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Se på fuglene under himmelen! 

De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, 

men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. 

Er ikke dere mer verdt enn de?

Matteus 6,26
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� REDAKSJONELT �
Lita bok med stor virkning

Martin Luther publiserte sin lille katekisme i 1529. Den lille boka var beregnet på
undervisning av barn i den luthersk-protestantiske kristendom. De ulike delene i
boka tok for seg de ti bud, trosbekjennelsen Fadervår, dåpen og skriftemålet. Boka
var pedagogisk lagt opp med spørsmål med dertil hørende svar. Etter innføringen
av reformasjonen i Norge i 1537 ble prestene pålagt å holde seg med et utvalg
bøker i tillegg til Bibelen. En av disse bøkene var Den lille katekismen. Slik er
denne lille boka blitt et av Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. 

I generasjon etter generasjon fra 1537 og fram til nå er budene, fadervår og trosbe-
kjennelsen blitt lært og gjentatt på skoler, i kirka og i en rekke andre sammenhenger.
Bibel- og litteraturforskere snakker om et bestemt verks virkningshistorie.
Virknings historie handler om hvilken betydning et bestemt litterært verk har hatt i
historisk og samfunnsmessig sammenheng. Det er ingen tvil om at den lille boka vi
her snakker om har hatt og har en enestående virkningshistorie i vårt samfunn. Når
det om og om igjen er snakk om at det norske samfunnet bygger på kristne verdier,
er det i stor grad det som står i denne lille boka de fleste har i tankene eller kommer
tilbake til. Dette skjer til og med uten at de er klar over det selv. Man kan være så
kirkefremmed man være vil, men det er likevel mange begreper og utsagn fra denne
boka som går igjen  i dagligtalen. Når så mange generasjoner har lært og pugget
fadervår, bud med forklaringer og trosbekjennelse, har begrepene og forestillingene
blitt en del av vår kultur. De allmenne forestillinger og tenkemåter om kristne 
temaer, overført fra generasjon til generasjon, er en del av denne vesle boka sin
virkningshistorie. I forordet til katekismen skrev Luther i 1529: Denne katekismus
eller kristne lærebok har jeg satt opp kort, enkel og liketil. Det skyldes den nød og
skrekkelige elendighet, jeg for nylig opplevde, da jeg var med rundt som tilsyns-
førende. Du milde Gud, hvor meget jammer har jeg ikke sett. Alminnelige mennesker
kjenner jo intet til den kristne lære, især ikke på landet. Og dessverre er mange sog-
neprester helt uten evner og innsikt i å undervise. 

Martin Luther så klart at undervisning av barn og unge i den kristne tro måtte bli en
prioritert oppgave i den protestantiske kirke. Derfor går det en rett linje fra Luthers
undervisningsopplegg og til vår tids trosopplæring!

Vi ønsker dere alle en givende og fin høst!

Oddbjørn Ingebrigtsen



Julemesse
Årets store dugnad, med mulighet for
flotte gevinster, gode opplevelser, slan-
king av lommeboka og sosialt samvær,
er julemessa i Ørland Kultursenter den
25. november 2017. Dørene åpner
klokka 11.00, og vi holder på til alle er
mette og fornøyde, og varene er solgt,
gevinstene er trukket og andakt og
musikk er fremført – ca kl 15.00. Dette
er en mulighet til å støtte menighetens
arbeid – både her på Ørland og til våre
samarbeidspartnere på Madagaskar.
Pengene går i hovedsak til de ulike
delene av vår lokale virksomhet, både
for barn, unge, voksne og eldre i vår
menighet. 

Kanskje du ønsker å bidra? Vi har
behov for frivillige som enten kan være
med å bidra på selve messedagen, eller
selge lodd på forhånd. Videre tar vi
med glede imot både håndarbeid og
andre gevinster og salgsvarer i ulike
prisklasser. Er du i tvil om hvordan du
kan bidra, eller om det du har passer til
anledningen, ta kontakt med kirkekon-
toret. Vi svarer deg gjerne. Den innsat-
sen som gjøres, er fantastisk. Det går
an å bidra med både lite og mye. Vi er
takknemlige for alle som ønsker å delta
i denne flotte dugnaden.

Konserter i kirka
Vi har mange muligheter til å oppleve
musikk i kirka denne høsten. Se kanto-
rens oversikt på side 19.

Ørland kirke
Etter at det har blitt påvist lekkasje i
Ørland kirke, er det nå planlagt et stør-
re arbeid på tårnet/taket. Ørland kom-
mune har bevilget kr 650 000,- til dette
prosjektet. Når det nå etter hvert kom-
mer opp stillaser rundt kirken, er det
dette reparasjonsarbeidet som pågår.

Sjømannskirke
Vi gleder oss til igjen å se mange av
dere på sjømannskirka på Kirke -
kontoret på Librabygget på Brekstad.
Datoer er den 26. oktober og 23.
november. Velkommen!

AV INNHOLDET:

50-årskonfirmanter. . . . . . . . . . s. 4

Alex fra Ørland . . . . . . . . . . . . . . . . s. 6–7

Andakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 11

Hjem og kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 14

Kantorens tangenthjørne s. 19

Stasjonskapellet . . . . . . . . . . . . . . s. 22–23

Gudstjenester i Ørland s. 26–27
�
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Året 1967
Verdens første hjertetransplantasjon.
Operasjonen ble utført av dr. Christian
Bernard ved sykehuset Grote Schuur i
Cape Town, Sør-Afrika. Pasienten døde 
18 dager senere.

Husker du I’M A BELIEVER – The
Monkees, PUPPET ON A STRING – Sandie
Shaw og NO MILK TODAY – Herman’s
Hermits?

I 1967 døde Johan Falkberget. Som barn
fikk han nedsatt karakter for sin tale-
kunst, under minnetalene ble han hyllet
for sin retorikk. 
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Reformasjonsdagen 31. oktober
Ta turen til Trondheim 31. okto-
ber! Gjennom et omfattende pro-
gram markerer Den norske kirke
reformasjonsdagen ‒ på dagen
500 år etter at Martin Luther slo
opp sine 95 teser mot avlatshan-
delen. Høydepunktet er en øku-

menisk gudstjeneste i Nidarosdomen, som overføres
direkte på NRK 1. Ved gudstjenesten vil DD.MM.
Kong Harald og Dronning Sonja være til stede, samt
en rekke ledere for ulike kirkesamfunn, organisasjo-
ner og politiske organer. Gudstjenesten begynner kl.
19.30. NRK forkorter Dagsrevyen denne dagen, slik
at hele gudstjenesten sendes direkte.  
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Ikke bare en sak 
Da Åpen folkekirke ble etablert og stilte
lister ved kirkevalget,var det nok mange
både innenfor og utenfor kirka som
tenkte at de som nå ble innvalgt i bispe-
dømmerådene kun var opptatt av saken
om kirkelig vigsel av to personer av
samme kjønn. Det er klart at Åpen fol-
kekirke drev aktiv påvirkning for å få
dette gjennom på Kirkemøtet i 2016.
Liturgien ble vedtatt i 2017. Alex mener
helt klart at både han og andre som ble
innvalgt fra Åpen folkekirke har mange
flere saker på agendaen. Alex sier at han
er sterkt opptatt av at de unge i samfun-
net blir representert i de kirkelige orga-
nene og at det blir en rimelig fordeling
av representanter regionalt. Det viktig-
ste er likevel at gode og kompetente
prester blir tilsatt når stillinger blir ledi-
ge. Det er forholdsvis lett å få søkere til
ledige stillinger i byer, som for eksem-
pel Trondheim. Situasjonen er langt

verre i mindre sentrale deler av bispe-
dømmene. Dette gjelder også i Nidaros.
Det er viktig å arbeide for at hele
Nidaros skal være attraktivt for nyut-
dannede prester.

Viktige saker hittil
I motsetning til kommunestyrer og fyl-
kesting er det ikke komiteer eller utvalg
som sorterer inn under bispedømmerå-
det. Sakene forberedes av bispedøm-
mets administrasjon og legges fram på
møter i rådet. Jeg spør Alex om viktige
saker som han har vært med å behandle
hittil. Tilsettingssaker har krevd tid i
rådet og blant dem har prosessen med
utnevning av ny biskop i Nidaros vært
krevende for alle rådets medlemmer.
Det som har preget og vil prege arbeidet
framover er den helt nye situasjonen for
Den norske kirke i og med at det endeli-
ge skille fra staten ble gjort gjeldende
fra i år. Det, sier Alex, griper også inn i

Alex fra Ørland er yngste medlem 
i Nidaros bispedømmeråd
Alex Ramstad Døsvik, 22 år fra Opp haug på Ørland
er yngste medlem av Nidaros bispedømmeråd. Han er
en av de fire som ble valgt inn på lista til Åpen folke-
kirke ved Kirkevalget i 2015. Etter snart to år i rådet
stilte vi ham noen spørsmål om hvordan det var å sitte
i det øverste demokratiske organ i kirka på bispedøm-
meplan. Bispedømmerådet har 11 medlemmer. Sju av
disse er valgt direkte av bispedømmets stemmeberetti-
gede medlemmer, som det står i Kirkeloven. Ved siste
kirkevalg ble det altså stilt to lister: En nominert av
menighetsrådene og en fra Åpen folkekirke.
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arbeidet i bispedømmerådet. Fra kom-
munesektoren kjenner vi til at det er
relativt sjelden at en sak blir reist av et
kommunestyremedlem eller komité-
medlem for deretter å bli vedtatt i kom-
munestyret. Sakene har en tendens
til«komme ovenfra og ned». Det betyr
at det er rådmannen med sin administra-
sjon som leverer sakene til drøfting og
vedtak.  Alex kan opplyse om at det er
temmelig likt i bispedømmerådet også.
Det betyr ikke at det må være slik.
Medlemmer i rådet kan på eget initiativ
fremme saker i rådet.

Takknemlig oppgave
Alex synes at arbeidet i bispedømmerå-
det er både givende og interessant. Han
sier at han er takknemlig for å få være
med på dette. For øvrig er det tydelig at

Alex har nok å henge fingrene både i
den tid som regnes som vanlig arbeids-
tid og på fritida. Til daglig studerer han
Likestilling og mangfold og Tegnspråk
på NTNU. I tillegg til dette har han del-
stilling som kirkevakt ved Nidaros -
domen. Å være kirkevakt ved nasjonal-
helligdommen er en altmuligmannsjobb.
Som stillingsbetegnelsen lyder, innebæ-
rer det å være vakt ved gudstjenester og
andre arrangementer. Det omfatter så
mye mer i tillegg; som rigging for kon-
serter, plassering av stoler og salg av
billetter for å nevne noen. 

Vi ønsker Alex lykke til med arbeidet i
bispedømmerådet, med studier og andre
oppdrag!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Ungdomstreff
Datoer for ungdomstreff høsten 2017

Mer info kommer på hjemmesiden 
og på Facebook.

Alle er klokken 19-21

22. sept. Ørland menighetskontor, 
3. etasje Libra

27. okt. Bjugn menighetshus

17. nov. Ørland menighetskontor, 
3. etasje Libra

8. des. Bjugn Menighetshus
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Vigselsliturgi og «tilbehør»
I denne artikkelen skal jeg skrive litt om
kirkens vigselsliturgi og litt om «tilbehø-
ret», de mange skikkene vi forbinder
med kirkebryllup og som hele tiden
påvirkes av skikk og bruk. Vigsels -
liturgien (ordene som blir sagt) revideres
og endres fra tid til annen. De liturgiene
kirka bruker i dag, har holdt seg overras-
kende godt fra 1889 til nå. 

Når vi tenker på kirkebryllup, kan det
være vi tenker på orgelbrus og hvit brud,
rørte mødre, far som fører datteren opp
kirkegulvet, små og store brudepiker og
brudesvenner som skaper spenning og
nydelige bilder, brudebukett, stoler som
står plassert i koret og gir plass til forlo-
vere og brudefolk, utgangsmarsj og ris-
kasting.

Dette og en god del til, hører til «til-
behøret», det avspeiler og symboliserer
ulike ideer, tenkemåter og skikker
gjennom tidene. Vi tror at håndslaget
(«Så gi hverandre hånden på det») er
svært gammelt, kanskje helt fra førkris-
ten tid. I det gamle norrøne ættesamfun-
net var ekteskap en avtale inngått
mellom to ætter, og avtalen ble beseglet
ved håndtrykk. I førkristen tid var det
ingen forutsetning at bruden gav sitt
samtykke, dette ble først anerkjent utpå
1200-tallet etter sterkt påtrykk fra kirka
som lærte at ekteskap var en avtale
mellom mann, kvinne og Gud. Enda
lengre tok det før kvinner fikk juridiske

retter på alle felt på linje med menn. Det
er rimelig å tenke seg at skikken med far
som følger bruden til alteret, avspeiler
dette. 

Skikken med overlevering av ring er
kjent fra rikfolk helt fra senmiddelalde-
ren. Ringene var knyttet til forlovelse i
mange hundreår, men kom inn i vigsels -
liturgien av 1977. For øvrig har forskjel-
len på forlovelse og vigsel vært ganske
utydelig i lange perioder av vår historie. 

Ordene i vigselsritualet har også gamle
aner, ikke minst grunnspørsmålene til
både brud og brudgom som kom på
plass i middelalderen: «Vil du ha NN,
som står ved din side, til din ektefelle»
og «Vil du elske og ære henne/ham og
bli trofast hos henne/ham i gode og onde
dager inntil døden skiller dere?» (nåvæ-
rende ordlyd 2003/2017). 

Men ordene i vigselsritualet blir også
påvirket av nåtiden. I ritualet fra 2003
fikk vi innført en ny utgave av spørsmå-
let om å elske og ære – tydelig inspirert

PROSTENS SPALTE
PROST BRITA HARDEBERG
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av amerikanske ritualer som vi stadig ser
på film. Nå kan brudeparet gi hverandre
sine løfter, i stedet for å svare ja til pres-
ten.  «Nå kan du kysse bruden»/»»You
may kiss the bride» er også hentet fra
USA, men er ikke tatt inn i ritualet
enda, – selv om det ofte brukes likevel.

Det kirkelige vigselsritualet består av 
to deler, ekteskapsinngåelsen og den 
religiøse delen.
Ekteskapsinngåelsen er en offentlig,
bindende juridisk avtale mellom partene.
Presten opptrer som vigselsmann på
samfunnets vegne når spørsmålene stil-
les. Når paret har sagt høyt at de vil ha
hverandre og bekreftet dette med hånd-
slag, «tinglyses»/offentliggjøres avtalen
ved at presten erklærer at de er rette
ektefolk. I Norge velger brudepar selv
om de vil inngå avtalen hos offentlig
myndighet (byfogden, norsk ambassade 
i utlandet) eller hos offentlig godkjent
vigselsmann i et religiøst samfunn eller
livssynssamfunn. Vigselen er like gyldig
uansett. 

Den religiøse delen består av bibelles-
ning, forbønn for paret og velsignelse,
og om ønskelig nattverd. Presten opptrer
som religiøs leder. Valg av bibelvers og
innholdet i forbønnen har endret seg opp
gjennom tidene, dette har ofte ført til
store diskusjoner. I nåværende ritual
(2003/2017) har brudefolkene selv stor
mulighet til å velge bibelvers og bønne-
formuleringer.

Når en mann og en kvinne gifter seg i
kirken, vil det være naturlig å bruke vig-
selsliturgien fra 2003, og kirken regner
med den vil være i bruk i de kommende
år. 

I januar 2017 vedtok kirkens høyeste
organ, Kirkemøtet, å anerkjenne ekte-
skap mellom mennesker av samme
kjønn. Som følge av dette ble liturgien
fra 2003 revidert slik at den kan brukes
både av alle par, både«ulik-kjønnede» 
og likekjønnede. Endringene er små, og
gjelder først og fremst henvisningen til
fortellingen om skapelsen av mann og
kvinne (1 Mosebok 1, 27-28) som ikke
lenger er obligatorisk. Det er opp til 
brudeparet selv om man ønsker å bruke
2003 eller 2017 utgaven av liturgien.
Liturgiene finnes på www.kirken.no
Dette betyr at alle kirkens medlemmer,
uansett kjønnsidentitet, kan feire sitt
bryllup i sin lokale kirke. Prest og kirke-
lig betjening har imidlertid rett til å
reservere seg mot å bruke 2017-utgaven.
Prost og kirkeverge har i så fall plikt til å
finne annen betjening. I Fosen går dette
greit. 

Brita Hardeberg

Kilder:
https://kirken.no/nb-NO/bryllup/

Den norske kirkens vigselsliturgier fra 1920,
1977, 2003, 2017 

Helge Fæhn, Gudstjenestlivet i Den norske
kirke, 1993

Lars Flatø, Den store liturgirevisjonen i vår
kirke 1886-1926, 1982

Carl Fr Wisløff, Norsk kirkehistorie, 1966
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«Med hver kjærlig gjerning du gjør
idag, vever du en gyllen tråd inn i det
teppet som vil varme deg imorgen»

Etter at Fosningene de siste to årene har
vært med å bygd over 40 brønner  i
Malawi, er jeg spent på hvordan
Fosengaven 2017 blir. Vi takker alle som
har bidratt, og det viser at det nytter.
«Gjør det lille du kan», skrev Lina
Sandel i en gammel sang. Sammen kan vi
skape en forandring, og gjøre livet bedre
for enkelt menneske. Og for den ene, kan
det bety alt.

I år går startskuddet for Fosengaven tirs-
dag 21. november, i kultursentrets store
sal. Vi er så heldige at Dina-stiftelsens
grunnlegger, Rune Edvartsen, kommer
og forteller fra arbeidet i Kongo. På dag-
tid fylles salen med elever fra 5-10 klas-
setrinn. De får høre hvordan Rune startet
arbeidet, og at det nytter å gjøre noe. På
kveldstid, kl 18, er det åpent for alle som
vil komme. Det blir lokale artister, infor-
masjon fra Rune, og vi håper på en fest-
aften! 

Dinastiftelsen jobber i et av verdens mør-
keste områder, og prøver å hjelpe små
jenter, som Dina, til å få et fullverdig liv.
Etter de mest grusomme opplevelser for
jentene, sprer stiftelsen nå lys og håp til
dem. Vi håper at vi med årets Fosengave
kan være med å heie på dette viktige
arbeidet og gi en julegave fra Fosen, som
kan inspirere til fortsatt arbeid.

Dina er jenta som ble voldtatt av flere
menn som 2 åring Hun satt på fanget til
Rune Edvardsen, da moren fortalte hen-
nes historie. Det tente en brann i Rune,
som til nå har hjulpet hundrevis av jenter
i samme situasjon.

Idag er Dina 18 år, går på skole og jobber
på Dinasenteret. Hun sier: «Alle trodde
livet mitt var over. Ingen trodde jeg ville
overleve voldtekten. Men jeg fikk hjelp,
og min fremtid er full av håp. Å hjelpe
jenter som har opplevd det samme som
meg, er det minste jeg kan gjøre.»
La oss sammen gjøre en forskjell. Det
nytter. 

For Fosengaven: Geir Yngve Hovde

Fosengaven 2017
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«Det smaker tran og det er det som fun-
ker». Disse orda er det roeren Olaf Tufte
som står for. For å kunne konkurrere
som roer på toppnivå må du trene mye
for å få en sterk kropp. Tran er en
naturlig del av kostholdet. Den enkelte
av oss må ta ansvar for seg selv, spise
sunt og holde seg i bra form. 

Smak og behag inneholder så mye. Alle
er forskjellige og liker forskjellige ting.
Det kristne budskapet er fullt av godhet
og glede. Du kan ikke si at du ikke liker
Jesus hvis du ikke har blitt kjent med
han. Bibelen snakker mye om Guds kjær-
lighet som gjør noe med oss, for Guds
kjærlighet og godhet er kraftfull. Det er
budskapet som berører og treffer mennes-
ker på forskjellige måter. Guds ord er

tran i vårt åndelige liv! Jeg har selv latt
meg inspirere av Jesu ord så mang en
gang. Guds ord har gjort noe med meg i
form av berøring og at jeg alltid kan
komme til ham. «Smak og se at Herren
er god, salig er den som søker tilflukt hos
ham», står det i salme 34,9. 

Det er godt å ha et salig blikk rettet
mot Jesus, å ha god smak rettet mot bibe-
lens sannhetsord. Et annet uttrykk fra
reklamens verden er: «Spiser du bedre så
lever du lengre». Smak på Guds ord og la
deg lede av Jesus, kjenn på kjærligheten
og godheten. Det smaker Guds ord og det
er det som funker.

Lykke til med bibelske smakopplevelser!

Mona Helen Fremstad

Andakten
SMAK OG BEHAG

Med Jesus vil eg fara

på livsens ferd i lag.

Gud, lat den samferd vara

alt til min døyand' dag!

Det er mi høgste æra,

det er mi største ros

hans fylgjesvein å vera

og vandra i hans ljos.

Du til di grein meg sette

alt i min fyrste vår,

med livsens dogg meg vætte,

gav sol og signa år.

Du vil òg vokster giva

alt til min siste slutt:

lat meg i deg få liva,

i deg få anda ut!

Elias Blix 1875 - Norsk salmebok  nr 419
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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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Diakonen deler
Høsten har nå kommet for fullt og byen
vår har våknet til live i all slags farger,
der er epler på trærne og snart slår bon-
den kanskje jordet for siste gang i år.
Rådyra er stadig ute og vandrer, og utfor-
sker og leker rundt der jeg bor.  

Noe av det beste jeg vet med høsten er at
jeg endelig har en god unnskyldning for å
sitte i sofaen med et ullteppe godt rundt
meg og drikke varm sjokolade, samtidig
som jeg kan glede meg til jul som ikke er
så langt unna. Men først og fremst så er
kirkens høstaktiviteter endelig i gang og
det er så mye som skjer fremover.
Sjømannskirken har startet, bibelgruppa
er i gang, de månedlige andaktene på
sykehjemmet er også godt i gang, og
ungdomstreffet har hatt høstens første
samling.

Jeg håper dere alle får mulighet og tid til
å både nyte høsten og de flott fargene den
bringer og at regn og blåst kan nytes inne
i varmen med en kopp kakao og gode
samtaler.

Hvis du lurer på noe eller bare ønsker
noen å snakke med, så er du hjertelig vel-
kommen 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 på
facebook: Diakoneniorlandogbjugn 
og på facebook: orlandmenighet
eller på telefon 905 21 235

Varme ønsker om en deilig høst til dere
alle.

BIBELGRUPPE
Jesus: «Og når jeg har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake

og ta dere dere til meg, så dere skal være der jeg er.» (Joh.14)

Bibelgruppen i Ørland kirke møtes torsdager i «partallsuker» kl. 19.00 – 21.00 
- Kveldsmat, prat, gjennomgang av søndagens tekst, bønn -
Alle er hjertelig velkomne! Arr. Ørland menighet

(spørsmål:)        Kjell Gunnar Klock: 954 55 196
Bernt Gjelvold: 72 52 15 17
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�HJEM OG KIRKE�
DØPTE
06.08.2017 Lysøysundet
Oliver Meier Henriksen Skei

13.08.2017 Ørland kirke
Elias Wangsmo Nergård
Kian Rabban

03.09.2017 Austrått gård
Ida Marie Nysæter
Othelie Norum Skjerve

17.09.2017 Stiklestad kirke
Ailo Andre Haugan-Bulling

VIGDE
12.08.2017 Ørland kirke
Hilde Næbb og
Stephan Weltsch

19.08.2017 Ørland kirke
Ragnhild Søfteland og
Erik Orekåsa

23.09.2017 Hovde Gård
Marit Elisabeth Vik og 
Knut Joakim Singstad

DØDE
Asbjørg Løvik
f. 20.11.40, d. 12.08.17

Elsa Marie Foldahl
f. 10.05.22, d. 31.08.17

Frode Tyldum
f. 07.11.58, d. 09.09.17

Torbjørn Kjønstad
f. 21.08.58, d.13.09.17

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

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

Asbjørg Løvik

Elsa Marie Foldahl

Ørland Blomsterfond
Kto.nr.: 4290.20.29553

Storfosna Blomsterfond
Kto.nr.: 4290.16.20126 
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Du har kanskje hørt noen si det? – Kan
jeg vippse deg? Nå er det mulig å benyt-
te denne betalingsformen også i Ørland
menighet. 

Når det er ofring i kirka, og du ikke har
med kontanter, så kan du vippse inn det
beløpet du ønsker å gi til dagens offer-
mål. Skriv gjerne hva det gjelder, f.eks
Offer 10. sept. Videre kan det benyttes
når du gir en gave til menighetsbladet,
kjøper Fosenspill, lodd eller evt andre
produkter vi har å selge i menigheten.
Men merk gjerne med et stikkord, så er
det enklere å plassere pengene der de
skal. 

Det er også mulighet for å gi gave til
menigheten når som helst ved å vippse.
Om det ikke står noe, og vi ikke kjenner
igjen prisen i forhold til salgsvarer, så
regnes det som en gave til menighetens

arbeid. Det vil være mulig å betale med
VIPPS på årets julemesse. Men ta gjerne
med kontanter i år også. Tusen takk!

Når du vippser, så skal du gå inn på
«Kjøp noe». Det gjelder også når du gir
en gave. For da er det mulig å merke
med f. eks «menighetsblad». 

VIPPS

Vår VIPPSkonto heter 
Gaver til Ørland menighet

Nummeret er 120729

Utdeling av 
konfirmantbibler 17. september
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Kirkelig fellesråd og 
kommunesammenslåing
Som vi vet, skal Ørland og Bjugn om en
tid bli en kommune. Nå arbeides det
intenst i begge kommuner med sammen-
slåings- prosessen av kommunal virk-
somhet. Hittil har medlemmene av
Ørland menighetsråd også vært medlem-
mer av Ørland kirkelig fellesråd. Det kir-
kelige fellesrådet består nå av dem med
en kommunal representant i tillegg. Det
skal etter loven være et fellesråd i hver
kommune. I den nye kommunen skal det
være et fellesråd som skal ivareta de
administrative og forvaltningsmessige
oppgaver vedrørende personell, bygg og
anlegg i det som til nå har vært Ørland
og Bjugn kommuner. Vi skal se litt på
prosessen vi nå går inn i. I utgangspunk-
tet er det viktig å understreke at sokne-
grensene og menighetsrådene i begge
nåværende kommuner vil bli uendret i
den nye kommunen.

Endringene
Det vil bli endringer på en rekke områ-
der. Arbeidstakere med kirkelig fellesråd
som arbeidsgiver vil nå overføres til det
nye fellesrådet. Juridisk kalles dette virk-
somhetsoverdragelse. For mange vil dette
innebære å få en ny administrativ
ledelse, da man nå vil  få en kirkeverge i
den nye kommunen. For de fleste felles-
råds vedkommende finnes det lokale
reglement og lokale avtaler. Slike forhold
må gjennomgås og det må etableres ord-
ninger som er hensiktsmessige og som

vil fungere i den nye framtidige struktu-
ren. Det viktigste området for endring
handler om etablering av ny organisa-
sjonskultur. Innenfor enhver organisasjon
finnes det egne oppfatninger og handle-
måter. Det vil derfor by på utfordringer å
etablere en ny organisasjonskultur når to
organisasjoner skal bli til en. Dette gjel-
der både for arbeidstakerne og for de
valgte medlemmene av kirkelig fellesråd.
Den viktigste samarbeidspartneren for
kirkelig fellesråd er kommunen. Å eta-
blere et godt samarbeidsforhold til den
nye kommunen blir derfor en viktig
framtidig oppgave. 

Prosessen
Lovgrunnlaget for sammenslåingsproses-
sen er Lov om fastsetjing og endring av
kommune- og fylkesgrenser (inndelings-
lova) av 1. januar 2002. Det er først og
fremst kapittel IV og V om grenseregule-
ring og økonomisk oppgjør i denne loven
som er relevant i denne sammenheng når

Nytt fra Menighetsrådet
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den tilpasses Kirkelovens § 5.Paragraf 5
i Kirkeloven handler om soknets oppga-
ver. For at man skal få et så godt resultat
som mulig av prosessen viser erfaringen
fra både kommunal og kirkelig sektor at
det er grunnleggende å ha en tydelig og
gjennomtenkt prosjektorganisering. Her
er klare mandater og ansvarsfordelinger
en forutsetning. En anbefalt prosjektor-
ganisering at fellesrådene i felleskap
oppnevner medlemmer i en kirkelig fel-
lesnemnd som blir ansvarlig for å forbe-
rede og gjennomføre prosjektet. Felles -
nemnda ansetter eller engasjerer en pro-
sjektleder. Det kan oppnevnes arbeids-
grupper og temagrupper under felles-
nemnda for å utrede deloppgaver.
Fellesnemnda skal ha avsluttet sitt
arbeid 1. desember året før sammenslå-
ingen trer i kraft. Det vil i praksis for
vårt vedkommende si i juni 2019. Det
vil være nytt Kirkevalg i 2019. I tillegg
til fellesnemnda kan det også opprettes
et felles partsammensatt utvalg hvor
arbeidstakere under de nåværende felles-
råd vil ha sine representanter for å ha
medbestemmelse i prosessen. 

Det er mange brikker som skal på plass i
en slik prosess og det gjelder derfor om
å komme i gang fortest mulig. Når dette
menighetsbladet leses er vi i gang. Det
aller første skrittet ble tatt den 26. sep-
tember. Da møttes arbeidsutvalgene i
begge fellesråd til en første rådslagning
om arbeidet som venter.

Det er godt å ha KA, Kirkens Arbeids -
giverorganisasjon for kirkelige virksom-
heter i ryggen i denne prosessen. KA til-
byr kurs for kirkeverger, tillitsvalgte og
medlemmer av kirkelig fellesråd om
denne utfordrende oppgaven. I tillegg vil
KA yte råd og veiledning underveis i
prosessen.

Det viktigste er at alle parter er innstilt
på å bidra positivt til at store og små
oppgaver kan bli løst på en god måte til
nytte og glede for fellesskapet i den nye
kommunen vår!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Julekonsert
Ørland kirke

17. desember kl 2000

Ørland kirke
Søndag 26. november kl 1600

Nidarosdomens Guttekor
og

Ørland Sangforening
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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



Kjære Ørland menighet 
Høstsesongen har begynt og vi ser frem-
over til nye flere kirkemusikalske pro-
sjekter. Utenom den faste serien Lunsj -
konsert, har kantoren begynt med serien
Orgelmeditasjon og Orgelgalleriet. I
rubrikken nedenfor ser vi kirkemusikal-
ske konserter som både menigheten
arrangerer og lokale aktører som anven-
der Ørland kirke som konsertarena. Jeg
tar forbehold om trykkfeil eller endringer. 

Orgelmeditasjon
I serien Orgelmeditasjon opplever vi
orgelmusikk, muligheten til å tenne lys i
lysgloben og på steinplatene og lesing av
kommende søndags evangelietekst.
Varighet er 30 min. 

Orgelgalleriet
I serien Orgelgalleriet, inviterer kantoren
opp til orgelgalleriet, hvor vi synger sal-
mer og hører et kort enkelt foredrag om
en salmekomponist/forfatter og drikker
kaffe. Varighet er 60 min. 

Allehelgenkonsert 
Søndag 5.november 2017 kl 19.00 frem-
føres det en Allehelgenkonsert i Ørland
kirke. Kantoren har håndplukket sangere
til et vokalensemble som fremfører
musikk av Bach, Nystedt, Rutter m.m.
Svein Lillengen fremfører tekster både
fra Bibelen og fra diktforfattere, og
instrumentalsolister fremfører solostyk-
ker. Konsertvarighet er 60 min, og det er
gratis inngang. Kollekt ved utgangen. 

Med ønske om en musikalsk høstsesong i
Ørland menighet.

Kantor Paul-André
Nilsen Grande 

KANTORENS TANGENT-HJØRNE 
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Reformasjonen og trekkspillbarokk 
Ørland Gospelkor/Nidaros trekkspill 
Lørdag 30. september 2017 kl 18.00 

Orgelmeditasjon 
Lørdag 7. oktober 2017 kl 14.00
Lørdag 4. november 2017 kl 14.00

Lunsjkonserter
Torsdag 19. oktober 2017 kl 11.30
Torsdag 30. november 2017 kl 11.30
Torsdag 14. desember 2017 kl 11.30   

ORGELGALLERIET 
Søndag 29. oktober 2017 kl 19.00 

Allehelgenskonsert
Søndag 5. november 2017 kl 19.00 

Adventskonsert
Nidarosdomens Guttekor/
Ørland Sangforening
Søndag 26. november 2017 kl 16.00

Julekonsert 
Ørland Musikkråd 
Søndag 17. desember 2017 kl 20.00 

KIRKEMUSIKK I ØRLAND
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Nr. 9-10. 27. årg.November - Desember 1967.

450 år gamle hammerslag høres ennå
I høst høres gjenlyden av hammerslagene på
kirkedøren i Wittenberg igjen over hele
verden. Den 31. oktober 1517 slo Martin
Luther opp sine 95 teser. Denne høsten –
450 år etter – minnes vi denne begivenhe-
ten fordi den varslet at noe nytt og avgjø-
rende var på vei til å bryte fram.

Få land har større grunn til å minnes
Luthers reformatiske verk som Norge. Selv
om situasjonen i vårt moderne samfunn er
vidt forskjellig fra reformasjonstidens
Tyskland, vet vi at den lutherske kristen-
domsforståelse har satt sitt preg på vårt
folk i århundrer og har gitt oss en arv som
ennå ikke er brukt opp.Gjenoppdagelsen av
«rettferdiggjørelsen ved troen alene» er like
aktuell i dag som på 1500-tallet, og refor-
matorens syn på kirken, på menneskelivet
og kristenlivet har fremdeles noe å gi oss.

Det er få mennesker som virkelig kan sies å
ha forandret historiens kurs. En av dem var
Martin Luther, augustinermunken som ikke
fikk det til å stemme med sitt gudsforhold
før han brøt seg ut av klostercellen og kas-
tet seg ut i menneskelivet. En av hans bio-
grafer har sagt at «Luther er ikke et men-
neske, han er et fenomen». Vi kan også si
det slik at Martin Luther var et usedvanlig
utrustet menneske som Gud brukte til å
ruske opp i en kirke som hadde rotet seg
for langt ut på avveier.

Men nettopp vi, som i særlig grad har fått
en luthersk arv å bære, har et særlig ansvar
til å holde reformasjonen frisk iblant oss.
Tar vi ikke opp dette ansvaret, har vi lite å
feire 450-årsjubileum for.

MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

Utgiver: Ørland Menighet
Bankgiro: 4290 05 08594
Utgiversted: 7129 Brekstad

Grafisk formgivning og trykk:
Fosen Trykkeri as
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og Mette Buvarp Dypveit.
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DEILIG ER JORDEN
Tekst: B.S Ingemann Melodi: Breslau 1842

Min salme

Jeg synes «Deilig er jorden» er en fin salme. Denne salmen har jeg vært glad
i og «hatt med» meg siden jeg var barn. Den ble sunget både i kirka, på
bedehuset og i skolestua.

Jeg utfordrer Lillemor Dyrendahl.

Randi Grande

Deilig er jorden, 

prektig er Guds himmel. 

Skjønn er sjelenes pilgrimsgang! 

Gjennom de fagre 

riker på jorden 

Går vi til paradis med sang!

Tider skal komme, 

tider skal henrulle, 

slekt skal følge slekters gang. 

Aldri forstummer 

tonen fra himmelen 

i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den 

først for markens hyrder, 

skjønt fra sjel til sjel det lød: 

Fred over jorden, 

menneske, fryd deg! 

Oss er en evig frelser født!
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STASJONSKAPELLET - Fortid og fremtid

«Hva blir skjebnen til stasjonskapel-
let» blir jeg spurt om i ulike sammen-
henger. Ansatte og soldater ved basen
spør, men også folk i bygda er nysgjer-
rige på dette. Kapellet skal rives. 

Det er knyttet usikkerhet til når stasjons -
kapellet skal rives. Informasjon om
dette vil komme. I mellomtiden plan-
legges det med eget område for tro og
livssynsfasiliteter i Hårberg skole. 
Et eget kapellrom etableres med faste
installasjoner. Det vil si et kapellrom
med altertavle, alter, orgel med mere.
Ved siden av dette vil det være et eget
rom for tro og livssyn. 

Historien til stasjonskapellet og de
andre kapellrommene er av stor interes-
se. Jeg velger å se denne historien i et
bredt kulturell perspektiv. Det vil si i
sammenheng med Feltprestkorpset, det
militære livet på basen, lokalsamfunnet,
og samfunnet generelt. I dette samspil-
let etableres feltpresttjenesten ved
basen, og opprettelsen av de ulike
kapellrommene. Det siste i denne utvik-
lingen er etableringen av stasjonskapel-
let. Jeg har som oppgave å ivareta
denne historien.

Ivaretakelsen av historien til stasjons -
kapellet og de andre kapellrommene er
et omfattende arbeidet. Jeg har derfor
behov for din hjelp! Hva kan du hjelpe
meg med da?

Kapellrommene på Ørland flystasjon
Det har vært ulike kapellrom på Ørland
flystasjon. Det første ble innviet til kir-
kelig bruk i 1962. Men det har også
vært andre kapellrom ved basen. Vi
kjenner også til at det har vært soldat-
lag på hovedkvarteret. Det har også
vært kristen virksomhet ved basen før
1962. Vi mangler dessverre bilder fra
dette. Like interessant er annen muntlig
og skriftlig informasjon om aktiviteter
fra dette. 

Stasjonskapellet Ørland flystasjon
I utgangspunktet er stasjonskapellet en
av fire murbygninger etablert av tysker-
ne under den 2. verdenskrig. Det sies
blant annet at kapellet i utgangspunktet
var messe for tyskerne, men det har jeg
ikke fått bekreftet. Denne informasjon
skulle jeg gjerne ha bekreftet, eller
avkreftet.

Siden etableringen av denne murbyg-
ningen har bruken vært allsidig. Det har
vært skolestue og kapell. Var det i en
periode også brukt som lager? 

Jeg er på jakt etter informasjon. Det
kan være bilder, som finnes i gamle
album eller lysbilder. Har dere kanskje
noen historier, muntlig som skriftlig,
som kan være med å beskrive en eller
annen aktivitet i stasjonskapellet. Alt er
av interesse!
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Kjenner noen til følgende: 
• Bilder av murbygningen (kapellet) fra

krigens dager, frigjøringen og som
skolestue?

• Like interessant som bilder er denne 
bygningen som skolestue. Hvordan så
det ut inne i skolestua?

• Bilder av aktiviteter i stasjons kapellet 
siden etableringen i 1984. Eksempler 
på dette er gudstjenester, dåp, vielse, 
soldatlag og andre aktiviteter.

Jeg er takknemlig for de av deres
om allerede har gitt meg informa-
sjon om dette. Likevel, det savnes
bilder av den aktiviteten som har
vært i stasjonskapellet, og fra de
tidligere kapellrommene på basen. 

Ta gjerne kontakt for en prat! 
Vi skanner gjerne bilder, annen
dokumentasjon og lever de tilbake
til deg. 

Hilsen Sverre Stai, 
stasjonsprest Ørland flystasjon
e-mail: sstai@mil.no, 
mob 970 76 463

Skolebygning, framhaldsskole. Bilde er fra 1982. 
Arkiv Fosna Folket.
Foto: www.fosna-folket.no/incoming/article62947.ece

Altertavlen i Stasjonskapellet er laget av
treskjærer Olaf Jenssen fra Bjugn.
Foto: Ørland hovedflystasjon

Hårberg skole. Murbygningen nederst til venstre er nåvæ-
rende kapell. Foto: Fjellanger Widerøe – 1965 
www.yrjarheimbygdslag.no/fotografier/starten_foto.htm
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10-åringer i kirka
Som tidligere år vil Ørland menighet
invitere 10-åringer til overnatting og
gudstjeneste i kirka. Dette skjer 2. 
til 3. desember.

Det blir sendt ut brev med invitasjon om dette.

Menighetene i Fosen inviterer DEG til
ungdomslederopplæring! Bli med som
leder og lær mye spennende om deg sjøl,
kirka og verden rundt oss.

Hvilke tema vil du bli kjent med?
• Hva er et godt forbilde?
• Hvem er jeg?
• Hva er egentlig en god leder?
• Hva tror jeg på?
• Hva er et godt fellesskap?

Ørland menighet tilbyr i samarbeid med andre
menigheter i Fosen et lederkurs for ungdom-
mer som er konfirmert (ULiF).

Ungdomslederkurs er et ett- eller flerårig
kurs for aldergruppen 15-18 år (etter konfir-
masjon) som vil lære noe om hva det vil si å
være leder i barne- og ungdomsarbeid.
Kursene arrangeres lokalt eller som felles-
samlinger i samarbeid mellom trosopplæring
i Fosen (TiF). 

De som var konfirmanter i vår inviteres til å
delta. Invitasjon og mere informasjon kom-
mer snart i posten.

ULiF – Ungdomslederopplæring i Fosen
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4-årsbok - samling og gudstjeneste
Vi hadde en kort samling på lørdag hvor temaet
var skaperverket. Viktigheten med å ta vare på
det Gud har skapt.

I den forbindelse så gravde vi ned et eple i pla-
stikkpose og et eple uten plastikkpose for å se
hvordan dette blir brutt ned i løpet av en toårs -
periode. Barna syntes dette var spennende. Når de
møtes til skolestarterhelg så skal vi sjekke hvor-
dan nedbrytningsprosessen har påvirket eplene.

Fokuset på samlingen var at 4-
åringene skulle få et møte med kir-
kerommet, og få eierskap til egen
kirke og høre at Gud har skapt alt
på jorden og at det er godt. Gud
har skapt oss i sitt bilde og vi er
satt til å ta vare på jorden og det
fine Gud har skapt.

Søndag var barna med på guds -
tjenesten og fikk sin egen bok. 
Vi fikk med menigheten i sangen
«Hvem har skapt alle blomstene?»

Trosopplærer Tina Marie Rødde
Paulsen
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en

hjelper av samme slag» 

1 Mos 2,18

Velkommen til kirke!

Søn. 15. okt - 19. s. i treenighetstiden - Luk 20,45-21,4 - Frelsen er ikke til salgs
Ingen gudstjeneste i Ørland (Gudstjeneste i Nes kirke kl 11)

Søn. 22. okt - 20. s. i treenighetstiden - Joh 11,1-5 - Jesus var glad i Marta, Maria 
og Lasarus

Storfosna kirke kl 16

Ørland stasjonskapell kl 17

Søn. 29. okt - Bots- og bønnedag - Luk 13,22-30 - Er det få som blir frelst?
Ørland kirke kl 11 Felles reformasjonsgudstjeneste for Ørland

og Bjugn

Søn. 5. nov - Allehelgensdag - Matt 5,1-12 - Salige er de som er fattige i ånden
Ørland kirke kl 11

Søn. 12. nov - 23.s.i treenighetstiden - Mark 10,28-31 - Vi har forlatt alt og fulgt deg
Ørland kirke kl 16

Søn. 19. nov - 24.s.i treenighetstiden - Matt 18,1-6.10-14 - Hvem er den største i 
himmelriket

Ingen gudstjeneste i Ørland (Gudstjeneste i Bjugn kirke kl 11)



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side  27

Søn. 26. nov - Siste s. i kirkeåret -Matt 25,31-46 - Jeg var sulten, 
og dere ga meg mat

Ingen gudstjeneste i Ørland (julemesse med andakt lørdag 25. nov)

Onsdag 29. nov - Lysmesse
Storfosna kirke kl 19 Konfirmantene deltar

Fredag 1. des - Lysmesse
Ørland kirke kl 19 Konfirmantene deltar

Søn. 3. des - 1.s. i adv.tiden - Matt 21,1,11
Ørland kirke kl 11 LYS VÅKEN-gudstjeneste. 10-åringene deltar

Søn. 10. des - 2.s. i adv.tiden - Joh 14,1-4
Ørland stasjonskapell kl 17

Med forbehold om trykkfeil eller endringer.

Se gudstjenesteannonser i Fosna-Folket, 
og menighetens nettside www.kirken.no/orland

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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FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

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

Biskop Herborg Oline Finnset
Biskop Herborg ble vigslet til tjenesten i Nidarosdomen, 
10. september 2017. Hun er fra Sørrisa, og har tidligere vært prost i
Strinda, domprost i Tromsø, kapellan i Lenvik og res.kap i Hammerfest.

Husk Fosengaven
Se omtale inne i bladet




