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Ingen stund är såsom denna,

kvällens sista, tysta timma.

Inga sorger längre bränna,

inga stämmor mera stimma.
Norsk salmebok 824



side   2 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

� REDAKSJONELT �
«Piken med svovelstikkene» og de fattige i verden

«Men i kroken ved huset satt den lille piken og var død da den kalde morgenen kom,
hun var frosset i hjel den siste kvelden i det gamle året.» Slik står det i slutten av 
H. C. Andersens eventyr om den lille jenta som brukte fyrstikkene hun skulle selge, til 
å skaffe seg litt varme – før hun frøs i hjel på nyttårsaften mens hun drømte om å ha
det slik som de rike hadde det.

I den siste tida har nyhetene flommet over av beretninger om flyktninger som kommer
til Europa. Ikke alle kommer fram i live. Mange dør på havet og grufulle bilder og 
historier formidles i radio, TV og i andre medier. Den medmenneskelige reaksjon 
uavhengig av politiske beslutninger har vært og er sterk. Det er det grunn til å glede
seg over. Norske politikere, i likhet med sine kolleger i andre europeiske land, har ulike
oppfatninger om hvordan det vi kan kalle «flyktningproblemet» skal løses.  Det ligger
en viss ikke uttalt frykt under mange uttalelser som har sin grunn i at dette kanskje
ikke er en strøm som vil avta, men at det er i ferd md å bygge seg opp til en stor bølge
som vil skylle innover Europa. Mennesker flykter fra krig og de flykter fra utbytting,
terror, overgrep og sist men ikke minst flykter de fra fattigdom. I svært mange tilfelle
er roten til både krig og terror store og skrikende ulikheter i levekår. De rike blir rikere,
mens de fattige blir enda fattigere. De som har makt, får mer makt, mens de avmektige
blir enda mer maktesløse.

I dag er det i overkant av 7 milliarder mennesker i verden. Av disse lever opp mot en
milliard i ekstrem fattigdom. Det betyr at de har mindre enn 8 kroner dagen å overleve
på. Land i Afrika sør for Sahara og land i Sør-Asia og Sørøst-Asia har størst andel eks-
tremt fattige. I mange andre land i verden går ulikheter i levekår i befolkningen hånd i
hånd med maktmisbruk og korrupsjon. Da dreier det seg ikke lenger om en milliard,
men et langt, langt større tall.

Spørsmålet til lederne i den vestlige verden handler ikke bare om hva de vil gjøre
med flyktningproblemet i 2015. Det handler i like stor grad om hva de vil gjøre med de
enorme ulikhetene i fordelingen av verdens goder.  Hvor lenge vil de fattige og avmek-
tige finne seg i å sitte utenfor og varme seg på fyrstikkene og drømme om å få det like
godt de rike i verden har det? Det er temmelig sikkert at de i lengden ikke vil finne seg
i sin skjebne på samme måte som piken med svovelstikkene gjorde!

Håpet er at det Europa er oppe i nå vil bidra til utløse visjoner og handlinger som
langsiktig kan føre til en mer rettferdig fordeling av godene i verden! Dette vil være
nestekjærlighet med global virkning!

Vi i redaksjonen ønsker dere alle en fin og trivelig høst! Oddbjørn Ingebrigtsen



Savner du noe?
I kirka er det mange gjenstander som 
er gjenglemte. Her finnes briller, brille -
etui, skjerf, hansker, ringer og øredob-
ber med mere.

Savner du noe så kan du ta kontakt
med renholder Mona i kirka, eller på
telefon 909 63 045.

Klokker-stilling ledig
Ledig stilling som klokker i 20% i
Ørland kirke fra 1. desember. Klokkeren
har tjeneste på alle gudstjenester og
vielser på fastlandet. Tjenesten består 
i åpning av kirka og tilrettelegging av
praktiske ting i kirka, være tekstleser, 
ta imot dåpsfolk, være medhjelper for
presten m.m. Klokkeren må være med-
lem av Den norske kirke. Personlig
egnethet vil bli vektlagt.

Søknad kan sendes Ørland kirkekontor,
boks 116, 7129 BREKSTAD eller på e-
post: kirkekontor@orland.kommune.no
innen 1. november. For nærmere infor-
masjon kontakt kirkeverge Hanna Sødal,
tlf.: 72 51 40 60

Årets julemesse
blir lørdag 5. desember kl. 11-15. Som
vanlig vil vi selge bakst, håndarbeid,
Fosenspill med mere. Vi håper på
mange villige bakere og givere av
gevinster og salgsvarer. Inntektene av
julemessa går til innkjøp av bl.a. dåps-
lys, -stake, kirkebøker, brudebibler og
støtte til menighetens misjonsprosjekt.

Menighetsråd 2016-2019
1. Karl Rædergård
2. Odd Døsvik
3. Grete Eid Johansen
4. Karl Johan Dahl
5. Lillian Drilen
6. Oddbjørn Ingebrigtsen
7. Bente E. Halsen Skaget
8. May Slettan
Vara: 1. Ketil Bakken, 2. Svein L.
Sagfjæra, 3. Stine Marie Venn,
4. Elin Tronvoll, 5. Mary Ann Hernes

Valgoppslutningen steg fra 14,5% ved
forrige valg til 15,2%.

Det nye menighetsrådet konstituerer
seg selv, de skal ha opplæring og starter
sin funksjonstid fra 1. november.

AV INNHOLDET:

50-årskonfirmanter . . . . . . . . . . s. 4

Ord i vinden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 8–9

Nytt fra Menighetsrådet s. 11

Hjem og kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 12–13

Andakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 15

Fosengaven 2015   . . . . . . . . s. 19–20

Gudstjenester i Ørland s. 26–27
�
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Året 1965
Platespilleren fikk en alvorlig konkurrent
da den kompakte tape-kassetten ble intro-
dusert. 

Jenkadansen herjer over landet

Den sovjetiske kosmonauten Aleksej
Leonov ble det første menneske som 
svevde i rommet.

Sir Winston Churchill (br. politiker) døde.

Rolling Stones kommer til Norge for første
gang, og forårsaker «ville tilstander». 

PENGEGAVER OG ANNONSER
Våre viktigste finansieringskilder for å kunne utgi
menighetsbladet er frivillige pengegaver og annonser
for aktører i næringslivet.

Ønsker du å annonsere?
Menighetsbladet kommer ut med 5 nr pr år og total-
distribueres til alle husstander i Ørland kommune.
Annonsene har flere standardstørrelser. Det er opp til
hver enkelt bedrift hvor store de ønsker at annonsene
skal være. 

Vi har noe ledig annonseplass. Ønsker du/din bedrift
å støtte menighetsbladet på denne måten? Vi kan da
bidra til å utforme annonsen, eller kanskje du har fer-
dig materiell?

Ta kontakt med Ørland kirkekontor.
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«Vi ser på de samme stjernene, vi deler
en felles himmel, den samme verden
som omgir oss alle. Hva har det å si
hvilken lære den enkelte søker sann-
heten med? Et stort mysterium kan
ikke nås på kun én måte.»

Hvor har jeg hentet denne teksten ifra?
Teksten er fra i antikken og det er den
kjente politikeren og juristen Cicero
som er opphavsmannen til dette sitatet. 

Antikken var vel kjent med det religi-
øse mangfoldet. Det var en integrert del
av samfunnet. At man i en befolkning
forholder seg til ulike syn på livet er
ikke fremmed. Det er slik mennesket
skaper sine liv, i forhold til hva man tro
eller ikke tro på. Romerne forstod at
religion har betydning for den enkelte
borger og la til rette for det. Og det
lenge før vår historisk betinget forstå-
else av en hva en religiøs institusjon er.

Ved Ørland hovedflystasjon er det et
mangfold av religiøs tro og livssyn.
Eksempelvis er det vernepliktige solda-
ter med bakgrunn fra så og si alle fylker
i Norge. Hvor mange kommuner i lan-
det er ikke representert her! Alle tar vi
med vår måte å tro på, eller ikke å tro
på, til basen. 

Det er ikke en selvfølgelighet at alle
soldater er medlemmer i Kirken, den
norske. Jeg skriver heller ikke dette for
å gå i forsvar for de som ikke er med-

lemmer i Kirken, den norske. At presten
forsvarer andres sin rett til å ha sin egen
tro eller livssyn oppleves ikke nødven-
digvis som riktig. Men jeg gjør det gjer-
ne! Det er ikke mitt poeng.

Mitt poeng er at man i samfunnet innen-
for gjerdet, som for ved andre militære
baser, må man forholde seg til det reelle
sosiale livet. I det har det religiøse livet
en stor betydning. Det militære livet har
sine ritualer og symboler. I disse ritua-
lene fortolker jeg livet mitt. Noen av
disse er såkalt «nøytrale» for livssyn og
tro, mens andre igjen har en tydelig reli-
giøs profil.

LIVSFORSTÅELSE OG MANGFOLD
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Forsvaret mener det er viktig å legge til
rette for det kulturelle mangfoldet.
Feltprestkorpset (FPK) har ansvaret for
å tilrettelegge det religiøse livet i
Forsvaret. I forlengelse av dette har
FPK ansatt både en rådgiver i Islam og
en i livssynshumanisme. Slik forsøker
man å gjenspeile samfunnet. 

Hva består en militær base av, eller et
lokalsamfunn av? Den består av enkelt-

mennesker, som tolker sine egne liv og
«den samme verden som omgir oss
alle».

Derfor er det spennende å leve i et
lokalsamfunn eller arbeide på en militær
base. Man ser ikke likt på alt…

Stasjonsprest Sverre Stai, 
oktober 2015

Da Magne Furuset kom som fersk prest
hit i 1981, gjorde han opptak av guds-
tjenesten for å kunne vurdere seg selv
med tanke på forbedringer. Jeg var jo
også fersk som organist og hadde pro-
blemer med å lese fire orgelstemmer og
bruke fingre og føtter så raskt som jeg
burde.

Etter en gudstjeneste sto han parkert
utenfor hos Nerland, og jeg hørte orgel-
musikk fra bilen hans. «Jøss! Dein
herre organisten spællt bra sakte!», sa
jeg. Magne så litt forlegent på meg og
svarte: «Hm, det er et opptak fra kirka
her».

BG

Prestehistorier fra Ørland

Julekonsert
Ørland kirke

13. desember kl 2000
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Den tyske forbundskansler Angela
Merkel ber europeere gå mer i kirken.
Ved et besøk på universitetet i Bern i
Sveits tidligere i høst oppfordret
Merkel Europas kristne til å bekjenne
sin tro og våge si at de er kristne i ste-
det for å dvele ved angst for muslimer.

Hennes angst var mer knyttet til at så
få europeere var fortrolig med sine
egne røtter. Mange tyskere vet for
eksempel ingenting om bakgrunnen for
de helligdagene som feires i samfunnn
og kirke, hevder hun. Debatten om
flyktninger som kommer fra islamske
land, burde føre til at folk ble mer nys-
gjerrig på sin egen religion.

Det er greit at slike uttalelser kommer
fra annet hold enn fra kirken.  Når
oppfordringer om å gå mer i kirken,
kommer fra prest eller biskop, blir det
oppfattet som innpåslitent. Folk må få
være i fred med sin tro. Ingen skal for-
telle andre hva de skal gjøre, og spesi-
elt ikke når det gjelder tro og kirke.
Som kjent er det  i norsk protestantisk
sammenheng større velsignelse i å
være ute på åkeren og tenke på Gud,
enn å være i kirken og tenke på åke-
ren. Joda, det kan være noe i det.

Jeg merker på flere og flere områder
hvordan kunnskapen om kristendom
og kirke er i ferd med å forvitre.

Velkjent er det for eksempel at kirke-
gjengere som ikke har vært i kirken på
mange år, klager over at det er så
mange ukjente salmer i kirken for
tiden. Hvis jeg først skal ta dette opp,
er det flere ting å si:
For det første er det slik at totalt sett
synges de gode gamle salmene frem-
deles ofte under gudstjenester i vår
kirke. Men akkurat den salmen som du
lærte på skolen, og som du synes er
veldig fin, den synger vi ikke hver
søndag, naturlig nok. Men mange
andre av de gode, gamle. 
For det andre: Fornyelse hører med i
en naturlig utvikling og prosess, også i
kirken. Hver ny generasjon må forhol-
de seg til noe nytt. Jeg vet at sammen-
ligningen halter, men for en kirke å
fremdeles sitte med Landstads revider-
te salmebok, ville være som at jeg, når
jeg skriver dette, skulle bruke den
manuelle skrivemaskina jeg fikk av
faren min da jeg reiste til Oslo for å
studere i 1974, og at kirkeverge, sekre-
tær, kapellanen og vi alle måtte klusse
med korrekturlakk og spritdublikator

– Gå mer i kirke
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på kirkekontoret på Librasenteret. Og
under månedlige  sjømannskirkene på
torsdager ville det lukte brent fra den
åpne vedovnen når kaffen skulle kokes
på svartkjelen. Det er bare ikke sånn i
samfunnet ellers, og det er ikke sånn i
kirken heller. Det kom ny salmebok i
1985 og det kom ny salmebok i 2013.
Lik det eller ikke. Den nye salmeboka
avspeiler globalisering, mangfold og
modernisering. Og de gamle salmene
er der fremdeles.

Jeg foreslår for et brudepar at vi kan
synge «Kjærlighet fra Gud» under vig-
selen i kirka. Bruden ser bort på brud-
gommen: - Har du hørt den? - Ikke jeg
heller. - Hva med «Å leva det er å
elska»? - Nei, den har vi ikke hørt. -
Den er sånn: Jeg nynner. - Nei, ukjent.
Det er da jeg tenker: Gå i kirken og lær
salmer. Bli kjent med dine røtter.

Det kan jeg ikke si. Det passer seg
ikke. I norsk kultur ville det være å trå
over privatsfæren, og jeg ville havne
på avisenes forside og omtalt som en
ubehagelig prest.

Men nå er det altså slik at en interna-
sjonalt kjent politiker sier det for
meg. – Gå mer i kirken. Bli kjent med
dine røtter, få kunnskap om hva dine
foreldre og besteforeldre visste og som
du ikke vet noen ting om. 

Trosopplæringen i kirken arbeider med
å gjøre fortellinger om Jesus kjent for

den oppvoksende slekt. Og vi arbeider
jevnt og trutt for å lære barna salmer.
Vi har egne ansatte på kirkekontoret i
Ørland for å drive med dette, i tillegg
til prest og organist.

For at dette skal fungere etter hensik-
ten må foreldre som døper sine barn i
kirken også følge barna til kirkens
trosopplæring. Trosopplæring gir
kunnskap, men aller viktigst er det at
barna blir fortrolige med og tolerante
overfor religiøse opplevelser og blir
kjent den kristne kulturskatt, salme-
skatt og musikk.

Religionene spiller en stor rolle i vår
vestlige verden. Stikk i strid med hva
noen forskere, kritikere og ateister for
20-30 år siden påstod ville skje.  Når
barna blir ført inn i de kristne tradisjo-
nene, vil de kunne møte anderledes
troende og barn fra andre religioner på
en trygg og moden måte – og ikke med
angst.

Men har barn forbilder på dette områ-
det? Nei, stort sett ikke. Derfor må
både besteforeldregenerasjonen, forel-
drende selv og ikke minst barnets fad-
dere ta ansvar og gå foran som gode
eksempler. Da kommer vi ikke uten-
om: – Gå mer i kirken.

Ord i vinden
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I
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DET NYTTER Å APPELLERE
I siste nr. av Stefanus kan vi lese om at
fembarnsmoren Asis Bibi i Pakistan, som
har sittet fengslet siden 2009, med døds-
dom for blasfemi, for å ha tilbudt en
muslimsk kvinne et glass vann, endelig
skal få saken sin opp for høyesterett. Der
pleier slike saker å medføre løslatelse.
Det appelleres nå for å få fjernet de
pakistanske blasfemilovene.

De to sørsudanske pastorene Michael Yat
og Peter Yen er også blitt løslatt. De har
sittet fengslet i Khartoum, i Sudan, siden
i vinter, med falske anklager, som kunne
medført dødsstraff, hengende over seg.

Hvis du er en som kan tenke deg å være
appellvenn eller forbønnsvenn, er dette
adresser du kan benytte for å få vite mer
om disse tjenestene:
Nettside: www.stefanus.no
e-post: post@stefanus.no
Postadresse: Stefanusalliansen, 
p.b. 6603 Rodeløkka, 0502 Oslo

Det foregår stadig nye forfølgelser og
overgrep mot mennesker og folke -
grupper:

I India brøt hinduekstremister seg inn i
et hjem og skamslo tre pastorer som var
samlet for å be for en syk jente. Politiet,
som var til stede, grep ikke inn.

I Kasakhstan raidet 20 politifolk og
andre offentlig ansatte en kristen barne-
leir på en skremmende måte, med ankla-
ge om ulovlig religiøs undervisning.
Voksne og barn (alene) ble forhørt fra
morgen til kveld uten at det var skjedd
noe ulovlig på leiren.

Kinesiske myndigheter arresterte over
265 menneskerettighetsadvokater og akti-
vister i juli og august. 30 er fortsatt i
arrest, og det fryktes for at de utsettes for
tortur.

Sudanske myndigheter har trappet opp
trakassering, arrestasjoner og forfølgelse
av kristne siden Sør-Sudans uavhengighet
i 2011. For eksempel ble en ung kvinne
dømt til 20 piskeslag for å ha kledd seg
«usømmelig», skjønt hun var normalt
kledd, med bukse og skjørt.

B.G.

Lyspunkter

Asia Bibi

Pastorene Michael Yat og Petter Yen
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Oppfølgingsmøte etter visitas
Menighetsrådet har, sammen med Bjugn
Menighetsråd, prestene og de ansatte på
kirkekontorene hatt oppfølgingsmøte
etter Bispevisitasen som Ørland og
Bjugn sokn hadde 22.–26. oktober 2014.
Møtet ble ledet av prost Brita Hardeberg
assistert av Søren Hjorth fra Biskopens
kontor. Protokollen med vedlegg hadde
blitt gjennomgått tidligere – nå ble den
endelige protokollen referert. En del
punkter ble kommentert.
Sluttkommentaren fra Biskopen lød i
midlertid som følger: «Utover dette
mener Biskopen at begge menighetene
gjør et veldig solid arbeid, og at det er
viktig å holde fast på det en har satt i
gang».

Kirkegårdsutvidelse
Når det gjelder kirkegårdsutvidelsen,
som nå virkelig begynner å haste, har vi
fått en tegning til uttalelse fra kommu-
nen. Den gjelder området ned til
Misjons huset. Vi har ingen kommentar til
tegninga og håper nå det blir fortgang i
arbeidet med utvidelsen.

Gelender på kirketrappa er nå satt i
bestilling.

Diakonstillingen
Diakonstillingen er enda ikke utlyst – vi
venter på avklaring fra Bjugn som snart
vil komme.

Julemessa
Julemessa blir avholdt sammen med det
nye menighetsrådet lørdag den 5. desem-
ber. Trekning på hovedutlodninga samme
dag. Juletrefesten blir som vanlig første
lørdag på nyåret.

Valget
Menighetsrådet hadde ansvaret for
Menighetsrådsvalget og valg til Nidaros
Bispedømmeråd, som var samme dag
som Kommunevalget den 14. september.

Nytt fra Menighetsrådet
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
16.08.15
Ferdinand Stueland Gillebo

22.08.15
Mari Tøfte Engum
Ida Hegge Engum

23.08.15
Emil Bjørnebo
Kristoffer Wilhelm Klausen
Natalie Riksheim
Celine Aannø
Solveig Elise Aasbak
Leandra Nikita Dybvik
Henning Klette Sommervold

06.09.15
Håkon Skaldebø (Åfjord)

13.09.15
Ida Wæhre Knutsen
Nikoline Haugvik (Bjugn)

20.09.15
Nora Bakøy Bragstad (Rissa)
Alva Isabel Aune Haraldsvik (Bjugn)
Ludvik Abelvik Måna (Hamar)

27.09.15
Storm Brodersen
Liam Bremnes
Oliver Steen Nergård
Agnes Ophaug
Sverre Andrè Pettersen

VIGDE
01.08.15
Solveig Berg
og Anders Marøy

05.08.15
Ingrid Skaret Hanche
og Morten Hanche

08.08.15
Tine Marie Kristensen
og Gøran Dypvik

Grete Norma Måsøy
og Steinar Lium

15.08.15
Tonje Petersen
og Per Roar Johansen

22.08.15
Hanna Riseth Jakobsen
og Terje Grinde

29.08.15
Marte Fjeldberg
og Erik Kjærem

19.09.15
Ida Traasdahl Carlsen
og Robert Myrhaug Hansen
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� HJEM OG KIRKE �
DØDE
Arne Dagfinn Berg
f.22.05.50, d.18.06.15

Hans Magnar Aune
f.29.12.37, d. 11.08.15

Kristine Johansen
f.06.02.22, d.24.08.15

Allan Leo Sletvold
f.23.11.48, d.27.08.15

Solveig Stenset
f.09.05.52, d. 27.08.15

Knut Einar Risvik
f.19.12.63, d. 30.08.15

Johanne Margrethe Rostille
f.07.06.18, d.12.09.15

Liv Rigmor Hellem
f.19.06.47, d.17.09.15

Oddvar Sæther
f.02.05.28, d.21.09.15

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

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

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

KIRKETJENER CATHRINE SKAGET
Storfosna
MOBIL 906 79 672

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

Arne Dagfinn Berg

Ørland Blomsterfond
Kto.nr.: 4290.20.29553

Storfosna Blomsterfond
Kto.nr.: 4290.16.20126 

Gud, når du til oppbrudd kaller, 

hele livets dag trer frem:

Barndom, ungdom, moden alder, 

arbeid, hvile, gjerning, hjem.

Alt jeg ser i dødens port: 

Sorg og glede, smått og stort.



Høst     – takketid
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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 Shopping - Telefon 72 52 28 00

BREKSTAD HÅRSENTER
Torgsentret - Telefon 72 52 42 10

Industrigt. 7, Brekstad - Tlf 72 52 35 55

Ørland Blomsterfond
Kto.nr.: 4290.20.29553

Storfosna Blomsterfond
Kto.nr.: 4290.16.20126 
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Innerst i et bokskap står en liten brun
bolle fylt med små papirbiter med angi-
velser av kapitler og vers i Bibelen.
Meningen var at man skulle trekke en slik
lapp hver dag for å finne et bibelvers for
akkurat denne dagen. Et slags «Ord for
dagen» med andre ord. Bollen og manna-
kornene tilhørte min oldemor. Hennes liv
var preget av lite penger og hardt arbeid.
Men dette til tross, tok hun seg råd til å
kjøpe flere bøker om kristen tro. Det er
temmelig sikkert at min oldemor var et
troende menneske som brukte bollen med
mannakorn aktivt.

Betegnelsen mannakorn henspiller på for-
tellingen i 2. Mosebok om Israel-folkets
vandring i ørkenen på vei mot det lovede
land. De sultet, men Gud lot det regne
føde fra himmelen. Bibelversene som blir
lest etter å ha blitt trukket ut er næring til
troslivet. 

Ordet forteller om andre menneskers
møte med Gud. Bibelens mennesker var
like svake og ufullkomne som vi er. De
var også av denne verden slik vi er av
denne verden. De var, slik som oss, vanli-
ge mennesker med vanlige menneskers
svakheter. De var for eksempel feige som
Peter, da han fornektet at han kjente
Jesus. Og de forfulgte de kristne, som
Paulus fra først av gjorde. Vi blir så små
når vi stilles overfor mysteriet som evan-
geliene forteller om. Men troen er ei bru

mellom vår hverdagslige verden og det
mysterium som vi ikke kan forstå, men
som vi bare kan gripe gjennom å tro. Til
tro hører også tvil. Det må vi leve med.
Beretningene om andre som har vært i
samme situasjon som oss styrker vår tillit
til kjernen i det kristne budskap og gir
oss håp. Slik sett er Ordet manna fra
Gud. 

Det 6. kapittel i Johannes-evangeliet for-
telles det at mange mennesker var samlet
og de krevde at han skulle gi dem brødet
fra himmelen. Han svarte dem: «Jeg er
livets brød. Den som kommer til meg,
skal ikke hungre, og den som tror på
meg, skal aldri tørste.»

Det er altså Jesus som er manna fra
himmelen og det er Gud, Den hellige ånd
og Jesus som frelser som trer fram
gjennom Bibelens beretninger.

Den danske salmedikteren T.W.
Oldenburg beskriver Ordets betydning
slik: 
Dype stille sterke milde guddomsord fra
himmelhavn kaller, beder, sjeler leder til
den gode hyrdes favn, 
vitner om hva oss er givet:
Jesus er vår vei til livet.

Ørn I. 

(Norsk salmebok nr. 570 er oversatt fra
dansk av Anders Hovden i 1918).

Andakten
MANNAKORN!
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Nr. 9-10. 25. årg.November - Desember 1965.

VERN OM HELLIGDAGSFREDEN
Den 4. juni 1965 ble det utferdiget en ny
lov om helligdagsfreden. Ved kongelig reso-
lusjon av 4. juni 1965 ble det bestemt at
loven skulle tre i kraft 1. juli 1965.
Den nye lov fastslår at formålet med hel-

ligdagsfreden er å verne om det gudstje-
nestlige liv og den allmenne fred på kirkens
søn-og helligdager og gi høytiden ro og ver-
dighet (§ 1).
Loven inneholder generelle og sentrale regler
om helligdagsfreden. Den omfatter ikke forhold
som er regulert i spesielle lover og bestem-
melser, så som arbeidervernloven, alkoholloven
og lukningsvedtekter – heter det i et departe-
mentskriv om saken.
Helligdagsfreden skal vare fra kl. 6.00 til

kl. 13.00 på vanlige søndager, nyttårsdag,
skjærtorsdag, annen påskedag, Kristi him-
melfartsdag, annen pinsedag og annen jule-
dag. På de store høytiders førstedager skal
det være helligdagsfred hele dagen, aftenen
forut fra kl. 21.00. Langfredag skal det være
helligdagsfred mellom kl. 6.00 og kl. 24.00 (§
2).
Etter lovens § 3 er det, mens helligdags-

freden varer, ved kirke eller gudstjeneste-
sted, ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten
med unødig larm eller arbeid eller annen
forstyrrende virksomhet. Med gudstjeneste
siktes det i denne forbindelse ikke bare til

gudstjenester i Den norske kirke, men også
til gudstjenester eller møter av tilsvarende
karakter som foregår i trossamfunn utenfor
Den norske kirke. For øvrig inneholder
paragrafens annet ledd et støyforbud som
gjør det mulig å gripe inn overfor dem som
med utilbørlig larm krenker freden også
utenfor de tilfelle hvor en gudstjeneste for-
styrres. Forbudet etter første ledd gjelder
unødig larm, arbeid eller annen forstyr-
rende  virksomhet. Annet ledd retter seg
bare mot dem som forstyrrer freden med
utilbørlig larm; selve gudstjenestestedet har
således et sterkere vern.
Lovens § 4 inneholder bestemmelser om

forbud mot offentlige forestillinger eller til-
stelninger og enkelte arrangementer av lik-
nende karakter mens helligdagsfreden
varer.(Oppregningen i paragrafen er ikke
uttømmende.)
I § 7 er åpnet adgang til å dispensere fra

forbudet i § 4 når særlige grunner forelig-
ger.  Adgangen til å gi dispensasjon er i
loven tillagt politimesteren. Politimesterens
avgjørelse kan etter paragrafens annet ledd
påklages til departementet, som etter
bestemmelse i kongelig resolusjon av 4. juni
1965, er Kirke-og undervisningsdeparte-
mentet.
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DEILIG ER JORDEN
Tekst: B.S. Ingemann 
Norsk salmebok nr 48

Min salme

Jeg ble utfordret til å finne min salme, og nå når det nærmer seg jul, må det
bli Deilig er jorden. Dette er den fineste julesangen jeg vet om, får klump 
i halsen hver gang jeg hører den. 

Videre utfordrer jeg Karen Lund Rasch Aune

Britt Eli Døsvik

Deilig er jorden,

prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgrimsgang.

Gjennom de fagre riker på jorden

går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang.

Aldri forstummer tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimsgang.

Englene sang den

først for markens hyrder,

skjønt fra sjel til sjel det lød:

Fred over jorden, menneske, fryd deg,

Oss er en evig Frelser født!
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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 15 Tlf. 72 51 65 20

7140 Opphaug - Tlf. 72 51 30 90 - Fax 72 51 30 99

Telefon
72 52 42 25

TELEFON 72 52 50 80 - LIBRA SHOPPING B
R
E
K
S
TA

D

HOVDE HØNSERIHOVDE HØNSERI
Ferske egg
Velkommen!

Ferske egg
Velkommen!
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Ola Grønn-Hagen er
en pensjonert inge-
niør som driver
skole- og brønn -
prosjekter i Malawi 
i Sør-Øst Afrika.
Malawi er et av ver-
dens fattigste land
og har noe over 15
millioner innbyg-
gere. Det er repu-
blikk og landet preges
av korrupsjon, fattigdom, lav levealder
og hungersperioder. Geir Yngve Hovde
er, som veldig mange kjenner til, en
person som tror at det nytter å bry seg
om andres nød. Det nytter å ta et tak
for andre. Grønn-Hagen driver Malawi
Foundation hvor skolebygging og
brønnboring står i fokus. I år skal fos-
ningene gjennom Fosengaven skaffe
vann til mange, mange mennesker i
Malawi!

Konkrete mål
En ny brønn i Malawi skaffer vann til
anslagsvis 250 mennesker, sannsynlig-
vis langt fler. En brønn koster 10 000
kroner. Hvis for eksempel to bedrifter

går sammen om en gave og gir kr 5000
hver, er det nok til «deres» brønn.
«Deres», for da vil de få en plakett på
brønnen som forteller at de har gitt
akkurat denne brønnen. Dette gjelder
også for enkeltpersoner, skoler eller
skoleklasser osv. Det er ikke ett øre av
Fosegaven som går til administrasjons-
utgifter. Når brønnen er realisert, får
den eller de som gir tilbakemelding
med kartkoordinater som viser helt
nøyaktig hvor den ligger i Malawi. 

Kick-off kveld 
i Ørland Kultursenter
Onsdag 18. november klokka 18.00 
går startskuddet for aksjonen. Da er 
Ola Grønn-Hagen på Ørland. På denne
start-kvelden skal Grønn-Hagen fortelle
om hva som skjer i Malawi både når
det gjelder brønner, men også om byg-
ging av skoler. Han leder Grønn-Hagen
Bjørke Malawi Foundation og reiser til
landet flere ganger i året. Hittil har stif-
telsen bygget mange skoler og sørget

Fosengaven 2015 går til brønner i Malawi!

Landsbyens egen brønn
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for rent vann til 36 000 personer. På
denne inspirasjonskvelden vil det blant
annet bli underholdning av lokale artis-
ter. Etter 18. november er det planlagt
besøk på flere skoler for å drive infor-
mere og inspirere til en skikkelig dug-
nadsinnsats. I 2014 ble det samlet inn i
overkant av kr 130 000. I år er ambisjo-
nen langt høyere! Fosenregionen har 
25 000 innbyggere. Hvis hver husstand
gir 10 kroner per medlem, er man alle -
rede oppe i 250 000. Dette er før
bedriftsgavene er tatt med. I så måte er
potensialet i millionklassen!

«Fosengrisen»
Ideen med «Fosengrisen» er at hver
familie på Fosen skaffer seg en spare-
gris som de jevnt og trutt putter penger
på i ukene framover. Det er vanlig å
slakte gris til jul. Da må også «Fosen -
grisene» til pers. Etter slaktingen sen-
des innholdet, stort eller lite, til
Fosengavens konto. Hvis hver familie

har sin «Fosengris», blir det mer enn 
10 000 Fosengriser. Det kan bli slakting
med masse innskudd på kontoen!

Visjonen
Geir Yngves visjon er at tiltak på linje
med Fosengaven skal spre seg utover
landet som ringer i vann. På den måten
kan det mange, mange regionale gave-
tiltak. Da kan det virkelig monne noe.
Geir Yngve er entusiastisk som få og
han mener at man ikke skal slå seg til
ro med at verden er slik den er. Det er
heller ikke tilfelle at alt er ille til tross
for at media stort sett er opptatt med å
informere om det som er ille og elen-
dig. Det nytter å forandre verden hvis
mange nok yter sitt bidrag til endring!

Oddbjørn Ingebrigtsen 

Det er opprettet eget bankkonto for

Fosengaven 2015
Kto. 1822 59 78081

Geir Yngve Hovde
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«Sjømannskirka»«Sjømannskirka»

På kirkekontoret, toppetasjen,
Libra 15.10., 12.11. og 10.12.
Alle dager kl. 11-13. 

Velkommen til kaffe, vafler 
og en prat!
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Jesus sier: Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller
ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en
holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de
kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! 

Matt 5,14-16
Velkommen til kirke!

LØRDAG 24. oktober - Bots-og bønnedag - Luk 18,9–14 - Fariseeren og tolleren
Ørland kirke kl. 11.00 Dåpsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Merk dag!  Ingen gudstjeneste søndag.

1. nov. - Allehelgensdag/Minnedag - Joh 11,1–5.33–38 - Jesus sørger med sine venner
Ørland kirke kl. 11.00 Minnegudstjeneste ved sokneprest Ola Garli 

og stasjonsprest Sverre Stai. Musikkinnslag.
Takkoffer til Ørland blomsterfond.

8. november - 24. søndag i treenighetstiden - Kol 1,24–29 - Lidelser og tjeneste
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie

Reiten og trosopplærer Grethe L. Ringstad. 
Nattverd. Lysvåken lørdag og søndag.
Takkoffer til Norges KFUK-KFUM.

15. november - 25. s. i treenighetstiden - Matt 14,22–34 - Jesus og Peter går på vannet
Ingen gudstjeneste i Ørland, se Bjugn.

22. november - Domssøndag/Kristi kongedag - Matt 25,1–13 - Brudepikene
Ørland kirke kl. 16.00 Nidarosdomens Guttekor og Ørland 

Sangforening.
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ONSDAG 25. november - Matt 21,10–17 - Jesus drar inn i Jerusalem
Storfosna kirke kl. 18.00 Lysmesse ved sokneprest Ola Garli, 

konfirmanter o. fl. Minnemarkering og lys-
tenning. Takkoffer til Lys til verden.

29. november  - 1. søndag i adventstiden - Matt 21,10–17 - Jesus drar inn i Jerusalem
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Dåp.

Ørland kirke kl. 18.00 Lysmesse ved kapellan Ole Thomas Bientie
Reiten, konfirmanter o. fl.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

LØRDAG 5. desember
Ørland kultursenter kl. 11-15 Menighetens julemesse. 

Andakt kl. 12 ved  Ole Thomas Bientie Reiten. 
Ørland gospelkor deltar.

6. desember - 2. søndag i adventstiden - Joh 16,21–24 - Angst og glede
Ørland stasjonskapell kl. 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai.

Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen.

13. desember - 3. søndag i adventstiden - Joh 5,31–36 - Gjerningene vitner om meg
Ørland kirke kl. 20.00 Julekonsert. Andakt.

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 480 96 849



B-blad

INFORMASJON

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

«Min kirkebok» og «Høsttakkefest»

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

Forventningsfulle 4-åringer
mottok «Min kirkebok»
under familiegudstjenesten
den 27. september. Her ble
det også feiret «Høsttakke -
fest».




