
Guds nåde tok den angsten bort
som synda hadde skapt.
Kor det var sælt, kor det var stort
for meg som var fortapt!

Norsk salmebok
nr. 342 vers 2.

God     påske!

Foto: Kai Remi Stoum
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Vi i redaksjonskomiteen ønsker gjerne tilbakemeldinger 
på bladet. Er det noe du syns er bra eller noe du mener 
vi bør endre på? Send din mening til menighetsbladet.
if@kirken.no innen 1. mai.
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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
Rådgiver: Kari Berg
Kontor: tlf. 74 85 51 66 – mob. 932 49 982
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
Prest Kristen Skriver Frandsen, tlf. 466 44 238
Diakon (Rissa): Inger Marie Falch Løwø, tlf. 948 48 323
Diakon (Leksvik og Stranda): Ann-Kristin Eidsvåg, tlf. 958 79 485

Facebook: Kirken i Indre Fosen
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
Kontonummer menighetsbladet: 4212.35.32249

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. 975 75 689
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 kr 150,-.
Annonseteksten sendes til kirkekontoret i Indre Fosen,
Rådhusveien 13, 7100 Rissa, leveres på kontoret i Leksvik
eller Rissa, eller pr e-post: menighetsbladet.if@kirken.no.
Giro blir tilsendt.

Frist på innsending av stoff til neste blad er 1. mai.

Fra Redaksjonskomitéen

Tema for dette bladet er nåde. Dette kommer fram i salme-
verset på forsiden som er 2. vers av «Amazing Grace» over-
satt til nynorsk. Kristen skriver om påskenåde i andakten og 
i «5 på gata» har vi spurt fem personer «Hva betyr nåde for 
deg?».

Siden julenummeret kom såpass tidlig pga. bispevisitasen, 
valgte vi å lage påskenummeret litt tidligere slik at det ikke 
blir for lenge i mellom. Her får du blant annet navn på årets 
konfirmanter, blomsterfondets regnskap, info om faste-
aksjonen og kirkevalg 2019, artikkel om Hindrem stavkirke, 
reisebrev fra Ingjerd Høivik, intervju med «Frøken» i tilbake-
blikk og barnas side som kan være fint for barna i påsken.

God påske fra redaksjonskomiteen! 

Elise Tetlimo, redaktør
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Redaktøren spurte 
meg: Kan du ikke 
skrive om påske og 
nåde? Straks linet 
seg opp noen ord i 
mine tanker: Påske, 

nåde, fred, glede, latter – jeg så dem 
faktisk som i ordleken i den ukentlige 
satireprogram på NRK, Nytt på Nytt. Der 
gjelder det å se hvilket nytt sammensatt 
ord, som har dukket opp i ukens løp, se 
betydningen i det – og i det program 
noe moro og! 

For meg ble det påskenåde. Det er 
et nytt, i hvert fall et uvanlig ord. Det 
finns bare 171 ganger på internettet. 
Påskeglede finns 6.000 ganger. (At jul 
er mer folkelig røper seg i at juleglede 
topper med 228.000 hits).

Nåde er når noe virkelig voldsomt bryter 
igjennom til en, mens alt er mørkt og 
all vei synes lukket. En dødsdømt, som 
plutselig frifinnes, opplever nåde. Det 
mørke, mennesker er i, kan være mye 
forskjellig. For noen kan det være angst 
for Guds dom – ikke så vanlig for det 
moderne mennesket. Men det kan være 

angst for konsekvenser av hva man har 
gjort. Det likner. Det kan være angst for 
noe som reelt truer. Sykdom, død, tap. 
Fortvilelse over livsvilkår. Det siste ofte. 
I perioder kanskje litt ryggvent: mest i 
kampen for å glemme vilkårene, nemlig 
gjennom de hektiske opplevelsene, 
streben etter det perfekte, suksessen.

Påskenåde – selve Kristi oppstandelse 
er selvfølgelig det sterkeste uttrykk for 
lyset som bryter gjennom mørket. «Som 
den gylne sol frembryter gjennom den 
kullsorte sky… så min Jesus av sin grav 
og det dype dødens hav oppstod..» 

Men nåden bryter også igjennom mitt 
i en av de mørkeste strekningene av 
begivenhetene omkring korsfestelsen av 
Jesus. To ting skjer – og de skjer på én 
gang.

Markus forteller om bare en ting Jesus 
sier på korset. Ved den sjette time falt 
et mørke over hele landet, som varer 
til den niende. Akkurat da er det Jesus 
sier: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du 
forlatt meg?» Etterpå roper han høyt og 
utånder. Da forteller Markus noe veldig 
rart. Den romerske offiser, som stod rett 
foran korset, sier da han ser hvordan 
han utåndet: «Sannelig, denne mannen 
var Guds Sønn!» Det er nåde, som 
er mye mer enn en lokal begivenhet 
utenfor Jerusalems murer. Her bryter 
en erkjennelse gjennom til en mann, 
som ikke var av folket, en fremmed, til 
og med medskyldig i Jesu død, ikke med 
sin personlige, onde handling, men fordi 
han var en del av systemet. Han ser at 
Gud er på en helt annen måte i verden, 

enn man før hadde antatt. «Du satte 
deg selv i de nederstes sted» lyder det 
i en moderne salme. Det er en nåde å 
se det.

Akkurat på samme tid bryter nåden 
igjennom på en annen måte. Det 
forheng, som hang i templet og som 
skjermet inn til det aller helligste, 
hvor bare øverstepresten hadde lov å 
komme, flengedes fra øverst til nederst. 
Litt samme sak. Det er ikke lenger noen 
institusjon eller person imellom den 
enkelte og det helligste, verden bak 
verden, evigheten, Guds rike. Også det 
er nåde å høre. Jesus banet og baner 
veien også i det dypeste mørket. Og på 
den andre siden blir alt godt.

Den tro har følger. Dels er det trøst for 
den det er i mørke av en eller annen 
art. Dels er det fordring til aldri å tro 
et annet menneske uten for Guds 
kjærlighet – og at det derfor heller ikke 
skal være uten for din og min. 

Så kan noen av de andre mulige ord 
i ordleken bli relevante: Påskeglede, 
påskefred. Kanskje også påskelatter. 
Man slår en frigjort latter opp når et 
press letter. En gang var det en del av 
påskegudstjenesten. Presten skulle 
fortelle triumferende vitser om død og 
djevels nederlag. Det ble avskaffet, det 
ta overhånd, vitsene. Men tenk – av 
og til kan vi le over at det onde viker 
og taper terreng også i hvor verden. At 
lyset trenger gjennom forhenget – hele 
tiden på nytt. Også det er påskenåde.

Kristen Skriver Frandsen

Andakt

Påskenåde

I overgangen november/desember i 
2018 var det bispevisitas i Indre 
Fosen. 
Ønsker du å lese visitasforedraget 
som Biskop Herborg Oline Finnset har 
skrevet? Foredraget ble lest opp av 
Herborg som en avslutning på visitasen 
søndag 2. desember.

Tusen takk til alle som bidro under 
bispevisitasen!

Les foredraget på vår hjemmeside: 
http://kirken.no/indrefosen 

Visitasforedrag

Foto: Elise Tetlimo
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Nytt fra trosopplæringen

Trosopplæring Fosen
Tekst: Vidar Schanke Trosopplæringsreformen var et vannskille 

i Den norske kirkes historie og i norsk 
livssynspolitikk. Den norske kirke hadde 
frem til 1969 betraktet kristendomsfaget 
i skolen som sin dåpsopplæring. Da det 
multireligiøse KRL-faget (Kristendom, 
religion og livssyn) i 1997 erstattet 
kristendomsfaget i skolen, ble det 
nødvendig å tenke nytt om Den norske 
kirkes dåpsopplæring. Den norske kirke 
var i henhold til § 2 i grunnloven en 
Statskirke som Staten hadde forpliktelser 
overfor, samtidig som Staten var 
forpliktet på demokratiske prinsipp som 
religionsfrihet og menneskerettighetene. 
Den politiske prosessen begynte med 
utredningen NOU 2000:26 «..til et åpent 
liv i tro og tillit..» Reform av Den norske 
kirkes dåpsopplæring. Denne utredningen 
ble fulgt opp med Stortingsmeldingen 
nr. 7 (2002-2003) Trusopplæring i ei 
ny tid, og etter behandling i Kirke-, 
utdannings og forskningskomiteen 
ble Trosopplæringsreformen vedtatt i 
Stortinget 25. mai 2003. I løpet av denne 
prosessen endret saken navn fra Reform 
av Den norske kirkes dåpsopplæring 
til Trosopplæringsreformen. Reformen 
medførte at alle tros- og livssynssamfunn 
skulle støttes på linje med Den norske 
kirke, og få et beløp per medlem opp til 
18 år.

Faktaboks

Trosopplæringsreformen ble vedtatt 
av Stortinget 23. mai 2003. Fra 
omtrent samme øyeblikk startet 
lokale arbeidsgrupper opp med 
utviklingsgrupper for å møte 
oppgavene.

Etter søknad fikk lokale menigheter i 
Fosen etter hvert midler for å prøve 
ut trosopplæringstiltak. Planen som 
ble utviklet het «Vi deler» - når det 
så ble flere som startet opp med 
trosopplæring ble de uformelle 
telefonene og mailene grunnlag til 
formelle arbeidsmøter i Fosen. Alle 
lange begrep bør ha en forkortelse 
og i mangel av noe annet forslag ble 
det «TROs alt i Fosen». Navnet er 
uviktig, men signaliserer kanskje at de 
sentralt utviklede ideene bar preg av 
å være egnet for folkerike menigheter 
og bystrøk. Våre menigheter var tross 
alt i Fosen – med små og geografisk 
spredde menigheter. Arbeidsmøtene 
avdekket fra første stund effekten 
av å lære av hverandre. 4 timers 
felles møter sparte den enkelte tros-
opplærer/menighetspedagog for 
mange timer planlegging og grubling 
og ga både kvalitet og motivasjon i 
arbeidet med barn og unge.

Dette arbeidet er nå formalisert i 4 
rene trosopplæringssamlinger som har 
endret navn til Trosopplæring Fosen 
(TOF). Seniorrådgiver i trosopplærer 
i Nidaros bispedømme og prosten i 
Fosen er inkludert i TOF. TOF har også 
vært arnestein for ungdomsgruppen 
16-18 år og fellesarbeidet med 
Ungdomsledere i Fosen har blitt et fast 
breddetiltak med årlige samlinger for 
denne aldersgruppen.

Mandat for trosopplæring i Fosen 
(TOF)
Mål:	 Systematisk	samarbeid	

som	letter	den	enkeltes	
hverdag.

Hvem:	 ”TROS	alt	i	Fosen”	
	 er	et	samarbeidsorgan	
	 mellom	Trosopplærings-
	 ansvarlige/tilsvarende
Metode:	 Temarelaterte	jevnlige	

fellesmøter	fire	ggr/år.	
Forankres	i	det	enkelte	
MR/tilsvarende	

Treffpunkt:	 Rullerer	mellom	soknene	i	
Fosen	trosopplæring 

Bak: Vidar Schanke (Bjugn)
Midten f.v.: Ann-Kristin Eidsvåg (Indre 
Fosen), Margareth S. Akjemshalten (Indre 
Fosen), Tina Marie Rødde Paulsen (Ørland), 
Stine Merete Kjenes (Åfjord)
Foran f.v.: Elise Tetlimo (Indre Fosen) Randi 
Kristine Bugten (Bjugn).

Foto: Anita Nesset Kristiansen
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4-åringer følger med når trosopplærer Ann-Kristin forteller. 
Prest Kristen har på oransje skjerf ifbm TV-aksjonen.

Foto: Kjersti Lerstad

I Stranda kirke var noen av 4-åringene ivrige etter å begynne å 
lese, mens noen ville ha boken helt for seg selv. 
I bakgrunnen ser vi prest Kristen Skriver Frandsen.

Foto: Ann-Kristin Eidsvåg

Den årlige utdelingen av 4-årsbøker er et populært tiltak. Vi 
samles en ettermiddag i forkant av gudstjenesten for å høre 
bibelhistorie, synge sanger fra boken, lage bordbrikke og spise 
boller. Søndagens gudstjeneste er spesielt tilrettelagt for barn, 
og det er mye spenning rundt det å besøke kirka si, høre enda 
flere bibelhistorier, høre orgelmusikk og synge sanger, og det å 
få sin helt egen bok fra menigheten.

Ann-Kristin Eidsvåg

Forventningsfulle 4-åringer i Leksvik kirke. Boken kan også være fin å gjemme seg bak. Foto: Ann-Kristin Eidsvåg

4-årsbok



Ungdommer fra hele Fosen samler kursbevis
Tekst og foto: Ann-Kristin Eidsvåg
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Ungdomslederopplæringen på 
Fosen fortsetter, og i februar var 20 
ungdommer og 7 voksenledere samlet 
på øya Tarva utenfor Bjugn. Noen av 
ungdommene var samlet til møtet i 
forkant av Tarva-helga, og de var med på 
å bestemme årets tema: Den vanskelige 
samtalen. Hvordan kan du som 
ungdomsleder best møte barn og unge 
som kommer til deg og forteller noe 
vanskelig? Hvordan kan du være en god 
tillitsperson? Hva kan det kreve av deg 
som tillitsperson? Og hvordan håndtere 
informasjon du får kjennskap til?  

Inge-Arild Kjølsø er utdannet 
barnevernspedagog og arbeider i Fosen 
Barnevernstjeneste. Han var invitert for 
å snakke om tema, og vi fikk høre ham 
fortelle om sine synspunkter i forhold til 
dette. 

Informasjon du kan få fra barn og 
unge kan ha ulikt innhold. Det kan 
være å ikke få bestemme så mye en vil 
i hjemmet, leggetider, opplevelse av 
urettferdighet mellom søsken, for lite 
ukelønn, til mer alvorlige hendelser 
noen har opplevd. Det kan for eksempel 
være psykisk- og fysisk vold og/eller 
seksuelle overgrep. De siste eksemplene 
faller inn under straffeloven og krever 
spesiell håndtering og oppfølging, 
og slik informasjon gis direkte til 
barneverntjenesten eller Politi som 
følger saken videre. Straffbare seksuelle 
handlinger skjer i nærmiljøet vårt, 
det skjer i samfunnet rundt oss. Som 
ungdomsleder kan du bli oppsøkt av 
noen som har båret på dette over lang 
tid. 

Hver og en av ungdomslederne ble 
oppfordret til å tenke igjennom for egen 
del; hva hvis jeg skulle få informasjon 
som handler om straffbare handlinger? 
Like viktig er det å gjøre seg noen tanker 
om egne sårbarheter. Hvordan kan jeg 
takle slik informasjon, hvordan kan jeg 
bli følelsesmessig berørt? Kan jeg være 
en god tillitsperson da? Det er også 
viktig for ungdomslederne å vite hvem 
de kan ta kontakt med dersom de er 
usikre.

Vi fikk høre om hvor viktig det er å lytte 
til den som kommer og forteller deg noe, 
ta denne personen på alvor, og eventuelt 

hjelpe videre om nødvendig. Vi fikk 
spørre spørsmål, komme med innspill, 
og det ble en fin og lærerik samtale i 
fellesskap og til ettertanke. 

Helgen på Tarva inneholder også 
mye annet enn undervisning; 
ungdomslederne må selv ta ansvar 
for fordeling av oppgaver, det er mye 
leiker for å bli bedre kjent, mye god 
mat, god prat og masse latter. Søndagen 
avslutter vi med gudstjeneste som 

Hovedleder på 
Tarva i år var 
menighetspedagog 
Margareth 
Askjemshalten. Her 
står hun sammen 
med leirleder 
Agnes Jorunn 
Lunde Nilsen, og 
nesteleder Kamilla 
Andrea Johansen 
Uthaug, som gjorde 
en kjempegod 
innsats som 
ungdomsledere, 
og gjesteforeleser 
Inge-Arild Kjølsø fra 
Fosen Barne-
vernstjeneste.

Fantastiske ungdommer har fått kursbevis som er verdifulle når de skal søke jobb 
senere. Her sammen med voksenledere.

ungdomslederne har vært med i 
planleggingen av. Prest i år var Daniela
Strbkova fra Bjugn og Ørland.

Ungdomslederopplæringen vil fortsette 
i årene fremover, og vi håper at mange 
ungdommer vil være med å samle 
kursbevis og å være en god støtte for 
barn og unge i lokalsamfunnet. Kanskje 
er det nettopp disse ungdomslederne 
som kan være med å utgjøre en forskjell 
hos noen.
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Maskelaging og karnevals-gudstjeneste
I år ble dette gjennomført i Leksvik 
kirke. 1. klasse ble invitert på maske-
laging for å lære om hvorfor vi feirer 
karneval og lage masker som vi 
bruker i karnevals-gudstjenesten.

I gudstjenesten deltok 1. klassingene 
i prosesjon og samlingsbønn sammen 
med Barnekoret YES som i tillegg 
sang for menigheten. En morsom og 
annerledes gudstjeneste hvor man 
kan komme utkledd eller som man er.

God Påske fra oss på babysang!

Foto: Ann-Kristin Eidsvåg

Trosopplærer Elise utkledd som kjærlighet fra Gud. 

Etter gudstjenesten hadde jeg som trosopplærer en 
overraskelse til alle barna. De fikk åpne en «pinata» som 
inneholdt mange kjærligheter, en til hver. Selv var jeg utkledd 
som kjærlighet fra Gud og ville derfor at alle barna skulle få 
med seg Guds kjærlighet hjem.

Elise Tetlimo

Foto: Ann-Kristin Eidsvåg
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.... Å nå trodde du sikkert jeg mente jule-
nissen, men neida. Nour en av våre nye 
landsmenn gjestet juletrefesten til Gnisten, 
Nyskudd og Rønningen Barneforening for å 
bli kjent med våre norske juletradisjoner. Å 
tradisjon tro ble juleevangeliet gjenfortalt, 
julesanger sunget og så var det selvfølgelig 
gang rundt juletreet. Mat og loddsalg hører 
også med, og det hele toppet seg med 
at Nour vant kveldens hovedpremie -en 
fruktkorg. Det er ikke alle som får oppleve 
det første gangen de er på juletrefest.
Det var koselig med besøk av Nour, og kjekt 
å vise frem juletradisjonene våre. Takk 
til henne og til dere andre som kom på 
juletrefesten. Tradisjoner er til for å holdes 
så vi satser på juletrefest også neste år.

Om noen har lyst til å bli med i Gnisten og 
Nyskudd eller Rønningen Barneforening så 
er det et tilbud for barn fra 4- år og 

oppover. Vi møtes til samlinger annenhver 
tirsdag. Om du har lyst til å bli med, eller 
kjenner barn i aktuell alder som ta gjerne 
kontakt med undertegnede for mer 
informasjon.

Line Marie Rosvold Fjeldahl

Koselig besøk på juletrefesten i år... 

Basarkomiteen vil takke alle som 
støttet opp om storbasaren på Stranda 
menighetshus i oktober 2018! Rundt 
regnet kom det inn 29 000 kr,- penger 
som kommer godt med når huset 
skal vedlikeholdes og det skal gjøres 
forbedringer ute som inne. I 2018 ble det 
anskaffet nytt lydanlegg som vi ”innvidde” 
på basaren.

Vi satte stor pris på at 6. kl. ved Vanvikan 
skole, med Grete Tungen i spissen, kom og 
underholdt med sang, dans og gitarspill!

På vegne av basarkomiteen, Ruth M. 
Hindrum.

Foto: Ruth M. Hindrum

Storbasaren i Stranda Menighetshus
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Konsertserien 8 kirker - 8 konserter er nå avsluttet. I løpet av 2018 ble det 
avholdt 8 ulike konserter i kommunens 8 kirker, og basert på tilbakemeldinger 
fra både utøvere og publikum så tror vi, beskjedne som vi er, at dette ble et 
riktig så vellykket prosjekt. 

Både publikum og utøvere har reist over gammel kommunegrense for å spille 
sammen og for å være publikum sammen. Da vi organister startet opp dette 
prosjektet så lovte vi en premie til den publikummeren som deltok på 6 eller 
flere konserter. Vi var noe spent på om noen kom på så mange konserter, men 
jammen måtte vi ikke foreta noen trekning. For det var en som hadde vært på 
7 av de 8 konsertene, og vinneren ble Nils Rickard Hassel.

På bildet ser dere Nils Richard og Oleg på kirkekontoret i Rissa. Her er de igang 
med å planlegge hvordan premien skal overleveres. Premien er nemlig en 
minikonsert hvor og når som helst… Alt er ikke planlagt i detalj ennå, men det 
kan ligne på at det blir en sommerkonsert på en veranda i sommer en gang.

Vi takker alle publikummere, utøvere, kommunen og støttespillere som hjalp 
oss med å realisere konsertserien 8x8. Dere bidro til at 8x8 ble en vellykket og 
betydelig del av kultursatsingen i forbindelse med kommunesammenslåingen 
og et spennende prosjekt for oss organister. 

Oleg og Knut Ola

Vinner konkurranse

Foto: Margareth Askjemshalten

Av Nils Richard Hassel

Å velge min salme trodde jeg var lett, men 
når jeg tenker etter er det mange jeg på 
ulike måter har et forhold til. 
Det kan være årstid, feks. julen, personlige 
begivenheter og salmer der jeg synes 
melodien er ekstra fin.
Vår tidligere, nå avdøde organist, Ole 
Andreas Fossan gjorde meg oppmerksom 
på den nydelige salmen «Ein fin liten blome 
i skogen eg ser». Den laget Bjørn Eidsvåg 
melodien til som 15-åring. 
 Som korpsentusiast liker jeg den 
engelske salmen «Amazing Grace! How 
sweet the sound». Spilt av korps er dette 
topp. Den samme melodien finner vi igjen 
på «Kom, kom og hør et gledens ord».  
 Men skal jeg velge min salme i dag 
velger jeg å se på framtiden. Og framtiden 
er barna, de som blir født nå og de som er 
unge nå. Som far har jeg opplevd tre ganger 
det fantastiske å kunne holde et helt nyfødt 
barn og kjenne hud mot hud. Derfor velger 
jeg meg salmen;  
«Det skjer et under i verden» salme nr. 591 
i Norsk salmebok.
Den ble skrevet og satt melodi til så sent 
som i 1996.

Det skjer et under i verden 
hver gang et barn blir til, 

over det gryende livet  
lyser Guds skapersmil. 
Ingen på jorden er himlen så nær  
som barnet han tar i sin favn,  
som barnet han tar i sin favn. 

Det skjer et under når barnet  
møter oss hud mot hud, 
øynene speiler Guds himmel 
gir oss et glimt av Gud. 
Ingen på jorden er himlen så nær  
som barnet han tar i sin favn,  
som barnet han tar i sin favn. 
 
Det skjer et under i dåpen, 
her skapes liv av ord. 
Barnet er størst i Guds rike 
skjønt det er minst på jord. 
Ingen på jorden er himlen så nær  
som barnet han tar i sin favn,  
som barnet han tar i sin favn.

Min salme
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Det er snart Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon, og i den forbindelse vil 
jeg dele noen tanker om misjon. I 
mange år har jeg hatt et anstrengt 
forhold til dette ordet, som kan 
tolkes på mange måter, og som nok 
alle mennesker har et forhold til, 
positivt eller negativt.

Alle mennesker har også et forhold til sang og musikk. 
Fra vi er små, til vi blir ungdommer, voksne, gamle. For 
meg er det mye misjon i sang og musikk. Og det var 
gjennom sangen og musikken at jeg selv fant den kristne 
troen, og oppdaget en ny dimensjon ved selve livet.

  

Gjennom misjonsbefalingen i Matteusevangeliet ønsker 
Jesus at vi skal

Gå – lære – gjøre 

Så hvor går du hen?
Hva lærer du bort? 
Og på hvilken måte gjør du det?

På vei fra Rissa til Leksvik om dagene liker jeg å lytte til 
lydbok. I boken «Taushetens konsekvenser» av Linda 
Olsson fikk jeg her om dagen et bilde som jeg fint synes 
kan brukes i forbindelse med misjon. Vi kan se på Gud 
som komponisten. Vi kan se det i forhold til hvor vi er 
plassert, og hvilke oppgaver vi har.
 
«Jeg kan ta en enkelt note ut av musikken og den kunne 
passe over alt. Men der den er, der jeg har plassert den, 
følger den det som kom før og leder opp til det som 
kommer etterpå. Uten den vil ikke helheten være som 
den er. Som komponist må jeg kjenne hver enkelt tone 
for å kunne skape et hele. Lik fargene i en kunstners 

Diakoniens spalte

palett er notene absolutte og på egen hånd. Men når de blir 
plassert i et bestemt verk blir de ett med helheten. De må velges 
på grunn av hva de er, men med virkningen av deres kombinerte 
potensiale i mente. Det er nødvendig å kjenne delene for å skape 
helheten. Det gjelder musikk, kunst og livet selv. Når du hører 
på den ferdige komposisjonen, eller når du lever livet ditt, går de 
individuelle delene sammen og skaper en helhet som så lett kan 
tas for gitt. Men det er ikke før du blir oppmerksom på delene 
at du kan begynne å forstå miraklet. Jeg trengte nesten et helt 
liv før jeg begynte å lete etter lydene, de notene som utgjør mitt 
livs musikk. Jeg hørte først en enslig tone, og så fulgte de andre 
langsomt etter».
 
Vi kan også se på Jesus som den første noten i en komposisjon. 
Den første og ledende noten i et verk. Det var der det startet. Etter 
hvert som Jesus gikk – lærte – gjorde, kom flere og flere med. Han 
var først «en enslig tone, og så fulgte de andre langsomt etter».
 
I et notebilde finnes det mange noter, helnoter, halvnoter, 
4-delsnoter, 16-dels noter. Alle noter har betydning for helheten 
i et verk. Jeg ser Jesus som helnoten, ufeilbarlig, trygg, stødig, 
tålmodig. Så kommer vi andre etter, ikke like helstøpt og ufeilbarlig, 
men allikevel har vi fått en plass i den store sammenhengen, i det 
store verket. 
 
Vi har fått i oppdrag å prøve å få med flere. På hvilken måte, se det 
tror jeg ikke det finnes noe entydig svar på. Men vi kan ta med oss 
de 3 ordene:

gå – lær – gjør 

Det finnes en plass for alle og ikke alle skal gjøre det samme. 
Noen skal forkynne, andre skal ha en mer diakonal rolle som 
å vise nestekjærlighet med Jesus som forbilde, eller skape 
inkluderende fellesskap, verne om skaperverket, eller kjempe 
for en mer rettferdig verden. Og noen bidrar til fellesskapet, og 
til  misjon, i musikk og sang, i ord og toner. Misjonsforeninger, 
og enkeltmennesker, over hele verden jobber med misjon og det 
gjøres et enormt arbeid både lokalt og globalt.
 
Jeg tror dialog, respekt, og tillit er sentrale ord i misjon. Vi kan 
aldri tvinge noen til å tro det samme som oss, men vi kan på en 
god måte fortelle om det vi selv har opplevd ved troen, og vi 
kan invitere, være åpne for andre, skape tillit og møte alle andre 
mennesker med verdighet. 
 
Det å skulle formidle det gode ved å tro på Jesus, innebærer også 
å være ærlig på livet selv. Livet går ikke bare i en lystig og munter 
tone, som i dur, livet går også i moll, der alt er tungt. Slik var det 
for Jesus, slik er det for oss. Men det vi vet, og det vi kan stole på, 
er at vi alltid har noen ved vår side, en som aldri svikter, og som 
oppfordrer oss til å gå.

Jeg ønsker dere alle en god fastetid og en velsignet påskehøytid, 
med mye nåde!

Tekst og foto: Ann-Kristin Eidsvåg



Hindrem stavkirke blir presentert 
som den siste og niende av kirkene i 
Indre Fosen.
 Den er også den nyeste kirka, 
- vigslet 9. september 2012 av 
Nidaros biskop Tor Singsås.
 Dette er den tredje kirka om 
er reist på det gamle kirkestedet 
Hindrem. Den første var ei lita 
stavkirke som vi ikke vet nøyaktig 
alder på, men den ble trolig 
bygd på samme tid som de 
fleste andre stavkirker i Norge, 
på 11-1200-tallet, i alle fall før 
svartedauden (1349). Det vi vet er 
at denne kirka fikk nytt tårn og spir 
i 1653, men på det tidspunktet var 
kirka gammel og falleferdig, så den 
ble revet elleve år seinere.
 Ei ny kirke ble satt opp rundt 
1665, bygd av 1600-tallets kjente 
kirkebygger Ole Johnsen Hindrum. 
Dette var ei stor og solid sognekirke 
som dessverre ble revet i 1897 da 
Vanvikan ble nytt kirkested. 
 Det ble et savn etter kirka, og 
i 2003 ble Hindrem stavkirkelag 
stiftet. Styret fikk som mandat å 
starte arbeidet med å oppføre ei 
stavkirke på det gamle kirkestedet. 
Leksvik kommune kjøpte tomt 
tett inntil Hindrem kirkegård. 
Stavkirkelaget solgte andeler til 
300 kr. stykket. Andeler selges 
fortsatt! Andelene utgjorde en 
forholdsvis liten del av kostnadene 
med reising av kirka. Det er utført 
et svært dugnadsarbeid, og laget 
har fått økonomisk støtte fra 
Leksvik kommune, Nord Trøndelag 
fylke, lokale næringslivsbedrifter, 
skogeiere og andre private givere. 

Kirka er bygd som kopi av Haltdalen 
stavkirke som står på Trøndelag 
Folkemuseum. Byggearbeidet ble 
ledet av Trond Staberg fra Mosvik.
 Spiret fra den gamle stavkirka, 
som er det eneste vi har igjen fra 
den, ble restaurert og satt opp 
på den nye kirka. Årstallet 1653 
som står på spiret, er som nevnt 
ovenfor IKKE byggeår for den gamle 
stavkirka, noe svært mange har 
misforstått. Det ble ikke bygget 
stavkirker etter reformasjonen.
 Hindrem stavkirke er ei privat 
kirke som ble bygd på dugnadsbasis 
og som drives på dugnad. Det blir 
holdt to forordnede gudstjenester 
i året,- 1.pinsedag og andre 
søndag i september såkalt 
«Kjerkmarsjgudstjeneste». Da er 
det gudstjeneste etter turmarsjen 
som følger den gamle kirkestien 
mellom Kråkmo og Hindrem.
 Kirka leies ut til brudevielser, 
begravelser, konserter og andre 
arrangement som passer i ei kirke. 
Det er plass til 50-60 personer.
 Mange lag og foreninger legger 
turer til stavkirka, særlig på for-
sommeren. Vi har en god del besøk 
av turister, både grupper og enkelt-
personer. Skoleklasser er også 
velkomne. Det er god skilting fra Fv 
755. 

Velkommen til å ta kontakt!        
Kontaktpersoner er Tore Kruken, 
tlf.993 08 376 og Ruth Margaret 
Hindrum, tlf. 958 21 376

På vegne av Hindrem stavkirkelag, 
Ruth Margaret Hindrum, leder.

Hindrem 
stavkirke

Foto: Tore Kruken
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5 på gata
Hva betyr ordet «nåde» for deg?

Marie Strøm Moe
For meg og mitt liv er 
det viktig å følge Guds 
ord. Nåde er et uttrykk 
for Guds kjærlighet og 
barmhjertighet. Jesus har 
sonet alt for oss. Han tar 
imot oss som vi er. Nåden 
er gratis. Den trenger vi 
hver dag. 

Arnhild Hagemo
Jeg kan kjenne på en 
følelse av nåde når jeg 
er ute i naturen. Når jeg 
hjelper andre. Når godhet 
råder. Nåde er en gave. 
Noe vi får gratis.

Dagrun Marie Berg
Det er et vidt begrep. Men 
først og fremst tenker 
jeg at nåde er en gave 
du får ufortjent. Enten 
det er gode opplevelser, 
trofaste venner eller flotte 
naturopplevelser. Ikke 
minst kan det å få friske og 
sunne barn føre til at man 
kjenner på en følelse av 
nåde.

Jan Erik Furunes
Ordet «nåde» gjør meg 
umiddelbart takknemlig 
for det jeg har fått av 
goder i livet. Men når jeg 
tenker nærmere etter, er 
troen på en rettferdig Gud 
som tar andres og mine 
valg på alvor, viktig for 
meg. Jeg har noen ganger 
grublet på hvor mye nåde 
en kan få når en ser hvor 
mye likegyldighet som 
finnes. Svaret er vel at jeg 
håper på at vi alle vil bli 
overrasket over hvor mye 
nåde som finnes, men som 
vi ikke kan ta for gitt.

Michael Fisshaye
Betydningen av ordet nåde 
finner jeg i Bibelen. Nåde 
er Guds barmhjertighet, 
en gave som vi mennesker 
får ufortjent fordi Guds 
sønn døde for våre synder. 
For meg personlig er dette 
et viktig budskap om 
tilgivelse. 

Tekst: Vigdis Schei
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Frøken med perm om frivillighet. Besøk av nonnene i 
Stavkirka.

Tilbakeblikk
«Frøken» bor på Hindrem mellom Leksvik og Vanvikan. I man-
ge år har hun bidratt frivillig med ulike oppgaver i menigheten. 
Vi setter stor pris på arbeidet hun har gjort og benytter nå 
anledningen til å bli enda bedre kjent med henne. 

Intervju med «frøken» Anne-Marie Sæthertrø, av sokneprest 
Verena Grønning

Jeg	ble	kjent	med	deg	ganske	så	med	en	gang	jeg	kom	til	
Leksvik	som	prest.	Du	kunne	dukke	opp	på	kontoret	med	noen	
konvolutter	i	hånda	til	den	ene	og	den	andre.	Så	ble	det	som	
oftest	en	prat	om	noe	du	hadde	observert	og	ønsket	å	gi	ros	
eller	ba	oss	om	å	gjøre	noe	med	det.	Du	virker	på	meg	som	
en	person	med	mye	energi.	Hva	er	motivasjonen	din	for	ditt	
engasjement?
Jeg har et motto: «bidra så lenge du kan, deretter kan du 
delta.» Dette mottoet dukket opp i hodet mitt for en stund 
siden og beskriver ganske godt min grunnholdning.

Hva	gir	deg	kraft	til	å	stå	på	slik	du	gjør? 
Jeg liker bildet av humpedissen, som må ha like mye vekt på 
begge sider for at den kan gi glede. Jeg trenger ofte hjelp selv 
og er ikke redd å be om det. Og jeg opplever at andre hjelper 
gjerne, noe som er viktig for meg som er synshemmet. Da 
ønsker jeg å være et positivt og hjelpende menneske selv! Da 
blir det likevekt: gi og få gladelig!

Vi	i	kirken	er	et	felleskap,	en	kropp	med	mange	deler	som	virker	
sammen.	Hva	engasjerer	deg	i	kirken?	Hva	brenner	du	for? 
Jeg ønsker at flere kan delta aktivt eller passivt i kirkens 
aktiviteter, for man går glipp av noe ellers! Man kan få påfyll 
både åndelig og sosialt. Kirken gir rom for flere aspekter: tenk 
bare på det med felles sang og musikk! Sangen som dere 
synger til konfirmasjonungdommen er noe av det beste: «Du 
vet vel om at du er verdifull, at du er viktig her og nå» - det 
håper jeg konfirmantene tar med seg. Alle har sine kvaliteter, 
du er like bra om du jobber praktisk som å være professor! 

Jeg	har	jo	vært	så	heldig	å	få	dele	ut	mange	dåpskluter	som	du	
har	brodert	navn	i.	Er	det	andre	bidrag	som	du	gjør	frivillig? 
Jeg har jo vært med i menighetsrådet i en periode, så i 
blomsterfondet siden 2006, og så har jeg hatt gleden av å 
brodere dåpskluter i 10 år sammen med Ingvild O. Strand.  Og 
så har jeg jo vært kirkevert en del ganger da.

Hva	betyr	det	å	være	kirkevert? 
Kirkeverten står jo i døra og hilser folk velkommen i 
gudstjenesten. Noen ganger kommer folk som er litt ukjent 
med skikken hos oss. De kan bli positivt overrasket over å 
bli hilst velkommen! Men jeg savner å kunne dele ut noe, 
slik vi gjorde før, da det var salmebok eller program for 
gudstjenesten. Program for konfirmasjoner kunne gjerne vært 
innført igjen, for det er så fint med et ark som minne hvor det 
står hvem som har deltatt og hva man har sunget. – Ja og så 
har vi jo med oss kaffe noen ganger.
Og så kan vi jo noen ganger hjelpe til med å finne veien til do 
eller ha et øye på barn i barnekroken.

Jo, jeg har jo vært med i mye, men det er ikke noe pest og 
plage – ikke noe brydderi! Da kommer jeg på hva Ola Borten 
Moe har sagt: han var ikke umakeredd! Det kan man vel si om 
meg også. Det finnes ikke vondt i viljen.

Og	ikke	minst	har	du	bidratt	med	mange	bilder	og	stoff	til	
menighetsbladet!	Menighetsbladet	blir	jo	lest	av	folk	fra	hele	
Indre	Fosen,	ikke	bare	fra	Hindrem	og	Vanvikan.	Der	er	du	jo	
godt	kjent.	Men	kan	du	fortelle	litt	om	deg	selv? 
Jeg er vokst opp i Teksdal som nå tilhører Bjugn kommune. 
Jeg var sterkt synshemmet, men lærinna, som vi sa  - las høyt 
alt som hun skrev på tavla. Dermed kunne jeg følge med. Hun 
holdt alle i sin favn! Allerede da skulle jeg bli som «lærinna 
mi» når jeg var stor. Jeg hadde en veldig positiv barndom, men 
ble også mobbet. Da jeg kom så langt som til framhaldsskolen 
begynte jeg å ta igjen og måle kreftene med de store guttene.

Hva	fikk	deg	til	Hindrem?  
Jo, etter at jeg hadde tatt artium fikk jeg et vikariat 
som lærerinne på Hindrem, det var i 1966/67. Etter 
lærerutdanningen arbeidet jeg i Namsos. Der møtte jeg en 
lege som kunne operere øyene mine, også om jeg var gravid. 
Det ble et forbausende godt resultat, jeg klarte å se også med 
det dårligste øye!

I 1977 flyttet jeg tilbake og arbeidet i skoleverket på Hindrem 
og i Vanvikan til jeg ble pensjonert. 

Ja,	og	du	ble	«frøken»	for	hele	bygda! 
Det har alltid vært viktig for meg å arbeide for at hele klassen , 
med alle foreldre var et eneste lag, hvor man hjalp hverandre.

Det	er	tydelig	at	du	ville	gjøre	noe	for	å	motvirke	den	
urettferdigheten	som	du	også	har	opplevd	i	skolen.	Men	på 
Hindrem	står	jo	en	stavkirke	som	er	bygd	av	frivillige	og	drevet	
av	frivillige-	hva	tenker	du	den	betyr	for	bygda	og	for	hele	Indre	
Fosen? 
Den er et kristen samlingspunkt for bygda! Jeg husker så godt 
første gang vi kom sammen 2. juledag: Ole Andreas hadde 
skaffet et trøorgel, og vi sang: «kirken den er et gammelt hus». 
Det er så trivelig å møtes, også folk som har flyttet herfra 
kommer tilbake og vil være med!

Dessuten er det jo et turistmål. Biskopen har vært her, og 
nonnene fra Tautra.

Hva	tenker	du	om	framtiden	for	Hindrem,	Vanvikan	og	Leksvik,	
Indre	Fosen? 
For Hindrem er ikke framtiden svart: det er et 
generasjonsskifte på gang, unge familier har tatt over 
forskjellige gårder og boliger. Hindrem vil være et normalt 
oppegående lite bygdesamfunn som i dag.

Når det gjelder Vanvikan håper jeg på at byggeperioden 
med all usikkerhet som medfølger ikke ødelegger de gode 
samlingspunktene. Det er viktig at befolkningen stiller seg 
positivt og holder fast ved det som finnes av aktiviteter og 



I slutten av september 2018 satt jeg 
på et fly til Kona, Hawaii, og var veldig 
usikker på hvorfor jeg var der, og ikke 
på bibelskole i Norge. I et halvt år, når 
folk spurte meg hva jeg skulle gjøre etter 
videregående var svaret mitt, «jeg skal til 
Hawaii for å ta en disippel trenings skole 
med ungdom i oppdrag!» Alles respons 
var, «wow, så modig du er!», så det 
virket som at alle andre skjønte noe ikke 
jeg skjønte. Burde jeg være redd for å 
dra til Hawaii, er det derfor du sier jeg er 
modig? For meg stod det ikke på modig 
eller ikke, jeg måtte dra, for det var dit 
Gud kalte meg, alle andre alternativ 
kjentes bare feil ut. 

Da jeg var 14 kom Loren Cunningham, 
grunnlegger av Ungdom I Oppdrag, til 
Sandnes for å snakke på et møte, og 
fordi pappa er fan no.1, så dro vi. Jeg 
hadde absolutt ikke store forventinger, 
eller fulgte så mye med på foredraget, 
men så fikk jeg snakke med Loren 
direkte. «See you in Kona in some years 
then!», sa Loren med et varmt smil, etter 
at jeg hadde fortalt han hvor gammel jeg 
var. Jeg kan ikke beskrive hvilken ild det 
satte i hjertet mitt, etter å komme meg 
til Hawaii for å ta en DTS, selv om jeg 
ikke visste så mye om hva det innebar. Så 
da veikrysset kom løpende og det var på 
tide å ta et valg, da var det bare Lorens 
ord som satt i hjertet mitt, alt annet 
passet liksom ikke. 

Selv om flyturen hit var et eneste stort, 
«HVORFOR ER JEG HER?», så kan jeg 
fortelle deg at siden jeg satte føttene 
mine på University Of The Nations har 
jeg aldri vært i tvil. Disippel Trenings 
Skole er todelt, så først 3 måneder her 
på Hawaii med undervisning, der vi 

lærer i all hovedsak om hvem Gud er. 
Så følger 3 måneder der vi blir sendt 
ut i nasjonene, for å gjøre Gud kjent og 
være Jesu hender og føtter.  Vi er snart 
ferdig med undervisningsdelen, og 
det finnes ikke noe som heter kjedelig 
eller langsomt her. Hver uke går vi inn 
i ett nytt tema, med en ny taler som 
virkelig går løs på et nytt tema. Noen 

eksempler er Guds Farshjerte, Hellig 
Ånd, Relasjoner og Frihet.   

Det jeg liker best med å være her, er 
folkene som er rundt meg. På alle kanter 
møter jeg mennesker fra hele verden, 
som er her for samme grunn som meg; 
å lære mer om Gud. Men det er ikke 
bare de 8 andre jentene jeg deler rom 

Reisebrev
Tekst og foto: Ingjerd Høivik
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møtepunkter. Og for Indre Fosen må 
vi arbeide for å unngå splittelse! Vi må 
virkelig lage vei i vellinga! Håpet er at 
alle offentlige tjenester fortsatt blir 
tilgjengelige både i Leksvik og Rissa. 
Og da er offentlig transport noe av det 
viktigste. Jeg som er avhengig av buss vil 
ikke måtte ta buss kl. 7 for å komme meg 
på kontoret i Rissa kl. 9 og så ha eneste 
mulighet tilbake om ettermiddagen! 
Det trengs transport flere ganger om 
dagen minst 2-3 ganger i uken. Men 
tilkallingstjenesten med drosje til båt på 
lørdag – det er en god ordning!

Er	det	noe	du	brenner	ekstra	for	akkurat	
nå,	noe	du	vil	oppfordre	oss	til	å	ikke	
glemme? 
Det er viktig for meg at lokalsamfunnet 
må bestå slik at alle kan føle tilknytting. 
Du ser her, jeg har veldig mange permer 
med dokumentasjon av frivilligarbeidet 
rundt kirkegården og stavkirka!

Her på Hindrem er det et godt 
samarbeid mellom alle frivillige lag 
og foreninger, også innflyttere må vi 
inkludere. Og så er jeg veldig opptatt av 
miljø og klima.

Jeg	vil	på	vegne	av	oss	ansatte	og	alle	
andre	i	kirken	takke	for	dine	årelange,	
trofaste	og	engasjerte	bidrag!	Jeg	
ser	tydelig	at	du	er	drevet	av	en	stor	
rettferdighetssans	og	et	brennende	
ønske	om	at	alle	skal	ha	det	bra,	både	de	
minste,	de	eldste	og	de	imellom.	Tusen	
takk	for	alt!

Tekst og foto: Verena Grønning



med, eller de 13 jeg skal reise til Uganda 
med på outreach. Det er også lærerne, 
skolelederne og de andre som jobber på 
skolen min. De er så rotfestet i Bibelen, 
samtidig som at de har et stort hjerte 
etter å se mer av Gud, og vise det til de 
som ikke har sett enda. Det inspirerer, og 
setter brann på våre hjerter, etter å se en 
verden som kjenner han som satte oss i 
frihet. 
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Indre Stjørna Blomsterfond - regnskap 2018



Konto12300 vedlikehold og byggetjenester og konto 12500 materialer til vedlikehold/nybygg, - teksten her er misvisende. Her ligger 
utgifter til plantedager, planter, busker, jord, benker osv som blomsterfondene har kjøpt inn i 2018. Indre Stjørna har hatt store 
utgifter i 2018 da de opparbeidet og bekostet en gangsti med fast dekke og belysning til øvre del av Husby kirkegård.
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Leksvik Blomsterfond - regnskap 2018



18       Indre Fosen Menighetsblad nr. 1/2019

Foto: Janne Andrine Buhaug
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Rake/rydde- 
og plantedager
Frengen kirkegård 
Rake-/ryddedugnad: 
Lørdag 27. april kl. 11.00 
Plantedag: 
Lørdag 25. mai kl. 11.00 – 13.00 
Dere får tre planter gratis pr. gravsted. 
Dugnadskaffe på begge dagene. Velkommen!

Stadsbygd kirkegård 
Rake-/ryddedugnad: 
Tirsdag 7. mai kl. 11.00. 
Kaffe og påsmurt.  
Plantedag: 
Mandag 3. juni kl. 16.00. Salg av kaffe og kaker i 
regi Stadsbygd sanitetsforening. 
Det blir mulighet for å kjøpe ekstra planter og 
jord. 

Rein kirkegård 
Rake-/ryddedugnad: 
Torsdag 25. april fra kl. 14.00 Ta med rive. 
Plantedag: 
Torsdag 23. mai kl. 16.00 
Dere får tre planter gratis pr. gravsted. 
Dugnadskaffe på begge dagene. Velkommen!

Rissa kirkegård 
Rake-/ryddedugnad: 
Torsdag 25. april fra kl. 10.00. 
Blomsterfondet spanderer mat og kaffe.  
Plantedag: 
Onsdag 5. juni kl. 16.00 – 18.00. 
3 planter pr. grav fra Fallmyr gartneri

Husby gravplass 
Rake-/ryddedugnad: 
Lørdag 4. mai kl. 13.00 – 16.00 
Plantedag: 
Lørdag 25. mai kl. 11.00 - 14.00 
Dere får tre planter gratis pr. gravsted. 
Dugnadskaffe på begge dagene. Velkommen!

Hasselvika kirkegård 
Rake-/ryddedugnad: 
Torsdag 9. mai kl. 17.00 
Plantedag: 
Torsdag 6. juni kl. 17.00

Leksvik kirkegård
Plantedag: 
Onsdag 15. mai kl. 18:00 – 20:00
Plantesalg og gratis jord. 
Det serveres kaffe, lapper og gomme.

Stranda, Breilia og Hindrem 
gravplasser
Dugnad og plantedag annonseres lokalt, da 
dette er væravhengig.
Dugnadskaffe på alle dagene. 
Plantesalg og gratis jord på plantedagene.

Snart kommer påska og da 
blir det vår. «Det e mytji 
som kjæm fram når snøen 
forsvinn» synger Gluntan. Slik 
er det også på kirkegårdene. 
Rakedugnad er et sikkert 
vårtegn. Rundt omkring på 
Fosen inviteres ulike grupper 
til å ta et tak sammen med de 
ansatte. Skulle du få en slik 
beskjed en godværsdag, så 
spre det glade budskap og få 
med flere. 
Det er et langsomt arbeid- 
men jo flere vi er osv. Felles 
glede til felles pryd.

Tekst og foto: AMS 

Vårtegn/dugnad

«Æ å får te donge.»



© Kirkerådet

Det er kirkevalg (8.) og 9. september 
2019. 
Kanskje du vil stille til valg? 
Du er invitert til å være med på å skape 
fremtidens kirke!

Rekk opp hånda selv eller finn fram til 
folk du tror kan være viktige i lokalkirken 
din. Vi vil samarbeide for at flere opp-
dager det store og gode ved å gi av sin 
tid til det som bygger fellesskap. 

Ved kirkevalget skal det velges 8000 
rådsmedlemmer til å lede kirkens arbeid. 
Husk å gi din stemme på valgdagen. 

Bli med!

Du trengs til den viktigste oppgaven 
i dagens Norge: Å skape sterkere 
fellesskap i bygd og by. Mange tendenser 
bryter ned fellesskapet mellom oss. Vi 
trenger å engasjere oss for å motarbeide 
isolasjon og splittelse. 

Vi må jobbe fram en motkultur mot alle 
tegn som tyder på forakt for svakhet.  
Vi vil støtte det som fremmer respekt 
for Guds skaperverk. Vi ønsker å vise 
respekt for hvert enkelt menneske, 
slik Jesus så og hørte den enkelte. 
Kirken din gir mange muligheter for 
ditt engasjement. I møtene med folk 
i ditt nabolag kan dine holdninger og 
handlinger utgjøre en stor forskjell. 
 
Menighetsrådet skal oppnevne en 
nominasjonskomité som skal nominere 

kandidater. Det er i tillegg anledning for 
andre til å levere inn egne kandidatlister. 
Alle kandidatlister er satt opp i prioritert 
rekkefølge.  
 
Til de regionale bispedømmeråds-
valgene vil det foreligge lister fra en 
nominasjonskomite (som består av ett 
medlem fra hvert prosti i bispedømmet 
etter avstemning i et valgmøte der hvert 
menighetsråd sender sin representant), 
og fra andre nomineringsgrupper.

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet leder menighetens 
virksomhet der du bor. Som medlem 
i menighetsrådet kan du ha stor 
innflytelse på de lokale oppgavene og 
utfordringene i din kirke. Menighetens 
arbeid spenner over mange temaer 
– bl.a. miljø og rettferdighet, guds- 
tjeneste, musikk, misjon, barne- 
og ungdomsarbeid, samt jus og 
økonomiforvaltning. 
  
Her er noen eksempler på menighets-
rådets ansvarsområder: 
• Trosopplæring blant døpte mellom 
 0 og 18 år 
• Diakonalt arbeid (kirkens 

omsorgstjeneste) 
• Gudstjenester 
• Kirkemusikk 
• Ofringer 
• Utleie av kirken 
• Uttalerett ved ansettelser av prest, 

prost og biskop 

• Samarbeid med frivillige 
• Langsiktig planlegging av 

menighetens arbeid 

Menighetsrådet har en representant i 
kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd tar 
seg av administrative og økonomiske 
oppgaver på vegne av soknene. 
Fellesrådet skal fremme samarbeid 
mellom menighetsrådene og ivareta 
soknenes interesser i forhold til 
kommunen.
 
Menighetsrådet har 4–10 medlemmer. 
Medlemmene har ulik utdannings- og 
yrkesbakgrunn og mange er også aktive 
på andre arenaer i lokalsamfunnet. 
 
Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i 
halvåret. Medlemmene velges for fire år. 
 
En undersøkelse blant menighetsråds-
medlemmer viste at et stort flertall trives 
og opplever det som meningsfylt å være 
med i menighetsrådet. 85 prosent synes 
vervet er mer eller like tilfredsstillende 
som de hadde forventet. 
 
Ti gode grunner til å være med i 
menighetsrådet:

 1. Du bidrar til å holde lokalkirken  
 levende 
 2. Du blir del av et kristent fellesskap 
 3. Du gjør en viktig jobb for   
 fellesskapet 
 4. Du kan sørge for et trygt og godt  
 fritidstilbud for barn og unge 
 5. Du får innblikk i og påvirker de  
 demokratiske prosessene i kirken 
 6. Du får et nytt nettverk i   
 lokalmiljøet ditt 
 7. Du kan sørge for at din kirke er en  
 åpen og inkluderende kirke 
 8. Du preger aktivitetstilbudet i   
 nærmiljøet ditt 
 9. Du får nyttig styreerfaring som du  
 kan bruke i andre sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg  
 selv

Frist for innlevering av alle listeforslag 
30. april kl. 12.00

Besøk kirkevalget.no

Hvem vil styre kirken vår?
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Kirkevergens lille hjørne

Kirkevalg i 
Indre Fosen

Til høsten er det 
kirkevalg. Valget 
blir på samme 
dag og i nærhet til 
kommunevalget.

Verrabotn blir en del av Indre Fosen fra 
2020 og vil bli innlemmet i Rissa sokn. 
Innbyggerne i Verrabotn skal derfor 
delta i valget i Indre Fosen i år. Vi ønsker 
Verrabotn velkommen til oss! 
 Arbeidet framover nå blir å få folk til 
å stå på valglista til menighetsråd.
 Det er viktig å få tak i engasjerte 
mennesker som ønsker å gjøre en jobb 
for kirka si. Folk som ser viktigheten av å 
ha en kirke i nærheten.
 Over 80% av innbyggerne i Indre 
Fosen er medlemmer i Den norske kirke 
så vi er mange som kan være med på å 
skape framtidas kirke, bygge fellesskap 
og ta ansvar for kirka. 
 Leder i Kirkerådet, Kristin 
Gunleiksrud Raaum sier det slik:

Mer	enn	du	tror

I	Den	norske	kirke	er	det	rom	for	mange	
meninger,	men	vi	står	sammen	om	troen	
på	Gud.	I	trosfellesskapet	er	det	rom	for	
mer	enn	du	tror,	og	kirkens	virksomhet	

omfatter	mer	enn	du	tror.	Ser	du	
nærmere	på	arbeidet	med	gudstjenester,	
omsorg	for	utsatte	mennesker,	dåp	
og	trosopplæring,	konfirmasjon	og	
ungdomsarbeid,	kor	og	kirkemusikk,	
vern	om	skaperverket	og	mye	meir,	vil	
du	oppdage	et	mangfold	av	mennesker	
og	tjenester.	Hvordan	vil	du	kirken	skal	
være?		Du	har	mulighet	til	å	påvirke	ved	
kirkevalget. 

Jeg vil oppfordre alle som er glade i kirka 
si til å stille som kandidat til kirkevalget 
2019, så blir du spurt, si ja, for husk det 
er kirka di det gjelder.

Blomsterfond
I dette nummeret av menighetsbladet 
har vi med regnskap for de fleste 
blomsterfondene i kommunen. 
Blomsterfondene forvalter de pengene 
som blir gitt som minnegaver ved 
begravelser. Blomsterfondene ble 
opprettet med det som formål 
å forskjønne kirkegårdene og til 
forskjønnelse inne og omkring 
kirkehuset. Det kan også brukes av 
fondets midler til andre tiltak som 
fellesråd og fondsstyret blir enige om. 
I «gamle» Rissa er blomsterfondene 
lagt under fellesrådet. I «gamle» 
Leksvik er blomsterfondene underlagt 
menighetsrådene.
 

Regnskapet for Stadsbygd-, Rissa-, 
Rein -, Hasselvika -, Frengen - og Indre- 
Stjørna blomsterfond ligger i regnskapet 
til fellesrådet, men har hver sine kontoer 
som viser hva som kommer inn og hva 
som går ut og blomsterfondene har 
full råderett over disse midlene. En av 
grunnene til at det er slik, er at en får 
tilbake merverdiavgifta ved å legge det 
i fellesrådets regnskap. I regnskapet 
for Indre- Stjørna for 2018 ser vi at 
de får tilbake over 70 000 kroner i 
merverdiavgift som igjen kan brukes til 
nye formål.
 Blomsterfondene gjør en formidabel 
jobb på kirkegårdene. Jeg vil spesielt 
trekke fram Hasselvika blomsterfond 
som hjalp til med nytt inngangsparti ved 
kirka for et par år siden og i 2018 har 
Indre- Stjørna blomsterfond bidratt med 
å anlegge asfaltert opplyst sti opp til 
øvre del av Husby gravplass og på Breilia 
har blomsterfondet malt stakittgjerdet.
Ellers ordner blomsterfondene med 
pynting på kirkegårdene, blomster ved 
kirka, innkjøp av jordsekker, benker og 
vanningsvogner for å nevne noe. En stor 
takk til alle blomsterfond for den viktige 
jobben dere bidrar med. 

Svanhild Sveaas Skrødal

FASTEAKSJONEN 
2019
Hawos hjelpende hånd 
Etter at mamma og storebror døde har 
12 år gamle Hawo tatt over mye av det 
daglige ansvaret for familien. - Aller 
helst vil jeg bli sykepleier. Fordi jeg jeg 
ønsker å hjelpe andre.

- Hawo er et av de beste barna som 
finnes. Hun er fortsatt så ung, men 
gjør alt av husarbeid, også mange ting 
vi ikke trenger å be henne om, sier 
Fadumo Abdinur Hirsi (60) tanten til 
Hawo. 
Smilet sitter et stykke inne, men det 
er likevel en voksen mildhet i blikket 
til Hawo. En blanding av sjenanse 

og opplevelser ingen unner et barn. 
For få år siden, hun husker det så 
godt, levde hun med mor og far, fem 
brødre og en søster. Et enkelt, men 
godt liv som nomader ute i det golde 
ørkenlandskapet i Puntland, Somalia. 
Det var før regnet sluttet å komme. 
Sesong etter sesong. Før geitene de 
livnærte seg av startet å dø, en etter 
en. Før de selv ble utmagret. Før Hawo 

mistet mamma og deretter storebror. 
Han var bare skinn og bein, og da han 
ble syk maktet ikke kroppen mer.

Livreddende vann
- Vi har ingenting. Men vi kom hit for 
at vi ikke skulle dø, sier Hawo med lav 
stemme. Hun forteller at de voksne 
bestemte at storfamilien måtte komme 
seg til provinshovedstaden Garowe. 
Hit til flyktningleiren Jilab 3, hvor nye 
klimaflyktninger strømmer til hver 
eneste dag. I 2010- 2012 ble Somalia 
rammet av den mest alvorlige tørken 
på 60 år og hungersnøden tok livet av 
nærmere 260.000 mennesker. Ifølge 
FN 2.6 millioner somaliere i dag på 
flukt, hovedsakelig fra tørke, men også 
konflikt.  
De har mistet stort sett alt, heldigvis 
sørger Kirkens Nødhjelp for rent vann 
her i leirene. Det er helt avgjørende 
for å unngå vannbårne sykdommer 
som kolera – og for at folk i skal kunne 



Hva skjer i menighetene

Torsdag 28. mars kl. 19.00 
Stadsbygd bedehus 
Inger Brit Rødberg

Torsdag 25. april kl. 19.00 
Stadsbygd bedehus
Bjørn Roger Karlsen
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Påskesang 
søndag 14. april 

på Leksvik Forsamlingshus kl. 19:30
Arr. Norsk Luthersk Misjonssamband

Basar 
i Fevåg bedehus 

lørdag 4. mai kl. 16.00.
Arr. Bedehusforeninga.

overleve under de svært krevende 
forholdene. De daglige turene til en av 
vannpostene er det Hawo som står for. 
I tillegg til at hun lager mat, vasker klær, 
passer småsøsken og holder rent i og 
utenfor det enkle teltet. Etterpå gjør hun 
mye av det samme også for tanten som 
bor i en annen flyktningleir 20 minutters 
gange unna. 

Ett av de beste
- Hawo er et av de beste barna som 
finnes. Hun er fortsatt så ung, men gjør 
alt av husarbeid, også mange ting vi ikke 
trenger å be henne om. Hun er ærlig, og 
gjør mye helt på eget initiativ, jeg tror at 
hun kan bli en god gründer, sier Fadumo 
Abdinur Hirsi (60) og klapper kjærlig på 
tantebarnet sitt.  
- Jeg vil være en flink jente. Jeg ønsker 
å hjelpe andre, og om jeg får jobb på 
et sykehus kan jeg hjelpe mange. Og 
kanskje gi baller til barna, så de har 
noe å leke med. Det har jeg lyst til, sier 
Hawo. 

Brønnene til Kirkens Nødhjelp gir rent 
vann til over 25 tusen i Puntland. 

Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Hawo og andre skal få rent vann 
trengs det hjelp fra mange norske 
frivillige. Folk som ikke er på flukt, men 
som i likhet med Hawo har engasjement 
og et ønske om å hjelpe mennesker i 
en svært krevende situasjon.  Hvert år 
er tusenvis av frivillige med på å samle 
inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid 
gjennom Fasteaksjonen.  

Det er nettopp disse pengene som 
gjorde det mulig å levere rent og trygt 
vann i Somalia. For Hawo og tusener 
av andre flyktninger har dette vært 
livsviktig hjelp. 
Også i år skal frivillige over hele Norge 
være med på å samle inn penger til 
brønnboring, latrinebygging og andre 
tiltak som redder liv rundt om i verden.

Også du kan bidra når Leksvik, Stranda, 
Rissa, Stadsbygd, Hasselvika og Sør-
Stjørna menigheter skal gjennomføre 
årets aksjon, enten ved å være 
bøssebærer eller å støtte aksjonen.

Ta vel imot konfirmanter og eventuelt 
andre når de kommer å ringer på 
døren hos deg tirsdag ettermiddag 09. 
april 2019.

Vipps til 2426 (velg kjøp og betal) 
Send VANN på sms til 2426 (200 kr) 
Kontonummer: 1594 228 7248

Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

17. MAI
17. maifest kl.18.00
Stadsbygd bedehus
Festtaler: Jostein Landrø 
(Se oppslag i mai).

17. maifest 
Leksvik forsamlingshus
(se oppslag) 
Arr. Leksvik menighetsråd

Bibelhelg 
på Leksvik Forsamlingshus 

5.-7. april
v/Marit Andersen

Fredag 5. april kl. 19:30
Lørdag 6. april kl. 11:00 og 

kl. 12:45.
Søndag 7. april kl. 11:00

Arr.:

NORSK LUTHERSK
MISJONSSAMBAND

NORSK LUTHERSK
MISJONSSAMBAND

Blomsterbasar 
i Stadsbygd bedehus 
fredag 14. juni kl. 19.00 
(Se plakatoppslag)

Aktivitetsplan i Rissa 
misjonssambandsforening 
våren 2019.

12. Mars:  
Forening hos May Elin og 
Andrew Larsen

20. – 24. Mars: 
Møter i Sunde misjonshus. 
Per Tveten synger og taler. 
Leksvikkvartetten deltar med 
sang 21.

14. April: 
Gaitherkveld/sangkveld 
på Fissa misjonshus kl.18.00. 
Fellesarrangement ved 
Misjonssambandet og Normisjonen.

24. April: 
Forening 
hos Ragnhild og Jan Inge Rønning.

15. Mai:  
Forening hos Oddny og Didrik 
Frengen

Sangmøte / Salmekveld 
i Stadsbygd bedehus 
fredag 5. april kl. 19.00



MISJONSFEST
med Den Norske Israelsmisjon

i Skaudalen bedehus

Kristi himmelfartsdag 
torsdag 30. mai kl.16

Sang av Stod familiemusikk.
Tale ved Annbjørg Hesselberg og 
orientering om misjonsarbeidet.

Bevertning.

Gave til Israelsmisjonen.

Alle hjertelig velkommen!

BABYSANG
Leksvik 
menighetsråd 
ønsker foreldre 
med barn fra 0-12 
mnd velkommen 
til Leksvik 

forsamlingshus fra kl 10.00 til kl 12.00 
følgende datoer vår 2019

26. mars / 09. april / 23. april /
07. mai / 21. mai
Trenger du skyss?
Ta kontakt med Ann-Kristin 
på telefon 95 87 94 85

Hvorfor BABYSANG? 

Alle barn har nytte og glede av 
musikalske opplevelser som tar i bruk 
flere sanser. 
Både kroppsbevissthet, språk og 
følelser stimuleres gjennom babysang.
Både barn og foreldre har nytte og 
glede av sosialt fellesskap.
Barn og foreldre får del i en kristne 
kulturarv og barna gis en opplevelse 
av å bli sett og elsket av foreldre og 
Gud.
Babysang er også en mulighet til å 
bli kjent med andre som har barn i 
samme alder.

PÅSKEMØTER 2019
 Onsdag 17.04 kl. 16.00

Dagsentret på Rissa Helsetun
Oddmund Sørli og Arne Meese

 Påskelørdag 20.04 kl. 15.00
Stadsbygd bedehus

Harald Helmersen taler og synger

 Alle er hjertelig velkommen!

 Den indre Sjømannsmisjon
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andakter
Andakter på

Rissa sykehjem
Våren 2019

Tirsdager kl 11.00
2. april / 18. april (gudstjeneste)

7. mai / 21. mai / 4. juni / 25. juni

Velkommen!

Andakter på
Stadsbygd eldresenter

Våren 2019
Onsdager kl 10.30

20. mars / 3. april / 24. april / 
8. mai / 22. mai / 

30. mai (Gudstjeneste) /
26. juni

Velkommen! 

Andakter på
Råkvåg aldershjem

Våren 2019
Tirsdager kl. 12.30

9. april / 22. april (Gudstjeneste) / 
14. mai / 11. juni

Velkommen!

Lesestunder på Råkvåg 
aldershjem

Tirsdager kl. 12.30                  
26. mars / 16. april / 23. april / 

21. mai / 28. mai / 18. juni

Velkommen!

Helsetunet i Leksvik
Her kommer en oversikt over datoer 
for andakter våren 2019. Ved hver 
andakt blir det enkel kaffeservering.

Andaktene vil bli holdt i hallen på 
Helsetunet i Leksvik, onsdager 
kl. 11:30.

Vær oppmerksom på at 10. april er 
det nattverd.

Onsdag 20. mars
Onsdag 10. april Nattverds-  
  gudstjeneste  
Onsdag 24. april
Onsdag 15. mai
Onsdag 29. mai
Onsdag 12. juni

Vi vil også gjøre dere oppmerksom 
på at vi som jobber i kirka er der 
for dere også utenom andaktene. 
Har du behov for å snakke med 
prest eller diakon kan de treffes på 
følgende telefonnummer:  

Prest: 924 04 393   
Diakon: 958 79 485

Vi ser frem til et trivelig 
vårsemester!

Alle er hjertelig velkommen 
til andaktene!

Hjertelig velkommen 
til hyggetreff i 

Stranda Menighetshus

 Stranda Diakoniutvalg inviterer 
til hyggetreff følgende onsdager 

i vårhalvåret 2019
fra kl. 11.00 til kl. 13.00:

10. april  /  08. mai

På programmet står:

Ord for dagen  /  Sang og musikk  /
Bevertning  /  Utlodning

Trenger du skyss?
Ring Ann-Kristin, tlf. 95 87 94 85

Hjertelig velkommen til 
Leksvik Menighet sin 

rusfrie ungdomsklubb

 TRÆKK

Det blir ungdomsklubb i Leksvik 
Forsamlinghus fra kl. 20.00 til 
kl. 23.30 følgende fredager i 

vårsemesteret 2019:
12. april / 03. mai

Klubben er for ungdom fra 8. klasse 
og oppover.

Det blir salg av pizza, brus og kioskvarer.
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Velkommen med på Stranda Diakoniutvalg 
og LHL Leksvik sin dagstur som i år går til 
Hitra og Frøya. Turen kjøres via Orkanger, 
Snillfjord og Lakseveien.

Litt om reisen.

Det vil bli avreise fra Leksvik sentrum, med 
rutebuss, kl 06:10 og fra Havna i Vanvikan 
kl 06:45.

Når vi kommer til Hitra blir det et spennende 
besøk på Dalpro sin Hjortefarm. Her blir 
det foring av hjort og det blir servert lunsj. 
Turen går videre til Kystmuseet på Fillan. 
Her får vi høre litt om Kysthistorien på Hitra 
og Frøya.

På Frøya skal vi besøke Titran som 
ligger helt vest på øya. Bygda er 
blant annet kjent fra et tragisk uvær 
i 1899. Vi passerer også Salmar sitt 
lakseslakteri.

Dagens 2-retters middag blir servert 
på Hotell Frøya. Og hva er mer 
naturlig enn å sette laks på menyen. 
Hotell Frøya er kjent for sin veldig 
gode og ureist mat.

Etter et godt måltid må vi starte på 
hjemturen.

Beregnet ankomst Vanvikan er ca 
klokken 20:10 og Leksvik ca klokken 
20:40.

DAGSTUR TIL HITRA OG FRØYA 
MED STRANDA DIAKONIUTVALG

  og LHL LEKSVIK 
23. MAI 2019

FAKTABOKS:
Dagstur til

Hitra og Frøya 
23. mai 2019

Pris per person: kr. 1.550,- 

Turprisen inkluderer:
 - Bussreisen, med moderne  
  turbuss.

 - Lunsj hos Dalpro, det  
   servers hjorteburger.

 - Foring av hjort på Hitra

 - Besøk på Kystmuseet på
  Hitra.

 - Middag, dessert og kaffe  
   servert på Hotell Frøya.

 NB: For gjester fra Leksvik, vil  
  billetten på rutebussen 
 Leksvik – Vanvikan som et 
 tillegg. Når vi kommer hjem
 kjører turbussen vår helt til
 Leksvik.

Kontaktinformasjon
og påmelding gjøres til:

Tlf. 95 08 70 70
post@abuss.no

PÅMELDINGSFRIST:
18. mai 2019

 
 Alle foto: Google & Facebook



Indre Fosen Menighetsblad nr. 1/2019       25

Konfirmasjoner i våre kirker 2019

Rissa kirke
lørdag 4. mai 
kl. 11.00

Arina Moe Dahle  
Einar Wessel Bjørkli  
Emma Kristine Aasan  
Iver Solli  
Harald Sæther Nygård  
Hedda Dalflyen  
Nina Christine Overland  
Pakbong Moe  
Ragnhild Sve  
Sander André Eide  
Stine Aune Hasselvold 
Stine Marie Jakobsen 
Tora Skånøy 
Tormund Høivik  
Vegard Simonsen 

Rissa kirke
søndag 5. mai 
kl. 11.00

Adrian Stoum
Amalie Lindgaard Føll
Christine Eva Cui 
David Andreas Boglis 
Isak Andreas Langmo 
Klarence Lumasag Larsen 
Miriam Tristania Maalø Reksen 
Morgan Kvitland Gautvik 
Natalie Engeli Johansen 
Nora Lovise Sunde 
Silje Berge Karlsen 
Sunniva Elisa Norøy 
Thomas Haarberg 
Tina Hammer Norøy 
William-Andreas Sletten Ramsø

Hasselvika kirke
lørdag 11. mai 
kl. 11.00

Aron Haarberg Myhre  
Iselin Aleksandra Johnsdatter Rathe 
Lisa Torvik 
Maja Madelen Moxnes 
Mia Wean

Ramsvik kirke
søndag 12. mai 
kl. 11.00 

Aron Remso 
Ina Breimo  
Edvard Husby 
Emma Lian 
Knut Egil Mælan 
Ole Elias Hanssen 
Snorre Husby

Leksvik kirke 
lørdag 25. mai 
kl. 11.00

Amalie Nytrø Myrseth
Elias Tvestad Skårnes
Frida Kopreitan Dahl
Ingrid Thronsen
Lea Mathilde Furuhaug
Mari Sophie Aalberg Saltvik
Marie Øverland
Marion Sæther Røst
Sara Angelica Sørå
Sarah Kruksve Flataunet
Sigurd Ramdal
Silje Berg
Simen Næbb
Vanja Abel Buvarp

Stadsbygd kirke
lørdag 25. mai 
kl. 11.00

Amalie Hellesvik Fenstad 
Emma Sofie Flytør Ytterås 
Isak Haugen 
Johanne Rønningen 
Lena Kårli 
Maja Kristoffersen 
Marius Mandal 
Marte Haugen 
Morten Andreas Halten Haugan 
Oliver Grønning 
Oskar Fenstad Kvithyll 
Reidun Johanne Bårli Berg 
Steffen Buan Osen 
Thea-Sofie Fjeldvær

Leksvik kirke 
søndag 26. mai 
kl. 11.00

Celina Hølaas Skalmerås
Emilie Evenrud Gangstad
Erik Ramdal
Geir Oliver Tessem
Idar Neverås
Isak Brevik
Kjetil Hønnåshagen
Lina Aunan
Linea Rosvoldaune
Lukas Tømmerdal
Wayan Satria Krabseth

Stadsbygd kirke
søndag 26. mai 
kl. 11.00

Amalie Monsen 
Celina Myren Frøseth 
Leah Vårum Næss 
Lorns Finserås 
Ruben Andre’ Torgersen

Stranda kirke 
søndag 2. juni
kl. 11.00

Cato Aksnes
Daniel Leikvang Sollie
Dina Mediaa
Edvart Langnes
Elias Wanvik Hafeld
Henrik Holtleite Moksnes
Julian Wanvik Hagen
Laura Søraas
Leah Aurora Kopreitan Balstad
Lillie Felipa Lyng
Louise Hansen Ness
Madeleine Damhaug Gangåssæter
Magnus Rian
Marthe Hovde
Susanne Helmersen
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Fra kirkebøkene

Frengen Kirke 

Dåp:
13.01.19 Magnus Rødsjø
Begravelser:
05.12.18 Margit Angela Sjøbakk f.1933

Hasselvika kirke 
Dåp:
11.11.18 Michael Fjellheim Nebb
Bisettelse:
18.01.19 Magnar Gudmund Rabben f.1949
Begravelser:
08.02.19 Kari Torvik f.1930

Leksvik kirke
Dåp:
25.11.18
25.11.18
25.11.18
25.11.18
09.12.18
25.12.18
20.01.19
20.01.19

Elly Strømsli Bjørvik
Leona Løkken
Edgar Haugen
Hermine Rokhaug
Johannes Lerstadgrind
Reuben Ray Ritchie
Tiril Eline Asp
Nora Haugen Aaslund

Begravelser/bisettelser:
26.10.18
02.11.18
14.11.18
23.11.18
28.11.18
12.12.18
14.12.18
09.01.19
13.02.19

Bjørn Konrad Karlstad, f.1928
Olav Buvarp, f.1940
Anne Langås, f.1931
Ruth Borghild Berge, f.1924
Nils Landsem, f.1934
Ronald Lucien Paul Berge, f. 1946
Kjellrun Leikny Hønnåshagen, f.1940
Astrid Karoline Tømmerås, f.1934
May Helen Flovik Tronstadhagen, 
f.1957

Ramsvik kirke 
Dåp:
03.02.19 Leo Hagen
Begravelser:
20.12.18
21.12.18
21.12.18

Margit Mælan f.1930
Emma Larsen f.1924
Arild Robert Rosø f.1951

Rein kirke 
Dåp:
07.10.18
07.10.18
07.10.18
04.11.18
09.12.18
09.12.18
09.12.18

Theodor Andre Ramsø
Olav Dybdahl
Vilja Kvalvik
Emily Aasan Mijnhout
Johanna Kvitland
Gustav Fjeldvær Darell
Tor Erik Berdahl Dragsten

Bisettelse
12.12.18 Unni Evelyn Johansen f.1944

Begravelse:
04.01.19 Sigrid Ragnhild Erdal f.1931
Urnenedsettelser
26.11.18 Lars Verkland f. 1979

Rissa Kirke 
Dåp:
14.10.18
02.12.18
02.12.18
02.12.18
27.01.19
27.01.19
10.02.19
10.02.19

Oskar Gynnild Fallmyr
Elisa Tokstad
Ingeborg Rønning
Mathias Lillemo Solem
Emil Olai Krognes Sæther
Thea Overland Sørdahl
Theodor Fagerli
Stine Stoum

Begravelser:
10.10.18
26.10.18
09.11.18
14.11.18
28.12.18

Kristian Berg f.1920
Arve Myran f.1959
Kjell Arnulf Stoum f. 1939
Gudrun Overskaug f. 1924
Jorun Marie Jakobsen f.1945

Stadsbygd Kirke 
Dåp:
04.11.18
04.11.18
09.12.18

Elliot Jensen
Ellen Sofie Askjemshalten
Konrad Overskott Ersland

Begravelser:
30.11.18
14.12.18
19.12.18
09.01.19

Anne Elida Vemundstad f.1926
Anna Ingeborg Fenstad f.1919
Jostein Aune f.1938
Einar Margido Sylthe f.1927

Bisettelse:
05.10.18
21.12.18

Alvhild Møyfrid Tungtrø f.1935
Manuel L Reyes Granflor f.1949

Stranda kirke
Dåp:
04.11.18
16.12.18
06.01.19
03.02.19
03.02.19

Matheo Nordgård Roksvaag
Theodor Moholdt Dehli
Isak Brevik
Alfred Balstad Fremstad
Mio Aanonli-Wilmann Bratberg

Begravelser:
11.01.19
08.02.19

Gudrun Rosenfors Coucheron, f.1919
Annar Buhaug, f.1927 - gravlagt Breilia



Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, omtanke, 
blomsterhilsninger og pengegave til forskning på Alzheimer 
i forbindelse med min mann og vår kjære pappa Martin 
Stegavik’s bortgang og begravelse. En stor takk til pleiere ved 
Leksvik Helsetun for omsorg og støtte ved hans sykdom.

Kirsten
Øyvind, Helen, Anne m/familie

Takk for all vennlig oppmerksomhet og deltakelse i forbindelse 
med Ingunn Helen Bredesen Grande sin bortgang. Takk for 
blomster og minnegaver til Julian.

Familien

En stor takk for all vennlig deltakelse, omtanke, 
blomsterhilsener og minnegaver til Fosen kreftpoliklinikk ved 
Sigmund Jamtfall sin bortgang. En stor takk til Rissa sykehjem, 
avd. Svanen aktiv for god pleie og omsorg.

Marit,	Leif,	Karl	Johan	og	Liv	Sofie	m/fam.

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomsterhilsner og 
minnegaven på kr. 20.650,- til Kreftforeningen, ved vår kjære 
Bjørn Kalstads bortgang.

Synnøve,	Kari	og	Eli	m/familier

Hjertelig takk for vennlig deltagelse ved vår kjære Kristian N. 
Berg sin bortgang og begravelse. Takk for vakre blomster og 
pengegaven(12.100,-) til hjemmetjenesten, og Svanen aktiv for 
god pleie og omsorg ved livets slutt. Takk til Stian, Randi og Olav 
Berget for fin sang og musikk i kirka, og Jan Åge Rennan for god 
hjelp og støtte.

Steinar,	Liv	og	Paal	Morten	m/familier

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved Møyfrid Tungtrø`s 
bisettelse. En spesiell takk til pleierne ved avd. Tunet, Rissa 
sykehjem, for god omsorg og pleie i mange år.

Jorunn

Hjertelig takk for pengegave vi fikk ved Linda Mari 
Lerstadgrind`s bortgang.

Fra	Rønningstad

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltakelse ved Anne 
Langås sin bortgang og begravelse. Takk for minnegaver til 
demensforskning.

Jens,	Per	Arne,	Anna	og	Martin	m/fam.

Indre Fosen legetjeneste takker for bidrag de har fått fra 
Leksvik LHL kr 3000,- og Rissa LHL kr 9800,- til innkjøp av 
medisinsk utstyr.

Hjertelig takk for all omtanke blomsterhilsener og deltagelse 
ved Nils Landsems bortgang og begravelse. Takk for 
pengegaven til Kreftforeningen på ca. kr 18500,-. Takk til 
Arnstein, Grete, Harald og Kjell Magne for fin musikk og sang i 
kirken. 

Eva,	Nina,	Geir	m/familier

Tusen takk for hilsner og deltakelse i forbindelse med Ruth 
Berges bortgang. En spesiell takk til hjemmesykepleien i Leksvik 
for godt tilpasset omsorg og til Leksvik Helsetun for utmerket 
pleie. Vi takker også for pengegaver som går til trivselstiltak for 
beboerne på Leksvik Helsetun.

Familien

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltakelse ved Gudrun 
R. Coucheron sin bortgang.
Takk for gavene til Leksvik Sykehjem.

Børje	og	Georg	m/familie

Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltagelse ved Jostein 
Aunes bortgang og begravelse. Takk til Leksvikkvartetten som 
beriket oss med god sang i kirka og på bedehuset. Takk også 
for minnegaven som ble på 25000.00 kr og som deles mellom 
Ebenezerhjemmet i Haifa og Sjømannsmisjonen sitt arbeide i 
Albir.

Eva
Heidi,	Peter	Daniel,	Arild	Marius	og	Ketil	Andreas

Hjertelig takk for all vennlig oppmerksomhet og deltagelse 
i forbindelse med Unni Evelyn Johansen sin bortgang og 
bisettelse. En spesiell takk til Rissa hjemmesykepleie for god 
omsorg gjennom flere år.

Dagfinn 
Einar	og	Eirin 

Gunne

Hjertelig takk for minnegaven, kr. 4550,-, ved Emma Larsens 
begravelse. 
Pengene er sendt til Ma’Ma Childrens Center of Norway, og 
benyttes bl.a. til barnehjem og støtte til barns skolegang, på 
Filippinene.

Manilas	Venner	i	Stjørna

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster og 
minnegaven til kreftfondet ved St. Olavs Hospital ved vår kjære 
Anne Elida Vemundstads bortgang og begravelse. Takk til 
hjemmesykepleien og Stadsbygd Eldresenter for god pleie.

Evy	m/familie

Hjertelig takk for all deltakelse ved vår kjære søster, svigerinne, 
tante og grandtante Oddbjørg Furuseths bisettelse i Ranheim 
kirke. Takk for gaven til Leger Uten Grenser.

Familien

Vi vil takke for all støtte og vennlig deltakelse ved vår kjære 
far, Einar Margido Sylthes bortgang og begravelse. Takk for 
blomster, hilsener og gode ord. Takk til Jan Åge, Asbjørn, Oleg 
og Ingunn som gjorde avskjedsstunda varm og verdig. 
Stor takk for pengegaven som ble gitt til Frelsesarmeens arbeid.

Vigdis	og	Bjørn	med	familier

Hjertelig takk til alle som husket oss, og minnegave til Rissa 
Sykehjem avd. svanen/aktiv, og Rissa Kirkes blomsterfond, ved 
vår tante Gudrun Overskaug`s bortgang. 
En varm takk til svanen/aktiv for god pleie og omsorg, og til 
Anniken for fin sang i kirka.

For	familien	Edith	Overskaug

En varm takk for all omtanke, deltakelse og oppmerksomhet i 
forbindelse med min kjære mann og vår gode pappa, Magnar 
Gudmund Rabben’s bortgang. 
Hjertelig takk for vakre blomster, gave til blomsterfond og kr. 
26.000 til Norsk Luftambulanse.

Irene,
Magni	Iren,	Sonja	Karin	og	Ingunn	Agneta	med	familier.

Tusen takk for omtanke og deltakelse i vår kjære Astrid 
Karoline Tømmerås sin bortgang og begravelse. Vi vil takke 
Hjemmesykepleien og Leksvik Helsetun for god pleie og 
omsorg. Takk også for pengegaven til Leksvik Helsetun.

Arnstein	m/familie

Tusen takk for all vennlig oppmerksomhet ved Arve Myran sin 
bortgang og begravelse. Takk for pengegaven til Rissa kirkes 
blomsterfond som ble kr. 9100,-. Takk også til Kjersti Garmo 
Dyrendahl for fin solosang i kirka.

Klara
Ove	og	Dagunn	m/fam.

Indre Fosen Menighetsblad nr. 1/2019       27

Takkeannonser



KIRKESKYSS:   
Trenger du skyss til gudstjenestene i 
Stranda kirke? 
Det kan vi ordne for deg! 
Du kan ringe til Idar Hansen 
tlf. 74 85 71 05.  

Gudstjenester mars – juni 2019

Returadresse:
Leksvik kirkekontor, 
Lundaveien 4, 
7120 Leksvik.

Endringer kan forekomme. 
Se nyeste informasjon på vår 

hjemmeside: 
https://kirken.no/indrefosen 

eller på plakatene.

Gudstjenestene i kirkene Rissa, Rein, 
Stadsbygd, Hasselvika, Frengen og 
Ramsvik vil ikke lenger bli annonsert i 
Fosna-Folket. Dette er fordi jobben ble 
for ressurskrevende. Avgjørelsen ble 
tatt etter drøfting med Rissa kirkelige 
råd. Annonsering for fremtiden blir i 
Menighetsbladet og på hjemmeside.

Søndag 24. Mars. Maria budskapsdag.
Kl. 11.00
 

Kl. 11.00

Leksvik kirke. 
Familiegudstjeneste.
Lys Våken-barna deltar. 
5. klasse får bibel. 
Stadsbygd kirke 

Søndag 31. mars. 3. Søndag i 
fastetiden.
Kl. 11.00
Kl. 18.00
  

Rein kirke
Stranda kirke. 
Temagudstjeneste med 
konfirmantene

Søndag 7. april. 4. Søndag i fastetiden.
Kl. 18.00 Rissa kirke. 

Ungdomsgudstjeneste
Onsdag 10. april. 
Kl. 11.30
 

Leksvik helsetun. 
Gudstjeneste med nattverd

Søndag 14. april. Palmesøndag.
Kl. 11.00
Kl. 11.00

Frengen kirke
Stranda kirke 

Torsdag 18. april. Skjærtorsdag.
Kl. 11.00
Kl. 12.00
Kl. 18.00
 

Kl. 19.00

Rissa sykehjem
Aunbua. Sportsgudstjeneste
Stranda kirke.
Nattverdgudstjeneste, 
kveldsmat. Alle kan ta med 
litt pålegg.
Rein kirke.

Fredag 19. april. Langfredag
Kl. 11.00
Kl. 19.00

Stadsbygd kirke
Leksvik kirke 

Søndag 21. april. 1. Påskedag
Kl. 11.00 
Kl. 11.00 
Kl. 11.00

Leksvik kirke
Rissa kirke
Stadsbygd kirke

Mandag 22. april. 2. Påskedag
Kl. 11.00 Råkvåg aldershjem
Søndag 28. april. 2. søndag i 
påsketiden
Kl. 16.00
 

Ramsvik kirke
Ungdomsgudstjeneste med 
Holy Kick.

Lørdag 4. mai
Kl. 11.00
 

Rissa kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste.

Søndag 5. mai. 3. søndag i påsketiden.
Kl. 11.00
 
Kl. 19.00
 

Rissa kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Leksvik kirke 
Temagudstjeneste med 
konfirmanter.

Lørdag 11. mai. 
Kl. 11.00
 

Hasselvika kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste.

Søndag 12. mai. 4. søndag i 
påsketiden.
Kl. 11.00
 
Kl. 11.00
 
Kl. 17.00
 

Ramsvik kirke 
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Leksvik kirke
6-åringene får bok.
Stranda kirke 
6-åringene får bok.

Fredag 17. mai. Grunnlovsdag.
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.45

Leksvik kirke, flaggborg
Stadsbygd kirke
Rissa kirke
Stranda kirke, flaggborg 
ved speiderne, Stranda 
mannskor deltar. 

Lørdag 25. mai.
Kl. 11.00
 
Kl. 11.00
 

Leksvik kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Stadsbygd kirke 
Konfirmasjonsgudstjeneste.

Søndag 26. mai. 6. søndag i 
påsketiden.
Kl. 11.00
 
Kl. 11.00
 
Kl. 18.00
 

Leksvik kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Stadsbygd kirke 
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Hasselvika kirke.
Presentasjon av 
konfirmanter.

Torsdag 30. mai. 
Kristi Himmelfartsdag.
Kl. 11.00
Kl. 12.00

Stadsbygd eldresenter
Våttahaugen
Friluftsgudstjeneste.

Søndag 2. juni. Søndag før pinse.
Kl. 11.00
 

Kl. 11.00
  

Ramsvik kirke
Presentasjon av 
konfirmanter
Stranda kirke. 
Konfirmasjonsgudstjeneste.

Søndag 9. juni. Pinsedag.
Kl. 11.00
Kl. 11.00
 
Kl. 11.00
 

Kl. 14.00

Leksvik kirke
Rissa kirke.
Presentasjon av 
konfirmanter.
Stadsbygd kirke.
Presentasjon av 
konfirmanter.
Hindrem stavkirke, 
kirkekaffe

Søndag 16. juni. Treenighetssøndag
Kl. 10.00
 

Leksvik sentrum.
Martnadsgudstjeneste.

Søndag 23. juni. 2. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11.00
 

Amfiet, Kystens Arv. 
Stadsbygd
Friluftsgudstjeneste.

Søndag 30. juni. 3. søndag i 
treenighetstiden.
Kl. 11.00
 
Kl. 11.00
Kl. 17.00

Reins kloster
Friluftsgudstjeneste.
Stranda Kirke
Leksvik kirke


