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Syng for Herren, hele verden! 

Alt som lever, rop med fryd!

Norsk salmebok  nr 547 
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� REDAKSJONELT �
Gud i musikken

I så å si alle sammenhenger hvor det foregår en eller annen form for kristen for-
kynnelse er det også kortere eller lengre innslag av musikk eller av sang ledsaget
av musikk. Gudstjenester og kristne møter uten sang og musikk, kan vi neppe
tenke oss. Uten salmesang, ingen gudstjeneste, vil nok de fleste mene. Og det
finnes mengder av gospelkor, oratoriekor, kirkekor og kristne sang- og musikk-
grupper, for bare å nevne noen. Er sangen og musikken i denne sammenhengen
noe som støtter opp om forkynnelsen eller forkynnelse i seg selv? For å spørre
enda mer utfordrende og direkte: Finnes Gud i musikken?

Et liknende spørsmål stilte den danske forfatteren Peter Dürrfeld i boka «Gud 
i musikken», som kom ut for noen år siden. Dürrfeld er Mozart-ekspert og
skjønnlitterær forfatter. Som rimelig kan være, er det de klassiske verkene han
tar for seg for å ta leseren med på en personlig og musikalsk jakt på Gud i
musikkhistorien. Han mener å finne Gud i mange av de mest kjente verkene.
Han finner også Gud i komponistenes liv og levnet. 

Kjære leser, nå har du selvsagt for lengst skjønt at det ikke er Gud Dürrfeld
finner, men kristne religiøse innslag i musikken og det levde liv. Det er altså
menneskers lengsel etter Gud og komponistenes forsøk på å beskrive det og opp-
levelser av Guds nærhet, som finnes i musikken de har skapt. Gud finnes altså
ikke i musikken, men musikken i ord og i toner forkynner Gud til dem som
hører på eller også synger med. Slik sett er kristen sang og musikk en egen og
selvstendig måte å forkynne evangeliet på. I vår menighet er vi så heldig at vi
har et flott gospelkor, i tillegg til organist og andre som fremfører musikk både 
i kirka og ellers. Ørland Gospelkor har 10-årsjubileum i år. Koret er kommet for
å bli, men det er likevel avhengig av rekruttering av nye medlemmer og økono-
misk støtte fra sponsorer og støtte fra deg og meg!

Kjære Ørland Gospelkor! Lykke til med jubileet og lykke til i årene som kom-
mer!  

Vi ønsker dere alle en velsignet sommer fylt av gode opplevelser for både kropp
og sinn! 

Oddbjørn Ingebrigtsen



Åpen kirke
Åpen kirke er en god tradisjon i Ørland
kirke. Også denne sommeren ønsker vi å
gi dette tilbudet i juli måned. Det vil stå
skilt når det er åpent. Da er det mulighet
for å inn å se på den flotte middelalder-
kirke, tenne et lys eller bare sitte ned.

Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte blir i år avholdt på
Ørland kirkekontor på Librabyggets
øverste etasje torsdag 14. juni kl 18.00

Kapellanstillingen
Kapellanstillingen for Ørland og Bjugn
er lyst ut. Eventuell ansettelse blir i
bispedømmerådet i møte den 14. juni.

AV INNHOLDET:�

Årets konfirmanter . . . . . . . . s. 4–5

Ørland Gospelkor . . . . . . . . . . s. 8–10

Hjem og kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 11

Nytt fra Menighetsrådet s. 13

Diakonen deler . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 14–15

Stasjonspresten . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 16–17

Andakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 18 

Prostens spalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 24

Foto:
Ståle Arne Vansvik

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

Bjarnhild Døsvik

Toralf Døsvik

Johan Andreas Andreassen

Marit Hegvik
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Årets fasteaksjon ble også i år gjennom-
ført av konfirmantene våre. Tusen takk 
for en flott innsats! 

Jeg ønsker også å takke bollebakende og
transporterende foreldre og menighets-
rådsmedlemmer. Uten dere hadde det ikke
blitt noen innsamlingsaksjon. 

Resultatet ble kr 40.110,- Per konfirmant
er det omtrent det samme som forrige år –
litt i underkant av tusen kroner.

Fasteaksjon



side    6 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

HOVEDTEMA 2018: KROPP
Alle mennesker har en kropp, eller
kanskje skal vi heller si: Alle mennes-
ker er kropp. Vi er en kropp som pulse-
rer, som puster, som lever og begjærer,
som tenker og føler, som husker, som
vokser seg sterkere, som holder det
gående, som eldes og forfaller, brått
eller langsomt, som til slutt må gi tapt,
som dør og blir borte.

Vi har ofte sterke meninger om krop-
pen, både vår egen og andres. Hva ten-
ker vi når vi ser en skadet kropp, en
overvektig kropp, en operert kropp, en
som er født i feil kropp? Hva aksepterer
du? Hva aksepterer familien? Hva
aksepterer venner og kolleger? Hva
aksepterer samfunnet?

De store religionene har alltid ønsket å
kontrollere kroppen vår, hva vi putter i
oss, hvordan vi dekker oss til og hvor-
dan vi praktiserer sex. Kroppen har all-
tid vært under mistanke – hvorfor er det
sånn?

70 prosent av oss er misfornøyde med
kroppen. Vi trener og tar plastiske ope-
rasjoner, vi eksponerer oss på sosiale
medier, men vi dusjer alene. Noe må
være riv ruskende galt, men hva?

Nå er maskinene i stand til å innta
kroppen, små nanoroboter kan oppgra-
dere både kropp og sinn. Snart er for-
skjellen mellom mennesket og maskin
flytende – hva er da et menneske?

28. juli–
4. august 2018

Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim har som formål å gjenreise og styrke Trond -
heim som nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum. Helt fra Olav Haraldsson ble
gjort til helgen i middelalderen, har Trondheim vært et viktig pilegrimsmål. Olavs -
festdagene fortsetter tradisjonen, og setter for 56. gang Trondheim på kartet som en
verdibasert og inkluderende møteplass med opplevelser til glede og ettertanke.
Hvert år rundt Olsok fyller Olavsfestdagene Trondheim med fest og folkeliv for barn
og voksne: konserter, foredrag, pilegrimsvandring, gudstjenester og gratisarrange-
menter – opplevelser som berører.



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side   7

Vi lever allerede i sorteringssamfun-
net. Noen må velge hvilke kropper det
er som skal få leve. Hvem fortjener
kostbare medisiner? Hvem ansees som
verdifulle nok? Hvem skal velges bort?

Og hva skjer når kroppen dør? Hva
er det vi er opptatt av mot slutten, hva
ønsker vi snakke om, hva er det vi
føler? Og finnes det noe etterpå?

Hver og en av oss er prisgitt denne
kroppen vi er tildelt, men ingen av oss
er en øy, komplett i oss selv. Hvert
menneske er en del av det samme kon-

tinentet, sa poeten John Donne. De
kristne kan se på seg selv som lemmer
på Kristi kropp. Andre ser på seg selv
om en del av samfunnskroppen. Mange
ser på planeten som en eneste stor orga-
nisme. Er vi alle en del av den samme
kroppen? Hva vil det i så fall bety?

Olavsfestdagene har valgt KROPP som
overordnet tema i 2018. Det vil prege
konsertene, bestillingsverkene og
Vestfrontmøtet. La kroppen din finne
veien til Trondheim 28. juli til 4.
august.

Stiftelsen Olavsfestdagene.

Vi startet på lørdag med en egen sam-
ling for skolestarterne og med utdeling
av boka «Tre i et tre» på søndagen.

En av skolestarterne lærte oss «Hjerte -
vennsangen» som vi også sang under
søndagens gudstjeneste. Det å ha ven-
ner er kjempeviktig og vi snakket om å
ha Jesus som venn. De gledet seg til å
begynne på skolen. Vi hadde med ung-
domsleder og konfirmant fra årets kull.
Vi var heldig at voksne som fulgte
barna var med under hele samlingen. 
Vi hadde en fin stund sammen i kirka.
Tina Marie Rødde Paulsen
Trosopplærer

SKOLESTARTERHELG

Nå har du blitt en hjertevenn, og vi er glad
for det. For når du ser en venn som trenger
hjelp, så er du med! Du rekker ut en hånd 
til den som trenger det fra deg, og passer 
på at ingen er alene eller lei.

For alle vi i barnehagen ønsker oss et sted,
der stor og liten har det fint og leker godt i
fred. Og selv om du er trist en dag, så blir 
du glad igjen; vi kommer for å trøste deg, 
du er vår beste venn! 

Mel.: Teddybjørnens vise
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Begynnelsen
Lillian forteller at det ble invitert til en
samling for foreldre et år etter at barna
var døpt. Det var bare tre mødre som
kom på samlingen hun ble invitert til.
Lillian var en av dem. I løpet av samta-
len ble det stilt spørsmål om nye tiltak
som kunne «få fler til kirka». Lillian
husker at hun pekte på gospelkor som
en idé til ny aktivitet.

I Fosnafolket stod følgende annonse 
29. august i 2008:

Den 4. september var det et intervju
med Herborg Grøntvedt Gifstad, Ola
Garli og Anders Marøy med tittelen
«Nytt liv for gospelkor». Her forteller
Ola Garli at det for noen tiår tilbake var
et oppegående og aktivt kor i kommu-
nen som het «Fides», som for unge var
et tilknytningspunkt til menigheten.

Ørland gospelkor kom i gang høsten
2008. Anders Marøy fra kulturskolen
med gospelerfaring fra Harstad, ble hyrt
inn som dirigent og musikalsk leder.
Den første øvelsen ble holdt i Ørland
kirke og en av de første sangene koret

ØRLAND GOSPELKOR 2008–2018
Gospelkoret ble etablert i 2008. Det hadde vært gjort forsøk på å starte gospelkor
tidligere også med organist Bernt Gjelvold sentralt i arbeidet. Alt starter et sted,
som en idé eller en tanke. Det samme kan også sies for Ørland gospelkors vedkom-
mende. Noen kjenner historien bedre enn andre. To av dem er Lillian Drilen og
Hanna Sødal, som begge har vært med i koret helt fra oppstarten i 2008. Vi tok en
prat med dem om spredte glimt fra disse ti åra.

Faksimile av annonsen i Fosna-Folket den 
29. august 2008.

Herborg, Anders og Ola - Foto: Snorre Berg
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fremførte var «Lean on me» skrevet av
Bill Withers i 1972.

Vitamininnsprøyting fra USA.
I januar 2009 var det konsert med
gospellegenden Jessy Dixon i Jøssund
kirke. Dixon skrev sanger til både
Natalie Cole, Diana Ross og Cher og
var nominert til Grammy-pris hele sju
ganger. Mest av alt var han kjent som
en fantastisk gospelsanger. På konserten
i Jøssund-kirka var det nesten nyetabler-
te Ørland Gospelkor med. Det betydde
selvsagt en enorm inspirasjon for med-
lemmene i koret. Flere av sangene som
ble fremført her er tatt med videre i
korets faste repertoar. Senere ble det
konsert med Calvin Bridges, også han
en verdenskjent gospelsanger.

Ny dirigent og tur til Snertingdal
I starten var Anders Marøy både diri-
gent og musikalsk leder. Dette var selv-
sagt ingen ideell situasjon. I 2009 ble

Grete Eid Johansen korets nye dirigent.
I jubileumsåret er Grete fortsatt diri-
gent.

I Snertingdal i Oppland er det er aktivt
gospelkor. For noen år siden dro koret
fra Ørland på tur med buss til Snerting -
dal. Bussen var leid, men koret stilte
med egen sjåfør, Geir Yngve Hovde. 
I Snertingdal ble det først korseminar
ved Hans Esben Gihle fra Oslo Gospel -
kor og deretter konsert i kirka sammen
med vertskoret.

Koret i dag
Koret har i dag omkring 30 medlem-
mer. Til sammen har nok opp mot 150
personer vært medlem av koret i kortere
eller lengre perioder. Gjennomsnitts -
alderen ligger nå på omkring 50 år. Det
er ønske om rekruttering av flere menn
og flere yngre medlemmer.

Koret har hatt og har et relativt høyt
aktivitetsnivå: Koret har vunnet

Jessy Dixon fra konserten i Jøssund kirke
den 27. januar 2009.

Dirigent siden 2009 - Grete Eid Johansen
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«Korslaget» i Ørland Kultursenters regi
i konkurranse sju andre kor. Koret har
blant annet hatt konserter i Trondheim
og Åfjord, konsert sammen med DDE
og kirkekonsert under Ørland Blues-
festival sammen med Steinar
Albrigtsen. I tillegg opptrer koret jevn-
lig på Ørland sykehjem og ved både
private og offentlige tilstelninger.

Økonomi er også en del av et kors hver-
dag. Har man utgifter, må man også
sørge for å ha inntekter! Medlemmene
betaler kontingent. Det er inntekter av
loddsalg og på korkafé. Lokale spon -
sorer bidrar og Ørland kommune ved
musikkrådet bidrar også til at nødven -
dige utgifter kan dekkes. 

Jubileumskonsert
Søndag 21. oktober er det konsert i
Ørland kirke. Denne gangen er det med
solister og band.

Dette blir en ønskekonsert hvor med-
lemmene i koret har fått ønske sine
favoritter fra hele repertoaret koret har.
At kirka blir fylt til denne konserten er
absolutt ingen overdreven forventning!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Del 2 kommer i neste nummer.

Fra kirkekonserten med bl. a. Steinar Albrigtsen under Ørland Bluesfestival.
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� HJEM OG KIRKE �
DØPTE
25.03.2018 - Hegvik kirke
Lilly Rieber Ahrens

01.04.2018 - Vinstra
Håkon Pettersen

22.04.2018 - Ørland kirke
Tuva Høstland Grønskag
Eline Eggen Solem

06.05.2018 - Ørland stasjonskapell
Ingvild Austeng Rønsholm
Sigmund Austeng Rønsholm
Odin André Pedersen Løkken

06.05.2018 - Hegvik kirke
Jakob Notøy Aune

20..05.2018 - Ørland kirke
Ida Sveås Ulset
Matilde Berg

20.05.2018 - Nes kirke
Wilma Solvik

DØDE
Gudrun Adeleide Hegg
f. 07.05.1961, d. 16.02.2018

Borgny Henriette Risvik
f. 29.05.1935, d. 22.02.2018

Narve Nesset
f. 07.04.38, d. 04.04.2018

Thorald Døsvik
f. 04.09.26, d. 06.04.2018

Bjarnhild Døsvik
f. 21.09.30, d. 09.04.2018

Johan Andressen
f. 06.01.26, d. 23.04.18

Marit Hegvik
f. 05.11.31, d. 21.04.18

Kristmar Antonie Ingdahl
f. 27.04.34, d. 09.05.18

Erling Morten Lund
f. 08.02.45, d. 21.05.18

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

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

Salg av 
gravsteiner,
gravering av
inskripsjoner.

KIRKETJENER CATHRINE SKAGET
Storfosna
MOBIL 906 79 672
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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

God 
sommer!
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Trosopplæring
På møte i menighetsrådet 25. april ble
det presentert et sammendrag av rapport
om trosopplæring for året 2017. Vikar
for trosopplærer klokker Tina R.
Paulsen fikk ros av menighetsrådet for
sitt arbeid med trosopplæringen for de
ulike aldergruppene i menigheten.
Stillingsandelen her er 40%. Beskjeden
stillingsandel til tross, utføres det et
stort og viktig arbeid. Trosopplæringen
er blant de viktigste ansvarsområdene
for menighetsrådets virksomhet!

Julemessa
På møtet 21. februar og på møtet 25.
april ble det arbeidet med oppgavefor-
deling før og under julemessa 2018. Nå
er ansvarlig for de viktigste funksjonene
på plass. Dette ser lovende ut! Et ytterst
viktig arbeid ligger foran oss: Det er å
skaffe flotte gevinster til årets hovedlot-
teri. Her kan absolutt alle som ønsker
det melde gevinster til kirkekontoret så
snart det lar seg gjøre!

Menighetens årsmøte
I de senere åra har menighetens årsmøte
vært gjennomført på en søndag etter
gudstjenesten. I år blir det ikke slik.
Menighetsrådet har vedtatt at det i år
blir avholdt årsmøte på kirkekontoret
torsdag 14. juni kl. 18.00. Fra 2019 og
videre blir årsmøtene lagt til Maria bud-
skapsdag.

Stand på Bygde- og Ørlandsdagan
Det er av stor betydning at kirkelig akti-
vitet er synlig i lokalsamfunnet. Begge

de nevnte arrange-
mentene trekker
mange mennesker.
Derfor ble det
vedtatt å ha stand
for menigheten på begge de nevnte
arrangementene.

Resultat fasteaksjon
I år innbrakte fasteaksjonen til Kirkens
nødhjelp i overkant av kr 40 000,-. Det
var noe mindre enn forrige år, men det
var noen færre konfirmanter som deltok
i år. Forklaringen er med andre ord ikke
manglende giverglede, men færre
besøkte bo-områder.

Utlysing av kapellanstillingen
Kapellanen skal arbeide både i Ørland
og Bjugn menighet. Stillingen er utlyst,
søknadsfristen er gått ut og det har
meldt seg en søker. Mye tyder på at ny
kapellan kan starte arbeidet over som-
meren eller helst før. Dette er et langt
skritt på veien mot en bedret personalsi-
tuasjon.

Prosesjonskors
Ørlandskunstneren Atle Reilo ønsker å
gi et prosesjonskors til Ørland kirke.
Han har presentert utkastet til det på et
tidligere møte i menighetsrådet.
Menighetsrådet takket ja til gaven og
brev om godkjenning ble sendt til
Nidaros bispedømmekontor. For kort tid
siden mottok kirkekontoret brev om
godkjenning av prosesjonskorset fra
Nidaros biskop.

Oddbjørn Ingebrigtsen

Nytt fra Menighetsrådet
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Diakonen deler

ÅRETS TIDER av Arild Nyquist

Så kommer våren, og våren er

ei lita gulgrønn jente som kaster fargene opp av

kurven sin og setter fuglene tilbake i

trærne og henger sola høyere opp på

himmelen og gir den varmere stråler. Hun tar isen av

vannene og putter god gurglelyd i

bekken igjen – og menneskene får tynnere klær og varme

smil, og kanskje høye iskrem å bære på.

Så kommer sommeren, og sommeren er en

liten grønn gutt som kommer trillende ut av

skogen med trillebåren sin og setter muntre

farger alle steder, rødt og hvitt og gult

og blått – han henger moreller på greinene og

fyller lufta med fugler og sang, og i gresset putter han

gresshopper og tykke humler. Han gir menneskene

tynne sandaler og nakne armer – og på badestrendene

legger han brune piker og brune gutter

bortover i rekke og rad. Det er sommeren det.

(versene om vår og sommer)



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side   15

Sommeren er her. Dagene er lyse og
lange. Det er deilig med sene kveldsturer
i skog og mark, eller en tur på stranda.
For noen er dette den beste tiden på året,
med lang skoleferie. For andre er dette
en tid hvor det kan bli mye stress med
mas om best eller dyrest mulig ferie.
Mange tenker at ferie må være en reise
til et annet sted, helst utlandet, og glem-
mer det fantastiske landet vi bor i hvor vi
har noe av verdens beste natur. En ferie-
tur kan være en fredelig tur i Austrått -
lunden eller til Kopparen, med niste,
teppe og en god bok og bare nyte fugle -
kvitter, sauebjeller, eller blader som ras-
ler i vinden, eller utsikten. Det viktigste
er å kunne kjenne at kroppen og hodet
kobler bort fra stress og jag, og i stedet
nyte freden og roen, enten alene, eller
sammen med venner, familie eller barn.

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 face-
booksider som dere også kan bruke for å
komme i kontakt med oss

Varme ønsker om en deilig sommer
til dere alle!

www.facebook.com/Diakoneniorlandogbjugn

www.facebook.com/orlandmenighet/

Telefon: 905 21 235 • E-post: Diakonen@orland.kommune.no
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Historien er
levende mennesker
Historien til tro og livssynstjenesten
ved Ørland flystasjon består av levende
mennesker! Min innsamling av 
historiske data bekrefter nettopp det. 
I kapellene ved basen har mennesker
opplevd noe!

Jo dypere jeg går inn i denne historien
blir den mer og mer spennende! For å
forstå denne historien kan man ikke kun
knytte den til Ørland flystasjon og
Ørlandsamfunnet, men se den i en stør-
re kontekst. Et eksempel er etableringen
av feltpresttjenesten ved basen. Den må
sees i sammenheng med tiden før, under
og etter den 2. verdenskrig. Under kri-
gen var det feltprester for de norske
styrkene i Sverige. 

Domprost Arne Fjellbu til Nidaros, som
senere ble biskop, var en av flere felt-
prester for de norske styrkene. Han
møtte dessuten i sin tjeneste ved
Nidarosdomen flere tyske feltprester
under krigen. Disse møtene skriver han
om i sine egne memoarer fra krigen. En
annen feltprest som preget denne tjenes-
ten var Eirik Guldvog fra Meråker.
Erfaringene disse gjorde, sammen med
andre feltprester, var med å legge
grunnlaget for etableringen av Felt prest -

korpset. De bidro til å institusjonalisere
feltpresttjenesten nasjonalt. 

Trøndelag og Nidaros har hatt betyd-
ning for utviklingen av Feltprestkorpset,
og hvordan tjenesten har blitt bygd opp
på basen. Flere kunne her ha blitt nevnt.
Garnisonsprest Gunnar Wold synes
være sentral for utviklingen av dette ved
basen. Det får jeg komme nærmere til-
bake til ved en senere anledning.

For en tid tilbake etterspurte jeg nettopp
informasjon om historien til prestetje-
nesten og stasjonskapellet. Jeg er veldig
takknemlig for den informasjonen som
er samlet inn. Takk for interessante og
gode samtaler. Det er bilder fra det før-
ste stasjonskapellet, gode historier om

Stasjonspresten
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nåværende stasjonskapell, og formidling
til nye kontaktpersoner. Takk for tiden
dere har brukt på meg og dette prosjek-
tet. Takk for det dere husker!

Innsamlingen av historiske data er enda
ikke over. Jeg har flere spørsmål jeg
ønsker svar på: 
• Stasjonskapell er bygd under krigen. 

Enda har jeg ikke fått bekreftet hva 
kapellet ble brukt til under krigen. 
Kjenner noen til det?

• Soldatlag er gjerne knyttet til virk-
somheten ved kapellet ved basen. 
Men er det noen som kjenner til om 
det i perioder har vært arrangert sol-
datlag på hovedkvarteret (HK)?

• Det har også vært arrangert soldatlag 
i hjemmene på Ørland. Finnes det 
gode historier og bilder av det?

• Er det noen som har informasjon om 
kapellrommet som ble etablert i 
undervisningsbygget?

• Jeg er fremdeles interessert i å 
komme kontakt med den som har 
gode historier å fortelle om når det 
gjelder historien til stasjonskapellet, 
men også andre aspekt ved preste-
tjenesten ved basen. 

Ta gjerne kontakt på mail eller tlf.
Sverre Stai, stasjonsprest
sstai@broadpark.no
mob 970 76 463

Bli medlem!
Møt opp til øvelse i Ørland kirke

tirsdager kl. 18:00

Nye medlemmer fra Ørland og
Bjugn ønskes velkommen!

- Syng med den 
stemmen du har -

VELKOMMEN!
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Jenta på reklameplakaten var ung og
hadde et skarpt blikk. Budskapet var:
«Let your shoes do the talking» La dine
sko snakke for deg. Det er, som
bekjent, klær og sko som skaper folk.
Det er visstnok helt avgjørende for
dagen hva slags klær vi velger å ha på
oss. De andre legger garantert merke til
om vi er velkledd eller ikke! Med kles-
stilen vår sender vi ut signal til våre
medmennesker om hvem vi er eller ret-
tere kanskje, hvem vi ønsker å være.

Klesstilen på Jesu tid var heller enkel
og praktisk: Kjortel, sandaler og hode-
plagg til beskyttelse mot en brennende
sol og varme. Bare de rike hadde råd til
ringer og smykker. Hvis vi kler oss i
det kristne budskapet, så vil Gud
beskytte oss og holde sin vernede hånd
over oss.

I brevet til menigheten i Efesus 6, 13-
16 skriver Paulus til medlemmene i
menigheten: Ta derfor på Guds fulle
rustning, så dere kan gjøre motstand på
den onde dag og bli stående etter å ha
overvunnet alt. Stå da fast! Spenn
sannhetens belte rundt livet og kle dere
i rettferdighetens brynje, stå klar med
fredens evangelium som sko på føttene.

Dette gjelder også  oss som leser det i
2018! Vi må også kle oss i Guds fulle
rustning. Vi må også stå da klar med

sannheten og med rettferdigheten og
være i beredskap for fredens evange-
lium, for det glade budskap som Gud
har gitt til beste for oss.

Tilbake til den unge jenta på reklame-
plakaten, som hadde på seg kule klær
og sko. Det som traff meg var det skar-
pe blikket og budskapet om betydning-
en av klær og sko. Vi som er kristne,
må alltid ha et skarpt blikk på Gud og
hvordan vi skal spre budskapet til andre
mennesker som er sannhet og fred, tro,
håp, og kjærlighet. Reklameplakatens
budskap handler om det utvendige.
Evangeliets budskap er det ekte bud-
skapet til ekte mennesker.

Mona Helen Framstad

Klær skaper folk

Andakten
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Nr. 5-6. 28. årg.Juni - Juli - August 1968.

Jeg bekrefter

Det er egentlig det som ligger i ordet kon-
firmasjon. Vi vet det sikkert alle. Men vi har
kanskje glemt at det ligger ikke så ganske
lite av en livssynskamp bak dette.

Det er i alle fall ikke lettere å bli konfirmert
i dag enn før. Ikke fordi kravene er blitt
større hva konfirmantenes kunnskaper
angår. De er heller mindre. Ingen blir lenger
vist bort om de ikke kan sitt credo.
Karakteristisk nok heter det ikke lenger
overhøring, men samtale med konfirman-
tene og vel og bra er det.

Heller ikke stiller kirken strengere krav til
de unges livsførsel. Det er vel også her hel-
ler det motsatte. Men de unge rives tidli-
gere inn i den livssynskamp som pågår i vårt
samfunn, og blir preget av den også i konfir-
masjonstiden. Dessuten er ungdommens
kamp mot autoritetene også en kamp mot
de religiøse autoriteter, og unge gutter og
jenter svelger ikke lenger uten videre rått
alt det som bys dem av foreldre, lærere og
prester. Kan vi bebreide dem for det?

Fra mange hold rettes det også i dag harde
og åpenlyse angrep på kristendommen og
den kristne kirke fra vantro hold. Tvils -
spørsmålene hagler ned over oss som gra-
nater med en ganske betraktelig spreng-
virkning. Hos mange av de unge som ikke
får hjelp til å sortere og svare på spørsmå-
lene, sprenges lett deres barnetro i stykker,
og de blir stående der i en gudløs verden. 

Midt i denne situasjon er det vi venter av
dem at de skal la seg konfirmere, at de skal
bekrefte sin dåpspakt. Det fordrer person-
lig engasjement og krever kanskje mer av
disse blottende unge enn vi regner med,
som er eldre.

La oss være enige om at de trenger støtte
og forbønn. Det er ikke tvil om at konfirma-
sjonsdagen må bli et bønneemne som har
lært å tro og lære og be. Som vi ber hver
søndag i vår kirkebønn: «Gi våre konfirman-
ter hjerte til å forsake og tro ....»
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Jesu liv gjorde inntrykk. Samme hva
man tror om ham, teller vi den dag i
dag årene etter hans fødsel. Vi snakker
om en tid «før Kristus» og en «etter
Kristus».

Kirken har i tillegg en egen årskalender
preget av Jesus. Denne kalenderen kal-
les bare kirkeåret, og kan være litt inn-
viklet. Året følger Jesu liv og gjerning i
den rekkefølgen som evangeliene fortel-
ler om. 

De ulike tidene i kirkeåret er markert
med ulike farger, fire forskjellige:

• Fiolett - symboliserer kamp, 
oppgjør og sorg

• Hvitt - symboliserer glede fest 
og renhet

• Rødt - symboliserer Ånden (ild) 
og offer (blod)

• Grønt - symboliserer vekst og liv

Advent
Kirkeåret starter ikke 1. januar, men 
1. søndag i advent. Advent betyr
ankomst og er en forberedelsestid for å
ta i mot Jesus. Det er to ankomster det
fokuseres på. Den første er da Jesus
kom som et lite barn. Og den andre er
da Jesus skal komme igjen for å skape
en ny jord.

Farge: Fiolett, fordi forberedelsestiden
også handler om kamp og oppgjør.

Jul
Jesu fødsel feires. Da peker kirkeårets
bibeltekster på hva det vil si at Gud ble
menneske gjennom sin Sønn, Jesus
Kristus.

Farge: Hvitt, fordi det er en av kirkas
største fester.

Åpenbaringstiden
Kommer etter jul og strekker seg over
fem-seks uker. Hovedtemaet i åpenba-
ringstiden er hvem Jesus er, og hva han
betyr for menneskene.

Farge: Hvitt. Fortsatt fest.

Fastetid
Tiden før påske. Dette er en forberedel-
sestid da vi minnes Jesu vandring opp
mot Jerusalem der påskens drama
utspilte seg. Noen velger å avstå fra
mat, TV og andre ting for å ha større
oppmerksomhet på Gud. I fastetiden,
nærmere bestemt ni måneder før jul,
kommer Maria budskapsdag, som feires
til minne om at Gud valgte ut Maria
som mor til Jesus.

Farge: Fastetiden generelt er fiolett,
men Maria budskapsdag er hvit.

Påske
Den eldste, og kanskje den største høy-
tiden. Hver dag i denne uken har sin
egen historie, før det drar seg til mot
slutten: Påskeuken starter med Palme -

OM KIRKEÅRET
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søndag som markerer Jesu inntog
(ridende på et esel) i Jerusalem.
Skjærtorsdag innstiftet Jesus nattver-
den. Langfredag minnes vi Jesu kors-
festelse og død. Påskeaften er den stille
dagen, da Jesus lå i graven. Søndagen,
påskedag, topper det seg: Dette er kir-
kas største festdag. Da feires det at
Jesus beseiret døden, og at han lever i
dag. Påsken kommer på forskjellig tid,
hvert år. Det er fordi den feires etter
jødenes kalender, som styres av månen.
Påskedag kommer på første søndag
etter første fullmåne etter vårjevndøgn.

Farge: Fiolett fram til påskeaften, hvitt
på påskedag.

Tiden etter påske...
... heter bare tiden etter påske. Da hand-
ler det om Jesu oppstandelse hver søn-
dag. Men sjette torsdagen etter påske-
dag er også en gudstjenestedag; Kristi
Himmelfartsdag, som handler om Jesu
jordiske avskjed med disiplene.

Farge: Hvitt

Pinse
Pinsedag kalles kirkens fødselsdag, og
er en fest fordi Den hellige ånd ble
sendt. Noe av det siste Jesus sa var:
«Jeg lar dere ikke bli igjen som forel-
dreløse barn. Jeg kommer til dere.» Så
kom Den hellige ånd, som er Guds ånd,
den samme som var i Jesus. Da fikk vi
den første kristne menighet på jorda.

Farge: Rødt, ånden, kraften og ildens
farge.

Treenighetstid
Kirkeårets lengste periode som varer fra
pinse, gjennom hele sommeren og høs-
ten, fram til advent. Hver søndag i
denne perioden har navn etter hvor lang
tid det er siden pinsedag, (f.eks. «12.
søndag etter pinse»). Da handler det om
hva det er å leve et kristent liv. Noen
søndager i treenighetstiden har egne
navn, for eksempel Bots- og bededag og
Allehelgensdag som er påfølgende søn-
dager mot slutten av oktober. Kirkeåret
slutter med den såkalte «domssønda-
gen».

Farge: Treenighetstiden er stort sett
grønn, med unntak noen søndager.

Kirkeåret sørger for at hele historien
om Jesus fortelles og gjenoppleves
hvert eneste år i kirka.
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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



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side  23

SHINE YOUR LIGHT
Komponisten Tore W. Aas har ledet Oslo Gospel Choir helt fra starten. 

Han har i mange år preget gospelmusikken både i Norge og internasjonalt. 
Jan Groth har bidratt på teksten.  

Norsk salmebok nr 105

Shine your light, 
Shine your light, 
Shine your light 
On me, Jesus.

You are the morning star,
My precious one.
Almighty guard You are,
Great things You've done.
Through all eternity,
I give You praise.
A bright new song I sing,
Stand face to face.

Shine your light, 
Shine your light, 
Shine your light 
On me, Jesus.

You are the great I am,
The King of Kings.
Red rock of ages,
My urge to sing.
Through all eternity,
I will proclaim.
You won the victory,
I bless Your name.

Shine your light, 
Shine your light, 
Shine your light 
On me, Jesus.

Min salme
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Fasteaksjonen 2018

Kultur – fellesskap – forståelse

Så flott at vi er forskjellige! Tenk hvor
kjedelig det hadde vært om alle var
akkurat som meg. Tenk på alt jeg ikke
kan, men som andre behersker. Tenk på
alle de ideene jeg ikke har, men som
andre bidrar med. 

Samtidig er det ganske krevende å for-
holde seg til det som er annerledes og
nytt. Det fordrer overskudd og innsats å
gjøre ting på nye måter eller å se en sak
fra en annen kant. 

Fra 1. januar 2020 er Bjugn og Ørland
kommuner fortid. Vi er blitt Ørland. Det
krever noe av oss å bli kjent med hver-
andre. Se etter kulturforskjeller og finne
ut hva som må endres for at vi kan gå
tilstrekkelig i takt. Avklare hva som skal
være ulikt fortsatt   – til berikelse og
glede. 

En av berikelsene er å bli kjent med alle
de flotte kirkene i våre bygder. Å se de
ulike kirkene er en tidsreise og en kul-
turopplevelse. Kirkene og kapellene
representerer en viktig kulturarv i her
ute ved kysten med ulike byggetradisjo-
ner og uttrykk. Flere av kirkene ligger
på gamle kirkesteder der det har stått
gudshus i hundrevis av år. Inni kirkene
finnes verdifullt interiør som er berget
fra branner og andre tilfeldige hendelser.

Som et fellesskapstiltak samarbeider
prestene i Ørland og Bjugn om «påske-
spillet». Dette foregår på palmesøndag
og veksler mellom Ørland og Bjugn
annethvert år. I år var dette i Hegvik
kirke. Også her er samarbeid viktig
filosofi.

Det kan være krevende å bygge nytt 
fellesskap mellom bygder og sokn og
menigheter, både for kommune og for
fellesråd. Hver bygd har sitt særpreg.
Hvert arbeidsfellesskap har utviklet sin
kultur. Vi trenger å bli kjent så vi kan
forstå hvordan ting fungerer på hvert
sted. 

Det aller viktigste er å skape respekt 
og forståelse mellom oss. Sette pris på
forskjelligheten slik at vi kan finne løs-
ninger der vi ikke ser likt på ting. 

PROSTENS SPALTE
PROST BRITA HARDEBERG
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Blomster og lys ved minnelunden
Den nye delen av Ørland kirkegård er
tatt i bruk, både til kistegraver, urne -
graver og på minnelunden. Vi er stolte
over å ha fått en så flott gravplass her
på Ørlandet. Ved minnelunden er det 
nå mulig å stikke vaser med spiss ned 
i singelen som har kommet ved siden 
av bautaen. Der kan man for eksempel
komme med blomster på merkedager,
og man kan også tenne lys når det er
ønskelig. Dette kan gjøres når man selv
føler for det. Kirkegårdsansatte vil
rydde bort med jevne mellomrom. Vi
ber samtidig om at det ikke blir plantet
blomster eller busker ved minnelunden.
Minnelunden er beregnet for de som
ikke ønsker å stelle eget privat gravsted. 

Tyveri av blomster og kranser
Det er mange som legger ned mye
arbeid, kjærlighet og penger for at det
skal se fint ut på gravstedet etter en
eller flere kjære. Da er det ekstra trist
når noen ikke respekterer dette. På
Ørland kirkegård har det blitt observert
at både blomster og krans har byttet eier
på ulovlig vis. Vi er klar over at vær og
vind også kan flytte på det som ikke er
festet, men det flytter seg ikke på denne
måten. Vær så snill å ha respekt for
andres eiendom, så kan vi fortsatt være
stolt av den flotte kirkegården vår.

Kirkevergen

KIRKEGÅRDEN
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

I begynnelsen var Ordet.Ordet var hos Gud. og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos

Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.

Joh. 1,1-2 Velkommen til kirke!

Søndag 3. juni - 2. søndag i treenighetstiden
Ørland stasjonskapell kl. 17:00 Gudstjeneste ved Stasjonsprest 

Søndag 10. juni - 3. søndag i treenighetstiden
Ørland kirke kl. 17:00 Gudstjeneste ved prestevikar Daniela Strbkova

Søndag 17. juni - 4. søndag i treenighetstiden
Guldteigbrygga kl.11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Søndag 24. juni - Jonsok
Austrått kapell kl.11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Søndag 1. juli - 6. søndag i treenighetstiden
Kråkvåg kl.11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Søndag 15. juli - 8. søndag i treenighetstiden
Ørland kirke kl.11:00 Gudstjeneste ved prost em. Sven Tysdal

Søndag 22. juli - 9. søndag i treenighetstiden
Austrått kapell kl.11:00 Gudstjeneste ved Vikar

Søndag 5. august - 11. søndag i treenighetstiden
Ingen gudstjeneste. Se Bjugn - Kystkulturgudstjeneste

Søndag 12. august - 12. søndag i treenighetstiden
Austrått kapell kl.11:00 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli
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Søndag 19. august - 13. søndag i treenighetstiden
Storfosna kirke kl.11:00 Friluftsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli

Søndag 26. august - Vingårdssøndagen
Ørland kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved prost em. Sven Tysdal

50-års konfirmanter deltar

Søndag 2. september - 15. søndag i treenighetstiden
Austrått gård kl.11:00 Gudstjeneste ved Vikar

Ørland stasjonskapell kl.17:00 Gudstjeneste ved Stasjonsprest

Med forbehold om feil eller endringer.
Se gudstjenesteannonse 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
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