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Der sol går opp og sol går ned,

skal Herrens navn være lovet.

Salmenes bok 113 v.3
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� REDAKSJONELT �
Kirkens Bymisjons oppgaver og vår hverdag

Som de fleste vet, går årets TV-aksjon til Kirkens Bymisjon.
Organisasjonen startet sitt arbeid i 1855.

Kirkens Bymisjons oppgaver er: Å arbeide for, med og blant byens men-
nesker, særlig de svakest stilte. Å avdekke og bekjempe krenkelser av
enkeltmennesker og grupper. Å drive forebyggende arbeid som kan verne
mennesker mot nød og kriser. Å arbeide for at nød blir lindret og dens
årsaker endret. Å fremme rettferdighet, og arbeide for en mer rettferdig
fordeling av samfunnets goder. Å gi mot til å leve og mot til å tro, og
bidra til at håp og livslyst kan holdes levende under alle forhold. Å arbei-
de for at mennesker ved livets slutt får hjelp til å møte døden på en verdig
måte. Å være kirke i byen der annet menighetsliv ikke når fram. Kort
sagt, handler dette om verdighet, fellesskap, rettferdighet, solidaritet,
barmhjertighet håp og tro.

I vår mer eller mindre travle hverdag i på vei til og fra jobben, på arbeids-
plassen, på venteværelse på legesenteret, på båten, på bussen, på butikken
og andre steder der vi ferdes utenfor hjemmet, møter vi andre mennesker
enn dem vi vil kalle venner eller bekjente. Kanskje vi av og til bør  stoppe
opp og spørre oss selv om det er noen av dem vi kan være med å gi større
verdighet, inkludere i fellesskapet, vise solidaritet med, være barmhjertige
mot og bidra til å gi dem håp og tro! TV-aksjonen har som motto «Mindre
alene sammen». I hverdagen handler det aller først om å se dem som
trenger aller mest til å bli sett. Det starter med et smil, et vennlig ord eller
en oppmuntrende bemerkning, som kanskje blir innledningen til en mer
varig kontakt. «Et vennlig ord som kjærlighet deg har på tungen lagt, det
eier mer enn selv du vet: En lønnlig tryllemakt.», er første vers i en salme
av Sophie Augusta Bonnevie fra 1908. Hundre og ti år senere har disse
ordene like stor gyldighet som da de ble skrevet!  

Oddbjørn Ingebrigtsen

Redaksjonen ønsker leserne en fin høst fylt av 
opplevelser av glede og solidaritet!



Julemesse
I år gleder vi oss til julemesse igjen.
Den 24. november braker det løs på
Ørland kultursenter. Vi tar også i år i
mot gevinster av ulikt slag. Det blir
både kakelotteri, åresalg, matsalg og
annet. 

Forskjellig fra tidligere år, er at det
ikke blir tombola denne gangen. Det
har vist seg at de yngste ofte heller
vinner på både årer, kakelotteri, tårn-
kakelotteri og det som ellers er der. 

Salget av hovedlotteriet er i full gang!
Kjøp lodd! Dette er den viktigste inn-
tektskilden for menighetens arbeid. 
Du kan betale med både kontanter og
vipps. Julemessa har et eget vipps-
nummer: 136864. 

Årets andakt blir ved vår nye kapellan
Daniela Štrbková. Vi er også i år så
heldige å ha med vårt eget flotte
gospelkor. Dette gleder vi oss til! 

Velkommen!

Sjømannskirke
Vi møtes på menighetskontoret til
kaffe, vafler og trivelig prat den 
25. oktober og 29.  november.
Velkommen!

Bibelgruppe
Bibelgruppe i Ørland kirke, torsdag i
partallsuker kl 19.00-21.00.
• Kveldsmat
• Prat
• Gjennomgang av dagens tekst
• Bønn 
Velkommen!             
Arr. Ørland menighet

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

AV INNHOLDET:

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

Sivert Meldal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 6–8

Samliv i Ørland . . . . . . . . . . . . . . s. 10–11

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

Kirkevergen informerer s. 19

Med dimming i siktet . . . . s. 22–23

Gudstjenester i Ørland s. 26–27
�

MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side   3   

Ørland kirke
21. oktober kl 18.00

Velkommen!

Bill. kr 150,-

Jubileumskonsert

ØRLAND 
GOSPELKOR
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Året 1968
Kronprins Harald og frk. Sonja Haraldsen
gifter seg. Sovjetisk invasjon i tidligere
Tsjekkoslovakia. Stortinget vedtar å opp-
rette universitet i Tromsø og Trondheim.
Martin Luther King ble skutt i Memphis.

Inger Lise Rypdal kom med slageren «Fru
Johnsen», Premiere på rockemusicalen
«Hair», The Beatles ga ut «White Album»,
deres eneste originale dobbeltalbum.

Fred Anton Maier ble verdensmester på
skøyter  og Norge ble beste nasjon under
10. olympiske vinterleker i Grenoble.
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Tetting av tårn og tak
på vei.
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Han er imidlertid gravlagt på Ørland
kirkegård.Marit Bauer gjorde meg opp-
merksom på Slektsboka for Peder
Bernhard Olsen og hans familie på
Uthaug. I denne boka står det et avsnitt
om Sivert Meldal. Han var født i 1892
på bruket Tjernberget. Da Sivert var 11
år døde moren. Da han var 13 år døde
faren. Bruket ble solgt på auksjon og
Sivert måtte plasseres hos en familie
som ville ta seg av ham. Det var baker-
mester Olsen som grep inn og Sivert
vokste opp hos familien Olsen. 

Gjennom Bernt Gjelvold fikk jeg over-
sendt Sivert Meldals eget memoar-
skrift Mitt liv, som han skrev i 1968. 

I skriftet, som er på ca 190 tettskrevne
skrivemaskinsider, forteller han om livet
sitt fram til da hans første kone og sønn
døde i 1916 og 1917. Her forteller han
også om hvordan han kom til bakermes-
ter Olsen og om opplevelser på Uthaug
mens han bodde her. Som nevnt i forri-
ge nummer, ble Sivert lærer. Han arbei-
det som det i mange år, og ble skolesjef
i Drammen. 

Sivert Meldal var ivrig nynorskmann og
han skrev mange dikt og sikkert også
prosa. Hvor mye av dette som er tatt
vare på, er usikkert. Nedenfor og i neste
nummer skal han selv slippe til med
noen minner fra konfirmasjonen i 1906.

Oddbjørn Ingebrigtsen

Sivert Meldal
I forrige nummer av bladet gjenga vi diktet Helsing til
Ørlandet av Sivert Meldal og noen få biografiske opp-
lysninger. En utflyttet ørlending, Marit Pettersen
Bauer, bor i Drammen. Hun tok kontakt og kunne for-
telle at Sivert Meldal vokste opp hos hennes bestefar
bakermester P.B. Olsen og hustru Karen på Uthaug.
Hun kunne også fortelle at hun hadde møtt Sivert
Meldal i Drammen hvor han bodde i mange år til han
døde i 1980. 

MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND
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Vi gjekk åt prestegarden ein dag og
skreiv oss inn, gutar og jenter kvar for
seg. Der vart vi innskrivne skole for
skole. Vi frå Uthaug var endå litt seine
med å gå opp trappa etter presten si
meining, så han måtte skrape oss for
det. Presten heitte Olsen og kom til oss
frå Suldal. Han hadde vore offiser føre
han vart prest, og det var noko offisers -
vore ved heile hans lag. Han var høg og
rak og gjekk fort og tala stutt og fast
som ved fronten, og dei svara han krav-
de, måtte vera i same stil.

Opplæringa gjekk føre seg i kyrkja. Dei
første 14 dagar måtte gutane møte først
og vera der i tre timar, etter det eg kan
hugse, og så var det jentene sin tur. Vi
møttest på vegen. Då vart det gjerne
noko erting, men sjeldan skikkeleg tale.
Det var gjerne bråkarane som gjorde
seg mest gjeldande. Presten kravde at vi
svara høgt og tydeleg, og det rett nok
slik atterljom som det var i kyrkja. Men
av blygskap og vane var det mange som
tala inni seg, og då var han ikkje nådig.
Eg syntest elles han var grei, og eg tyk-
test skjøna han meinte det same om
meg. I iallfall svara eg høgt. Kanskje
var det difor eg vart sett til å lesa opp
bodord og artiklar og meir av Luthers
uttyding attåt. Eg kunne det utanåt alt
saman og stikta ikkje på eit einaste ord,
lika i grunnen å lesa det opp, og fekk
vel på den måten meininga fram. Det

lika presten. Så fekk eg no «Nesten
utmerket Godt» i kristendomskunn-
skap. …

… Den tida eg gjekk for presten var ei
god tid for meg, syntest eg. Eg var
mykjegodt fri for arbeid, i allfall når eg
ikkje tok i friviljug. Det var forresten
ofte gjort når eg såg karane hadde
mykje å gjera. …

… Somt av moro hende i dei dagar
både inne i kyrkja og utanfor. Til det
første kan eg rekne historia med Pål.
Han var frå annekset, Vernes, på andre
sida av fjorden, var ein snill og stillfa-
rande kar som verka litt bortkomen, var
vel helst frå ein utkant av bygda. Ein
dag under ei utgreiing av presten, reiste
Pål seg og stakk ut. Olsen såg langt
etter han, sa ingenting, men tenkte vel
sitt. Det er ymse ting som kan koma
brått på, tenkte han han vel. Men Pål
vart borte. «Hvor ble det av gutten», sa
presten. Det visste ingen. Vi såg ned
mot døra, og det var somme frå
Vassbygda som baud seg til å gå ut og
sjå etter han. Men i styret kom Pål stilt
inn og tok plass. «Hvorfor gikk du ut
Pål», sa presten. Pål sat ei lita stund 
Så sa han høgt og tydeleg: «Eg vart så
spyoren». Underkjaken på presten datt
meste ned. «Hva? Hva ble du», sa pres-
ten. Nei, Pål kunne ikkje gjera meir
greie for det, han tagde berre. «Si det

Konfirmasjonsminne frå 1906
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dere da», sa Olsen til oss. «Bare si det,
ikke vær redd for å si det». Så var det
ein sambygding av Pål som sa mein -
inga: «Han kjent det som han villa kast
opp», sa han.

«Ah, ikke annet, hvorfor sa du ikke det
med en gang da? Du må jo snakke alm-
innelig norsk. Du kan da ikke vente at
jeg skal forstå slike ord». Dermed gjekk
han over til å greie ut om at dialektord
måtte ein ikkje bruke til folk som ikkje
kunne skjøna slikt. …

… Før i tida var det mykje slåsting
mellom «masjonsgutane» etter det folk
fortalde. No var det lite og inkje. Med
oss frå Uthaug bar det i hop berre ein
einaste gong. Det var med meg og Ola
Kjerkbakken. Eg var ikkje sinna, så det
var ikkje retteleg klem i det. Men eg
blødde naseblod, og Ola kom dagen
etter med eit blått auge, så han såg ut
som om han var olm. …

… Å gå dei 6 kilometrane i vårdagen og
godvêret fram og attende, det var berre
stasen og hugnaden. Det var så mange
nye personar å sjå og leggje merke til,
ikkje minst dei frå Vassbygda. Store,
fullbygde jenter og lange hengslute
gutar, rare, pussige svar å høyre – alt
gjekk saman til ei noppleving av mark-
nad eller slikt noko. …

… En gamal mann dukkar opp i minnet
frå den tida. Han kom med ein liten
prentemaskin og og laga «visittkort» til

oss, som vi sidan byte med kvarandre.
Der råka eg Ovida Elven frå  Vass -
bygda. Ho var pen, og stor og vaksen å
sjå til. Eg vart reint teken av synet.
Sidan ein sundagskveld var eg oppe på
Hårberg for å sjå etter Vassbygdjentene.
Då møtte eg henne på vegen under
Kleivanhaugen. og vi gav oss  i lag som
det skulle så vera. Ho tok eit timoteistrå
og kitla meg under nasen. Ho skulle sjå
om eg hadde kysst jentene, sa ho. Å jau,
det slo bra til. Eg vart brydd. Men så
tok eg strået og skulle sjå om ho hadde
vore framme med kyssing på gutane, og
der slo det like godt til. Vi lo godt båe
to, og like brydde var vi og. Men så
kom det nokon, og så vart det ikkje
meir. Og meir hadde det vel ikkje vorte
heller, det var berre livet som tok til å
vakne hos oss båe. Eg har ikkje sett
henne meir og veit ikkje kor det har
godt med henne.

Fortsettelse følger i neste nummer
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Dette er første del i en serie på fire
deler tilrettelagt av Bernt Gjelvold. 
I huset etter Arnfinn Helge Dueskar
fant arvingene, Håkon og Mona
Fremstad, ei bok der tidligere kirkeverge
Anton Reksterberg (16/4 1888–6/1
1960) har skrevet mye interessant. Han
har kalt boka «Litt om kirke og menig-
hetsliv på Ørland». Boka er håndskre-
vet. Anton Reksterberg var, ifølge Terje
Sørensens Ørlandsbok - Kirke og kris-
tenliv, sønn av Ole Olsen Solem
Reksterberg og Andrea Johnsdatter

Reksterberg. De var brukere på gården
Reksterberget på Brekstad. Anton
Reksterberg ble gift med Johanna
Dorhea Haarsakeraune i 1912. De fikk
syv barn.                                                    

Forord
Når jeg nå har bestemt meg til å skrive
litt om Ørland kirkes historie, er grun-
nen at jeg hele min barndom har bodd
så nær den, sett den og hørt dens klok-
ker. Det har ført til de første kirkelige
inntrykk på meg, kirkeklokkenes kom -
kom, i sorgen som i høytidens dager;
som kirkeverge hele seksten av mine
beste manndoms år og sogneråds med-
lem i mange år.

Noe har jeg samlet i hukommelse, og en
del har jeg skrevet ned.

Når jeg går helt tilbake til kristendom-
mens første tid i vårt land, er det for å
føre tankene tilbake i takknemlighet til
både Gud og de menn som utførte kris-
tendommens innførelses storverk i vårt
land. Og jeg vil be den enkelte leser om
ikke å gå trett, men fortsette. Likeså det
som er skrevet om det frie kristelige 

arbeide. Det er vel ikke svært interes-
sant for nutidens folk, kanskje især for
ungdom, men, kjære venn, les det alli-
kevel. Jeg ber om unnskyldning for de
feiler du kanskje kan finne, og ønsker
du må føle ditt ansvar og din plass i
arbeidet der hvor muligens en av de
gamle har gått ut.

Du får din lønn på oppgjørets store dag
når Herren selv gir befaling om og kal-
der arbeiderne frem å gi dem deres lønn
i rette tid.                                                              

Ammen

Reksterberget på Brekstad 
i Februar 1955

Anton Reksterberg

KIRKE OG MENIGHETSLIV PÅ ØRLAND
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Dr. John Gottman, (f. 1942), ein av
USA’s mest innflytelsesrike familie -
terapeutar, er tidlegare professor i
psykologi og påstår at han har funne
nokre få prinsipp som gjer at relasjo-
nar vert harmoniske og varer lenge. 
I boka «Hemmelighetene bak et lykke-
lig parforhold» (på norsk i 2016) fortel
han kva det handlar om. Gjennom
denne bokmeldinga i kyrkjebladet for-
tel eg kva eg har fått ut av boka.

Eg er no kome fram til det mest vesent-
lege hjå Gottman: Dei sju prinsippa
som ligg til grunn for eit lukkeleg sam-
liv. No skal det handla om det første, så
kjem dei andre i komande utgåver av
bladet.

Første prinsipp: Å kjenne kvarandre.
Kunnskap om kvarandre skapar kjær-
leik; men ikkje berre det: Kunnskap gir
styrke til å koma gjennom dei stormane
som alle samliv møter.

Gottmann seier at vi må teikne «kjær-
leikskart» over kvarandre. Det høyres
spesielt ut, men er ikkje verre enn at vi
brukar tid til å verta kjende med kvar-
andre - riktignok på ein systematisk
måte.

Innanfor dette tema inneheld boka ei
liste med 60 spørsmål som lesarane skal
plukke 20 av. For å gje eit døme på
arbeidsmåten, set eg opp 20 spørsmål
som de kan velja fem av.

Øvelsen er slik (prøv):
A. Ha papir og blyant klar. Kvar av
dykk vel først tilfeldig fem tal mellom
1 og 20. Skriv ned tala.

B. Sjå på lista og svar kvarandre på dei
fem spørsmåla som svarar til tala de har
plukka ut.

1. Nemn navn på to av mine vener. 
2. Kven er min favorittartist/gruppe? 
3. Kva hadde eg på meg då vi møttes
første gongen? 

4. Kvar vart eg fødd? 
5. Kva for vanskelege opplevingar har
eg hatt det siste halve året? 

6. Kven er min favorittslektning? 
7. Kva likar eg å gjera om kvelden? 
8. Kva er favorittfargen min? 
9. Kva for drøm ville eg helst ha 
realisert?  

10. Nemn ei god oppleving som du veit
om frå min barndom. 

11. Kven var min beste ven då eg var 
barn? 

12. Kva ville vore ein perfekt jobb for 
meg? 

13. Kva er eg mest redd for? 
14. Kva for bøker likar eg best å lesa? 
15. Kva for gåver vil eg helst ha? 
16. Kva er min favorittsport? 
17. Nemn to menneske eg beundrar 

aller mest? 
18. Fortel meg kva eg gjorde i går. 
19. Korleis slappar eg best av? 
20. Kva er personnummeret mitt?

KJÆRLEIKSKART - I REKLAMEPAUSEN
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Etter kvart som de
svarar gjev de
kvarandre to poeng
for rett svar, og deg
sjølv eitt poeng
kvar gong den
andre svarar rett.
Feil svar gjev
ingen poeng til
nokon av dykk.

Boka inneheld
mange liknande
spørreleikar og
meir omfattande
oppgåver; som til
dømes oppgåver som set fokus på van-
skelege ting du har opplevd og korleis
du har kome deg gjennom problema.
Og heile tida er poenget å dela dette
med kvarandre.

Alle spørsmåla og oppgåvene vil hjelpa
dykk til større personleg innsikt, og vil
gje detaljerte kart over livet og kvarda-
gen til kvarandre.

John Gottman er amerikanar og boka er
«typisk amerikansk» på den måten at
ho kan oppfattast som eit døme på ei
oppskriftsbok som lovar at berre du gjer
etter oppskrifta så ordnar alt seg. For
meg som nordmann (og trønder) er det

ikkje lite kunstig å leika seg gjennom
lister med spørsmål, som om livet var
eit seminar. Når det er sagt er det ikkje
dumt å ha merksemd på og medvit om
kor stor betydning det har for eit ekte-
par at dei faktisk er genuint interesserte
i kvarandre og i korleis den andre har
det. Så mitt «hot tip» i dag er: Bruk
minst ein reklamepause på TV kvar
kveld i komande veke til å fortelje kvar-
andre om kvarandre.

Samliv i Ørland
SOKNEPRE ST  OLA  GARL I

DU EG

Ørland Blomsterfond
Kto.nr.: 4290.20.29553

Storfosna Blomsterfond
Kto.nr.: 4290.16.20126 
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Som medlem av Norges
største møbelkjede kan
vi gi deg de beste tilbud!

7130 BREKSTAD - TLF. 72 52 42 31/72 52 44 06

• Kraftfôr for ku og gris
• Kornmottak
• Gjødning
• Såkorn/Frø

Vi har produkter fra Fosen, med råvarer fra Fosen, laget av fagfolk i Fosen.

SVERRE
PETTERSENAS
RØRLEGGERFORRETNING
7140 OPPHAUG - TLF. 72 52 11 65

Alt i sportsutstyr

Tlf. 72 52 43 10

Treverksted Reklame/Kopisenter/Kantine
7160 Bjugn 7130 Brekstad
Tlf. 72 51 65 15 Tlf. 72 51 65 20

7140 Opphaug - Tlf. 72 51 30 90 - Fax 72 51 30 99

D A L E B A K K E N

Telefon
72 52 42 25

TELEFON 72 52 50 80 - LIBRA SHOPPING B
R
E
K
S
TA

D

HOVDE HØNSERIHOVDE HØNSERI
Ferske egg
Velkommen!

Ferske egg
Velkommen!

Brekstad
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Diakonen deler
Så har høsten meldt sin ankomst.
Høstværet har vært både vilt og vakkert
og vi har allerede hatt sludd, høststor-
mer og kansellerte ferjer. Skoler, studier
og arbeid er godt i gang igjen etter som-
meren. På kveldene blir det stadig tidli-
gere mørkt og temperaturene har begynt
å falle, og vi har funnet frem både var-
mere klær og sko.

Årets TV- aksjon går til Kirkens By -
misjon med tittelen «Mindre alene sam-
men». Norge er et samfunn der forskjel-
lene øker. Forskjeller som ikke først og
fremst handler om etnisitet eller religion,
hvor du kommer fra eller hvem du er.
Men om du er innenfor eller utenfor. 
Det er mange måter å være utenfor på.
Fra å mangle en seng å sove i, til å være
utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap.
Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner,
men gir ringvirkninger for hele befolk-
ningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan
Kirkens Bymisjon skape møter som
endrer liv. Ved å åpne dører og legge til
rette for at flere møtes, skal vi vise hvor-
for årets TV-aksjon er viktigere enn aldri
før. Vi skal tilby mennesker som opplever
å stå utenfor, et nytt fellesskap,  en seng
eller en samtale og slik bidra til at flere
får muligheten til å oppnå egne mål og
drømmer.

Høstens oppfordring fra meg går på å
være med, og både se og hjelpe de som
står utenfor på ulike måter, slik at vi alle
kan bli litt mindre alene sammen. 

Hvis du lurer på noe eller bare ønsker
noen å snakke med, så er du hjertelig vel-
kommen til å ta kontakt med meg. 

Jeg ønsker dere alle en fin høst, og håper
dere får mulighet til å se de flotte fargene
som moder natur gir oss og gleder oss
med hver dag. 

Larisa

www.facebook.com/Diakoneniorlandogbjugn

www.facebook.com/orlandmenighet/

Telefon: 905 21 235 • E-post: Diakonen@orland.kommune.no
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�HJEM OG KIRKE�
DØPTE
12.08.2018 - Austrått kapell
Oliver Torgersen-Garten
Nora  Brevik Fjellberg

19.08.2018 - Storfosna kirke
Line Emilie Gilde Johansen

26.08.2018 - Ørland kirke
Julian Davidsen Strømskag
Willem Meisingset Fjeldavli
Karin Haglund Røstad

09.09.2018 - Ørland kirke
Eline Morseth Nesset

16.09.2018 - Nes kirke
Andor Wigdahl

30.09.2018 - Ørland kirke
Ada Middelthun Kristiansen
Eléa Øien Valbekmo

VIGDE
11.08.2018 - Ørland kirke
Tone Erikstad og Andreas Meyer

18.08.2018  - Ørland kirke
Tonje Bakken og Marcus Nervik

25.08.2018 - Ørland kirke
Hilde Birgitte Lillevold Berg og 
Herold Altø

25.08.2018 - Austrått kapell
Marita Knutsen og Odd Einar Nordvik

08.09.2018 - Ørland kirke
Anni Helene Neverås Ulriksborg og
Svein Robert Ulriksborg

GRAVFERD/BISETTELSE
03.08.18
Sigurd Frengen (f.1926)

21.08.18
Inger Olive Strand (f.1931)

24.08.18
John Larsen (f.1925)

30.08.18
Ivar Magne Skjetne (f.1945)

11.09.18
Egil Arvid Andersen (f.1926)

14.09.18
Kjell Viktor Sundli (f.1941)

21.09.18
Laila Naalsund (f.1956)

21.09.18
Asbjørn Sundli (f.1926)

28.09.18
Liv Margareth Reilo (f.1937)

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

Egil Andersen



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side   15

Nr. 9-10. 28. årg.November - Desember 1968.

Arveretten
Av Alex Johnson

Man kan som bekjent ikke gjøre noe for å
bli arving, enten er man født med odels-
rett, eller man er det ikke; den kan ikke
kjøpes for penger.

Slik kan intet menneske bli arving til Guds
rike ved egen fornuft eller kraft, men vi
blir gjenfødt til det i dåpen.

Derfor er dåpsdagen uten sammenligning
den største dag i et menneskes liv; da blir
vi utnevnt til arvinger, da blir vi uten noen
fortjeneste eller medvirkning Guds barn.
Det helt store ved dåpsdagen er at det
bare er Gud som har avgjørelsen og gjør
dåpsbarnet til sin eiendom. Det kan han
gjøre helt og fullt i dåpen, fordi vi ennå
ikke har lært oss å si nei til ham. Derfor
hører Guds rike dåpsbarna til, der blir de
innskrevet som arveberettigede.

Slik er dåpen både første og siste gang i
vårt liv hvor Gud får gitt oss alt det han
vil, uten at vi er i stand til å stille oss hin-
drende i veien.

Å leve som en kristen er da å bruke den
arverett vi fikk i dåpsgave. Det gjør vi ved
å innta vår plass i arvingenes skare, i Guds
menighet på jord, og der ta imot pantet på
arven: Guds ord og sakramenter.

Å leve som vantro betyr å avslå en arve-
rett man faktisk har fått. Gud tvinger nem-
lig ingen; det er full anledning til å vise
arven fra seg ved likegyldighet eller mot-
stand mot Guds ord, og derved gjøre seg
selv arveløs.

Likevel skal alle døpte vite at arveretten
fremdeles står fast. Gud har ikke glemt din
dåpsdag, selv om du har gjort det. Du er
altså ettersøkt arving, og spørsmålet er
bare om du vil melde fra til Gud at her er
du før det er for sent!
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Innsetting av kapellan 
for Ørland og Bjugn
Det blir innsetting av kapellan Daniela
Štrbková i Ørland kirke søndag 28.okto-
ber i gudstjenesten kl. 11.00. Etter guds-
tjenesten blir det kirkekaffe i Bjugn
menighetshus i Botngård. Štrbková er
kapellan i både Ørland og Bjugn menig-
heter. Alle er hjertelig velkommen til 
kirkekaffe!

Høring om ny kirkeordning
Dagens kirkelov regulerer organiseringen
og ansvarsfordeling innad i Den norske
kirke. Nå er denne loven og to andre
lover på vei til å bli erstattet av en felles
lov for tros- og livssynssamfunn. Med
dette som utgangspunkt, har kirkerådets
sekretariat den siste tiden arbeidet med
forslag til ny ordning for Den norske
kirke. I sitt septembermøte behandlet
Kirke rådet revidert forslag til ny kirke-
ordning. Forslaget er nå sendt ut på
høring med frist 15. desember. Det ende-
lige vedtak skal fattes på Kirkemøtet i
Trondheim 27. mars til 2. april 2019. 

Høringsdokumentet er på 15 sider og
inneholder følgende kapitler: 

1) Den norske kirkes grunnlag

2) Kirkelig inndeling, kirkens organer, 
medlemskap, kirkelige registre og 
kirkelig stemmerett 

3) Virksomheten i soknet. Soknets orga-
ner og deres oppgavefordeling m.m.

4) Kirkebygg 

5) Regionale og nasjonale kirkelige 
organer 

6. Forskjellige bestemmelser. 

Menighetsrådet har vedtatt å samarbeide
med Bjugn menighet om en felles
høringsuttaleelse.

Nytt fra Menighetsrådet
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Julekonsert
Ørland kirke

16. desember kl 2000

Ørland kirke
Søndag 2. desember kl 1600

Nidarosdomens Guttekor
og

Ørland Sangforening

Søndag 9. september var det presentasjon av konfirmantene våren 2019. 

Undervisningen foregår fra høsten fram til konfirmasjonen. På denne gudstjenesten fikk
de hver sin konfirmantbibel som de skal bruke i undervisningen.

Konfirmanter 2019
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Se for dere ett par med slitte sko.
Sålene er nedslitte, sømmene er løse.
Jord, støv og skitt har farget skoene
over flere år. Det er slitte sko. Sko som
har gått langt. Det er sko som har vært
på vandring. Vi har alle hatt noen slitte
sko i løpet av livet. Kanskje flere par til
og med. Etter hvert blir noen av disse
kanskje stående i bortgjemte kott, eller
lagt i en eske på loftet. Noen blir også
kastet, rett og slett fordi det bare er fil-
ler igjen av de. Slike slitte sko forteller
om at livet er som en vandring. Livet er
en lang ferd som alle tar del i på en
eller annen måte. I løpet av livets van-
dring går vi noen ganger korte skritt
mens andre ganger har vi løpt.
Kanskje har vi ikke alltid klart å gå.
Noen ganger går vi sakte og noen
ganger har alt gått alt for fort.

Livet er en vandring hvor terrenget er
forskjellig for hver tur vi legger ut på.
Livets vandring består noen ganger av
tunge, lange turer i mørke og i sorg –
men det også er vandringer som foregår
i glede og jubel.

I Bibelen er det mange vandrere. En av
de største vandrerne var Abraham. Jeg
kan se for meg at hans sko, eller sanda-
ler, var godt slitt etter hvert. Nedslitte
såler og sømmer, farget av støv og jord.
Fortellingen om Abrahams liv er en
fortelling om vandring. Fra sted til sted
flytter han. Fra Ur i Kaldea til Kanaan.
Fra Kanaan til øst i Betel. Fra øst i
Betel til Negev, og derfra ned til Egypt.
Etter mange vandringer, på kryss og
tvers av det landet Gud hadde lovet
Abraham, kommer han også til Mamres
eikelund ved Hebron. 

Abraham var en vandrer. Abraham
hadde helt sikkert slitte sko, men
Abraham vandret ikke alene. Overalt
hvor Abraham gikk var også Gud. Til
Abraham sa Herren blant annet: «Jeg er
Gud, Den veldige. Lev for mitt ansikt,
vær hel i din ferd». Abraham gikk sam-
men med Gud. Uansett hvor han gikk,
uansett hvor han skulle. Gud var der
om det gikk fort eller sent. Om han var
svak eller sterk. Lykkelig eller sorg-
tung. Abrahams slitte sko var troens

Andakten
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sko. Fordi han trodde på Gud, vandret
han så langt. Å tro er å vandre med
Gud. Uansett hvordan terrenget i livet
måtte fortone seg, hva som skjer oss på
godt og vondt, så sier Gud til oss: Jeg
er Gud, Den veldige. Lev for mitt
ansikt.

Når man går, ser man ofte ned på føt-
tene sine, for å se hvor man trår. Det er
ofte ulendt terreng vi beveger oss i. De
slitte skoene trår mellom steiner og røt-
ter, mellom gode dager og vonde dager,
mellom ungdom og alderdom, mellom

sykdom og helse. Ofte ser vi bare sko-
ene våre. Lev for mitt ansikt, sa Gud til
Abraham. Lev for mitt ansikt, sier Gud
også til hver og enkelt av oss. For Guds
ansikt er vi sett. Dersom vi løfter blik-
ket fra skoene, og fra alt som tar vår
oppmerksomhet på en eller annen måte,
kan vi se Gud.

Tro er å vandre for Guds ansikt.
Tro er å vandre i Guds synsfelt. 
Løft blikket og se ham som ser deg.

Larisa

Kirkeklang i råtegang
Nå er endelig den store jobben med tet-
ting av tårn og tak på Ørland kirke godt
i gang. I sommer kom stillasene opp,
og jobben med å reparere tårnet og
tårnfoten kom igang. Det er alltid spen-
nende når man skal åpne opp og se inn
i et område av et bygg som man til dag-
lig kun skimter langt der oppe. Men da
det ble klart at veggene var fuktige, og
det i tillegg var nært deler av orgelet,
var det lite å vente på. Med en god dia-
log med Ørland kommune, som igjen
har hatt kontakt med riksantikvaren, ble
det klart for å sette i gang. Etter hvert
som tårnet ble åpnet, ble det avdekket
mye råte – mye mer enn først antatt. Vi
er derfor veldig takknemlige for at job-
ben ble igangsatt nå, og ikke minst for
at den blir fullført på en ordentlig måte.

Det betyr at vi om ikke lenge har en
kirke som er tørr, fin og, ikke minst,
sikker. 

Tette rør
Flere har i de siste månedene erfart at
toalettet i sakristiet ikke fungerer. Det
er helt tett. Rørsystemene er gamle og
det trengs en opprydning. 
I sammen  heng med dette, vil det

også foregå graving på gangveien fra
hovedporten og inn mot kirken. Det
kan derfor i en periode by på utfor-
dringer å komme inn den vegen. Da må
vi be om at de andre adkomstvegene
blir benyttet. Vi beklager de ulempene
dette medfører i den perioden det varer.
Vi gleder oss samtidig til åpent toalett
og ny og fin gangvei etter hvert.

KIRKEVERGEN INFORMERER



side   20 MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND

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
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ET HUS AV HÅP

Det skal reises et Hus

av vårt håp

Der skal grenser overskrides

Og mennesker ta vare på mennesker

Noen våger å puste

Andre å lene seg inntil skuldre

Andre å forlate

Der skal intet være Normalt

Og alt skal være Menneskelig

Innerst inne i konvensjoner

og institusjoner skal det reises

Et lite Hus for mennesker

Et gråtested

Et fristed for lengsler

Et frihetssted

Et hus av våre håp

Wera Sæther

Kirkens Bymisjon
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MED DIMMING I SIKTET
Førstegangstjenesten er snart over for
prestesoldat Idun Fjeld
Hvert år får omkring 60 000 norske ung-
dommer brev fra forsvaret om verneplikt
og sesjon. Det hele starter med at de
svarer elektronisk på mange spørsmål,
som er en egen erklæring om mange
personlige forhold som skal gi et bilde
av om de er skikket til å gjennomføre
førstegangstjeneste. Dette er første trinn.
På andre trinn blir en firedel av disse
innkalt til trinn to, hvor det etter en
rekke tester blir valgt ut 6000 til å
gjennomføre førstegangstjeneste. Noen
av disse havner på Ørland flystasjon,
blant dem Idun Fjeld fra Sotra.

Oppvekst på Sotra
Leserne av menighetsbladet ble litt kjent
med Idun. Her skrev hun om hvordan
det er å være prestesoldat. Vi ville bli litt
bedre kjent med henne. På en typisk
ørlandsk høstdag med kuling fra nord-
vest og dertil hørende vannrett regn
møtte jeg henne i stasjonskapellet til en
uformell prat om både fortid, nåtid og
framtid. Idun er 20 år og vokst opp på
Sotra utenfor Bergen etter at familien
flyttet fra Gjøvik da hun var fire år.
Sotra er den største øya i Hordaland
fylke og består i dag av kommunene
Sund, Fjell og Øygarden kommune. Om
litt blir hele Sotra til Øygarden kommu-
ne. Faren er maskinfører og mor er lærer
i barneskolen. Idun har både yngre og
eldre søsken. Familien er en del av en
stor slekt på Sotra. Hun forteller at hun

var med på en del aktiviteter i kirkas
regi i konfirmasjonstida, men at hun
ikke var aktiv innenfor kristne miljøer i
Sund kommune før hun kom på videre-
gående. Hun beskriver ungdomsmiljøet
hun vokste opp i som lite attraktivt for
sin del.

Videregående, kristen og sesjon 
Kongshaug musikkgymnas er en privat
videregående skole som ligger i Os
kommune. Skolen drives av Norsk
Luthersk Misjonssamband. Dette var
Iduns videregående skole. Idun sier at
det var her hun tok et standpunkt og ble
kristen. Dette hendte for tre år siden.
Det er selvsagt at på et musikkgymnas
driver elevene med musikk. I løpet av de
tre åra her lærte Idun å spille piano uten
ha spilt før hun kom dit! Idun fullførte
videregående i 2017. Etter at hun hadde
svart elektronisk på spørsmålene i første
trinn av sesjonen, ble hun innkalt til
trinn to som foregikk i Sandviken i
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Bergen. Her ble det klart at hun ble
blant de 6000 utvalgte fra sitt årskull
som skulle gjennomføre førstegangstje-
neste. Dette medførte at Idun fikk et
halvt friår. Det var ikke inntak på
rekruttskole før på nyåret.
Idun benyttet det halve friåret godt

med tanke på nye erfaringer. Hun arbei-
det for det meste som vikarlærer i
musikk på 7. klassetrinn. I tillegg hadde
hun et tre ukers opphold som frivillig i
en humanitær organisasjon i Cape Town
i Sør-Afrika.

Fra Harald Hårfagre på Madla til
Ørland
I mange år var militærleiren med det
prektige navnet forbeholdt rekrutter fra
Sjøforsvaret, men nå er dette rekruttsko-
le for flere våpengrener. Her tilbrakte
Idun åtte uker sammen med flere hundre
medrekrutter. Her var det eksersis,
våpentrening og øvelser i både ferdighe-
ter og ikke minst holdninger. Idun for-
teller at det ikke var spesielt god stem-
ning i hennes tropp, men man kom
gjennom det mange erfaringer rikere.
Det er mange bransjer og enda flere
arbeidsoppgaver i forsvaret og Idun
skulle egentlig jobbe med vakt og sik-
ring. Her var individuell motivasjon
ikke på topp og etter hvert fant man ut
at hun passet best innenfor noe som
hadde med soldatvelferd å gjøre. Etter
hvert ble Idun prestesoldat. Det er tyde-
lig at hun har trivdes og trives med det.
Innenfor prestetjenesten er hun på
mange måter en «alt-mulig-kvinne».
Arbeidsoppgavene er mange og ulike,

men siktemålet er å skape trivsel for
soldatene. Derfor drar Idun rundt på de
ulike avdelingene og snakker med de
som er der, lytter til hva de sier. Kort
sagt det handler om tilstedeværelse og
tilgjengelighet. Stasjonen har to prester
og samarbeidet med dem er kjempebra!
Av og til er det møte i soldatlaget, åpent
hus eller bibelgruppe i stasjonskapellet.
Utenom prestesoldatrollen er Idun en
vanlig soldat som er innkvartert i over-
køye på 6-mannsrom sammen med to
gutter og tre jenter.

Læring i løpet av førstegangstjenesten
Litt før jul er Iduns førstegangstjeneste
over og hun er mange erfaringer rikere.
Det er naturlig å spørre henne om hva
hun selv synes hun sitter igjen med, når
hun snart skal vende tilbake til det sivile
livet. Hun er klar på at hun har lært
bedre disiplin og at har lært i større grad
å akseptere mennesker som er forskjel-
lig fra henne selv. Selvdisiplin betyr
blant annet at man kan yte langt mer
enn det man fra først av tror man kan
greie. Dette gjelder både i psykisk og i
fysisk sammenheng.

Framtida
Først skal hun heim til Sotra. Her skal
hun ha juleferie sammen med familie,
slekt, venner og hunden sin. Etter jul
skal hun for alvor tenke på hva hun skal
ta fatt på i det nye året og framover. På
direkte spørsmål om hvilket framtidig
yrke hun ser for seg, er svaret ikke på
noe vis klart ennå. En ting er Idun helt
sikker på; hun skal jobbe med mennes-
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ker! I første omgang har hun tanker om
å ta et år på bibelskole i Grimstad. For
Idun og som for mange andre i hennes
situasjon ligger framtida åpen med
mange, mange muligheter! Uansett hva
hennes valg blir, er jeg sikker på at Idun

vil bli en ressurs for sine medmennesker
i årene som kommer og jeg kan bare
ønske henne lykke til!

Oddbjørn Ingebrigtsen

Høsten er her og mange aktiviteter skal foregå 
i kirka vår. 

Vi skal også i år ha Lys Våken og det skjer 10.-
11. november. Invitasjon vil komme i posten.

15. oktober starter vi opp med kurs for
Ungdomsledere i Fosen (ULiF). Første samling
blir på kirkekontoret i 2. etg. på Libra senteret.
Dette er for dere som er konfirmert og fram til 18
år. 

30. november skal vi ha juleverksted. Tid og sted
vil bli annonsert på menighetens hjemmeside.

Med ønske om en god høst til dere alle.

Trosopplærer Tina Marie Rødde Paulsen

Høst- og vinteraktiviteter 2018

Vi hadde en kort samling på mandag
hvor temaet var skaperverket.
Viktigheten med å ta vare på det Gud
har skapt. 

I den forbindelse gravde vi ned en bolle
i plastpose og en bolle uten plastpose
for å se hvordan dette blir brutt ned i
løpet av en toårsperiode. Barna syntes

dette var spennende. Når de møtes til
skolestarterhelg så skal vi sjekke hvor-
dan nedbrytningsprosessen har påvirket
bollene. De syntes det var litt lenge å
vente og var veldig spente på hvordan
dette kom til å bli om to år.

Fokuset på samlingen var at 4. åringene
skulle få et møte med kirkerommet og

4-årsbok - samling og gudstjeneste



MENIGHETSBLAD FOR ØRLAND side   25

få eierskap til egen kirke og at Gud har skapt alt
på jorden og at det er godt. Gud har skapt oss i sitt
bilde og vi er satt til å ta vare på jorden og det
fine Gud har skapt. De fikk sette på bilder på fla-
nellograf. Det er bestandig spennende. I år valgte
vi å legge samlingen på en mandag og det kom
mange barn og voksne. Tilbakemelding, som vi
har fått, er at det gir barna et trygt møte med oss
som jobber i kirka før selve utdelingen av boken,
samt at de kan se fram til å motta boka i flere
dager.

Søndag var barna med på Guds -
tjenesten og fikk sin egen bok. 
Vi satte opp flanellograf og gikk
gjennom samme historie om ska-
perverket. Barna skapte bilde på
flanellograf i tråd med historien. 

Det var høsttakkefest denne sønda-
gen og barna gikk i prosesjon med
ulike grønnsaker og frukter, som
de la i kurver på alteret. Etterpå
fikk barna og de som var på gudstjenesten
forsynes seg av epler, bananer, gulrot og
potet. Foreldre hadde bakt nydelige kaker og
kokt kaffe til kirkekaffen etter gudstjenes-
ten.

Trosopplærer Tina Marie Rødde Paulsen

Foto: Pål Flæsen m/fl.
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� SAMMEN OM 
GUDSTJENESTEN

Hvor elskelige dine boliger er, Herre Sebaot! Jeg lengtet, ja, fortærtes av lengsel
etter Herrens forgårder. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Spurven
har funnet et hjem, svalen har fått seg et rede hvor den kan legge sine unger, ved
dine altere, Herre Sebaot, min konge og min Gud. De skal alltid love deg, de som
lengter etter å dra opp til tempelet. Salme 84, 2-6

Velkommen til kirke!

Lørdag 20. okt. 
Ørland kirke kl. 11 Dåpsgudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Alle velkommen.

Søn. 21. okt. - 22. s. i treenighetstiden - Joh 12,35–36 - Tro på lyset, bli lysets barn
Storfosna kirke kl. 11 Gudstjeneste ved sokneprest Ola Garli.

Takkoffer til Kirkens Bymisjon

Ørland kirke kl. 18 Jubileumskonsert Ørland Gospelkor. Billetter.

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

Štrbková. Prost Brita Hardeberg og sokneprestene 
Ole Thomas Bientie Reiten og Ola Garli m.fl. deltar.
Nattverd. Gudstjenesten arrangeres i fellesskap
mellom Bjugn og Ørland. Kirkekaffe i Bjugn Menig-
hetshus. Takkoffer til Ørland menighet.

Søn. 4. nov.  Allehelgensdag - Joh 11,1–5.33–38 - Jesus sørger med sine venner
Ørland kirke kl. 11 Gudstjeneste ved stasjonsprest Kristin Morken

Hogganvik og sokneprest Ola Garli. 
Minnegudstjeneste. Ørland sangforening medvirker.

Søn. 11. nov. - 25. s. i treenighetstiden - Matt 14,22–34 - Jesus og Peter går på vannet
Ørland kirke kl. 11 Lys våken-gudstjeneste ved trosoppl. Tina Rødde

Paulsen og sokneprest Ola Garli.
Innslag ved barn. Nattverd. 
Takkoffer til Ørland menighet.
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Søn. 18. nov. -  26. s. i treenighetst. - Joh 9,1–7.35b–38 - Mannen som var født blind
Ørland kirke kl. 11 Livsgledegudstjeneste ved sokneprest Ola Garli. 

Samarbeid med Ørland sykehjem. Kirkekaffe.  
«Salmegaranti». Alle velkommen.

Lørdag 24. nov. - Kristi kongedag - Matt 25,1–13 - Brudepikene
Ørland kirke kl. 10 Dåpsgudstjeneste ved kapellan Daniela Štrbková. 

Alle velkommen. Merk tiden.

Ørland kultursenter kl. 12 Andakt under menighetens julemesse ved Daniela
Štrbková. Ørland gospelkor deltar. Allsang.

Onsdag  28. november – Lysmesse
Storforsna kirke kl. 18: Lysmesse ved sokneprest Ola Garli og konfirmanter.

Minning. Kirkekaffe. Takkoffer til Lys i verden

Søn. 2. des. - 1. s. i adventstiden - Matt 21,10–17 - Jesus drar inn i Jerusalem
Ørland kirke kl. 16 Konsert ved Nidarosdomens guttekor og Ørland sang-

forening. Billetter.

Søn. 9. des. - 2. s. i adventstiden - Joh 16,21–24 - Angst og glede
Ørland kirke kl. 18 Lysmesse ved kapellan Štrbková og 

konfirmanter. Takkoffer til Lys i verden.

Søn. 16. des. - 3. s.i adventstiden - Joh 5,31–36 -  Gjerningene vitner om meg
Ørland kirke kl. 20 Julekonsert. Andakt ved kapellan Daniela Štrbková.

Forbehold om endringer. Se oppdaterte opplysninger på nett og i avis.

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

Daniela Štrbková - kapellan 405 66 598

Stefan Štrbka, organist 925 23 887

Larisa M. Ross Sagranden, diakoniarb. 905 21 235

Pippi Mary Irene Moen, sekretær 72 51 40 61

Tina Rødde Paulsen, klokker/trosoppl. 413 35 187

Mona Fremstad, renholder 909 63 045

Ole Jonny Grande, kirketjener 906 56 789

Geir Ketil Aannø, kirketjener 952 33 177

Cathrine Skaget, kirketj. Storfosna 906 79 672

Odd Døsvik, men.råd.leder 971 94 023

Karen Lervik Stai, kirkeverge 938 91 841
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INFORMASJON

FOSEN TRYKKERI AS, BREKSTAD

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

Det trengs mange 
bøssebærere til 
TV-aksjonen 21. oktober
Ta kontakt med 
frivilligsentralen 
tlf 916 92 869 eller
blimed.no

Årets aksjon kan 
komme nærmiljøet 
til gode. 

Kirkens Bymisjon 
ønsker å bidra der 
de ikke er stasjonert. 

Vi kan søke på gode
prosjekter også her 
i Ørland.


