
I en natt så klar og kald, av en ung og tapper mor, 
i en krybbe i en stall fødtes håpet til vår jord. 
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KRYBBE I TROLLDEIG - FOTO: MARIT E. DAHL

God jul!
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� REDAKSJONELT �
Jeg er så glad hver julekveld

Denne julesangen er blant de mest kjente og kjære julesangene våre og svært mange kan
både melodien og flere vers utenat.

Hvem var det som skrev teksten og hvem komponerte melodi-
en? Inger Marie Lycke Wexelsen (1832–1911) eller bare
Marie Wexelsen var født på Toten og vokste opp på gården
Sukkestad. I det kulturelle miljøet her var den fremherskende
religiøse forståelse sterkt preget av Grundtvigs idéer, hvor en
glad og lys kristendom var et viktig element. Oppveksten på
landsbygda ga henne innblikk i de ulike sosiale forhold folk
levde under. Morbroren W. A. Wexels, som var prest og forfat-
ter, sørget for at hun kom på pensjonatskole fra hun var 12 til
hun var 16 år gammel. Marie hadde skrevet vers siden hun var
barn. Den første boka hennes, ei barnebok, ble utgitt da hun
var 25 år gammel. Den ble utgitt under psevdonym, da det
ikke sømmet seg at en kvinne ga ut bok. Det kom flere bøker.
Forfatterskapet viser at hun var opptatt av både sosiale forhold
og kvinners rettigheter. Likevel var det som barnas dikter hun
ble kjent. Det er i ei bok fra 1859 at «Jeg er så glad hver julekveld» dukker opp. I 1894 flyttet
Marie og søstera Fredrikke til Trondheim. Her bodde fra før broren Fredrik. Hun ga også etter
dette ut et par små bøker, men levde ellers et anonymt og tilbaketrukket liv i Trondheim hvor
flere slektninger bodde. I 1905 ble nevøen Vilhelm Andreas Wexelsen utnevnt til biskop i
Nidaros bispedømme. Da Marie Wexelsen døde i 1911, ble hun fulgt til graven av en stor 
barneskare som sang «Jeg er så glad hver julekveld». Minnesteinen på Tilfredshet kirkegård
ble reist ved bidrag fra skolebarn i Trondheim. 

Melodien til sangen er komponert av Peder Knudsen (1819 -1863). Han var født i Vågå, men
ble i 1859  organist i Ålesund kirke. Det var i 1859 han komponerte melodien til sangen, som
vi fortsatt synger hver jul. I 1948 ble det reist en minnestein ved Ålesund kirke i 1948 over
komponisten bak Norges mest kjente og kjære julesang.

Vi ønsker dere alle en gledelig og givende advent og juletid!

Oddbjørn Ingebrigtsen
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PERSONELL
Kirkemusikk
Da har kantoren vår, Paul-André, valgt å
satse alt på kjærligheten, og derfor har han
sagt opp jobben i vår menighet, for å bli
kantor i Sandnessjøen menighet i Alstad -
haug, Nord-Helgeland prosti. Vi ønsker å
takke så mye for den (for korte) perioden
vi fikk ha gleden av både vakker musikk
og mange musikalske initiativ.
Lunchkonsertene og flott tonefølge og
solospill under kirkelige handlinger, vil
savnes. Orgelgalleri og orgelmeditasjoner
er blitt satt pris på. Paul-André  har også
samlet eminente lokal sangere til prosjekt-
kor, til stor glede for menigheten. Ørland
menighet ønsker Paul-André  alt godt
videre – både i kjærligheten, jobben og ny
tilværelse i Sandnessjøen.

Prester
Vi ser fram til at prestestudent Steffen
Aune kommer og holder gudstjenester for
oss i jula. Han vil være hos oss i fem uker
i sykefraværet til sokneprest og preste-
vikar. Deretter kommer det trolig studen-
ter på praksis. De andre prestene på Fosen
vil fortsatt komme å støtte der det er
behov. Det er prost Brita Hardeberg som
administrerer prestetjenesten.

«SJØMANNSKIRKE»
«Sjømannskirke» på kirkekontoret er
kommet for å bli. Det vil bli et fast 
arrangement i 2018 også.

Første sjømannskirke i 2018 vil bli
annonsert i Fosna-Folket på nyåret.

BISKOPEN BESØKER FOSEN
Åpent møte med biskop Herborg
Finnset i Rissa kirke 31. januar 2018 
kl 18.00
• Informasjoner fra biskopen i Nidaros 

og Fosen prosti.
• Kunstneriske innslag
• Kirkekaffe
Avsluttes med jazzmesse.
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MARGARET AUNE – ny dynamisk leder av
Ørland frivilligsentral
For de fleste Ørlendinger er Margaret
kjent fra kulturlivet som kordirigent og
fra kulturskolen. Hun har dirigert kor
fra hun var 17 år. Med hensyn til den
musikalske del av livet, vet vi at hun
også er en habil fiolinist. Margaret har
jobbet både i bank og i flere år som
markedskoordinator i NAV. Fra 21.
august i år er hun leder av frivillig -
sentralen. Vi traff henne på kontoret 
en travel formiddag i oktober. 

Frivilligsentralen er navet i å skape
bolyst i kommunen
Margaret er oppriktig glad i sine med-
mennesker og opptatt av å bidra til et
fremtidsrettet lokalsamfunn, hvor folk
trives og ønsker å bo. Mye av det arbei-
det, som blir nedlagt framover, vil bli
rettet mot ungdom og alle tilflyttere. I
Ørland, som i andre kommuner i Norge,
er det også her ungdom som ikke finner
seg til rette. Dette gjelder både i arbeids -
livet og i kulturlivet. Det er en viktig
oppgave å få den passive delen av ung-
dommen aktivisert. På ungdomsskolen
er det nå innført et nytt valgfag «Innsats
for andre», som har som hensikt å
mobilisere ungdom til innsats for både
unge og eldre. Det viktig å bygge nett-
verk til marginaliserte grupper.
Utgangspunktet er ikke press, men dia-
log. I år skal elevene bl. a. gjennomføre
juleverksted for enslige eldre. 

Frivilligsentralen står for mange akti-
viteter og Margaret forteller at det i dag
er omkring tolv ulike typer av dem. 
Her er noen: åpen barnehage, barsels -
treff, pensjonistkafé, vareutkjøring,
språk venner, ørlandsambassadører og
TV-aksjon. Noen aktiviteter går over
lengre tid, mens andre foregår over
korte tidsrom. Et eksempel her er inn-
satsen ved den årlige Bluesfestivalen.

Ørlandsambassadørene 
Ørlandsambassadørene er nå lagt inn
under Frivilligsentralen og de er viktige
i bolystsammenhengen. I november skal
det være kick-off møte hvor nye ambas-
sadører kan melde seg til tjeneste. Det
er viktig at vi gjør noe for andre. Nå
skal og kan alle bidra til å utvikle
ørlandssamfunnet. Kommunen tok for
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en tid tilbake initiativ til et korps av
ørlandsambassadører som ønsket å gjøre
en ekstra innsats for de nyankomne. Nå
er tiden kommet til å rekruttere nye
ambassadører og gi arbeidet en ny giv!

FRIVILLIGHETENS HUS
Vi skjønner straks at Margaret er en
engasjert og dynamisk person med et
høyt aktivitetsnivå. Det er likevel en sak
hun brenner ekstra for som leder av fri-
villigsentralen: Det er at den gamle
meieribygningen skal bli et Frivillig -
hetens hus. Ørland meieri ble etablert i
1878 og nedlagt i 2011. Meieridriften
og meieriskolen betydde i mange år
mye for både næringslivet og kulturlivet
i Ørland kommune. Det er kommunen
som eier bygningen. Det pågår i dag en
debatt om brygningens skjebne. 

Margaret forteller at det allerede i
dag er flere frivillige organisasjoner
som har tilhold i bygget. Blant dem er
Musikk laget Kornetten og Ørland/Bjugn
husflidslag. Husflidslaget har både vev-
stoler og knivmakerverksted i bygning-
en. Nå planlegger Margaret at frivillig-
hetssentralen skal flytte dit innen kort
tid. Samtidig arbeider hun med stor
energi for at meieriet skal bli Frivillig -
hetens hus og bli en arena for en rekke
frivillige aktiviteter. Her kan lag og
organisasjoner ha sitt tilhold. Huset blir
et sted for møter mellom eldre og
yngre, mellom tilflyttere og de som har
bodd her en stund, mellom militære og
sivile; for å nevne noen av dem. Kort

sagt, huset vil bli et sted hvor sosiale
relasjoner etableres og videreutvikles til
samfunnets beste. 

Ressurser til arbeidet
De grunnleggende ressursene i frivillig-
sentralen er, som navnet sier, frivillig
innsats fra både eldre og yngre. De fles-
te som går av med pensjon i dag, er
ennå friske og raske og mange av dem
gjør en stor innsats for frivilligsentralen.
Margaret ønsker likevel at enda flere
melder seg på for å yte en felles innsats. 

Alle er hjertelig velkommen som med-
arbeider i det frivillige arbeidet som
organiseres av sentralen. Et motto her
kan være: Ikke spør hva Ørland kan
gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for
Ørland!

Vi ønsker Margaret lykke til i det videre
arbeidet og håper på et framtidig inter-
vju i Frivillighetens hus!

Oddbjørn Ingebrigtsen
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Diakonens hjørne
Det er den tiden på året hvor dagene
forsvinner så altfor fort. Det blir mer og
mer mørke og mindre og mindre lys ute,
samtidig så kjenner jeg en varme bre
seg i kroppen. Det er endelig tid for ull-
pledd, varm kakao, lune vinterkvelder
samlet rundt stearinlys sammen med
venner, familie og kjente. Vi har alle
forskjellige tradisjoner på denne tiden
av året. Noen er vant med masse snø,
mens andre er vant med lite. Jul og nytt-
år er ikke avhengig av snøen, de kom-
mer på samme tid hvert år. Bilene har
fått frost på rutene, trærne har ristet av
seg alle de fargerike bladene sine og er
nå klar for den kaldeste sesongen vi har.
Hjemme er kanskje både ull, lue, votter,
skjerf, reflekser og lykter funnet frem i
påvente av den mørkeste og kaldeste
tiden på året, vinter.

Mange venter spent på nisser og gaver,
samtidig som vi vet at mange ikke har
råd til mer enn det nødvendige til seg
selv og sine. Heller ikke alle har noen 
å feire denne tiden sammen med og
kjenner seg kanskje både ensomme,
alene og forlatt. Samtidig som denne
årstiden for mange er fylt av glede, 
vil den også for mange kanskje fylles 
av tomhet og sorg. 

Min oppfordring denne vinteren er å
være et medmenneske for noen som
trenger å bli husket på, inkludert og

elsket. Kanskje i år er året du skal invi-
tere en ekstra hjem til deg, en ekstra
rundt bordet på julaften som får ta del 
i gleden dere har av årstiden. Kanskje
du skal invitere med noen på tur med
kakao, som kanskje ellers ville sittet
alene. Det er så lite som skal til noen
ganger for å spre litt ekstra glede, 
spesielt på denne tiden av året. 

Med ønsker om en fredfull og fin 
vintertid!

Larisa
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Da er prosessen i gang. Vi vet at vi
skal slå sammen fellesrådene i Bjugn
og Ørland. Vi ønsker å informere så
mye som mulig om prosessen under-
veis, og vil benytte både menighetsbla-
det og våre hjemmesider på
kirken.no/orland. 

Nå ligger det inne en søknad til kom-
munal fellesnemnd om midler til
gjennomføringen av denne viktige pro-
sessen. Dette er i henhold til veiled-
ningen fra departementet om prosesser
ved virksomhetsoverdragelse, altså
kommunesammenslåing. I hver kom-
mune skal det bare være ett fellesråd.
For ordens skyld; dette omhandler ikke
menighetsrådet. Her i Ørland har dette
vært to sider av samme sak. Det heter
ettsokns menighetsråd. Det har hatt
ansvar for både menighetsrådet og fel-
lesrådet sine oppgaver. De som har blitt
valgt inn i menighetsrådet har automa-
tisk fått ansvar for fellesrådets oppga-
ver. I kommuner med opp til fem sokn
eller menighetsråd, skal det velges to
representanter fra hvert menighetsråd
som så danner fellesrådet. Der det er
flere sokn, er det bare ett medlem fra
hver. 

Så langt er det opprettet en kirkelig fel-
lesnemnd med tre medlemmer fra hvert
fellesråd, i tillegg til kommunale repre-

sentanter og biskopens representant.
Kirkevergene jobber tett sammen om
den administrative delen. Fellesnemnda
har valgt Kirkeverge i Ørland til pro-
sjektleder, og kirkevergen i Bjugn til
assisterende prosjektleder. Det betyr at
ressursene til daglig drift må styrkes. 

Leder for fellesnemnda er menighets -
rådsleder i Ørland, Odd Døsvik.
Nestleder er leder i Bjugn menighetsråd
Hans Otto Stjern. I prosjektgruppa sit-
ter nestlederne fra de respektive menig-
hetsrådene, Eva Marie Brattland fra
Bjugn og Oddbjørn Ingebrigtsen fra
Ørland. Videre sitter menighetsråds-
medlemmene Karl Rædergård (Ø) og
Lise Guttelvik (B) i fellesnemnda.
Sokneprest i Bjugn, Ole Thomas
Bientie Reiten er biskopens represen-
tant. 

Kirkevergen

NYE ØRLAND KIRKELIGE FELLESRÅD
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Ørland sykehjem er en av
flere sykehjem i Trøndelag
som er sertifisert som
Livsglede sykehjem. For å
oppnå slik sertifisering må
ni livsgledekriterier oppfyl-
les. Samarbeid med skole og
organisasjoner, opphold i
frisk luft, hyggelige måltider
og god kommunikasjon med
pårørende, er noen av kriteri-
ene. Livsglede handler om at
eldre på sykehjem har anledning til å
oppleve glede i så mange dimensjoner
av livet som mulig. Når man bor på
sykehjem er det, for eksempel, ikke lett
å komme seg til kirka på gudstjeneste. 
Søndag 8. oktober samarbeidet Ørland

menighet med Ørland sykehjem om
LIVSGLEDEGUDSTJENSTE i Ørland
kirke. Klokka 11 var omkring 20 bebo-
ere fra sykehjemmet på plass for å feire
gudstjeneste sammen med andre i
menigheten. Vårens konfirmanter hjalp

til både under selve gudstjenesten
og under den tradisjonelle kirke-
kaffen i kirkerommet etterpå. 

Dette var den andre Livsglede guds -
tjenesten i Ørlandskirka til glede

for både beboerne på
sykehjemmet og for
Ørland menighet. Som
prestevikar May Slettan
sa: Når noe arrangeres
for tredje gang, er det
blitt en tradisjon! Så nå
er det like før! Ved orge-
let var som vanlig kantor
Paul-André Nilsen
Grande.

Oddbjørn Ingebrigtsen

LIVSGLEDEGUDSTJENESTE
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«Dette er testen for å finne ut om din opp-
gave på jorden er fullført: Om du er i live,
er svaret nei». Sitatet av Richard Bach på
fødselsdagskalenderen min for mars
måned fikk spesiell betydning for meg i
år.

Jeg hadde vært heldig i møte med livmor-
halskreften i fjor sommer; åtte dager fra
første telefon med info om behandlingsmå-
te før operasjon som fjerna «rubbel og bit»
- og forholdsvis kort rehabiliteringsperiode.
NEI! Ikke en gang til… (ALT ble jo

operert ut) … Åh, jeg har fortsatt HPV-
viruset i kroppen?
OK, skal takle en ny operasjon… (Det

gikk jo greit sist) … Åh, seks ukers strå-
ling + cellegift nå?
JA VEL, bare seks uker? (Frisk etter

jul) … Åh, strålinga virker ca åtte uker
etter siste behandling?
JAMMEN… Dette fungerer dårlig for

meg som liker å planlegge minst et halvt år
framover i tid! Også nå som jeg endelig har
havna i «rett bås» etter mange, lange år med
rehabilitering og jobbsøk. For mitt neste
halvår blir med sykemelding, sier kreftsyke-
pleiere og gynekologer, – og svært få er klar
til å gyve løs på 100% stilling rett etter
denne behandlinga.

Mange tanker, tårer og frustrasjoner på kort
tid når framtidsdrømmer må settes på vent:
Jeg er IKKE redd for å dø, min angst rundt
døden er å miste noen av dem jeg selv er
glad i – for sorgen og savnet er tung å
bære.

Jeg er IKKE redd for å bli arbeidsufør, det
har jeg allerede vært i flere år, men nå
trodde jeg det var min tur til å bidra med
de livserfaringene jeg har opparbeida meg.

ENN HVIS
• Kroppen min takler behandlinga 

bedre enn jeg tror?
• Jeg kan ta nødvendig utdanning som 

planlagt, og ordineres til prest om
noen år?

• Jeg kan kjøpe en slik fargerik stola 
som gatepresten i Vår Frue kirke har?

• Min oppgave på jorden ikke er full-
ført?

TAKK til alle gode medvandrere som deler
erfaringer, sender smilefjes, hjerter, varme
tanker, ringer, gir meg klemmer og har meg
på forbønnslista si. Dere betyr ALT for en
litt redusert prestevikar akkurat nå!

Og for dere som havner i samme situasjon:
Bruk VARDESENTERET og PUSTE-
ROMMET ved St. Olavs hospital.

Jeg ønsker alle lesere en velsignet julehøy-
tid! 

May Slettan

SITUASJONSRAPPORT FRA HELSENORGE 
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Vesle Ala (10 uker) startet livet i en
flyktningleir i Nord-Irak. Heldigvis har
hun storesøster Jyan (5). Sammen med
Kirkens Nødhjelp gir vår menighet rent
vann og psykososial støtte til familier
som har overlevd IS’ herjinger. 

Ala ble født på helsesenteret i Kabarto,
og mamma Nahla hadde en tøff fødsel.
Men alt gikk bra, og nå ligger den ti
uker gamle babyjenta og sutter fornøyd
på smokken i trevogga si. Familien har
det bra i leiren, men drømmer om en
bedre fremtid. 
- Alt jeg ønsker for familien min er at
vi skal slippe å være på flukt og leve i
trygghet, sier Nahla.

Savner sykkelen
Storesøster Jyan (5) passer godt på lille
Ala. Hun var bare to og et halvt år den
augustdagen for tre år siden da IS kom
og tok hjemmet hennes. Den dagen da
familien måtte flykte opp på Sinjar-fjel-
let og ingenting ble det samme igjen. 
- Jeg savner sykkelen min. Hjemme
hadde jeg lekene mine. Jeg hadde
mange ting. Så kom IS, og vi måtte
flykte, forteller Jyan. 
Da IS angrep jesidiene 3. august 2014,
ble rundt 100.000 mennesker drevet på
desperat flukt i eget land. Jyans familie
klarte å flykte opp på Sinjar-fjellet. Nå
er de blant de 28.000 jesidiene som har
funnet trygghet i flyktningleiren
Kabarto i Nord-Irak. Her har Kirkens

Nødhjelp sikret rent vann og gode sani-
tærforhold for flyktningene siden 2014.

Bygger en fremtid
IS er nå drevet tilbake fra Nord-Irak,
men igjen ligger jesidienes hjembyer i
grus. For å gi jesidiene mulighet til å
vende tilbake og bygge en ny fremtid i
ruinene, trengs det en stor innsats fra
det internasjonale samfunnet. 

Det er et stort behov for vann, strøm,
skoler og sykehus. Kirkens Nødhjelp er
i gang med å sikre rent drikkevann i
flere byer, og jobber også med psykoso-
sial støtte til menneskene som har over-
levd IS’ brutale herjinger. 

Et barn er født
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La flere fylle fem!
I julen feirer vi Jesus som ble
født i en stall for 2000 år siden.
Vår menighet ønsker også å
løfte frem barna som fødes i fat-
tigdom eller på flukt fra krig og
katastrofe i vår verden i dag. De
fem første leveårene er de aller
mest sårbare i barns liv, og sær-
lig tilgang til rent vann er avgjø-
rende for at barn skal overleve. 

Sammen med Kirkens Nødhjelp
bidrar vår menighet til at flere
barn får en tryggere start på
livet. På julegudstjenesten håper
vi du vil gi en gave til dette
arbeidet. Husk å ta med kontan-
ter til kollekten eller vipps til
2426! 

Den fyrste song eg høyra fekk,

var mor sin song ved vogga;

dei mjuke ord til hjarta gjekk,

dei kunde gråten stogga

Dei sulla meg so underleg,

so stilt og mjukt te sova;

dei synte meg ein fager veg

opp frå vår vesle stova

Den vegen ser eg enno tidt,

når eg fær auga kvila;

der stend ein engel, smiler blidt,

som berre ei kan smila

Og når eg sliten trøytnar av

i strid mot alt som veilar,

eg høyrer stilt frå mor si grav

den song som all ting heilar

Per Sivle

Den fyrste song
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Fri + villig = frivillig
Hvor hadde vi vært uten frivillige i
dette landet? Frivillige etablerer nye til-
tak og drifter gamle. Frivillige får
arbeid gjort. Frivillig arbeid gir glede til
de som er med og til de som nyter godt
av resultatene. Frivillige gjør en for-
skjell. 

For kirken er frivillighet avgjørende. De
få ansatte er viktige nok, men bredden
av arbeid og tiltak mangedobles ved den
frivillige innsatsen. Bare tenke på
menighetsbladet der artikler og bilder
leveres av frivillige. Eller på tiltak i
barne- og ungdomsarbeidet, en overnat-
ting i kirka for Lys-Våken-barna er
umulig uten frivillige. Frivillige sitter i
menighetsråd, diakoniutvalg, blomster-
fond og kirkeutvalg. Frivillige stiller
opp og synger og spiller. De leder fes-
ter, serverer kaffe, er tekstleser på guds-
tjenester, baker kaker, organiserer par-
kering, gjør dugnad på kirkegårdene,
samler inn penger og finansierer tiltak
som ellers ikke ville blitt noe av.

Hvem stiller som frivillig i kirka?
Bredden er stor. Folk i alle aldre, i ulike
yrker og livssituasjoner, stiller tid og
kompetanse til rådighet. Også mange
kirkelige tilsatte gjør frivillig innsats i
kirka, stiller på fritida og gjør arbeid de
ikke får betalt for. Grupper bidrar også i

dugnaden, som kor og bygdekvinnelag,
Felles for alle frivillige er at de er villi-
ge til å gjøre en innsats.
Hvorfor stiller folk opp? Noen gjør det
for å komme seg litt ut og treffe folk.
Noen sier de lærer mye når de får drive
med litt andre ting enn det de gjør på
jobben. Noen stiller opp rett og slett
fordi de synes tiltaket er viktig og må
gjøres. Noen føler seg nok presset til å
ta et tak, men sier ikke nei når det er
deres tur. De fleste frivillige gjør innsat-
sen helt fritt, fordi de synes det er sti-
mulerende på en eller annen måte. 

Unge frivillige understreker ofte at inn-
satsen øker deres kompetanse og gir
uttelling når de søker lærlingeplass,
skole eller sommerjobb. Eldre frivillige
forteller at ubetalte utfordringer har let-
tet overgangen fra yrkesliv til pensjo-
nisttilværelse. Det er en vinn – vinn
situasjon. Et godt frivillighetsarbeid

PROSTENS SPALTE
PROST BRITA HARDEBERG
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sørger for at de som bidrar også får noe
igjen. I kirka kaller vi ofte dette for vel-
signelse.

Wikipedia skriver om frivillige: Foruten
personlig valg er det en rekke faktorer
som motiverer en person til å arbeide
gratis og uten lønn for en samfunnstje-
neste. Mange frivillige nevner glede og
tilfredsstillelse av å kunne bidra som
motivasjon i stedet for lønn eller beta-
ling.

Jeg tror Wikipedia er inne på noe her:
Glede og tilfredsstillelse av å kunne
bidra er en sterk drivkraft til å stille
opp, fritt og villig. 

Mange kirkelige frivillige sier de er
takk nemlige som får leve i Guds
omsorg, og gjerne vil gi noe videre. Det
er en velsignelse å få være til nytte. Det
er en velsignelse å få dele glede.

Brita Hardeberg
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Lørdag 25.november arrangerte menig-
heten igjen julemesse på Ørland kultur-
senter. Før det, hadde mange loddsel-
gere vært i aksjon i hele kommunen.
Inntektene fra julemessa representerer et
uunnværlig bidrag til menighetens
mange aktiviteter. Julemessa er bare ett
eksempel på hvor avhengig menigheten
er av frivillig innsats fra de som bor i
menigheten. Det finnes knapt en eneste
aktivitet i menigheten hvor det ikke er
frivillig innsats av et eller annet slag. I
den norske kirke er det anslagsvis 120
000 frivillige medarbeidere i årets løp.
Dette er en imponerende stab! Hvis vi

lager en liste over alle som i løpet av ett
år gir noen få eller mange timer av sin
tid til vår menighet, vil vi bli forbauset
over hvor mange det er.

Derfor, kjære frivillige medarbeidere,
vil vi på slutten av 2017 takke den
enkelte av dere for innsatsen i året som
er gått! Uten deres interesse og innsats-
vilje hadde menighetens arbeid ikke
vært mulig!

Vi ønsker dere en velsignet julehøytid
og et godt nyttår!

Vennlig hilsen Ørland menighetsråd

Takk for all frivillig innsats i Ørland menighet!
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FAGER KVELDSSOL SMILER
Tekst: A. H. Hoffmann von Fallersleben/Peter Hognestad

Musikk: C. H. Rinck  

Min salme

Fager kveldsol har fulgt meg hele livet, fra barndomshjemmet på Hellem; helt
nede ved sjøen – til voksen – på Grande med landskap mot himmel og hav.

Fager kveldsol er en vakker salme som brukes ved glede og sorg.

Jeg utfordrer Hans Jørgen Dahl.
Lillemor D.

Fager kveldsol smiler,

over heimen ned,

jord og himmel kviler

stilt i heilag fred.

Berre bekken brusar

frå det bratte fjell.

Høyr, kor sterkt det susar

i den stille kveld.

Ingen kveld kan læra

bekken fred og ro,

ingen klokke bera

honom kvilebod.

Så mitt hjarta stundar

bankande i barm,

til eg eingong blundar

i Guds faderarm.



� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
17.09.2017 - Stiklestad kirke
Ailo Andre Haugan-Bulling

01.10.2017 - Ørland stasjonskapell
Lukas Hoøen Pedersen

07.10.2017 - Ørland kirke
Sara Berg Jensen
Even Bugten Einan
Henrik Slette Jakobsen
Mathias Leander Groven Berg

22.10.2017 - Hegvik kirke
Lukas Rosenlund Markussen

29.10.2017 - Ørland kirke
Lone Rødsjø
Loke Rødsjø
Johannes Wold Kortnes
Victor Ophaug Risvik
Brede Tobias Traasdahl Fredlund

12.11.2017 - Ørland kirke
Aria Pedersen

DØDE
Arild Hovard Andreassen
f. 08.06.1939, d. 19.09.2017

Sverre Simon Johansen
f. 15.02.1931, d. 02.10.2017

Helge Lien
f. 21.04.1944, d. 08.10.2017

Bjarne Sigurd Pedersen
f. 05.06.1944, d. 09.10.2017

Helga Elisabeth Amundsen
f. 08.01.1942, d. 09.10.2017

Erling Ludvig Thoresen
f. 09.04.1932, d. 18.10.2017

Laila Jektvik
f. 06.06.1942, d. 19.10.2017

Arild Haugseth
f. 16.06.1955, d. 19.10.2017

Mary Skipperø
f. 28.05.1941, d. 28.10.2017

Anne Ingvild Rømo
f. 12.04.1952, d. 10.11.2017
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Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

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

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

KIRKETJENER CATHRINE SKAGET
Storfosna
MOBIL 906 79 672

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

Rolf Mæhla

Helga Elisabeth Amundsen
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Fred og fredsarbeid

Høytiden vi går inn i handler om fred.
Det står kanskje i grell kontrast til
Forsvaret sin tilstedeværelse i Ørland
kommune. Et militært nærvær i befolk-
ningen som den har blitt vant med
siden etableringen av Ørland flystasjon
på 1950-tallet. Nå forsterkes denne til-
stedeværelsen ved at regjeringen har
bestemt seg for å investere i nye kamp-
fly og etablere Ørland flystasjon som
hovedbasen i Luftforsvaret. Det kan
stilles mange spørsmål om dette. 

Hvorfor bruke så mye penger på mili-
tærmakt, som eksempelvis Norge og
andre vestlige land gjør, er et betimelig
spørsmål

Hvorfor kan ikke det rike Norge bruke
mer av sine ressurser på fredsarbeid?
Eller er det slik at Forsvaret sin innsats 
i andre land også er fredsarbeid? Hva 
er skjæringspunktet mellom diplomati,
militærmakt og fredsarbeid? 
Om fat tende problemstillinger som jeg
ikke vil gå videre med her. 

Vi  ønsker fred. Men konstaterer at det
er krig og konflikter på alle kontinent.
Det er behov for soldaten, som det var
det før, er nå og vil være i fremtiden.
Oppegående soldater som kan ta selv-
stendige, men vanskelige valg.
Veteraner som er stolte over det oppdra-

get de har gjennomført, og alltid parat
for et nytt oppdrag. 

Høytiden vi går inn i, minner om fre-
den. Barn på ulike kontinent  ønsker en
tryggere hverdag. Lokalt er det også
konflikter i større og mindre synlig
grad. Måtte dette ikke bli ei bygd der
forskjellene mellom det militære og det
sivile samfunnet øker fremover, men at
samarbeidsånden fortsetter mellom for-
svar, lokalsamfunn og næringsliv. 

Frans av Assisi sin bønn brukes gjerne i
Forsvarssammenheng. Den kan også
omfavne dette tema.

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er
begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.

Stasjonspresten
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La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

 – Mester!

La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!

For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

Sverre Stai
Stasjonsprest Ørland flystasjon

FOSENGAVEN – julegaven fra deg til noen som trenger det
Jeg var på et offentlig sted, da en av med-
arbeiderne der ville ha en prat. Vedkom -
mende, som hadde flyttet hit for en del år
siden, fortalte stolt om hvordan det nå
hadde ordnet seg med fast jobb. «Jeg har
fulgt med på hvordan du driver og hjelper
folk, og vil gjerne gi deg denne, til det du
driver med», så ble jeg stående med en
1000- lapp i handa. Jeg ble fullstendig tatt
på senga, men tror jeg sa «Tusen takk.
Disse går til jentene i Kongo».

I dag fikk jeg en sms av gammel venn.
«Hvis du kan legge av noen skikkelig
store egg før jul, vil jeg også i år betale
1000 kr for et brett, også kan jeg gi over-
skuddet til Fosengaven. Forresten. Pga av
inflasjon tror jeg det må bli 1200 kr i år.
Håper det går greit?» – Slike opplevelser
rører langt inne i hjerterota. 

FOSENGAVEN er tenkt som en julegave
fra oss på Fosen til noen som trenger det.

Vi håper at vi med årets innsamling kan
gi et klapp på skuldra og et skikkelig
«heiarop» til Rune og hans medarbeidere 
i Dina-stiftelsen. Blir du med i heiagjeng-
en?

«Den som sprer velsignelse, trives godt.
Og den som oppkvikker andre, blir selv
oppkvikket», står det et sted i Bibelen.

En rik, fredfull og givende jul ønskes!

For Fosengaven - Geir Yngve Hovde
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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



Nr. 10-12. 27. årg.Julen 1967.
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Julens vidunder
Du julens vidunder!
Jeg fatter deg ei - !
Tenk Gud ble et barn, 
som andre – som jeg,
ble født av en kvinne,
som synders bror.
O, julens vidunder -
din gåte er stor!

O, kjærlighets under!
All herlighets drott
frivillig ga avkall
på trone og slott, 
tok plass blant de ringe,
fikk leie av strå - -
O, kjærlighets under -
hvem kan deg forstå!

O, nådens vidunder!
Guds evige råd -
å gjenløse verden
frivillig – av nåd`!
Han selv regnes skyldig
og korsveien gå - -
O, nådens vidunder
hvem kan deg forstå.

O, undernes under!
Jeg fatter slett ei
at Gud ville gjøre
alt dette for meg,
tenk jeg som ulydig
var skyldig til dom -.
O, undernes under -
for min skyld han kom!                     

Du julens vidunder - 
hvem kan deg forstå.
Men Gud selv har sagt det
og da er det så.
Han kan ikke lyve
han sannheten er.
O, julens vidunder
hvor har jeg deg kjær!
E.H.H.
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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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Sammenslåingsprosessen
Som nevnt i forrige nummer av menig-
hetsbladet, arbeides det nå med
sammenslåing av fellesrådene i Ørland
og Bjugn i tråd med den forestående
kommunesammenslåingen til en kom-
mune. Det er oppnevnt medlemmer til
en kirkelig fellesnemnd. Nemnda hadde
konstituerende møte 5. oktober hvor den
vedtok ledelsesstruktur og forslag til
mandat. Odd Døsvik ble valgt til leder
og Hans Otto Stjern ble valgt til nestle-
der. Prosjektgruppen skal forberede
arbeidet for nemnda og den har føl-
gende medlemmer: leder Eva Marie
Brattland, nestleder Oddbjørn
Ingebrigtsen, medlem kirkeverge Karen
Lervik Stai og medlem kirkeverge Inger
Sofie Murvold Knutsen. Kirkeverge
Karen Lervik Stai er leder for sammen-
slåingsprosjektet. På dette møtet ble det
også drøftet mandat og økonomiplan for
fellesnemnda. Dette skal legges fram
for de nåværende kirkelige fellesråd i
både Ørland og Bjugn for likelydende
vedtak i begge råd.

Kjære leser, hvis du går i surr i beteg-
nelser ovenfor, er du slett ikke alene om
det! Hovedsaken er at det arbeides med
sammenslåing av kirkelig sektor i likhet
med det som skjer på kommunepolitisk
plan. Når den framtidige Ørland kom-
mune blir etablert med nytt kommune-
styre, vil også det nye kirkelige felles -

rådet omfatte alle kirker, kirkegårder og
alle kirkelig ansatte i de nåværende to
kommunene.

Kantorstillingen
Kantor Paul André Nilsen Grande har
fått ny stilling i Sandnessjøen menighet
i Sør-Hålogaland bispedømme. Han har
sagt opp og vil derfor fratre sin stilling
en gang over nyttår. Stillingen er nå
utlyst, og håpet er at det melder seg
godt kvalifiserte søkere. 

Utbedringsarbeid på tårnet 
i Ørland kirke
I kommunestyremøte i august ble det
bevilget kr 650 000,- til utbedring av
lekkasjene i tårnet. Det er særdeles vik-
tig at arbeidet kommer i gang så snart
som mulig.

Oddbjørn Ingebrigtsen

Nytt fra Menighetsrådet
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Har du opplevd å få holde et bitte lite,
nytt menneske i armene og se det inn i
øynene? Et åpent, granskende, ja rent
ut mystisk blikk møter deg.

Vi møter Guds storhet i hvert eneste
bitte lite barn. I det nyfødte barnets
blikk er det alltid mulig å få kontakt
med Guds skaperglede.

Hver juledag leser vi fra Johannes -
evangeliets «jule-evangelium»; 
Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.

Joh 1, 14. 

Barnet gråt i natten – som alle andre
barn. Jesus. Han var Maria og Josefs
lille gutt. Født underveis, langt hjem-
mefra. Vennlige mennesker hjalp dem.
Barnet, det himmel-sendte, gråt i nat-
ten.  Han var helt vanlig – og han var
noe langt mer, ufattelig mye mer: Jesus.
Frelseren.  Han som var med da alt ble
skapt, før alle tider, han ligger nå som
en liten bylt, et skrøpelig lite mennes-
kebarn i halmen i krybba i landsbyen
Betlehem, den som for alltid er knyttet
til Frelserens fødsel. 

Det er en dyp mening i at det er i våre
første levedager vi ligner aller mest på
Jesus. Han som vi kan kalle vår bror.

I dette landet er vi jule-mennesker. Vi
feirer julehøytida fordi vi i den møter
noe som gir gjenklang i hjertene våre.
Jula er lysets og gledens fest, midt i
vintermørket. Frelserens fest: Gud er
kommet nær.

Alle har vi våre jule-minner; gode og
varme og trygge, eller vanskelige
minner om utrygghet, sorg eller ensom-
het. Eller så kjenner du på at de gode
minnene fra før i tida er blitt borte:
livet har forandret seg – og vi har også
det.  

Juleandakten
Biskop i Nidaros - Herborg Finnset
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Jeg har en hilsen til deg: Gud er kom-
met nær til oss! Barnet bærer med seg
velsignelsen: Det sårbare, lille barnet
som bare fikk en krybbe til seng – men
som englene sang for. Gud er kommet
nær til oss.

En velsignelse forandrer ingen ting,
men den forandrer alt: Jesusbarnets
åpne, kjærlige blikk hviler også på alt
det som ikke ble slik vi trodde og håpet.
Også på det som er vanskelig, og som

fyller oss med sorg, hviler velsignelsen
fra Jesusbarnet. Han som kom med
fred.  Midt i en verden i ulage, hvor
mørke skyer truer i horisonten er det
Frelserens og Trøsterens åpne blikk som
møter oss.  Med dyp fred – tross alt
som er vanskelig, og gjennom alt som
er vanskelig. Velsignelsen er der fordi
Gudsnærværet er større enn mørket. 

Velsignet jul! 

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 - permisjon 908 49 888

Paul-André Nilsen Grande, kantor 911 94 059

Larisa M. Ross Sagranden, diakoniarb. 905 21 235

Mary Irene Moen, sekretær 72 51 40 61

May Slettan, prestevikar - permisjon 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

Julekonsert
Ørland kirke

17. desember kl 2000
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Trosopplærer er i full gang med å for-
berede Lys Våken som skal være 2–3.
desember. Jeg gleder meg masse til å
ha 10-åringene i kirka. 

Tema vil være, som tittelen sier, Lys
Våken. Da menes det ikke å være våken
hele døgnet, selv om det å «døyne» er
kjempegøy. Lys Våken handler også om
å være Lys Våken for seg selv og de en
har rundt seg, være et medmenneske,
samt å ta ansvar. Gud skapte jorda og vi
mennesker ble satt til å forvalte den og i
det innebærer også det å ta vare på den.
Det er mange måter å ta vare på jorda
på. De siste årene har bruken av plast
og konsekvensen av overforbruket kom-
met til syne.  Vi må være Lys Våken for
å gjøre noe. Hva kan vi gjøre? Det å
prate om hva vi som enkeltindivid kan
gjøre, handler også om å være Lys

Våken for det som skjer rundt oss.
Lys Våken har også tradisjon for at 

vi tenner lys og snakker om det å miste
noen vi er glad i. Det å snakke om sorg
og samtidig snakke om å ta vare på de
gode minnene ved å tenne et lys er en
trøst i sorgen.

Lys Våken kan også handle om å se og
å bli sett. Høsten er en fin tid å vise
hvor synlig vi blir, med refleks og hva
lyset betyr for oss mennesker. Det å ha
med barna i refleksoner over livet er
veldig spennende. Det vil komme et
innlegg om gjennomføringen etter jul.
Det er bare å følge med.

Etter jul vil det bli arrangert tårnagent -
helg og det blir spennende.

Vi jobber også med ULIF som er en
lederutdanning for ungdommer fra kon-
firmasjonsalder til 18 år. Dette er et
undervisningsopplegg sammen med
hele Fosen og ungdommer får mulighet
til å bli ungdomsledere. 

Ha en fin adventstid!
Hilsen Tina Marie Rødde Paulsen, 
trosopplærer

Trosopplæreren
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Kjære Ørland menighet 
Vi er nå i adventstiden. Tiden for faste, tiden
for forberedelser, tiden hvor vi venter på og
minnes vår frelser Jesus Kristus fødselsdag.
I salmeboken vår har vi hele 25 adventssal-
mer, 47 julesalmer, 9 salmer for Stefanus -
dagen og 5 salmer for navnedag/Nyttårsdag.

Som kantor i Ørland menighet, oppfor-
drer jeg til å bli mer kjent med adventstiden.
Smak på ordet, – hva innebærer adventstid?
Syng alle de 25 adventssalmene før julens
salmer synges på julaften og utover romju-
len. Adventstidens salmer har budskap om
Jesu komme og fødsel og om så mye mer.
Sett av tid i hverdagen . La oss omfavne av
adventstiden.  

Allehelgensdagen 5. november 2017 
I Ørland kirke var det Allehelgens guds -
tjeneste hvor vi mintes våre kjære, som har
vandret foran oss. Jeg ønsker å rette en stor
takk til Leif Skei som spilte vakkert på
tenorsaksofon og klarinett sammen med kir-
kens orgel. 

Senere på Allehelgensdagen var det Alle -
helgenskonsert i Ørland kirke. En konsert
basert på meditasjon, hvor musikken og
bibelske/dikt tekster ble fremført i vakre lyse
omgivelser, med publikum og aktører. En
hjertelig stor takk til Svein Lilleengen som
tekstleser, til Kim Aksnes på trumpeten/fly-

gelhornet, til Nella Penjin på fiolinen og 
til vokalensemblet som bestod  av Anne
Iversen, Vivian Hoff, Mette Dypveit,
Arnhild Saltbones, Vibeke Eriksen, Grethe
L. Ringstad, Marit Elisabeth V. Singstad,
Torill Bakken, Ulf Rosten, Aksel Jakob
Hovde, Geir Håvard Lund, Jan Hyllmark,
Arild Magne Johansen og Paul Hoff
Baltzersen.  

Romjulskonsert i Ørland kirke
Sopranen Donaji Reksterberg og kantor
Paul-André innviterer til en stemningsfull
Romjulskonsert i Ørland kirke fredag 29.
desember 2017 kl 17.00. Donaji Rekster berg
er i sin avsluttende mastergrad i klassisk
opera-sang ved Barrat Due Institutt i Oslo.
Under Romjulskonserten fremfører duoen
sine versjoner av salmer, hymner, kirkemusi-
kalske arier, operaperler, instrumental orgel-
musikk. Kanskje kommer det også en
kulokk? Hjertelig velkommen! Vi garanterer
at du rekker deg hjem til kveldskosen. 
Fri entré. Kollekt ved utgangen.

Med ønske om en musikalsk
advent- og juletid i Ørland
menighet!

Kantor Paul-André 
Nilsen Grande 

KANTORENS TANGENT-HJØRNE 

Lunsjkonsert 
Torsdag 14. desember 2017 kl 11.30 

Avdentskonsert - Ørland Musikkråd
Søndag 17. desember 2017 kl 20.00 

Adventskonsert - Sunniva & Øystein
Tirsdag 19. desember 2017 kl 19.00 

Romjulskonsert
Donaji Reksterberg og Kantoren
Fredag 29. desember 2017 kl 17.00  

KIRKEMUSIKK I ØRLAND
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� 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 fer-
dige for at vi skulle vandre i dem. Ef 2,8-10

Velkommen til kirke!

Søn. 17. desember - 3. s. i advent
Ørland kirke kl 20.00 Julekonsert

Søn. 24. desember - Julaften
Storfosna kirke kl 10.30 Familiegudstjeneste ved teologistudent 

Steffen Aune
Takkeoffer til kirkens nødhjelp

Ørland Helsesenter kl 13.00 Gudstjeneste ved teologistudent Steffen Aune

Ørland kirke kl 14.00 Familiegudstjeneste ved stasj.prest Sverre Stai
Ørland Barne- og Ungdomskorps spiller.
Takkeoffer til kirkens nødhjelp

Ørland kirke kl 14.00 Familiegudstjeneste ved teologistudent 
Steffen Aune
Takkeoffer til kirkens nødhjelp

Søndag 25. desember - Juledag 
Ørland kirke kl 12.00 Høytidsgudstjeneste ved teologistudent 

Steffen Aune
Takkeoffer til Ørland menighet

Søndag 31. desember - Nyttårsaften
Ørland kirke kl 18.00 Kveldssamling ved teologistudent Steffen Aune



Søndag 7. januar - Kristi åpenbaringsdag
Ørland stasjonskapell kl 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest Kristin 

Morken Hogganvik

Søndag 14. januar - 2. søndag i åpenbaringstiden 
Ørland kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved teologistudent Steffen Aune

Søndag 21. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden
Storfosna kirke kl 10.30 Gudstjeneste ved vikar

Søndag 28. januar - Såmannssøndag
Ørland kirke kl 11.00 Familiegudstjeneste ved vikar og trosopplærer

Tina Marie Rødde Paulsen. Tårnagenthelg

Søndag 4. februar - Kristi forklarelsesdag
Ørland stasjonskapell kl 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest

Søndag 11. februar - Fastelavenssøndag
Ørland kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved vikar

Søndag 18. februar - 1. søndag i fastetiden
Storfosna kirke kl 10.30 Gudstjeneste ved vikar

Søndag 25. februar - 2. søndag i fastetiden
Ørland kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved vikar

Søndag 4. mars - 3. søndag i fastetiden 
Ørland stasjonskapell kl 17.00 Gudstjeneste ved stasjonsprest

Søndag 11. mars - 4. søndag i fastetiden
Ørland kirke kl 11.00 Gudstjeneste ved vikar

Søndag 18. mars - Maria budskapsdag
Ingen gudstjeneste i Ørland Konfirmantleir på Mjuklia

Med forbehold om feil eller endringer. 
Se gudstjenesteannonse hver fredag i Fosna-Folket.
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INFORMASJON

Allehelgenskonsert i Ørland kirke

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

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

Svein Lilleengen
Tekstleser

Nella Penjin
Fiolin

Kim Aksnes
Trumpet

Vokalensemblet
m/dirigent
Paul-André
Nilsen Grande


