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Dine øyne er fulle av glede.
Si, hva har de sett for å få slik glans?
De har sett Herren Jesus! Han lever!
Han gir livet mening og lys hver dag.
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja.
Norsk Salmebok nr. 206 v. 3
Foto: Vigdis Schei Wårum

Kontaktinfo
Åpningstider:
Kirkekontoret i Rissa: Mandag – Fredag: 10 – 14. Tlf. 73 85 28 97
Kirkekontoret i Leksvik: Tirsdag, torsdag og fredag: 09 – 14
Mandag og onsdag stengt. Tlf. 74 85 51 66
Kirkeverge: Svanhild Sveaas Skrødal
Kontor: tlf. 73 85 28 48 – mob. 480 67 406
Prost Brita Hardeberg, tlf. 73 85 27 62
Sokneprest Verena Grønning, tlf. 924 04 393
Sokneprest Ingunn Aarseth Høivik, tlf. 73 85 27 60/ 911 19 529
Sokneprest Thala Juul Holm, tlf. 908 17 798
Hjemmeside: http://kirken.no/indrefosen
E – post kirkekontoret: indrefosen@kirken.no
E – post menighetsbladet: menighetsbladet.if@kirken.no
E – post prost: prosten.fosen@kirken.no
Facebook: Kirken i Indre Fosen
Kontakter for blomsterfondene:
Rein: Olga Johanne Berg, tlf. 948 81 134
Konto: 4202.15.74907
Rissa: SpareBank1 Regnskapshuset, tlf. 73 85 48 50
Konto: 4213.30.47640
Stadsbygd: Stadsbygd Sparebank, tlf. 73 85 50 00
Konto: 4336.20.04900 (Senest dagen før)
Hasselvika: Jorid Nebb: tlf. 918 42 528
Astrid Elvebakken, tlf. 414 31 011
Konto: 4213.30.33844
Frengen: COOP Fevåg, tlf. 73 85 38 20
Konto: 4336.15.55695
Selnes: Elin Dahlen, tlf. 73 85 39 75 og 994 47 219
Konto: 4336.15.55695
Råkvåg: Coop Råkvåg: tlf. 975 75 634
Konto: 4212.57.11272
Sørfjorden: Mary Fiksdal, tlf. 73 85 31 68
Konto: 4212.57.11272
Leksvik: konto 4241.08.51614
Blomsterkort kr 50,- selges hos Coop Prix Leksvik.
Stranda: konto 4241.09.82735
Blomsterkort selges hos Coop Prix og Moderns.
Takkeannonser i bladet koster minimum kr 100,- .
Annonseteksten sendes til kirkekontoret i Indre Fosen,
Rådhusveien 13, 7100 Rissa,
leveres på kontoret i Leksvik eller Rissa, eller pr mail:
menighetsbladet.if@kirken.no.
For betaling i Leksvik og Stranda, bruk konto 4212 35 32249.
Ellers i kommunen blir giro tilsendt.

Frist for stoff til neste blad
15. mai 2018.
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Fra redaksjonen
Dette eksemplaret av Menighetsbladet har «verdenspremiere»
som første felles blad for menighetene i Indre Fosen. Det ble
søkt om kulturmidler i kommunen
til å dekke kostnadene med første
utgave. For det videre arbeidet
med Menighetsbladet for Indre
Fosen, setter vi stor pris på gaver
fra dere lesere. Giro ligger inne i
bladet.
Vi har samlet stoff fra ulike aktiviteter i menighetene i vår kommune i tillegg til at vi presenterer
noen artikler. Tema for dette bladet er kulturer og kulturforskjeller
- et tema vi synes passer bra i
disse dager hvor kirkeansatte fra
Leksvik og Rissa er i ferd med å
bygge ny felles kultur.
Redaksjonskomiteene har holdt
på med planlegging av dette bladet i lang tid og håper at det blir
godt mottatt. Mye av stoffet i bladet er likt tidligere utgivelser, og
noe er nytt. Her har dere nå mulighet til å lese om alle menighetene i Indre Fosen og få enda
bedre oversikt over det som har
skjedd og det som skal skje.
VI ØNSKER TILBAKEMELDING!
Hva syns du om bladet? Hva er
bra? Hva kunne vært bedre? Her
har du mulighet til å påvirke framtidens menighetsblad. Vi vil at
menighetsbladet skal være best
mulig etter deres ønsker og
behov.
Tilbakemeldinger og stoff til neste
utgave sendes til:
menighetsbladet.if@kirken.no
På forhånd takk!

Anita Nesset Kristiansen og
Elise Tetlimo,
redaktører

Kirkevergens hjørne
Da er vi kommet et stykke inn i 2018
og Indre Fosen kommune er en realitet; - og som en følge av det er også
Leksvik – og Rissa kirkelige fellesråd
slått sammen til Indre Fosen kirkelige
fellesråd.
Det er 6 sokn i Indre Fosen kommune
og en representant fra hvert sokn utgjør fellesrådet i tillegg til prosten og
en representant fra kommunen. Disse
er følgende:
Randi Solli Denstad, Rissa sokn, leder
Tore Kruken, Stranda sokn,
nestleder
Line Marie Rosvold Fjeldahl,
Leksvik sokn
Inger Langen, Stadsbygd sokn
Per Anton Mælan, Hasselvika sokn
Torbjørg Hubakk, Sør-Stjørna sokn
Knut Ola Vang, kommunerepresentant
Brita Hardeberg, prost
Fellesrådet har ansvaret for 8 kirker
og 10 gravplasser i vår nye kommune.
Gravplassene utgjør en størrelse lik et
middels trøndersk gårdsbruk.
Hovedkontoret er i Rissa rådhus, men
kirkekontoret i Leksvik vil også være
bemannet noen dager i uka.
Vi er til sammen 17 personer ansatt, fordelt på 12,8 årsverk.
Kirketjenere/ kirkegårdsarbeidere:
Arnfinn Berget, Roger Arntzen, Jan
Inge Rønning, Asgaut Løwø og AnnBritt Dyrendahl
Kirkegårdsarbeidere: Leif A Tørstad
og Asle Wåde
Diakoni: Inger Marie F. Løwø og
Ann-Kristin Eidsvåg
Trosopplæring: Margareth Askjemshalten, Ann- Kristin Eidsvåg og Elise
Tetlimo
Menighetsblad: Elise Tetlimo og Anita
N Kristiansen.
Kantorer: Knut Ola Vang og Olegs
Alohins
Administrasjon: Birgit G. Høston,
Anita N. Kristiansen, Kari Berg og
Svanhild S. Skrødal
I tillegg kommer sokneprestene
Ingunn Aarseth Høivik, Thala Juul
Holm og Verena Grønning.
Prostesetet i Fosen, med prost Brita
Hardeberg, ligger også i kontorfellesskap med oss i Rissa rådhus.

Svanhild Sveaas Skrødal

Prost Brita Hardeberg leder prestetjenesten i Fosen prosti. Fosen prosti
består av kommunene Indre Fosen,
Bjugn, Ørland, Åfjord, Roan og Osen.
Det er 8 prestestillinger i prostiet. Fosen er et av de
områdene i landet som har høyest oppslutning om folkekirka, hele 87 % av innbyggerne er medlemmer.

Prostens
spalte

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 forholde 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 er Rissa og Leksvik kommuner fortid. Vi er blitt Indre Fosen.
Det krever noe av oss å bli kjent med hverandre. 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 kulturopplevelse. I dette bladet er
de nåværende kirkene avbildet. De representerer en viktig kulturarv i Indre
Fosen, med ulike byggetradisjoner og uttrykk. Flere av kirkene ligger på
gamle kirkesteder, som Leksvik og Rein der det har stått gudshus i hundrevis av år. Inni kirkene finnes verdifullt interiør som spenner fra Leksviks
unike franske middelalderkrusifiks til Frengens glassmaleri av den lokale
kunstneren Oscar Bergsaune (1908-1989).
Som et fellesskapstiltak tilbyr våre to kantorer i løpet av 2018 en musikalsk
reise fra kirke til kirke, 8 kirker og 8 konserter. To av konsertene er allerede
historie – men 6 står igjen.
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 løsninger der vi ikke ser likt på ting.

Brita Hardeberg

Tilbakeblikk

I april 2002 hadde Leksvik menighetsråd bli kjent kveld i badestampen ved
grillhuset oppi Markabygda. Fra venstre på bildet ser vi Gro Lindgjærde
(tidligere prest), Kjell Åsmund Rosvold, Anna Hjellup, Øystein Hovstein,
Sølvi Bliksås Sørli og Mari-Ann Storli.
John Dahl hadde dessverre ikke anledning til å være med.
Tekst: Anna Hjellup
Foto: Arnstein Gunnar Tømmerås
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Evighetens soloppgang

Kvinnene som var på vei til graven i
hagen en tidlig morgen, bar på sorgen
over en venn. Men det var noe mer:
Det var en drøm og et håp som var falt
i grus. Alt var over. De hadde vært der
da Jesus døde. De hadde vært her da
Josef fra Arimatea hadde fått ham
gravlagt, de var her nå.
De søkte han som var død og begravet. De fant ham ikke. De skulle
finne en annen. De hadde stått
nærmest og sett at Jesus døde, at livet
hadde ebbet ut. Kvinnene fikk se og
snakke med engelen, og ble
skrekkslagne og glade budbringerne til
disiplene. Det var godt at de også fikk
møte forandringen. Kanskje hadde
noen av dem skjønt mer av hvem Jesus
var, enn de tolv disiplene hadde?
Noen små fortellinger kan tyde på det.
Det er når det er som mørkest, at morgenen gryr. I mørket, i det stille,
gjenoppretter Gud livet. Da sollyset
flommet over gravhagen denne påskemorgenen, lyste den på en liten flekk
av jorda hvor det har hendt ting som
for alltid forandrer verden. Det var
evighetens soloppgang.

Der det ikke lenger var håp, skjedde
det noe nytt, noe skremmende annerledes. Det utrolige inntraff, det som
var altfor usannsynlig til å være sant.
Det skal ikke gå an. Guds rike har brutt
inn – sprengt seg inn i denne verden
med alle dens begrensninger. Oppstandelsen setter alle liv og alt liv inn i
et perspektiv som ligger utenfor vår fatteevne.
Vi må fremdeles leve og kjempe med
døden. Påskehendelsen gjør noe med
vår sorg, med våre liv og våre håp: Da
Jesus stod opp fra de døde, satte han
en grense for døden og de krefter som
vil ødelegge livet. Det har konsekvenser langt ut over den første
påskemorgen. Evighetens soloppgang
som skjedde denne tidlige morgenen
endrer vårt forhold til døden. Den
samme evighetens soloppgang går
opp også over våre liv, og sender lys
helt inn til der vi strever med våre
sorger og vår tvil og tro. Vårt liv og vår
død blir aldri det samme mer. Verden
blir aldri mer den samme mer: For
evigheten har brutt seg inn i tida.
Der håpløsheten er, skaper Gud håpet i
hjertene våre.

I vår fragmenterte,
oppstykka og urolige
verden hvor vi leter
etter mening og sammenheng, kommer Jesus og hjelper
oss å sette bitene av våre liv sammen.
Jesus møter oss her og nå, og gir oss
tilbake det håpet som vi trodde var
tapt. Vi lever i forsoningens og
nyskapelsens tid- for kjærligheten har
vist seg å være sterkere enn døden.
Kjærligheten har seiret. Den har et navn
og et ansikt: Jesus Kristus, den oppståtte.

Han stod opp før dagen demret;
Utav natt brøt lyset fram.
Kristus lever, han har seiret;
Evig lever vi med ham.
Han er her og han vil skape
Liv der natt og mørke bor.
Kristus lever, vi skal bære
Herrens seierstegn på jord.
T.John Bell/Sven Aasmundstveit.
(Salmeboka, nr 214)
God påskefeiring !

Herborg Finnset, biskop i Nidaros

Min salme Jeg er en seiler på livets hav
Jeg er en seiler på livets hav,
på tidens skiftende bølge.
Den Herre Jesus meg kursen gav,
og denne kurs vil jeg følge.
Jeg stevner frem mot de lyse lande
med livsens trær på de skjønne strande,
hvor evig sol og sommer er.
Iblant jeg seiler for medvinds bør
i andres kjølvann og følge
som just lik meg denne reise gjør
hen over jordlivets bølge.
Og havet smiler, og solen skinner,
min dag så stille og blid henrinner,
mens vinden fyller alle seil.
Men ofte ensom i brott og brann
i uværsnetter jeg seiler,
da ingen kjenning jeg har av land,
og intet fyrtårn jeg peiler.
Men når jeg nær tror mitt skip begravet,
da kommer Jesus på bølgehavet,
om først i siste nattevakt.
Mitt skip er lite og havet stort,
det rommer tusene farer.
Men storm og bølge ei skyller bort
det skip som Herren bevarer.
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For ennå skjer det som før det gjorde,
når Jesus selv kommer innen borde:
da legger havet seg igjen.
Når siste storm er engang ridd av,
og hjemmets kyster jeg skimter,
jeg ser i solglans et annet hav,
krystall som funkler og glimter.
Jeg skuer portenes perlerader
og hører englenes myriader
som hilser meg velkommen hjem.
La ankret falle! Jeg er i havn
i ly for brenningens vover!
Jeg kaster meg i min Frelsers favn,
han som har hjulpet meg over.
Og kjente, elskede stemmer kaller,
mens ankret sakte og stille faller
i evighetens lyse land.
Tekst av Henry Albert Tandberg,
Melodi av Klaus Theodor Østbye
Denne salmen gir mange bilder som vi
kan kjenne oss igjen i. Livet er en seilas, i storm og stille. Lyset og fargene
veksler på en trinnløs skala, i ujevn takt
og i ukjent styrke.

Det er livet.
Da er godt med et lys der fremme, en
fryktløs leder som viser kursen mot den
trygge havn. Seilasen endes i evighetens lyse land.

Randi Sollie Denstad

Foto: Titt Melhus

Andakten

Nytt tilbud
til kvinner som er hjemme om dagen,
med eller uten barn. Tilbudet er gratis og har LAV terskel. Kom som du
er, og vær så lenge det passer.
Vi møtes torsdager på Leikarstu i
Rissa sentrum (nedenfor Kløverstua).
Vi starter kl. 12.00 og kan holde på til
kl. 15.00.
Ulike aktiviteter tilpasset vær, årstid
og interesser. Tilbudet er for alle, og
passer godt for minioritetsspråklige.
Målet med tilbudet er først og fremst
å bygge et inkluderende fellesskap,
og å utveksle informasjon og ideer,
men det vil også være fokus på ideelt
arbeid i kommunen. Kan vi sammen

bidra med noe her?
Tilbudet er et samarbeid mellom
Rissa Sanitetsforening og Indre Fosen
kirkelige fellesråd.
Mer informasjon kan hentes fra fellesrådets hjemmeside
https://kirken.no/indrefosen
facebookside
https://www.facebook.com/indrefosenkirken/
Eller ta kontakt med diakon Inger
Marie Falch Løwø på telefon 73 85
27 64 / 948 48 323

Denne hjertegode hilsen fikk vi før jul, men da hadde
julenummeret av menighetsbladet gått i trykken. Marie
og jeg ble enige om at vi kunne ta den med på nyåret
også, fordi budskapet varer til evig tid.
Ann-Kristin

Hilsen til Dalbygda
Fikk lyst til å sende en hilsen til dere
som gikk på søndags-skolen og «barnemøt» i «gamle dager»! Jeg måtte
jo slutte på grunn av helsa, og siden
er det kommet nye ting til. Bl.a. er
jeg glemsk når det gjelder navn. Men
jeg tenker ofte på dere!

La oss bli i himmelen sammen, vi som
var det her på jord!
Juleglede, julefred ønskes dere alle!
Hilsen Marie Fossan

Frengen 21. april kl. 11.00
Det serveres kaffe m/påsmurt mat
Stadsbygd 24. april kl. 15.00
Det serveres kaffe og noe å bite i.
Husby 4. mai kl. 13.00 – 18.00
Det serveres kaffe og noe å bite i.
Rein 14. mai kl. 14.00
Det serveres kaffe og noe å bite i.
Husk å ta med rive.
Rissa 26. april fra kl. 10.00
Det serveres kaffe og noe å bite i.

Plantedager
Frengen 2. juni kl. 11.00
Det serveres kaffe og vafler
Leksvik 15. mai kl. 18.00-20.00
Det serveres kaffe, lapper og gomme
Stadsbygd 29. mai kl. 16.00
Det blir salg av kaffe og kaker i regi av
Stadsbygd sanitetsforening på plantedagen
Husby 2. juni kl. 13.00 – 16.00
Vi serverer kaffe og noe å bite i.
Rein 6. juni kl. 14.00
Det serveres kaffe og noe å bite i.
Hindrem
Annonseres ved oppslag lokalt

Foto: Emily Ann Monsen

Vi får vel avlyse juletrefesten i Dalbygda Bedehus i år! I stedet ønsker
jeg at vi alle åpner hjertets dør og ber

Jesus inn dit! Det er jo derfor vi feirer
jul, at Han kom til jord for å betale vår
skyld til Himmelens Gud. Så nå får vi
gratis ta imot Freden som englene
sang om julenatt! En Frelser er oss
født!

Rydde- og rakedager
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Kirkene i Indre Fosen

Frengen kirke er en kirke fra 1972.
Byggverket er i tre og har 90 plasser. Det ble opprinnelig innviet som
gravkapell og siden tatt i bruk som
kirke. Sognets navn er Sør-Stjørna.
langkirke fra 1951.
Hasselvika kirke er en
har 200 plasser.
Byggverket er i tre og

Ramsvik kirke er en langkirke fra 1908.
Byggverket er i tre og har 200 plasser.
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Stranda kirke er bygg
et i tre og
ble oppført i 1897. Kir
ken har langplan og 300 sitteplasser
. Kirken har
vernestatus listeført.

Rissa kirke er en langk
irke fra 1888. Byggverke
t er i stein og
har 650 plasser. Kirken
ble innviet 26. oktober
1888. Kirka ble
bygd etter at den gaml
e kirka på Rein ble rev
et. Deler av
denne gamle kirka ble
brukt under byggingen
.

Leksvik kirke er bygget i tre og ble oppført i 1668.
Kirken har langplan og 300 sitteplasser. Kirken har
vernestatus automatisk listeført (1650-1850).

Stadsbygd kirke ble innviet i 1842. Kirka ble reist ved
siden av den gamle kirke som brant ned i 1837. Kirka er
34 meter lang, og midtskipet 12,5 meter bredt, og den
har 420 sitteplasser.

ble innirke fra 1932. Rein kirke
Rein kirke er en korsk
kirke
sa
in kirke ble revet og Ris
viet i 1932. Etter at Re
kirka.
ins
rt etter den gamle Re
ble bygd, ble savnet sto
dler
mi
te
tok initiativet og stil
Forfatteren Johan Bojer
lig.
mu
m
ke så lik den gamle so
til å sette opp ei ny kir
hollle
sku
et
d slik at kirkebygg
Han satte også av et fon
ggli
da
i
a"
så kalt "Bojerkjerk
des ved like. Kirka er og
r.
og har 350 plasse
tale. Byggverket er i tre

Kilde: Hjemmeside og kirkedatabase
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Nytt fra trosopplæringen
3.-4. mars ble det arrangert LysVåken
for 5.klassinger i Leksvik kirke. De var
hele 28 deltakere! Vi hadde en kjempefin helg. 5.klassingene fikk blant
annet oppleve å bli kjent med kirken,

5. klassingene i Leksvik med Biblene de har fått utdelt.

Daniela vasker føttene til Vanja Brandås slik som Jesus gjorde med sine disipler før «det siste måltid».

Maskelaging og
karnevalsgudstjeneste

være med organisten opp til orgelet,
lære ny sang/dans, se på film, være ute
på kirkegården ved midnatt og sove
over i kirka. De fikk spise pizza på gulvet i midtgangen, i mangel på stort
nok bord. Morsom opplevelse! På søndagen fikk de møte presten og være

med å delta i gudstjenesten med sang,
dans og andre oppgaver. I gudstjenesten var det også utdeling av Bibler til
5.klassingene. Tusen takk til alle foreldre, konfirmanter og ungdomsleder
som stilte opp!
Tekst og foto: Elise Tetlimo

Alle sjekker meg med blikket om jeg
har sett dem. Og selvsagt har jeg det;
jeg har sett dem. Jeg har jo gledet
meg sånn til de skal komme.
Noen har vært i kirka siden de startet
på babysang og føler seg hjemme her.
En mor kan fortelle at hennes sønn jublet på bilturen: «Vi skal til kirka mi, ja
mamma?». Andre er helt nye og har
store øyne når de kommer inn i et
fremmed og stort rom. Noen løper inn,
mens andre nettopp har tatt sine første
skritt. Her er alle velkommen og alle
deltar med det de får til.

De voksne vil jeg også fortelle om. Her
kommer mor, far, bestemor og tanter.
Jeg er fortsatt spent på når den første
bestefarer vil dukke opp, men han
kommer vel nok en gang, håper jeg.
Her synger vi med den stemmen vi har
og deltar sammen med barna i leken.
Det viktigste er ikke sangstemmen –
det er at man deltar sammen med
barna.
Vi samles på gulvet, hilser på hverandre og synger navnet til alle barna. Så
reiser vi oss og hopper og spretter slik
at vi blir god og varm i både kropp og

På askeonsdag arrangerte Leksvik menighet maskelaging for 1. klasse. Maskene kunne de bruke i
karnevalsgudstjenesten senere samme
kveld. Barnekoret YES deltok i gudstjenesten, og både foreldre, barn og ansatte var utkledd. En morsom og
annerledes gudstjeneste!
Tekst og foto: Elise Tetlimo

1. klassingene og YES-koret med sine
masker og kostymer

Barnesang i Rissa kirke,
en liten historie fra en
trosopplærers hverdag
Jeg sitter i trappa opp til koret i Rissa
kirke og venter. Alt er gjort klart. Musikkinstrumentene er funnet fram. På
mobilen ligger spillelista klar for kvelden og kaffen står og gjør seg ferdig i
sakristiet.
Jeg venter, lytter etter skritt og stemmer. Så kommer de. Blide og glade
barn. Noen litt beskjedne, andre roper
Hei! med det samme de kommer inn.
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stemme. I kveld er det «den gode
hyrde» som er tema. Jeg forteller litt
før vi synger. Slik veksler vi på mellom
sang og fortelling gjennom samlingen.
Vi leter etter sauen Krølle som er blitt
borte og blir litt redde for at bjørnen
kan ha tatt Krølle. Vi synger «Bjørnen
sover». Først med en stor pappabjørn
og etterpå med mange småbjørner.
Latteren sitter løst hos både voksne og
barn og jeg ser skrekkblandet fryd i
noen barneansikt når pappabjørnen
våkner med et stort brøl. Når Krølle så
er funnet og vi har sunget «Bæ, bæ lille
lam» til han, er det tid for avslutning
med kveldsanger og velsignelsen. Til
slutt får vi tenne et lys i globen. Med
god hjelp fra de voksne greier alle å
tenne et lys hver.

Etterpå drar noen hjem og legger
trette barn, mens andre blir igjen på
kveldsmat. Her bidrar foreldre med et
pålegg hver, og akkurat i kveld kommer en mor med ferske rundstykker.
Drikke og eggsalat er klart, så nå er det
tid for å nyte maten. Kveldsmaten er
tid for samtale blant voksne og etter
hvert lek for barna. De sprer seg rundt
i hele kirka. Noen tegner, andre utforsker kirka eller bare tar livet med ro.
Jeg setter meg ned ved siden av en 2åring i trappa og spør om hva han holder på med. Han svarer meg med å
synge «Ja la lovla», den sørsamiske salmen vi synger som handler om å takke
Gud for dagen. Vi sitter i trappa, bare
han og jeg og synger sammen. Jeg
tenker, ja takk Gud for denne dagen

sammen med denne flotte gjengen av
barn og voksne.

Tekst og foto:
Margareth Askjemshalten

Tekst og foto:
Margareth Askjemshalten
Alle som blir 12 år i 2018 inviteres til
Rissa kirke for å delta på Lys Levende.
Her samles vi på lørdag 7. april kl.
14.00. Vil leker oss igjennom påskeevangeliet med kostymer og rekvisitter.
Vi spiser mat og maler og synger litt. Vi
bruker også tid til samtale om liv og
død, tro og tvil.
I år inviterer vi alle i Indre Fosen.
Så her har dere en mulighet til å
komme å bli kjent med 12-åringer
fra hele den nye kommunen.
Velkommen til Rissa kirke lørdag
7. april fra kl. 14-17.
På søndag deltar vi i gudstjenesten
som starter kl. 11.00.
Påmelding senest tirsdag 3. april på
kirken.no/indre fosen
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ULiF
Lederhelg på Tarva

For 4. året på rad var det felles lederkurs for ungdommene på Fosen. Her
samles både gamle og nye ledere til
en helg for å bli kjent og lære nye ting.
Dette er en helg der ungdommene har
ansvar for det meste som skjer, og har
møter i forkant for å bestemme tema
og hvem som skal gjøre hva. Handlelister utarbeides og de fordeler nattevakter og matgrupper. En av de eldste av
lederne får hovedansvar for helga, og i
år ble det Kjetil. Han var nok den
eneste som gruet seg til helga. For alle
er dette læring i praksis og ungdommene er flinke til å ta ansvar.

Tarva er en øy i Bjugn som vi må reise
med ferje til, og dette kan skape noen
utfordringer. Da vi møttes på ferjekaia
tidlig lørdag morgen var det lang kø.
Militæret skulle ha øvelse og de hadde
møtt opp lenge før oss. Litt lett panikk
oppsto, da det var mye vi skulle ha
fraktet over av bagasje og utstyr. Her
fikk hovedleder sin første utfordring,
og sammen med prost Brita måtte de
få klarhet i om vi kunne få med noen
biler på den første ferja. Militæret var
snill og slapp oss frem i køen, slik at vi
slapp å vente en time på neste. Bagasjen ble fordelt på færre biler og ungdommene gikk ombord.
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På Tarva er vårt kursted den gamle skolen. Vi bruker hele skolen med felles
stort rom der det soves, spises og undervises. I tilknytning til skolen er det
en leilighet som vi også får bruke. Den
eneste ulempen, slik ungdommene ser
det er at det er veldig dårlig mobildekning. Først går de rundt og sjekker om
de får inn noe signal, men etter en
stund gir de opp. Å være et døgn uten
dekning kan være godt, og vi ser at de
blir mer til stede for det de skal lære
og for hverandre. På søndag hadde
noen til og med glemt hvor de la fra
seg mobilen, så da ble det leteaksjoner.
Helga blir brukt til undervisning, leker,
samtaler og matfelleskap. Prost i
Fosen, Brita Hardeberg, har hovedansvaret for undervisning, og det er trosopplærere med fra de ulike
kommunene. Hovedtemaene for leiren
varierer fra år til år. Noen faste tema
har vi hvert år, som
grensesetting og hvordan vi kan være en god
leder. Et godt lederskap
er ikke bare aktuelt
innenfor kirkelig
sammenheng. Dette er
noe ungdommene har
nytte av senere i livet på
andre arena også.
Årets tema var dåp, og
stor var vår glede da
Marcus ville døpe seg
på Tarva. Han har vært
ungdomsleder i noen år,
og hadde nå tatt et valg
om å bli døpt. Vi lagde
dåpsfest for han på søn-

dag før gudstjenesten. Ungdommene
dekket bord, holdt taler og sang.
Under selve gudstjenesten var ungdommene aktive deltakere som tekstlesere. De holdt forbønn de hadde
skrevet selv og var faddere til den
døpte. Øystein hadde tatt med seg
eget instrument og spilte til salmene vi
hadde øvd på kvelden før.
Vi ser at Tarva-helga er et godt
treffpunkt for ungdommer på Fosen.
Gjensynsgleden når de treffes igjen er
stor, og samholdet blant de er godt.
Nye ledere blir hilst velkommen og blir
raskt en del av gruppa. Selv om dette i
utgangspunktet er et trosopplæringstiltak for 15-18 år, ønsker de som er eldre
fortsatt å være med. Dette gir oss tro
på at Tarva-helg er kommet for å bli.

Tekst:
Margareth Askjemshalten,
Foto: Ann Kristin Eidsvåg

Dåpskandidaten med faddere og prost Brita

Fyll inn sidetall:
Send svarene til menighetsbladet.if@kirken.no Premie tildeles en heldig vinner.
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Hva skjer i menighetene?
MISJONSMØTE
med Den Norske Israelsmisjon
i Fevåg bedehus
søndag 22. april kl.18
«JESU 7 ORD PÅ KORSET»
Kjell-Gunnar Klock taler og viser bilder
Gave til Israelsmisjonen
Alle hjertelig velkommen!
MISJONSFEST
med Den Norske Israelsmisjon
i Skaudalen bedehus
Kristi himmelfartsdag torsdag 10. mai
kl. 16
Sang av Stod familiemusikk
Tale ved Kjell-Gunnar Klock og orientering om misjonsarbeidet
Bevertning. Gave til Israelsmisjonen
Alle hjertelig velkommen!
PÅSKEMØTER
Per Strømsli andakt
Onsdag 28. mars kl. 16.00
Dagsentret på Rissa helsetun.
Harald Helmersen taler og synger
Påskelørdag 31. mars kl. 15.00
Stadsbygd bedehus.
Gudmund Eikrem taler
1. Påskedag 1. april kl. 19.00
Fest på Ramsøy misjonshus.
Den indre Sjømannsmisjon
Påskesang Forsamlingshuset Leksvik
Palmesøndag 25. mars kl 1900.
Sang av Leksvik-kvartetten.
Normisjon
Mandag 2. april kl. 19.00
Foreningsmøte hos May Elin og
Andrew Larsen. Arr: Misjonssambandet
Basar til inntekt for Fevåg bedehus
fredag 6. april kl.18.00 Sang og andakt ved Arne Meese. Åretrekning og
utlodning. Servering .
Hjertelig velkommen!
Torsdag 12. april kl. 19.00
Fissa misjonshus. Temamøte.
Tale v/ Inger Brit Rødberg
Arr: Rissa Normisjon
Søndag 15. april kl. 18.00
Stadsbygd bedehus. Sangmøte.
Per Otto Lilleberg og Jan Bernhard
Gravås. Arr: Stadsbygd Normisjon
17., 18. og 19. april kl. 19.00
Sunde misjonshus. Møter
Tale v/ Knut Ole Østertun
Arr: Misjonssambandet
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Stadsbygd bedehus
Søndag 22. april kl. 19.00
Hans Bergane som taler og synger, -enkel servering
Arr: Misjonen SAREPTA
Tirsdag 24. april kl. 12.00
Stadsbygd bedehus
Hyggesamvær: TRIM, SANG og KAFFI
Instruktør: Sissel Godal
Arr: Stadsbygd Normisjon
Torsdag 26. april kl. 19.00
Fissa misjonshus. Einar Strøm og elever fra «GÅ UT – Senteret»
Arr: Normisjon
Torsdag 26. april Stranda kirke kl. 19
Konsert med Didrik Solli-Tangen.
Søndag 29. april Leksvik kirke.
Konsert «Gospel med noge atått».
Kor2000 fra Inderøy, Kjersti Kveli og
musikere.
Fredag 4. mai kl. 18:00
I gymsalen ved Testmann Minne
skole. Sommerkonsert med YES-koret.
Tema: Melodi Grand prix
Salg av kaffe og kaker. Åresalg.
17.maifest kl.18.00
Stadsbygd bedehus
Anne M. Ree Moan forteller fra krigens
flyktningtransport. Sang av Leksvikkvartetten.
17.maifest kl. 19.00
Leksvik forsamlingshus
Velkommen til vår tradisjonelle 17. maifest med underholdning, sang, kaffe
og kake! Eivind Tetlimo holder årets tale.
Arr. Leksvik menighetsråd
Torsdag 24. mai kl.19.00
Foreningsmøte hos Oddny og Didrik
Frengen
Arr: Misjonssambandet
Søndag 10. juni kl.17.00.
Gladsang i Fissa misjonshus m/ Betel
brass og Øyvind Berg m/kor fra
Verdal/Levanger
Arr.: Normisjon/Misjonssambandet
Partallslørdager kl. 10:00-14:00
Leksvik forsamlingshus
Reodor- legoklubb for barn mellom 1014 år. Det koster 20 kr per gang. Husk
matpakke!
Arr. Leksvik menighetsråd

I forbindelse med kommunesammenslåingen av Leksvik og Rissa kommuner til Indre Fosen Kommune,
samarbeider nå Oleg (organist i
Rissa) og Knut Ola (organist i Leksvik)
om en konsertserie med tittelen:
"8 kirker - 8 konserter".
I løpet av 2018 skal organistene arrangere en konsert i hver av de 8 kirkene i den nye kommunen.
Kommunen har støttet prosjektet
økonomisk med midler vi fikk i forbindelse med sammenslåingsprosessen,
og formålet med konsertserien er at
lokale musikere, og publikum, skal
krysse den gamle kommunegrensa
for å levere og oppleve kulturelle
opplevelser i kirkene våre.
Her er konsertkalenderen:
8. februar - Rein Kirke
7. mars - Hasselvika Kirke
9. mai - Frengen Kirke
11. juni - Rissa Kirke
12. juni - Leksvik Kirke
12. september - Ramsvik Kirke
17. oktober - Stranda Kirke
14. november - Stadsbygd Kirke
Konsertene vil få ulikt preg. Stikkord
er klassiske perler, konsert for og
med barn, salmekveld, konsert med
band, konsert med kor, og sist men
ikke minst: Helene Bøksle og nyskrevet verk.
11. og 12. juni kommer Helene
Bøksle og skal delta på to konserter.
Da vil publikum få høre et nyskrevet
verk med tekst av Sølvi Dahlen Lauvsnes og musikk av Knut Ola Vang.
Sammensatt kor og orkester (med aktører fra Indre Fosen) skal også delta.
Så kan du også vinne en konsert! Om
du møter på 6 konserter i serien er
du med i trekningen av minikonsert.
Du bestemmer hvor og når.......
Følg med på Facebooksiden 8 Kirker
– 8 Konserter så holder du deg oppdatert utover året.
NB: Husk å like siden, og oppfordre
alle andre til å gjøre det samme.

Konsert i Hasselvika kirke 7. mars

Siste dag på jobb
28. desember holdt Ole
Kristian Skadberg sin siste
gudstjeneste som sokneprest i Rissa kommune.
Både prost Brita Hardeberg og kollega Ingunn
Aarseth Høivik deltok i avskjedsgudstjenesten i
Stadsbygd kirke.
- Du ble ikke så lenge, men
du har satt tydelige spor
etter deg, sa prost Brita.
-Med din solide bakgrunn
klarte du å lodde dypt og
få fram undertekstene i
Bibelens budskap. Vi vil
savne deg både som venn
og kollega.

- Det har vært en glede å
være en del av koret. Et fristed. Sa Ole Kristian og
takket for fine stunder.
Det vanket gaver fra prosten og prestekollegiet på
Fosen, og fra leder av Rissa
kirkelige fellesråd, Randi
Sollie Denstad. Koret overrakte også en gave til 2.
bassen.
Allerede dagen etter satte
ekteparet Skadberg og
Kastberg kursen mot Sverige og Nykøbing. Der skal
dagene som kommer tilbringes.

Tekst og foto: Vigdis Schei

Foto: Olegs Alohins

Halvard og Alfred Kvendset.

Stadsbygd Mandssangerforening var også med og
kastet glans over gudstjenesten 4. juledag.

Og i bassrekken fant soknepresten sin faste plass.
For siste gang.

Stadsbygd Barnekor.
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Diakoniens spalte

Dro til Namibia
for å hjelpe

Oppmuntringens nådegave
Jeg har blitt bedt om å skrive noen ord i det første menighetsbladet i ny kommune. Siden jeg begynte i diakonstilling i
Leksvik og Stranda menigheter for 10 år siden, har jeg sett på
det som viktig å gi diakonien en stemme. Da er menighetsbladet en viktig kilde. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og
bør være en del av alt det vi foretar oss i menighetene.
Jeg er utdannet sykepleier og har nå endelig kommet godt i
gang på veien mot en master i diakoni. Jeg arbeider i 60%
diakonstilling, de siste 2 årene i tillegg med 40% stilling som trosopplærer. Det
var krevende å starte for 10 år siden da jeg hadde liten erfaring med kristent arbeid fra før. Det var i denne omsorgen jeg skulle gi, at jeg også selv fikk, for det
er ved å gi at du får. Jeg var så heldig å få møte så mange mennesker som
hadde oppmuntringens nådegave. Mennesker i alle aldre, fra de bitte små, til
konfirmanter, voksne og eldre, har gitt meg så mye. Mer enn dere aner. Det er
denne vennligheten jeg har møtt, vennligheten som virker så liten, men som likevel er så stor, og betyr så mye, som gjør mye av arbeidet verdt. Jeg har
møtte mange som har oppmuntringens nådegave.
Så hva er så denne oppmuntringens nådegave? Har du noen gang hørt snakk
om den? Det er en kombinasjon av godhet og vennlighet, og mennesker som
har denne gaven gir ofte tilbakemeldinger som varmer i hjerterota. Oppmuntringer i form av et vennlig smil, et varmt håndtrykk, gode ord, et klapp på skulderen, noe vi trenger hele livet. Kanskje aller mest i perioder med mange
motbakker.
Bibelen oppmuntrer oss til å ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger (Hebreerbrevet 10, 24). Det er mye som
gjør oss motløse og trykker oss ned. Hvem har ikke kjent at klager, kritikk og følelsen av utilstrekkelighet kan røyne på, selv om det også selvfølgelig er en
menneskerett å klage når noe går galt. Men, vi skal ikke glemme å gi gode
tilbakemeldinger når det er berettiget. På strevsomme dager kan det å bli møtt
av noen som har oppmuntringens nådegave bety alt, det kan redde dagen og
gi nytt pågangsmot.
Det kan være en stor utfordring å være forelder som går foran med et godt eksempel. Barn trenger all den støtte de kan få. Hjemmet er en av samfunnets
grunnpillarer. Svikter det på hjemmebane, rakner det meste. Grunnpillarer kan
vi også kalle skole, menighet og arbeidsliv. Alle trenger støtte og annerkjennelse for sin innsats, hjemme eller ute.
Jesus var god til å se andre mennesker. Spesielt så han de som få eller ingen
andre så. Han gav mange mennesker den bekreftelsen de kanskje trengte. Det
vil han også at vi skal gjøre! Alle mennesker trenger bekreftelse som opprettholder motivasjonen. Motivasjonen til å gå hver dag i møte.
Kanskje både du og jeg kan bli flinkere til å bruke oppmuntringens nådegave?

Ann-Kristin Eidsvåg

Konsert med
Didrik Solli-Tangen,
torsdag 26. april i Stranda kirke kl. 19.

Billetter fås kjøpt på Ticketmaster.no
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Namibia i sørvestlige Afrika er et
uvant reisemål for de fleste av oss.
Men det var mot dette landet Elin
Kvidal (50), Inger Helen Johansen
(51) og Line Lindstrøm (48) satte kursen i oktober i fjor.
Ikke for å være turister, men for å gi
en hjelpende hånd på Lifeline klinikken i landsbyen Epukiro.
Frivillig arbeid
Epukiro ligger øst i landet i et steppelandskap høyt over havet ca. 120 km
fra Gobabis, som er distriktets største
by. Klinikken ble åpnet i 2003 og drives
ved hjelp av frivillige og gavedonasjoner fra støttegrupper. En sykepleier i
fast stilling, to leger pluss ca. fem frivillige bemanner klinikken. Leger og sykepleier er der ett års tid mens de
frivilliges opphold er av kortere varighet. Elin og Inger Helen fra Stadsbygd
og Line fra Bjugn jobbet som frivillige i
tre intense uker der arbeidsoppgavene
var varierte og inntrykkene mange.
Forberedelser
Planleggingen startet allerede tidlig på
nyåret i fjor, kan staværingsdamene fortelle. Gjennom organisasjonen Atlantis
fikk de god veiledning og hjelp til alt
det praktiske med reise og opphold.

sterkt utbredt, sykdommer som tuberkulose og hiv og aids tar liv daglig. Klinikken ble opprettet for å hjelpe
sanfolket. Det var disse menneskene vi
kom i kontakt med. Både på klinikken
og ute i distriktet.
Varierte arbeidsoppgaver
I 40 graders varme utførte trekløveret
fra Fosen varierte arbeidsoppgaver.
Alle tre gjorde observasjoner med
blodtrykk, puls og veiing i tillegg til å
være med pasienter til sykehuset i Gobabis. Elin og Inger behandlet sår og
hadde oppfølging av apoteket. Line
laget plansjer som viste alle negative
følger av alkoholmisbruk. Hun hadde
spesielt fokus på gravide og svangerskap. Et par ganger i uka oppsøkte de
frivillige familier ute i distriktet for å utføre tuberkulose-screening og for å
følge opp pasienter som var under behandling.
-Å behandle og forebygge tuberkulose
er en av de viktigste oppgavene til klinikken. For oss tre var det spesielt å
komme hjem til folk. En kontrast til
våre egne liv så stor at det må oppleves for å forstås. Mange hadde ikke tak
over hodet. Noen bodde i enkle blikkskur. Familien spiste ett måltid pr. dag.
Det var det hele. Vi hadde med litt ekstra mat og utstyr til ungene. Vi fikk smil
og takknemlighet tilbake.
Begge de to helsefagarbeiderne
hadde lenge godt med en tanke og et
ønske om å gjøre noe ekstra. Ikke for
egen vinnings skyld, men for noen som
virkelig trengte deres hjelp.
-Ofte blir jo slike drømmer bare med
tanken. Det passer liksom aldri i en travel hverdag. Men Elin og jeg ble enige
om at det var nå eller aldri, forteller
Inger Helen. - Og Line tenkte det
samme.
De besluttsomme damene la til side
penger til reise og opphold og jobbet
ekstra for å kunne avspasere seinere.
Møter med sanfolket
I oktober i fjor var jentene reiseklare
med kofferter fullpakket av både klær,
sko og leiker. Ved reisens slutt var koffertene tomme og hjertene fulle. Av
inntrykk fra tre uforglemmelige uker på
Lifeline klinikken.
-Vi glemmer aldri møtene med barn og
unge, mødre og fedre som kom til klinikken for behandling. Møter med de
aller fattigste av de fattige. Sanfolket.
Urbefolkningen som fra tidenes morgen var en nomadisk folkegruppe som
livnærte seg av jakt og sanking og
levde i pakt med naturen. Men som nå
har mistet mye av livsgrunnlaget sitt og
sliter med å livnære seg. Et fåtall av
barna går på skole, alkoholisme er

Inger Helen, Elin og Line angret ikke
på at de dro. De møtte dagene med
forventning og gledet seg til å brette
opp armene. De visste at de ikke
kunne redde verden, men følte at
deres lille innsats hjalp noen få der og
da. De frydet seg over ungenes glede
når de ble badet og fikk på seg rent
tøy. De smilte når de små tillitsfullt
krøp opp på fanget deres. De tørket
tårer av både glede og sorg. Noen pasienter kunne ikke reddes. Andre fikk
en ny sjanse.

kontinentet gikk fort. Snart var tiden
inne til å dra hjem. Nå, et halvt år etter
oppholdet i Afrika, sitter minnene fortsatt i kroppen. De tenker ofte tilbake
på oktoberdagene de tilbrakte sammen med trivelige kollegaer ute på
Afrikas høyslette. I nær kontakt med
sanfolket. Tidligere kalt buskmenn. Urbefolkningen som sliter med å tilpasse
seg et annet samfunn enn det forfedrene ble født inn i.

Hvordan vil dere oppsummere turen?
-At det hjelper å hjelpe. Noen få fikk
det litt bedre all den tiden vi var der.
Det er fint å tenke på. Og vi har erfart
at det er viktig å realisere noen av
drømmene man har.
Tekst: Vigdis Schei
Foto: Elin Kvidal

Innsamlingsaksjon
Både før og under oppholdet kom det
penger inn på en merket konto som
Elin administrerte.
-Familie, venner og bekjente overførte
til sammen 35 800,- kroner til kontoen
vår. En utrolig giverglede! En god del
av pengene ble brukt til å kjøpe inn
forskjellig utstyr og klær til de som
trengte det mest. Vi hadde med oss en
lang handleliste da vi dro til byen for å
gjøre innkjøpene, og jammen meg fikk
vi mye for pengene, smiler Elin og minnes butikkdamas oppsyn da de kom
med flere overlessede handlevogner.
-Det resterende beløpet er blitt overført til klinikken.
Minnene sitter i kroppen
Dagene og ukene på det afrikanske
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Kurdiske Necdet har en interessant språkpraksisplass
I nærmere et halvt år har Necdet
Dawud fra Syria hatt språkpraksis i
Indre Fosen. Kirketjener Asgaut Herje
Løwø fra Rissa er hans mentor.
To dager i uka er de sammen om å ta
hånd om forskjellige arbeidsoppgaver
hovedsakelig i tilknytning til Stadsbygd
kirke.

Dagen jeg møter de to, er snøfokk ett
av ordene som skal læres. Ikke så rart
siden det er en isende kald februardag
med kraftig østavind rundt kirkehushjørnene. Snøfokk og skavler, snømåking og brøyting. Det er mange ord
som skal læres gjennom konkret erfaring og samtale.
-Jeg liker å snakke med
Asgaut. Han snakker bokmål, og da har jeg en
sjanse til å forstå. Trøndersk er veldig vanskelig.
Mon tro om jeg noen
gang vil forstå den vriene
dialekten? Undrer syreren
som har kurdisk som sitt
morsmål, men som måtte
lære arabisk på skolen
fordi kurdisk var bannlyst.
Familien kom som kvoteflyktninger
Necdet kom som kvoteflyktning til Rissa for femten måneder siden.
Sammen med kone og tre
barn hadde han forlatt sitt
elskede Syria på grunn av
en grufull krig som allerede starta i 2011. Familien oppholdt seg i Tyrkia
da de fikk beskjed fra FNs
høykommissær om at et
nytt liv i Norge ventet på
dem. Familien, som nå
har økt til seks, bor i Rissa.
Familiefaren går på norskkurs. Mor er foreløpig
hjemme med minstemann.

Det viktigste er språkopplæring
Hensikten med en slik praksis er å bli
en god språkbruker. For som Necdet
sier, er språket nøkkelen til et godt liv i
Norge. I tillegg til å utvide sine norskferdigheter, får en språkpraksiskandidat
også innblikk i norsk arbeidsliv.
-Men det er å lære språk som definitivt
er den viktigste oppgaven, understreker Asgaut H. Løwø. Den tidligere bonden med erfaring fra læreryrket og
landbruksrådgivning har virket som kirketjener i to år. Det trives han godt
med. Ekstra interessant blir arbeidsdagen når han kan hjelpe sin syriske venn
til å bli bedre i norsk.
-Han er flink. Lærer nye ord hver dag.
Jeg tegner og forklarer og skriver det
norske ordet. Necdet noterer på sitt
morsmål.
-Se her, smiler Necdet og viser fram ei
nesten fullskrevet notisbok.
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Et trygt liv
-Vi har det trygt og godt i Rissa. Her vil
vi gjerne fortsett å bo. Barna har funnet seg til rette på skole
og i barnehage. Vi har
både norske og utenlandske venner. Men selvsagt
savner vi hjemlandet og
livet vi måtte forlate der.
Savnet er alltid til stede,
samtidig som vi begynner å finne nytt fotfeste i
et nytt land. Vi ønsker å
bli integrert og bli en del
av det norske samfunnet.
Kunstneren
Forteller den sympatiske
mannen med kunstnerblod i årene. Necdet
jobbet som kunstner i
hjemlandet. Han er selvlært. Familien var fattig
og hadde ikke råd til å

sende sønnen på videre skolegang
etter endt videregående. På eget initiativ begynte han å studere kunsthistorie. Kunsten er og har vært, en stor del
av livet hans. Maling, skulpturering og
modellering. Han prøver å sette av tid
til å utøve kunsten i en travel hverdag.
-Det er viktig for meg. Jeg tror kunst
har betydning for alle mennesker. Den
gjør noe med oss. Skaper kanskje en
flik av fred i en urolig verden?
Respekt en grunnholdning
I tiden fremover skal han finne fram farger og pensel og male dører og karmer i Stadsbygd kirke. Nøyaktig og
med stor flid utfører han jobben sin,
kan Asgaut fortelle. Og med stor respekt for kirkerommet og våre kirkelige
handlinger.
-Et utrolig flott medmenneske som gir
meg mange fine opplevelser. Han gir
meg innblikk i en annen kultur samtidig
som jeg viser han veien inn i den norske.
-Respekt for andre menneskers kultur
og livssyn er en grunnholdning i mitt
liv. Fred skapes gjennom kommunikasjon og gjensidig respekt og toleranse.
Sier kurderen og syreren med det
milde blikket og det lune smilet.
Det er tid for litt snømåking. Kulda
biter seg fast i det vi kommer ut.
-Snøfokk, konstaterer Necdet og ler. –
Snøfokk. Og lemper på den tettpakkede snøen.

Tekst/Foto: Vigdis Schei

Rissa kirke,
lørdag 5. mai kl. 11.00

Stadsbygd kirke,
lørdag 19. mai kl. 11.00

Aleksander Schanke Hansen
Ida Kristine Trøen Halvorsen
Ingvild Lorentzen Solli
Johannes Føll
John Victor Røed Rathe
Julie Martine Skalmerås Trøen
Kaja Sæther
Leah Helene Lian
Mads Nikolai Berget
Magnus Bakøy Sunde
Malin Sunde
Mia Geilosjordet
Nicolai Dahle Grana
Steffen Sæther

Daniel Kristoffer Eriksson
Frida Vaarheim Brovold
Heidi Brovold Grønflaten
Håvard Børmark Grønning
Ida Emelie Larsen
Ingrid Andresen Nilsen
Isak Berg Zuniga
Jonas Foss
Kaja Moen
Mathias Grønning
Natchaorn Aasen
Ronja Børsting Solberg
Sigvart Grønning
Silje Askjem Hvalryg
Siri-Lill Monsen
Tobias Vårum Dahle

Rissa kirke,
søndag 6. mai kl. 11.00
Adrian Tennås
Ane Utseth
Christopher John Braun
Emma Carin Tronstadhagen
Erik Bauge
Fredrik-André Risvik Waade
Frida Villmo Mortensen
Henrik Grinnen Berntzen
Ina Kvithyll
Janne Thronsen
Jo Vetle Tronsaune
Morten Borstad
Peder Kimo
Robert Nathaniel Leistad Meyer

Hasselvika kirke,
lørdag 12. mai kl. 11.00
Daniel Aleksander Tangstad Askim
Iselin Røsjø Almaas
Jonas Nebb Johansen
Maria Buaune
Meier Vaarheim Kjelsli
Steffen Bottengård Hasselvold

Ramsvik kirke,
søndag 13. mai kl. 11.00
Amalie Husby
Emily Ann Monsen
Helene Hagen Kiran
Helene Gjølgali
Håvard Refsnes Prytz
Julie Hagen Kiran
Kristin Malene Knarbakk Bjørkvik
Linda Lillemo
Maila Jane Fedelino Alforte
Ola Refsnes Løvseth
Rachel Marie Fiksdal Brandvik
Rune Bromstad
Tina Langeland

Stadsbygd kirke,
søndag 20. mai kl. 11.00
Agnete Johanne Kjeldsli Ersøybakk
Arne Kristoffer Grønning
Elena Cecilie Brødreskift
Emilie Valstad
Emma Vangen
Lene Grue Hjellupvik
Martin Fenstad Flatvoll
Martin Roten
Milla Kristine Kilen
Rebekka Viola Abelsen
Thea Natalie Rødde
Tom Sebastian Tønnessen
Trond Jakob Grø Rein
Vilde Merethe Rønning
Ørjan Aksnes

Stranda kirke,
søndag 27. mai kl. 11.00
Amalie Hansen Ness
Anna Skjerve Sæther
Emil Engelsås Rønning
Erik Alfred Rokseth Dyrendahl
Håkon Viken Neergård
Kaya Myran Coucheron
Lasse Saus Bredesen
Marta Alida Balstad
Natalie Grove
Nora Kjervågsund Balstad
Odin Halsli Hagen
Robin Varan Dahl
Vilde Knappe Stegavik

Foto: Elise Tetlimo

Konfirmasjoner i våre kirker

Leksvik kirke,
lørdag 2. juni kl. 11.00
Amalie Røstad
Ane Rosvold
Bettina Francesca Dahl
Dina Brekken Nygjelten
Emma Iglum Fagerli
Emma Marie Talmoaune
Helene Winge
Jo Andreas Buaas Gangstad
Johannes Ramberg Killingberg
Kirstina Landsem Hønnås
Magnus Johansen
Maren Talmo Hindberg
Mia Suzann Podmore
Mikael Øverland
Robin Aleksander Heimdal
Robin Sandvik Grande
Stig Gabriel Hannasvik

Leksvik kirke,
søndag 3. juni kl. 11.00
Anette Sæther Alseth
Cecilie Sæther Alseth
Daniel Bikash Ånonli
Elias Nærø
Elisa Guldahl Berget
Emma Talmo Veiby
Emil Ruud
Hans Ola Tveiten
Julie Lein
Kevin Stenkjær
Kjersti Anita Rosvold Sundset
Kristin Dretvik
Marcus Trones
Phattharayothin Semonkhon
Signe Marie Sollien Drætvik
Thomas Bjørkvik
Tuva Tiller Bjørnå
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Takkeannonser
I anledning vår mor Ingebjørg Nesdals
bortgang vil vi rette en stor takk til alle
som har sendt blomster, gave til Normisjon og Rissa blomsterfond. Ellers takk til
solistene Kine Larsen Kimo og Marie Riiber Nesdal for fin sang. Vi vil også få
takke hjemmesykepleien og Rissa sykehjem avd. Svanen Aktiv for god omsorg
og pleie.
Åsmund og Dagrun m/familier
Hjertelig takk for all oppmerksomhet
ved vår mor Anne Foss bortgang og begravelse. Takk for gaven til St. Olavs hospitals kreftavdeling. Takk til Stadsbygd
Eldresenter for god pleie og omsorg.
Familien
En stor takk for all vennlig deltagelse,
omtanke, blomsterhilsener og minnegaver ved vår kjære Øystein Øvergårds
bortgang. Takk til diakon Inger Løwø, Asbjørn Mosleth, Jan Åge Rennan og Rissa
sykehjem avd. Svanen aktiv.
Eva, Rune og Trine med familier

Takk for oppmerksomheten i forbindelse
ved Øystein Holmås bortgang og begravelse. Takk også for pengegavene til
kreftforeningen.
Familien
Hjertelig takk for omtanke, blomsterhilsen og minnegave vedrørende Sigvart
Sæthers bortgang.
Ruth Synnøve Sæther med familie
Hjertelig takk for all deltagelse og vakre
blomster og pengegaven (10750.-) til
LHL ved Ingeborg Kornelie Lian sin bortgang og begravelse. Også enn stor takk
til Erik Bergfjord for å stille opp i vår mors
begravelse med flott spilling i kirken og
ved graven.
Vennlig hilsen Bjørn, Odd, Viggo m/fam.

Hjertelig takk for omtanke og deltagelse
i vår far John Brandåstrøs bortgang og
begravelse.
Pengegave på kr 7.400,- er gitt til
Dalbygda grendelag.
Harriet, Janne og Dagrun
Hjertelig takk for oppmerksomheten på
min 90-årsdag!
Solveig Lindgjerdet
Tusen takk til Leksvik Menighetsråd for
den fine julestjerna som jeg fikk til jul!
Den var uventa.
Hilsen Marie Krabsethsve
Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsener som jeg fikk til 90-årsdagen.
Jørgen Tangvik

Takk for all vennlig omtanke, deltakelse
og gaver til hjemmesykepleien i anledning MOR Selma Fissums bortgang.
Barna m/fam.
Stadsbygd blomsterfond vil takke alle
som gjennom året har stilt opp. Stor takk
til alle som har gitt minnegaver ved begravelser slik at blomsterfondet kan fortsette med sine oppgaver både inne og
ute rundt kirka vår. Takk også til Stadsbygd Sparebank for godt samarbeid i
2017.
Stadsbygd Blomsterfond, Laila,
Sigrid og Astrid
Mange takk for minnegavene på kr
63 650,- som ble gitt til Rissa Sanitetsforening i 2017.
Hilsen Rissa Sanitetsforening

Hjertelig takk for vennlig deltagelse,
blomsterhilsener og minnegave til kreftforskning ved vår kjære Kjell Olav Hønnåshagens bortgang.
Familien
Hjertelig takk for all omtanke og varm
deltakelse i anledning Else Marie Korpans bortgang og begravelse. Takk også
for pengegaven til hjemmesykepleien i
Vanvikan.
Olav Korpan
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Foto: Anita Nesset Kristiansen

Hjertelig takk for all omtanke, deltakelse
og oppmerksomhet ved Sverre Bakkens
bortgang og begravelse. Takk til Asbjørn
Moslet for fin sang i kirken.
Aslaug
Elin og Dag Håvard m/fam
Inga Sally m/fam

Fra Kirkebøkene
Frengen kirke

Ramsvik kirke

07.02.18

Dåp

Dåp

16.02.18

14.01.18

Julian Ramate Normann

04.02.18

Lykke Fredrikesen

Bisettelse

Begravelse/Bisettelse

21.12.18

01.12.17
02.03.18
09.03.18

Øystein Øvergård (1933)

Hasselvika kirke

Adolf Kristian Johnsen (1924)
Alf Aage Toftner (1957)
Odlaug Johansen (1921)

Annar Rønning (1943)
Hindrem kirkegård
Reidun Elisabeth Dahle (1926)

Stadsbygd kirke
Dåp
21.01.18

Ada Wean Haugen

Bisettelse
Begravelser/Bisettelse

Liv Margareth Hassel (1931)

Rein kirke
Leksvik kirke
Dåp
19.11.17
19.11.17
14.01.18
04.02.18
04.02.18
04.02.18
04.02.18
04.02.18

Linus Leander Fornes
Vilma Johanne Sand Dretvik
Julie Hovstein
Emilia Krabsethsve
Pattharayothin Semonkhon
Chithaphat Semonkhon
Martin Hagen-Almaas
Isak Alexander Kobberrød

Dåp
10.12.17
10.12.17
18.02.18

Mathea Vangen
Anna Meyer Finserås
Herman Meyer Dale

Kjell Olav Hønnåshagen (1935)
Ingeborg Kornelie Lian (1935)
Esther Oline Talmo (1929)
John Brandåstrø (1926)
John Harald Øverland (1929)
Martin Dahl (1922)

29.12.17
14.02.18
28.02.18
02.03.18

Marie Sofie Alfrida Kråkmo
(1916)
Anne Foss (1927)
Magnar Berg (1937)
Sverre Bakken (1923)
Svein Magne Angen (1949)

Begravelser
01.12.17
29.12.17
05.01.18
17.01.18
23.02.18

Sverre Martin Pallin (1929)
Arne Erdal (1928)
Tommy Skalmerås (1974)
Selma Gurine Fissum (1924)
Stig Runar Vangen (1980)

Begravelser
18.11.17
05.01.18
19.01.18
19.01.18
07.02.18
16.02.18

20.12.17

Stranda kirke
Dåp
12.11.17
12.11.17

Eline Storsve
Theodor Balstad Fremstad

Begravelser

Rissa kirke

15.11.17

Dåp

06.12.17

28.01.18
11.02.18
04.03.18

Helena Kvitland
Thea Evensen Fremo
Ina Mathea Finli

Begravelser
13.12.17
15.12.17

Ingebjørg Pauline Nesdal (1919)
Henry Skalmerås (1939)

20.12.17
29.12.17
02.02.18
14.02.18

Janne Rian (1966)
Breili kirkegård
Torger Johannes Hanssen
(1926)
Sigvart Sæther (1933)
Else Marie Korpan (1938)
Hildur Karola Rian (1926)
Breili kirkegård
Aud Kristine Larsen (1943)

Foto: Åsmund Asphaug

19.01.18
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Returadresse:
Kirkekontoret
Rådhusveien 13
7100 Rissa

Gudstjenester mars - juni 2018
Søndag 25. mars - Palmesøndag
Kl. 11.00 Frengen kirke
Kl. 11.00 Stranda kirke – Høymesse,
årsmelding blir delt ut under
kirkekaffen.

Søndag 29. april
Kl. 11.00 Rissa kirke
Kl. 16.00 Ramsvik kirke – Ungdomsgudstjeneste,
Holy Riders deltar

Torsdag 29. mars – Skjærtorsdag
Kl. 11.00 Rissa sykehjem
Kl. 12.00 Aunbua
Kl. 18.00 Stranda kirke- Nattverdsgudstjeneste. Kveldsmat –
menighetsråd sørger for brød
og drikke, alle kan ta med litt
pålegg.
Kl. 19.00 Rein kirke

Lørdag 5. mai
Kl. 11.00 Rissa kirke – Konfirmasjonsgudstjeneste

Fredag 30. mars – Langfredag
Kl. 11.00 Stadsbygd kirke
Kl. 19.00 Leksvik kirke
Søndag 1. april – Første påskedag
Kl. 11.00 Leksvik kirke
Kl. 11.00 Stadsbygd kirke
Kl. 11.00 Rissa kirke
Søndag 8. april
Kl. 11.00 Rissa kirke Familiegudstjeneste
Søndag 15. april
Kl. 11.00 Leksvik kirke – 6-åringene
får bok
Kl. 11.00 Stadsbygd kirke
Kl. 14.00 Stranda kirke – 6-åringene
får bok
Søndag 22. april
Kl. 11.00 Rein kirke
Kl. 19.00 Leksvik kirke – Temagudstjeneste, konfirmantene
deltar

Søndag 6. mai
Kl. 11.00 Rissa kirke – Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 18.00 Stranda kirke – Temagudstjeneste, konfirmantene
deltar
Torsdag 10. mai
– Kristi himmelfartsdag
Kl. 12.00 Våttån –
Friluftsgudstjeneste
Kl. 11.00 Stadsbygd eldresenter
Lørdag 12. mai
Kl. 11.00 Hasselvika kirke –
Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 13. mai
Kl. 11.00 Ramsvik kirke –
Konfirmasjonsgudstjeneste
Grunnlovsdagen 17. mai
Kl. 09.45 Leksvik kirke
Kl. 10.00 Stadsbygd kirke
Kl. 10.30 Rissa kirke
Kl. 11.45 Stranda kirke
Lørdag 19. mai
Kl. 11.00 Stadsbygd kirke –
Konfirmasjonsgudstjeneste

Søndag 20. mai - Pinsedag
Kl. 11.00 Stadsbygd kirke –
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11.00 Rissa kirke
Kl. 11.00 Leksvik kirke – Høymesse
Kl. 14.00 Hindrem stavkirke,
kirkekaffe
Søndag 27. mai
Kl. 11.00 Stranda kirke –
Konfirmasjonsgudstjeneste
Lørdag 2. juni
Kl. 11.00 Leksvik kirke Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 3. juni
Kl. 11.00 Leksvik kirke –
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kl. 11.00 Rissa kirke – Presentasjonsgudstjeneste med
konfirmantene
Kl. 14.00 Hasselvika kirke Presentasjonsgudstjeneste
med konfirmantene
Søndag 17. juni
Kl. 10.00 Leksvik sentrum Martnadsandakt
KL. 11.00 Reinsklosteret Friluftsgudstjeneste
Søndag 24. juni
Kl. 11.00 Stranda kirke
Kl. 11.00 Skyråskirka Friluftsgudstjeneste
Endringer kan forekomme.
Se nyeste informasjon på menighetenes
hjemmeside.
http://kirken.no/indrefosen
eller på plakatene.

God påske!
KIRKESKYSS:
Trenger du skyss til gudstjenestene i Leksvik eller Stranda kirke? Det kan vi ordne for deg!
Du kan ringe til en av dem som står på lista under. De har sagt seg villige til å organisere kjøring.
Stranda:
Idar Hansen tlf. 74 85 71 05
Leksvik:
Randi Bliksås tlf. 993 74 055,
Åsmund Rosvold tlf. 416 09 024
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