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Takk gode Gud, for moder Jord,

hun gjør oss ett med alt som gror.

Hun bærer trær og blomster frem

og smykker by og land med dem.

Norsk salmebok 290
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� REDAKSJONELT �
Sannheten?

En gammel jødisk legende forteller om at Sannheten og Løgnen var på tur sammen.
Det var en veldig varm dag. De kom de til et vann og her hadde Sannheten lyst til å
bade, men hadde ikke badetøy med seg. «Det er ikke så nøye,» sa Løgnen. Vi kan
bade uten klær. Det er ingen som ser oss her likevel.
Sannheten kledde av seg og hoppet naken ut i vannet. Løgnen ble igjen på land og

mens Sannheten badet, stjal Løgnen klærne hans og stakk av. Sannheten oppdaget
ikke dette før han kom opp av vannet og oppdaget at klærne var borte.
Fra den dagen av har Sannheten gått naken omkring, mens Løgnen har gått

omkring og kledd seg i Sannhetens klær.

Når Jesus, under forhøret av den romerske landshøvdingen Pontius Pilatus, sier at
han er kommet for å vitne om sannheten, spør landshøvdingen ham: «Hva er sann-
het?». Pilatus var godt kjent med både intriger og løgnaktighet i romersk politikk og
han hadde med sikkerhet lært seg å tvile på mangt av det som i samtida gikk for å
være etablerte sannheter. Uten å bli beskyldt for å overdrive, kan vi hevde at det ikke
er blitt særlig bedre nesten to tusen år senere. Det er virkelig nedslående å måtte fast-
slå at svært mye av det som presenteres som sannheter i det offentlige liv i svært
mange tilfelle nettopp er løgner iført sannhetens klær. Er det uhyrlig å påstå noe
slikt? Er det å ta munnen for full eller å overdrive? Når vi åpner en tilfeldig norsk
avis en tilfeldig dag, vil vi raskt se at politiske partier serverer ulike versjoner av
situasjoner og årsaker til dem på både det ene og det andre samfunnsområdet. Kan
det virkelig være slik at det finnes to sannheter da? Selvsagt ikke! Og det blir ikke
mer sant om ordbruken forsterkes. Å fare med løgn regnes i forholdet mennesker i
mellom for å være negativt. Det må åpenbart gjelde på alle nivå i samfunnet og ikke
bare enkeltmennesker i mellom! Kanskje burde alle, i Lutheråret, ta fram Luthers
forklaring på det 8. budet: «Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyger på vår neste,
ikke sviker ham, baktaler ham eller farer med sladder, men unnskylder ham, taler vel
om ham og tar alt i beste mening». Få kan med handa på hjertet påstå at de alltid har
levd og lever opp til dette, men det bør og skal være en målsetting i privatlivet og i
det offentlige liv i et samfunn som bygger på kristne verdier! 

Oddbjørn Ingebrigtsen
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Åpen kirke
Takk til dere som har vært kirkeverter
for Åpen kirke også i år. Det er flott å
komme innom kirka for å se seg om,
sitte ned eller tenne et lys!

Sjømannskirka i høst
Det blir sjømannskirke også i høst på
disse dagene: 14. september, 26. oktober,
23. november. Velkommen!

Bibelgruppe i Ørland kirke
Bibelgruppesamlingene fortsetter i kirka
på torsdager i partallsuker kl 20.00 til
21.30. 

Ørland Gospelkor
Ørland Gospelkor starter sine øvelser
etter sommeren i uke 34. Gamle og nye
medlemmer er velkommen!

Takster - kirkegårdstjenester
Grav for personer bosatt i kommunen er
gratis i de tjue første årene. For de som
ikke er bosatt i kommunen, men vil grav -
legges der, koster det kr 3 000,-. (evt reg-
ning fra forretter ved kirkelig seremoni
kan komme i tillegg). Dette er ikke feste-
avgift, men dekking av utgifter ved grav-
legging.
Festeavgift for en grav per år, er kr 200,-.
Det blir sendt ut regning på kr 2 000,-
hvert tiende år.
Minnelund med plate for 20 år er 
kr 10 000,-
Minnelund med plate fra utenbygds
for 20 år er kr 13 000,-

Gravstellavtaler

AV INNHOLDET:

Feltpresten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 4–5

Prostens spalte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 8–9

Nytt fra Menighetsrådet s. 11

Diakonen deler . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 13

Andakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 15

Kirkegården . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 21

Gudstjenesteliste. . . . . . . . . . . . . . . . s. 22–23
�
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Kristins blide ansikt har vist seg i menig-
hetsbladet som forfatter av to andakter.
Hun har vært på stasjonen siden 2016 og
kommer til å være her en tid ennå. 
Vi ville bli litt bedre kjent med henne og
tok en prat med henne like før hun reiste
på ferie til sitt kjære hjemsted like utenfor
Mandal.

Oppvekst og London
Stedet Hogganvik, hvor Kristin kommer
fra, ligger noen få kilometer utenfor
Mandal sentrum . Hun er vokst opp på
gård. Slik hun beskriver oppveksten sin
kan den ikke karakteriseres som annet enn
en oppvekst i trygge omgivelser. Sorgen
kom likevel tidlig inn i Kristins liv i og
med at moren gikk bort da Kristin og søs-
trene ennå var barn. Det var og er et
levende bedehusmiljø i Mandal og det var
helt naturlig å være med i KFUK- speide-
ren og på bedehuset mv. Som barn og som
ungdom var det like naturlig å være kris-
ten som ikke å være det. Det var heller
ikke forskjell mellom gutter og jenter med
hensyn til det. Etter videregående valgte
Kristin å bli 1-åring for NMS i London.
Det var en veldig spennende erfaring å
jobbe blant barn og unge i storbyen. Det
var her at tanken om å bli prest dukket
opp!

Studier ved Menighetsfakultetet
Det ble seks år i Oslo med studier ved
MF. Det var viktig å ha en fullført utdan-
ning før selve prestestudiet. Derfor valgte

Kristin å ta bachelor i emnet «Ungdom,
kultur og tro». Dette er et emne som er
skreddersydd for mennesker som skal
jobbe med barn og unge både i menighet
og andre organisasjoner. Når man har full-
ført bachelor, kan man bygge videre til
master i teologi. Det er hele dette løpet
som kvalifiserer til å bli prest. I tillegg til
studiene var Kristin i hele studietida enga-
sjert i ungdomsarbeid i Uranienborg
menighet. Dette skaffet henne solid erfa-
ring. Hun var faktisk innom Fosen, både
Rissa og Bjugn, som en del av praksispe-
rioden på prestestudiet og var sikker på at
hun ikke kom tilbake hit i den sammen-
hengen. Men så viste det seg at det i ver-
nepliktsammenheng ble et valg mellom
marinebasen på Håkonsvern eller Ørland
flystasjon. Av mer eller mindre tilfeldige
grunner falt valget på Ørland og vips så
var hun tilbake til Fosen likevel!

FELTPREST PÅ ØRLAND FLYSTASJON
Kristin Morken Hogganvik
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Oppdraget
På spørsmål om hva hun mener er det vik-
tigste i hennes jobb som feltprest, svarer
hun uten å nøle at det er å være en
tigjengelig ressurs både for menige, befal
og andre på stasjonen. For at det skal
være mulig må man være tilstede i det
vanlige arbeidet i hverdagen. Kristin er en
svært aktiv deltaker på øvelser og andre
aktiviteter. Slik blir det å snakke med felt-
presten ufarliggjort. Vi trenger alle en
eller annen form for veiledning i våre liv
og da er det godt å ha noen å snakke med.
I livet og i arbeidet har hun som utgangs-
punkt at det er viktig å tenke på å gjøre
det OK for andre, men samtidig ikke
finne seg i hva som helst! Dialekten gjør
at vi i andre deler av landet tror at sørlen-
dingene er så snille, medgjørlige og kose-
lige. Det er de nok også, men helhets-
inntrykket kan bli helt feil. Og for sin
egen del understreker Kristin at hun har
sterk vilje og lar seg aldeles ikke pille på
nesen!

Videre fra nå
Hun bor inne på stasjonen og hun liker
seg godt. Hun har fått mange nye venner
der. Utenfor stasjonen er det mange kul-
turtilbud her på Fosen og turmulighetene
er mange. Hun liker seg godt på Ørlandet.
Da hun bodde i Oslo, savnet hun faktisk
vinden, men det er det mer enn nok av
her! 

Velferden på stasjonen byr på mange
rekreasjonsmuligheter både for dem på
førstegangstjeneste og andre. Som felt-
prest er det også viktig å få de verneplikti-
ge interessert i andre tilbud enn å gå pub
og restaurant, understreker hun. 

Kristins verneplikt går fram til september,
men hun skal stå i et engasjement til
februar. Senere kan hun tenke seg ei fram-
tid som ungdomsprest!  En dag etter inter-
vjuet stod gjensyn og sommer-samvær-
med familie og venner på Hogganvik for
tur! Når dette leses, er Kristin igjen i full
virksomhet på flystasjonen hvor nye små
og store utfordringer venter. Vi kan bare
ønske lykke til med det og med framtids-
planer og realiseringen av dem når den tid
kommer!

Oddbjørn Ingebrigtsen
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«Vi tror at May blir prest engang – og
da blir Morten prestemann…» sang vi i
bryllupet til eksen og meg i 1986 (sang-
en var skrevet av hans venner, tror jeg).
For JA – dette var min ungdomsdrøm
som virka alt for fjern og uforenlig med
familieliv ettersom vi ikke planla å bo
7-8 år i Oslo. Men kateket var jo «nes-
ten» prest, så jeg begynte med
Bibelskole og kristendom grunnfag, og
fikk etter hvert nyte livet som både
småbarnsmor og student. Selv om det
bare var 4-5 søkere til kateketstudiet på
MF i 1988, slapp jeg ikke gjennom nål-
øyet uten pedagogikk, og slik havna jeg
på lærerhøgskole… Og som lærer i
Ørland kommune i 1991.

Kateketutdanninga fullførte jeg omsider
i 1998 mens jeg vikarierte som kateket i
Ørland menighet før prosessen med
«omgjøring» til kapellanstilling. Denne
utdanninga fikk jeg stor nytte av som
prosjektleder i KIRKA VÅRRES 2006-
2008 (tilsvarer dagens trosopplærer),
som trosopplærer det siste året, - og nå
altså som prestevikar i kapellanstillinga
som er delt mellom Bjugn og Ørland. 

Den siste 10-årsperioden har jeg hatt en
lang rehabiliteringsperiode tilbake til
arbeidslivet. Dette vil jeg hevde er en
styrke i tjenesten jeg nå går inn i. En del
av behandlinga var å vandre med meg
sjøl og livet mitt, fra gravplassen i
Hodalen, Tolga, (der gravene til sønnen
min Håkon, foreldre og besteforeldre

ligger) og til Nidaros. 13 dager alene i
fjellene på dagtid, og gode samtaler med
medmennesker som ga meg husrom
underveis, var god terapi for meg. 

Pilegrim
- den fremmede. Kommer av det latin-
ske ordet peregrinos, fremmed, i betyd-
ningen «å være fremmed i verden». En
pilegrim er et menneske i bevegelse, en
som er på vandring, en som er under-
veis mot et mål. En pilegrim er en som
er villig til oppbrudd, forandring og for-
bedring. (Den lille pilegrimsboka)

Livet mitt i dag deler jeg med husbond
Stig Hovde og hunden Posh. Sønnen
min Magnus «bor» bokstavelig talt på

PRESTEVIKAR
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Hardangervidda, og datter Mari i
London – de lever på hvert sitt vis også
som en del av meg og mine drømmer.

Praktisk tjeneste
Jeg har funnet frem igjen koppen jeg
kjøpte da jeg fikk jobben som prosjekt-
leder i 2006: I’M SO HAPPY! NÅ er
jeg klar for å bruke mine talenter som
Gud har skapt meg med. HAN har alltid
gått sammen med meg på veien som

ofte har vært både krokete og bratt. 
Og HAN har velsigna meg med mange
flotte medvandrere i dette forunderlige
livet. Jeg gleder meg til å fortsette
arbeidet i Ørland menighet. Når dette
skrives (siste uka i juli) er jeg så heldig
å få møte noen av kystpilegrimene som
er på vei inn til Nidaros og
Olsokfeiring. Vi er alle underveis.

May Slettan, prestevikar

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen. Det
ble starten på reformasjonen, som førte til omfattende endringer i både kirke og samfunns-
liv, også i Norge. 2017 vil bli markert av lutherske kirker over hele verden, men også av
andre kirkesamfunn. Hovedtema for reformasjonsmarkeringen i Norge i 2017 er «Nåde». 

I høst planlegges det fire temagudstjenester i alle landets kirker : 
• «Nåden alene» (27. august)
• «Skaperverket er ikke til salgs» (17. september)
• «Frelsen er ikke til salgs» (15. oktober)
• «Mennesker er ikke til salgs» (19. november)

31. oktober oversendes nasjonal økumenisk gudstjeneste fra Nidarosdomen både i NRK
radio og TV. Disse dagene anbefaler vi å lytte på radiogudstjenesten dersom det ikke er
gudstjeneste i en kirke nær deg. En av dem overføres fra Rissa kirke (15. oktober). 
Følg med i annonser i Fosna-Folket og på www.kirken.no/orland 
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Skolegudstjenester – en naturlig
del av skolens virksomhet?
Skolegudstjenester har lang tradisjon i
Fosen. Mange steder er det tradisjoner
for at elever opptrer med skuespill, opp-
lesning eller musikkinnslag. Tidligere
var skolegudstjenesten ofte lagt til siste
skoledag før jul eller før sommerferien,
og hadde karakter av skoleavslutning. De
senere årene har gudstjenestene vært lagt
i tilknytning til kristne høytider, men
ikke på siste skoledag før jul eller som-
merferien. Det er et krav i skolens ret-
ningslinjer at elever kan søke fritak og at
skolen sørger for et likeverdig tilbud til
de barna som ikke deltar.

Hvert år i desember opplever vi at skole-
gudstjenestene diskuteres i media. Er det
rett at skole skal ta elevene med til kir-
ken i skoletiden? Er det et likeverdig til-
bud til de elevene som ikke deltar? Skal

man aktivt melde seg på skolegudstje-
nestene om man vil være med, eller skal
man søke fritak? Motstand mot skole-
gudstjenester har særlig kommet fra
Human-Etisk forbund.

I Fosen er det også debatt om dette, til
tross for at oppslutningen om Den nor-
ske kirke er på 88 % i prostiet. Som
prost registrerer jeg at debatten har fått
ny styrke etter at Bystyret i Trondheim
høsten 2016 vedtok at man i Trondheim
aktivt skal melde seg på skolegudstjenes-
ter (ikke søke fritak).

Gjeldende læreplaner for grunnskolen
knytter skolegudstjenester til den gene-
relle delen av skolens virksomhet.
Opplæringslovens formålsparagraf sier:
Opplæringa skal byggje på grunnleg-
gjande verdiar i kristen og humanistisk
arv og tradisjon». Nyere rundskriv fra

PROSTENS SPALTE

Prost Brita Hardeberg leder preste -
tjenesten i Fosen prosti. Fosen prosti
består av kommunene Leksvik, Rissa,
Bjugn, Ørland, Åfjord, Roan og Osen.
Det er 8 prestestillinger i prostiet. Fosen
er et av de områdene i landet som har
høyest oppslutning om folkekirka, hele 
88 % av innbyggerne er medlemmer.
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Utdanningsdirektoratet bekrefter at sko-
legudstjenester er en naturlig del av sko-
lens aktivitet, ut fra dette grunnlaget.
Skolegudstjenesten skal legge til rette for
at elever, uavhengig av tros- og livssyns-
tilhørighet, kan få kunnskap og kjenn-
skap til kristen kulturforståelse. Også
politisk støttes dette, som i
Regjeringserklæringen fra 2013.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
uttalte 17.12.15: «Julegudstjenesten har
en naturlig plass i skolen og er en del av
skolens kulturformidling.»

På denne bakgrunnen er det naturlig at
foreldrene må søke fritak dersom barnet
ikke skal delta. En praksis med aktiv
påmelding, vil feilaktig få skolegudstje-
nesten til å fremstå som et livssynsbasert
tilbud i skoletida. Det blir ikke riktig.
Dessuten må et likeverdig tilbud for de
elevene som skal ha fritak, være et
undervisningstilbud som gir tilsvarende
innsikt i samfunnsverdier og kultur, ikke
en hyggestund. 

Fra min mangeårige deltagelse i ulike
religionsdialoger vet jeg at også våre nye
landsmenn setter pris på å få del i skole-
gudstjenester. Blant annet har ledelsen i
Midt-Norges største moske i en årrekke
anbefalt muslimske foreldre å la barna
være med.

Jeg ser det som svært viktig at barn og
unge får erfaring med religiøse seremo-
nier og religiøs praksis i åpne rom og

sammen med andre slik at erfaringen
kan diskuteres. Det er viktig for å lære
hvilken tradisjon man selv står i. Og det
er viktig for å kunne opparbeide kompe-
tanse til å se forskjell på sunn religions-
utøvelse og ekstrem religiøs virksomhet.

Deltakelse i skolegudstjenester er en del
av elevenes allmenndannelse. Jeg håper
skolene i Fosen å viderefører og videre-
utvikler samarbeidet med de lokale
menighetene om dette tilbudet.

Brita Hardeberg
Prost i Fosen

MISJONSMØTE
Fredag 13. oktober kl.11
BJUGN MENIGHETSHUS

Han har vært rektor på Bibelskolen i
Grimstad, redaktør i bladet «For Fattig og
Rik», forlagssjef i Luther Forlag. Før han
ble pensjonist, var han sokneprest i Ski og
Kråkstad. Han har vært landsstyreformann
både i Israelsmisjonen og i Normisjon.

Gave til Normisjon
og Den Norske
Israelsmisjon

Taler: 
Kurt Hjemdal

Bevertning - Hjertelig velkommen!



Kjære Ørland menighet 
Høsten nærmer seg, og kirkemusikal-
ske planer for høsten samt adventstiden
2017 er under utarbeidelse. 

Sommeren 2017 
Et nytt prøveprosjekt for kirkemusik-
ken under sommersesongen 2017 var
«Bønn, Salmesang og Lystenning» på
onsdagskvelder i Ørland kirke. Dette
var et ukentlig tiltak, hvor salmesangen
ble sunget a cappella, med fokus på
salmetekstene og stemmens klanglige
utfoldelse i kirkerommets murvegger.
Vår Herres bønn og kveldsbønner, lys-
tenning i lysgloben og på steinplater, og
kirkekaffe til avslutning. 

Lunsjkonsertene i Ørland kirke 
Høstens lunsjkonserter blir torsdag 
21. september, torsdag 19. okto-
ber, torsdag 30. november.
Konsertenes tidspunkt er 11.30-
12.00. 

Allehelgenkonsert
Søndag 5. november kl.19.00 i
Ørland kirke fremføres det en alle-
helgenkonsert med kirkemusikkal-
ske stykker og meditasjonsbasert
musikk med fokus på ettertanke,
sorg og håp.  

Til solistene
Til alle kjære solister som jeg har
samarbeidet med under gudstje-
nester, dåp, vigsler, sjømannskir-

ken og andakter: En stor takk for sam-
arbeidet. Dere er gull verdt for menig-
heten. 

Jeg ønsker alle i Ørland menighet en
musikalsk sensommer! 

Kantor
Paul-André 
Nilsen Grande 

KANTORENS TANGENT-HJØRNE
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UNGDOMSTREFF 
høsten 2017
22. september
Ørland menighetskontor, 3. etasje Libra

27. oktober
Bjugn menighetshus

17. november
Ørland menighetskontor, 3. etasje Libra

8. desember
Bjugn Menighetshus

Alle er klokken 19-21

Mer info kommer på 
hjemmesiden og på 
Facebook.
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Endringer i Forsvaret
Som alle vet, er Ørland kommune verts-
kommune for den nye Kampflybasen som
er under bygging ved Ørland flystasjon.
På møtet i menighetsrådet 29.mars orien-
terte stasjonsprest Sverre Stai om en
rekke forhold som vil bli endret når
Kampflybasen er ferdig utbygd og kom-
mer i ordinær drift. Flere av disse forhold
vil berøre sivilsamfunnet direkte og indi-
rekte. Kampflybasen vil framstå som
langt mer lukket for sivilbefolkningen enn
den har vært tidligere på grunn av et langt
høyere sikkerhetsnivå. Stasjonskapellet,
som i flere tiår også har vært en ressurs
for Ørland menighet, blir revet på grunn
av at voll og gjerde rundt stasjonen blir
flyttet lenger ut mot veien. Kapellet er og
har vært et møtested mellom flystasjonen
og sivilsamfunnet. Prestetjenesten på fly-
stasjonen har gjennom årene vært viktig
bidragsyter i menighetens arbeid. Det er
ingen i dag som kan si hva innholdet i det
framtidige forhold mellom menighet og
flystasjonen vil bli. Når situasjonen foran-
drer seg, er det viktig at Ørland menighet
er seg bevisst at relasjonene man har i dag
må videreutvikles og eventuelt endres.

Tilsetting av vikar for trosopplærer 
På møtet i fellesrådet 31. mai ble klokker
Tina Rødde Paulsen tilsatt som vikar for
trosopplærer May Slettan. Stillingen har
vært utlyst internt da det dreier seg om et
tidsbegrenset vikariat. 

Vedlikehold på kirkebygg 
For en tid tilbake gjennomførte Karl 

Johan Dahl og Karl Rædergård befaring
på Ørland kirke og Storfosna kirke. Flere
vedlikeholdsmessige reparasjoner er nød-
vendige, men noen må utføres så snart
som overhodet mulig. På Ørland kirke
kommer det inn vann fra taket. Det er
synlig langs veggen opp mot tårnet, og
det har kommet inn ved orgelpipene og
belgen. Kilden er ikke lokalisert. På Stor -
fosna kirke er det tydelige lekkasjer i
prestesakristiet. Det «bobler» i taket, og
veggen ved stikkontakten/døra ut er råt-
ten. En bygningskyndig person skal vur-
dere hva som må gjøres på begge byg-
gene. Det er flere andre mangler av noe
mindre alvorlighetsgrad som også ble tatt
opp i denne saken.

Ørland nye kirkegård og driftsbygg
Når dette skrives, er Ørland nye kirkegård
stort sett ferdig. Det nye driftsbygget på
kirkegården er allerede tatt i bruk. Dette
er det all grunn til å glede seg over, både
for ansatte i Ørland menighet, menighets-
råd, fellesråd og for Ørland kommunes
befolkning. 

Oddbjørn Ingebrigtsen

(Vi minner igjen om: Når vi skriver nytt
fra menighetsrådet, tar vi også av og til
med saker fra menighetsrådet som kirkelig
fellesråd. Enkelt sagt betyr det saker som
har med kirker, kirkegårder og personell å
gjøre).

Nytt fra Menighetsrådet



� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
04.06.2017 - Ørland kirke
Emma Pedersen
Hermine Grøntvedt-Lie
Orion Døsvik Brekstad
Julie Mikkelhaug

11.06.2017 - Guldteigbrygga
Nora Rædergård

24.06.2017 - Austrått kapell
Isak Matheo Risvær Grøntvedt
Leonard Eik
Morten Elander Neverås Ulriksborg
Sander Ekseth-Skjærseth

16.07.2017 Strinda
Wilje Nordtvedt Misund

VIGDE
27.05.2017 - Ørland kirke
Torhild Aarbergsbotten
og Jan-Roar Saltvik

01.07.2017 - Storfosna kirke
Wivian Ørsjødal Nilsen 
og Kjell André Didriksen Løvås

01.07.2017 - Ørland kirke
Ellen Marie Bardal og Arnt-Inge Nilsen

VIGDE
07.07.2017 - Austrått kapell
Melanie Degen og Tobias Kröber

15.07.2017 - Ørland kirke
Ragnhild Masdal Rømma 
og Stein Ove Bakken

29.07.2017 - Ørland kirke
Marie Vansvik og Ken Jørgensen

DØDE
Ivar Bakken
f. 20.06.28, d.17.05.17

Anne Mari Runde
f.25.07.34, d.23.05.17

Svanhild Annie Apold
f.28.04.23, d.01.07.17

Terje Lund
f.01.11.49, d.04.07.17

Rolf Mæhla
f. 18.06.32, d. 23.07.17

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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Det er nesten tid til å si farvel til som-
meren og hallo til høsten. Likevel så
håper og tror jeg at vi kan få mange
flotte dager også utover høsten. Dager
til for eksempel å vandre i Austrått -
lunden eller til å besøke både gamle
og nye bekjente.

For mange så er høsten starten på et
nytt kapittel; det kan være et nytt skole-
år, eller ny jobb og kanskje også nytt
bosted. Høsten er med andre ord en tid
for nye muligheter og til å treffe nye
mennesker. Du har kanskje allerede
merket at høstens forsvarskull er kom-
met til byen og at disse bringer med seg
ny og positiv energi som gir enda mer
liv til hjemstedet vårt.

Elgen er ute og vandrer i lunden, lam-
mene er begynt å bli store og kirken er
i gang med flere kjekke aktiviteter. I
høst blir det blant annet sjømannskirke,
ungdomstreff og flere muligheter til å
treffe meg rundt omkring på ulike ste-
der i kirkesognet vår. Jeg kjenner jeg
gleder meg til å treffe enda et kull med
ungdommer og nye og gamle ungdoms-
ledere, og håper samtidig at jeg treffer
igjen mange av de ungdommene jeg
har blitt kjent med i løpet av den tiden
jeg har jobbet her. 

Jeg vil oppfordre alle som har mulighe-
ten til det, til å ta seg en tur ut i naturen
og lukte på blomstene og høsten.
Kjenne på den fantastiske naturen, som
vår gode Gud har gitt oss. Trær, fugler,
marken, sauene, elgen, ja til og med
kleggen, som er så forferdelig til å bite
en stakkars tilflyttet Rogalending. Alt
dette er med på å holde vår verden i
gang og er livsviktige for jordens over-
levelse.

Hvis du lurer på noe eller bare ønsker
noen å snakke med, så er du hjertelig
velkommen til å ta kontakt med meg.
Minner også på at både menigheten og
jeg har facebooksider som dere også
kan bruke for å komme i kontakt med
oss.
www.facebook.com/Diakoneniorlandog
bjugn og www.facebook.com/orland-
menighet/

Varme ønsker om en deilig høst til
dere alle.

Diakonen deler Diakoniarbeider Larisa Margrethe Ross
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Din lokale strømleverandør

Tlf 72 52 04 20
www.fosenkraft.no

Telefon 04290
www.orland-sparebank.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

Lokalavisa for 
alle fosninger!

Telefon 72 51 57 00  
www.fosna-folket.no

BREKSTAD
TELEFON

72 52 13 10



Da jeg var ungdom fikk jeg høre sangen
«Du som råder» under en kristen ung-
domsfestival. Enkeltheten i sangen var
vakker og talte høyt til meg. For som
sangen sier, så er det Jesus som råder
over alt. Det er Han som omgir mine
steg og som kalles fredens Herre. Så
enkelt å si, men så utrolig stort å forstå.
Han råder, ikke jeg, men Han. Tenk så
flott å huske på at vi kan søke Han, all-
tid, og Han vil være der. Det er ikke all-
tid vi ser Han, og det er ikke alltid vi får
svaret vi vil ha. Vi får gjerne ikke
engang svaret med en gang, men må
vente. Da er det godt å vite at mens vi
ber om å bli ledet nærmere til Han, og å
få skimte, kjenne og bli hos Han, så er
Han den samme i går og i dag, ja til evig
tid. (Hebreerne 13,8) 

Så jeg vil avslutte med teksten til sangen
og håper at den kan også gi deg trøst,
styrke og håp.

Jesus, du som råder over alt
Bli i meg, vær mitt hjertes alt
Led meg nær til deg,
La meg skimte deg
Jesus, du som råder over alt

Jesus, du som omgir mine steg
Led du meg, vær lyset på min vei
Led meg nær til deg,
La meg kjenne deg
Jesus, du som omgir mine steg

Jesus, du som fredens Herre er
La din fred få bære gjennom
Livets mange strev
Led meg nær til deg,
La meg bli hos deg
Jesus, du som fredens Herre er 
(Sult, Impuls 2010)

Larisa Margrethe Ross

Andakten
DU SOM RÅDER
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Nr. 7-8. 27. årg.September - Oktober 1967.

Gamlefest på Ørland
Tirsdag den 19. september ble det holdt
gamlefest i Yrjarshall. Det var mange som
hadde fulgt Sanitetsforeningens innbydelse
og hadde kommet. Den eldste var Petra
Eilertsen, som egentlig er fra Storfosna, men
som nå er på Ørland gamleheim. Hun fylte
90 år i sommer.
Festen ble ledet på en grei og lun måte av

fru Hjørdis Ofstad, og soknepresten talte til
de gamle. Det var god bevertning, som det
hør og bør seg på en gamlefest, med skårne
smørbrød og bløtkaker og ikke å forglemme
kaffen, som var både god og sterk. De gamle
skjønner seg på god kaffe, og de satte også
pris på den.
Ordfører Johan Bakken og frue spilte og

sang på festen og den første sangen de sang
var «Havren» av Jeppe Aakjær. Jeg synes det
passet så godt at de begynte med den. For
det første var det midt i den fine innhøst-
ningstiden for kornet på Ørland og for det
annet er ordfører Bakken mølleeier og godt
kjent med havren. Ellers spilte og sang
Ørland kristelige musikklag under skolesty-
rer Tokstads ledelse. Fru Berit Jenssen leste
opp et par stykker som passet så ypperlig.
Ordfører Bakken orienterte og fortalte

om hva som foregikk i kommunen, og jeg så
de gamle spisset ørene særlig når han fortal-

te om den nye, flotte gamleheimen som nå
tar form. Det er nok mange som ser fram til
at den skal stå ferdig. Ellers fortalte han om
havneutbyggingen og vassverket som skal
forsyne Ørland med vann. Det var impone-
rende å høre om de 4 mil hovedledning som
nå var lagt ned og de utallige km med stikk-
ledninger, og han sa at ennå var det 4 mil led-
ning som skulle ned i jorden før det var helt
utbygd. Han sluttet av sitt friske og hyggelige
innslag med å deklamere «Ein helsing til
Ørland» av Sivert Meldal. Ordførerens inn-
slag var en post de gamle satte pris på.
Mange av dem hadde nok båret mang en
vannbøtte og gledet seg over at det nå var
definitivt slutt med det.
Ellers var det innslag fra salen og de gamle,

ved Harald Dahl og Anders P Rædergård.
Det ble sendt telegram til Sanitets -

foreningens formann, fru Skagen, med ønske
om god bedring. Hun var den som tok initi-
ativet til denne hyggelige festen, men en ukes
tid før festen, faller hun og brekker ankelen
og havner på Sentralsykehuset. Takk skal fru
Skagen ha for initiativet, som ble satt ut i livet
av 28 villige sanitetskvinner, to fra hver av de
14 lokalforeningene.
Kommunens busser kjørte så de fornøyde

gamle hjem kl. 21.00 om kvelden.
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DE TRODDE AT JESUS VAR BORTE
T:  Anders Frostenson 1957 - O: Olaf Hillestad 1972

M: Gunnar Thyrestam 1957 

Min salme

Mange av oss har vel i vanskelige tider følt at Jesus var borte.

Først i ettertid har vi forstått og sett – at han alltid var der sammen
med oss, at han aldri forlater sin barn.

Derfor betyr denne salmen mye for meg.

Jeg utfordrer Randi Grande.

Hilsen Marit Krabbe

De trodde at Jesus var borte.

De trodde at Jesus var død.

Da kom han på stranden en morgen

som lyste rød.

Han stod midt iblant dem som alltid.

Et bål lyste opp med sin glød.

Han lot dem få fisker i garnet

og gav dem brød.

Tro ikke at Jesus er borte!

Tro ikke at Jesus er død!

Han lever og gir oss å spise

av livets brød.
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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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FORVENTNINGSFULL TROSOPPLÆRER-VIKAR
Tina klokker, Tina
Rødde Paulsen, er
godt kjent i Ørland
menighet fra før.
Fra 1. august og et
år framover vil hun
være både klokker
og vikar for tros-

opplærer May Slettan som for tiden er
prestevikar i Ørland og Bjugn menighe-
ter. Vi møtte Tina en formiddag på kirke-
kontoret. 

Spennende utfordring 
Å gå inn i arbeid som trosopplærer byr
selvsagt på utfordringer. Tina forteller at
hun har brukt store deler av juni for å
sette seg inn i de nye oppgavene. Hun sier
at hun ser med stor forventning fram til å
ta fatt. Dette blir spennende og selvsagt
utfordrende. I første omgang er det fire-
og seksåringene som vil være i fokus.
Tina forteller at det finnes en standard
trosopplæringsplan utarbeidet av Kirke -
rådet og vedtatt på Kirkemøtet. De lokale
menighetene har alle utarbeidet sine egne
planer tilpasset både ressurser og befolk-
ning i den enkelte menighet. Slik sett har
også Ørland sin egen plan for trosopp -
læringen.

Det viktige 
For det første vil Tina understreke at
barna i menigheten er en naturlig del av
menighetsfellesskapet. Det er ikke slik at
barna skal «vises fram» på spesielle tema-
gudstjenester, for å si det slik. Barna er
som både unge og eldre en del av menig-
hetens fellesskap og hele menigheten har
et samlet ansvar for dem. Barna kommer

inn i kirkerommet og er fylt med undring
over det som er der. Det er viktig at de
blir kjent med kirkerommet og blir glad i
kirka og de livsverdier som døpefonten,
alteret og så videre representerer. Tina
understreker at for henne er det barnas
undring over livet, døden og troen uten
filter som er viktigst. Det er i møte med
barnets undring at noe skjer! Et annet og
viktig aspekt i arbeidet med barna er at
her skal budskapet om at «du er god nok
akkurat slik som du er» løftes fram med
to streker under! I kirka skal det aldri
være tale om at noen er bedre enn andre!

Bygdedager, 4-årsbok og frivillighet
På Austrått gård blir det også i år Bygde -
dager. Datoene er 2. og 3. september. Da
skal Tina stå på stand for Ørland menighet
med vekt på trosopplæringen. Hun skal
også være klokker på bygdedags-gudstje-
nesten søndag 3. september. På stand vil
hun vise fram materiale som brukes i tros-
opplæringen og orientere om arbeidet i
Ørland menighet. I tillegg vil hun verve
frivillige til trosopplæringsarbeidet. Alle
fra menigheten kan bidra med noe. Noen
kan ta med mat, frukt eller være tilstede
ved ulike arrangement som for eksempel
Tårnagenthelg. Frivillig innsats fra menig-
hetens side er også med på å understreke
det felles ansvaret som vi alle har for
barna i menigheten. Flere aktiviteter er
planlagt i trosopplæringsregi i høst blant
dem er utdeling av 4-års bok.

Vi ønsker Tina lykke til med et spennende
og viktig oppdrag!

Oddbjørn Ingebrigtsen



1. rekke fra v.: Fredrik Bakken, Thea Røstad Rasmussen, Kristine Sollie, Tina Skogø,
Rainer Stav, Silje Katrin Dahl, Liv Marie Rødde Paulsen og Mikael Sitota Stai.

2. rekke fra v.: prestevikar May Slettan, Emma Lund Aune, Andreas Fremstad,
Johannes Rønning, Mariell Ulvestad Guldteig, Lea Aarhuus Wiklem, Sverre Grande,
Vilde Bakken, Ida Gjelvold, Ingrid Natalie Sørgård, Ida Røstad Rasmussen, Karoline
Strand Aas og Robin Holthe Dahl.

3. rekke fra v.: Arnt-Erik Gilde Hoøen, Marius Palagi Hoel, Paul Mevlut Halsen,
Heine Strøm Gundhus, Alexander Strømsnes, Yared Biniam Kefle, Adrian
Grøntvedt, Hanna Skogø, Frida Dalehamn Jektvik, Emilie Thoresen Singstad, Mari
Angell-Jacobsen, Karianne Hukkelås Lerstad, Ingrid Elise Moen Svendsen, Jenny
Kalvå og Sunniva Schancke.

4. rekke fra v.: Jonas Hoff, Jonas Hornseth, Martin Kløften, Andreas Gjerde, Ulrik
Grøntvedt, Fredrik Høvik Nausthaug, Torben Hellan Sundland, Arnold Paulsen,
Sander Frankmo, Hanna Grande, Markus Alexander Holberg, Erik Hunshamar
Kleppe, Sander Buhagen, Martin Grande, Henrik Haave Hernes, Mathias Monstad
Lund og Håkon Sagmyr Bakken.
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RETTELSE KONFIRMANTER ØRLAND KIRKE 2017
Vi beklager at noen navn hadde falt ut fra lista i forrige nummer av Menighetsbladet

Fotograf Mari Lauvheim
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KIRKEGÅRDEN
Nå er det sådd gress på den nye kirke-
gården, og jeg anbefaler alle som
ønsker det, til å ta turen bortom for å
se. Om få dager plantes det både plan-
ter, trær og hekker. Benker som kan gi
både hvile til trette ben og mulighet til
stille tanker og minner blir å finne, og
gjerdet rundt er på plass.

I den første perioden er det entreprenø-
ren som har driftsansvaret for kirkegår-
den, og det blir trolig investert i robot-
plenklippere for de store områdene med
gress uten minnesteiner. Dette blir et
flott og verdig gravplass, som jeg håper
alle Ørlands innbyggere setter pris på. 

Driftsbygget har fått både strøm og vann,
og innflyttingen er i full gang. Der er det
også gjestetoalett for besøkende. Det er
et funksjonelt bygg som gjør de ansatte i
stand til å gjøre en god jobb i kirka og på

kirkegården. Det gamle kontoret ved toa-
lettene utenfor kirka, skal benyttes som
etterlengtet lagerplass for materiell for
de mange aktivitetene som foregår i
kirka gjennom året. Mye som i dag står i
et hjørne eller under en benk, skal nå få
sin faste plass på en hylle eller i et skap
der. Det ser vi fram til. – Og for ordens
skyld: Toalettene der er fortsatt tilgjenge-
lige for publikum.

Kirkeverge Karen Lervik Stai



side  22 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det

hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk,

skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at

vi skulle vandre i dem. Ef 2,8-10
Velkommen til kirke!

Søn. 20. august - 11. s. i treenighetstiden - Matt 23,37-39 - Dere ville ikke
Ingen gudstjeneste i Ørland (Gudstjeneste i Nes kirke kl 11)

Søn. 27. august - 12. s. i treenighetstiden - Ef 2,1-10 - Nåden alene
Ørland kirke kl 11 50-årskonfirmanter

Søn. 3. september - 13. s. i treenighets. - Matt 25,14-30 - Reformasjon
Austrått gård kl 11 (Bygdadager)

Søn. 10. sept. - 14. s. i treenighetst. - Matt 20,1-16 - Gå bort i vingården dere også
Ørland kirke kl 11 Presentasjon av konfirmanter. 

Utdeling av 4-årsbok

Søn. 17. sept. - 15. s. i treenighetst. - Matt 7,24-28 - Skaperverket er ikke til salgs
Storfosna kirke kl 11 Presentasjon av konfirmanter. 

Utdeling av 4-årsbok

Søn. 24. sept.  - 16. s. i treenighetstiden - Mark 7,31-37 - Alt han har gjort er gjort
Ørland kirke kl 11
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Søn. 1. oktober  - 17. s. i treenighetst. - Joh 11,17-46 - Jeg er oppstandelsen og livet
Ørland stasjonskapell kl 17

Lør. 7. oktober - Dåpsgudstjeneste
Ørland kirke kl 12

Søn. 8. okt. - 18. s. i treenighetst. - Matt 8,14-17 - Han helbredet alle som var syke
Ørland kirke kl 19 Ungdomsgudstjeneste

Med forbehold om trykkfeil eller endringer.
Se gudstjenesteannonser hver fredag i Fosna-Folket.

ØRLAND MENIGHET
Toppetasjen Libra
Postboks 116, 7129 Brekstad

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

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

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, prestevikar 917 63 352

Tina Rødde Paulsen, klokker/trosoppl. 413 35 187

Mona Fremstad, renholder 909 63 045

Ole Jonny Grande, kirketjener 906 56 789

Geir Ketil Aannø, kirketjener 952 33 177

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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INFORMASJON

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

Den nye kirkegården

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

Et sted for sorg, 
for trøst, minner og
refleksjoner.


