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4-ÅRINGENES VERSJON AV SKAPELSESBERETNINGEN

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.

Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg,

Herre, vi synger ditt hellige navn!

Norsk salmebok 240
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� REDAKSJONELT �
Jeg er ikke kristen, men…

Her om dagen hørte jeg et program i radio hvor journalisten var på en musikkfestival
hvor også kristne salmer og sanger var en del av innholdet. En tilfeldig festivaldeltaker
ble spurt om han kunne velge en kristen sang for avspilling i radio. Han valgte «Bred
dina vida vingar» med tekst av Lina Sandel. - Hvorfor valgte du akkurat den? spurte
journalisten. Han som ble intervjuet innledet med å si at han ikke var kristen, men at
han var oppvokst i et kristens hjem og derfor hadde mange gode minner knyttet til den
sangen. Ola Steinholt var biskop i Nord-Hålogaland fra 1990. En gang ble han spurt
om han ville kalle seg selv for en personlig kristen. Da svarte han med et spørsmål om
den som spurte noen gang hadde hørt om en personlig nordmann. Det trengs ingen
nærmere forklaring for å skjønne hva biskopen mente om den saken!

Ved barnedåp sier vi at barnet er døpt inn i den kristne kirke. Den kristne kirke på jor-
den omfatter alle kristne kirkesamfunn og alle som er medlemmer der må sies å være
kristne. Det er ikke opp til oss som kristne å dele oss selv og våre medmennesker inn i
et A-lag og et B-lag.

Nå er det ikke alle forunt å  ha en omvendelse og trosopplevelse som den Paulus
hadde: Saulus, som Paulus egentlig het, forfugte de kristne og truet dem på livet. På vei
til Damaskus i et slikt ærend strålte med ett et lys fra himmelen omkring ham. Han falt
til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul hvorfor forfølger du meg?» Saulus
spurte hvem det var som snakket og fikk til svar at det var Jesus og at Saulus skulle gå
inn til byen. Men han oppdaget at han ikke kunne se. De som var rundt ham leide han
inn til Damaskus og her fant disippelen Ananias han etter Herrens befaling og beskjed
om at Saulus skulle få synet tilbake og bli fylt av Den hellige ånd. Saulus ble døpt og
fra da av var kristenforfølgeren blitt den ivrigste forkynner av det kristne budskapet.
Det var han som grunnla mange menigheter på sine misjonsreiser og som skrev mange
brev til menighetene om mange tema som var aktuelle på den tiden. Noen av disse bre-
vene er, som kjent, tekster i vår bibel.

De aller, aller fleste av oss må nok nøye oss med å være kristne i kraft av at vi er døpt
inn i kirken og konfirmert i kirken. Det finnes ingen pålitelig målestav å måle troen
med. Døpt og konfirmert er vi alle en del av det store verdensomspennende fellesska-
pet som er den kristne kirke i verden. 

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



Trosopplæring
Vår trosopplærer Anne Mari Bye har
sagt opp sin stilling. Vi takker henne
for hennes innsats for barn og unge i
vår menighet, og ønsker henne lykke til
videre.

Det er nå ansatt ny trosopplærer i
Ørland menighet. May Slettan var en
av de første trosopplærere i Norge da
menighetene i Bjugn og Ørland var
med i førsøksprosjektet «Størst av alt»
for en del år siden. Nå er hun tilbake i
stillingen som trosopplærer i 40 %.
May har også fungert som vikar i en
periode. Nå ser vi fram til mange flotte
tiltak for barn og unge. Vi ønsker henne
hjertelig velkommen og lykke til!

Sjømannskirke
Vi gleder oss til igjen å se mange av
dere på sjømannskirka på Kirke -
kontoret på Librabygget på Brekstad.
Datoer er den 27. oktober og 24.
november. Velkommen!

Kirkevergen
Ny kirkeverge i Ørland er på plass.
Men i en overgangsperiode har det vært
litt ustabile åpningstider på kirkekonto-
ret. I perioden etter at Hanna Sødal
sluttet, har det blitt avviklet en del
ferie, samtidig som Karen Lervik Stai
også fungerer noe i sin gamle stilling
som kirkeverge i Bjugn fram til hennes
arvtager er på plass der. Vi håper at
dette ikke har vært til for mye bryderi
for publikum. Vi prøver å holde info-
torget på rådhuset informert om når vi
er der og ikke. Men om du har anled-

ning til det, send gjerne en mail til 
kirkekontoret@orland.kommune.no. 
Vi prøver å være så tilgjengelig som
mulig. Endringer av åpningstider vil bli
oppdatert på våre nettsider og ved 
plakat på døra inn til kirkekontoret. 
Vi ønsker dere hjertelig velkommen
innom!

Bibelgruppe
Bibelgruppesamlingene i fortsetter 
i kirka på torsdager i partallsuker 
kl. 20-21.30.

Konsert
Søndag 20. november kl 16.00 i Ørland
kirke med Nidarosdomens Guttekor
og Ørland Sangforening. 
Se annonse i Fosna-Folket senere.

AV INNHOLDET:

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

Ny kirkeverge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 6–7

Ungdomstreff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 11

Hjem og kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 14–15

Kantorens tangenthjørne s. 19

Det vakreste Gud …    s. 22–24

Gudstjenester i Ørland s. 26–27
�
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Året 1966
1966 er  året da Tromsø får bilde på TV-
skjermen, Åse Kleveland vinner Melodi
Grand Prix med en melodi som ikke går i
fire fjerdedeler, og Jan Erik Vold gir ut
diktet «Kulturuke».

- Høyesterett gir den sytten år gamle Odd
Hansen fra Oslo rett til å ha så langt hår
han bare vil uten å bli utestengt fra Teisen
realskole.

«Alle» klager på dyr bensin. Men hadde du
betalt det samme for 1 liter bensin i dag
som for 50 år siden, hadde den kosten 
nesten 24 kroner. 

JULEMESSE
Årets julemesse går av stabelen lørdag 19.
november 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. dåpslys, -stake, kirke -
bøker, brudebibler og støtte
til menighetens misjons -
prosjekt.
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Karen Lervik Stai er ny kirkeverge 
i Ørland 

Den første dagen i september var
Karens første arbeidsdag i stillingen
som kirkeverge i Ørland. Å arbeide som
kirkeverge er ingen ny erfaring for
Karen som har mange års erfaring som
kirkeverge i Bjugn. Ny stab, ny kommu-
ne og ny situasjon for kirken etter 1.
januar 2017 vil likevel representere nye
aspekter og utfordringer for den nytil-
satte kirkevergen. Karen er gift med
Sverre stasjonsprest og har to barn.

Mangesidig yrkeserfaring 
Karen er født i 1965 i Rissa og etter
endt lærerutdanning arbeidet hun som
lærer på Fredly folkehøgskole i en 6-års
periode. I denne perioden rakk hun også
å ta mediefag og drive et gjestehus i
Hong Kong for back-packers i regi av
Buddhistmisjonen. Etter jobben på
Fredly ble det freelance jornalistikk i
NRK, før hun satte kursen mot Oslo og
redaktørjobb i «Santalen», som var
magasinet til den Norske Santalmisjon.
Redaktøroppdraget ble avløst av jobb
som personalkonsulent i den samme
organisasjonen. Santalmisjonen ble
fusjonert inn i Normisjon. For Karen
ble det lærerjobb på Øya vidergående
skole ved Trondheim og senere flytting
til Bardufoss og lærerjobb der. Det var
ektemannens jobb som feltprest som 
var den direkte årsak til oppholdet på
Bardufoss. I 2003 var familien etablert

på Ørland og lærervikariater fulgte før
hun ble ansatt på prosjekt som informa-
sjonsrådgiver i Luftforsvaret. Etter det
ble det jobb som personalkonsulent og
to år som journalist i Fosnafolket. Som
man lett kan se, var det ingen uerfaren
person som ble ansatt som kirkeverge i
Bjugn i 2009!

Det viktigste
Jeg spør Karen om hva hun synes er det
mest interessante og viktigste i stilling-
en som kirkeverge. Uten å nøle svarer
hun at det er alle møter med mennesker.
Som kirkeverge møter man mennesker i
alle livets overganger, i livets ytterkan-
ter, som Karen sier. Det innebærer både
forventning, glede og sorg. I slike situa-
sjoner møter kirkevergen unge og eldre,
kvinner og menn. Det er ikke vanskelig
å skjønne at en god og variert livserfa-

Å yte befolkningen gode tjenester er det viktigste
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ring er bra å ha i møter med mennesker
i livets små og store utfordringer. 

Et annet aspekt som Karen trekker fram
er ledelse. Karen sier at hun liker å
være leder for en stab eller gruppe og at
hun liker å tenke utvikling i lange linjer.
Det er viktig å planlegge på lang sikt.
Dette gjelder i veldig stor grad forholdet
mellom målsettinger og de ressurser
man har til rådighet. Det er viktig og
absolutt nødvendig å få mest mulig ut
av et budsjett som burde vært langt stør-
re. Det man har må man arbeide innen-
for. God personalforvalting og god øko-
nomistyring er viktige fundamenter for
enhver organisasjon – også for menig-
het og kirke.

Bo og jobbe på Ørland
Karen har bodd på Brekstad siden 2003,
men nå skal hun også ha arbeidsplassen
sin på Brekstad. Hun sier at det blir
spennende å bli kjent med samfunnet på
Ørland på en helt annen måte enn det
hun har hatt anledning inntil nå.
Dessuten er overgangen stor når det
gjelder bygg og anlegg. På Ørland er
det to kirker: hovedkirke på Brekstad og

kirke på Storfosna. I Bjugn er det fire
kirker med kirkegårder. Nå er det ikke
lenge før den nye delen av kirkegården
på Ørland er ferdig etter en lang plan-
leggingsprosess. Servicebygget på kir-
kegården vil også snart være klart til å
bli tatt i bruk. Dette synes Karen er
både spennende og gledelig. Foreløpig
kan hun sykle på jobb hver dag, men
hun er ikke sikker på hvordan det blir
når høststormene slår inn for fullt.

Til slutt understreker en entusiastisk kir-
keverge at hun har store forventninger
til et godt samarbeid med medarbeider-
ne både på kontor og kirkegård, med
menighetsrådet og organisasjoner og
institusjoner. Et godt framtidig samar-
beid med de kommunale myndigheter
vil bli av den aller største betydning i
årene som kommer! 

Vi ønsker Karen lykke til!

Oddbjørn Ingebrigtsen

MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

Utgiver: Ørland Menighet
Bankgiro: 4290 05 08594
Utgiversted: 7129 Brekstad

Grafisk formgivning og trykk:
Fosen Trykkeri as

Redaksjon: Oddbjørn Ingebrigtsen (red.),
Anne-Mari Kristensen, Marit Eide Dahl
og Mette Buvarp Dypveit.
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- Nordmenn kan mindre om utvik-
lingsland enn aper, slo en svenske
fast for ikke lenge siden. Han er
referert i siste nummer (september
2016) av «Bistandsaktuelt», utgitt 
av NORAD, det statlige direktorat
for utviklingssamarbeid.

Den svenske professoren hadde stilt
nordmenn og aper spørsmål om utvik-
lingen i verden. Nordmennene mente
tilstanden i utviklingsland var langt
dårligere enn det som faktisk var tilfel-
le. Apene derimot fordelte svarene til-
feldig, og fikk dermed et riktigere
resultat.

Jeg vet med meg selv at jeg er fanget i
en myte om at normaltilstanden i
«Afrika» eller i «utviklingslandene» er
langt dårligere enn den faktisk er i dag.
Etter som det er mange av oss som har
en forestilling om at alt er bare ille, har
Bistandsaktuelt laget et eget temanum-
mer kalt «Framskritt». Bladet er et
eneste langt «MythBuster».

Bladet omtaler blant annet 10 fram-
skritt i global helse. Oversikten viser at
vi lever lenger enn før. Og utviklings-
land har hatt den største framgangen.
1. Barnedødeligheten i verden er

mer enn halvert siden 1990. 
Særlig etter årtusenskiftet har 
framgangen i Afrika vært rask.

2. Vi lever lenger. Forventet leve-

alder i Afrika for nyfødte er i dag 
60 år. Det er ti år høyere enn i 
år 2000.

3. 17 millioner får effektiv hiv-
behandling. Færre smittes og de 
som har sykdommen lever bedre
og lengre.

4. Mange flere barn blir vaksinert. 
Det er beregnet at f. eks. vaksina-
sjon mot meslinger har bidratt til 
å redde 15 millioner barneliv 
mellom 2000 og 2013.

5. Færre dør av malaria. Risikoen 
for å dø av malaria er på verdens-
basis redusert med 58 prosent 
mellom 2000 og 2015.

6. Risikoen for å dø av tuberkulose 
er nesten halvert.

7. Færre mødre dør under fødsel. 
Tall for Latin-Amerika og Karibia
viser at i regionen får nesten alle 
gravide nå oppfølging fire ganger 
eller mer i løpet av svangerskapet.

8. Parasitter kan bekjempes. I Kenya
har en nasjonal kampanje mot 
innvollsorm gjennomført via 
skolene, gitt gode resultater.

Framskritt
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9. En rekke land bygger nå ut helse-
tjenester som skal nå alle inn-
byggere. Thailand, Brasil, Sør-
Afrika og Mexico er eksempler på
land som er kommet langt i å inn-
føre offentlig finansierte helse-
programmer.

10. Flere land stumper røyken. 80 
prosent av verdens røykere bor i 
utviklingsland. Chile. Jamaica, 
Madagaskar og Surinam (Sør-
Amerika) er blant landene som i 
perioden 2012-2014 innførte 
røykelover med forbud mot 
røyking på innendørs arbeids-
plasser og på offentlige steder.

Lista kunne vært mye lengre.  Men tiår
med formidling av nød, lidelse, krig,

vold og undertrykkelse har gjort at et
skjevt bilde av utviklingen i verden har
fått feste seg i oss. 

Mange jeg snakker med sier at ingen-
ting hjelper, og det er fort gjort å la seg
kapre av apati og likegyldighet. Men
når bøssebærere fra Røde Kors banker
på døra di 23. oktober, så vet du nå at
det nytter å gi.

Den aktuelle utgaven av Bistands -
aktuelt kan du få gratis på Ørland 
kirkekontor.

Ord i vinden
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I

Årets TV-aksjon skal redde liv
og gi om fattende helsehjelp til
noen av de mest sårbare i 
verden – mennesker rammet 
av krig og konflikt. 

Gjennom TV-aksjonen skal mer
enn to millioner mennesker få
livsviktig hjelp. Krig og vold 
skaper enorme lidelser.
Mennesker blir drept, og ring-
virkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. Via TV-aksjonen skal flere
mennesker i krig- og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent
vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv. 

Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper til med
humanitær hjelp, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke
får hjelp.
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I siste nr. av «Stefanus» kan vi lese om
at Russland, under Putin, beveger seg i
stadig mer totalitær retning. - På Cuba
må alt som har med religion å gjøre,
behandles gjennom kommunistpartiets
kontor for religiøse saker, og antall
saker om overgrep på trosfriheten er
blitt tidoblet fra 2014 til 2015.

Vi kan også lese om at oljerike Saudi-
Arabia siden 70-tallet har brukt store
pengesummer på å spre sin ultrakonser-
vative tolkning av islam til resten av ver-
den, noe mange hevder er en viktig kilde
til ekstremisme og terror, - at landets ide-
ologi har mange likhetstrekk med ISIL’s
terrorvelde.

Til slutt vil jeg skrive litt om Vietnam.
Også der skjer det trakassering og forføl-
gelse av kristne, både fra myndighetene,
som fortsatt mener at «religion er opium
for folket» (Karl Marx), og
fra deler av folket som
kanskje opplever troen
som et truende fremmed-
element. Likevel sprer
troen på Jesus seg kraftig,
især blant minoriteter i
landet, og en kan undres
på hva det er som får dette
til å skje.

Et svar på det gir denne
historien:
En pastor rapporterer fra
en landsby, hvor de opp-

levde alvorlig tørke, at folket bestemte
seg for å grave en ny brønn for få vann.
De gravde i mange dager, men fant ikke
vann. Da de hadde gravd seg ned tjue
meter, støtte de på en gigantisk stein som
gjorde det umulig for dem å komme seg
videre. De stanset opp og gikk til kirken
sin for å be, for dette kunne bare Gud
hjelpe dem med.

Da de hadde bedt, gikk de tilbake for å
se hva de kunne gjøre. Overraskelsen var
stor da det ikke lenger var noen stein der,
men bare fuktig jord. Vannet samlet seg,
og de fikk rikelig med vann. Mange fra
området strømmet til for å se dette unde-
ret.

En fattig menighet gledet seg over Guds
velsignelse og under midt iblant dem.

B.G.

Troens kår, håp om bedring?

Fra Vietnam
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Planlegging
Fredag 26. og lørdag 27. august var
menighetsrådets faste medlemmer og
vararepresentanter, utvalgene og ansat-
te samlet på Kråkvåg til planlegging.
Vi reiste utover om ettermiddagen på fre-
dag og retrurnerte om ettermiddagen på
lørdag. Samlingen åpnet med middag i
den fine Fjellhallen hvor det ble servert
fersk laks og kake til dessert. Etter dette
var det en god arbeidsøkt med idédug-
nad. Temaene som ble tatt opp var sty-
ringsdokument, gudstjenesteliv, trosopp-
læring, diakoni og administrasjon/infor-
masjon. På lørdags morgen var alle invi-
tert til frokost hos Karl Johan og Bjørg
Dahl på gården deres. Gjestfriheten er
stor på Kråkvåg! Etter en arbeidsøkt med
plenumsdiskusjon om temaene fra freda-
gen, var det befaring på Storfosna kirke
og gudstjeneste. Menighetsrådet har nå
et godt grunnlag å arbeide videre ut fra. 

Planleggingen i seg selv er selvsagt ikke
det viktigste, men det er viktig at de til-
tak men setter
ut livet er godt
gjennomtenkt
både med hen-
syn til hoved-
målsettingen
for arbeidet og
de ressurser
menigheten
rår over.

Presentasjon av vårens konfirmanter
Søndag 18. september var det gudstje-
neste hvor konfirmantene ble presentert
og hvor alle konfirmantene fikk hver sin
bibel som gave fra menigheten. 

May Slettan er ansatt 
som trosopplærer - Se side 3.

Oddbjørn Ingebrigtsen

Nytt fra Menighetsrådet
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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

D A L E B A K K E N

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!

Brekstad
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Ungdomstreff
Årets første ungdomstreff gikk av stabe-
len fredag 9. september. Hele 53 flotte
ungdom kom og vi fikk fylt opp hele 
kirkekontoret på Ørland med ungdom.
Det var stor stas med både spill, quiz og
korssamling. Info om ungdomstreffene
vil være å finne på hjemmesiden og på
facebook. Vi gleder oss allerede til å bli
bedre kjent med disse og flere på neste
ungdomstreff.

Datoene for høsten er som følger:

Fredag 9. september 
Ørland kirkekontor. Klokka 19-21 

Fredag 21. oktober 
Bjugn menighetshus. Klokka 19-21 

Torsdag 10. november
Ørland kirkekontor. Klokka 19-21

Fredag 9. desember 
Bjugn menighetshus. Klokka 19-21 
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�HJEM OG KIRKE�
DØPTE
07.08.16 - Ørland kirke
Brage Danielsen Anderssen
Konrad Danielsen Anderssen
Milian Dybfest Steen

14.08.16 - Hegvik kirke
Aurora Aas Stallvik

21.08.16 - Ørland kirke
Enrique Alberto Melum-Aronsen
Olav Emelian Berg

04.09.16 Ørland stasjonskapell
Håkon Rosenlund Berg
Linnea Gjestad Grøntvedt

18.09.16 - Ørland kirke
Mariell Øien Rædergård
Selina Marøy
Margrete Holsbø Enge

VIGDE
06.08.16 - Hovde Gård
Kristin Hovde og 
Karl Kristian Dahl

06.08.16 - Ørland kirke
Marianne Sem og 
Jan Børge Rian

13.08.16 - Ørland kirke
Monica Larsen Eide og 
Thomas Norheim

20.08.16 - Storfosna kirke
Trude Nergård Slette og 
Sten Sletten

03.09.16 - Ørland kirke
Trude Olden Røstad og 
Stian Stubberud Hovland

10.09.16 - Storfosna kirke
Ann Elisabeth Brekstad Nordbo 
og Anders Nordbo

17.09.16 - Ørland kirke
Ann Elisabeth Valaas og
Bjørn Henrik Solbue

Fylt av glede over livets under,

Med et nyfødt barn i våre hender,

kommer vi til deg som gav oss livet,

kommer vi til deg som gav oss livet.

Norsk salmebok 586
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�HJEM OG KIRKE�
DØDE
Odd Olav Klefsåsvold
f.02.11.43, d.24.05.16

Normann Skogstad
f.16.05.32, d.28.07.16

Turid Uthaug
f.14.05.38, d.30.07.16

Arvid Edvardsen
f.07.03.52, d.02.08.16

Alfhild Garten
f.01.03.25, d.06.08.16

Gerd Elise Andersen
f.20.07.32, d.10.08.16

Klara Johanne Haugen
09.04.45, d.08.08.16

Arne Johan Simonsen
f.11.03.29, d.11.08.16

Hallvard Håkon Johannessen
f.07.08.44, d.17.08.16

Agnar Fredagsvik
f.03.04.27, d.23.08.16

Anne Magnhild Myrmo
f.23.12.54, d.01.09.16

Ester Marie Moen
f.24.04.19, d.15.09.16

Rune Andrè Thornes Hoøen
f.11.01.98, d.20.09.16

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:

Alfhild Garten

Arne Johan Simonsen

Klara Johanne Haugen

Agnar Fredagsvik

Bertine Mathisen

Ørland Blomsterfond
Kto.nr.: 4290.20.29553

Storfosna Blomsterfond
Kto.nr.: 4290.16.20126 
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Når jeg leser i enkelte media og nett -
aviser sitter jeg igjen med inntrykket av
at alt er løsbart! Ja, livet synes å være 
så veldig enkelt, det er kun å velge den
rette oppskriften, så jeg fortsetter å lese.
Hva kan jeg få løst i dag?

Ved å spise riktig kan jeg bli tynnere og
musklene vises bedre, lever jeg sunnere
kan livet forlenges, hvordan løpe best –
og det er jo flott for en som liker å løpe.
Men hvorfor ikke starte i det lokale
idrettslaget? Huden kan bli flottere, og
mine økonomiske problem kan bli løst,
men med skyhøye renter. Selvsentrerte
artikler der jeg kan investere i meg selv
og mitt – flottere hus og dyrere hus. Det
er ikke måte på hvordan jeg med hjelp av
disse artiklene kan perfeksjonere eget liv.
Du verden hvor lykkelig jeg kan bli!
Dette er jo helt fantastisk, og klikker inn
på en link til, og støtter samtidig en eller
annen gulrotsaftprodusent. Eller blogger
som tjener på at jeg klikker meg inn der
leser et eller annet velformulerende råd.
Dette skaper jo kun et dårlig selvbilde.
Jeg går lei, dette treffer meg ikke og sitter
igjen med følelsen av å bli lurt! 

Jeg nekter på at disse oppskriftene er
selve veien til evig lykke! Tvert i mot, jeg
er tvilende til disse «trosretningene» (og
lar meg lure!). Jeg er da vitterlig ikke en

robot, men et «ufullstendig» og normalt
vesen!

Jeg er for det normale, ikke-vellykkede
menneske. Det levende menneske! Det
lekende og tenkende menneske som kan
ta egne valg. Som ikke strekker til hjem-
me, skulle jobbet mere, vært et bedre
menneske, lest flere bøker, vært mer sosi-
al og hatt bedre tid til venner. 

Livet må leves, og det er sosialt. Det er
urettferdig. Selv om jeg følger de sosiale
mediers oppskrift oppnår jeg ikke nød-
vendigvis evig liv eller garanti for å for-
lenge dette forgjengelige jordiske livet
(selv om jeg spiser mindre sukker, drik-
ker mer gulrotsaft og trener mer) 

Trenger vi alle disse oppskriftene, som
om verden går av hengslene hvis vi ikke
følger dem! Hva sier de andre da? For
verden går av hengslene. Livet er ubereg-
nelig. Livet blir ikke slik du og jeg tenkte
det! Man skal ikke ha levet lenge før man
oppdage det! 

Hvilken selvfølelse får jeg av å lese alle
disse oppskriftene? Som om alle skal
være like! Er vi det da? Noen er tykke,
andre er tynne, unge, gamle, sterke,
svake, ivrige, late, glade, triste, rolige,
urolige, tvilende, troende, sikker, usikker,

Andakten
JEG FÅR TIL ALT, JEG …
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rekker alt, strekker ikke til, - slik kunne
jeg fortsette. Arken er jo stor, full av
unike mennesker. Å være lik er ikke det
sentrale i Guds rike. Tvert imot. Du og
jeg er unike og ufullstendige skapninger,
og at Gud er like glad i alle. Det er nåde
det! 

La oss be til Gud om:
1. La oss be for hverandre, og at vi har 

mot til å være oss selv.
2. Lær meg til å leve med meg selv, egne

fysiske skavanker og sosiale utilstrek-
kelighet 

3. Be for familie og venner 
4. Be for soldatene som slåss for en 

fredeligere verden.
5. Be for Ørlandssamfunnet som er i 

endring 
6. Be for noen du kjenner, som virkelig 

trenger styrke og i mot i hverdagen.

Den kristne kirke formidler at Jesus er
med i den enkeltes hverdag. Det er ingen
skam å si til seg selv: - Jeg er god nok
som jeg er.

Sverre Stai, stasjonsprest

GOSPELKORET
KOR BLI DE TÅ DOKK GUTA?
Ja,- det er det all grunn til å lure på hvor
det blir av guttene eller karene om du vil.
Dirigent for gospelkoret Grete Eid
Johansen forteller at det er nesten 30
medlemmer i koret per i dag. Av dem er
bare 2- 3 menn. Altså raskt utregnet 10
prosent eller mindre. Det er omtrent
samme fordeling som på sykepleierut-
danninga. Og det til tross for at ryktene
sier det er et kjempegodt sosialt miljø
både på øvelser og ellers. 

Hei gutter i alle aldre: Dette må det gjø-
res noe med. Møt opp! Møt opp! Koret
har øvelse hver tirsdag i kirka kl 18.00!

Julekonsert
Ørland kirke

11. desember kl 2000

Ørland kirke
Søndag 20. november kl 1600

Nidarosdomens Guttekor
og

Ørland Sangforening
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Høst     – takketid

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
Telefon 72 52 42 10

Industrigt. 7, Brekstad - Tlf 72 52 35 55

Fosen Tannhelse as
Tannlege Sönke Forsthöfel
Oralkirurg Michael Unger

Maren Juels gate 1 - Librabygget
Brekstad • Telefon: 948 57 728
E-post: info@fosen-tannhelse.com

www.fosen-tannhelse.com



Kjære Ørland menighet 

Høstsemesteret er i gang og sommeren
2016 er allerede et lukket kapittel for
mange av oss. Vi ser fremover til de ulike
aktiviteter som vi møter i våre liv, men av
og til kan det være godt å se litt tilbake
på hva som det er blitt skrevet historie
om og i livene våre? 

Selv ser jeg fra datoen 29.06.2016 da min
offisielle arbeidsdag som fast og nytilsatt
kantor i Ørland menighet startet, og
gjennom ukene, månedene frem til nå og
de som kommer i fremtiden. 

Som Ørland menighet sin kantor, kir-
kemusiker, ønsker jeg å rette en stor hjer-
telig takk til alle familier som jeg har
gjennomført musikalske dialoger med
ved ulike kirkelige handlingene som dåp,
begravelser, vielser m.m. Det er mange
familier i Ørland med mye musikk-kom-
petanse og variert musikksmak i henhold
til ulike musikk-sjangrer. Spørsmålet
«Hva er kirkemusikk?» har gitt meg nye
tanker og holdninger. 

I Ørlandssamfunnet er vi utrolige heldige
som har en del musikere/sangere som
bidrar med solistiske fremførelser under
de ulike kirkelige handlingene. Til alle
dere solister ønsker jeg å rette en stor
hjertelig takk for et utrolig godt, kreativt
og musikalsk samarbeid som har vært
gjennomført og ser frem til nye samar-
beidsprosjekter i fremtiden. Dere er gull
verdt! 

Siden jeg har blitt nytilsatt som kantor,
arbeider jeg med en plan for kirkemu-

sikklivet i Ørland menighet. Det er
mange ideer og mange ønsker. En av
konseptene som har blitt utviklet er en
månedlig Lunsjkonsert i Ørland kirke, en
konsert per måned. Her blir det fremført
kirkemusikk av ulike instrumenter. Det er
et eget tema for hver konsert. Konsertens
varighet er ca 30 minutter. Det har blitt
gjennomført lunsjkonsert i juli måned
hvor temaet har vært «Orgelmusikk av
Bach og Buxtehude», i august måned
med tema «Trumpet tunes og Folk hym-
nes» og i september måned hvor
«Lovsang» var temaet. Tusen takk til alle
som har kommet og hørt på oss fremføre
musikk. Neste konsert blir i oktober
måned. Dato blir annonsert senere. 

Et annet konsept jeg drømmer om er å
fremføre er en stor konsert en gang i året,
hvor et prosjektkor, med strykere, blåsere
og pauker og solister fremfører verker fra
det kirkemusikalske repertoarets verden,
nemlig messer/requiemer. Hvordan dette
kan bli realisert, er noe som jeg arbeider
med i disse dager. Håper denne drømmen
om et konsept blir en realitet i fremtiden. 

Ønsker alle i Ørland menighet en 
musikalsk høstsesong
fylt med Lovsang! 

Kantor Paul-André
Nilsen Grande 

KANTORENS TANGENT-HJØRNE
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Nr. 7-8. 26. årg.September - Oktober 1966.

Munterhet og tro
Av K. E. Skydsgaard

Munterhet er et godt ord, det har vi en klar
fornemmelse av. Det muntre menneske har
bevart noe av den ekte barnlighet, og har
en viss forsonende humor over seg selv og
andre.

Mange vil mene at munterhet henger sam-
men med overflatiskhet og lettsindighet.
Livet er jo alvorlig, stundom bistert og
mørkt. Det gir ikke munterheten rett.
Munterheten trives bare hos den som ikke
ser realistisk på livet. Er det riktig?
Munterheten kjenner godt anfektelsen,

ja, den kjenner fristelsen til for alvor å gi
pessimisten rett. Hvorfor lar den seg da
ikke overvinne av pessimistens soleklare
virkelighetssans?
Er det kanskje fordi den er en – riktig

nok såre skrøpelig – rest av livet, som tross
alt ikke kan la være å spire fram, skjønt de
spede spirene så ofte fryser bort?

Den ekte munterhet bunner i tro. Der
finner den sin egentlige og fruktbare jord-
bunn. I tro på Gud, ja, i tro på Kristus. 
Luther sier et sted at der hvor syndenes
forlatelse er, der er det liv og salighet. Han
kunne ha sagt: Der hvor syndenes forlatelse

er, der er hjertets munterhet. Hvor ofte
måler vi ikke et menneske etter dets
ansvarsbevissthet, dets livsansvar! Hvorfor
så sjelden etter dets munterhet? 

Men husk på for en stor synder du er – bli
endelig ikke overfladisk!
Jamen, munterheten er ikke overfladisk,

og den glemmer ikke syndens alvor. Men
det viktigste for den er ikke syndens stor-
het og menneskets elendighet, men Guds
nådes dyp. Det er derfor den i Jesu navn til-
later seg å smile litt, når den betrakter
menneskene med deres mer eller mindre
grove og latterlige feil. Det er ikke overfla-
diskhet – i så fall er det en slags evangelisk
overfladiskhet, som frir oss fra oss selv. Den
kommer fra en kilde som ufortrødent syng-
er sin egen melodi – Guds nådes dyp.

Hvis det ikke var noe som het Guds nåde,
da tørket munterheten ut, da stivnet den til
en grimase og ble enten galgenhumor eller
vrøvl. Eller den ble overvunnet av pessimis-
ten, til syvende og sist blir det ikke større
forskjell på det. 

Men nå er det ikke slik. Gud skje lov.
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ET LITE BARN SÅ LYSTELIG
Tekst: Tysk 1300-tallet    Melodi: Folketone fra Nordmøre    

Oversettelse: Dansk 1529 / N.F.S. Grundtvig

Min salme

Dette verset brukte vi hver julekveld da vi vokste opp. Det var på Tørhaug 
i Åfjord. Bestemor Golla ville at vi alle barna skulle lære det!

Jeg utfordrer Ragnhild Alette Grøntvedt.

Randi Kristin Berntsen

Et lite barn så lystelig er født for oss på jorden 

utav en jomfru yndelig, og er vår frelser vorden.

Var han ei født i manndom ren

vi gikk fortapte hver og en. 

På ham alt håp vi grunner. 

Vi takker deg, o Jesus Krist,

at menneske du ble for visst.

O, fri oss fra det onde!

Du være lovet Jesus Krist,

menneske du ble for visst 

og kommer som vår broder kjær;

nå gleder seg i all himlens hær!

Halleluja!
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- Betraktninger fra første rad

Søndag morgen, vi sitter rundt frokost-
bordet med bustete hår og trøtte øyne.
«I dag skal vi til kirken,» sier jeg til
fireåringen. «Du skal få en bok fordi du
har blitt 4 år!» Alle fireåringer liker å få
ting, tenkte jeg, så her må jeg bare øse
ut med fristende utsagn. Dette var en
sånn morgen, der min lille fireåring
hadde valgt å stå opp med «vil-ikke-
foten» først, så hun lot seg ikke så lett
friste av min overentusiastiske framtre-
den. «Jeg har fått en bok av oldemor,
jeg…»

Okei, så da behøver ikke hun flere
bøker altså. Da tar mammaen fram
trumfkortet, og forteller at to venninner,
som også er 4 år, skal til kirken å få
bok. «Og da må dere pynte dere litt
også, vet du!» «Jaa!! Jeg vil ha den
rosa kjolen med stort skjørt så jeg kan
danse rundt og rundt!!»
Jeg vant, tenker jeg! 

Storebror på seks må også bli med til
kirken. På vei til Brekstad, er de to så
skjønt enige om at det tar ikke tar så
lang tid å få en bok. «Vi blir ikke der
lenge, så vi kan sykle etterpå!»
Mammaen kjenner hun er blir svett når
hun erindrer at det tok nærmere halvan-
nen time de to forrige gangene hun var
i kirken med fireåringer. Vi parkerer
bilen, og før vi går ut, minner jeg dem
på at de må sitte stille og ikke bråke når

vi kommer inn. For sånn var det nemlig
når mammaen var fire år og måtte bli
med i kirken.

Vi kommer først. Yes!! Første rad, ja
den aller lengst frem, er ledig, så mine
to håpefulle sprader frem dit og setter
seg. Jeg forsøker å friste med rad tre
eller fire, men jeg må jo forstå at de
ikke kom til å se like godt sååå langt
bak. Vi setter oss. «Vi er flinke til å
sitte her og ikke bråke,» smiler fire -
åringen. Så kommer den ene vennen
etter den andre inn døren, og de glem-
mer helt hva vi hadde blitt enige om. 

Tre jenter på fire år står midt i opp-
gangen og stråler over hvor vakre kjoler
de har. De fniser og ler, og tre mamma-
er prøver diskré å hysje litt på dem. 
Nå starter det, ungene kommer heldig-
vis på plass. Og klokkeren sier at vi
skal være litt stille for Herren.
«Herren?! Hvem er Herren, mamma?!»
Seksåringen har ikke vært like ofte i
kirken som mammaen var på den alde-
ren. Mammaen hysjer på han, men kun
med blikket. «Mamma?? Hvem er
Herren?!» De er veldig vitebegjærlige
disse seksåringene. «Gud,» hvisker jeg
mellom tennene. Han hørte ikke, så jeg
hvisker det litt høyere. «Er det Gud hun
mener? Okei.. hvorfor må vi være stille
for Gud?» Mammaen svetter litt til…
Jeg holder fingeren foran munnen for at
han ikke skal spørre mer.

«Det vakreste Gud har skapt»
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Fireåringen lurer på om vi ikke skal få
boka snart, hun vil nemlig leke med
venninnene sine. Hun snur seg og rett
bak sitter den ene. De fniser og ler. Vi
hysjer på dem. Så vinker de to over til
den tredje som sitter på andre siden. De
fniser og ler alle tre. Vi hysjer igjen. 

May begynner sitt opplegg, og får opp-
merksomheten til alle de minimennes-
kene som vi voksne sitter og hysjer litt
på. Hun innleder med å fortelle at alle
snart skal få se det vakreste Gud noen
gang har skapt. «Får jeg boka snart?»
Mammaen trekker pusten litt og håper
fireåringen kan sitte stille litt til. Så
inviteres alle disse bokmottakerene
opp! De skal få sette bilder på en fla-
nellograf. Noen er sjenerte og vil ha
med en mamma eller pappa opp. Noen
vil slåss med en kompis, og noen vil
fnise sammen med ett par venninner.
Men bildet blir fint det! Akkurat slik
Gud skapte jorda.

Så skal vi få vandre litt. Vi skal innom
ulike poster. Først tenner vi et lite lys i
den store globen. Så skal min fireåring

få komme bak et forheng å se på det
vakreste Gud har skapt. Bak forhenget
var det et speil, og svaret på hva det
vakreste Gud har skapt, er jo «deg!»
Men så var det denne fireåringen min
da, som godt kan stå og betrakte seg
selv i speilet å synes hun er veldig søt
og vakker. Men ikke denne dagen. På
benken under speilet ligger en rosa
paraply med hjerter på. «Åååh!! Se
mamma, her er det!! Det vakreste Gud
har skapt!!» Hun er helt fra seg av
beundring! Og strålende fornøyd med å
ha funnet svaret går vi videre til neste
post.

De som vil det, kan få korset tegnet på
panna si, sånn som i dåpen. Fireåringen
får et innfall av sjenanse, og sender bal-
len til storebror på seks. Presten bøyer
seg litt ned og snakker varmt til han,
forklarer hva han skal gjøre. «Eh..nei
takk, jeg tror jeg vil tegne det på meg
selv jeg,» sier han og dypper fingeren
oppi vannet. Mammaen kjenner litt på
en slags rødme, og håper ikke presten
tok det ille opp. Etter denne vandringen
var det nattverd. Vi går alle tre. Fire -
åringen først. Hun får oblaten av pres-
ten, og skal dyppe det i begeret med
altervin. Hun kikker på oblaten, og
slenger den oppi begeret før hun går
videre. Mammaen ler litt for å dekke
over at dette var egentlig litt pinlig,
dypper sin oblat og går videre.
Seksåringen, og kompisen, dypper sine
oblater, min blir veldig skeptisk når han
får beskjed om at det er Jesu’ blod. Så
gjør de to et stort og humoristisk num-
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mer av hvor slimete og slappe de små
kjeksene ble av blodet. De ler. 

Fireåringen får etter hvert boka si, og vi
inviteres til kaffe og kake etter gudstje-
nesten. «Jeg vil ha kake!!» Roper fire -
åringen og er strålende fornøyd med
egen innsats. Mammaen er veldig for-
nøyd med at det ikke lenger er slik at
barna må sitte stille. Hun husker jo selv
hvor vanskelig det var å sitte stille i 
kirken, når sommerfugler, nesehorn 
og fnisetroll buldret rundt inne i magen
og halsen. 

Hjemme på sengekanten forteller fire -
åringen at hun vil gjerne dra til kirken
igjen. For da kan hun ha på kjole, tulle
sammen med venninnene, og så har hun
så veldig lyst til å se det vakreste Gud
har skapt igjen – en rosa paraply med
hjerter på!

Torunn Strøm

10-åringer i kirka
Som tidligere år vil Ørland menighet
invitere 10-åringer til overnatting og
gudstjeneste i kirka. Dette skjer 26. 
til  27. november.

Det blir sendt ut brev med invitasjon 
om dette.

BABYSANG OG SMÅBARNSTRALL
Som ledd i dåps- og trosopplæringen i menig-
heten ønsker vi å fortsette med tilbudet. 

Aktuelle årskull vil bli kontaktet.

FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER/PÅMELDING:
E-post: may.slettan@orland.kommune.no 
Telefon: 917 63 352 May Slettan
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Baltikums venner på høsttur til Latvia
Baltikums venner er en gruppe uorga-
niserte, frivillige medmennesker som
ofrer både fritid og egne midler for å
avhjelpe fattige folk i Baltikum
(Litauen, Latvia og Estland). Disse fri-
villige er klar over at det også er fattig-
folk i Norge. Men i disse landene, hvor
arbeidsledigheten er omkring 20%, er
det offentlige tilnærmet fraværende –
folk må klare seg sjøl.

Børre Melum fra Vallersund har
vært en ildsjel i dette arbeidet fra
1996. Sammen med en del gode
hjelpere har han reist på uttallige
turer med buss og lastebil til disse
landene. Med seg har de hatt mat-
varer, klær og utstyr av alle slag
som de har levert på skoler og
instutisjoner. Baltikums venner
har lager i Teksdalen, der tar de
mot alle slags varer hver lørdag
året rundt. Det er også flere like-
sinnede grupper som samler inn
varer og kjører fra Ørland.

Høstturen i år gikk i uke 37. 20 passa-
sjerer, fra hele Fosen, og to sjåfører
hadde med seg seks tonn varer som ble
utdelt.

Det er stort sett lærerne på skolene og
de ansatte på institusjonene som deler ut
varene, det er de som kjenner folket på
bygda best. Baltikums venner har også
blitt kjent med en del privatpersoner
som de besøker på disse turene. 

Marit Eide Dahl

Børre Melum mottok takk fra to av lærerne. Tolk og
guide Iveta til venstre.

Gerd Lothe fra Bjugn hadde med seg
36 flotte egenproduserte gensere!

Fra leveringen ved en av
skolene/institusjonene.
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Av hans fylde har vi alle fått,  nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden
og sannheten kom ved Jesus Kristus. 

Joh. 1, 16-17
Velkommen til kirke!

Søn. 16. okt. - 22.s.i tr.tiden - Luk 10,25-37 - Han fikk inderlig medfølelse med ham
Ørland kirke  kl. 11:00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie

Reiten. Nattverd  
Takkoffer til KFUK-KFUM Speiderne 

Søndag 23. oktober - 23.s.i tr.tiden - Matt. 25, 35-44: - Våk og bed
Storfosna kirke  kl. 10:30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Nattverd. 
Takkoffer til Mission Aviation Fellowship MAF 

Søndag 30. oktober - Bots  og bededag - Luk. 15, 11-32 - Da kom han til seg selv
Ørland kirke  kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Nattverd  
Takkoffer til Ørland menighet 

Søndag 6. november - Allehelgensdag - Luk. 6, 20-23 - Salige er dere
Ørland kirke  kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli og 

stasjonsprest Sverre Stai. Musikkinnslag.
Takkoffer til Ørland blomsterfond.

Lørdag 12. november 
Ørland kirke  kl. 11:00 Dåpsgudstjeneste ved Ole Thomas Bientie

Reiten.
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Onsdag 23. nov. - Joh. 8, 12 - Igjen talte Jesus til folket og sa: Jeg er verdens lys
Storfosna kirke  kl. 19:00 Lysmesse ved sokneprest Ola Garli og 

konfirmanter. 
Takkoffer til Lys til verden. 

Søndag 27. november - 1.s. i adv.tiden- Matt 21,1-11 - Velsignet være han som 
kommer i Herrens navn.

Ørland kirke  kl. 11:00  Lys våken-gudstjeneste ved sokneprest Ola
Garli og  trosopplærer May Slettan. Nattverd.
10-åringer deltar.
Takkoffer til Ørland menighet.

Søndag 4. desember - 2.s. i adv.tiden  - Joh. 8, 12 - Igjen talte Jesus til folket og sa:
Jeg er verdens lys.

Ørland kirke  kl. 18:00 Lysmesse ved kapellan Ole Thomas Bientie
Reiten og konfirmanter.  
Takkoffer til Lys til verden.     

Søndag 11. desember  - 3.s. i adv.tiden
Ørland kirke  kl. 20:00 Julekonsert. Andakt ved sokneprest Ola Garli.

ØRLAND MENIGHET
Toppetasjen Libra
Postboks 116, 7129 Brekstad

Telefon 72 51 40 00 - 72 51 40 61
kirkekontor@orland.kommune.no

Kontortid: Tirsdag 10.00 –14.00
Onsdag 11.00 –14.00
Torsdag 10.00 –14.00

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

Ola Garli, sokneprest 908 49 888

Ole Thomas Bientie Reiten, kapellan 922 13 061

Paul-André Nilsen Grande, kantor 994 14 466

Larisa Margrethe Ross, diakoniarb. 72 51 40 62

Mary Irene Moen, sekretær 72 51 40 61

May Slettan, trosopplærer 917 63 352

Tina Rødde Paulsen, klokker 413 35 187

Mona Fremstad, renholder 909 63 045

Ole Jonny Grande, kirketjener 906 56 789

Cathrine Skaget, kirketj. Storfosna 906 79 672

Odd Døsvik, men.råd.leder 971 94 023

Karen Lervik Stai, kirkeverge 938 91 841
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FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

Sokneprest Åslaug Elvebakk
takket av etter 15 år i Bjugn

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

Den 28. august var det avskjedsgudstjeneste og fest for sokneprest Åslaug Elvebakk 
i Bjugn. Åslaug har vært sokneprest i Bjugn 15 år. Et fullsatt menighetshus tok farvel
med den avholdte soknepresten. Det vanket mange godord og gaver. Oddbjørn
Ingebrigtsen overbrakte gave og hilsen fra Ørland menighet. Foto: Vidar Schanke

Gaven fra Menighetsrådet i Bjugn

Gave fra Ørland menighet

Gospelkoret
ønsker seg
flere mannlige 
sangere!


