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Herre! Over folkets lovsang vil du reise deg din trone!

Fra en kantatetekst av Svein Ellingsen
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Livssyn i dialog

Forenklet sagt, er livssyn en overordnet benevnelse på det et menneske tror om livet,
hva livet er. Et livssyn inneholder synsmåter innenfor tre hovedområder: virkelig-
hetsoppfatning, menneskesyn og verdioppfatning. Det er vanlig å dele livssyn inn i
religiøse livssyn og ikke-religiøse livssyn. Plassering av livssyn i den ene eller den
andre gruppen, handler i hovedsak om virkelighetsoppfatningen rommer en dimen-
sjon utenfor det vi kan fatte og begripe. Det er innenfor en slik dimensjon vi kristne
«finner» Gud. Andre religiøse livssyn kan ha andre begrep enn det vi har. 

Langt fra alle mennesker har et klart formulert livssyn, men når vi stilles overfor
valgsituasjoner, er det livssynet vårt som viser seg i valgene våre. Vi har altså et livs-
syn selv om det ikke er helt klart for oss.

I et hvilket som helst lokalsamfunn i Norge i 2018 lever mennesker med ulikt
livssyn side ved side. Vi samtaler nesten aldri med hverandre om tema som har med
livssyn å gjøre. Det er liksom for privat, for flaut eller for pinlig. Vi har dessverre alt
for ofte tanker om hva andre med andre livssyn enn vårt eget mener om mange ting.
Her som ellers er det lettere å snakke om enn å snakke med! 

Grunnlaget for fellesskapet i både store og små lokalsamfunn, regioner og land
handler om felles verdier, felles menneskesyn og felles virkelighetsoppfatninger.
Etter 22. juli 2011 har det vært mye snakk om solidaritet i samfunnet. Hvis samfun-
net ikke skal falle fra hverandre, må det være felleskap og solidaritet mellom sam-
funnets medlemmer. Solidaritet mellom mennesker handler om enighet om konkrete
verdier og målsettinger. Her blir enkeltmenneskets livssyn utfordret av andre livssyn.
Veien fram mot større solidaritet er etter min mening åpenbar. Den går gjennom dia-
log mellom mennesker med ulike livssyn, ikke for å finne fram til ulikheter, men for
å komme fram til likheter mellom dem. Livssyn i dialog handler ikke bare om dia-
logmøter arrangert av organisasjoner eller andre initiativtakere. Livssyn i dialog
handler om mitt og ditt møte med annerledes tenkende og annerledes troende på alle
mulige møteplasser i vårt hverdagsliv. Det bør ikke være verken pinlig eller flaut å
snakke om tema som har med livssyn å gjøre!

Vi i redaksjonen ønsker der alle en høst fylt av glede og samhørighet! 

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!

Sjømannskirke
Sjømannskirka går sin gang. Vi kan
ønske velkommen på følgende torsdager
i høst: 23. august, 27. september, 
25. oktober, 29. november. Velkommen!

Personell
Sommeren er på hell, og jeg vil gjerne
takke alle sommervikarene som har gjort
sitt til at hverdagen har gått rundt mens
gode medarbeidere har hatt sine velfor-
tjente feriedager. Vi er takknemlig for
dyktige og fleksible medarbeidere som er
med på å skape gode løsninger i arbeids-
hverdagen.

Trosopplærer May Slettan har permi-
sjon ut året, og Tina Marie Rødde
Paulsen fortsetter som vikar. Tina skal ha
permisjon i sin klokkerjobb, og Irja
Helen Hammern Døsvik går inn i denne
jobben. 

Daniela Strbkova er ansatt som kapel-
lan i Ørland og Bjugn. Følg med på guds-
tjenesteoversikten i Fosna-Folket. Der vil
det stå når det skal være innsettelse. Vi
ønsker henne hjertelig velkommen!

AV INNHOLDET:

Ørland Gospelkor . . . . . . . . . . . . s. 4–7

Menighetens årsmelding s. 8–10

Hjem og kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 12

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

Ungdomslederopplæring s. 19

Prestesoldat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20–21

Gudstjenesteliste. . . . . . . . . . . . . . . . s. 22–23
�

Bibelgruppe i Ørland kirke
Jesus sier: «Søk først Guds rike og
hans rettferdighet…»
Bibelgruppen i Ørland kirke er for
deg og møtes torsdager i «partalls -
uker» kl. 19.00 – 21.00, første gang
23. august. 
• Kveldsmat
• Prat
• Gjennomgang av søndagens tekst
• Bønn 
Velkommen!             
Arr. Ørland menighet

Spørsmål?
Kjell Gunnar Klock: 954 55 196
Bernt Gjelvold: 72 52 15 17



side   4 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

Dirigenten
Grete Eid Johansen er født i Trondheim,
men kom til vår kommune i 1982. Grete
har fått musikk både i arv og i miljø. I
generasjoner tilbake på begge sider er
det både korfolk, sangsolister og musi-
kere. En meget kjent førstesopran og
solist i kormiljøet i Trondheim tidlig på
19-hundretallet var Gretes oldemor, fru
Amy Øwre Helset. Grete har bred yrkes -
erfaring. Hun er hjelpepleier og har blant
annet jobbet på fabrikktråler i Nordsjøen
og Barentshavet et år, vært huslærer i
norsk for barn i Hellas og produksjons-
arbeider på Mascot
Høie.

Musikk – en viktig
del av livet
Da Grete var 8 år ble
hun med i barnegospel
hos organist Bernt.
Broren til Grete var
dyktig på trekkspill og
Grete ble selvlært på
torader da hun var 12
år. Etter hvert var hun
med på å stifte tora-
dergruppa «Toill -
skrukkan» som bestod

ØRLAND GOSPELKOR 2008–2018
Grete og Anders – dirigent og musikkansvarlig i Ørland Gospelkor

Det er mange elementer som må på plass for at et kor skal fungere godt. Som nevnt
i forrige artikkel om gospelkoret, har koret ca 30 medlemmer eller sangere. Foruten
sangere trenger et gospelkor både dirigent og en som akkompagnerer eller komper
som det så avgjort heter her. Her blir vi litt bedre kjent med dem begge.
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av toradere, bass og gitar. Gruppa vant
både sølv og bronse i NM! Grete ble også
selvlært på trekkspill og var i ei kort tid
med i trekkspillklubben. 20 år seinere var
hun med på trekkspill i orkesteret under
oppføringen av musikalen «Sara» her på
Ørland. Hun begynte tidlig i Uthaug song-
lag og var med der i mange år.

Ørland Gospelkor
Grete begynte i gospelkoret i 2009. Koret
trengte dirigent og Grete fikk snart
denne oppgaven. Hun sier at det er inter-
essant og givende å forme musikken.
Dirigenten er korets instruktør. Publikum
er mottakere av at budskap som koret
forsøker å formidle. Det handler blant
annet om dynamikk, rytme, utstråling og
ikke minst artikulasjon. Grete sier at hun
hele tida arbeider mot å høyne kvaliteten
i korets prestasjoner. I et amatørkor vil
det alltid bli vanskelig for medlemmene
å få forholdet mellom arbeid, familie og
øvelser til å gå opp, men det finnes bare
en vei til kvalitet og den går gjennom
øvelse, øvelse og atter øvelse. Koret har
mange sangere, men i framføringen skal
det høres ut som de tre stemmene koret
har: spran, alt og tenor. Derfor er det vik-
tig hele tiden å jobbe med kvalitet.

Spennende utfordringer
Bevis på at Ørland Gospelkor kvalitets-
messig ligger på et høyt nivå, er de mange
oppdragene koret gjennom årene har hatt.
Koret har opptrådt sammen med Earl
Thomas, Knut Anders Sørum, Steinar
Albrigtsen, Jardar Johansen, Stephen
Brandt Hansen, Sigrid Haanshus og
Monika Nordli.

Å synge i Nidarosdomen sammen med
Stephen Brandt Johansen og Sigrid
Haanshus var et høydepunkt blant flere.
Akustikken her er så utrolig! Gjennom
opptreden på Ørland Blues festival har
koret blitt flink til å improvisere. 

Musikk som inspirasjon og som terapi
Grete legger ikke skjul på at hun
gjennom årene har møtt en rekke helse-
messige utfordringer. Her har musikken
vært, og er, både inspirasjon og terapi.
Det var kjempeartig for Grete å være
med i damekoret «Fosenklang» på
Norges mesterskapet for kor i 2017.
Mester skapet arrangeres av Koralliansen
og i fjor deltok 45 kor med 1100 sang-
ere. Dommere var anerkjente dirigenter
fra hele Norden. Her vant «Fosenklang»
sin klasse!

Musikk handler om så mye. Et viktig 
element for en utøvende musiker uansett
instrument og oppgave, er å få til noe, å
skape noe både for seg selv og for andre.
Derfor er det viktig at repertoaret koret
har inneholder budskap fylt med positi-
vitet og glede! 
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Musikkansvarlig
Anders Marøy er 39 år. Han er fra
Bergen, nærmere bestemt bydelen
Åsane. Før han kom til Ørland hadde han
bodd i flere år i Trømsø. Han studerte
både pedagogikk og psykologi ved uni-
versitetet i ishavsbyen. Det er mange
som kommer til Tromsø som forelsker
seg så grundig i akkurat denne byen at
de blir der, men det ble ikke Anders.
Anders skjønte at det var egentlig musi-
ker han skulle være og bli. I løpet av
tiden i Nord-Norge hadde han en kort
periode kompet i et gospelkor i Harstad.

Jobbsøker og ansettelse
Anders forteller ikke så mye om hvor
lang tid det tok fra han bestemte seg for
å jobbe med musikk på heltid og til han
fikk tilslag på stilling på Ørland, men
han søkte flere steder. Ørland hadde han
ikke hørt om, men det var på kultursko-
len her han fikk jobb. Det var i 2007. 
Nå har han altså vært her i 11 år, det har
blitt familie og Anders er blitt en del av
det mangfoldige kulturlivet på Fosen.
På kulturskolen har Anders undervist i
både band og piano. Han har også under-
vist voksne i en periode. 

Ørland Gospelkor
I artikkelen i Fosnafolket fra 2008 er det
foto av leder av menighetsrådet Herborg
Giftstad, sokneprest Ola Garli og Anders.
Anders forteller at det var Ola Garli som
tok kontakt med ham om å få til et
gospelkor.

Et gospelkor må ha en pianist! Koret
startet altså i 2008 uten dirigent. Anders

hadde stemmeøvinger med sangerne og
koret måtte greie seg som best de kunne
uten dirigent både under øving og fram-
føringer. Det gikk ikke lang tid før Grete
tok på seg den oppgaven.

Den første tida og nå
I 2008 som nå praktiseres det ikke prø-
vesang for opptak i koret. Det var veldig
få som kunne lese noter. Derfor ble de
første sangene øvd inn etter hukom-
melsen. Det var om å gjøre å komme fort
i gang i 2008. Det å lese noter har blitt
bedre etter hvert. Den første tida var det
Anders som fant fram til repertoar, men
etter at Grete ble dirigent, finner de nye
innslag sammen. Det er viktig å finne
sanger som passer til både korets nivå og
sammensetning. Koret har en veldig sta-
bil medlemsmasse. Mange har vært med
fra starten av. Når noen slutter, er det for
eksempel på grunn av flytting.
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En herlig gjeng
Man innser fort at Anders er en person
helst vil snakke om koret framfor seg
selv. Han beskriver koret som en herlig
gjeng med godt humør. Koret har øvelse
hver tirsdag gjennom hele skoleåret. Når
det er pause på øvelse, er det et temmelig
høyt støynivå i følge Anders. Da går pra-
ten som en foss. Det er tydelig at koret er
en godt sammensveiset sosialt felleskap!
I tillegg til høyt musikalsk nivå et sosialt
felleskap, som gir trygghet et godt
grunnlag for å mestre utfordringer.
Eksempel på det er samarbeidet med
artister under Ørland Bluesfestival. Koret
har etter hvert fått en ferdighet i å ta ting
på sparket og å improvisere.

Videre 
I likhet med dirigent Grete fremhever
også Anders framføringen i Nidaros -

domen som et høydepunkt for koret.
Som musikalsk leder er også Anders
opptatt av forholdet mellom kvalitativ
utvikling og hvor mye tid medlemmene i
koret er villig til å bruke på koret. Dette
er en utfordring som det hele tiden må
jobbes med. I løpet av samtalen fikk jeg
et klart inntrykk av at Anders har tenkt å
fortsatt være en ressurs for Ørland
Gospelkor i lang tid framover.

Takk!
Ørland menighet vil gratulere koret med
10-årsjubileet og takke kormedlemmene,
Grete Eid Johansen og Anders Marøy for
kjempeflott innsats! Vi ønsker lykke til
med det videre arbeidet!
Vi sees på konsert 21. oktober!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Nytt fra Menighetsrådet
Ny kapellan
I møte i Nidaros bispedømmeråd 16. juni ble det fattet
følgende vedtak:
Nidaros bispedømmeråd ansetter Daniela Strbkova som
kapellan i Fosen prosti med Bjugn og Ørland sokn som
tjenestested. Danielas mann, Stefan, er som kjent tidli-
gere ansatt som organist. Det betyr at menigheten
etter vakanser og vikariater har både organist og
kapellan på plass når vi tar fatt etter ferietida.



side   8 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

Årsmelding 2017
I Lov om Den norske kirke i § 9 står det
følgende om oppgave for menighetsrådet:
Menighetsrådet skal ha sin oppmerksom-
het henvendt på alt som kan gjøres for å
vekke og nære det kristelige liv i soknet,
særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt,
syke og døende betjent med det, døpte gis
dåpsopplæring, barn og unge samlet om
gode formål og legemlig og åndelig nød
avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for
at kirkelig undervisning, kirkemusikk og
diakoni innarbeides og utvikles i soknet.
Det er de ulike aktivitetene som menighe-

ten driver, som er svaret på utfordringene
i loven. I utdragene fra årsmeldingen for
2017 trekkes ulike aktiviteter fram.

Kirkelige handlinger
Antall gudstjenester i 2017 var 52. 
Også i 2017 ble det arrangert juleguds -
tjeneste for skoleelever i Ørland.
Gudstjenesten ble arrangert etter initiativ
fra rektor ved Ørland ungdomsskole.  
Antall begravelser i 2017 var 42.

Trosopplæring
I Ørland menighet var det i 2017 878

Årsmøtet
ble avholdt torsdag 14. juni kl 18.00 på
Ørland kirkekontor med opp mot 20
deltakere. Årsmeldingen for 2017 ble
lest opp av menighetsrådsleder Odd
Døsvik. Sokneprest Ola Garli holdt
foredraget «Kirka og kristendommen
– e de så nøje, da?» Hovedtemaet for
foredraget var den gjennomgripende
sekulariseringen av de europeiske
samfunn generelt og Norge spesielt og
hvilke konsekvenser dette har og kan
få for den kristne kirke. Foredraget
ansporte til engasjerte innlegg fra
møtedeltakerne. Et hovedpoeng fra
både foredrag og innlegg var vik-
tigheten av frimodighet fra de
kristnes side overfor medmennes-
ker vi møter i hverdagen. Ola
framførte også viser av Dan
Andersson og Erik Bye.

MENIGHETENS ÅRSMØTE

MENIGHETENS ÅRSMELDING 2017
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personer i aldergruppene 0-17 år . Det er
disse som er målgruppen for arbeidet
med trosopplæring. I 2017 var det 52 dåp
i menigheten. I tillegg ble fem Ørlend -
inger døpt i annet sokn.

Trosopplæringsstillingen er på 40 %.
Det var ca. 40 frivillige involvert i tros-
opplæringsarbeidet totalt.

Følgende tiltak/aktiviteter rettet mot
ulike alderstrinn har vært gjennomført i
2017: Dåpssamtaler, faddergave på dåps-
dagen, dåpsgave fra menigheten på 2. og
3. års dåpsdag aldergruppe 2-3 år, utde-
ling av kirkebok – 4 år for aldergruppe 4
år, skolestarterhelg for aldersgruppe 6 år,
tårnagenthelg for aldersgruppe 9 år, lys
våken for aldersgruppe 10 år, konfirma-
sjonsundervisning for aldersgruppe 15 år
og ungdomslederopplæring. Trinn 1, 2, 3
og 4 for aldersgruppene 15 til 18 år. Av i
alt 17 mulige tiltak har hele 12 vært
gjennom ført. Dette har skjedd til tross for
en til tider utfordrende bemannings- situa-
sjon. Tiltakene har hatt varierende opp-
slutning sett i lys av antallet i aldersgrup-
pene som tiltakene har vært rettet mot.
Arbeidet med trosopplæringen er i godt
gjenge gjennom et bredt spekter av akti-
viteter på tross av en noe anstrengt perso-
nalsituasjon.

Diakoni
Larisa Margrethe Ross Sagranden har nå
jobbet 1,5 år i diakonistillingen og har
brukt året på å bli kjent med menigheten,
knytte kontakter, besøkt den norske kon-
tingenten i USA (private årsaker) og blitt
kjent med mye av det som gjør Ørland
kommune til det den er, samtidig som hun
gjerne vil bli kjent med enda mer av

Ørland kommune og Ørland menighet.
Videre har det blitt startet ungdomsklubb
i samarbeid med Bjugn menighet.
Hovedmålgruppa har vært årets og fjor -
årets konfirmanter. Det har vist seg van-
skelig å holde på ungdommene etter kon-
firmantåret dersom de ikke er aktive som
for eksempel ungdomsledere eller lig-
nende i menigheten. Målet er at man skal
få dem med videre og skape et møtepunkt
for og med ungdommene våre. Målet i alt
det diakonale arbeidet er å være til stede 
i folk sin hverdag på ulike måter. Siden
dette er en helt ny stilling, er det viktig å
skape møtepunkt. Andre arrangement
som har vært besøkt eller deltatt på er bl
a; menighetens plantedag, familiedag i
forsvaret, veterandag, ulike trosopplæ-
ringstiltak og konfirmantleir.

Det organiserte diakonale arbeidet i 2017
har også bestått i blomsterhilsen på runde
dager fra 80 år og oppover, besøk på
sykehjemmet, godt besøkt Sjømannskirke
og fasteaksjon for å bidra til å avhjelpe
nød i verden.

Musikk i menigheten
Instrumentene
Orglet i Ørland kirke er bygd i 1972. Det
er ingen alvorlige feil på det.

Av mindre feil er det en som er kom-
met tilbake flere ganger: Elektromagneten
som kopler inn register nr. 3 Gemshorn
låser seg i stilling «på» og blir da ganske
varm. Organisten har hittil greid å fikse
den selv. Ellers må rørstemmene stemmes
etter årstidene, noe som er normalt.
I juli til september, når det er så fuktig i
kirka at luftfukteren kopler seg ut, kan det



bli svak piping i orglet. En har fått det
stilt ved å sette spenn og presse bunnen
av luftkista oppover.

Orglene på Austrått og Storfosna har
det ikke vært nødvendig å gjøre noe med
i 2017. Pianoet holder stemmingen godt
på grunn av at luftfuktigheten og tempe-
raturen holdes så stabilt som de gjør.

Musikk 
Ørland gospelkor øver fortsatt hver tirs-
dag i kirka og deltar bla. på konfirma-
sjons-dager og på Menighetens julemesse,
samt med egne konserter og annet. I 2017
har hadde de hele 19 ulike opptredener. 
Ørland sangforening er det av de andre
korene i bygda som er lettest å samle til
deltakelse på gudstjenester. De andre
korene har også egne kirkekonserter i
blant.

Kornetten deltok som vanlig 17. mai.
Ørland bluesfestival leide kirka også i
2017. 

«Sjømannskirke»
Denne aktiviteten har blitt veldig populær.
Det kommer mellom 30 – 40 på hver
samling og tilbakemeldinga fra brukerne
er svært positiv. Det gjennomføres en
torsdag pr. måned. 

Menighetsbladet 
har gitt ut 5 nummer. Redaksjonen består
av Oddbjørn Ingebrigtsen - redaktør,
Anne-Mari Kristensen, Mette Buvarp
Dypveit og Marit Eide Dahl. Redaksjonen
har vært svært stabil og gjør et godt
arbeid. Menighetsbladet er et viktig infor-
masjonsorgan som blir lest av mange.
Deles ut til alle husstander.

Åpen kirke ble gjennomført også i 2017,
og mange frivillige stiller opp som vakter. 

Bibelgruppa har vært i gang noen år og
samler 8-10 deltakere annenhver tors-
dagskveld i Ørland kirke. Med gjennom-
gang av søndagens tekster og kveldsmat.

Frivillige medarbeidere
Foruten ansatte er det mange frivillige
medarbeidere som tar stort ansvar med
Menighetsbladet, Ørland Blomsterfond,
Åpen kirke, julemessa, blomsterhilsen,
samling med trosopplæringa og andre
oppgaver. Frivillig engasjement er en del
av kirkens vesen og må aldri gå tapt.
Behovet for ulønna medarbeidere øker. 
Vi ser det svært tydelig knytta til tros -
opplæringa. 
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Hjertelig takk
Ørland Blomsterfond vil takke 
for gaver gitt i forbindelse med 
begravelsene til:
Dag Næsset

Johan Edvard Myhre

Sigurd Frengen
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TROSOPPLÆRING
Da nærmer høsten seg og jeg ser fram
til mange spennende oppgaver som jeg
holder på å planlegge. Ferien har vært
varm og god, og jeg har fått tid til å
reflekter over alle de flotte menneskene
i ulike aldre som jeg har møtt igjennom
året som vikar. Jeg vil også i høst være
vikar som trosopplærer, og det ser jeg
fram til. 

Jeg vil starte med å si takk til alle frivil-
lige som har stilt opp på de ulike arran-
gementene som har vært. Jeg er utrolig
heldig som har fått møte så mange flot-
te og engasjerte mennesker. Tusen takk!
Uten deres hjelp har det blitt vanskelig å
kunne gjennomføre ulike arrangementer
på en god måte.

I år som i fjor vil menigheten ha en stand
under Bygdadagan på Austrått. Der vil
forskjellige typer materiale som brukes i
trosopplæringa vises fram. Det vil også
være mulig å stille spørsmål. 

Søndag 16. september deles 4-årsbok
ut under gudstjenesten. I forkant vil
alle 4 åringer få invitasjon til å være
med på en samling før utdeling av
boka. Dere vil få en egen invitasjon
om dato, sted og klokkeslett i posten.
Så meld dere på når invitasjonen
kommer!

Tina Marie Rødde Paulsen
Trosopplærer Ørland menighet



� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
10.06.2018 - Bjugn kirke
Oliver Haugvik

17.06.2018 - Guldteigbrygga
Benjamin Lars Lundgren Foss
Joa Røstad Wiik

24.06.2018 - Austrått kapell
Jonas Rasch-Haugseth
Brage Leistad Hoel

24.06.2018 - Åfjord
Oline Rømma Bakken

15.07.2018 - Ørland kirke
Teon Næristorp Haaker

22.07.2018 - Austrått kapell
Dina Skavdal Myhre

VIGDE
16.06.2018 - Ørland kirke
Mari Døsvik og Ståle Borgan Bergene

Tove Ott Stjernen og Frode Haugsbakk

23.06.2018 - Ørland kirke
Helene Ystebø og Rolf-Helge Torsvik

07.07.2018 - Ørland kirke
Ida Holberg Finseth og 
Espen Andreas Rødsjø

14.07.2018 - Ørland kirke
Åshild Bye og Sveinung Hjelle

14.07.2018 - Austrått kapell
Bente Hulsund Selnes og 
Kay André Selnes

VIGDE
21.07.2018 - Ørland kirke
Hilde Benedikte Kapstad og 
Morten Utstrand

28.07.2018 - Ørland kirke
Kristin Rostad og Espen Fossum

04.08.2018 - Ørland kirke
Ida Skaret Terning og 
Hans-Inge Terning

Magni Iren Aune Holm og 
Torstein Olsen

04.08.2018 - Austrått kapell
Anna Helene Grøntvedt og 
Espen Saltvig  

DØDE
Arne Martinsen
f. 27.04.49, d. 20.05.18

Solfrid Jensen
f. 07.06.36, d. 15.06.18

Dag Næsset
f. 04.03.64, d. 20.06.18

Nelly Annie Langtind
f. 16.01.25, d. 28.06.18

Johan Edvard Myhre
f. 17.07.30, d. 14.07.18

Sigurd Frengen
f. 28.10.29, d. 22.07.18
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«Mannskoret», med ledsagere, fikk mange
flotte opplevelser på sin busstur gjennom
Skottland. Det ble to kirkekonserter, kon-
sert på «the bank of  Loch Lomond», flere
omvisninger, skotsk aften, masse god mat
og mye «busksang».

Turen starta i Aberdeen, der koret holdt
en meget stemningsfull konsert i Holburn
West Church. Videre dro vi innover i lan-
det til Culloden, stedet der det avgjørende
slaget mellom skottene og engelskmenne-
ne fant sted i 1746. Den gamle borgen
Urquhart Castle ved Loch Ness og
Inverness sto så på programmet. Deretter
gikk turen sørover gjennom Høylandet til
Pitlockery og til Perth. Loch Lomond var
neste stopp. For koret og ledsagerne var
det en stor opplevelse da koret, med solist
Sverre Johan Pettersen, sang sin flotte
tolkning av «Loch Lomond» like ved inn-
sjøen.

Den femte og siste dagen holdt koret en
konsert i St. Giles’s Cathedral i Edin -
burgh. Der ble det anslått at mellom 300
og 400 personer overvar konserten. Koret

sang flere salmer og også der «Loch
Lomond». Skottene var fulle av lovord
om koret og om dirigenten Margaret
Aune.

Om kvelden overvar vi «Skotsk aften».
Det var et forrykende show med meget
dyktige sangere, musikere og dansere!
Artistene strålte og viste sin tydelige
stolthet over sitt land og sin kultur.
Samtidig ble det servert tradisjonell
skotsk mat og ditto drikke.

Marit Eide Dahl
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Ørland Sangforening på spennende tur gjennom Skottland
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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

BREKSTAD
TELEFON
72 52 13 10

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



Å føle seg syk er noe alle har kjent på.
Det er likevel forskjell på å føle seg syk
og det å være syk. Det er ikke noe særlig
å føle at formen er dårlig. Vi oppsøker
gjerne legen. Vi får medisiner og vi  blir
noe bedre etter hvert. «Vi er på bedring-
ens vei», sier vi. Det er utrolig hva vi
mennesker er i stand til å komme oss
igjennom, når det gjelder sykdom. Jesus
var et menneske som gikk gjennom alt
for oss da han hang på korsets tre. Livet
var slutt og han ble lagt i graven. Så stod
Han opp på den tredje dag og gleden ble
stor blant dem som opplevde det. Vi har
alle følt både svakhet og håpløshet på
kroppen Det må til
noen ganger for at vi
kan reise oss igjen å
gå videre i livet og
kjenne oss sterke. 
Og derfor er jeg for
Kristi skyld fylt av
glede når jeg er svak,
blir mishandlet, er i
nød, i forfølgelser og
i angst.  For når jeg
er svak da er jeg
sterk. 2 korinter
12,10. I dagens sam-
funn skal vi helst
ikke vise noen svak-
hetstegn, vi vil alltid
vise frem den ster-

keste siden ved oss selv. Det å reise seg
etter sykdom, er en stor prestasjon for vi
har liksom alle en vilje av stål. Vi strek-
ker likevel ikke til. I bunn og grunn er vi
i oss selv temmelig svake. Jesus som er
prøvd i alt og som kjenner oss helt og
fullt, som selv har kjent alt på kroppen,
han  bærer all vår sykdom og smerte.
Han gikk den tunge veien. Jesus er alltid
ved vår side og alle våre svakheter kjen-
ner han til, for alt makter vi i Ham som
gjør oss sterke. Våre svakheter er vår
styrke sammen med Jesus Kristus.

Mona Helen Fremstad

Andakten
DET SVAKESTE LEDD
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Vi rekker våre hender frem

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

Alt godt, til vårt og andres vel, er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk, vår bare kvist skal skyte knopp!

Vi løfter våre hender opp i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern mot kalle hjerters is og sne!

Lå våre henders nakne tre få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt til legedom for andres sår.

Vi venter, etter smertens vår, din nådes sommer.
Og sorg og glede blir til vekst med frukt vi ikke selv kan se.

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

Svein Ellingsen
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Nr. 7-8. 28. årg.September - Oktober 1968.

BIBELEN
Bibelen er en høy fjelltopp som rager høyere
enn alle andre bøker i verden, som om de
bare var hauger eller sletter. Intet annet
skrift på jorden kommer opp mot den i
utbredelse, levetid og vitalitet.

Bibelen har vist seg å ha livskraft. De eldste
delene av den er mere enn 3300 år gamle, og
likevel er alt i den evig ungt og har duggens
friskhet. Det er et «evig gammelt testamen-
te» og et «evig nytt testamente».

Bibelen er den bok i verden som er mest
trykt. Et enkelt bibelselskap, «The British and
Foreign Bible Society», utga over 600 millio-
ner og deler av skrifter mellom 1804 og
1954. Den nåværende årlige utgivelse av
Bibler, nytestamenter og skriftdeler utover
verden kommer opp i nærmere 100 millio-
ner eksemplarer.

Bibelen har de fleste oversettelser. Omkring
år 1500 var den trykt på 14 sprog. Omkring
1600 var den kommet på 40 sprog. To århun-
dreder senere var den oppe i 72 sprog, og så
i det nittende århundre kom Bibelens veldi-
ge frem-marsj. I 1937 nådde en 1000 tallet
og nå er tallet oppe i ca. 1330. Alt dette
skjedde i tider da en forsøkte å ødelegge og
forby Bibelen, til tross for motstand av ånde-

lig, religiøs og filosofisk art, til tross for at det
ble brukt politimakt, militærmakt og sivile
midler mot den.

Således har skriften igjen og igjen bevist sin
guddommelige kraft. Som med Kristus, det
personlige ord, så har også, og det ofte, det
skrevne ord blitt naglet til korset, blitt begra-
vet og erklært for dødt. Men som med ham,
har det alltid stått opp igjen, og det lever
fremdeles. På toppen av listen over bøkenes
salgsstatistikk i USA sto i året 1967 i følge
New York Times Book Rewiew Det ameri-
kanske bibelselskaps folkespråksoversettelse
– som ble solgt i 7 815 042 eksemplarer i
løpet av året. 
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HELSING TIL ØRLANDET
Av Sivert Meldal  

Sivert Meldal
I menighetsbladet nr 3/2017 var det gjengitt en artikkel fra et nummer av bladet fra 1967
med er et referat fra en fest for eldre arrangert av Ørland Sanitetsforening.  Her avslutttet
daværende ordfører Johan Bakken sitt innslag på festen med å deklamere Helsing til Ørlandet
av Sivert Meldal. I følge lokalhistoriker Terje Sørensen var Sivert Mathias Lorentsen Meldal
(1892-1980) fra gårdsbruket Meldal under gården Bakken på Ørland. Han var utdannet
lærer og arbeidet som lærer flere steder i Norge. Meldal hadde tillitsverv i både IOGT og i
Drammen mållag. Han var en skrivende mann og mange dikt med ulike tema er skrevet av
ham. Vi vil komme tilbake til denne kulturpersonligheten fra Ørland i et senere nummer av
menighetsbladet.

Eg veit ei bygd der havet mél og marmar
om slipte skjer og kring ei steinut strand,
og fjordar femner liksom sterke armar
ikring eit flatt og nordvestpiska land.
I elinger seg hav og himmel harmar,
men gled seg stilt ein kveld i glo og brann.
Den bygda gjester eg så titt i tankar.
Ved namn og minne rart i barm det bankar.

Ho kjem meg nær i tonar mjuke kveldar,
i klang som kløkte hugen mang ein gong.
Ho møter meg då morgon opp seg eldar,
og lerkekoret stig og stig i song.
Eg slåttonns-ekror ser med lubne feldar, -
ei grornæm jord, ein himmel ardri trong!
Eg enno jamt på barndoms stader leikar.
På ungdoms vegar stilt ikring eg reikar.

Eg kjenner enno vestavinden hastar
innover ulivd bygd, med sjø i rokk, -
og rossut landvind vinterstider kasar
seg over gard og grend med sop og fokk.
Eg kjenner slit og strid sei aldri lasar,
dei folk som bur der - ingen kjælen flokk.
Men hardt og blidt og stridt seg saman sankar
til det som bygda er i mine tankar.

Om farne tider kviskrar segn og soge
frå røys og haug og frå dei gamle namn.
Her høyrdest høvdingord og vetaloge
har lyst, med kongeskutor fann seg hamn.
Her flakkfør tanke ut som fugl har floge,
til strid, til fall, til open hug og famn, -
No er det borte, det er andre tider,
men gamalt lever att i nytt som strider.

Så mangt er annleis no frå mine dagar.
Det visna er så mang ein blomster blå,
og andre rosor gror i gamle hagar
enn dei som der ei vårtid eg fekk sjå.
På gamle vollar nye tun seg lagar,
og stiar gror til der vi før fekk gå.
På barndoms stader nye ætter stullar
med nye tonar i den song dei sullar.

Men bygda ligg der som ho støtt har lege,
så flat og låg, så grønn mot gråe hav,
der båror enno slær som dei har slege
i tusen år og gjeve liv og grav.
Kor langt eg vanka, du har hugen drege
med alt som du av frygd og sorg meg gav.
Som blanke sjøen himmel, fjell og seglar,
så inste hugen barndom, ungdom speglar.
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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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ULiF
ULiF- er forkortelse for
Ungdomslederopplæring i Fosen.
Menighetene i Fosen inviterer DEG til
UngdomsLederopp læring i Fosen! 

Ørland menighet tilbyr i samarbeid med
andre menigheter i Fosen et lederkurs for
ungdommer som er konfirmert. Kurset er i
ett eller flere trinn for aldersgruppen 15-18
år (etter konfirmasjonen) som vil lære noe
om hva det vil si å være leder i barne- og
ungdomsarbeid. Kursene arrangeres lokalt
eller som fellessamlinger imellom trosopp-
lærerne i Fosen. Mer informasjon vil bli
lagt ut på hjemmesidene og alle som ble
konfirmert i år vil få varsel på SMS.
Hver år har vi vært på Tarva fra lørdag til
søndag med felles opplegg. Kurset gir
kursbevis som er nyttig å ha på CV’n.

Bli med som leder og lær mye spennende
om deg sjøl, kirka og verden rundt oss.
Tema du blir  kjent med er:
• Hva er et godt forbilde?
• Hvem er jeg?
• Hva er egentlig en god leder?
• Hva tror jeg på?
• Hva er et godt fellesskap?
Og mye mer!

Tina Marie Rødde Paulsen
Trosopplærer Ørland menighet

Fra fjorårets samling på Tarva

UNGDOMSLEDEROPPLÆRING I FOSEN
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I januar i år startet jeg som rekrutt på
Madla leir. Det var åtte tøffe uker, og jeg
var innstilt på at førstegangstjenesten
kom til å fortsette slik ut året. Heldigvis
ble det annerledes da jeg fikk stillingen
som prestesoldat på Ørland. Her er litt
om hvordan det er, og en liten og viktig
påminnelse.

Det ble en stor overgang å gå fra en
tropp på 40 stykker til den svært selv-
stendige stillingen som prestesoldat. 
Jeg var vant til intensivitet, plan for
dagen og tiden framover, og konkrete
ordre fra befal. Nå styrer jeg dagen i stor
grad selv, og det er mye opp til meg hvor
meningsfull tjenesten er. Noen dager er
krevende, da det kan føles som at det
ikke er bruk for meg her. Andre dager er
oppløftende og motiverer, der jeg merker
at jeg har betydd noe for noen. Det er det
tjenesten min handler om – å være der
for andre, i alle situasjoner.

Stasjonspresten sa til meg: «vi i preste-
tjenesten har tre oppgaver: å være sosia-
le, lytte og å godta folk som de er». Jeg
merker at å være sosial ofte tar alt foku-
set bort fra de to andre oppgavene, som

definitivt er de viktigste. Som preste -
soldat har jeg lett for å bli til en velferds-
soldat med stort fokus på å service og
arrangementer. Når det arrangeres noe i
kapellet, har jeg lett for å si eller tenke
«det kom ikke så mange i dag», i stedet
for å fokusere på dem som møtte opp.
Noen ganger blir det for viktig å steke
alle vaflene, at jeg glemmer å tenke på
dem vaflene er til. Dette er noe jeg tror
flere kan kjenne seg igjen i.

Vi kan sammenligne tjenesten med å
hjelpe til i menigheten. Jeg er vant til å
gjøre klart til møter og gudstjenester. Det
vil si å styre lyd og lys, spille i lovsangs-
bandet, lede møtet, tale, ønske folk vel-
kommen, fikse stoler, dele ut program,
bibler og alt annet som trengs. En real
potet, rett og slett. Formålet er alltid å
tjene Gud med det jeg har, legge til rette
for presten, og at alle skal ha det greit.
Men hvordan kan jeg vite om folk egent-
lig har det greit om jeg er opptatt med alt
annet enn dem? Å bry seg indirekte fun-
gerer ikke. Det samme gjelder tjenesten
på Ørland flystasjon. Jeg har vært mye
på besøk hos de ulike avdelingene for å
få et innblikk i folks hverdag og fronte

PRESTESOLDAT

MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND
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Grafisk formgivning og trykk:
Fosen Trykkeri as

Redaksjon: Oddbjørn Ingebrigtsen (red.),
Anne-Mari Kristensen, Marit Eide Dahl
og Mette Buvarp Dypveit.
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prestetjenesten. Det er interessant å være
med på å klargjøre F-16 fly og andre
kule ting. Men det er minst like interes-
sant å vite om soldatene trives her. Det er
det viktig å minne meg på i blant. Jeg
håper at jeg kan gi folk på stasjonen et
inntrykk av at prestetjenesten genuint
bryr seg.

Matteus 33,37-39: Han svarte: «Du skal
elske Herren din Gud av hele ditt hjerte
og av hele din sjel og av all din for-
stand.» Dette er det største og første
budet. Men det andre er like stort: «Du
skal elske din neste som deg selv». 

Prestesoldat Idun Fjeld

Vi fikk et bilde...
Fra en utflyttet ørlending, Inger Bakken, fikk
Ørland menighet dette bildet av Ørland kirke 
og Ørland gamle prestegård.Det ble oppført ny
prestegård i 1911 Bildet er ca 60x30 cm. 
Hvem er kunstneren?

De eller den
av leserne som
har svaret på
spørsmålet,
kan kontakte
meg på 
952 37 875.
Ring eller
send sms.
Oddbjørn
Ingebrigtsen
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham
i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens
føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i
stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar
meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svar-
te henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nød-
vendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» Luk 10,38-42

Velkommen til kirke!

Søn. 26. august - 14. s. i treenighetstiden - Luk 17,7–10 - Uverdige tjenere
Ørland kirke kl 11 Gudstjeneste ved tidl. prost Sven Tysdal. 

50-årskonfirmanter til stede. Nattverd.

Søn. 2. september - 15. s. i treenighets. - Luk 10,38–42 - Jesus hos Marta og Maria
Austrått gård kl 11 Gudstjeneste ved kapellan Daniela Strbkova og

sokneprest Ole Thomas Bientie Reiten.

Ørland stasjonskapell kl. 17 Gudstjeneste ved stasjonsprest Sverre Stai 
Nattverd og kirkekaffe.

Søn. 9. sept. - 16. s. i treenighetst. - 1 Pet 4,12–19 - Når en kristen lider (prekentekst)
Ørland kirke kl 11 Gudstjeneste ved kapellan Daniela Strbkova. 

Presentasjon av konfirmanter.

Søn. 16. sept. - 17. s. i treenighetst. - Luk 7,11–17 - Jesus vekker opp enkens sønn
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli og 

trosopplærer Tina Paulsen. 
Høsttakkefest. 4-åringer velkommen.

Søn. 23. sept.  - 18. s. i treenighetst. - 1 Kong 8,41–43 - Når utlendinger ber, må du høre
Storfosna kirke kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.
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Søn. 30. sept.  - 19. s. i treenighetst. - Joh 7,14–17 - Den som vil gjøre hans vilje
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Nattverd.

Søn. 7. okt. - 20. s. i treenighetststiden - Mark 10,2–9 - Ekteskap og skilsmisse
Ørland stasjonskapell kl. 17 Gudstjeneste ved stasjonsprest Kristin Morken 

Hogganvik. Nattverd og kirkekaffe.

Søn. 14. okt. - 21. s. i treenighetststiden - Luk 16,19–31 - Den rike mann og Lasarus
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. Nattverd.

Lørdag 20. oktober
Ørland kirke kl. 11 Dåpsgudstjeneste

Søn. 21. okt. - 22. s. i treenighetststiden - Joh 12,35–36 - Tro på lyset, bli lysets barn
Storfosna kl. 11 Gudstjeneste

Søn. 28. okt. - Bots- og bønnedag - Luk 18,9–14 - Fariseeren og tolleren
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste med innsettelse av kapellan Daniela

Strbkova. Prost Brita Hardeberg, sokneprestene 
Ole Tomas Bientie Reiten og Ola Garli med flere
medvirker. Kirkekaffe. Nattverd. Gudstjenesten
arrangeres i fellesskap mellom Bjugn og Ørland.

Det tas opp takkoffer på de fleste gudstjenester.
Vipps-nummer til Ørland menighet er 120729.

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

Ola Garli, sokneprest 908 49 888

Stefan Strbka, organist 925 23 887

Larisa M. Ross Sagranden, diakoniarb. 905 21 235

Pippi Mary Irene Moen, sekretær 72 51 40 61

May Slettan - 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



B-blad

INFORMASJON

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

Gudstjeneste på Guldteigbrygga 17. juni

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

Det var full brygge, og
etter gudstjenesten var
det kirkekaffe ute. Det
var Kjeungen Kystlag
som stod for serve-
ringen med salg av
kaffe, vafler og kaker. 

Praten gikk livlig
rundt bordene i 
det fine været.


