråd har sammen med Bjugn
Menighetsråd søkt om midler til en stilling som
diakon i de to kommunene. Plan for diakoni -
arbeidet er under utførelse.

Økonomien i Menighetsrådet er alltid et tema og
rådet følger den opp og har kontroll. Det er hele
tiden nødvendig med frivillig arbeide og vi takker
alle som stiller opp, både under gudstjenester og i
det øvrige menighetsarbeidet. Bygging av et red-
skapshus med sosialrom på kirkegården jobbes det
også med planer om.

Nytt fra Menighetsrådet

ØRLAND MENIGHET
Toppetasjen Libra
Postboks 116, 7129 Brekstad

Telefon 72 51 40 00 - 72 51 40 61

kirkekontor@orland.kommune.no

Kontortid: Man.–Fre. 10.00 –14.00

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

PRIVATE TELEFONER:
Ola Garli, sokneprest 908 49 888

Bernt Gjelvold, organist 72 52 15 17

Mary Irene Moen, sekretær 980 42 912

Anne Mari Bye, trosopplæringsleder 480 30 571

Grethe Leding Ringstad, klokker 920 54 978

Mona Fremstad, renholder 909 63 045

Ole Jonny Grande, kirketjener 906 56 789

Cathrine Skaget, kirketj. Storfosna 906 79 672

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

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

HUNDER PÅ KIRKEGÅRDEN
Vi har fått reaksjoner på at noen slipper hundene
løse på kirkegården. Det er mange forskjellige
mennesker som ferdes på kirkegården og vi
ønsker at det skal være et fredelig sted å være
for alle. Noen er redd hunder. Vi ønsker ikke at
hunder skal gå fritt på kirkegården og vi tar det
som en selvfølge at hundeeiere plukker opp
etterlatenskaper etter hundene sine.

Kirkevergen
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Fra vår barnelærdom har vi lært å
betrakte julen som festen til minne om
Guds gave og godhet mot oss mennes-
kene! Det munner likevel ut i lovpris-
ningen av ham: «Ære være Gud i det
høyeste»! Vi kan med en viss rett si at
julen er festen til ære for Gud som gav
sin sønn som gave til oss. Påsken feirer
vi til minne om vår frelser Jesus Kristus.
Alt i denne vår kirkes store fest dreier
seg om ham som gav sitt liv for oss på
korset. Vi kan trygt si at påsken er festen
til minne om Jesus Kristus vår frelser.
Når vi kommer til pinsefesten er det
Den hellige ånd vi feirer. Vi har vanskelig-
heter med å forestille oss Den hellige
ånd. Det har så lett for å bli noe abstrakt
og upersonlig over Den hellige ånd. Men
nettopp Bibelens benevnelse av ham og
de navn den nytter, forteller oss at han
er en person, den tredje person i Gud.
For det første settes han fullt ut på linje
med Gud Fader og Gud Sønn. Allerede
ved denne sammenstilling som vi finner
en rekke ganger i Skriften går det klart
fram at han ikke er noe abstrakt vesen,

men en person som vil komme i per-
sonlig kontakt med oss mennesker. 

Likeledes forteller de navn Bibelen
bruker, talsmannen, advokaten, at det
siktes til en person. Det er av aller stør-
ste betydning for oss å ha dette klart for
vår tanke å tro. Det er ikke abstrakter
vi tror på, men en personlig Guds ånd
som vil ha samfunn med oss for å utfø-
re sin gjerning til beste for oss.

Allikevel er pinse alle tiders Kristus -
fest! Det viser ikke minst den første
pinsedag disiplene opplevet i tempelet.
Ånden kom til dem og styrket dem i
troen og livet, men den kom med
hørelsen av ordet om Jesus. Den pinse-
preken Peter holdt og som ble til så
stor velsignelse for den kristne menig-
het, hadde bare et stort tema, ikke
Ånden, men Kristus! Korsfestet og
Kristus oppstanden!

Dette forteller oss noe vesentlig om
Den hellige ånd, nemlig at han kommer
til oss mennesker når ordet om Kristus
blir forkynt. Nettopp slik gikk det også

Nr. 5-6. 24. årg.Mai - Juni - Juli - August 1964.

Pinsen som Åndens fest
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for seg da Kornelius fikk Den hellige ånd.
Idet Peter forkynte Kristus kom Den hel-
lige ånd til Kornelius. Her er vi inne ved
noe vesentlig. Det er ikke ved å forkynne
Den hellige ånd person ved alle anled-
ninger at Ånden kommer, men ved at
Kristus forkynnes.

Den hellige ånd er en meget beskjeden
person, og Jesus sier om han: «Han skal ta
av mitt og forkynne eder». 

Åndens gjerning er den ene å forherlige
Jesus. Det er vel også derfor han først
kommer til oss mennesker når Jesus blir
det sentrale for oss.

Måtte pinsen i år bli en rik Kristusfest for
oss alle. Da blir den til fornyelse og liv for
den enkelte og menigheten.

B

For året 2013 har Ingar Lium
vært leder. De øvrige i styret
er Jostein Solbue, Sølvi
Solem, Hanna Sødal og Ole
Jonny Grande. Jostein Solbue
er valgt fra Menighetsrådet.

Vårens dugnad ble holdt den
29. april. Det meste av kirke-
gården ble raket, og mange er
med hvert år.
Plantedagen var holdt den 12.

juni. Roger Olsen stilte som vanlig opp
med mye fine planter.  Det ble planta på
715 graver. I kirka holdt Franziska Förster
andakt og Bernt Gjelvold og Leif Skei
spilte to nummer. Servering av kaffe og
kaker.
Løkdag ble holdt den 15. oktober, og

det ble gitt ut løk til 518 graver.

Dette er noen tall som viser aktiviteten i
fondet. Den største utgiftsposten er planter
og løk til gravene, samt plantinger ved
kirka og servicebygget.

I 2012 ble det bestemt at vi skulle koste
uttynning og fjerning av trær på kirkegår-
den. Vi hadde ikke fått tak i folk til å utfø-
re det før i vinter. Det er tynna mye, men
enda er det mye som står igjen. Vi får fort-
sette neste vinter.  Ørland Blomsterfond vil
takke alle som gir gaver til fondet, enten
som minnegaver eller ofringer. Vi vil at
mest mulig av midlene skal gå  tilbake til
kirkegården slik at den blir så velstelt som
mulig.

Ørland Blomsterfond
v/ Ingar Lium

Ørland Blomsterfond - ÅRSMELDING 2013
INNTEKTER  2013 2012
Gaver, ofringer,
løksalg kr 258.014,61 kr 222.009,96

UTGIFTER
Blomster, lønn,
regnskap o.l kr 227.791,90 kr 195.733,16
Renter kr 8.636,78 kr 9.904,54
Årets resultat kr 38.859,49 kr 36.181,34
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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 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!



De tre siste årene etter revolusjonen i
2011 har både politi og militæret i
Egypt begått overgrep mot forsvarsløse
sivile, uten å bli stilt til ansvar.
Kopterne, som nå er en minoritet i sitt
eget land, blir i tillegg sett på som
«enkle mål» for andre grupper som vil
ta over deres eiendommer på landsbyg-
da, der dyrkbar mark og vann begynner
å bli knappe resurser.

I landsbyen Delga, i Al Minya – provin-
sen, nektet den 67 år gamle kopteren
Kamel Saleh Al Rab å etterkomme
naboens krav om å selge eiendommen
sin til spottpris. Den 23. februar ventet
han på at naboene skulle komme til et
nytt forhandlingsmøte, men i stedet stor-
met syv væpnede menn inn i huset, dro
av ham alle klærne og slo ham bevisst-
løs. Mennene tok Al Rab med seg og
dumpet ham under en bro. Han ble
senere funnet av andre naboer og tatt
med til sykehuset.

Da Al Rab kom til seg selv på sykehu-
set, oppdaget han at han var lenket med
håndjern til sykehussengen. Det gjorde
det svært vanskelig for legene å behand-
le ham, og ingen ville forklare ham
hvorfor han var lenket fast. Han antok
det var nabofamilien som hadde kom-
met med falske anklager til politiet.

Noen dager senere møtte journalisten
kona hans og de fem døtrene hans på
flukt i Kairo. Dagen før hadde de mot-
tatt dødstrusler, og de våget ikke lenger
å oppholde seg i hjemmet sitt.

En bagatellmessig uenighet mellom to
menn om en fartshump (i landsbyen Al
Dibyia i Beni Suef – provinsen ) 11/8 -
13 endte med at en mobb på flere hun-
dre menn brente ned koptiske hus og
landsbykirken samme kveld. Mer enn
20 koptere ble skadet i angrepet, flere av
dem med alvorlige skuddskader i ansik-
tet. I stedet for å arrestere mobben, tok
politiet og pågrep 6 av de sårede kopter-
ne og anklaget dem for å ha «oppfordret
til sekterisk vold».

De har nå sittet mer enn 8 måneder i
varetekt, uten siktelse. De skyldige er
fortsatt ikke avhørt, men har i stedet
begått nye overgrep.

På et «forsoningsmøte» 26. mars ble det
først enighet om at de ansvarlige skulle
utbetale 520.000 egyptiske pund i erstat-
ning til de skadelidte, men under mek-
lingen ble det påstått at 30 av angriperne
hadde skadet seg under angrepet, og
kopterne måtte så betale dem 470.000
eg. pund for medisinsk behandling!!

Fra bladet Stefanus, ved en anonym
koptisk journalist B.G.

Når skylden legges 
på offeret
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Kamel Saleh Al Rab - foto: privat (Stefanus)
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Målet med møtet var å velge valgmenn
til representantvalget for Søndre
Trondhjems amt. På møtet ble assessor
Nannestad og bonde Niels Olsen
Huusby valgt til å møte samlingsstedet
Melhus hvor utsendingene til Eidsvoll
skulle velges. Utsendingene fra Søndre
Trondhjems amt ble  Lars Forsæth,
Anders Rambech og Jacob Darre. Alle
tre sluttet seg til selvstendighetspariet
som ønsket at Norge skulle være en
selv stendig nasjon. Unionspartiet mente
at en union var en mer realistisk løsning.
Trondhjem by og militære valgte  egne
representanter til  Eidsvoll.  Det var til
sammen 10 representanter fra dagens
Sør-Trøndelag. En kopi av fullmakten
henger våpenhuset i kirka.

Fullmakten fra møtet 11. mars 1814 er
slik når den er transkribert:

Til
Prints Regenten Christian Friderich!

Norges! det lidende Norges Lodd syntes
allerede at være trukket, og hvilken
Lodd? denne skrækkelige, der truede
med et vanærende Slavene under en
fremmed Magts Herredømme — Men
Held Dig, elskte Moder-Land! Guds —
Alstyrerens hulde Fader-Øye var endog i
Prøvelsens kummerfulde Dage ikke
bortvendt fra Dig — Hans Viisdom og
Godhed var det, der tilberedede Din
Frelse endog af de Ulykker, som varsle-
de Død og Undergang — Ja sjældne
Prints — Vort Norges Haab —

Redskabet i Guds Haand til det ængste-
de Norges Redning — Gud sendte os
Dem i Nødens Tid — Velsignet være
Hands Fader Godhed for denne kost-
bare Gave! Gud skiænkede os Dem;
Hvis lyse dyrkede Forstand, Hvis
ophøiede, bliide ædle Karakter Rygtet
havde lært os at beundre — Erfarenhed
har lært os at sætte Priis paa og foele
os saa lykkelige ved — og Tillidsfulde
paa Deres Aands Kraft — paa Deres
Hiertes Adel — paa denne Deres, for
vort elskte Fædreneland, saa veldedige
Beslutning: at ville staae i Spidsen for
det norske Folk, sværgede Huus fædrene
i Ørlands Præstegiæld paa den anord-
nede Bededag, med Aands Opløftelse til
Gud, denne høitidelige Eed: at ville
hævde Norges Selvstændighed. Ja —
Held os! Klippelandets lykkelige
Sønner! Skioldungen — Den Bliide, Den
Retskafhe, Den Viise Christian Friderich
— Norges Odelsbaarne Arving, vil regi-
ære over sin Arv — vil regiære den med
Viisdom og Fadergodhed, vil regiære
den paa den Maade og efter den
Regiærings- Form, en Forsamling af
Norges oplyste og retskafhe Mænd
bestemme, og hvoe er den Klippens Søn,
som nu end et Øyeblik kunne betænke
sig paa at sværge: Friehed —
Selvstændighed under Christian
Friderichs Zepter, eller Død.

Paa den samme for vort Samfund saa
høitidelige Dag bleve ved de fleeste
Stemmer 2de af Præstegiældets
Agtværdige Mænd: Hrr Assessor

Fullmakten fra valgmøte i Ørland kirke 11. mars 1814
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Nannestad og Bonden Niels Olsen Huusbye udvalgte til at møde paa Samlingsstædet
i Melhuus og til at medbringe denne vor underdanige Addresse, i hvilken vi have
stræbt at udtrykke, skiøndt langt fra ikke saaledes, som vi ønskede, vore Hiærters
Hengivenhed for Den Fyrste, der føler saa varmt for det norske Folk, og med saa
store Opofrelser vil antage sig dets Tarv, og arbeide paa Dets Held. —

Ørlands Præstegaard, den Ute Martii, 1814. r—
Hans Holst Lund, Ørlands Præst. Ove B. Holterman, Ejer af Østeraad. Knud
Holterman, Krigsraad. 
O. Lyng, Landholder. Peter A. Arnet. Chr. Dille. Joen Larssen Haarberg. 

J. A. Mejer. H. C. Næss.
G. Winther. 

Claus Riiber. Michel P.
Hovde. Hans Pedersen
Grande.

Begynnelsen av
dokumentet i 
original form. 
Dette er ikke 
akkurat lett leselig,
men man kan tyde
Ørlandet  og
Christian Friderich.
Dette er gotisk
håndskrift. 
Det kreves en god
del øvelse for å
lese den.
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg
til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for
sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. 
For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Salme 23

Velkommen til kirke!

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

Takkoffer til Normisjon.

9. juni - 2. pinsedag - Joh 16,5–11 - Ånden går i rette med verden
Kopparen kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste ved sokneprest Åslaug Elvebakk

15. juni - Treenighetssøndag - Matt 28,16–20 - Dåpsbefalingen
Guldteigbrygga kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest Ola Garli og 

trosoppl.leder Anne Mari Bye. 6-åringer deltar. 
Kirkekaffe. Takkoffer til Den indre sjømannsmisjon.

22. juni - 2. s. i treenighetstiden - Matt 3,11–12 - Johannesdåp og dåp med Ånden
Austrått kl. 11.00 Gudstjeneste ved prestevikar Marianne Brækken. Dåp.

Takkoffer til Ørland menighet.

29. juni - 3. s. i treenighetstiden - Jes 25,6–9 - Herrens gjestebud
Ingen gudstjeneste i Ørland.

Nes kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Åslaug Elvebakk.

6. juli - 4. s. i treenighetstiden - Mark 10,17–27 - Jesus og den rike mannen
Kråkvåg kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Åslaug Elvebakk. 

Takkoffer til Kirkeutvalget.

Ørland stasjonskapell kl. 17 Kveldsgudstjeneste ved stasjonsprest Einar Norbakken.
Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen.

13. juli - 5. s. i treenighetstiden - Matt 7,15–20 - Falske profeter
Austrått kapell kl. 11.00 Gudstjeneste ved vikarprest Birgitte Benzrød. Dåp.

Takkoffer til Blå Kors.
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20. juli - 6. s. i treenighetstiden (Aposteldagen) - Luk 5,1–11 - Peters fiskefangst
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved prestevikar Ingeborg Holberg. Dåp.

Nattverd. Takkoffer til Himalpartner

27. juli - 7. s. i treenighetstiden - Luk 15,1–10 - Sauen og sølvmynten
Austrått kapell kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Dåp.

Takkoffer til IKO

3. august - 8. s. i treenighetstiden - Matt 6,19–24 - Det udelte hjertet
Ingen gudstjeneste i Ørland.

Bjugn kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved prestevikar Ingeborg Holberg. 
50-årskonfirmanter

10. august - 9. s. i treenighetstiden - Matt 11,28–30 - Jeg vil gi dere hvile
Austrått kapell kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Nattverd.

Takkoffer til Ørland menighet

17. august - 10. s. i treenighetstiden - Luk 5,27–32 - Å kalle syndere til omvendelse
Storfosna kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Kirkens Sosialtjeneste.
Ved bra vær: Vi sykler til kirke.

24. august - 11. s. i treenighetstiden - Matt 23,37–39 - Som en høne samler kyllingene
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

50-års konfirmanter.
Takkoffer til Ørland blomsterfond.

Forbehold om feil og endringer.
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