
Norsk salmebok nr. 703

Og det er livets lykke,
Guds himmel i det små.
Å miste er å finne,
å gi - det er å få!

Å tjene er å herske,
å tjene er å så
den åker som skal gulne
mot evighetens blå.
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Ørland Sanitetslag 100 år

Omsorg for dem som trenger det mest!
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� REDAKSJONELT �
Det onde i hverdagen

At det onde finnes blant oss er det få eller ingen som vil benekte. Store deler av den
kristne forkynnelse handler om kampen mellom de gode og de onde kreftene i verden.
Vi er alle enige om at det onde som problem er viktig i både forkynnelsen og i det
levde liv.  

Vi har nettopp feiret Olsok. Det er selvsagt uenighet om hvilken person Olav Haraldsson
var. Men det at Norge ble kristnet representerte et hamskifte i norsk levemåte, hersker
det liten eller ingen tvil om. Det onde blant oss ble vi likevel ikke kvitt. Det er fortsatt
en realitet i stort og smått i hverdagen vår. Store deler av vårt sosiale liv består i at vi
snakker med andre. Samtaleemnene er mangfoldige, men i vårt hverdagslige snakk er
våre medmenneskers gjøren og laden ofte tema. Vi følger temmelig godt med på hva de
andre foretar seg. Vi ser ting og vi hører ting og vi trekker slutninger. Vi legger sammen
to og to og resultatet av sammenleggingen blir ikke fire, men i mange tilfelle både fem
og seks. Slik får H. C. Andersen rett i det han peker på i eventyret om Fjæren som ble til
fem høns. Sladder er ikke alltid ondsinnet, men svært ofte kan rykter og hentydninger
tilsiktet eller utilsiktet skade den som blir gjenstand for dem. Det er faktisk på sin plass
å minne om det 8. budet: Du skal ikke tale usant om din neste. I boka «Kristenlære for
barn» fra 1948, brukt i folkeskolene i Norge på 50-tallet, står følgende forklaring på
dette budet: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyger på vår neste, ikke sviker ham,
baktaler ham eller farer med sladder, men unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt 
i beste mening. Ordene i denne boka er like viktige i dag som i årene etter krigen. Det
onde er fortsatt en realitet i verden, som for eksempel i sladder som skader andre. Slik
kan vi møte det onde i hverdagen. 

Det er i hverdagen, i samlivet med andre mennesker, vi kan gjøre vårt til at det onde
ikke får vinne frem men at det gode fremmes. Det er kjærligheten som overvinner det
onde i hverdagen vår.

For kjærligheten varer, for kjærlighet er Gud. Så strø mens våren driver, ditt liv for
andre ut! (Norsk salmebok 668).

Oddbjørn Ingebrigtsen
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Åpen kirke
ble gjennomført også i år, og det var
større besøk enn på mange år. Vi takker
alle dere som satt vakt også i år. Det er
flott å ha gode medarbeidere.

Bibelgruppe i Ørland kirke
Bibelgruppesamlingene fortsetter i
kirka på torsdager i partallsuker 
kl. 20 – 21.30.

Opplegg:
Vi starter med litt kveldsmat og lar 
praten gå. Deretter konsentrerer vi oss
om kommende søndags bibeltekster. 
Til slutt ber vi (stille eller høyt) for
aktuelle saker.

Det føles kanskje som å måtte over en
høy terskel for å komme inn i ei bibel-
gruppe, men alle kan delta «med seg
selv og sine meninger», og alle er 
hjertelig velkomne!

Vi vil gjerne ha med nye deltakere!

Bernt, på vegne av bibelgruppen

Bli med i Gospelkoret!
Tirsdag 19. august kl 18.00 starter
Gospelkoret opp etter ferien.
Koret har øvelse hver tirsdag på dette
tidspunktet i Ørland kirke. 

Kor er ikke bare sang. Å synge i kor gir
deg mye sosialt også!

Vel møtt til gamle og nye medlemmer!

Bispevisitas 22.-26. oktober
Felles bispevisitas for Bjugn og Ørland.
Presentasjon av programmet i neste nr.
av Menighetsbladet.

Foto:
Ståle Arne Vansvik

AV INNHOLDET:

Førskolesamling. . . . . . . . . . . . . . . . s. 4–5

Hva er bispevisitas? . . . . . . . . s. 7

Ord i vinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 9-11
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Ørland Sanitet 100 år . . . . s. 19–21

Gudstjenester i Ørland s. 22–23
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Torsdag 12. juni var vi samlet i
Ørland kirke, der sju førskolebarn
møtte. (Åpning av nytt Librasenter,
barnehage- og skoleavslutninger,
gjorde at mange sa de ønsket å
komme, men ikke fikk det til.)
Tema for denne samlingen var venn-
skap, hvordan det blir å begynne på
skolen, og få nye venner. Dåp var 
også tema.
I Bibelen kan vi lese om hvordan

Jesus møtte mennesker. Fortellingen
om Sakkeus viser oss at Jesus ga
Sakkeus muligheten til å begynne et
nytt liv. Sakkeus hadde få venner fordi
han var skatte-innkrever og tok for
mye penger fra folk. Sakkeus ble nys-
gjerrig da Jesus kom, og klatret opp i
et tre for å se bedre. Jesus SÅ Sakkeus
og ville besøke ham. Da ble mange
sinte fordi de mente at Sakkeus var en
tyv. Sakkeus innrømmet sine feil, og
ville gjøre opp for seg. 
Jesus viser oss hvordan vi kan være

en god venn, og hvordan vi skal
behandle alle mennesker med respekt.
Jesus ønsker også å være venn med
alle.

Vi øvde inn noen sanger som vi skulle
synge under gudstjenesten - «Min båt
er så liten og havet så stort» og «Jeg
vil gjerne ha en venn som er glad i
meg». Ola prest snakket om dåpen og
Bernt organist ledet sangen.
Det ble tid til lek med togbane og

litt tegning, og vi avsluttet samlingen
med kveldsmat.

Søndag 14. juni var det gudstjeneste 
i Guldteigbrygga
Barna gikk i prosesjon inn til guds -
tjenesten mens vi sang «Kom la oss
samles ved Guds bord og gjøre det i
stand og dekke på med duk og lys til
tjeneste for ham». Barna dekket alter-
bordet. 
Ola prest snakket i sin preken om

Sakkeus, at det også kan være vanske-
lig å være venner. Og at vi ikke kan
være like god venn med alle, men at 
vi likevel skal prøve å godta hverandre
slik vi er.  Ola viste et fint bilde 
av Jesus med barna samlet rundt seg. 
Etter prekenen kom barna frem og
sang «Min båt er så liten og havet så
stort, men Jesus har grepet min hånd,
når han styrer båten, da går det så bra
på veien til himmelens land». Så ble 
6-årsboken «Tre i et tre» delt ut. 

Etter gudstjenesten hadde Kjeungen
kystlag tradisjonen tro ordnet med 
kirkekaffe til oss. 

Tusen takk til alle gode hjelpere både
torsdag og søndag!
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4-åringene
28. september skal vi ha høsttakkefest
i Ørland kirke, med utdeling av «Min
kirkebok» for 4-åringene.
Høsten er en tid hvor vi høster inn
Guds gaver, bær, frukt og grønnsaker.
Vi samles i kirken for å takke for disse
gavene denne søndagen. Vi planlegger
også en samling på forhånd for å snak-
ke litt om å være Guds barn, undre oss
over skaperverket. Det er veldig fint
hvis barna har mulighet til å være med
og pynte i kirken til gudstjenesten.
Detaljene kommer senere.

Dere vil få brev i posten! 
Velkommen! 

Vi har nå endelig fått innvilget tilskudd til Diakon -
stilling sammen med Bjugn. Nå er utfordringen å
skaffe tilveie midler til egenandelen. 
Planene om bygging av nytt redskapshus ser ut

til å gå et skritt framover. Det samme gjør arbeidet
med utvidelse av kirkegården. 
Vi arbeider nå, sammen med Bjugn, med opp-

legg for Bispevisitasen som skal finne sted den 
22.-26. oktober.
Treplantinga og opparbeidelsen av Lutherrosa

ved kirka har vi også vært med på.

Nytt fra Menighetsrådet
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I Den norske kirke er det biskopen i
hvert bispedømme som har det kirkeli-
ge tilsyn. Visitas betyr besøk, men når
biskopen kommer til menigheten på
visitas er det ikke bare et besøk i den
dagligdagse betydning av ordet, men
det er et besøk som har bestemte mål-
settinger.
Biskopene i møte i 2012 vedtok det
reglementet som nå gjelder for bispe -
visitasene.  I den første paragrafen i
reglementet står det at formålet med
bispevisitasene er å legge forholdene til
rette for aktivt engasjement og stadig
fornyelse i folkekirken i Norge.
Formålet med biskopens besøk er å
bidra til å støtte, inspirere og veilede
menigheter og ansatte, og gjøre kirkens
nærvær synlig i lokalsamfunnet. En
bispevisitas strekker seg over flere
dager og nå skal Ørland samarbeide
med Bjugn om visitasen i oktober. Det
blir utarbeidet et eget program for disse
dagene. 

Reglementet peker på en rekke momen-
ter som skal inngå i programmet.  Det
er vanlig at visitasen avsluttes med en
visitasgudstjeneste. Den blir i vårt til -
felle søndag 26. oktober. Fra onsdag til
søndag skal det gjennomføres en rekke
møter og samtaler. Det skal være møte
med menighetsråd, fellesråd og stab.
Hos oss er menighetsråd og fellesråd
det samme på grunn av at vi har bare ett
menighetsråd. Det skal i visitasen leg-
ges vekt på kontakten med kommunen

og kontakten med skole og barnehage.
Videre skal det legges vekt på det dia-
konale arbeidet og kontakten med kul-
turliv, bedrifter og frivillige organisasjo-
ner i lokalsamfunnet. Som vi skjønner,
er det ikke mulig å arbeide grundig med
alle disse krevende punktene under de
få dagene visitasen varer, men likevel
vil de på en eller annen måte være
inkludert i opplegget for visitasen. Her
skal vi huske på at biskopens tilsyn ikke
bare innebærer en kvalitetssikringsfunk-
sjon, men også innebærer en rådgivende
funksjon. Biskopen utarbeider fra visita-
sen en visitasrapport og oppfølgingen
av rapporten består i at prosten i Fosen
prosti på et senere tidspunkt gjennom-
går den i møte med stab og menighets-
råd. På Nidaros bispedømmekontor i
Trondheim er det ansatt mellom 15 og
20 personer som hver i sær er ressurs-
personer på ulike felter som kan bistå
menighetene i deres daglige arbeid.
Visitasen og oppfølgingen av den kan
også peke på behovet for innsats fra
bispedømmekontoret på ett eller flere
arbeidsområder.

Oddbjørn Ingebrigtsen 

Hva er en bispevisitas?

Biskop Tor og borgermester Naumann
i et møte om Reformasjonsprosjektet.
Biskop Tor og borgermester Naumann
i et møte om Reformasjonsprosjektet.
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MÅNE OG SOL
Tekst: Brit Hallquist/Melodi: Egil Hovland

Min salme

Måne og sol er min salme, den minner meg om min barne- og ungdomstid på
Tingvoll. Jeg starta tidlig i Tingvoll kyrkjer barnekor og ble senere med i ungdoms-
kort, ledet av vår fantastiske organist Tor Strand, her sang vi denne salmen ofte,
spesielt på søndags-gudstjenesten i kirka.

Neste utfordrer er min mann Roar. Han har hatt et forhold til salmer i mange år.
Som barn pleide han å vekke sine foreldre med salmesang på søndagsmorgen.
Ønsker alle sammen en fin høst med mange flotte naturopplevelser.      

Liv Janne Herkedal

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud.
Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takke.

Refr.:
Herre, vi takker deg, 
Herre, vi priser deg,
Herre, vi synger ditt hellige navn!

Jesus, Guds Sønn, død på et kors for alle, for oss, lever i dag.
Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke.

Refr.:

Ånden, vår trøst, levende varm og hellig og sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter dag. Herren vår Gud vil vi takke.

Refr.:



Treplanting i Ørland 28. juli 2014
Mandag 28. juli ble «Lutherhagen» i
Ørland innviet. Hagen ligger på plenen
øst for kirken og består foreløpig av et
blomsterbed med form og farge som
en Lutherrose og et tre plantet av bor-
germesteren i Wittenberg, Eckhard
Naumann, som et korresponderende
tre til det treet som Ørland menighet
har plantet i Lutherstadt Wittenberg i
oktober 2013.

Reformasjonsprosjektet – Austrått
1537 er et samarbeidsprosjekt mellom
Ørland kultursenter og Ørland menig-
het. Hensikten med prosjektet er –
med utgangspunkt i fru Ingers rolle
under reformasjonsårene i Norge på
1530-tallet - å gjøre Ørland kjent som
«norsk reformasjonsby». Vi håper
arbeidet også bidrar til bevissthet både
på vår kirkes identitet og til fornyelse
av vårt engasjement for andre kirker
rundt om i verden.

Jeg vil gå inn for å profilere den nye
hagen også som et sted for ettertanke
og fred, og jeg håper at vi får satt opp
noen benker rundt Lutherrosen og treet
neste vår.

Utdrag av seremonien under 
treplantingen i Ørland
Liturg: I Faderens og Sønnen og Den
hellige Ånds navn.
Alle: Amen.
Liturg: Min hjelp kommer fra Herren,  
Alle: himmelens og jordens skaper.
Liturg: Herren være med dere.
Alle: Og med deg være Herren.
Salme (Martin Luther 1529)
Vår Gud han er så fast en borg, han er
vårt skjold og verge. Han frir oss ut av
nød og sorg og vet oss vel å berge. Vår
gamle fiende hård til strid imot oss
står. Stor makt og arge list han bruker
mot oss visst. På jord er ei hans like. 

Lesing og tale ved sokneprest 
Ola Garli: Matteus 5,9
«Salige er de som skaper fred, for de
skal kalles Guds barn.»

Bønner ved treet
Herre, vår Skaper. Du satte Adam og
Eva, våre urforeldre, inn i en underfull
hage. I dag kaller du oss, deres etter-
kommere, sammen i denne vakre
hagen. Vi ber om din velsignelse, slik

MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side  9

Reformasjonsprosjektet - Austrått 1537
LUTHERHAGE OG FREDSHAGE I ØRLAND
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at våre trær og blomster må vokse, og
at din kraft likeledes må få vår egen
tro til å vokse. Hjelp oss til å se oss
selv om trær «plantet ved rennende
vann. Trær som gir frukt i rett tid».
Måtte den frukt peke på den nåde og
kjærlighet som vi ser hos vår Herre
Jesus Kristus. Gud, vi ber deg. 
Alle: Herre, hør vår bønn
Herre, fornyelsens Gud. Du har latt
Jesus Kristus, han som er sentrum i
ditt eget Ord, komme til vår verden.
Når vi forsøker kun å stole på vår egen
kraft, da minner du oss om at vi skal
søke Kristi nåde og kjærlighet. Gi oss
kraft til å fornye våre daglige liv
gjennom ditt ord. Gud, vi ber deg.
Alle: Herre, hør vår bønn.
Vår Gud, Kirkens Herre, du har latt
kirker og menigheter vokse i nesten
hvert hjørne av vår verden. Du har satt
oss inn i èn stor familie, din ene, helli-
ge og verdensvide apostoliske kirke.
Når vi går gjennom hagen i Witten -
berg, kan vi lese navnene på kirker
over hele verden som har plantet tre:
Den romersk-katolske kirke, de orto-
dokse kirkene, Anglikanske kirker,
Reformerte kirker, Metodister, Luth -
erske kirker og Den Mennonitiske ver-
denskonferanse. La dette for oss være
en påminnelse og et oppdrag , at vi
alle må arbeide sammen for å tjene
deg. Gi næring til den økumeniske ånd
i oss. Gud, vi ber deg. 
Alle: Herre, hør vår bønn.

Herre, du som er håpets Gud. Gi oss
trøst. Vi står her («hvor det for noen
dager siden bare var en plen. Måtte
dette stedet for fremtiden kan bli et
sted for ettertanke.») Vi ser hvordan
vår verden kan legges øde på grunn av
handlinger preget av synd. Vi ser sosial
og økonomisk urett, vi ser arbeidsle-
dighet, sult, fattigdom og sykdom. For
mange mennesker kan verden i morgen
rase sammen. Hjelp oss til den tro
Martin Luther hadde, som skal ha sagt,
at selv om han skulle få vite at verdens
ende ville komme i morgen, så ville
han plante et epletre i dag. Gi oss å

Sponsorship Certificate. Ørland plantet tre nr. 217
i Lutherhagen i Wittenberg.
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vokse nærmere Kristus, og bli i ham,
din sønn, hans som er livets brød og
verdens lys. Gud, vi ber deg. 
Alle: Herre, hør vår bønn. 

Ord i vinden
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I

Treplanting i Ørland: Fra venstre: Fru Monica Naumann, leder i menighetsrådet i Ørland, Britt Eli
Døsvik; repr. for Den evangeliske kirke i Tyskland (EKD), Jan von Campenhausen; ordfører i Ørland,
Hallgeir Grøntvedt og borgermester i Wittenberg, Eckhard Naumann.

Som annonsert i forrige menighets-
blad vil dette kurset bli forsøkt startet
nå i høst.

Vi starter onsdag 3. september kl. 18

Kveldene er gratis og uforpliktende.
De skjer ukentlig på onsdager kl. 18

– ca. 1930 på menighetskontoret i
Librabyggets 2. etasje.

Send gjerne et ymt om du er interes-
sert på telf. 72 52 15 17 eller e-post
bervold@gmail.com

Hilsen organist Bernt Gjelvold

«Bladsangere» - begynnerkurs i «å synge fra bladet»
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
08.06.14
Johan Bye

Johannes Nordengen Knutsen

22.06.14
Anton Rødsjø Olsen

Matheo Finseth Olden

13.07.14
Mie Elise Bakken Nervik

Michelle Basmo Hegge

20.07.14
Maia Skatvold Grøntvedt

Isak Henrichsen Eriksen

27.07.14
Amanda Gjestad Grøntvedt

Leo Dueskar Skogstad

24.08.14
Emma Aurora Bærøy Rødsjø

Vilde Kvam

Heine Gjul

VIGDE
14.06.14
Aneta Madeleine Glein 
og Øyvind Killingberg

21.06.14
Jannicke Gimnes Tinnvik 
og Jim Andreassen Falldalen

Berit Groeggen Wiklund 
og Stig Arthur Karlsson

28.06.14
Linda Sørli og Odd Kristiansen

Maria Stella Linnèa Sande Ødegaard
og Peder Foldahl

05.07.14
Sunniva Storset 
og Hans Christian Jannisson

19.07.14
Mona Elise Fjellheim og Terje Mandal

26.07.14
Tina Seierstad og Nils Eldar Winther

Randi Braa og Arild Myrvold

02.08.14
Mari Sollie Johansen og Erlend Aannø

Marthe Døsvik og Steffen Hildrum
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� HJEM OG KIRKE �
DØDE
Paula Sofie Ervik
f.03.01.24, d.27.05.14
Ketil Aune
f.25.01.59, d.28.05.14
Gerd Winther
f.15.01.53, d.08.06.14
Dagny Alida Dueskar
f.11.05.31, d.09.06.14
Annie Olise Røstad
f.02.10.27, d.10.06.14
Harald Berre
f.30.09.32, d.13.06.14
Marie Eliassen
f.28.09.23, d.19.06.14
Petter Dueskar
f.13.05.33, d.12.07.14
Birgit Kristine Lund
f.31.07.21, d.16.07.14

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 IDAR SKAGET
Storfosna
TLF. 72 52 31 75 PRIV.
MOBIL 911 03 184

Ørland Blomsterfond
v/ Sølvi Solem
7130 Brekstad
Kto.nr.:4290.20.29553

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

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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Din lokale strømleverandør

Tlf 72 52 04 20
www.fosenkraft.no

Telefon 04290
www.orland-sparebank.no

lars@advokatsolli.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

Høst     – takketid
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Hva med meg?
Jeg visste at det beste for livet mitt, var
å holde fast i Jesus. Men ville jeg forstå
det som voksen?
Jeg så for meg et bilde i mitt indre,
hvor jeg rakk Jesus opp til knærne. Og
som et lite barn, klamret jeg meg fast
til Jesus legg – redd for å slippe taket.
Her var det trygt å være. Og i en opp-
riktig bønn sa jeg noe sånt som: «Kjære
Jesus, bind meg fast til deg. Bruk en
tykk kjetting, så jeg ikke kan slite meg
løs. Og lov meg at du ikke låser den
opp når jeg vil gå min egen vei. For
det er ikke til det beste for meg, og det
er ikke det jeg egentlig vil. Jeg vil være
hos deg.»
Etter bønnen ble jeg fylt av takknem-
lighet over alt Jesus betydde for meg,
og hva han har gjort for meg, og denne
sangen ble til der og da: 

Jesus jeg vil takke deg 
for din kjærlighet.
Du som aldri svikter meg 
selv om jeg ei ser.
At jeg går min egen vei, 
glemmer hva jeg sa.

Om å gå på dine ord, 
om å gå i dine spor.
Denne lovsang er din
Jesus du er kongen min.
Jeg vil rope det ut:
Jesus du er kjempeherlig
Hva var livet uten deg?
Takk at du er glad i meg
- Jesus jeg er din

Hver en dag du er min lykt, 
lyser for min fot
Jeg kan leve uten frykt, 
stoler på ditt ord
Om at du vil passe på 
når jeg går meg vill
Tar meg til din trygge favn, 
lar meg aldri bli til savn.
Denne lovsang er din…..

Har det holdt?
Vel, JEG er ikke feilfri, ei heller livet
mitt. Men JESUS holder!

2.Tim 2:13 - Er vi troløse er Han tro-
fast …

Anja

Andakten
Holder det?

I ungdomstiden både funderte jeg over og observerte, at enkelte mennesker som
tidligere hadde en sterk tro, senere så ut til å gå vekk fra den. Det skremte meg. 
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Nr. 5-6. 24. årg.Mai - Juni - Juli - August 1964.

Tenk så står konfirmasjonen snart for
døren igjen i Ørland prestegjeld. Jeg
nytter også denne gang anledningen til
å sende dere konfirmantene av 1964 en
liten hilsen gjennom Menighetsbladet.
Noen av dere har jeg allerede hatt
noen timer til konfirmantsamvær, men
den største flokken, konfirmantene på
Ørlandet skal først møte til konfir-
mantskole i midten av juni.

Det er med en viss spenning vi prester
går til konfirmantforberedelsene av sta-
dig nye konfirmantkull.Vi ville så gjerne
nå hver enkelt av dere med dette bud-
skapet fra Gud som er så viktig for oss
mennesker og som er retningsgivende
for tid og evighet.
Må de få timene vi har sammen føre

oss inn i samfunnet med Jesus Kristus.
Barnelærdommen vår skal ikke være
dødt kunnskapsstoff, men rettesnor
videre for oss i livet. 

Det er et spørsmål som stadig kommer
til meg når jeg står ansikt til ansikt med

den prektige ungdomsflokken. Hvordan
vil det gå med dem i livet? Det er ikke
lett å være ungdom i dag. Det er
adskillig vanskeligere enn for bare 20 à
30 år siden, derfor er det dobbelt nød-
vendig å holde seg nær til Jesus Kristus
som vil hjelpe oss til å leve livet på den
rette måten. 

Da jeg selv var konfirmert for mange
år siden fikk jeg en Bibel av min beste-
far, og foran i den hadde han skrevet
en liten hilsen og gitt meg et skriftsted.
Det var det stedet fra Salme 119,9 :
«Hvordan skal den unge holde sin sti
ren? Ved å holde seg etter ditt ord.» 

Jeg lar denne hilsen gå videre til konfir-
mantene av 1964 i Ørland prestegjeld
med alle varme og gode ønsker for
dere.

L.B.

Kjære konfirmanter.
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Fra 2004 til 2010 var hun FNs spesialrap-
portør for tros- og livssynsfrihet. Retten til
å skifte religion, samt fulle rettigheter for
religiøse minoriteter, var saker hun jobbet
målbevisst med.
Hun brukte også mye tid på å bekjem-

pe framstøtene fra OIC (Organization for
Islamic Cooporaration), som gjennom
FN-kanaler forsøkte å få til et internasjo-
nalt forbud mot «fornærmelse av religion
og religiøse følelser». Hun viste til de lig-
nende blasfemilovene man har i Pakistan,
og hvordan disse ble misbrukt i stor skala
for å ramme religiøse minoriteter og andre
utsatte grupper.

To aktuelle eksempler på dette (fra bladet
Stefanus nr. 4/14):
Sawan Masih (26) hadde en samtale med
sin muslimske venn en kveld i mars i fjor.
Kort tid etter begynte ryktene å svirre om
at han hadde sagt noe krenkende om pro-
feten Mohammed. Ryktene var nok til at
bydelen han bodde i, Joseph Colony i
Lahore, ble angrepet av en rasende mobb.

Rundt 180 hjem og bygninger, eid av
kristne, ble satt i brann. I stedet for å
straffe angriperne har myndighetene latt
Sawan sitte i fengsel siden da. Den 27.
mars i år ble han dømt til døden, etter
stort press mot dommerne i saken fra eks-
tremistiske grupper.

Ekteparet Shagufta og Shafqat ble 4. april
i år dømt til døden for å ha sendt tekst-
meldinger med blasfemisk innhold i fjor
sommer. Også i denne saken er bevisfø-
ringen svak, og det virker som om dom-
men kom etter stort press fra ekstremistis-
ke islamister. Shagufta hevder at hennes
mobiltelefon ble stjålet en måneds tid før
de angivelige tekstmeldingene skal ha blitt
sendt. Paret har fire barn fra fem til tretten
år.

B.G.

Asma Jilani Jahangir (bildet) har jobbet for menneske -
rettigheter og trosfrihet i over 40 år og har viet livet sitt
til å beskytte rettighetene til religiøse minoriteter, kvinner
og barn i Pakistan. Sammen med sin søster grunnla hun
Pakistans første kvinnelige advokatkontor i 1980, og i
1986 startet de det første rettshjelpsenteret i landet. 
I 1995 forsvarte hun en kristen fjortenåring som var

anklaget for blasfemi. De vant saken, men både da og
senere er hun og familien blitt utsatt for hærverk, inn-
brudd, angrep, dødstrusler og kidnappingstrusler.

Stefanusprisen 2014 tildeles pakistansk advokat 
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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!
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Fredrikke Marie Qvam fra Steinkjer
var, som vi vet, aktiv kvinnesakskvinne
på slutten av 1800-tallet. Hun var en av
frontfigurene i Norsk Kvinde saks -
forening og tok i 1896 initiativet til stif-
telsen av Norske Kvinders Sanitets -
forening. Hun var formann her helt til
1933. 
Etter hvert ble det stiftet sanitetsfor-

eninger over hele landet. I dag finnes
det omkring 700 lokale foreninger og
de har opp mot femti tusen medlemmer.
Det er ingen tvil om at sanitetsfor-
eningene har gjort og gjør en formi-
dabel innsats for folkehelsen i landet!

Starten
Det var i 1904 at Sygepleieforeningen
ble stiftet av distriktslege Knudzon.
Denne foreningen hadde både menn og
kvinner som medlemmer. Fru Kitty
Knudzon stiftet samme år den første
lokale sanitetsforeningen på Ørland:
Sannan sanitetsforening. Formålet med
sykepleieforeningen var å skaffe midler
for å lønne en sykepleier som kunne
reise rundt på bygda og pleie syke som
lå hjemme. Den første bygdesykepleie-
ren ble ansatt i 1906. Ørland sanitetslag
ble stiftet den 11. november 1914. På
denne tida het styret bestyrelse. Den
første bestyrelsen hadde følgende med-
lemmer: Kitty Knudzon, formann, 
fru Anne Aas, frk Magnhild Kvåle, 
frk. Elisabeth Grendahl og frk. Sofie
Rasmusssen. 

I 1917 ble sykepleieforeningen og
Ørland Sanitetslag til en forening. 
I årene som fulgte kom flere lokale 
foreninger til. I dag er det ni lokale
sanitetsforeninger i Ørland kommune.

Arbeidsoppgavene
I 2004 utga sanitetslaget jubileumsboka
«Omsorg for dem som trenger det mest»
i anledning av 90-årsjubileet. I denne
boka finnes en imponerende liste over
oppgaver som det ble arbeidet med
fram til 2004. Plassen vi har til rådighet
her tillater ikke omtale av alle, men vi
kan ramse opp noen av dem: lønne
sykepleiere, bekjempelse av tuberku -
lose, kontrollstasjon for mor og barn,
etablering av folkebad, skaffe sykebiler,
drive fot-terapi og etablering av Ørland
Sykestue NKS. Det siste er et av de
større enkeltprosjekter som Ørland
Sanitetslag har engasjert seg i. Tanken
om at bygda måtte få sin egen sykestue
var ikke ny. Allerede i 1920 mottok
laget det første bidraget til sykestue. 
I 1948 ble det kjøpt ca. 7 dekar jord av
Brekstad gård og det ble kjøpt ei stor
tyskerbrakke som egnet seg for om -
bygging. Kjøpesummen var kr 6 480,-.
Det ble valgt byggekomité, engasjert
arkitekt og i 1951 ble det utlyst til
anbud på byggearbeidet. Fra 1948 
og fram 1952 ble det arbeidet intenst
med finansiering og med en mengde
formelle krav som måtte være innfridd
før man kunne ta imot syke og kvinner
som skulle føde. 

ØRLAND SANITET - AKTIV 100-ÅRING 
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Den 25. oktober 1952 opprant den store
dagen da det var klart for visning av det
ferdige bygget. Dagen etter var det 
høytidelig åpningsfest med representan-
ter fra entreprenører, fra helsesektoren,
fylkeslegen med sin stab, og represen-
tanter fra NKS sentralt og lokalt. Fra
åpningen i 1952 og fram til 1985 ble
det et byggetrinn til og en rekke opp-
graderinger av de ulike funksjoner som
sykestua hadde. 
Kommunen gjorde flere framstøt for

å overta sykestua og det ble gjennom-
ført flere krevende forhandlinger med
sikte på kommunalt kjøp. Salget til
Ørland kommune ble gjennomført i
1985. Helt siden sykestua ble en realitet
i 1952 og fram til i dag har sanitetslaget
gitt verdifullt utstyr til virksomheten
ved sykestua og senere virksomheten
med Ørland Helsesenter og Ørland
Medisinske senter.

I jubileumsåret
I dag har Ørland Sanitetslag 330 med-
lemmer. Nå er det Toril Reitan som er
styreleder. Vi hadde en prat med henne
en dag i juni. Hun forteller at det både
lokalt og sentralt arbeides med realise-
ringen av satsningsområdene kvinne-
helse, forskning, integrering, barn,
unge, eldre og omsorgsberedskap. 
I løpet av de siste ti årene har mange
små og store prosjekter blitt realisert.
Eksempler på investeringer er ultralyd-
apparat til legesenteret, hjertestarter til
Ørland kultursenter, ungdomsskolepro-
sjektet ØMS, mål til ballbinge på
Hårberg og øyelegeutstyr.

Ørland Sanitetslag driver faste aktivite-
ter og tiltak på Ørland. Her nevner
Reitan juletrefest, pensjonistkafé, 
strikkekafé, barselkafé og sanitetens
uke med bl.a. skolelunsj for 5. klassing-
ene i Ørland. Det gis hvert år støtte til
fotpleie to ganger i året for dem over 70
år, støtte til Blomsterfondet til beplan-
ting på kirkegården, støtte til lokale lag
og organisasjoner, og årlig støtte til
NKS fond. Laget er samarbeidspartner
for Ørland frivillighetssentral. 
Det store prosjektet i jubileumsåret

er etablering av kafé og velferdssenter
ved Ørland Medisinske Senter. Dette er
et prosjekt som skjer i samarbeid med
kommunen. Laget har allerede bevilget
et betydelig beløp til etableringen. Det
er meningen at kommunen skal stå for
driften av senteret. Når senteret er eta-
blert, vil det bety en stor miljømessig
forbedring for pasienter som venter,
beboere på sykehjemmet og pårørende.
Reitan understreker det gode samar-

beidet laget har hatt og har med Ørland
kommune. Laget har eget kontor ved
Ørland Medisinske Senter. Her det også
museum med gjenstander fra lagets
mangslungne virksomhet gjennom
årene. 

På spørsmål om den store jubileums -
festen 11. november, svarer Toril Reitan
at i stedet for fest vil Ørland Sanitetslag
gi et kulturarrangement til innbyggerne
i Ørland. Det skal skje på jubileums -
dagen! 
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I de små ting – frihet
I de store ting – enighet

I alle ting – kjærlighet

I de små ting – frihet
I de store ting – enighet

I alle ting – kjærlighet

K
N S

«Omsorg i nærmiljøet» heter vervefolderen 
til laget. Det er nettopp det Ørland Sanitetslag
arbeider med i stort som i smått!

Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til
med arbeidet i årene framover! 

Oddbjørn IngebrigtsenPåtroppende leder Toril Reitan (tv)
og Mary Ann Hernes som har vært
leder i 9 år.

Vakre farger i det nye rosebedet.

Ørland Blomsterfond har fått ny
leder. Sølvi Solem er her i gang med å
forberede rosebedet i «Lutherhagen».
Sølvi tar over ledelsen i Blomsterfondet
etter Ingar Liums mangeårige innsats. 
Vi takker Ingar for lang og tro tjeneste,
og ønsker Sølvi hjertelig velkommen!
Blomsterfondet er viktig for å holde
kirken og kirkegården vår pyntet og
stelt.
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»
Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier
dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelri-
ket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

Matt. 18, 1-4
Velkommen 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. 

31. august - 12. s. i treenighetstiden - Matt 6,24–34 - Vær ikke bekymret for livet
Austrått gård kl. 11.00 Familiegudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

og kapellan Ole Thomas Bientie Reiten. 
Takkoffer til Kristent arbeid blant blinde.

7. september - 13. s. i treenighetstiden - Matt 25,14–30 - Talentene
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli og

kapellan Ole Thomas Bientie Reiten.
Presentasjon av konfirmanter. Takkoffer til
ACTA - Barn og unge i Normisjon.

14. september 14. s. i treenighetstiden/Vingårdssøndag
- Matt 20,1–16 - Arbeiderne i vingården

Hegvik kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved prost Brita Hardeberg, 
sokneprest Åslaug Elvebakk og sokneprest 
Ola Garli og flere. Innsettelse av kapellan 
Ole Thomas Bientie Reiten. Nattverd. 
Kirkekaffe på Kongsvoll forsamlingshus. 
Alle velkommen!
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21. september - 15. s. i treenighetstiden - Matt 5,38–48 - Elsk deres fiender
Ørland stasjonskapell kl. 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest. Nattverd.

Kirkekaffe. Alle velkommen!

28. september - 16. s. i treenighetstiden - Mark 7,31–37 - Jesus sa til den døve: Effata
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie

Reiten og trosoppl.leder Anne Mari Bye.
Høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

5. oktober - 17. s. i treenighetstiden - Joh 11,17–29 - Jesus vekker opp Lasarus
Ørland stasjonskapell kl. 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest. Nattverd. 

Kirkekaffe. Alle velkommen!

12. oktober - 18. s. i treenighetstiden - Matt 8,14–17 - Jesus helbreder Peters sviger-
mor
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Nattverd. Takkoffer kunngjøres senere.

19. oktober - 19. s. i treenighetstiden - Matt 5,20–26 - Men jeg sier dere
Storfosna kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Nattverd. Takkoffer kunngjøres senere.
Forbehold om feil og endringer.

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
Ole Thomas Bientie Reiten, kapellan 922 13 061

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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INFORMASJON

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

Til Nidaros via Austrått

På vei fra Bodø til Nidaros med «Gamle
Salten», gikk båt-pilegrimene i land på
Brekstad og hadde gudstjeneste i
Austrått kapell 28. juli. Under gudstje-
nesten ble representanter fra Luther -
stadt Wittenberg og Reformasjons -
prosjektet ønsket spesielt velkommen. 
I Reformasjonsprosjektets planer står
pilegrimsarbeidet som et av de viktige
områdene å arbeide med i årene som
kommer.

- De fleste som reiste til Nidaros som
pilegrimer i middelalderen, kom med
båt. Enten de kom fra sør, vest eller
nord, måtte de passere Ørland. Vi vil
legge til rette for at de kan besøke
Austrått kapell, Ørland kirke og den nye
Lutherhagen, sier en entusiastisk sokne-
prest Ola Garli.

Han takker også kommunens Bernt
Jørgen Stranden for flott tilretteleggelse
og mottagelse da Gamle Salten la til ved
Brekstad havn.

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

På Austrått: 
Jan von Campenhausen,
Den ev. kirke i Tyskland
(EKG) i samtale med 
biskop Tor B. Jørgensen,
Sør-Hålogaland.


