
Høstens Herre, når du sender dine ut i arbeidsdrakt,

noen helt til jordens ende, andre inn i bønnevakt

– går de alle i det kallet 

du på hver av dem har lagt.
Norsk salmebok 661
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� REDAKSJONELT �
Allehelgensdag – minnenes og håpets dag

Vi nærmer oss den dagen i kirkeåret hvor de som er gått bort har en sentral plass.
Gravene blir besøkt, lys tennes og mange tanker blir viet minnet om dem som ikke
lenger er blant oss.

I vår kirke er Allehelgensdag første søndag i november.  I de senere årene har Halloween
blitt en årlig foreteelse den siste kvelden i oktober, hvor små og litt større barn iført død-
ningemasker, eller djevlemasker og svarte kapper springer rundt i nabolaget og med
skrekkblandet fryd roper: «Knask eller knep!» som er en oversettelse av det engelske
«Trick or treat». Denne skikken har eksistert i mange land i Europa og er etter hvert blitt
innført som fast skikk i den siste kvelden i oktober, dagen før Den katolske kirkes
Allehelgensdag som er 1. november. Halloween er den engelske navnet på  Allehelgensdag.
På Allehelgensdag i vår kirke minnes vi altså dem som har levd sammen med oss eller før
oss. En av tekstene for årets minnedag er fra Johannes Åpenbaring og begynner slik:
Deretter så jeg for meg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stam-
mer, folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palme-
grener i hendene. Forfatteren av åpenbaringsboken tegner her et sterkt bilde av Det kristne
håpet: Det finnes et liv etter døden. Det er ikke slutt her. Det finnes et evig liv etter livet
her på jorden. Allehelgensdag handler altså ikke bare om å minnes. Det handler også om å
håpe. Det handler om et håp som strekker seg langt ut over død og grav. Det handler om et
håp som strekker seg helt inn i det vi ikke har noen som helst mulighet til å fatte eller for-
stå, men som vi med et menneskelig begrep kaller Himmelen. Den svenske presten
Laurentius Laurinius uttrykte det slik i en salme fra 1620, som er nr 883 i Norsk Salme -
bok: «I Himmelen, i Himmelen, hvor Gud vår Herre, bor, der skal vi se ham som han er i
salighet så stor!»  For mange av oss er det så langt fra enkelt å ha klare forestillinger om
dette, om noen forestillinger i det hele tatt. Da skal vi huske på at kjennetegnene på både
tro og håp er at det ikke handler om sikkerhet. Det sikre er noe vi vet. Håpet handler like
mye om usikkerhet og tvil! Håp handler om noe godt som kan skje i fremtiden. Håp på alle
livets områder gjør tilværelsen levelig. Håpet hjelper oss til å mestre livet selv om motbak-
kene kan være tunge og bratte. Vi trenger håp i alle hverdagene våre og vi trenger håp ved
livets slutt! 

Vi ønsker alle en høst fylt med glede og håp!
Oddbjørn Ingebrigtsen



JULEMESSE
Årets julemesse blir lørdag 6. desem-
ber kl.11-15 i Ørland Kultursenter,
store sal. 
Hvis noen ønsker å gi gevinster eller
handarbeid for salg, er vi svært takk -
nemlige for det. Det kan leveres på
kirkekontoret på toppetasjen på Libra.
Julebaksten og kakelotteriet er veldig
populære. Vi håper at det også i år er
noen gode medarbeidere som vil bake
kaker av forskjellig slag til julemessa.

Ørland menighetsråd er svært takk -
nemlige for alle frivillige medarbei-
dere som stiller som loddselgere og for
gjennomføring av julemessa. Den er en
viktig inntektskilde for arbeidet som
drives i Ørland menighet. 

20% av nettoinntekten av julemessa
går til menighetens misjonsprosjekt
blant Bara-folket på Madagaskar.
Forhåpentligvis får vi varer og infor-
masjon om Madagaskar på julemessa
også. Det blir ikke dagslotteri i år, men
nytt av året er et kransekake-lotteri.
Andakt og samling blir kl. 12.30

ÅRETS TV-AKSJON
søndag 19. oktober går til Kirkens
Nødhjelp. Det er fokus på vann og
hvor viktig det er for alle mennesker. 

Det trengs alltid bøsse bærere. 
Ta kontakt med Frivillig sentralen 
tlf.: 72 51 40 00 og meld deg som
bøssebærer. Du kan gjøre en forskjell!

BISPEVISITAS
Bispevisitas foregår fra 22.–26. 
oktober.
Visitasen avslutttes med gudstjeneste 
i Ørland kirke søndag 26. oktober 
kl. 11.00 og samling med visitas-
foredrag på Ørland Kultursenter 
etter gudstjenesten.

KONSERT
Søndag 10. november kl. 17.00 i
Ørland kirke med Ørland
Gospelkor og Jardar Johansen.
Nærmere informasjon om billett -
priser o.l. se annonse i Fosna-Folket.

KONSERT
Søndag 23. november kl. 16.00 i
Ørland kirke med Nidarosdomens
Guttekor og Ørland Sangforening
Se annonse i Fosna-Folket senere.
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Året 1964
Martin Luther King fikk fredsprisen

Tarjei Vesaas fikk Nordisk råds litteratur-
pris for romanen «Isslottet».

Wenche Myhre sang «La meg være ung»
og Beatles sang  «A Hard Day's Night". 

En normal årslønn i 1964 var i underkant
av 20.000 og en liter bensin kostet 
kr 1.08. Med dagens lønn skulle den ha
kostet ca kr 27,- pr liter...

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. 

For 2014 har vi fortsatt ledig annonseplass. Ønsker
du/din bedrift å støtte menighetsbladet på denne
måten? Vi kan da bidra til å utforme annonsen, eller
kanskje du har ferdig materiell?

Ta kontakt med Ørland kirkekontor.
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Ørland hovedflystasjon (ØHF) er ikke
som en vanlig statlig institusjon, eller
bedrift. Her produseres det operativ
evne og kampkraft. Språket er kjent i
den militære verden. Hva menes med
dette?

Innlysende handler dette om «kuler og
krutt», og moderne våpensystem.
Eksempel er luftvernsystem, F-16, og
ikke minst de kommende F- 35 flyene.
Selv i en høyteknologisk institusjon
som Forsvaret og ØHF, er og forblir den
viktigste ressursen det enkelte mennes-
ke, tross alt.

Kampkraft er også soldaten sine gode
holdninger. Den vernepliktige soldaten
lærer tidlig hva dette er i fag «Etikk og
Militærmakt». Det er prestene i For -
svaret som holder denne undervisning-
en. For de vernepliktige soldatene er
dette obligatorisk. Ved å ta eksamen kan
man få ekstra studiepoeng, men det er
frivillig. Eksempler på leksjoner er 
«Å tenke etisk og handle moralsk»,
«Ansvar for å beskytte liv», «Maktbruk
med respekt», «Mot til å bruke makt
riktig» og «Når skal vi delta i militære
operasjoner».

Hvorfor lære soldater dette?
Egen refleksjon over hvorfor og hvor-
dan man bruker militærmakt er sentralt.
Retten til å forsvare seg diskuteres. Når

har man rett til å ta andres liv, er et van-
skelig tema. Svarene er heller ikke
enkle, men preges av dilemma man kan
komme i.

Hvorfor bruke militærmakt? Hva gjør
dette med meg som soldat? Hva sier
internasjonal lovgivning om dette?
Refleksjonen om krigens realiteter star-
ter allerede når man er vernepliktig sol-
dat, og blir stadig gjentatt for forsvar-
sansatte i den senere militære karrieren.
Norske soldater sine etiske vurderinger
synes derfor å være gode. Etisk reflek-
sjon er basis for de gode valg i krig,
men også for å kunne leve i ettertid med
de valg man må gjøre i en krig. 

Forsvaret som en fredsorganisasjon



Soldaten er fredsarbeider. Det er kan-
skje vanskelig å se for seg dette, for den
som ikke har kjennskap til Forsvaret.
Kan man betrakte den norske soldaten
som fredsarbeider på lik linje med
andre fredsarbeidere? Her er flere lik-
hetstrekk.

Fra den bibelske verden kjenner vi til
tanken om å sette den undertrykte fri,
og beskytte den som blir forfulgt. Den
norske soldaten gjør dette i konkret
handling. ØHF bidrar sterkt til dette
fredsarbeidet ved å sende ut soldater i
internasjonal tjeneste.

I Ørland har vi et samfunn av ulike
fredsarbeidere. Enten man har uniform
eller ikke. Motivasjonen må være et
varmt hjerte for at andre i verden også
skal leve et godt og fredelig liv. Det
trengs!

Stasjonsprest Sverre Stai, 
september 2014
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Glemte graver
Ørland Blomsterfond har tenkt å ta 
et tak for å bedre tilstanden til glemte 
graver. Det er særlig på de eldste
parsellene på kirkegården de finnes. 

Det er ikke pent når bedet foran støtta
står fullt av ugras og ikke har vært stelt
på flere år. Rart er det hvis det står på
«Du glemmes ei» på støtta.

Mange grunner er det for at tilstanden
er slik. Noen steiner skal fjernes i nær
framtid, fordi festetiden er utløpt og
festerne ikke er interessert i å ha den
stående. Festerne bor ikke i kommunen,
og andre synes at det er gravsted til
slektninger de aldri har kjent.

Vi vil fjerne ugraset og kanten på bedet
og så i med grasfrø. Da vil plenklipper-
ne klippe inn til steinen.  Dette er mye
bedre enn at det står høyt ugras som
skjuler skrifta på steinen.  Vi vil sikkert
få noen reaksjoner på dette, men dette
er mye bedre står ugras på gravstedet.

Ørland Blomsterfond

Julekonsert
Ørland kirke

14. desember kl 2000
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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

www.austraattgolf.no

Høst     – takketid



MIN KIRKEBOK
Søndag hadde Ørland menighet utde-
ling av «Min kirkebok» for 4-åring-
ene.  17 bøker ble utdelt og vi feiret
samtidig høst-takkefest.

Høsten er en tid vi kan glede oss over
høstfarger, og vi kan takke for Guds
gaver til oss. Er det en selvfølge at det
kommer grønnsaker, bær og frukt til
oss? Jorden bærer grøde, – og hvordan
vet frøene hva de skal bli til? 

Ole Thomas, vår nye kapellan, fenget
barna med dramatisering av søndagens
tekst.  Den handlet om at Jesus får døve
til å høre og stumme til å snakke.
«EFFATA» var et ord som nærmest 
virket som en trylleformel i Jesu munn.
Effata betyr: «Lukk deg opp!». Jesus
helbredet den døvstumme  mannen han
møtte, slik at han kunne høre og snak-
ke. Hvordan kan vi se og høre bedre, –
og se Guds under? Hvordan kan vi
bedre se hverandre og våre barn på en
annen måte?

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe.
Vi håper at barna får glede av sine
bøker og takker for en trivelig gudstje-
neste!

Anne Mari

SMÅBARNSTRALL
Dette er menighetens nye tilbud i for-
lengelsen av den populære babysangen.

Torsdager i Ørland kirke med Eva N.
Garli og Inger Røstad.

Gruppe 1 - 1-åringer kl 16.30
Gruppe 2 - 2- og 3-åringer kl 17.20

Gruppe 1 avsluttes etter et felles grøt-
måltid med gruppe 2 etter kl 17.20.
Gruppe 2 avslutter samlingen kl 18.30

Datoer som gjenstår denne høsten er:
16/10, 23/10, 30/10 og 6/11.

Vi ønsker alle ett- til tre-åringer med
foreldre/foresatte velkommen, uansett
ståsted og bosted.
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BABYSANG
Gjenkjennelse fra gang til gang er viktig.
Vi har sanger, regler og bevegelse etter
musikk, og det er tydelig at barna koser
seg. Hver gang avslutter vi med kaffe/te
og noe å bite i.Vårt ønske er at foreldre/
foresatte og barn ved dette også kan
knytte nye kontakter og bli bedre kjent.

Mandager kl 11.30-13.30 i Ørland
kirke med Eva N. Garli.

Babysang er et ledd i trosopplæringen,
hvor noe av målsettingen er å vedlike-
holde kontakten og skape tilhørighet til
kirken og menigheten. Dåpen er sentral
i kirkens trosopplæring, men vi ønsker
alle under ett år velkommen til baby-
sang – uansett ståsted og bosted.

Tilbudet varer i syv uker høst og vår.
Datoer som gjenstår i høst er: 13/10,
20/10, 27/10 og 3/11.

Bilder fra små-
barnstrall og
utdeling av 
kirkebok finnes
på baksiden av
bladet.



Vi har nok alle lest om Betania. Det var
det lille solskinnshjemmet som Jesus så
ofte bodde i. 

Det ånder fred og glede i et hjem der
Jesus er hedersgjest. Selv sorg kan ende
med glede når Jesus budsendes. Det er
mange hyggelige hjem rundt om i ver-
den, ja, selv om Jesus er utestengt.
Nesten alt er solskinn og fryd. Men så
kommer døden en dag. Da blir alt så
håpløst mørkt, fordi det himmelske lys
er utestengt. -

Det var et slikt hjem han hadde den
unge, døende gutten. Barndommen
hadde vært en lys, kort drøm,  syntes
han. Men nettopp som han skulle gå inn
i et muntert ungdomsliv, kom sykdom-
men. Det var hardt, men til å begynne
med var han ikke engstelig. Far hadde
alltid sagt at det var ingen Gud til. Og
mor kalte kristendom for puslespill og
bestemorsleik.-

Sakte ebbet livet ut. Det led mot slutten.
Far og mor sto bøyd over sengen for å ta
avskjed med gutten sin. De blanke, blå
gutteøynene slo bedende inn i morens,
mens han hvisket: «Mamma, jeg kan

ikke be!» Så grep han med sine siste
krefter om farens hånd og sa: «Pappa,
der er en himmel og helvete likevel!»

En bedratt sjel.
Og med sorg og bitter smerte må de lett-
sindige foreldre høste hva de i femten år
hadde sådd i barnesjelen.

Du far, hva lærer du gutten din? Du
mor, glem ikke at de som er betrodd deg
er evighetsverdier! Et godt hjem betyr
så lite hvis det himmelske lys er ute-
stengt. Den jordiske glans rekker bare
til evighetens terskel.

Nr. 7-8. 24. årg.September - Oktober 1964.

Hva lærer du dine barn?
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SÅ TA DA MINE HENDER
T: Lina Sandell   M: Svensk folkemelodi

Min salme

Min salme er: Så ta da mine hender. En fin salme som oftest synges ved grav -
kanten. Av rustne stemmer og uten hjelp av instrument. Damene synger den ofte
fint og lyst, mens karene står og brummer og ikke klarer å gå opp på de høye 
tonene.

Sangen synges også av flotte sangere som Sigvard Dagsland som har en fantastisk
flott tolkning av sangen. Jeg vil utfordre min gode venn Ove Vinge som nestemann.

Vennlig hilsen Roar Hegvik

Så ta da mine hender,
Og før meg frem
Inntil jeg salig ender
I himlens hjem!
Jeg kan ei gå alene,
Enn ei et fjed
Hvor du meg fører ene,
Jeg følger med.

La intet mer meg skille
Fra nåden din,
Og gjør meg ganske stille,
O Jesus min
Ved dine føtter ene
Er barnet trygt
På deg, på deg alene
Min tro er bygd.

Selv om jeg ei fornemmer
Din sterke hånd,
Min salighet dog fremmer
Din gode Ånd
Så ta da mine hender
Og før meg frem
Inntil jeg salig ender
I himlens hjem.
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I mange land ser det ut til
å gå feil vei når det gjelder
toleranse og trosfrihet. 
I Irak og Syria er det regel-
rett massakrering av folke-
grupper, men også i land
som India, som har hatt et
sekulært demokrati i 67 år,
ser det ut til å hardne til.

På forsommeren kom nasjonalistpartiet til
makten etter valget og den nye statsmi-
nisteren, Narendra Modi har sterk tilknyt-
ning til den hindunasjonalistiske gruppen
Rastriya Sangh.

Flere kristne ledere har karakterisert
stemningen etter valget som en bølge av
offentlig hat mot minoriteter, og det har 

skjedd tortur og drap av både muslimer
og kristne. De opplever at offentlige per-
soner og grupper har giret seg opp til å
krenke uskyldige grupper i jakten på poli-
tiske gevinster. Dette blir en trussel mot
fredelig sameksistens i det mangfoldige
India.
Kilde: Bladet «Stefanus»

B.G.

Er trosfrihetens kår blitt dårligere?

Narendra Modi tas i ed som Indias nye statsminister den 26. mai 2014
Foto: Creative Commons BY-SA 2.0

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

Harald Fremstad

Paula Sofie Ervik

Gerd Winther

Marie Eliassen

Trygve Bakken

Egil Wiklem

Erling Leirvik

Ole Nilsen 

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

Storfosna Blomsterfond
7150 Storfosna
Kto.nr.: 4290.16.20126

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



� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
31.08.14
Marthe-Sofie Strand Olberg

07.09.14
Irene Mikkelhaug
Vilma Restad Pettersen

21.09.14 
Iver Johan Danielsen Anderssen
(Hov kirke)

28.09.14
Peder Norset Wang
Ulrik Andresen Rædergård

VIGDE
09.08.14
Maria Solberg Skomsøy og 
Rolf Inge Sommervold

16.08.14
Veronica Stijelja og Stian Rasmussen

23.08.14
Nina Therese Venes og 
Thor Edvard Fjelheim

29.08.14
Marianne Strand og Mats Olberg

30.08.14
Ragnhild Solbue og Rune Solem

Ragnhild Langeng Mardahl og 
Robert Høiseth Ingdal

DØDE
Inger Lise Utstrand
f.26.02.48, d.08.08.14

Trygve Bakken
f.21.06.25, d.11.08.14

Peder Norset
f.31.05.35, d.15.08.14

Ingebjørg Ratdal
f.21.11.38, d.16.08.14

Egil Wiklem
f.20.06.27, d.16.08.14

Erling Leirvik
f.12.01.30, d.21.08.14

Ole Henry Nilssen
f.03.08.42, d.29.08.14

Knut Hegge
f.18.12.21, d.15.09.14
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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
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Marcus Carstensen Volqvartz, dikter-
prest og sokneprest i Ørland 1714–20,
ble født i det som i dag er Søndre gate
4a i Trond heim den 4. mars 1678. Han
var sønn av notarius publicus Carsten
Volqvartz, født i Flensburg og i familie
med bla. Angell-slekten og andre
framstående embedsfamilier.

Marcus Volqvartz tok teologisk embeds-
eksamen i København som 19-åring,
etter bare to års studium. Han behersket
både tysk, engelsk, fransk, hebraisk,
gresk og latin som skriftspråk.

Etter fire år som huslærer i Stod
grunnla han Norges første latinskole i
Trondheim i 1701.

Han var kjent som en arbeidsom
mann, en god teolog og predikant, en
dyktig skolemann og, altså, en fremra-
gende dikter:
Lær oss oh Gud at regne så
ei våres år, men dager
at vi i hjertet visdom få
og salig avskjed tager. 

I 1714 ble han gift med Petter Dass’
søsterdatter, og samme år, som han altså
ble sokneprest hos oss, ble hans trilogi
«Sjælens Luth» utgitt (ferdigskrevet i
1708).

«Sjælens Luth», som inneholder sal-
mer, er 1. del av trilogien. De to andre
delene er «Brude-Skammel» (dikt til
bryllup i hans bekjentskapskrets) og

«Liig-Baare» (minnedikt). Stilen og
kvaliteten er den samme som hos Petter
Dass (1647–1707).

Til sammen er det 103 salmer og vers
i boken. Noen av diktene har fått melo-
dier som er omtalt i Niels Schiørrings
«Det 16. og 17. århundres danske vise-
sang» og er tatt med i O. M. Sandviks
«Norske melodier».

Boken ble trykt i flere opplag og ble
flittig brukt både i Danmark og Norge i
to århundrer.

På Ørlandet og i annekskirkene fikk
Volqvartz et strevsomt liv, og han ga alt
han hadde i sitt prestekall. Utdrag av
kirkebøkene omfatter 73 trykte sider
som gir godt innblikk i hans arbeids -
dager, og gir et klart tidsbilde av hvor-
dan livsforholdene var på den tiden.

Jubileum 1714–2014
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For eksempel står det senhøstes 1718 at
han pga. storm ikke kom seg over til Nes,
da det verken var folk til å ro eller båt å få
leid. – Når ingen kunne/turde ro ham,
tenkte han å ro alene! Da han kom heim,
ringte han sammen og holdt gudstjeneste i
hoved kirken (Viklem) i stedet.

Volqvartz fikk fem barn, hvorav to
døde som ny fødte. Det siste ble døpt 29.
juli 1720, og 17. november samme år ble
det holdt likpreken over presten Marcus
Volqvartz i Viklem kirke.

Han ble 42 år. I tillegg til at han slet
seg ut, ble stadig sterkere nyresteins -
anfall hans bane, akkurat som med
hans eldre diktervenn Petter Dass.

Bernt Gjelvold
Kilder:

Eivind Bremnes

Christianne Undset Svarstad i «På leit

etter liner» 1973

Bilde av forsiden av 1847-utgaven av

«Sjælens Luth»

ØRLAND MENIGHET
Toppetasjen Libra
Postboks 116, 7129 Brekstad

Telefon 72 51 40 00 - 72 51 40 61

kirkekontor@orland.kommune.no

Kontortid: Man.–Fre. 10.00 –14.00

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

PRIVATE TELEFONER:
Ola Garli, sokneprest 908 49 888
Ole Thomas Bientie Reiten, kapellan 922 13 061

Bernt Gjelvold, organist 72 52 15 17

Mary Irene Moen, sekretær 980 42 912

Anne Mari Bye, trosopplæringsleder 480 30 571

Grethe Leding Ringstad, klokker 920 54 978

Mona Fremstad, renholder 909 63 045

Ole Jonny Grande, kirketjener 906 56 789

Cathrine Skaget, kirketj. Storfosna 906 79 672

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

Hanna Sødal, kirkeverge, dagl. leder 72 52 36 82
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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!
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Det arbeides for tiden med mange saker.
Den mest konkrete saken er Julemessa
2014 som blir avholdt lørdag 6. desem-
ber i Kultursenterets store sal. Det har i
år vært en utfordring å skaffe nok gevin-
ster til hovedlotteriet. Opplegget blir som
vanlig. 20 % av netto overskudd vil i år
gå til Det norske Misjonsselskap.

Trosopplæringsleder Anne Mari Bye
melder til Menighetsrådet at trosopp -
læringa går etter planen. Arbeidet med 
diakoniplan, som Oddbjørn Ingebrigtsen
er leder for, vil om noen tid bli fullført
og godkjent av Menighetsrådet. 

Bispevisitasen
22.-24.10 og 
26.10 blir av-
holdt sammen 
med Bjugn. 
Program er 
delvis i boks 
og vil kunn-
gjøres senere. 

Arbeidet med utvidelse av kirkegården
går tregt. Plan for nytt redskapshus på
kirkegården er nå godkjent av Menig -
hetsrådet med noen endringer.

Nytt fra Menighetsrådet

ØRLAND GOSPELKOR
Ørland Gospelkor er et kor i vekst med sangere i
alle aldersgrupper fra ungdommer til pensjonister.
Koret har blant annet vunnet en korslagkonkurran-
se, og har medlemmer fra Bjugn og Ørland.
Ørland og Bjugn vil i tiden fremover få en stor
befolkningsvekst i forbindelse med etablering av 
industri og ny kampflybase, og det er i den forbindelse viktig med et variert kulturelt
tilbud også til nye innflyttere. Koret  øver i Ørland kirke hver tirsdag kl. 18.00– 19.45.
Vi ønsker alle velkommen til å være med i koret!

Ørland Gospelkor skal i november arrangere seminar og
konsert sammen med Jardar Johansen, kjent vokalist og
dirigent fra Tromsø. De fleste kjenner han som dirigent for
Gospel Compagniet, ledende vokalist i «Team Jørn» fra
Korslaget og fra «Beat for Beat». Han har også gjort tre
programmer for NRK i serien «Under åpen himmel»

Jardar Johansen er også godt kjent for sine julekonserter i
den nordlige landsdelen.
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Våger du gå på de innskytelser Gud
legger i hjertet ditt? Det kan gi deg en
spennende hverdag, og et styrket tros-
liv både for deg selv og andre. Det
medfører nok dog å måtte gå litt uten-
for komfortsonen sin noen ganger.
Men du får ofte være et medmennes-
ke, og gi velsignelser til andre.

Det trenger ikke være de store ting Gud
minner deg om å gjøre. Det kan være å
gi en klem, sende en blomst, invitere
noen på middag … Men nettopp det,
kan være dagens oppmuntring for noen
som trenger det.

For en god del år siden nå, var en
bekjent av min mann på jobb, en helt
vanlig dag. I lunsjpausen satte han seg
ned med nista si. Men som han også
hadde for vane, hadde han fellesskap
med Gud i pausen sin. Han opplevde å
få en tilskyndelse – å dra utover til oss,
for å gi meg en hilsen fra Gud.

Hva tenkte han der og da? Han kjen-
te ikke meg, og hadde aldri vært på
besøk til oss. Han ville faktisk bare få
tid til å levere sin hilsen i døra, før han
måtte dra tilbake på jobb. Kanskje var
han spent på om han ville bli oppfattet
som en tulling?

Hva gjorde han? Han valgte å dra til
oss. Han forklarte sitt ærend, ga meg en
god, varm klem og sa: «Gud elsker
deg.» Så dro han.

Hva betydde det for meg?
Alt, der og da. Denne episoden utgjor-
de faktisk forskjellen på hvor vidt jeg
fortsatt ville tilhøre Gud eller ikke. Jeg
hadde over lengre tid strevd med mitt
trosliv. Kvelden i forveien hadde jeg i
fullt alvor og fortvilelse spurt Gud :
«Er du ikke glad i meg lenger?»

Når jeg blir i tvil om jeg skal gjøre
noe med tilskyndelser jeg får angående
andre – fordi jeg er redd for å dumme
meg ut, tenker jeg tilbake på denne
hendelsen. Jeg sier til meg selv: «Så
fremt det du kjenner på, er å si eller
gjøre noe positivt for andre, så skal du
gjøre det. Din egen stolthet får komme
i annen rekke. Gå for det!»

Gud bruker deg om du vil bli brukt.
Det kan utgjøre hele forskjellen for den
du møter. – Så «Gå i fred, og tjen
Herren med glede.»

Anja Hovde

Andakten
GÅ FOR DET!
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Ole Thomas ble innsatt som kapellan
i Ørland og Bjugn søndag 14.septem-
ber i Hegvik kirke. Familien har nå
bodd her et par måneder og både Ole
Thomas og Ellen Sara og de to barna
Samuel på fire og Elle Stina på to
har rukket å «bo seg inn» i kapellan-
boligen i Botngård. 

Å sette seg inn i forholdene i to preste-
gjeld i to noe ulike kommuner er ingen
lett øvelse. Både Ole Thomas og resten
av familien har hatt en travel tid.
Samtidig med dette har Ellen Sara
startet arbeid på ungdomsskolen på
Ørland. For at vi i Ørland skal bli litt
bedre kjent med den nye kapellanen,
har vi møtt han på kontoret i en travel
hverdag. Temaet for samtalen var helt
enkelt: «Fortell litt om deg selv».

Oppvekst på Time 
og studier i Oslo
Når noen nevner Time på Jæren, vil
nok for manges tanker gå til Arne
Garborg. Det er i nærheten av
Garborgs heimplass at Ole Thomas er
vokst opp, nærmere bestemt på det
lille tettstedet Undheim. Her bodde
han til han var 18 år og hadde fullført
videregående. Rønningen folkehøg -
skole på Kjelsås var neste stopp i unge
Reitens liv. Her gikk han på bandlinja
og jobbet med trommer som instru-
ment. Nå skjønner vi at musikk er en

viktig del av livet til Ole Thomas. Det
var for øvrig på Rønningen at han traff
Ellen Sara. Etter folkehøgskole ble det
både musikk og bibelfag på studiet
Musikk, menighet og ledelse på
Høgskolen i Staffeldts gate i Oslo.
Dette studiet tar tre år og her var det
piano som var instrumentet. For men-
nesker som skal arbeide i menigheter
og har musikktalent og musikkinteres-
se, må dette studiet være midt i blin-
ken. På slutten av studiet på høgskolen
ble Ole Thomas student ved på
Menighetsfakultetet og tok fatt på den
omfattende og lange presteutdan-
nelsen. Som ferdig utdannet prest ble
det aktuelt å finne en ledig preste -
stilling.  

Ole Thomas Bientie Reiten - ny kapellan i Ørland!
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Valget falt på Ørland/Bjugn
Det var ingen tilfeldighet at familien
Bientie Reiten vendte blikket mot
Fosen. I 2010 hadde Ole Thomas vært
vikarprest her. Møtet med menighetene
var positivt og da kapellanstillingen
ble lyst ut, falt det naturlig å søke seg
hit. Å være prest handler i stor grad
om å kunne møte mennesker i alle
aldre både i glede og i sorg. Det er
mye man kan finne ut ved å lese om
andres erfaringer, men det aller nød-
vendigste er å skaffe seg sine egne
erfaringer gjennom arbeid hvor forhol-
det til andre mennesker står sentralt.
Ole Thomas forteller at han har vært
vikarprest på Senja og hatt sin praksis-
periode i prestestudiet på Bryne. Da
familien bodde på Grønland i Oslo, var
han ansvarlig for arbeidet  i en barne-

klubb som menigheten drev. På slutten
av studiet hadde han det han kaller et
friår. Dette året arbeidet han ved Sjø -
mannskirken på Grand Canaria. Det er
stor og mangslungen aktivitet her, da
det er mange nordmenn som bor i
området store deler av året og mange
norske turister som er innom kirka.
Ola Thomas arbeidet som «ettåring»
ved kirka. Å arbeide som ettåring inne-
bærer liten lønn, mye arbeid og masse
erfaring med å arbeide sammen med
og med mennesker.

Det er bra her!
På spørsmål om han trives her, svarer
den nye kapellanen at han trives godt
her og at han tror at han også kommer
til å gjøre det. Den første tida har vært
temmelig travel. Til sammen er det
mange medarbeidere i Ørland og
Bjugn. En nytilsatt kapellan skal bli
kjent med mange mennesker og gjøre
seg kjent med mange nye forhold.
Dette synes han har vært både spen-
nende og utfordrende. Omgivelser er
ikke bare personer og saker. Ole
Thomas understreker at han synes at
Fosennaturen er kjempefin og at
Ørlandet byr på mange naturinntrykk
som ligner på dem man får når man
bor på Jæren. Det er også et positivt
trekk ved arbeidssituasjonen at avstan-
dene er forholdsvis korte. Man kom-
mer dit man skal på kort tid og slipper
å bruke opp store deler av arbeidstiden
på reiser til og fra. Men, understreker



Ole Thomas, det er 
den brede kontakten
med menneskene som
bor her, som er og blir
det aller viktigste i
kapellanstillingen. 

Som vi har sett, har 
Ole Thomas arbeidet 
i mange og ulike
sammenhenger hvor
kontakt med mennesker
har vært det viktigste.
Slik erfaring er viktig 
å ha med seg i bagasjen
uansett hvor man skal
være prest. På velkomstsamlingen i
Kongsvoll forsamlingshus sa Tormod
Olden: «Du viste omsorg da du var her
som vikar for fire år siden. Og du har
ikke blitt dårligere til å være en av oss,
når du nå er kommet til bake». Det er
gode ord å ta med seg i startgropa for
arbeidet som kapellan. 

Vi ønsker Ole Thomas lykke til i
arbeidet hos oss og blant oss og håper
at hele familien finner seg godt til rette
og at framtiden bringer mange positive
opplevelser i møte med natur og men-
nesker på Fosen generelt og på
Ørlandet spesielt! 

Oddbjørn Ingebrigtsen
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Avgangsklasse 7A fra
Opphaug skole i 1963

Jentene gikk et år på Ørland
Framhaldsskole og Bernt
gikk et år på Ørland Stats -
realskole før konfirmasjonen
i 1964.

F.v. Inger Margrethe Kleven
Grøntvedt, Birgith Wallum
Ellefsen, Bernt Gjelvold,
Aud Elisabeth Rian Hansen
og Astrid Kjeldsberg Eik.

Klassekamerater fra 1963
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og
stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper,
med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår
Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet. Åp. 7, 9-10

Velkommen til kirke!

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

Takkoffer til Institutt for sjelesorg

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

Konfirmantpresentasjon.
Takkoffer til TV-aksjonen

26. oktober - 20. s. i treenighetstiden - Luk 13,22–30 - Er det få som blir frelst?
Ørland kirke kl. 11.00 Felles visitasgudstjeneste for Bjugn og Ørland ved

biskop Tor Singsaas, prost Brita Hardeberg med
flere. Ørland Sangforening deltar. Nattverd.
Samling med visitasforedrag på Ørland Kultur-
 senter etter gudstjenesten. 
Takkoffer til Det norske Misjonsselskap

1. november - Lørdag
Ørland kirke kl. 11.00 Dåps- og babysanggudstjeneste ved prestevikar

Petter Skansen og Eva Garli.

2. november - Allehelgensdag - Matt 5,1–12 - Saligprisningene
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved prestevikar Petter Skansen.

Musikk. Takkoffer til Ørland Blomsterfond.



9. november - 22. s. i treenighetstiden - Matt 12,33–37  Treet og fruktene og tungen
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Nattverd.

Takkoffer til Kirkens SOS i Trøndelag

Ørland stasjonskapell kl. 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Einar Norbakken.
Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen.

16. nov. - 23. s. i treenighetstiden - Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen
Ingen gudstjeneste i Ørland. Se Bjugn.

23. november - Domssøndag/Kristi kongedag - Matt 25,31–46 - Dommen
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bientie

Reiten. Nattverd. 
Takkoffer til Kristent Interkulturelt arbeid

30. november - 1. s. i adventstiden - Luk 4,16–22a - Jesus står frem i Nasaret
Ørland kirke kl. 11.00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli og 

trosoppl. leder Anne Mari Bye. 10-åringer deltar.
Takkoffer til Misjonsalliansen

Storfosna kirke kl. 18.00 Lysmesse ved sokneprest Ola Garli og flere.
Kirkekaffe. Takkoffer til Lys til verden 

7. desember - 2 s. i adventstiden - Luk 21,27–36 - Guds rike er nær, våk og be
Ørland kirke kl. 16.00 Lysmesse ved kapellan Ole Thomas Bientie Reiten

og konfirmantene. Takkoffer til Lys til verden

14. desember - 3 s. i adventstiden - Luk 3,7–18 - Frukt som svarer til omvendelsen
Ørland stasjonskapell kl. 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai.

Nattverd. Kirkekaffe. Alle velkommen.

Ørland kirke kl. 20.00 Julekonsert
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INFORMASJON

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

Aktiviteter i menigheten

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

Bilder fra «Småbarnstrall» 
(1 til 3-åringer) - og utdeling
av «Min kirkebok» til 4-åringene.


