
Gud skapte jorda med blomar og strå. 
Han vil vi takke for dette!

Kornet, som bonden ein vårdag får så, 
veks og vert brød som kan mette.

Norsk salmebok 294
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� REDAKSJONELT �
«Kanskje jeg tror på en gud, men…»

Dette er tittelen på en bok som kom ut i 2008. Forfatteren er Erlings Birkedal som har
forsket på variasjoner i gudsforestillinger og holdninger til gudsforestillinger hos unge
mennesker i Norge.

Det helt spesielle med Birkedals undersøkelser er at han har intervjuet unge mennesker om
temaet over en lang tidsperiode for å kunne si noe om utviklingen i gudsforestillinger og
forholdet til trosforestillinger. De første intervjuene ble gjort mens de unge var 13 år
gamle. De siste intervjuene ble foretatt det året de samme personene fylte 25 år. Som noen
av resultatene i undersøkelsen peker Birkedal på: Unge mennesker har flere reli giøse tanker
og en større grad av gudstro enn deltakelse i kirkelig- eller annen organisert religiøs virk-
somhet skulle tyde på. Troen er slett ikke noe statisk i de unge menneskers liv. Unge men-
nesker er i forandring. Derfor vil også de religiøse forestillingene være det.

Mange andre funn i undersøkelsen er interessante og relevante når vi ser på kirka som en
del av et samfunn i endring, men la oss stoppe ved det som her er nevnt og tenke ut fra
det. Det er sikkert riktig at de helt unges tro er i forandring etter hvert som årene går. Jeg
tror også det er riktig å hevde at alle menneskers gudsforestillinger, tro og trosforestilling
er i endring hele livet igjennom. Dette har mange grunner, men mange erfaringer vi gjør
påvirker oss sterkere enn andre. Noen opplevelser vil være så rystende at det vi mister
Gud mer eller mindre av syne og vi opplever at vi snart ikke har tro igjen. Bitterhet, like-
gyldighet og tvil har tatt troens plass. Det kan også hende at vi etter hvert som tiden har
gått har funnet ut at våre forestillinger om Gud og om tro slett ikke passer inn i det bildet
vi tror de som regnes for kristne har. Vi kan jo ikke snakke med noen om det vi tenker
heller. Det kan være pinlig og flaut å snakke med venner og kamerater om slike ting.

I et spørsmål til menighetsrådene om framtidige utfordringer til kirka var et av svarene
slik: Vi må møte folk slik er, og ikke slik vi tror de er. Vi må med andre ord snakke med
hverandre om forestillinger om Gud og forestillinger om tro. Det er altfor lett å snakke til
framfor å snakke med. I den åpne og aksepterende dialogen med både unge, voksne og
eldre vil vi nok oppdage at det finnes langt mer taus tro enn vi fra først av hadde regnet
med!

Oddbjørn Ingebrigtsen



ÅRETS JULEMESSE
Blir 7. desember kl. 11.00-15.00. Som
tidligere år tar vi gjerne imot gevinster
og salgsvarer. Vi vet at det er svært
populært med julebakst, og håper at
mange vil bake også i år. 

Som tidligere år blir det også i år et
hovedlotteri på forhånd. Vi er svært
takknemlige til alle som trofast har
solgt lodd og håper de fleste kan stille
i år også. Men vi har også bruk for nye
medarbeidere både til loddsalg og til å
være med på julemessa. Så å ta kon-
takt med kirkekontoret hvis du vil
være med. 

LOPPEMARKED
Ørland Gospelkor har loppemarked på
Ørland Misjonshus lørdag 12. oktober.

BETEL BRASS
i Storfosna kirke
Søndag 27. oktober kl. 13.00 blir det
sang og musikkmøte i Storfosna kirke.
Betel Brass, som vi stiftet bekjentskap
med i fjor, er tilbake med musikk fra
kirkens og bedehusets sangtradisjon.
Betel Brass kommer med sin dirigent
Bjørn Aakre som også holder andakt.
Organist Bernt Gjelvold vil også bidra.

I fjor skapte korpset stor stemning i
Storfosna kirke, og vi har invitert dem
tilbake i forbindelse med at kirken 
fyller 100 år i år. Alle er velkommen! 

ALLEHELGENSDAG 
i Ørland kirke
Allehelgensdag arrangeres gudstje-
neste og utvidet samling i Ørland
kirke. Dagen har lange tradisjoner
som minnedag hos oss, og vi ønsker
nå å gi en utvidet mulighet til å
komme i kirken for å tenne lys og
høre på musikk.

Søndag 3. november kl. 11.00 åpnes
dørene slik at de som ønsker å
komme for å tenne lys, kan gjøre
det. Samtidig spilles det musikk i
kirken. Selve minnegudstjenesten
begynner kl. 12.00. Også etter guds-
tjenesten, fra ca. kl. 13.00-14.00 vil
kirken være åpen for lystenning.

Gudstjenesten blir dette året ved 
stasjonsprest Sverre Stai.
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Året 1963
1 liter melk kostet 71 øre

John F. Kennedy blir skutt i Dallas

Tobarnsmor Ingrid Pedersen flyr som 
første kvinne sitt vesle Cessna enmotors-
fly over Nordpolen.

Kings Bay-ulykken – 21 personer døde,
regjeringen måtte gå av.

Melodi Grand Prix - Anita Thallaug kom
på siste plass med 0 poeng for melodien
«Solhverv».

Redaksjonen
ønsker alle en
riktig god 
høst!

Redaksjonen
ønsker alle en
riktig god 
høst!
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Jeg møter rett som det er folk som
sier: «Dette tror jeg ikke på.» Da
snakker de ikke om Gud, men om 
klimakrisen.

Langt der inne i hjertet kjenner mange
en tvil – «klimaendringer og tempera-
turforandringer – det har jo skjedd
før». Istidene har kommet og gått. Jeg
husker fra da jeg gikk på barneskolen,
at jeg drømte om hvor fint det måtte
være å leve i bronsealderen – det var
varmt i Norge da, ble det fortalt. Og
varmeperiodene var vekstperioder med
god samfunnsmessig utvikling.

Videre er det blitt klart at den forrige
klimarapporten fra FN innehold
vesentlige feil som var egnet til å svek-
ke troverdigheten til flere deler av den.
Nå er det lagt fram en ny rapport med
høyere kvalitet, sies det.

Må innrømme
Selv om det globale klimaet alltid har
endret seg, viser målinger at de siste
hundre årene avviker fra de normale
variasjonene mellom varme og kalde
perioder. Aldri før har det blitt så mye
varmere over en så kort periode. Siden
starten på den industrielle revolusjonen
har CO2-konsentrasjonen i atmosfæren
økt med ca. 40 prosent. I 2013 ble det
både på Hawai og på Svalbard regis-
trert mer CO2 i atmosfæren enn det har

vært på flere hundre tusen år.Kanskje
må klimaskeptikere nå innrømme at
dokumentasjonen er over bevisende?

Konsekvensene
Det som vil skje er i følge forskerne
dette:
• Havnivået vil stige
• Flom, tørke og flyktninger
• Matmangel og sult
• Flere sykdommer
• Mer nedbør
• Mer ekstremvær
• Arter og økosystemer trues

Urettferdige klimaendringer
Endringene vil ikke bare ramme de fat-
tige landene hardest, det vil også føre
til mer fattigdom. Samtidig vet 
vi at det er de rike landene som har
ansvaret for utslippene. Derfor er 
klimaendringene ikke bare et miljø -
problem, det er også et spørsmål om
urettferdighet.
Mye av vår egen industrivekst er basert
på fornybar energi (vannkraft).  Men
vår velstandsvekst de siste 40 årene
skyldes i stor grad utvinning av fossilt
brennstoff. Dersom vi tar med olje og
gass som produseres i Norge og

Klima - tvil og tro



eksporteres til andre land, bidrar Norge
med utslipp tilsvarende fra 110 millio-
ner mennesker.

I menighetsbladet?
Hvorfor skrive om dette i et menig-
hetsblad? «Koffer itj?», som han sa
gutten. Han solgte lodd, men naboen
ville ikke ha.

Det er minst tre grunner til å skrive:
Skaperverket
For å låne ord fra en annen kirketradi-
sjon enn vår egen: Den gresk-ortodok-
se kirkes patriark i Konstantinopel:
«Hele verden inneholder frø og spor
etter den levende Gud. Hele skapelsen
er hellig og praktfull.» Altså: Skaper -
verket/naturen er ikke Gud uvedkom-
mende.

Jesus og de marginaliserte
Når vi møter mennesker som får sine
levekår dramatisk forverret som følge
av klimakrisen, betyr det at vi møter
den lidende Jesus Kristus selv, (jfr.
Matt. 25). At krisen særlig rammer
dem som allerede er marginaliserte,
gjør situasjonen desto mer alvorlig.

Sakramentene
Vannet - forutsetningen for alt liv –
i dåpen,  føyer mennesker sammen
med hverandre og med Jesus Kristus. 
I nattverden deler vi måltidsfellesskap
med hele dette fellesskapet. Kirke -
samfunnene i nord og sør, i øst og vest,

utgjør Kristi legeme i verden og er ett
på tross av vår forskjellighet: «Om ett
lem lider, lider alle de andre med» 
(1 Kor 12,26). Når store deler av lem-
mene på Kristi legeme erfarer klima-
krisens brutalitet i sine liv, er det en
lidelse hele kirken deler. Klima krisen
er ikke utenfor kirken, men møter oss
som påminnelse og utfordring til og
med i sakramentene.

Utfordringene til kirke og 
menighet
• Tale deres sak som ikke kan tale
selv.

• Gi rom for samfunnsdebatter innen-
for menighetens ulike arenaer.

• Stimulere kirkens medlemmer lokalt
til å tenke på miljøet og oppmuntre 
til gode miljøvaner i hverdagen.

• Vi må selv gjennomføre miljøtiltak 
lokalt i vår kirke og menighet (opp-
varming, systemer for søppelsorte-
ring og gjenvinning, Grønn menig-
het, Miljøfyrtårn, etc).

• Forankre miljøengasjement i studier 
av bibelen og kirkens tradisjoner.
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Ord i vinden
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I
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Din lokale strømleverandør

Tlf 72 52 04 20
www.fosenkraft.no

Telefon 04290
www.orland-sparebank.no

advsolli@broadpark.no Libra kjøpesenter - Telefon 72 52 28 00

Brekstad Hårsenter
Torgsentret - Telefon 72 52 42 10

Industrigt. 7, Brekstad - Tlf 72 52 35 55

Husk å bestille fotografering! - 72 52 41 87

www.austraattgolf.no
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10-åringer i kirka
Som tidligere år vil Ørland menighet
invitere 10-åringer til overnatting og
gudstjeneste i krka. Dette skjer 16. 
til  17. november.

Det blir sendt ut brev med invitasjon 
om dette.

BABYSANG
Ørland menighet inviterer til babysang for  barna som er døpt i løpet 2013.
Som ledd i dåpsopplæringen og trosopplæringen  i menigheten ønsker vi å
komme i gang med babysang. 

Dette vil gå over 7 uker i høst, med en samling
per uke, mandager fra 11.30 til 12.45. Det
avsluttes med en dåps- og babysanggudstjenste
lørdag 16.november kl. 13.00.

FOR NÆRMERE OPPLYSNINGER/PÅMELDING:
E-post: annemari.bye@orland.kommune.no 
Telefon: 480 30 571  Anne Mari Bye

Tenk å få være med,
å tilhøre slik et sted
Der barna er størst, 
de små kommer først
Vi lever og vi er til
I latter, i gråt og smil
Større enn alt, vi er større en alt
Å synge, drømme og be
Her i vår kirke
Samles, spise og le

Refreng
Lys våken, lys, lys våken, 
her er det liv,
det er lys, det er sang
Og vi synger sammen
Lys våken, lys, lys våken
Her er det fest, 
vi blir med med en gang
Og vi synger sammen!LY
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-Fellesrådet for de amerikanske kir-
ker har tatt skarpt avstand fra rasedis-
kremineringen og gjort vedtak om at det
må handles «straks og konkret», fordi
rasemotsetningen holder på å føre inn i
en alvorlig krise hvor grunnleggende
begreper som frihet og rett rystes i sine
grunnvoller. Vi har hele verdens øyne
på oss i denne striden, og ikke minst vil
man spørre hvordan den kristne kirke
stiller seg, - om den har mot til å bevit-
ne sin tro, heter det.

-I denne måned blir det innviet et
kirkelig senter i umiddelbar nærhet av
FN’s hovedkvarter i New York, bereg-
net på å være et kristent samlingssted
for delegater. Her er både gudstjeneste-
lokale og et meget godt bibliotek.

-Tross all forfølgelse av kirken i
Sovjet blir likevel enda den dag i dag 50
pst. av alle barn døpt, forteller tids-
skriftet «Literaturnaja Gaseta», og et
annet kommunistisk tidsskrift sier at
prosenten øker.

-Også i Bulgaria er det herskende
regime bekymret for «de religiøse grup-
pers aktivitet», og oppfordrer til å opp-
onere mot den «tiltakende» kristne pro-
paganda.

-Disse nye meldinger om kirkens
situasjon viser at en levende kirke tåler
de sværeste ytre kår – så lenge det ånde-
lige liv er friskt. Og i disse land har kir-
ken nå trosset 40 års systematisk motar-
beidelse.

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

Vindu ut mot andre kirker.

-Hva skal jeg gå til kirke eller møte
for? sa en mann som ikke brydde seg om
det som angikk Gud eller vårt forhold
til ham.

-Jeg vet i forvegen alt hva presten
har å si.

Hertil svarte en annen:
-Jeg vet også i forvegen hvorledes

brød smaker, men jeg må likevel spise
hver dag.

Guds ord er sjelens brød, så vi
trenger å ta næring av det hver dag for
å holde vår sjel i live.

Hvorfor til kirke?
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BRED DINA VIDA VINGAR
T: Lina Sandell   M: Svensk folkemelodi

Min salme

Takk for utfordringen fra min barndoms venninne Irja Helen H Døsvik!

Irja valgte «Jeg folder mine hender små» av Torbjørn Egner som sin favorittsalme,
og det er nok min favoritt også, fordi det er en bønn jeg har bedt stort sett hver
kveld i mitt stille sinn når jeg skulle legge meg. Jeg takker fortsatt Gud hver kveld
for dagen jeg har fått og for hva den har lært meg. 

Av andre favorittsalmer jeg har er «Bred dina vida vingar» av Lina Sandell. Det er
en svensk kveldssalme som ble skrevet i 1860 og bearbeidet i 1865. Jeg ble intro-
dusert for salmen da jeg som lita jente sang i barnekoret i Sørfjorden. Salmen gir
meg en følelse av ro og trygghet når jeg hører den eller synger den selv. I tillegg til
å ha både en vakker tekst og melodi er den skrevet av en kvinne og jeg synes det
er viktig at kvinner fremhever andre kvinners verker i en verden hvor mye av det
som er fra eldre tider er skapt av menn. Så derfor er min favorittsalme nr 2 Bred
dina vida vingar.

Med dette ønsker jeg alle en riktig fin førjulstid og gir utfordringen videre til en
annen sterk kvinne, min partikollega, Torhild Aarbergsbotten.

Vennlig hilsen Therese Eidsaune

Bred dina vida vingar,
o Jesus, över mig,
och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig.
Bliv du min ro, min starkhet,
min visdom och mitt råd,
och låt mig alla dagar
få leva av din nåd.

Förlåt mig alla synder
och två mig i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne,
en vilja ny och god.
Tag i din vård och hägnad
oss alla, stora, små,
och låt i frid oss åter
till nattens vila gå.
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Som resultat av invasjonen av Irak ble
den kristne del av befolkningen utsatt
for drap og trusler, slik at de fleste,
kanskje over en million måtte flykte ut
av landet, de fleste til Syria.

Nå, når det er borgerkrig i Syria, og de
kristne der har vært under beskyttelse
av Assads regime, er de blitt et mål for
terror fra de mest fundamentalistiske av
opprørerne. (Vi kan vel tenke oss hvor
presset de som er irakere, nå er.) 
Med den rolle Vesten også har spilt i
Afghanistan og – i holdningen til de sty-
rende i Iran, kan vi også forstå at hat mot
Vesten også rammer de kristne i disse
landene.

I Egypt har de kristne (kopterne) aldri, så
vidt jeg kjenner til, vært en styrende eller
undertrykkende gruppe av befolkningen,
selv om Egypt kanskje kan kalles det eld-
ste kristne landet, men ble i mindretall da
islam bredte seg ut på 600 – tallet.
Også her skjer det samme som i de

landene som er nevnt ovenfor: drap, bran-
ner, trusler, trakassering og undertrykking
fra ekstreme motstandere. Men det er
også en motbevegelse som viser solida-
ritet og ønsker fred midt i det vonde: Da
president Mursi ble avsatt av de militære,
som gikk til massakre av de demonstre-
rende Mursi-tilhengerne, startet en bølge
av plyndring og brannstiftelse av kirker;
50 kirker ble ødelagt. (At den koptiske
paven Tawadros II hadde støttet avset-
tingen av Mursi den 3. juli, var vel også
med på å gjøre situasjonen verre.

«Flere kristne melder imidlertid om støtte
fra sine muslimske naboer i forbindelse
med angrepene. Mange muslimer kom ut
i gatene og beskyttet sine kristne naboer
og kirker mot voldelige islamister. Flere
hjalp også til med slukningsarbeid. Tre
kirker i Helwan, i utkanten av Kairo,
slapp unna med kun noen knuste ruter,
takket være innsatsen fra unge muslimske
menn. De beskyttet og forsvarte sine
kristne naboers kirker. Mahmoud Ahmed,
en av de muslimske hjelperne, sier til den
koptiske avisen Watani: «Vi skjønte at
kopterne ble brukt som syndebukker for å
ta hevn på egypterne som kastet Mursi og
politisk islam. Vi bestemte at vi skulle
gjøre alt vi kunne for å forhindre disse
ondskapsfulle planene mot kopterne som
vi alltid har levd fredelig sammen med,
som naboer, kolleger og venner.» (sitat:
«Stefanus»)
Samarbeidspartnere av NMS i Egypt

melder om muslimer som har flyttet fre-
dagsbønnen til plassen foran en kirke for
å beskytte den mot angrep.

B.G.

Syndebukker

Utsikt fra en brannskadet kirke (Foto: Will Morris)Utsikt fra en brannskadet kirke (Foto: Will Morris)



� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
28.07.13
Sindre Høysæter Antonsen
Betty Maute

18.08.13
Emrik Amdam Vang

08.09.13
Sebastian Knutsen Nordvik
Frøya Gilde Utstrand
Emil Rædergård Skrivervik

15.09.13
Mille Hoøen
Oliver Sletten Kjerringvåg
Oskar Grande Randholm
Carmen Nikoline Kavli Sandnes

29.09.13
Daniel Ledal Strande (Hegvik kirke)

VIGDE
10.08.13
Maria Christin Berg Røstad
og Vidar Moe Wang

17.08.13
Sissel Elise Innstrand
og Sigurd Herman Sigurdsen

24.08.13
Line Lysø og Ståle Skaug

14.09.13
Siv Elin Tønne
og Kristian Nordtømme

DØDE
Tor Hoff
f.13.01.37, d.06.08.13
Anne Kristine Halstensen
f.03.03.46, d.20.08.13
Ingrid Charlotte Sørvik
f.04.03.23, d.20.08.13
Gunnar Martin Grøtan
f.06.01.34, d.29.08.13
Eldbjørg Solbue
f.13.06.35, d.17.09.13 
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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:
Vidar Sletvold
Tor Hoff
Anne Kristine Halstensen
Gunnar Martin Grøtan 
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For major Sverre Stai, stasjonsprest på
Ørland hovedflystasjon, er det viktig å
være der for alle – også under store
øvelser som involverer flere hundre
personer.  

Han har derfor satt opp det han kaller
en lyskasse utenfor «Tiger Club». Hver
kveld under øvelsen arrangeres det kon-
serter her, og er populært blant gjes-
tene. Hit kan du komme for å tenne et
lys – for en venn, til minne for en død
kollega eller for familien. For akkurat
hva du vil. 

- Å tenne lys er en universell tradisjon,
forteller Sverre. Han mener at det ikke
er spesielt kristent å tenne lys, noe han
ser ut til å ha rett i. Ørlands internasjo-
nale gjester synes å benytte seg av lys-
kassen, uansett livssyn og religion. 

- Jeg ønsker å gi en livsopplevelse og en
trøst til dem som trenger det. Hva folk
ønsker å legge i det er helt opp til dem,
sier presten. Men i en kristen tradisjon
er tenning av lys en tydelig symbolikk
for bønn for noen, forteller han videre.  

Under skiltet med
overskriften «Light
a candle» henger en
liten boks. Folk har
puttet penger i den,
til tross for at
sprekken har vært
blokkert av tape.
Sverre finner frem
en konvolutt med
både mynter og
sedler i, og heller
pengene ut på et

Et lyspunkt i hverdagen
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bord. Det er for det meste norsk valuta. 
- Dette er jo veldig interessant, smiler
han. Han teller opp og kommer frem til
at det er nesten 500 kroner i konvolut-
ten. Pengene kommer fra to større
øvelser.

- Jeg har besluttet å donere pengene til
Kirkens Nødhjelp, forteller han. Det var
nemlig ikke meningen at folk skulle
legge igjen penger ved lyskassen – men
så lenge det går til et godt formål, synes
ikke presten det er et problem.  

Lyskassen blir også brukt seremonielt,
men på øvelser slik som Brilliant Arrow
har den vært flittig brukt blant deltaker-
ne. De aller fleste synes det er fint å
kunne tenne et lys for noe eller noen,
bare fordi muligheten byr seg. Sverre
synes det er fint at lyskassen kan «være
der» for alle som trenger det. 
- Alle kan tenne et lys for å sende gode
tanker, avslutter han.

Eline Borge Johansen
Presse- og informasjonsassistent
132 Luftving, Bodø hovedflystasjon

Menighetsrådet har vedtatt å anbefale for
menighetsmøtet å innføre ny salmebok
2013. Det er bevilget kr 100.000 på årets
investeringsbudsjett for å kjøpe inn nye
bøker. Kirkeloven krever at innføring av
ny salmebok skal legges fram for menig-
hetsmøte til avgjørelse. Det blir menig-
hetsmøte den 10. november.

Årets julemesse 
blir lørdag den
7. desember 
kl. 11-15. 
Menighetsrådet 
fungerer som 
komité.

Nytt fra Menighetsrådet

ØRLAND MENIGHET
Toppetasjen Libra
Postboks 116, 7129 Brekstad

Telefon 72 51 40 00 - 72 51 40 61

kirkekontor@orland.kommune.no

Kontortid: Man.–Fre. 10.00 –14.00

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

PRIVATE TELEFONER:
Ola Garli, sokneprest 908 49 888

Bernt Gjelvold, organist 72 52 15 17

Mary Irene Moen, sekretær 980 42 912

Anne Mari Bye, trosopplæringsleder 480 30 571

Grethe Leding Ringstad, klokker 920 54 978

Mona Fremstad, renholder 909 63 045

Ole Jonny Grande, kirketjener 906 56 789

Cathrine Skaget, kirketj. Storfosna 906 79 672

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

Hanna Sødal, kirkeverge, dagl. leder 72 52 36 82
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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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Ørland menighetsråd ønsket et nytt
musikkstykke i anledning hundreårs -
jubileet for Storfosna kirke. Jeg har
derfor laget stykket «I sin brennende
iver». 

Tittelen er et sitat fra Jesaia 9. kapittel,
der profeten forkynner at Jesus skal
komme og gi oss frelse, fred og glede.
Profetens profetier om Jesus er skre-

vet ca. årene 736–700 før Jesu komme
til jorda, den tiden jødene var i ferd med
å bli hærtatt og deportert til Babylon.
Stykket varer 15-16 minutter og musik-
ken består av 7 ganske korte deler:
• Jesaia 1,18.v. 
«Kom, la oss gjøre opp vår sak, 
sier Herren»

• Jesaia 9, 2.-3.og 6.-7.v. 
«Det folk som vandrer i mørket»

• Jesaia 42, 1.-4.v. 
«Se, min tjener som jeg støtter»

• Jesaia 61, 1.-2. v. 
«Herrens Ånd er over meg»

• Jesaia 53, 4.-5. v. og 10b 
«Sannelig, våre sykdommer tok 
han på seg»

• Jesaia 58, 6.-9. v. 
«Slik er fasten jeg vil ha»

• Jesaia 40, 10.-11. v. 
«Se, Herren din Gud kommer, 
full av kraft»

De som skal framføre musikken, er
koret Fugl Føniks fra Storfosna, for -
sterket med sangere fra «fastlandet».

Det er 4 sangsolister, dessuten et lite
orkester bestående av 2 fioliner, klari-
nett, bassklarinett og orgel.
Stykket vil bli oppført på jubileums-

konserten i Storfosna kirke onsdag 11.
desember, kl. 19 og på vår «tradisjonel-
le» julekonsert, 3. søndag i advent, søn-
dag 15. desember, kl. 20, i Ørland kirke.

Bernt Gjelvold

«I sin brennende iver» - Nytt musikkverk

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

Skriftet koster kr 200,- og kan 
kjøpes på Ørland kirkekontor eller
hos Maren Moen, Kråkvåg. 

Kapellet hadde fra starten et sakristi på nordsiden av koret.
Under krigen ble det innsatt ny ytterdør da den gamle var
hardt medtatt. Etter åtte år måtte det skiftes dør for andre
gang. Den nye var av teak og kostet 400 kroner. På 1950-
tallet ble det bestemt at det skulle oppføres et sakristi også
på motsatt side (sørsiden) av kapellet. Man trengte et
høvelig oppholdsrom særlig i forbindelse barnedåp. Det
gamle sakristiet var altfor lite i denne sammenheng. Opp-
føring av det nye skulle starte i 1955, men ble ikke på-
begynt før i juni 1957. Arbeidet gikk i langdrag, men 1.
april 1958 var tilbygget ferdigmalt innvendig og skjærtors-
dag , to dager senere, kunne det tas i bruk. To dåpsfølger
kunne da dra nytte av det nye sakristiet. Dåpsbarn var Per
Olav Johansen og Kjell Arve Nielsen.

19

STORFOSNA KIRKE

Storfosen kapell under krigen

Søndre sakristi

Interiørmaling

Dekorasjonsmal
er Daniel Skipne

s (1882-1972) fr
a Aure hadde på

 1920-

tallet, men også 
senere, oppdrag 

med innvendig m
aling og dekoras

jon av

diverse inventar 
i Ørland kirke. H

an fikk dessuten
 oppgaven med 

å male

Storfosen kapell 
innvendig og dek

orere koret. Han
 hadde med seg s

in sønn

i dette arbeidet. 
De bodde på Sto

rfosen gård unde
r arbeidsperiode

n. I en

regnskapsbok er 
følgende innført 

31. desember 19
38: «Den omakk

orderte

sum med Skipne
s var kr. 1000,00

. Men ved bispevisit
asen 18. oktober

 1938

blev man enig o
m å flytte alterta

vlen fra alteret o
g sette den på ve

ggen og

utsmykke vegge
n. For denne uts

mykning skulde
 han ha et tilleg

g av kr.

1000,00.» Det en
delige summen b

le 1329 kr. Laurit
s Oterlei og Mons Song-

stad betalte det m
este av beløpet. 

En del trearbeid 
ble utført gratis a

v Knut

Sommervold (18
86-1946) og Osk

ar Skaalvik (1895
-1967).

17

STORFOSNA KIRKE

Mons Olai Songstad 

Jenny Katinka Songstad,

f. Hagen

Daniel Skipnes
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Augustin sa en gang: «Gud elsker
hver og en av oss som om det bare 
var en av oss».

Det betyr at Gud elsker deg. Han vil
være sammen med deg og hjelpe deg
gjennom livet. 

Gud er der når vi trenger hjelp. Han
ønsker å hjelpe deg uansett hva du stre-
ver med, stort eller smått.

Gud vil hjelpe deg med å rydde når du
synes du har rotet det til i livet ditt. 

Gud ønsker at du skal ta kontakt, for
Han vil ha kontakt med deg (og det
trenger ingen annen å vite).

I Bibelen står det om mange som har
fått hjelp av Gud, men det gjelder også
i dag. Mange steder står det løfter til
nettopp deg:
«Jeg vil være med deg»
«Jeg slipper deg ikke»
«Jeg svikter deg ikke»
«Herren din Gud er med deg»

Alt dette er løfter til hver og en av oss,
fordi Gud er glad i oss – og spesielt i
DEG!

Mette Buvarp Dypveit

Andakten
Gud er glad i DEG!

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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Ørland menighet har i den senere tid
fått to nye medarbeidere. Begge har
nå vært i virksomhet en tid. Vi fant
tida moden for å ta en prat med dem
begge for at menighetsbladets lesere
kan bli litt bedre kjent med dem. Den
ene skal arbeide med trosopplæring,
mens den andre er tilsatt som klok-
ker.

Gleder meg til å arbeide for noe
jeg brenner for,
sier Anne Mari Bye som er ansatt som
trosopplæringsleder fra våren 2013.
Dette er en fast stilling hvor arbeids-
oppgavene er mange og omfattende. 
Anne Mari er født og oppvokst i
Trondheim, nærmere bestemt på
Heimdal. Etter idrettslinje og plan om
fysioterapi som yrkesutdanning, ble
målet lagt om og så ble det utdanning
på Lovisenberg, først til sykepleier og
så til diakon. Anne Mari har arbeidet
som sykepleier i mange år og etter
dette har hun tatt sjelesorgutdanning
ved Diakonova. Hun sier at hun
betrakter diakoni, sjelesorg og trosopp-
læring som ulike sider av samme sak.
Det handler om å møte mennesker og
være en del av Guds skaperverk. Det
er godt og viktig å oppleve fellesskapet
med Gud og fellesskapet mennesker i
mellom.

Arbeidet med trosopplæringen i

menigheten er tuftet på Tros opp lærings -
planen utarbeidet av Kirkerådet. Mål -
gruppe for trosopplæringsarbeidet er
aldersgruppene 0-18 år. Arbeidet 
legges derfor bredt opp med en lang
rekke tiltak rettet mot ulike alders -
grupper som Kirkebokutdeling, Tårn -
agenter, Lys våken med videre. Anne
Mari understreker at det i dette arbei-
det må gis rom for barnets undring.

Troen blir mange ganger gjennom livet
satt på prøve og kriser i livet kan ofte
føre til at vi opplever at vi mister troen
eller at vi er i ferd med å miste den. Vi
opplever kanskje at det bilde av Gud vi
har skapt i eget liv ikke holder lenger.
Da kan det være nyttig å bli bevisst-
gjort vårt forhold til vår egen troshisto-
rie, og finne et språk for dette. Tros -
opp læringen tar utgangspunkt i at bar-
net har en naturlig tro og undring.
Dette er spørsmål som vår nye tros-
opplæringsleder også er sterkt opptatt
av. 

Til slutt i vår korte samtale legger
Anne Mari vekt på at det er fint å
overta stafettpinnen etter medarbeidere
som før henne har gjort et grundig og
godt arbeid.
Vi ønsker Anne Mari Bye lykke til i

det viktige arbeidet hun gjør i menig-
heten!

To nye medarbeidere i menigheten
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Det er godt å ivareta mennesker
som kommer til kirka,
sier Grethe Leding Ringstad om sin
opplevelse av arbeidet som klokker.
Klokkerstillingen i Den norske kirke

har lange tradisjoner. Innholdet i stil-
lingen har skiftet mye gjennom tidene.
Hos oss i dag er funksjonen knyttet til
Gudstjenesten. Grethe har fungert som
klokker en periode før også og hun har
vikariert i delstilling som trosopplærer.

Grethe er oppvokst i Tromsø, i selve
byen og i Tromsdalen. Hun dro tidlig
til England som au pair i Surrey i Sør-
England. Her fikk hun oppleve hva
klasseforskjeller betyr i praksis. Etter
England ble det helse- og sosial faglinje
på Åsane folkehøgskole ved Bergen. 
På ekskursjon til Bulgaria til et barne-
hjem opplevde hun noe hun aldri
glemmer: Foreldre forlangte at det
offentlige skulle overta barn som var
litt eller noe funksjonshemmet! Dette
har formet hennes syn på hvordan vi
ser på mennesker som ikke er akkurat
slik som «alle vi andre er». 

Kort sagt var det kjærligheten som
brakte Grethe til Ørlandet i 1998! Det
var her mannen i hennes liv arbeidet
og fortsatt arbeider. Familien har etter
hvert blitt utvidet med fire nye med-
lemmer, to jenter og to gutter!

Grethe sier at hun trives godt som
klokker og arbeidsoppgavene er

mange. Hun stiller i kirka to timer før
gudstjenesten for å gjøre klart. Det er
mange detaljer her, detaljer som vi
andre oppdager hvis noe mangler.
Klokkeren er også tekstleser og har

ansvaret for at det ryddes og låses etter
at gudstjenesten er over. Utenom guds-
tjenestene har klokkeren ansvaret for
kirketekstilene. Ørland kirke har to
flotte gyllenlærstoler som på passes
godt på. Klokkeren har ansvaret for
vedlikehold av disse stolene. Det er
også klokkerenes ansvar å gjøre klart
til vigsel. Det betyr opp møte en time
før handlingen.
Konfirmantkappene brukes i forbin-

delse med konfirmasjonen hvert år.
Klokkeren har ansvaret for at de blir
oversett og at de er rene og i orden når
årets konfirmanter skal iføre seg dem.

Mange oppdrag og liten stillingsandel
til tross, Grethe sier at hun trives vel-
dig godt som klokker og at møte med
menneskene i dette arbeidet  betyr vel-
dig mye!
Vi ønsker Grethe Leding Ringstad

lykke til i det viktige arbeidet hun gjør
i menigheten!

Oddbjørn Ingebrigtsen
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Årets konsertopplevelse på Fosen

Nidarosdomens Guttekor
og

Ørland Sangforening

Ørland kirke
Søndag 1. desember kl. 16:00

Billetter kr 250,-

Ørland
Sangforening

         

   

Grethe L. Ringstad øns
ker velkommen til kirka

Anne Mari Bye tar hånd om trosopplæringen

Julekonsert
Ørland kirke

15. desember kl 2000

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

Nattverd. Takkoffer til Kirkens ressurssenter mot
vold og seksuelle overgrep.

27. oktober - 23. s. i treenighetstiden - Luk 15,11-32
Storfosna kirke kl. 13.00 Sang- og musikkmøte med Betel Brass og organist

Bernt Gjelvold. Andakt ved Betel Brass.  
Prestevikar Petter Skansen medvirker
Merk tiden! Takkoffer til Kirkeutvalget.

3. november - Allehelgensdag - Luk 6,20-23
Ørland kirke
Åpen kirke kl. 11.00-14.00 Lystenning og musikk

kl. 12.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai. 
Merk tiden! Minnegudstjeneste. 
Takkoffer til Ørland Blomsterfond.

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

10. november - 25. s. i treenighetstiden - Joh 5,1-15
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved prostiprest Jørund Grønning.

Nattverd.
Takkoffer til Kirkens Sosialtjeneste

16. november - Lørdag
Ørland kirke kl. 13.00 Dåps- og babysanggudstjeneste. 

Alle er velkommen!



17. november - 26. s. i treenighetstiden - Luk 13,10-17
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste sokneprest Ola Garli, trosopp-

læringsleder Anne Mari Bye og 10-åringene.
Kirkekaffe.

Ørland kirke kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste. Sokneprest Ola Garli og
organist Bernt Gjelvold. Nattverd. Konfirmanter
deltar. Sang og musikk. Alle er velkommen!
Takkoffer til Menighetsarbeidet. 

24. november - Kristi kongedag - Joh 9,39-41
Ingen gudstjeneste i Ørland

27. november - Onsdag
Storfosna kirke kl. 19.00 Lysmesse ved sokneprest Ola Garli, organist Bernt

Gjelvold og konfirmanter. Kirkekaffe.
Takkoffer til Lys til verden.

1. desember - 1. søndag i advent - Matt 21,1-11
Ørland kirke. kl. 16.00 Nidarosdomens guttekor. Dir. Bjørn Moe. 

Ørland Sangforening medvirker - dir. Margaret
Aune. Billetter, info Ørland Sangforening.

8. desember - 2. søndag i advent - Joh 14,1-4
Ørland kirke kl. 20.00 Lysmesse ved sokneprest Ola Garli, organist Bernt

Gjelvold og konfirmanter. Kirkekaffe.
Takkoffer til Lys til verden.

11. desember - Onsdag
Storfosna kirke kl. 19.00 JUBILEUMSKONSERT med lokalt kor med

solister og orkester, Ørland gospelkor og flere. 
Urfremføring av Bernt Gjelvolds «I sin brennende 
iver» med tekst fra profeten Jesaja. 

15. desember - 3. søndag i advent - Matt 11,2-11
Ørland kirke kl. 20.00 Julekonsert. Andakt ved sokneprest Ola Garli. 

Årets arr: Ørland Sangforening.
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B-blad

INFORMASJON

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

4-åringene i kirka

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

Den 2. september var 
det utdeling av «Min 
kirkebok» til 4-åringene. 




