
Dog våre hus med kirkenavn
bygget til Frelserens ære,

der han de små tar mildt i favn,
er oss som hjemmet så kjære

Norsk salmebok nr.  689
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� REDAKSJONELT �
Åpen, raus og inkluderende? 

En bekjent av meg, en mann født og oppvokst på Ørlandet, har etter mange, mange års
opphold i byen, flyttet tilbake til kommunen. Han har ikke bare vendt tilbake til kom-
munen, men faktisk også til sitt gamle nabolag. Husa står der fortsatt, men nå har de
stort sett fått nye beboere, da de gamle eierne enten er døde eller er beboere på syke-
eller aldershjem. «De nye naboene mine oppfatter meg vel som innflytter», sier han 
og legger til at det synes han ikke er så rart. 
De vet jo ikke at han er født og oppvokst der i deres geografiske nærmiljø. Min bekjente

legger til at det var ikke det han ville fortelle meg. Siden han kom flyttende for et par år
siden, har han forsøkt å bli «på hils» med naboene sine. Det hender jo at de henger på hus-
veggen opptatt med maling eller holder på med andre utendørs aktiviteter. Han har vinket
med handa fra bilen eller nikket når han syklet forbi, men naboene besvarer ikke denne
form for hilsen. Når han selv er ute, og noen fra nabohusene går forbi, ser de en annen vei
når de passerer ham. Han spør seg selv, og han spør meg om dette er et slags gjennomsnitt
for forhold eller mangel på forhold mellom innflyttere og de som har bodd her en stund.
Vi får da inderlig håpe at det ikke er det! 
Vår største dikter, Henrik Ibsen, var en klarsynt mann, og det var nok ikke tilfeldig at

han lar Dovregubben stille krav til Peer Gynt om at han skal være seg selv - nok! Å være
seg selv er et positivt trekk, men å være seg selv nok, handler både om å sette seg selv i
sentrum og å kreve framfor å gi! Ibsen trodde ikke på troll i fjellet. Dovregubbens opp -
fatning representerte for Ibsen noe allment menneskelig. Det var denne seg-selv-nok 
mentaliteten i samtida dikteren ville til livs. Han hadde nok vært like kritisk i dag også. 
I så å si alle kommuneplaner som utvikles i dag, står det noe om betydningen av å ta i mot
og ta vare på enkeltmennesker og familier som flytter til kommunen. Ord som åpen, raus
og inkluderende sitter løst i slike sammenhenger. Det er vel og bra med gode målsettinger
i kommuneplaner, men det er du og jeg i våre liv til hverdags som skal gjøre planenes fine
ord til virkelighet. Den virkeligheten består i at vi viser at vi ser naboene våre, og at vi
bryr oss om dem. Det er ikke mer enn en hilsen, et «hei» eller «god dag» og et smil som
skal til. Kanskje en liten prat om vær og vind også kommer etter hvert. Det er faktisk det
lille som trengs for at kontakten blir opprettet. Her om dagen sa han som holdt radioan-
dakten at det handler om å bekrefte medmenneskene våre og ikke avkrefte dem. Med det
mente han at vi skal vise våre medmennesker at vi ser dem! Da vil de også se oss. Å være
inkluderende handler i første omgang om et smil og et «hei» i hverdagen! 
Vi ønsker dere alle en høst fylt av glede!

Oddbjørn Ingebrigtsen
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Gave til bladet
Giroen som lå i forrige nummer
av Menighetsbladet var feil, den
var for Bjugn. Denne gangen skal
giroen være rett, og vi håper
mange vil benytte anledningen 
til å gi en gave til bladet.

Rydding ved gravsteiner
Det er svært viktig at det ikke etter lates
vaser eller annet utstyr rundt gravsteine-
ne på kirkegårdene, dette vanskeliggjør
arbeidet for de som skal slå plen.

Sorterer du avfall?
Vi har alle fått en ordning som gjør at
vi skal sortere avfall heime. Vi skiller ut
plast, glass, metall og papir, resten blir
restavfall.
På Ørland kirkegård er det bare to

valg, det er komposterbart eller ikke,
dvs. alle planterester skal i bingen og
alt annet skal i container eller søppel-
dunk. På Storfosna er det også utsorte-
ring av papir og plast. Dette er mindre
enn alle har heime. Hvorfor er det så
vanskelig å gjøre den jobben på kirke-
gårdene? Hvis du ikke sorterer søpla di,
påfører du kirketjenerne mye ekstra
arbeid. Så hvis hver sorterer sitt blir
dette kjempebra.

Hjertelig takk
Ørland Blomsterfond vil takke 
for gaver gitt i forbindelse med 
begravelsene til:
Synnøve Bjørdal
Asbjørn Hernes
Bjarne Nilsen
Ivar Indstrand
Erling Skaret
Agnar Johansen
Anne Solem
Bjørn Karsten Fredagsvik
Gunnar Martin Breivik 

Kirkekontoret
Da er kirkekontoret flyttet fra rådhuset
og til toppetasjen på Libra kjøpesenter.
Foreløpig må en gå inn om NAVs dør
og så til høyre, åpningstid kl 10–14.
Men vi nås på telefon 72 51 40 00 også
utenom denne tida. Telefon nummer til
kontorene er ikke endret. Vi har fått lyse
og trivelige lokaler med heis lett til-
gjengelig, og vi tar gjerne imot besøk.
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Vær meg nær, å Gud
(Negro Spiritual/Joranger)

Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!
Vær meg nær, å Gud, vær meg nær!

Å Gud, vær meg nær!

Når jeg gråter, Gud, vær meg nær!
Når jeg gråter, Gud, vær meg nær!
Når jeg gråter, Gud, vær meg nær!

Å Gud, vær meg nær!

Når jeg ber til deg, vær meg nær!
Når jeg ber til deg, vær meg nær!
Når jeg ber til deg, vær meg nær!

Å Gud, vær meg nær!

Når jeg synger, Gud, vær meg nær!
Når jeg synger, Gud, vær meg nær!
Når jeg synger, Gud, vær meg nær!

Å Gud, vær meg nær!

Norsk salmebok nr 389
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Etter tre år som kapellan i Bjugn og
Ørland, drar Franziska til Finnmark for
å bli sokneprest i Karasjok. Jeg spurte
om en samtale på fallrepet og som den
rause person hun er, inviterte hun meg
til lunsj hjemme hos seg i Botngård. Vi
snakket om mange tema, men mest om
tjenesten hun nå var i ferd med å avslut-
te i de to prestegjeldene.

Konfirmantene
I tillegg til vanlig prestetjeneste har
Franziska hatt hovedansvaret for konfir-
mantundervisningen og har også stått for
konfirmantleirene. I tilknytning til konfir-
mantleir forteller hun at hun har hjelp av
fem ungdommer som hun har lært opp til
å være ungdomsledere. Det begynte med
at tidligere konfirmanter kom til kirka og
spurte om det var noe de kunne gjøre.
Opplæringen bestod av tre samlinger etter
skoletid hvor ungdommene fikk en innfø-
ring i ulike situasjoner de kunne opp i på
konfirmantleir og liknende. De fikk også
en prøveoppgave som de skulle løse. Etter
det skrev de under på en ungdomsleder-
kontrakt, og  fem  ble  med som ledere på
konfirmantleir. Franziska forteller at det
fungerte helt flott. De var en ansvarsbe-
visst og lojal gjeng som alle var fornøyd
med. På T-skjorta deres stod dette fra
kapittel 43 hos Jesaja trykt: Fordi du er
dyrebar i mine øyne, aktet høyt og elsket
av meg. Dette var deres motto. Når man
snakker med Franziska om arbeidet hen-
nes med konfirmantene, er det ingen tvil
om at man her snakker med et menneske

som er glad i å arbeide med og blant ung-
dom.

Farvel til Fosen med kurs for
Karasjok
Avskjedsgudstjenesten fant sted 21. juli i
Ørland kirke og hun tiltrer i Karasjok 1.
september. Etter at hun kom til Norge i
2009 og hadde gjennomført teoretisk del
av praktikum på Menighetsfakultetet,
hadde hun prestetjeneste på Senja, i
Tranøy prestegjeld i Nord-Hålogaland
bispedømme. I dette bispedømmet, som
omfatter de to nordligste fylkene, var det
og er det Per Oskar Kjølaas som er bis-
kop. Karasjok kommune har i underkant
av 3000 innbyggere og samisk og norsk er
likestilte forvaltningsspråk. I forhold til
Ørland og Bjugn er kommunen enorm i
utstrekning. Den er landets nest største
kommune i utstrekning. Franziska er for-
beredt på at det kan bli lange kjøreturer
og mye frisk luft.

KAPELLAN PÅ FLYTTEFOT
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Den verdifulle ungdommen 
Jeg spør Franziska om det er noe hun spe-
sielt vil framheve etter disse tre årene i
Ørland og Bjugn. Hun nøler ikke lenge
med å finne svar på det spørsmålet. Hun
forteller igjen om den store gleden hun
har hatt av arbeidet med ungdommene i
både Ørland og Bjugn. Hun sier dette om
sitt arbeid med de unge: «Ungdommene
her ute kan bidra til meningsfulle oppga-
ver! Jeg har god erfaring med å stole på
våre ungdommer, og de har ofte overras-
ket meg positivt. De var enda mer flinke
og ansvarsfulle enn jeg hadde trodd. Så
min anbefaling er å se mer nøye på våre
ungdommer. Det finnes mange gode res-
surser iblant dem. Det er bare å begynne
med å trekke dem inn».

Takk til deg Franziska for de tre årene du
har vært hos oss og lykke til med framtida
og din nye tjeneste i Karasjok!

Oddbjørn Ingebrigtsen

AVSKJED
Søndag den 21. juli tok Ørland Menighet
avskjed med kapellan Franziska Förster. 
Franziska går nå inn i stillingen som 
sogneprest i Karasjok. Gudstjenesta ble 
ei flott opplevelse for de som var tilstede.
Franziska holdt som vanlig en tankevek-
kende preken. Sogneprest Ola Garli deltok
også i liturgien. Operasanger Donaji
Reksterberg og vikarorganist Paul-André
Nilsen Grande fylte kirkerommet med
flott sang og musikk.
Etter gudstjenesta var det kirkekaffe.

Det var mange som hadde gode ord og
gaver til Franziska. Alle takka for jobben
hun hadde gjort i Ørland Menighet. Gaver
vanka det både fra Menighetsrådet og fra
de ansatte på kirkekontoret. Den unge
kapellanen har vært ei populær dame i
menigheten. Konfirmantundervisninga,
som hun har hatt ansvaret for, ble spesielt
framheva.

Ørland menighet takker Franziska Förster
for tre års tjeneste i Ørland Menighet og
ønsker henne alt godt videre som sogne-
prest i Karasjok!

Marit Eide Dahl

Trofaste kirkegjengere Einar Sivertsen t.v. og
Meier Pedersen takka Franziska for laget.

Sogneprest Ola Garli og kapellan Franziska
Förster under avskjedsgudstjenesten
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JEG FOLDER MINE HENDER SMÅ
T:  Thorbjørn Egner/M: O. Tofte

Min salme

Takker for utfordringen fra Grete Eid Johansen. Dette var overraskende og artig!

Jeg syns det er fint og viktig at vi ønsker nye salmer velkommen slik at også de
etter hvert blir «gode gamle» salmer vi kjenner godt. Mange er veldig flink til det.
Vi har så utrolig mange sangskatter - også blant salmene.

Jeg har ikke tenkt så mye over dette med min salme før jeg fikk utfordringen, og
har etter at tankene har surret rundt temaet en stund funnet ut at jeg har 8-10
salmer jeg liker veldig godt. Min «topp tre» er; Kjærlighet fra Gud, Deilig er jorden
og Jeg folder mine hender små, som jeg setter høyest av alle. 

Denne lille bønnen om at alle skal ha det godt i verden har min mor og far sunget
for meg da jeg var liten og jeg har sunget det for mine barn. Den gir meg trygghet
og gode minner.

Med dette ønsker jeg alle en riktig fin høst og gir utfordringen videre til en av mine
barndomsvenninner;  Therese Eidsaune 

Vennlig hilsen Irja Helen H. Døsvik

Jeg folder mine hender små
i takk og bønn til deg.
La alle barn i verden få
det like godt som jeg.

Vern alle med din sterke hand
mot fattigdom og død.
Og hjelp små barn i alle land
så ingen lider nød.

La ingen krig og sult og sott
få gjøre oss fortred.
La alle leve trygt og godt
i frihet og i fred.



Naboliv er utfordrende. Jo tettere vi
bor, desto mer utfordrende kan det
være. Bråk seint på kvelden, røyk fra
bål, gressklipping på søndag, trær som
skygger, nybygg og tilbygg som stjeler
utsikt. Lista kan gjøres uendelig.
Hvis du søker på internett etter «gress-
klipping på søndag», får du veldig
mange treff. En avis på østlandet skrev
nylig at «Debatten om gressklipping
raser» etter at en leser har uttalt at «nå
må vi ta helligdagsfreden tilbake, og
slutte å bråke med motoriserte redska-
per på søndager og andre helligdager».

Dermed er diskusjonen i gang, og
mange er engasjert. «Helt enig med
deg! Individualismen har blitt til
egoisme», skriver en leser. En annen
sier: «En dag i uka må vi kunne ha litt
ro rundt oss». Og det
er flere som oppfor-
drer til mer respekt
for andre mennesker.
«Hensyn til andre
mennesker er gått ut
på dato. Vi følger de
lovene som passer
oss, og bryter de
andre. En dårlig
utvikling for den
såkalte «kulturnasjo-
nen» Norge», er det
en som mener.

Men det er også noen som synes det er
greit når de hører lyden av gressklip-
per på søndag: «Det er vel og bra med
helgefreden og alt det der, men nå er
det jo også slik at plenklipping tar tid,
det må være sånn tålelig tørt gress! Jeg
syns faktisk at gressklipperen er en
ganske koselig «lyd», - det minner om
sommer og sol!» 

Helligdagsfred likevel
Helligdagsfreden har ikke gått ut på
dato. Jeg mener vi har godt av å stoppe
maskinene på søndag og oppleve litt
høytid denne dagen. Høytid bidrar
med både fest og stillhet inn i livene
våre. Vi blir glade og slapper av.
Helligdagen er «et brudd» i dagsryt-
men, som virker som en energikilde.
Jeg tror det er direkte helsefremmende. 

MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side  9

Gressklipping: Har du fred med naboen?
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Dessuten er helligdagen en del av vår
nedarvede kultur. Jeg mener ikke at
kirke og kristendom er avhengig av
helligdagsfred for å overleve. Jeg tror
heller ikke at kirken føler seg krenket
om helligdagsfreden ikke respekte-
res. Kirken har lært seg å leve i et
samfunn i endring. Men jeg tror at
helligdagsfreden representerer et
godt perspektiv på livet som sådan
uansett hvem vi er eller hva vi tror. 

Livet veksler
Våre hjerter banker og hviler hele
tiden. Havet fyller opp og trekker seg
tilbake fra våre strender. Det ser ut til
at alt liv i universet har en veksling ved
seg som må være der. Pulsen i seg selv
er et tegn på liv. Musikk har også puls
og kontraster. Jeg tror det er slik også i
forholdet mellom hverdag og helg,
mellom virksomhet og hvile.

Du og jeg
Om du selv ikke synes du har behov
for hvile og fred, eller ikke tror at det
finnes en livets grunnleggende rytme,
hører det med til borgerens plikter å ta
hensyn til andre mennesker. Ikke alt i
livet bestemmes ut fra meg og mitt.
Luther snakket i en sammenheng om
synd som det å være «innkrøkt i seg
selv». Barn kan rope: Jeg vil, jeg vil!
Men voksne mennesker må ta hensyn
til «livets du». Du - er et ord vi lærer
senere i livet. Det er et ord som speiler
den grunnleggende oppdagelsen at det
finnes andre enn «jeg» her i verden.
Det gis et «du» som «jeg» må ta hen-
syn til. Og logisk sett er et «jeg» uten-
kelig uten et «du». For det første er
«jeget» som begrep unødvendig hvis
det ikke samtidig skal si noe om et for-
skjell fra et «du». For det andre er
«jeg» bare et annet perspektiv på «du».
Ganske enkelt fordi «jeg» er «du» for
deg. Vi lever ikke våre liv alene. Det er
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biologisk umulig å videreføre livet,
uten at det oppstår et forhold mellom
et «du» og et «jeg».
Jeg synes dermed ikke det er lett å

begrunne den holdningen at så lenge
jeg selv ikke synes støy er et problem,
så er det greit, og jeg kan gjøre hva jeg
vil.

Helligdagslovgivningen
Men uansett: Helligdagslovgivningen
gjelder fremdeles selv om noen tror det
motsatte. Formålet med loven er (§1)
«å verne om det gudstjenestelige liv og
den alminnelige fred på helligdager og
for å gi høytiden ro og verdighet». 

Store norske leksikon skriver om
loven: Etter lov om helligdager og hel-
ligdagsfred av 24. februar 1995 skal
det på helligdager hele døgnet være
helligdagsfred, som ingen noe sted må
forstyrre med utilbørlig larm (§ 3). Det
samme gjelder påske-, pinse- og julaf-
ten etter kl. 16. Ved kirke eller gudstje-
nestested er det mens helgedagsfreden
varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenes-

ten med unødig larm eller arbeid eller
annen forstyrrende virksomhet.
Det er forbudt å arrangere eller holde
offentlige tilstelninger eller forestil-
linger, sportskonkurranser og sports-
stevner på helligdager mellom kl. 06
og 13 (§ 4). Dette forbudet omfatter
ikke arrangementer på 1. og 17. mai.
Forbudet gjelder ikke for arrangemen-
ter i regi av tros- og livssynssamfunn,
og heller ikke for utstillinger av kunst-
nerisk, vitenskapelig eller opplysende
art. Unntatt fra forbudet er også
sportsarrangementer som ikke er
beregnet på å samle tilskuere eller som
er så tidkrevende at det er nødvendig å
starte før kl. 13, men dette unntak
omfatter ikke motorrace på bane, fly-
stevner, travløp, galoppløp, veddeløp
og profesjonelle sportskonkurranser og
sportsstevner.

Ord i vinden
S O K N E P R E S T  O L A  G A R L I

Bibelstudie

Velkommen til bibelstudiegruppe 
i Ørland kirke torsdag kl. 20.00 
i par talls uker. Vi starter opp igjen
torsdag 22. august.

TEMA
Neste søndags prekentekst

PROGRAM
• Enkel servering
• Bibelstudie/ samtale
• Bønn

Alle er velkommen!
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
02.06.13
Leannah-Milene Chriztelle Nordbo

09.06.13
Jonathan Bakøy Bragstad (Rissa kirke)
Steffen Singstad Næsset (Bjugn kirke)

16.06.13
Emilie Venn

23.06.13
Ylva Isabell Hegg Aasan
Aurora Estelle Hilstad
Olivia Stallvik Holmsve

30.06.13
Eileen Dybfest Steen (Nes kirke)
Eine-Sofie Traasdahl Fredlund

13.07.13
Tiril Elise Sandvik-Skavdal

14.07.13
Johannes Menes Martinsen 
(Tjugum Kyrkje)

28.07.13 
Sindre Høysæther Antonsen
Betty Maute

VIGDE
08.06.13
Siv Nilsen og Roar Gilde

15.06.13
Cherlita Quesol Ramos 
og Svein Arild Gjestad

16.06.13
Stine Marie Altø Vikestad 
og Frode Venn

21.06.13
Berit Anfinsen og Morten Rian

13.07.13
Sarah Anne Louise Jennings 
og Børge Mikkelhaug

Janne Sofie Skavdal 
og Kenneth Sandvik

03.08.13
Kari Balsnes
og Erik Olafsen

Marte Helen Johnsen Øverland
og Eirik Falch Olsen
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� HJEM OG KIRKE �
DØDE
Nora Olea Olden
f.03.02.22, d.28.04.13

Egil Sigmund Skaget
f.06.01.32, d.30.04.13

Olav Kåre Berg
f.14.01.35, d.04.05.13

Asbjørn Hernes
f.30.07.32, d. 04.05.13

Ivar Indstrand
f.14.01.55, d.18.05.13

Bjarne Nilsen
f.07.11.27, d.18.05.13

Arnfinn Helge Dueskar
f.01.04.39, d.19.05.13

Erling Skaret
f.19.01.26, d.24.05.13

Lars Nordby
f.15.09.39, d.25.05.13

Agnar Johansen
f.24.11.40, d.27.05.13

Thomas Rolseth
f.09.02.36, d.31.05.13

Anne Solem
f.10.02.30, d.09.06.13

Arne Døsvik
f.24.03.29, d.15.06.13

Jon Kalvå
f.28.02.44, d.18.06.13

Bjørn Karsten Fredagsvik
f.17.06.37, d.19.06.13

Dagrun Irene Nordby
f.16.02.42, d.06.07.13

Gunnar Martin Breivik
f.13.12.28, d.07.07.13

Vidar Sletvold
f.25.06.47, d.19.07.13

Morten Ophaug
f.13.02.66, d.26.07.13

Klara Ovedie Grøntvedt
f.29.06.20, d.28.07.13

Hildebjørg Frengen Donali
f.23.09.52, d.28.07.13

Ragnhild Hegdahl
f.09.04.40, d.31.07.13

Jon Hellem
f.24.06.35, d.02.08.13

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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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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Jakob var en luring, 
Peter var hissig,
David var utro,
Noa drakk seg full,
Jona flykta fra Herren,
Paulus var en morder,
Gideon mangla selvtillit,
Mirjam fòr med sladder,

Marta var urolig,
Tomas tvilte,
Sara var utålmodig,
Elia var deprimert,
Moses hadde tungt for å tale,
Sakkeus var liten,
Abraham var gammel,
Lasarus var død….

Andakten
Kan Gud bruke deg?

Noen ganger lurer jeg på om Gud virkelig kan bruke meg. Men jo
da, Han kan bruke hvem som helst – også meg!! Se bare her:

Herren kaller ikke de kvalifiserte, Han kvalifiserer de han KALLER.
Glem ikke hvem du er. Det handler ikke om hva du har prestert. Det
handler om hvem som har skapt deg, hvem som er din Far. 

«Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud
seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe» 
1Kor. 1, 28

Så gå ut, og tjen Herren med glede!
Anja Hovde

Redaksjon: Oddbjørn Ingebrigtsen (red.),
Anne-Mari Kristensen, Marit Eide Dahl,
Vibeke Eriksen Sollie og Mette Buvarp
Dypveit.

MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND
Utgiver: Ørland Menighet
Bankgiro: 4290 05 08594
Utgiversted: 7129 Brekstad
Grafisk formgivning og trykk:
Fosen Trykkeri as
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ERITREA
Eritrea er en av verstinglandene når det
gjelder religionsforfølgelse og brudd på
menneskerettighetene.
All opposisjon og kritikk mot regimet slås
brutalt ned på. Religionsforfølgelsen er
blitt ytterligere forverret siden begyn-
nelsen av 2013. De kristne er blant dem
som rammes verst, siden deres dypeste
lojalitet er hos en annen makt enn hos
regimet. Over 2000 kristne sitter for øye-
blikket fengslet uten konkrete anklager.
Mange er innesperret under livstruende
forhold. Dette gjøres for å presse dem til å
oppgi sin tro. Antallet arrestasjoner av
kristne har økt dramatisk dette året. I løpet
av de siste årene har minst 31 kristne
dødd i fangenskap. Myndighetene holder
oppsyn med ledere av undergrunnskirker
for å få tak i informasjon og foreta arre-
stasjoner.

NIGERIA
I vår ble flere hundre mennesker drept i
angrep av islamister fra den ekstremistis-
ke organisasjonen Boko Haram i det
sentrale og nordlige Nigeria. Da Boko
Haram var i ferd med å overta kontrollen i
Borno-staten, erklærte presidenten unn-
takstilstand og sendte militære forsterk-
ninger til Borno og tre andre stater.
Minutter etter at unntakstilstanden ble
kunngjort, ble den kristne lederen og pas-
toren Faye Pama Musa drept i sitt hjem i
Maiduguri i Borno. Pastor Musa hadde i
flere år talt frimodig ut mot forfølgelsen
av kristne. Han visste at livet hans var i

fare, men han var bestemt på å bli
værende på sitt hjemsted, overbevist om at
Gud hadde kalt ham til å virke blant sitt
eget folk.

KASAKHSTAN
Pastoren i «Grace Church» i Astana,
Bakhytzhan Kashkumbayev, ble uten
forvarsel arrestert den 17. mai. Han fikk
umiddelbart to måneders varetektsfengsel
i påvente av rettssak. Anklagene mot ham
ble ikke offentliggjort, men medlemmene
av menigheten tror han er anklaget for å
ha skadet et av medlemmenes psykiske
helse.
Myndighetene har i lang tid ønsket å slå
ned på lederne i «Grace Church» av
ukjente årsaker. De prøver å finne
påskudd for å trekke pastoren for retten.
Etter et raid mot menigheten i 2012 hev-
det politiet at Ksahkumbayev serverte
medlemmene en berusende drikk. Dette
var i virkeligheten en lokal rød te som ble
brukt til nattverd. Etter raidet ble pastoren
forhørt om menighetens aktiviteter, ikke
om de påståtte rusmidlene.
Kilde: «Stefanus»

B.G.

Stadig forfølgelser og undertrykking
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JUBILEUMSSKRIFT
Storfosna kirke 
Heftet forteller ikke bare om kirka,
men er også et bidrag til  Storfosna
og Kråkvågs lokalhistorie.

Skriftet koster kr 200,- 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

Ørland Gospelkor
Gospelkoret på Ørlandet fortsetter
ufortrødent videre med sin dirigent
Grete Eid Johansen og musiker
Anders Marøy i spissen.

Koret øver i kirka tirsdager kl.
18.00-19.45. Nye sangere er veldig
velkomne - og gjerne flere gutter!
Ørland gospelkor samler hver uke
15-20 sangglade unge og voksne. 

Koret synger ved gudstjenester og
forskjellige samlinger i Ørland og
andre steder. Vi arrangerer egne
konserter, et årlig loppemarked i
oktober og har vært på reise til
Snertingdal på korvisitt til et venn-
skapskor der. 

Første øvelse etter ferien blir tirsdag
20. august.

Ørland Blomsterfond
v/ Ingar Lium
7140 OPPHAUG
Kto.nr.:4290.20.29553

Spørsmål om fondet kan også 
rettes til kirkevergen, telefon
72 51 40 60 eller
hanna.sodal@orland.kommune.no 

FORSIDEBILDET - Jubileet i Storfosna kirke
For jubileumskomiteens leder Bernt Jørgen Stranden, som bodde sine 14 første leveår
på Storfosna, var det en stor dag. Aldri før har det vel vært så mange prester samlet i
Storfosna kirke. Bak fra venstre: sokneprest Ola Garli, prostiprest Jørund Grønning
og sokneprest Per Anton Leite. Foran fra venstre: sokneprest Åslaug Elvebakk, prost
Brita Hardeberg, biskop Tor Singsaas, jubileumskomitéleder Bernt Jørgen Stranden
og kapellan Franziska Förster.
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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!
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og vi feirer begivenheten med gudstje-
neste søndag 22. september. Prosten i
Sør-Fosen prosti kommer til jubileet.

Men det har vært kirke på
Storfosna tidligere. Vi vet at allerede
Håkon Håkonsen bygget en kirke der
som ble vigslet i 1235. Den eksisterte
enda i 1354 da den av kongen ble over-
dratt til erkebiskopen med forpliktelse
til å holde en prest til å besørge tjenes-
ten i kirken. Denne kirke forfalt imid-
lertid, og Storfosna var uten kirke i
lange tider. I en årrekke ble det så
arbeidet trutt for å få reist et kapell for
Kråkvåg og Storfosna. I året 1912 ga
daværende godseier Pettersen veder-
lagsfritt tomt til kirkegård og kapell.
Da innsamlingen også hadde innbrakt
mange penger, ble det sendt søknad til
de forskjellige instanser om tillatelse til
å bygge kapellet. Søknaden ble innvil-
get ved kongelig resolusjon av 14. april
1913. Kapellet skulle oppføres etter
arkitekt Kønigs tegninger.

De tok nå til med arbeidet, og aller-
ede 11. desember 1913 kunne kapellet
innvies. Det ble en stor dag som nok
noen av storfosningene enda minnes.
Biskop Bøckmann foretok den høyti-
delige vigslingen assistert av prosten og

7 av prostiets prester. Teksten han
brukte var dagens tekst om Jesu inntog
i Jerusalem. Han la forsamlingen på
hjerte tekstens hovedtanke: «Se din
konge kommer til deg».

Ørland kommune forpliktet seg til å
sørge for vedlikeholdet av kapellet, og
dyktige kirkeverger og kapellrådet
arbeidet for at kapellet alltid skulle
være i beste forfatning. Kommunen
har holdt sine løfter, og akkurat nå til
kapelljubileet står det elektriske var-
meanlegget fullt ferdig.

Folket på Storfosna og Kråkvåg er
glad i det vakre kapellet sitt. Det viser
de ved mannjamt å slutte opp om guds-
tjenestene, og ingen steds i prestegjel-
det er kirkesøkningen og søkningen til
nattverdbordet prosentvis så stor som i
Storfosna kapell. Et annet trekk ved
gudstjenestene i kapellet er det store
antall barn som finner vegen til alle
gudstjenester og de kommer igjen og
igjen. Det er hyggelig å se dem der, og
det lover godt også for årene som kom-
mer at barn og unge slutter opp om
kapellet. Vi ønsker folket på Storfosna
og Kråkvåg lykke til med kapelljubile-
et og det vakre gudshuset.

Nr. 7-8. 23. årg.September-Oktober 1963.

Storfosna kapell feirer 50-årsjubileum i 1963
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Søndag den 2. juni vaiet alle flaggene i
vinden på Storfosna. 100-årsjubileet for
kirka ble feiret med over 170 gjester. 

Først var det gudstjeneste hvor bisko-
pen, prosten og fem prester deltok.
Deretter var det stor middag for hele
forsamlingen i skolen.

Jubileumskomiteen med leder Bernt
Jørgen Stranden i spissen og Kirkerådet
for Storfosna og Kråkvåg med leder
Maren Moen i spissen hadde lagt ned et
stort forarbeide og arrangementet ble en
suksess. Stranden ledet det hele på sin
lette og ledige måte, og så vel biskop
som menigmann følte seg verdsatt.

Vår folkekjære biskop Tor Singsaas
gjorde et stort inntrykk på forsamlingen,
både under sin preken i kirka og under
middagen. Han er en fantastisk taler.

Ordfører Hallgeir Grøntvedt overrakte
en sekk potet og sild til biskopen. Det
skulle symbolisere livsgrunnlaget for
øyenes befolkning.

Terje Sørensen, Oddbjørn Ingebrigtsen
og Eivind Bremnes fikk mye skryt for

jubileumsberet-
ningen som ble
lagt ut til salg
denne dagen. På
64 sider hadde de
fått med en masse
historisk stoff og
ikke minst mange
bilder. På veggene
i gymsalen kunne
vi også se mange
bilder og annet fra
kirkas 100-årige
historie.

Marit Eide Dahl

Storfosna kirke 100 år
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Biskop Tor Singsaas gratulerte
ordfører Hallgeir Grøntvedt
med 100-årsjubileet.
Ordføreren takket biskopen for
den flotte prekenen han holdt.
Det gjorde han på vegne av en
fullsatt kirke. Dagens tekst var
hentet fra Johannes 3, 1-13
Nikodemus kom til Jesus om
natten. Biskopen forklarte 
teksten på en mesterlig måte.
Engasjert og folkelig fikk han
forsamlingen til å lytte og for-
stå. Han vekslet mellom å tale
fra prekestolen, koret og midt-
gangen.

Leder i Ørland Menighetsråd, Britt Eli Døsvik f.v., over-
rakte gave og gratulerte fra menigheten. Gaven, som var
en flott bibel, ble mottatt av leder for kirkeutvalget for
Storfosna og Kråkvåg Maren Moen t.h.

En bukett håndballjenter kom fra fastlandet
og serverte sodd, kaffe og kaker til de 176
gjestene i gymsalen på skolen etter guds -
tjenesten.

Jubileumsheftet med den vakre tre-
mosaikken av Jan Nesset.

1913-2013

Terje Sørensen m. fl.

STORFOSNA KIRKE
100 ÅR

TREMOSAIKK - JAN NESSET
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier
deg: Stå opp!» Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel.
Og de ble helt ute av seg av undring. Mark. 5, 41-42
Velkommen til kirke!

25. august, Vingårdssøndag - 14. s. i treenighetstiden - Matt 19,27-30
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Nattverd. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

1. september - 15. s. i treenighetstiden - Rut 1,7-11.16-19a
Austrått Gård kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

8. september - 16. s. i treenighetstiden - Matt 11,16-19
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

50-årskonfirmanter deltar. 
Takkoffer til Ørland blomsterfond.

Ørland stasjonskapell kl. 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai.
Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen. 

15. september - 17. s. i treenighetstiden - Mark 5,35-43
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Presentasjon av konfirmanter.
Takkoffer til KRIK- Kristen Idrettskontak.t

22. september - 18. s. i treenighetstiden - Mark 1,40-45
Storfosna kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved prostiprest Jørund Grønning.

Takkoffer til Kristent Interkulturelt arbeid.
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29. september - Høsttakkefest - Luk 11,3
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli og 

trosopplæringsleder Anne-Mari Bye.
Utdeling av 4-årsbok. Kirkekaffe. 
Takkoffer til KFUK/-M Global.

6. oktober - 20. s. i treenighetstiden - Ef 6,1-4
Ørland stasjonskapell kl. 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai.

Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen.

13. oktober - 21. s. i treenighetstiden - Luk 12,13-21
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli og 

trosopplæringsleder Anne-Mari Bye. 
10-årshelg. Kirkekaffe.
Takkoffer til Det norske Misjonsselskap. 

20. oktober - 22. s. i treenighetstiden - Luk 10,25-37
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved prostiprest Jørund Grønning.

Takkoffer til Kirkens ressurssenter mot 
vold og seksuelle overgrep.

27. oktober - 23. s. i treenighetstiden - Luk 15,11-32
Storfosna kirke kl. 13.00 Musikkgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

og Betel Brass. MERK TIDEN!
Takkoffer til Kirkeutvalget.

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
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