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� REDAKSJONELT �
August!

Så er vi igjen kommet til august måned. Snart ligger sommeren bak oss og høsten står for
døren. Mange av oss opplever at sommeren er så kort, så kort. Den har en tendens til å
være over før man vet ordet av det. Den opplevde tiden er ikke slik som på kalenderen
eller på klokka. I vonde tider i livet kan minutter «oppleves lange som år», mens tid fylt
av glede går så fort, så fort. Sommeren er for de fleste av oss nordboere den årstid vi set-
ter høyest. Mange av oss fylles med vemod når sommeren går mot slutten. Dikteren Einar
Skjæraasen skrev et dikt om august. Det starter slik :

August er det mykeste myke jeg kjenner,
denne skjelvende streng mellom sommer og høst,
denne dugg av avskjed i mine hender.

August er likevel ikke bare avskjed med noe som vi har satt pris på. August er også star-
ten på noe nytt. Vi tar fatt på ny frisk etter en sommer hvor vi har samlet krefter. Mye som
var tungt og slitsomt før sommeren ser lettere ut nå! I alt opplever ca 50 000 seksåringer
sin aller første skoledag i august. Og mange, mange tusen småbarn begynner i barneha-
gen. Slik sett er august også forventningens måned framfor alle. Forventningen om at
framtida vil bringe noe godt, noe fint! Når forventningene har en positiv «farge» er det
håpet vi snakker om. Hvis livet vårt fylles med håpløshet, vil livet bli temmelig uutholde-
lig for oss. Derfor er det viktig å ta vare på gode minner og forvalte dem som en ressurs
som vi også tar med oss inn i dager og måneder som kommer. La oss ikke la framtida
overskygges av bekymringer om det som eventuelt kan komme! Det finnes utallige sitater
om bekymringer. Her er to av dem:

Den kjente forfatteren Morris West har sagt: Hvis du bruker livet på å engste deg for stor-
men, får du aldri anledning til å nyte solskinnet.

I det 6. kapitlet i Matteus-evangeliet sier Jesus etter at han har lært disiplene hvordan de
skal be Herrens bønn: Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen
skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

Å ikke bekymre seg for morgendagen er en krevende øvelse for de fleste av oss. Jesus ord
handler ikke bare om en oppfordring til det, men en grunnfast overbevisning om at vi skal
ha tillit til Gud i våre liv i hverdagen!

La oss holde håpet høyt i sol og sommer i høst, vinter og vår! 
Oddbjørn Ingebrigtsen



Ny sokneprest i Bjugn
Vår kjære kapellan Ole Thomas Bientie
Reiten har sagt ja til stillingen som  
sokneprest i Bjugn. Der starter han på
nyåret. Prosessen med utlysing av
kapellanstillinga er i gang, og vi håper
på ny ansettelse i løpet av høsten.

Kirkevergen
Hanna Sødal sluttet som kirkeverge 
29. juli etter å ha vært i stillingen siden
januar 1999. Karen Lervik Stai, som 
nå er kirkeverge i Bjugn, er ansatt 
som ny kirkeverge og starter på Ørland
1. september. Vi ønsker henne hjertelig
velkommen.

Åpen kirke
Takk til dere som har vært kirkeverter
for åpen kirke også i år. Besøkstallet
har vært varierende, men vi ønsker å 
ha dette tilbudet både til de som er på
besøk og de som bor her.

4-åringene
Neste trosopplæringssamling for barn
blir når 4-åringene får sin kirkebok-
Dette er planlagt til høsttakkefestguds-
tjenesten 11. september. 

Dere vil få brev i posten når det 
nærmer seg!

Sjømannskirke
Sjømannskirka går sin gang, og vil i
høst være torsdagene 29. september,
27. oktober og 24. november.

Velkommen!

Bibelgruppe i Ørland kirke
Bibelgruppesamlingene i fortsetter i
kirka på torsdager i partallsuker kl. 20-
21.30. Oppstartdato i høst er torsdag
25. august

Opplegget:
Vi starter med litt kveldsmat og lar 
praten gå. Deretter konsentrerer vi oss
om kommende søndags bibeltekster. 
Til slutt ber vi (stille eller høyt) for
aktuelle saker. 

I utgangspunktet kan det oppleves som
å måtte over en høy terskel for å starte i
ei bibelgruppe, men her kan alle delta
med «seg selv» og sine meninger. 

Alle er hjertelig velkommen.
Vi vil gjerne ha med nye deltakere!

AV INNHOLDET:

Kirkeverge Hanna . . . . . . . . . . . . s. 4–6

Nykantoren! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 12–14

Nytt fra Menighetsrådet s. 15

Hjem og kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 16–17

Andakten ...................... s. 21

Vandregudstjeneste. . . . . . . . . . s. 23–25

Gudstjenesteliste. . . . . . . . . . . . . . . . s. 26-27
�
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Kirkeloven av 1997 innebar blant annet
at det økonomiske ansvaret for driften
av kirker og kirkegårder ble overført
fra kommunen til kirkelig fellesråd.
Dette førte til at mange kommuner
ansatte kirkeverge i full stilling. Tittelen
kirkeverge og noen av funksjonene var
slett ikke ny. Allerede i Frostatingsloven
fra omkring 1200 er ombudsmann for
kirkegårdene nevnt. Hanna Sødal
startet i jobben som kirkeverge for
Ørland 1. januar 1999. 

Stort ansvar 
Hanna sier at kirkevergestillingen er
både utfordrende og spennende i og
med at kirkevergen har ansvaret for
både økonomi, personalforvaltning og

ansvar for drift og forvaltning av kir-
kene og kirkegårdene. Kirkevergen er
administrativ leder av staben ved kirke-
kontoret og administrativ leder for
menighetsrådet og for menighetsrådet
som kirkelig fellesråd. Kirkevergen
møter ofte innbyggere i kommunen.
Den første man treffer på kirkekontoret,
er kirkevergen om det gjelder dåp, vig-
sel eller annet ærend. Når noen er gått
bort, er det kirkevergen de pårørende
henvender seg til for å bestemme når
begravelsen skal være og hvor graven
skal ligge på kirkegården. Det er egent-
lig ingen standard utdanning for kirke-
verger. Hanna har solid bakgrunn både
faglig og erfaringsmessig. Hun har
lærerskoleutdanning og kristendoms-
kunnskap grunnfag. I tillegg har hun
utdanning som kateket og kirkelig
administrativ utdanning, altså adjunkt

Et spennende, variert og utfordrende yrke!
Kirkeverge Hanna blir pensjonist
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med opprykk. Stillingen krever at man
har innsikt i budsjettering, regnskaps-
førsel, lover og regler for personalfor-
valtning, bygningstekniske spørsmål,
arealplanlegging og mye mer. Inn til
slutten av 1970-tallet var det slik at det
satt en prest i Ørland prestegård med en
sekretær i 20% stilling. Det administra-
tive arbeidet gikk i stor grad på bekost-
ning av prestens egentlige arbeidsopp-
gaver i menigheten. I tillegg var det en
organist og en kirketjener som tok seg
av arbeidet  på kirkegården.  Det var i
1978 at Hanna kom til Ørland som kate-
ket med ansvar for undervisningen i
menigheten. Da fikk hun kontor i Yrjars -
hall, det daværende kommunehuset i
Ørland.

Et variert yrkesliv
Hanna er født og oppvokst på Egg -
kleiva i Skaun kommune. Hun har to
søstre og to brødre. I likhet med sin far
Johan, gikk også Hanna på lærerskolen

på Levanger. Før det var det et års
lærerjobb på Titran i Frøya kommune.
Hun var ferdig utdannet lærer i 1977.
Etter studiet i kristendomskunnskap i
Bergen  ble det ansettelse som kateket i
Ørland. Denne stillingen hadde hun
fram til 1990. Det ble en del hundre
konfirmanter etter hvert! I løpet av
kateketperioden hadde hun permisjon
for å være styrer på Phillipshaugen leir-
sted i Øksendal. Dette var et leirsted
som ble drevet av Det Norske Misjons -
selskap. Nye utfordringer ventet Hanna
og fra 1990 til 1997 arbeidet hun som
informasjonskonsulent for Kirkens
Nødhjelp, med ansvar for regionen fra
Dovre til Svalbard, før hun igjen
bestyrte Phillipshaugen i et år.

Gravkart på EDB
Å få orden på gravkart med videre på
Ørland kirkegård var en stor og priori-
tert oppgave for den ferske kirkevergen
i 1999. Hanna forteller at det første hun

Avskjedsfest for Hanna Sødal den 24. juli 2016
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gjorde var å får registrert GPS-koordi-
natene på de ulike feltene på kirke -
gården. Det har vært svært arbeids -
krevende å få orden på gravkartene og 
å  få alle gravene registrert på EDB. 
En nøyaktig registrering har betydning
både når etterkommere skal finne igjen
graver og ikke minst for administrering
av festeavgiften. Fra 1999 og til nå har
arbeidsinnsats gått med til utviklingen
av kirkeverge-stillingen i Ørland til det
den er i dag. Innholdet i stillingen defi-
neres vel så mye gjennom praksis som i
instrukser på papir. Her har Hanna gjort
en stor innsats som framtidige kirke -
verger kan høste fruktene av.

Et Ørland i endring
Hanna har vært en av innbyggerne i
Ørland i snart 40 år. Det betyr at hun
har sett utviklingen i dette samfunnet i
langt mer enn det vi kaller en «manns-
alder». Hanna sier at utviklingen i den
kirkelige sektoren har vært omfattende
fra 1978 og til nå. Nå er det en stab
med kirkeverge, sokneprest, kapellan,
kantor og diakon, (delt med Bjugn),
sekretær, trosopplærer, klokker og kir-
kegårdsarbeider. Det dreier seg fortsatt
om flere delstillinger, men utviklingen
har likevel vært formidabel. 

Ørlandssamfunnet er i stor grad et sam-
funn som preges av impulser fra ulike
kulturer. Dette skyldes blant annet akti-
viteten på Ørland flystasjon. Det har
vært gjort mye fra kommunens side når
det gjelder kulturelle tilbud og tilbud

for barn og unge. Her peker Hanna
både på kulturskolen og på Ung dom -
mens hus.  Før var det mange kristelige
foreninger som arbeidet jevnt og trutt,
men nedgangen her meldte seg lenge
før 1978. I dag blir bedehusene og
Misjonshuset solgt. På den annen side
er det ikke så vanskelig å få frivillige
med på en innsats for arbeidet i menig-
heten. Dette gjelder både kirkeverter til
gudstjenester, innsats på julemessa, i
trosopplæringsarbeidet og andre akti-
viteter. Menigheten er avhengig av fri-
villig innsats og det er alltid plass til
flere. Her er nettverket til kirkevergen
og andre ansatte av uvurderlig betyd-
ning.

Hva nå Hanna?
På et slikt spørsmål svarer Hanna at
hun nå faktisk kan få tid til å gjøre det
hun har lyst til. Hun har slett ingen pla-
ner om å flytte fra Ørland. Det har ikke
blitt mye tid til hobbyer i alle disse
årene, men nå kan det lage seg slik
også. Dessuten har hun lyst til å reise
mer. «Og så kan det tenkes at jeg kan
gjøre en frivillig innsats», sier Hanna
avslutningsvis.

Vi ønsker Hanna lykke til i alle år fram-
over!

Oddbjørn Ingebrigtsen
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I første del av artikkelen om at Ørland
sykehjem skal bli «Livsgledesykehjem»
fortalte vi om starten på denne proses-
sen 7. april. I tillegg understreket vi
betydningen av frivillig innsats fra
lokalsamfunnet ved for eksempel konfir-
manter og frivillige organisasjoner. Nå
har vi møtt livssynsgruppa på syke-
hjemmet. De ga oss tid midt i et møte
en mandag i juni.

Hva kreves for sertifisering?
Sertifiseringen kommer ikke av seg
selv. Det er et krevende prosjekt for alle

ansatte på sykehjemmet. Det er Livs -
gledegruppa som er pådriver i proses-
sen. Gruppa omfatter i alt 10 personer
som i det daglige ivaretar ulike funksjo-
ner ved sykehjemmet. Tilsynslegen for
sykehjemmet er også medlem av grup-
pa. «Det er spesielt og positivt», under-
streker enhetsleder Karen Lund Rasch
Aune. I samtalen med gruppa kommer
det fram at prosessen er godt i gang.
Kulturen på Ørland sykehjem er etter
hvert blitt utviklet til en endringsvenn-
lig kultur. En slik utvikling er aldri
smertefri, men når man lykkes med det,

Veien mot Livsgledesertifisering
Målbevisst arbeid på Ørland sykehjem

Fra venstre: ass. avdelingsleder Vivian Paulsen, kjøkkensjef Roger Næss, livsgledekonsulent
Tone Beistad, enhetsleder Karen Lund Rasch Aune og hjelpepleier Rigmor Flatnes.
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er gevinsten på arbeidsmiljøsiden stor. 
I alt jobbes det med å oppfylle ni livs-
gledekriterier. En del av kriteriene er
oppfylt fra før, men flere av dem må
det arbeides noe eller mye med.
Eksempler på kriterier er samarbeid
med skoler og organisasjoner, opphold 
i frisk luft, kontakt med dyr, hyggelige
måltider og god kommunikasjon med
pårørende. Dette er for så vidt kjente
temaer, men det er i mange tilfelle
arbeidsmåtene som er nye og krevende. 

Beboeren i sentrum
Livsgledesykehjem innebærer at det
den enkelte beboer på sykehjemmet
skal oppleve glede i sin egen tilværelse.
Med dette som utgangspunkt, er det

viktig å gjøre seg godt kjent med bebo-
erens livshistorie før han eller hun ble
beboer på sykehjemmet.
Dokumentasjon er viktig. Sammen med
pårørende foretaes det en grundig kart-
legging for å finne ut hva som kan gi
han eller hun mer livsglede i hverda-
gen. Når personalet kjenner livshistori-
en, har man alltid noe å snakke om
både ved stell og i andre situasjoner. Vi
kjenner alle til at det føres journaler
både hos fastlege, på sykehus og på
sykehjem over helsetilstand, behandling
med videre. På livsgledesykehjemmet
føres det også Livsgledejournal med
dokumentasjon av livsgledetiltak for
den enkelte beboer. Siktemålet er at det
ikke bare er beboeren som skal tilpasse

Fra venstre: Gruppeleder Anne Lise Grebstad, tilsynslege Ingvar Berg, gruppeleder Aase
Aalberg Andersen, aktivitør Ligaya Bugten og hjelpepleier Britt Øvregaard.



seg rutinene på sykehjemmet, rutiner
omlegges for å gi den enkelte beboer
størst mulig glede over livet i hver -
dagen.

Aktuelle aktiviteter
Under samtalen kommer vi inn på kon-
krete aktiviteter som det arbeides med
for å innfri kravene i kriteriene. Mange
eldre på sykehjem har svekket hukom-
melse. For noen fører dette til nedsatt
livskvalitet og derved nedsatt livsglede.
Kroppen husker mer enn man fra først
av skulle tro. Minne av lukt, som for
eksempel brød som stekes i ovnen eller
kjøttkaker på ei panne, huskes langt
lenger enn navnet på en arbeidskamerat
man hadde en gang. Derfor er det viktig
at beboerne også får luktopplevelse av
ulike slag, både fra kjøkken og ute i
naturen. Selvbestemt meny er et livs-
gledetiltak. En dag kan for eksempel
Ole få bestemme middagsmenyen. I
dag er det Oles middag, en annen dag
Lises middag. En slik medvirkning
oppleves utelukkende som positivt både
blant beboere og ansatte. Kontakt med
dyr skaper glede for alle og ikke minst
for eldre mennesker som har vært vant
med både hester, kyr, hunder og katter
mens de bodde hjemme. Besøk fra sko-
ler og barnehager er et annet fast inn-
slag i hverdagen. Kontakt mellom gene-
rasjonene er positivt for både barn og
gamle. Arbeidet med livsgledesertifise-
ringen vil også føre til at det blir lagt
opp til mer tur og opphold ute.

Arbeid med gevinst
Alle som har arbeidet med organisa-
sjonsutvikling i en eller annen sammen-
heng vet at innføring av nye rutiner kan
være arbeidskrevende på kort eller lang
sikt. På spørsmål om dette, sier gruppa
at prosessen de nå er inne i oppleves
som et positivt skifte. De er alle enige
om at som stab får de arbeidsglede til-
bake og derved et endra bedre arbeids-
miljø.

Vi ønsker Ørland sykehjem lykke til i
arbeidet mot sertifisering som Livs -
gledesykehjem og oppfordrer både
enkeltpersoner og frivillige organisasjo-
ner til å delta i aktiviteter til beste for
både beboerne og personalet!

Oddbjørn Ingebrigtsen
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Dåpen, som Jesus ba læresveinane sine
praktisera, såg dei første kristne som
ein dåp for alle, også for barna. Ein
tenkte ikkje den gongen i kategorien:
barnedåp – vaksendåp. Ikkje i Det
gamle testamente heller kjende ein
denne motsetnaden. Dette ser ein m.a.
av tidspunktet for omskjeringa, dvs.
opptakinga i pakten, som vart gjort da
barnet var berre nokre dagar gamal.
Proselytt-dåpen som jødane praktiserte
seinare, galdt også barna. Slik vart
synet hos dei kristne den gongen prega
av ein klår tradisjon. Og Meistaren
sjølv sa: «Lat dei små barna komme til
meg».

NT fortel om fem familier som vart
døypte. Ingen ting syner at barna var
unnteke frå denne dåpen.

Kyrkjefedrene såg dåpen som noko
sjølvsagt (Evsebius, Cyprian, Ireneus,
Origenes, Augustin). Augustin segjer at
«kyrkja har alltid praktisert barnedåp ,
den har alltid halde fast på den».

Polykarp vart avretta i 155 og han
segjer at han har tent Herren i 86 år –
det må tyde frå han vart døypt som
barn, og ein kjem da heilt attende til
aposteltida.

Einaste motstander av barnedåpen mil-
lom kyrkjefedrene var Tertullian. Han
kjem inn på saka berre såvidt ein stad i
sine skrifter og segjer då at han ikkje
kan forstå kvifor den «uskuldige alder»
skulle trenge dåp. Men ein skal leggja
merke til at han korkje viser til Bibelen
eller til kyrkjetradisjonen når han segjer
dette. Det er reint rasjonalistiske grun-
nar han legg fram.

Biskop Skard segjer ein stad at det er
så langt frå at Tertullian motprovar bar-
nedåpen, at han tvert om provar den –
han provar at barnedåp er fast tradisjon
på hans tid. Tertullian er no elles ikkje
av dei mest pålitande vitne, for han
ende som kjettar og braut med den
kristne kyrkja.

Nr. 7-8. 26. årg.September - Oktober 1966.

Barnedåpen
like gamal som kristendomen
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Sanning er at i over 1000 år vart det i
det heile ikkje reist nokon tvil om bar-
nedåpen! Resultatet av nyare gransk-
ning på dette omkverve er kort og godt
at barnedåpen er like gamal som kris-
tendomen sjølv, slær den svenske kyr-
kjehistorikaren Bengt Sundkler fast.
Difor vert da også barnedåp praktisert
innan alle kyrkjesamfunna, det gjeld

også Romerkyrkja, den koptiske kyrkja,
den armenske kyrkja. Med full rett spør
biskop Skard om kvar desse kyrkjesam-
funna skulle ha barnedåpen frå, dersom
dei ikkje hadde han frå den sams kjel-
da, apostlane.

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

Ola Garli, sokneprest 908 49 888

Ole Thomas Bientie Reiten, kapellan 922 13 061

Paul-André Nilsen Grande, organist 994 14 466

Larisa Margrethe Ross, diakoniarb. 72 51 40 62

Mary Irene Moen, sekretær 72 51 40 61

Anne Mari Bye, trosopplæringsleder 480 30 571

May Slettan, vikar trosopplæring 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
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Vår nye kantor Paul-André Nilsen
Grande begynte i stillingen 1. juli. For
å bli litt bedre kjent med Paul-André
tok vi en prat med han en formiddag i
juni. Paul-André er 26 år og født og
oppvokst på Nes i Bjugn kommune. Før
den store kommunereformen i 1964 var
Nes egen kommune, men ble altså slått
sammen med Bjugn. Paul-André har
delt noen viktige punkter i livet sitt med
oss og han sier at han gleder seg veldig
seg til å ta fatt på arbeidsoppgavene i
Ørland menighet.

Den må tidlig krøkes … 
Musikken kom på ordenlig inn i livet til
unge Nilsen Grande da han begynte i
Oksvoll skolemusikk i 3. klasse på bar-
neskolen. Her ble det til at han spilte
Ess-tuba. Det var samarbeid mellom
korpset og kulturskolen og på kultur-
skolen lærte han piano av Linda Kolstø
Haavik og ønsket om å spille klassisk
musikk meldte seg snart. Tiden gikk og
nå var Paul-André i ungdomsskolen.
Orgel var et instrument som tiltrakk seg
den unge «musikkstudentens» opp-
merksomhet på et tidlig tidspunkt, men
det var ikke lett å finne en organist som
kunne og ville gi undervisning i orgel-
spill.

På orgelkrakken med Bernt
Etter en del fram og tilbake og litt opp-
læring i pedalspill, ble man enig om å

kontakte Bernt Gjelvold, organist i
Ørland kirke, om spilletimer. Bernt sa
ja med en gang og det ble en en fantas-
tisk opplæring. Mor til Paul André
strikket millioner av masker, mens hun
satt og ventet på at sønnen skulle bli
ferdig med spilletimene i Ørlandskirka.
Mellom Nes og Brekstad er det et drøyt
stykke vei og da er man avhengig av
«privatsjåfør» når man er for ung til å
kjøre selv. Hos Bernt var det ikke bare
spilleferdigheten som stod på dagsorde-
nen. Musikkhistorie var også viktig og
turer til Trondheim på konserter i
Nidarosdomen var et fast innslag.
Etterpå ble det samtale om det som
hadde blitt framført. Fokus var ikke
bare selve framføringen, men det hand-
let også om den musikkhistoriske plas-
seringen av verkene på konserten.

Nykantoren!

FOTO: FOSNA-FOLKET
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Konservatoriet 
Tiden var etter hvert inne for å gå
videre i kirkemusikk-utdanningen, og i
2009 ble Paul André tilbudt studieplass
og tatt opp på Musikk-konservatoriet.
Fra 2002 ble Konservatoriet sammen-
slått med Musikkvitenskapelig institutt
ved NTNU. Kantorutdanning er et
omfattende studium med musikkhisto-
rie, satslære, teologi for kirkemusikere
og andre teoretiske fag, men hovedvek-
ten ligger selvsagt på at kantoren er
utøvende musiker både i kirka og på
andre arenaer. Etter kantoreksamen er
det blitt tid til å ta utdanning i bl.a.
menighetspedagogikk ved Dronning
Mauds Minne Høgskole. Paul André
forteller om flere interessante oppdrag
både som organist og dirigent som en
del av utdanningen, men også oppdrag
utenom utdanningen. Igjennom kirke-
musikkutdannelsen har flere lærere som
Bjørn Moe, Henning Sommerro, Harald
Rise, Terje Bjørklund, Erling With
Aasgard, Jon Skogstad, Odd Johan
Overøye m. flere vært med å forme
musikkforståelsen til Paul-André.

Er det et konsertstykke Paul-André hus-
ker og likte utrolig godt under utdan-
nelsen, var det å dirigere Schubert sin
messe i G-dur, for blandet kor, strykere-
og blåseorkester med trio solistgruppe,
sopran, mezzosopran og bass, som han
ble eksaminert i den fantastiske kirken
Vår Frue kirke i Trondheim. 

Etter et år på kirkemusikk, ble Paul-
André ansatt som kordirigent for
Studenkoret Aks, som er et tverrkirke -
lige blandakor for kristne studenter.
Hovedvekten for dirigentrekruttering til
Studentkoret Aks har vært igjennom
kirkemusikkutdanningen. Øvelsene
foregikk i Strindheim med påfølgende
kveldsmat og en liten andakt på hver
korøvelse. 

Paul-André var også pianist i
Studentenes symfoniorkester perioden
2009/2010.

I 2012 ble han spurt om å overta som
dirigent for KOR-e-Lade. Dette er et
blanda-kor lokalisert til bydelen Lade i
Trondheim. I slutten av juni 2016 holdt
koret konsert i Forsoningskapellet i
Berlin og en konsert hos kunstner-
duoen Elmgrenn und Dragseth i deres
galleristudio, i forbindelse med korets
25-års jubileum.

Høsten 2015, husker Paul-André meget
godt. Da ble Kammerkoret AURUM
som Paul-André sang 1.bass i, Norges -
mestere i Korsang, i regi av Norges
Korforbund. Konkurransen ble holdt i
Olavshallen. 

I Ørland menighet
Paul André setter stor pris på å komme
tilbake til Fosen. Kantorstillingene vok-
ser heller ikke akkurat på trær i dagens
Norge. Han gleder seg til å ta fatt på
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jobben i menigheten og understreker at
det er en ære å videreføre Bernts inn-
sats her. 

Som ny og fersk kantor ønsker han
sterkt å delta i en fornyelse av Kirken.
Det er for eksempel et åpenbart behov
for å forbedre salmesangen i gudstje-
nesten. Mange klager over at det er
ukjente og utfordrende salmer, at melo-
diene ligger for høyt osv. Det handler i
stor grad om at folk flest synger min-
dre enn før. Når man verken synger på
skolen eller heime, hvor skal man lære
å synge da? spør Paul André. Han har
liten eller ingen tro på å etablere et kir-
kekor som forsangere. Derimot har han
tro på salmekvelder for å ta i bruk sal-
mer av nyere dato. 

Et annet grep er å engasjere lærere og
elever ved kulturskolen i gudstjenesten
og å bringe innslag med flere instru-
menter og musikktyper inn i det felles-
skap som gudstjenesten er og skal
være. Når gudstjenesten berikes
gjennom musikken og sangen vil dette
uten tvil også ha en menighetsbyg-
gende effekt! 

Oddbjørn Ingebrigtsen
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Utvalgene 
Det er vanlig at menighetsrådene opp-
retter utvalg for sentrale arbeidsområ-
der. I Ørland menighet er det nå tre
utvalg i arbeid. Vi har gudstjenesteut-
valg, trosopplæringsutvalg og diakoni-
utvalg. Utvalgenes oppgaver er å være
en ressurs for arbeidet i menigheten på
de tre arbeidsområdene. Det er stort
sett medlemmer og varamedlemmer i
menighetsrådet som sitter i disse utval-
gene nå, men det er bra og viktig at
utvalgene får en langt bredere sammen-
setning. Hvis det er noen som for
eksempel har meninger eller ideer som
kan gjøre omsorgsarbeidet (diakonien)
i menigheten bedre, så er det bare å
melde seg på!

Ny kapellan
Kapellan Ole Thomas har sagt ja til
stilling som ny sokneprest i Bjugn. Det
betyr at kapellanstillingen, som vi deler
med Bjugn, blir utlyst i høst og vil bli
besatt så snart det melder seg søkere og
ansettelse har funnet sted. Det er sann-
synlig at vi kommer til å mangle kapel-
lan ei tid når Ole Thomas starter som
sokneprest.

Ny kirkegård og nytt servicebygg
Arbeidet med den nye delen av kirke-
gården og servicebygget er i gang. 
Det er entreprenørfirmaet Norset som
har kirkegården og entreprenørfirmaet
Rædergård som har servicebygget.
Begge deler er planlagt ferdigstilt i
løpet 2016. Dette er regulerings- og
bygningssaker som det av forskjellige
årsaker  har tatt meget lang tid å få
realisert. Derfor er det dobbelt gledelig
at det endelig blir både nytt bygg og ny
kirkegård! 

Oddbjørn Ingebrigtsen

Nytt fra Menighetsrådet
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
29.05.2016
Elvida Grande

12.06.2016 (Ilen kirke)
Live Leifseth Ellingsen

19.06.2016
Emina Lind Dalehamn

26.06.2016
Sanna Eline Danielsen
Tuva-Oline Utstrand Kapstad

03.07.2016
Christian Georg Moen Nilsen

10.07.2016
Frida Samdahl Rønsholm
William Sundli Ytterland

24.07.2016
Troya Bakken Nervik

VIGDE
04.06.2016
Nina Sarheim og 
Hans Jørgen Kristoffersen

25.06.2016
Gerd Jorun Lervik Riksheim og
Even Bæverfjord Riksheim

09.07.2016
Gørill Solbue 
og Ketil Warnes

16.07.2016
Marte Sletvold 
og Trond Hegge

30.07.2016
Anita Indstrand 
og Eirik Snøan
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� HJEM OG KIRKE �
DØDE
Bjørn Mikkelhaug
f.19.02.40, d.26.04.16

Kjellrun Stene Foldahl
f.19.08.23, d.24.05.16

Egil Martinus Røkkum
f.22.06.56, d.27.05.16

Arne Rønne
f.19.10.27, d.01.06.16

Inger Johanne Rønne
f.03.11.23, d.08.07.16

Marta Borg
f.19.04.18, d.11.07.16

Liv Bjørkum Olsen
f.04.12.50, d.21.07.16

Rolf Aune
f.20.04.40, d.27.07.16

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

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

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

KIRKETJENER CATHRINE SKAGET
Storfosna
MOBIL 906 79 672

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

Inger Johanne Rønne

Marta Borg 



Høst     – takketid
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Din lokale strømleverandør

Tlf 72 52 04 20
www.fosenkraft.no

Telefon 04290
www.orland-sparebank.no

lars@advokatsolli.no Libra Shopping - Telefon 72 52 28 00

BREKSTAD HÅRSENTER
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
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INGEN ER SOM DU
Sentermusikken, 2007 - Album: «Men Gud kan»

Min salme

Sang kan være trøst i ei tung tid. Men det kan også spre det glade budskap.
Når det gjelder denne sangen, er det en sang jeg har hørt veldig mye på det
siste året. Jeg har vært gjennom ei tung tid. Denne sangen sier alt om hvor
stort savnet er etter den jeg dessverre mistet så altfor tidlig.

Jeg utfordrer Randi Kristin Berntsen 

Wenche Trogstad Risvik

Ingen er som Du
Ingen når mitt hjerte
slik som Du gjør

Om jeg søker i all evighet, ser jeg:
Ingen er som Du

Ingen er som Du
Ingen når mitt hjerte
slik som Du gjør

Om jeg søker i all evighet, ser jeg:
Ingen er som Du
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Saudi-Arabia var en av ni stater som
avstod fra å vedta menneskerettskon-
vensjonen i 1948, da de ikke kunne
akseptere artikkel 18, der det står at
ethvert menneske har rett til å skifte
tro.

Også i dag er det slik. All annen tro
enn islam, etter sunna-tradisjonen,
inkludert ateisme, er forbudt, og sharia
er grunnlaget for landets lovverk.

Det er 8 – 10 millioner gjestearbeidere
i Saudi-Arabia; 2 millioner av dem er
ikke muslimer. De har lov til å ha sin
tro, men kun privat. Å uttrykke sin tro
offentlig er strengt forbudt. Møter risi-
kerer å bli raidet av myndighetene, med
arrestasjoner og utvisninger fra landet
som følge.

Reaksjonene mot landets innbyggere
som viker fra islam, er imidlertid mye
verre. Sjia-muslimer blir sterkt diskri-
minert, og apostasi, å skifte tro, kan
medføre dødsstraff. Å snakke negativt
om islam ansees som blasfemi.
Saudiere som har et annet livssyn, bør
derfor holde dette hemmelig for å
unngå forfølgelse.

Den mest kjente saken i dag er Raif
Badawi som i 2014 ble dømt til 1000
piskeslag (= dødelig) og 10 år i fengsel
for å ha fornærmet islam med ateistiske
uttalelser på internett. I tillegg til dette
har også hans advokat Waleed Abu al-
Khair, blitt dømt til 15 års fengsels-
straff.

B.G. (kilde: «Stefanus»)                                                                                                    

Saudi-Arabia
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Dette uttrykket stammer fra barneboka
om Ole Brumm av A. A. Millne. Ole
Brumm ble en gang spurt om han ville
ha melk eller honning.  Da svarte han
«ja takk, begge deler». Ole Brumm var
utrolig glad i honning og det virket som
den store krukka aldri ble tom. 

En annen krukke som aldri blir tom var
Sareptas krukke. I en tid med uår fikk
profeten Elia beskjed av Herren om å
gå til Sarepta. En enke der skulle sørge
for ham. Hun hadde en melkrukke som
aldri ble tom. Jettegryter i naturen, lig-
ger dypt under jorden, formet etter
tusenvis av år er fylt til randen av klart,
rent vann og de blir heller aldri tomme.
Dette er grunnvannet. Vi kan sammen-
ligne Gud med en Sareptas krukke og
med store grunnvannskar under jorden.
Guds godhet og kjærlighet er selve kil-
den i vårt kristne liv og det er utrolig
godt å ta til seg næring av det som er
livets kilde. En trenger ikke å være
redd for at kilden skal bli tørke ut. For
Gud gir og gir og gir, slik at livet blir
godt og rikt på alle mulige måter. 

Ta vare på det som Gud vil gi deg hver
dag, lev nær guds kilde og se rikdom-
men som blir gitt deg. Alt dette er bal-
sam for sjelen og kroppen. Ta i mot alt

som er gratis i livet. Gå til den utøm-
melige kilden å få godhet, kjærlighet
og nåde. Gjør som Ole Brumm. Si ja
takk, begge deler. 

Mona Helen Fremstad

Andakten
Ja takk, begge deler!

Kjærlighet fra Gud
springer like ut 
som en kilde klar og ren.
I dens stille bunn,
i dens dype grunn
gjemmes livets edelsten.

Kjærlighet fra Gud
som en yndig brud
kommer smykket til oss ned.
Lukk kun opp din favn,
kom i Jesu navn,
himlen bringer den jo med.

Kjærlighet fra Gud
er det store bud,
er det eneste jeg vet.
Bli i kjærlighet,
og du har Guds fred,
for Gud selv er kjærlighet.

Norsk salmebok 651 
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Som medlem av Norges
største møbelkjede kan
vi gi deg de beste tilbud!

7130 BREKSTAD - TLF. 72 52 42 31/72 52 44 06

• Kraftfôr for ku og gris
• Kornmottak
• Gjødning
• Såkorn/Frø

Vi har produkter fra Fosen, med råvarer fra Fosen, laget av fagfolk i Fosen.

SVERRE
PETTERSENA

S

RØRLEGGERFORRETNING
7140 OPPHAUG - TLF. 72 52 11 65

Alt i sportsutstyr

Tlf. 72 52 43 10

Treverksted Reklame/Kopisenter/Kantine
7160 Bjugn 7130 Brekstad
Tlf. 72 51 65 15 Tlf. 72 51 65 20

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

D A L E B A K K E N

Telefon
72 52 42 25

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

D

HOVDE HØNSERIHOVDE HØNSERI
Ferske egg
Velkommen!

Ferske egg
Velkommen!

Brekstad
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Søndag 24. juli var det vandregudstje-
neste med start ved parkeringsplassen
på Karlsenget og avslutning med natt-
verd i kapellet på Austrått. Her deltok
også Ørland Gospelkor. Det var lagt
opp med flere stopp underveis med
med tekstlesing, salmesang og bønn.
«Alene Gud i himmerik skje lov for all
sin nåde som han har gjort på jorderik
i disse signede dage»! Det var et strå-
lende sommervær over Fosen, og
mellom 40 og 50 hadde funnet veien
til Karlsenget denne søndagen for å
delta i vandringsgudstjeneste.

Olav blir døpt
I 995 ble det født en gutt på Ringerike.
Han fikk navnet Olav. Da han var 12 år
gammel gikk han ombord på et hærskip
første gang. Han dro i viking og skapte
skrekk blant dem han kom til. Men
Olav møtte også nye tanker – en ny tro.
Mens Olav overvintret hos hertug
Rickard II av Normandi i Rouen i 1012
til 1013 tok han kristentroen og lot seg
døpe. Da var han 17 år. Jesus sa: «Gå
derfor ut og gjør alle folkeslag til disi-
pler!»

Olavs følgesvenn
Olavs første følgesvenn var vikingen
Rane. Senere kom andre til. Den viktig-
ste følgesvennen kom etter hvert til å
bli Herren, Jesus Kristus. Olav brøt opp
fra den gamle tro og stolte på Kristus.

Etter at kristendommen kom til Norge
ble mange vannkilder kalt  «Olavs -
kilder» og vannet i dem ble ansett for å
være hellig og derfor gi velsignelse og
styrke. Jesus sa til kvinnen ved brøn-
nen: «Den som drikker dette vannet blir
tørst igjen. Men den som drikker av det
vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste».

«..dø om så det gjelder»
Vår Herre Jesus på kne i Getsemane-
hagen var grepet av angst for det som
skulle komme. Likevel visste han at han
var omsluttet av Guds kjærlighet.
Derfor tømte han den kalken som Gud
ga ham å drikke. Olav så i en drøm at
den oppgaven som Gud hadde lagt
foran ham, kunne koste ham livet. I
Olav den helliges saga forteller Snorre:
Olav syntes han så en høy stige som var
så lang at himmelen åpnet seg. «Jeg var
kommet til øverste trinnet», sa han til
Finn Arnesson. «Du vekte meg». Finn
svarte: «Jeg synes ikke denne drømmen
er så god som du visst synes. Jeg tror
dette varsler om at du skal dø, dersom
det da var noe annet en søvnørske som
kom over deg».

Jesus sa: «Timen er kommet da
Menneskesønnen skal bli herliggjort.
Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Hvis
ikke hvetekornet blir lagt i jorden og
dør, blir det bare det ene kornet. Men
hvis det dør, bærer det rik frukt».

Olavs vei - en vandring mot Austråttborgen
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Olavs mål var å samle Norge under
seg som et kristent land. Stor -
mennene som kjempet mot kongen
og ga Olav banesår på Stiklestad,
forandret mening etter hans død.
Etter hvert ble folket samlet under
korsets merke. Men Guds kirke i
verden er stadig truet av splittelser.
I tillegg står vi foran nye utfor-
dringer ved at kirkene og kirkelige
tradisjoner forlates og ved at forstå-
elsen av Gud og den visdom som er
bygd opp gjennom generasjoner
ikke blir ført videre.

Bønn for kirken
Vi ber for din kirke i verden: La
den være et redskap for fred og for-
soning. Gi oss evne og vilje til
arbeid for fred og forsoning. Gi oss
evne og vilje til å arbeide for fred
og forsoning. Gi oss evne og vilje
til å arbeide for rettferd blant men-
nesker og for vern for skaperverket.

Gud signe vårt dyre fedreland og
lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder samen bu,
som kristne dei kan seg søma!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Det som er presentert her, er utdrag
fra den liturgiske teksten som ble
brukt under vandregudstjenesten

Himlen blåner for vårt øye

jorden grønnes for vår fot.

Bekken risler for vår tørste,

korn og blomst og tre slår rot.

Fuglen spiler sine vinger,

barnet pludrer med sin mor.

Lovet være Han som skapte

drømmen og det første ord

Vinden har sin sti å vandre,

bølgen har sin vei å gå.

Vår og sommer, høst og vinter

skifter i det minste strå.

Gledens tid og sorgens time

har sin bolig i hvert sinn.

Lovet være Han som åpnet 

første le og siste grind.

Fra Hymne av Einar Skjæraasen. 

Norsk salmebok 296
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Vandregudstjeneste
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg

glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot

målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

Fil 3, 13-14

Velkommen til kirke!

Søndag 21. august - 14. søndag i treenighetstiden - Arbeiderane i vingarden
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bentie Reiten.  

Takkoffer til Ørland blomsterfond.

Lørdag 27. august 
Storfosna kirke kl. 14 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Nattverd.

Takkoffer til Kirkeutvalget Storfosna/Kråkvåg.

Søndag 4. september - 16. s. i treenighetstiden - Brød frå himmelen
Ørland stasj.kapell kl. 17 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai. Nattverd.

Søndag 11. september - 17. s. i treenighetstiden
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bentie Reiten

Høsttakkefest. Utdeling av 4-årsbok. 
Takkoffer Kristent til arbeid blant blinde og svaksynte
(KABB)

Søndag 18. september - 18. s. i treenighetstiden - Kvinna som hadde brote ekteskapet
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bentie Reiten. 

Takkoffer til Ørland Menighet

Søndag 25. september - 19. s. i treenighetstiden - Gud skaper verda
Storfosna kirke kl. 10.30 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Takkoffer til Institutt for Sjelesorg
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Søndag 2. oktober - 20. s. i treenighetstiden - Forteljinga om Rut
Ørland stasj.kapell kl. 17 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai. Nattverd.

Søndag 9. oktober - 21. s. i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste i Ørland

Søndag 16. oktober - 22. s. i treenighetstiden - Den miskunnsame samaritanen
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved kapellan Ole Thomas Bentie Reiten.

Nattverd. 
Takkoffer til KFUK/KFUM-speiderne
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INFORMASJON

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

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

Avslutning for kirkeverge Hanna 
Etter vandregudstjenesten den 24. juli arrangerte Menighetsrådet avslutnings-
fest for Hanna i Røstad Ungdomshus. Her var det duket til trivelig lag. 

     


