
I en kirke midt i byen har vi kommet sammen. 
Med oss har vi liv og bønn som venter på et Amen.
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� REDAKSJONELT �
Krybben, korset og håpet

Så vidt vites handler alle religioner om noe vi vet og om veldig mye vi ikke vet. Vitenskapelig
virksomhet handler om det vi vet og utforskingen av det som er ukjent for oss. Viten skapene
forsøker å erobre nytt ukjent «land» for kunnskapen om verden rundt oss. Medisinsk forsk-
ning forsøker, og lykkes heldigvis også med, å utforske og å få bukt med sykdommer, som i
utgangspunktet er dødelig. Astrofysikken legger stadig ny kunnskap om en del av universet
til den kunnskap som finnes fra før. Slik kunne vi fortsette å ramse opp vitenskap etter
vitenskap innenfor det vi kaller de empiriske eller erfarings-vitenskapene. De aller fleste er
enig i at den menneskelige tilværelse inneholder mer enn det som kartlegges og forklares
vitenskapelig. Finnes det noe bak universet? Fantes det noe før universet ble til? Slike
spørsmål er det helt usannsynlig at vitenskapene kan svare på. Noen er riktig nok av den
oppfatning at det likevel er mulig.

Albert Einstein, mannen bak relativitetsteorien, hadde en klar oppfatning av forholdet mellom
vitenskap og religion. Han sa for eksempel dette: «Jeg er ikke ateist. Spørsmålet er for stort
for våre begrensede sinn. Vi befinner oss i samme posisjon som et lite barn som kommer inn i
et enormt bibliotek fullt av bøker på mange språk. Barnet vet at noen må ha skrevet disse
bøkene. Det vet ikke hvordan. Det forstår ikke språkene de er skrevet på. Barnet aner en
gåtefull orden disse bøkene er oppstilt på, men vet ikke hva den består i. Det synes jeg er den
holdning selv det mest intelligente menneske bør innta overfor Gud. Vi ser at universet er for-
underlig ordnet og overholder visse lover, men forstår bare dunkelt disse lovene.»

Vi vet at Jesus ble født i Betlehem og at han omkring 30 år senere ble dømt til døden og kors-
festet. Vi tror at han forkynte Guds rike og gjennom sin død ga menneskene et håp om et liv
etter døden. Krybben i Betlehem og korset på Golgata benektes sjelden, men om det han for-
kynte når inn til den enkelte, er avhengig av tro. Den er avhengig av min og din evne til å tro.
Jeg har sagt det før og jeg gjentar det nå: Troen er ingen menneskelig prestasjon. Troen er
gave som vi får, hvis vi er villig til å ta den imot. Svein Ellingsen beskriver troen som gave i
en salme om tro og liv:

Vi rekker våre hender frem som tomme skåler.
Kom til oss Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv.

Din nådes skaperverk skal skje i tomme hender.
O Gud, all godhets giver: Kom, ta bolig i vår fattigdom!

Vi i redaksjonen ønsker dere alle en god og velsignet juletid!

Oddbjørn Ingebrigtsen
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LØKDAG ØRLAND KIRKE 2016
Vi beklager at det ble lite tulipanløker på
løkdagen 2016. Dette skyldes at vi satt
igjen med et stort overskudd på løk i
2015, og reduserte derfor antallet 2016.
Men vi kommer sterkere tilbake! Med
ønske om ei riktig god jul og ett godt nytt
år! 
Hilsen Ørland Blomsterfond

LYSESTUMPER BLIR NYE LYS
Gjenbruk er tingen! På Knausen
Lysstøperi, Melhus, blir gamle lysstumper
til nye lys, laget av ulønna medarbeidere.
Inntektene går til Det Norske Misjons -
selskaps verdensvide arbeid. Ørland kirke-
kontor tar imot lysestumper for levering til
Knausen Lysstøperi.

JULETREFESTEN
Vi har ikke Misjonshuset lenger, så derfor
gleder vi oss til å arrangere årets juletre-
fest på aktivitetssenteret på sykehjemmet 

lørdag den 7. januar kl 15.00. Håper
mange ønsker å komme også i år.
Arrangementet vil bli like flott som før,
bare med litt andre rammer.
Velkommen! 

«SJØMANNSKIRKE»
«Sjømannskirke» på kirkekontoret er
kommet for å bli. Det vil bli et fast
arrangement i 2017 også.

Første sjømannskirke i 2017 vil bli
annonsert i Fosnafolket på nyåret.

Andakt, jule tre gang, bevertning og
julespill.

Passer for alle aldre - Velkommen!

Arr.: Ørland menighetsråd

Sykehjemmet 
lørdag 7. jan. kl. 1500-1700

Juletrefest



side   4 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

«Kirka vårres» betyr at kirka er for alle!
May Slettan er Ørland menighets
trosopplærer.
Hvor lang tid tar det før man blir ørlen-
ding når man ikke er født her? May
Slettan kom hit i 1991 og må ha krav på
å kalle seg ørlending etter så mange år. 

May kom hit som lærer på Opphaug
skole etter endt lærerutdanning på
Elverum. På Ørland har hun arbeidet i
skolen i flere år, men det er likevel
gjennom både frivillig og lønnet arbeid
i menighten vi kjenner henne best. I til-
legg har hun også arbeidet på sykehjem-
met. Etter å ha vikariert som trosopplæ-
rer en tid, ble hun ansatt fra oktober i år.

Fra Østerdalen til Ørland
Tolga er en liten kommune i Østerdalen 
i Hedmark. Liten i folketall, men stor i
utstrekning. Til sammenlikning kan opp-
lyses at Ørland er på omkring 74 km2,
mens Tolga er på 1123. Da May med
familie kom til Brekstad med båten, 
var det for å arbeide i skolen. Hun har
jobbet på både Opphaug, Grande, Stor -
fosna og Kråkvåg. Familien var så inn-
forstått med at det blåste på Ørlandet, 
at da orkanen feide over sjø og land 1.
nyttårsdag 1992, oppfattet de at dette
var en ordinær storm på disse trakter.
Det skal dog sies at de ikke bodde på et
veldig utsatt område i kommunen.
«Ørland i vinden» er et treffende slag -
ord for kommunen med hensyn til

været, i tillegg til at det har dobbelt
bunn. May forteller at hun aldri har hatt
noe problem å finne seg sosialt nettverk
hverken på Elverum, i Oslo eller da hun
kom til Ørland. Hennes strategi har vært
å ta kontakt med den lokale menigheten
og delta i frivillig arbeid der. Gjennom
arbeid med søndagsskolebarn og konfir-
manter er det lett å bli kjent med men-
nesker som bor på stedet.

Kateketutdanning og trosopplærer
Etter at hun kom til Ørland tok May
kateketutdanning og var klar til å vikari-
ere som kateket, når anledningen bød
seg i 1999. Fra 2006 til 2008 arbeidet
hun som trosopplærer i Ørland og
Bjugn. Stillingen ble etablert for å drive
trosopplæringsprogrammet «Størst av
alt». Dette var Den norske kirkes store
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satsing på trosopplæring av barn og
unge. Her ble det utviklet en rekke akti-
viteter for de yngste aldergruppene.
«Kirka vårres» med overnatting i kirka
for 10-åringer, var et av prosjektene.
Familie-arbeid knyttet opp mot flysta-
sjonen i og stasjonskapellet og arbeid
med 6-åringer i fokus var andre prosjek-
ter fra denne perioden. Alt dette var
spennende nybrottsarbeid.

Trosopplærer i Ørland
En kan ikke si at den nytilsatte trosopp-
læreren er akkurat uerfaren. Hun har jo
gjort et pionerarbeid på et tidligere tids-
punkt. Rik på erfaring som hun er, med
både lærerutdanning og kateketutdan-
ning som utgangspunkt, er det bare tid
som stillingsandel som setter grenser.
Målgruppene for trosopplæringen er
alle aldersgrupper fra 0 til 18 år. May
forteller om en rekke tiltak for flere av
aldersgruppene. For de aller, aller yng-
ste starter det med babysang og senere
småbarnstrall. Så går det slag i slag med
utdeling av kirkebøker, overnatting i

kirka og konfirmantarbeid.Det er viktig
å starte med de aller yngste for å følge
dem etter hvert som de blir eldre. May
mener at det er viktig at kirka bruker
arenaer som allerede finnes i arbeidet
med trosopplæring. Det er veldig viktig
at så mange som mulig kan bli invol-
vert. Dette vil føre til at flere og flere
deltar i de aktivitetene som menigheten
driver.

Det kan ikke understrekes nok og ofte
nok at kirka skal ha en så lav terskel at
alle skal kunne delta i alle aktiviteter
som menigheten står for. Det er
gjennom involvering fra store og små 
at «Kirka Vårres» gjelder hele menighe-
ten!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Julekonsert
Ørland kirke

11. desember kl 2000
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Diakonen deler
Wow, dette året har jammen gått fort.
Det føles som om jeg begynte i går,
samtidig som det føles som om jeg har
fått jobbe og bo her på Fosen lenge.
Det har vært et innholdsrikt år med
mange ulike møtepunkt. Jeg har blant
annet vært med på gudstjenester, tros-
opplæringsarbeid, helsesenteret og
ungdomstreff. 

Ungdomstreffet har vært ett av mine
viktigste prosjekter dette året. Jeg syn-
tes jeg var viktig å få startet noe for
ungdommene fordi jeg ønsket å gi dem
et trygt sted hvor de kan være seg selv
og ha fellesskap med hverandre. Et sted
uten prestasjons jag, krav om å være
noe og klare noe, et sted å bare være til.
Jeg ønsker også å gi rom for at ungdom
som kanskje ønsker å snakke med meg
eller en annen voksen, skal få mulighet
til dette.

Det andre prosjektet som har vært svært
viktig dette året var å få skrevet og fer-
digstilt en plan for diakoni i menigheten
vår. Derfor kan jeg med glede nå si at
sammen med et fabelaktig diakoniut-
valg så har vi i november presentert 
og fått godkjent en plan for diakoni i
Ørland menighet. Denne planen har jeg
lyst til å dele med dere. Diakoniplanen
skal dekke diakonale utfordringer og
fokusområder i hele menigheten vår.
Den vil derfor bli tatt opp jevnlig i dia-

koniutvalget slik at vi alltid har en rele-
vant og oppdatert diakoniplan i møte
med vårt samfunn som er i stadig
endring. Siden planen er helt ny så vil
det også ta litt tid å integrere og etablere
alle tiltakene som står beskrevet. 

Vi har fokusert på å gi samlingspunkter
for inkluderende fellesskap, nestekjær-
lighet, vern om skaperverket og kamp
for rettferdighet. Dette håper vi å oppnå
gjennom blant annet ungdomstreff,
messe for fremsnakking og diakoniens
dag. Vi har sjømannskirka, besøk på
helsesenter, kvinnenes internasjonale
bønnedag og skaperverkets dager. Alle
disse, og flere samlingspunkter, håper 
vi vil være med å gi mennesker trygge
rom for samtale, refleksjon og felles-
skap. På samme måte som den barm-
hjertige samaritan hjalp den ranede og
nedslåtte mannen som lå langs veien. 
Så ønsker vi å gjøre det samme. Vi vil
strekke ut våre hender og hjerter til alle
dem rundt oss og være gode medmen-
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nesker gjennom en inkluderende plan. 

Mitt mål som diakoniarbeider og vår
visjon med diakoniplanen er at mennes-
ker skal føle seg sett, hørt og verdsatt
for den de er gjennom inkluderende fel-
lesskap. 

Diakoniplanen vil bli tilgjengelig i sin
helhet på hjemmesiden vår nå i desem-
ber.

Ønsker dere alle en fin juletid og gleder
meg til å se dere på nyåret.

Larisa

Festeavgiften
Festeavgiften er en avgift 
som betales av ansvarlig 
fester for hver enkelt grav.
Taksten bestemmes ved at 
kirkelig fellesråd foreslår 
en sum til kommunestyret.
Kommunestyret vedtar så 
taksten.

Som med alt annet, så må
også denne taksten justeres
med jevne mellomrom.
Forslaget til takst ved årets
budsjettbehandling for 2017
fra Ørland kirkelige fellesråd er kr 200,-
per år, som betales hvert tiende år, etter
at perioden med fri grav er over etter 20
år. Denne taksten ligger noe under
landsgjennomsnittet. Rådet ønsker alli-
kevel ikke å gå høyere opp, da det er en
stor bevissthet om at det er en del som
ønsker å beholde festeransvaret, også på
eldre graver. Og da kan det bli mange
graver å betale for. Samtidig kan det
også være på sin plass å tenke over om
man ønsker å beholde gamle graver.

Snakk gjerne med andre i familien om
hvilke løsninger man ønsker. Kanskje
det er tid for å slette enkelte graver man
ikke har anledning til å stelle, eller man
kan også inngå avtaler om stell av grav
gjennom for eksempel blomsterfondet.
Ta kontakt med kirkekontoret om du
ønsker å snakke om dette.

Kirkevergen
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Ørlendingene viser fram gjemte skatter
i form av dåpskjoler, bibler og hus -
postiller. 

I 2017 er det 500 år siden Martin
Luther slo opp sine 95 teser på kirke -
døra i Wittenberg. Det som denne hand-
ling satte i gang, fikk enorm betydning
for mange forhold i Europa. Det blir
arrangert 500-årsmarkeringer i mange
land. Her på Ørland har Reformasjons -
prosjektet pågått i flere år som en del av
historieplattformen til Kultursenteret 
i samarbeid med Ørland menighet. Det 
er planlagt en rekke aktiviteter i jubi-
leumsåret 2017. Dåpskjoleutstilling er
et av dem. Gunnhild Tettli er gallerist på
kultursenteret og ansvarlig for utstilling-
en.

Utstillingen på «Galleri Hans» 
Gunnhild forteller at det er ørlandssam-
funnet som står i sentrum for utstilling-
en i og med at det er gjenstander som
har vært i bruk her, som skal vises frem.
Det skal bli en utstilling som for det
første omfatter dåpsdrakter som  dåps-
kjoler, luer, trøyer, lindebånd og andre
tekstiler anvendt i forbindelse med dåp.
For det andre skal utstillingen omfatte
bibler, huspostiller og salme bøker.

Avhengig av bygdefolkets hjelp
Gunnhild understreker at en er helt
avhengig av hjelp fra ørlendingene for
at denne utstillingen skal bli en realitet.
Utstillingen vil i all hovedsak omfatte

gjenstander som i dag befinner seg i
heimene i kommunen. Det er altså
snakk om velvillig utlån av dåpsklær 
og bøker som har vært brukt i tidligere
generasjoner eller gjennom generasjo-
ner. Gunnhild understreker at alle gjen-
stander som stilles ut blir plassert i
montere, og at det ikke skal herske tvil
om sikkerheten. 

Lån av gjenstandene
Utstillingen er planlagt å stå fra tidlig i
mars til påske 2017. Gjenstandene, som
i denne omgang er interessante for
utstillingen, må ha vært i bruk før 1900.
Jo eldre gjenstandene er, jo mer interes-
sante er de. En gammel dåpskjole, en
gammel huspostill er verdifull i seg selv,
men alle gjenstander som har vært i
bruk ei tid, har også en historie med
seg. Historien eller fortellingen, som

DÅPSDRAKTER • UTSTILLING 2017
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kan knyttes til gjenstanden, er kanskje
like interessant som selve gjenstanden.
Det er viktig at den også kommer fra.
Hvem var nå de som leste i bibelen og
de som ble døpt i denne dåpskjolen? 
Gunnhild ber om at de som kan tenke
seg å låne ut til denne utstillingen tar
kontakt med henne på Kultursenteret

og/eller på telefon 995 01 528.

Vi ønsker lykke til og ser fram mot en
fantastisk utstilling!

Oddbjørn Ingebrigtsen 

MINNELUND
Vi har fått ny Minnelund på Ørlandet.
Det er et sted hvor man gravlegger
sine kjære uten å ha en egen minne-
stein.

Jeg oppfordrer dere til å ta en tur å 
se på den nye kirkegården etter hvert
som den nå begynner å ta form. 

Minnelunden har fått en flott bauta
hvor navneplatene skal festes på. 
Dette blir også et fint og verdig om -
råde hvor det blir mulig å sette seg 
ned på en benk om man ønsker det. 

På minnelunden er det kun mulig 
med urnegraver. For å finansiere en
minnelund, er det en engangsavgift 
per grav på kr 10.000,-. Det skal 
finansiere både bauta, ferdiggraverte
navneplater, stell og vedlikehold i 20
år. Deretter vil det trolig bli krav om
festeavgift som vanlig. Det er det til
enhver tid sittende fellesråd som
bestemmer dette.

Kirkevergen

Den fyrste song

Den fyrste song eg høyra fekk,

var mor sin song ved vogga;

dei mjuke ord til hjarta gjekk,

dei kunde gråten stogga

Dei sulla meg so underleg,

so stilt og mjukt te sova;

dei synte meg ein fager veg

opp frå vår vesle stova

Den vegen ser eg enno tidt,

når eg fær auga kvila;

der stend ein engel, smiler blidt,

som berre ei kan smila

Og når eg sliten trøytnar av

i strid mot alt som veilar,

eg høyrer stilt frå mor si grav

den song som all ting heilar

Per Sivle
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FAGER KVELDSSOL SMILER
Tekst: A. H. Hoffmann von Fallersleben/Peter Hognestad

Musikk: C. H. Rinck  

Min salme

Denne sangen er minner fra skoledagene, da dagen begynte med Fadervår, 
og ble avsluttet med det første verset av denne salmen. Den gang pugget vi
salmevers og derfor husker jeg teksten til alle de fire versene den dag i dag.
Gode minner!

Jeg utfordrer Bjørg Irene Dahl. 

Ragnhild Alette Grøntvedt

Fager kveldsol smiler,

over heimen ned,

jord og himmel kviler

stilt i heilag fred.

Berre bekken brusar

frå det bratte fjell.

Høyr, kor sterkt det susar

i den stille kveld.

Ingen kveld kan læra

bekken fred og ro,

ingen klokke bera

honom kvilebod.

Så mitt hjarta stundar

bankande i barm,

til eg eingong blundar

i Guds faderarm.
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Alle forfatterne er 7-8 år gamle.

– Man kan kalle Gud for hva man vil.
Man kan kalle ham Kristus, Festus eller
Herre-Jesus.

– Josef ble far til Jesus Kristiansen i en
grisebinge uten at noen visste om det.
Først visste han det ikke selv engang. 
Til slutt fikk han vite det av en engel
som tilfeldigvis fløy forbi. På den måten
begynte den oppvoksende slekt å vise
seg. 

– Og de måtte bare spise korn, for de
hadde ikke noe annet. Dessuten hadde
ikke dyr det bedre enn mennesker på den
tiden.

– De vise menn så en stor stjerne som de
fulgte etter. Til slutt kom de frem til
Jesus, som den gang bare var et vanlig
barn. Så ga de Jesus røyk og myrra.

– Det er mange i himmelen: Alle de som
er døde er der, pluss Gud og Jesus og
Den dårlige Ånde.

Juleberetninger fra barnemunn

Nå er den hellige time

vi står i stjerneskinn,

og hører klokkene kime

nå ringes julen inn.

Englene synger høyt i kor,

synger om fred på vår jord,

verden var aldri helt forlatt,

en stjerne skinner i natt

En nyfødt kjærlighet sover,

nå er guds himmel nær,

vår lange vandring er over,

stjernen har stanset her.

Englene synger høyt i kor,

synger om fred på vår jord,

verden var aldri helt forlatt,

en stjerne skinner i natt

Se himmelen ligger og hviler,

på jordens gule strå.

Vi står rundt krybben og smiler,

for vi er fremme nå.

Her kan vi drømme om den fred,

som vi skal eie en gang,

for dette barn har himmelen med

og jorden fylles med sang.

EN STJERNE SKINNER I NATT
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Tittelen på denne spalta kan få nokre
av lesarane av Ørland menighetsblad
til å rødme – av stigande blodtrykk. To
enkle ord, du og eg. På nynorsk. Skal
presten no skriva på nynorsk?

Ja, eg tenkte det. I sommar trykte eg
«liker» på facebooksida til Noregs
Mållag, og fekk straks ein faktura i
posten – og eg melde meg inn. Men eg
veit at nynorsk kan provosera enkelte
så mykje at dei kastar heile bladet i
søppelkassa. Andre les gjerne nynorsk,
men let seg irritere og ristar på hovu-
det når dei finn dårleg språk. Mens
atter andre har ei meir nysgjerrig til-
nærming, ler litt av soknepresten sitt
forsøk, og trekk på skuldrene.

Med denne innleiinga har eg teke deg
med inn i temaet for dei komande arti-
klane i Ørland menighetsblad under
overskrifta «Du og eg – Samliv i
Ørland».

Samliv er utfordrande; det kan vera
både helsebringande og det kan inn-
imellom gje deg høgt blodtrykk.
Mange kastar heile prosjektet på båten,
medan andre strevar i høge bylgjer og
slit, men held ut. Og nokre par siglar
tilsynelatande i stille sjø dag og natt.
For fleire år sidan tok eg ei kortare
utdanning i familierådgjeving. Eg fekk

godkjenning som kursleiar på PREP-
kurs (Samlivssenteret, Modum) og
hadde, før eg vart sokneprest i Ørland,
ein liten samlivsskule som jamnleg tok
imot folk til «skulegang».

Det faglege grunnlaget for det eg heldt
på med, fann eg i det ein kan kalla
«smartmarriage»-rørsla i USA. Eit av
poenga til denne rådgjevingsretninga
er at samliv kan lærast. Rådgjevinga er
konkret og inneheld kunnskapsbaserte
foredrag, øvingar og «triks» som skal
fremja eit godt samliv.

Det er noko av dette eg ynskjer å dela
med lesarane av menighetsbladet
(nokre stader brukar ein «kyrkjeblad»,
men eg held fast på «menighetsblad»
etter som det er det det heiter i Ørland)
i tida framover. 

Dr. John M. Gottman gav i 1999 ut ei
bok om sju prinsipp som får samliv til
å fungera. Boka er nyleg omsett til
norsk med tittelen: «Hemmeligheten
bak et lykkelig parforhold».

Noko av det Gottman er mest kjend
for, er at han som ein del av forskninga
på samliv, oppretta eit laboratorium der
ektepar var påmontert blodtrykksappa-
rat , og studert gjennom videokamera
og mikrofonar. Ut frå observasjonane

DU OG EG. – SAMLIV I ØRLAND
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kunne Gottman på førehand seia kven
av ektepara som kom til å gå frå kvar-
andre og kven som kom til å halda
saman. Gottman ønska svar på spørs-
målet: Kvifor er det så vanskeleg å
leva saman? Og ikkje minst ville for-
skarane finne ut korleis ein kunne hjel-
pe folk til å førebyggja problem.

I boka si skriv Gottman at det er over-
raskande enkle ting som skal til for at
eit samliv skal fungera. Lykkelege par
er ikkje smartare eller rikare enn
andre. Dei har ikkje større innsikt i sin
eigen psyke. Men i det daglege har dei
funne fram til eit samspel som gjer at
dei negative tankane og kjenslene dei
har for kvarandre (og som alle par
har), ikkje veks seg sterkare enn dei
positive. Når partnaren spør om noko,

er svaret «ja, og …» i staden for «ja,
men …). Dei kan smila til kvarandre,
vera nysgjerrige og overberande mot
kvarandre. Med ei slik innstilling legg
ein grunnlaget for eit langvarig kjær-
leiksforhold.

Så, kjære lesar; menighetsbladet for
Ørland har med dette fått si eiga sam-
livsspalte

Samliv i Ørland
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I

DU EG
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Fjorårets Fosengave gikk til å bygge
brønner i Malawi gjennom Malawi
Foundation. De som var i kultursentrets
store sal i fjor, fikk et grundig oriente-
ring om hvordan det gjøres.

Orienteringen ga også innsikt i hva det
gjør med de små lokalesamfunnene, når
de får rent vann. Livskvaliteten forbedres
radikalt. Det frigjøres tid til lekselesing
og annet viktig arbeid. Fjorårets aksjon
resulterte i 22 brønner, som nå bærer
skilt med Fosengavens navn. Brønnene
er  utover landsbygda i Malawi. 

Det er alt fra 100, til ca 1000 mennes-
ker per brønn som får rent vann gjennom
disse prosjektene. Men det mest vanlige
er at en landsby på rundt 300 som forsy-
nes, slik som tilfellet er med Hårberg
skoles «brønn» i Chimdupata. Og når vi
ser den gamle vannkilden, forstår vi at
hverdagen blir både enklere og mer hygi-
enisk gjennom disse prosjektene. Et av
Fosengavens viktigste mål er å skape tro
på at det nytter å gjøre noe og at og nær-
het til gjennomføringen av prosjektene er
viktig, har vi bestemt at vi vil være med
å bygge flere brønner! 

Vi vet at pengene når
frem og at verden blir
et bedre sted for
ALLE som får rent
vann. Barn og voksne
ute på landsbygdene i
Malawi er verdige
mottakere av også
årets Fosengave.

Så vil du være med å bidra, koster det i
snitt 35 kr for å gi rent vann til noen
resten av livet. Eller kanskje du vil gå
sammen med noen andre og få til din
egen brønn? Da kan du også få ditt navn
på brønnen, slik som bildet av Hårberg
skoles brønn viser. Livet er fullt av
muligheter! Det er både vårt privilegium
og vårt ansvar å hjelpe der vi kan. Ingen
kan hjelpe alle! Men alle kan hjelpe
noen!
Årets julegave til noen som trenger det
er slik:
Rent vann til 1 person kr 35,-
Rent vann til 10 personer 350,-
Rent vann til 100 personer 3500,-
En hel brønn til en landsby 10.000,-

Fosengavens kto.nr: 1822.59.78081

Med ønske om ei rik førjulstid.
Geir Yngve Hovde

FOSENGAVEN 2016 - FLERE BRØNNER I MALAWI

Vannhenting før
brønnen kom.



� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
09.10.2016 - Klæbu
Lea Moe Kjendlie 

15.10.2016 - Ørland stasjonskapell
Johannes Bottenvik-Hartmann

30.10.2016 
Sanna Mandal Stavnes
Bjørn Jakob Hoøen

30.10.2016 - Jøssund
Allan Olai Lian

12.11.2016
Oskar Støkkan-Glesnes
Oliver Støkkan-Glesnes
Adrian Hansen-Oksvold
Milian Hoøen
Mikael Alstad

DØDE

Berntine Johanne Mathisen
f. 19.01.32, d. 27.08.16

Asbjørg Kristine Skaret
f. 03.04.25, d. 13.10.16

Kjellaug Ratdal
f. 02.08.29, d.16.10.16

Ruth Hovde
f. 21.07.25, d. 21.10.16

Kåre Normann Erikstad
f. 07.02.22, d. 28.10.16

Margit Tellesbø Lund
f. 09.08.29, d. 11.11.16
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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:

Asbjørg Kristine Skaret

Ruth Hovde
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Tid for tradisjoner

Jeg er ny som feltprest, ikke bare på
Ørland, men ny i tjenesten. Jeg var fer-
dig utdannet i juni og begynte å jobbe
på stasjonen 8. november. På mange
måter vil jeg si at det var lurt å begyn-
ne nå, for siden det er snart jul, får jeg
et kræsj-kurs i Luftforsvarets kultur og
juletradisjoner.

På mange måter føles det som jeg skal
feire advent i et annet land. Før jeg
begynte å studere, jobbet jeg som
1.åring for Det Norske Misjonsselskap i
en menighet i London. Der opplevde jeg
også helt andre tradisjoner, og hva man
gledet seg til, ved advent og julefeiring-
en. Vi fyller enhver juleavslutning med
mandariner, grøt, gløgg og pepperkaker.
I England er det Mincepies, de gleder
seg til. En slags kake som de spiser i
advent, servert varm eller kald, som
selvfølgelig er laget av søt butterdeig
med sukker-strøssel, fylt med en slags
rosin og sviskekompott med masse suk-
ker i. 

I dette nye landet jeg er kommet til,
Ørlandet og Luftforsvaret, så er de store
festene før jul. Det er ikke bare jule-
bord, men også St. Barbara feiring, jule-
avslutning, ofte med kirkeparade eller
gudstjeneste, og beercall. Alle disse fes-
tene er fulle av tradisjoner som man
bare må stupe frimodig ut i, og håpe

man kommer velskinnet gjennom, uten
for mange fadeser eller feiltrinn.

Tradisjoner og ritualer knyttet til familie
og sosialt liv, blir ekstra synlige for oss i
jula. Og det er ofte vanskelig å forklare
hvorfor vi har dem, eller hva de betyr.
Vi bare gjør slik vi alltid har gjort, og
skal man forstå, så er det bare å henge
seg på.  Enhver familie, ethvert sted har
sine særegenheter i jula. Det er både
spennende og utfordrende. Det er
mange forventninger knyttet til jule -
feiring og hvordan den blir, hjemme,
alene, eller borte fra familie. Enten det
er hos svigers, eller som vaktsoldat på
den mest forblåste posten på flystasjo-
nen. Noen ganger blir vi tvunget ut i
tradisjoner og ritualer vi ikke liker.
Noen ganger gjør tradisjonene at det er

Feltpresten
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ekstra tydelig at ingenting er som før,
og vil aldri bli det igjen heller.
Tradisjonene er med på å gjøre det eller
de som mangler ekstra synlige. 

Men vi trenger våre tradisjoner og ritu-
aler. De er med på å skape mening for
oss, slik at vi kan samles om noe. Noen
ganger har vi godt av å utfordre oss til å
prøve nye ting, og tenke: «Ok, så ble
det slik denne gangen.» Eller: «Så gjør
de sånn her, da får jeg være med på
det.» Andre ganger igjen, må man kan-
skje revurdere de ritualene og tradisjo-
nene man er med på. Det er ikke alt
som er gode tradisjoner, eller nødven-
dig. Men vi må holde fast på ritualene
og tradisjonene som er bra, og som gjør
oss godt. De skaper fellesskap, og de
forteller noe om hvem vi er, om vår
kultur, våre verdier og hvem vi har noe
til felles med. 

Derfor har jeg tenkt å være med på det
jeg kan av førjulstradisjoner her på sta-
sjonen. Sannsynligvis lærer jeg noe nytt
om luftforsvarskultur, og kanskje lærer
jeg noe nytt om hvilke tradisjoner som
er viktige for meg og gjør meg godt. 

Kristin M. Hogganvik

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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God jul!God jul!

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



Nr. 11-12. 26. årg.Julen 1966.
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Jul 1966

Vi skal atter feire Jesu komme til vår jord.
Hvorfor kom Han? Det vet vel alle som bor
i et kristent land.
Gud elsket menneskene Han hadde skapt,
de måtte ikke, ved Satans renker, gå fortapt.
Etter at menneskene forkastet Hans lov og bud,
sendte Gud - sin Sønn.
All vår brøde tok Han på seg.
Han døde for meg.
Skal vi la dette offer gå oss forbi
Og greie oss med moderne filosofi?
Vi kommer til å fryse - -
når ingen Betlehemsstjerne får varme og lyse.
Skal vi statuskarusellen stoppe litt og tenke -
se utover den vide jord
Hvor sult og nød er stor.
Kanskje vårt høye forbruk vi burde senke -.
Så kunne Jesus - frelseren vår -
i år den største julepakken få.
Adressen er: Hans mange lidende små.

INGA HÅRBERG
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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 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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Kirkemusikken
På siste møtet i menighetsrådet presen-
terte vår kantor Paul André Nilsen
Grande tanker om framtidig arbeid med
kirkemusikken i Ørland Menighet, når
det gjelder arbeidsoppgaver, arrange-
ment og tanker om prosjekter og akti-
viteter framover. Det ble lagt fram fire
konkrete punkter med ønsker om bidrag
fra menighetsrådet: Innkjøp av Elpiano,
opprettelse av utvalg angående ny mes-
semusikk, arbeid med finansiering av et
profesjonelt kulturliv i kirken og utar-
beidelse av en kirkemusikkplan. Det blir
spennende oppgaver i tiden som kom-
mer!

Ny diakoniplan
Ørland menighet har ikke hatt plan for
det diakonale arbeidet. Grunnen til dette
er helt enkelt den at menigheten ikke
har hatt diakon. De diakonale oppga-
vene som menigheten har hatt ressurser
til, er blitt utført av ansatte og frivillige i
menigheten. Etter at Larisa M Ross ble
ansatt som diakoniarbeider og det ble
oppnevnt diakoniutvalg, har der det blitt
arbeidet med en plan for det diakonale
arbeidet eller omsorgsarbeidet i menig-
heten. På siste møtet i menighetsrådet
ble planen godkjent. Nå gjelder det å ta
fatt på iverksettelsen av planen. Dette
krever både økonomi, personell og fri-
villig innsats. Vi kommer tilbake til pla-
nen i et senere nummer av menighets-
bladet.

Budsjett for 2017
Menighetsrådets budsjett handler om de
aktiviteter som menighetsrådet står for
gjennom året. Det handler ikke om lønn
til ansatte og drift av bygninger og kir-
kegård. Midlene til menighetsrådets
virksomhet kommer fra julemesse,
ofringer etc. Når det gjelder utgivelsen
av menighetsbladet, som er en temmelig
stor utgiftspost, blir det finansiert ved
gaver på innlagt giro og annonseinntek-
ter. Vi har bare et menighetsråd i vår
kommune. Derfor er menighetsrådet
også kirkelig fellesråd. Det er fellesrå-
det som er ansvarlig for lønninger, byg-
ninger og kirkegårdsdrift. Midlene her
bevilges over det kommunale budsjettet.
Som all annen kommunal økonomi, er
også disse bevilgningene fra kommunen
år om annet i knappeste laget.
Menighetens budsjett bog budsjettfors-
laget overfor kommunen ble enstemmig
vedtatt.

Oddbjørn Ingebrigtsen

Nytt fra Menighetsrådet
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«La ikke hjertet bli grepet av angst.
Tro på Gud og tro på meg! I min Fars
hus er det mange rom. Var det ikke
slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går
og vil gjøre i stand et sted for dere? Og
når jeg har gått og gjort i stand et sted
for dere, vil jeg komme tilbake og ta
dere til meg, så dere skal være der jeg
er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Joh
14,1-4

Hvordan skal vi møte frykten? Jesus
møter oss i adventstiden med disse
ordene: «La ikke hjertet bli grepet av
angst. Tro på Gud og tro på meg.»

Ordene leder tanken til julenatten. Vi
har sett dem for oss mange ganger:
Gjeterne i den stille natten blir for-
skrekket av en engel som var omkran-
set av lyset fra Herrens herlighet. De
ble overveldet av redsel, står det, og det
kan neppe ha vært lett å følge engelens
ord til trøst: «Frykt ikke». 

I følge psykologer reagerer de aller
fleste mennesker på frykt med forvir-
ring. Planlegging og rasjonelle tanker
kobles bort; det tar for mye tid og ener-
gi. Dessverre overtar et litt mer primi-

tivt område av hjernen, som har lite
erfaring med nødsituasjoner, og derfor
sender de fleste mennesker ut i helt
irrasjonelle handlinger.

La ikke hjertet bli grepet av angst, sier
Jesus til disiplene like før han feiret
siste påskemåltid med dem. Rådet han
gir, kan vi ha god bruk for. Men lett er
det ikke. Bare noen dager senere ser
Jesus ned på menneskeheten fra korset
og sier: «Tilgi dem, for de vet ikke hva
de gjør». Og det er sant. Vi er forvirre-
de. Vi ødelegger skaperverket, vi er
grådige og egoistiske. Kanskje er det
frykten som driver oss. 

Men Gud vil ikke at vi skal være
forvirret. Han sier: «Stol på meg!»
Gjeterne på Betlehemsmarken fikk en
konkret oppgave til hjelp mot forvir-
ringen: «Jeg forkynner en stor glede»,
sa engelen. De ble oppfordret til å gå til
stallen for å finne Frelseren i krybben. 

Så går også vi med langsomme skritt
mot julefeiringen. Gjennom advent er
vi invitert til å dele forventningen om
han som stadig kommer i julens evan-
gelium, i ord og sakrament. Guds Sønn
deler menneskelivet med oss, og han

Juleandakten
preses Helga Haugland Byfuglien

Veien til den store gleden
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viser oss veien til Gud. Guds Sønn kom
til oss for å være sant menneske sam-
men med oss. Han leder oss til ham
som skapte oss. 

«La ikke hjertet bli grepet av angst,
men tro på Gud og tro på meg». Det er
slik han viser oss veien vi skal gå. Han
forkynner at frykten skal vike for glede.
Det er ikke et lettvint livsmestringsråd.
Jesus sier at vi vet veien dit han går. Og
det er sant: I tro vet vi det. Det er
adventens vei. Vi går den i tillit til Guds
nåde som viser oss kjærlighetens vei.
Den går til vår neste. Den går til flykt-
ningen og til den utstøtte. Den går til et
såret skaperverk. Den er bygget av
kjærlighet og tjeneste.

Velsignet jul.

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 911 94 059

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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Hvilke tiltak tilbyr menigheten – og
hva ønsker dere foreldre?

Jeg har hatt den store æren og gleden av
å få være vikar under babysangsamling-
ene i høst. Dette er trosopplæring i
praksis – jeg husker hvordan «de høye
herrer», dvs forskerne og forstå-seg-på-
folkene, som skulle evaluere oppstarten
av «Størst av alt», måtte revurdere sine
forutinntatte holdninger for ti år sida:
«Babysang kunne da ikke regnes som
trosopplæring! Barna må være større
for å «forstå» evangeliet/ kunne delta på
ulike tiltak! Mødre og nyfødte i kirka
kunne vel ikke være noe å satse videre
på ….? osv.» – Og så ble konklusjonen
helt motsatt: Etter å ha observert mor/
far og barn bl.a. i sangen…  
Jeg løfter deg opp, se her –
vi ser på hverandre.
Jeg snurrer deg rundt som i dans,
ja, vi tar oss en vals.
Jeg holder deg nære inntil meg,
jeg kjenner ditt hjerte slå mot meg.
Min lille, fine baby – jeg elsker
deg!
… ble rett og slett Gudsforholdet
mellom Gud som vår Far og oss
mennesker konkretisert gjennom
foreldrenes relasjon til barnet.
Derfor ble babysangen et grunnele-
ment som forskerne anbefalte til
alle menigheter.

Jeg henviser til nettsida vår for fullsten-
dig oversikt 0-18 år – og vi vil gjerne
ha tilbakemeldinger om hva dere mener
fungerer og ikke (av 400 invitasjoner til
«Småbarnstrall» kom 4 påmeldinger).

NB: Vi har kun gateadresser i vårt
medlemsregister. Fint om dere som vil
benytte dere av våre ulike aktiviteter/
tiltak gir oss postboksnr.

Trosopplærer May

Trosopplæreren

Godt med krabbepause
etter obligatorisk 

program!
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Julemessa
Flotte gevinster, vakker sang, god mat
og godt salg. Det er julemesse, det!
Også i år var det mange som bidro både i
forberedelsene og på selve dagen. Tusen
takk for innsatsen! Og uten folk som
kommer innom, hadde det ikke blitt noe
julemesse. Messa innbrakte totalt vel
100.000 kroner! I år hadde vi besøk av
misjonskonsulent Ingeborg Meslo Ulvin
fra Det norske misjonsselskap. Hun delte
tanker og inntrykk fra arbeidet, og hadde
også med seg varer for salg. Deler av
inntekten av julemessa går nettopp til det
arbeidet. Menighetens eget gospelkor ga
oss igjen en flott opplevelse for øret, og
sokneprest Ola Garli delte tanker med
oss. Tusen takk! 

TREKNING AV HOVEDLOTTERIET
1. Dyne og pute fra Mascot: nr 1715 Janne Glørstad
2. Damegenser fra Oddny Rædergård: nr 1271 Fam Eigil Gifstad
3. Maleri fra Toril Oksvold: nr 2076 Stai
4. Adventsløper fra Kari Mathisen: nr 2619 Anne Lise Lund
5. Fiskestang fra Dalebakken Maskin: nr 2654 Svein Torp
6. Duk: nr 963 Oddbjørn Ingebrigtsen
7. Engel: nr 691 Toril Reitan 
8. Håndkle + krem/ såper fra Sverre Pettersen: nr 562 Martha Stormo
9. Matte fra Ørland Fargehandel: nr 1242 Judit Hoøen
10. Synsprøve fra Skogstad Ur & Optikk: nr 512 Lisbeth Utstrand
11. Sendingskurv fra Solvang gård: nr 398 Agnes Pettersen
12. Gulrot/ potet fra Karl Johan Dahl: nr 2597 Emil Ansgar Vik
13. Boka «Storm» fra May Slettan: nr 1246 Klock
14. Nisse fra Svein Sagfjæra: nr 1508 Bente Aune
15. Speil fra Sverre Pettersen: nr 142 Gabriel Kristensen
16. Sengeteppe fra Coop byggmix: nr 1847 Terje Halvorsen
17. Gulrot/ potet fra Karl Johan Dahl: nr 274 Aud Helen Røstad
18. Dukke: nr 152 Dagny Zeiner Hovde
19. Gulrot/potet fra Karl Johan Dahl: nr 1940 Mary Skipperø
20. Skrujernsett fra Ørland Fargehandel: nr 1959 Agnes og Kjell Sundli

Maria og Inger –
 gode hjelpere

under julemessa

Ørland Gospelkor
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående
over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De
gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet
ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og
myrra. Matt. 2, 9-11

Velkommen til kirke!

Søndag 11. desember - 3.s. i adv.tiden - Matt 11,2–11 - Jesus og Johannes
Ørland kirke. kl. 20:00 Julekonsert. Andakt ved  Ola Garli.

Lørdag 24. desember - Julaften - Luk 2,1–20 - Jesus blir født
Storfosna kirke. kl. 10:30 Familiegudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.  

Ørland Helsesenter. kl. 13:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Ørland kirke. kl. 14:00 Familiegudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai
Ørland Barne- og Ungdomskorps spiller.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Ørland kirke. kl. 16:00 Familiegudstjeneste ved sokneprest Ola Garli 
Sang ved Donaji Reksterberg.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 25. desember - Juledag - Joh 1,1–14 - Ordet ble menneske
Ørland kirke. kl. 12:00 Høytidsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Sang ved Ørland sangforening
Takkoffer til Ørland menighet.

Lørdag 31. desember - Nyttårsaften - Luk 13,6–9 - Fikentreet som ikke bar frukt
Ørland kirke. kl. 18:00 Kveldssamling ved sokneprest Ola Garli. 

Musikk og dikt.

Lørdag 7. januar - Matt 2,1–12 - Vismennene hyller Jesus
Ørland Helsesenter. kl. 15:00 Juletrefest. Andakt ved sokneprest Ola Garli. Julespill.



Søndag 8. januar - Kristi åpenbaringsdag - Matt 2,1–12- Vismennene hyller Jesus
Ørland stasjonskap. kl. 17:00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai. 

Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 15. januar - 2. s. i åpenbaringstiden - Matt 3,13–17 - Jesus blir døpt
Ørland kirke. kl. 19:00 Gudstjeneste med jazztoner ved sokneprest Ola Garli,

kantor Paul Andre Nilsen Grande og fl.

Søndag 22. januar - 3. s. i åpenbaringstiden 
Ingen gudstjeneste.

Søndag 29. januar - 4. s. i åpenbaringstiden - Luk 18,35–43 - Den blinde ved Jeriko
Ørland kirke. kl. 11:00 Familiegudstjeneste ved Ola Garli og trosopplærer

May Slettan. Tårnagenter. Nattverd.

Søndag 5. februar - 5. s. i åpenb.tiden - Mark 2,1–12 - Jesus og den lamme mannen
Ørland stasjonskap. kl. 17:00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai. 

Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 12. februar - Såmannssøndagen - Luk 8,4–15 - Såmannen og jordsmonnet
Ørland kirke. kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Lørdag 18. februar - Kristi forkl.dag - Matt 17,1–9 - Disiplene får se Jesu herlighet
Storfosna kirke. kl. 13:30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli 

Nattverd. Musikkinnslag. Merk dag og tid.

Søndag 26. februar - Sønd. før faste - Joh 17,20–26 - Så kjærligheten kan være i dem
Ørland kirke. kl. 11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.  Nattverd.

Søndag 5. mars - 1.s. i fastetiden - Matt 4,1–11 - Jesus blir fristet
Ørland stasjonskap. kl. 11:00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai. 

Nattverd. Kirkekaffe.

Lørdag 11. mars - 2.s. i fastetiden - Matt 15,21–28 - Den kanaaneiske kvinnen
Ørland kirke. kl. 11:00 Dåpsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Søndag 12. mars - 2.s. i faste - Matt 15,21–28 Den kanaaneiske kvinnen
Ørland kirke. kl. 11:00 Livsgledegudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Tilrettelagt gudstjeneste. Samarbeid med Ørland 
sykehjem. Alle velkommen.

Forbehold om trykkfeil og endringer.
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B-blad

INFORMASJON

Nykirkegården tar form

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

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

God jul!

Menighetsrådet på
befaring 9. novem-
ber.  Anleggs -
perioden er i
sluttfasen og
monumentet på
gravlunden er på
plass!

Den ny-anlagte delen av
kirke gården tar form!


