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Så grønn en drakt, så rik en duft
har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft
de fagre urtesenger.
Hør lundens sus og bekkens brus
forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!
Norsk salmebok nr. 845

God sommer!

Foto: Elise Tetlimo

Fra

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 Vanvikan.
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. august.
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Redaksjonskomitéen

Kjære lesere,
i dette nummeret fokuserer vi på mye av det som skjer ute
på kirkegårdene med plantedager m.m. I tillegg kan vi by på
detaljert info om kirkevalg 2019, Nytt fra trosopplæringen,
reisebrev fra Ingjerd Høivik, bilder av konfirmanter, resultat
fra Fasteaksjonen og mye mer. Neste blad kommer i slutten
av september.
God sommer fra oss i redaksjonskomiteen!
Elise Tetlimo, redaktør

Fra Eldrerådet
ELDRES DAG
Eldres dag arrangeres i år
1. oktober på Stadsbygd
samfunnshus.
Rosenborgs kanskje beste
spiller noen sinne: Roar
Strand kommer og den
kjente nordlending og
bergenser Trude Drevland!
(med forbehold om
endringer).
I tillegg deler vi ut
ELDREPRISEN 2019
Kom med forslag på
kandidat!

Roar
Strand.
Foto:
Digital Sport/
Rosenborg
Ballklub.

Trude
Drevland.
Foto:
Paul Sigve
Amundsen/
SCANPIX

ØKONOMISK STØTTE
Eldrerådet gir støtte til tiltak for eldre. Send en søknad,
med begrunnelse og budsjett.
ELDRERÅDET
En orientering:
Alle kommuner skal ha et eller flere Eldreråd.
Kommunestyret bestemmer antall i Eldrerådet og velger
medlemmer. Eldrerådet velger selv leder og nestleder,
kommunen stiller med sekretær.
Eldrerådet skal bestå av minimum 50 %
alderspensjonister, leder skal være alderspensjonist.
Indre Fosen kommune stiller årlig en pengesum til
rådighet, som Eldrerådet disponerer.
Eldrerådet behandler saker som angår eldre, men står
fritt til også å behandle de saker de selv ønsker.
Alle søknader og forslag stiles til Eldrerådets sekretær:
Hilde A. Karlsen,
Hilde.Karlsen@indrefosen.kommune.no
980 09 605
Harald Fagervold
Redaktør på vegne av Eldrerådet.

Andakt
Kjære dere alle,
I går fikk jeg for første gang gått en
lengre tur, opp til Grønliklumpen
ovenfor Vanvikan. Det var anstrengende,
svettedrivende, en utfordring for knær
og føtter. Men mest av alt var det tid til
glede, til undring, til ettertanke, til gode
samtaler.
Sikkert har mange av dere også slike turopplevelser i sommer
eller tidligere. Nå vil jeg dele noen av mine tanker på en slik
tur.

Disse bibelversene dukket opp i meg. Kanskje ditt møte
med vann får en litt annen farge om du tar med deg disse
tankene?
Mye av vandringen gikk gjennom myr. Da var det godt når det
lå noen steiner der som jeg kunne hoppe på. Fjell er stødig,
det gir trygghet. Men fjell kan også bli til trange grøfter og
bratte klipper. Derfor forteller fjell meg noe om at livet leves
i spenn mellom trygghet og fare. Det er en del av å være
menneske. Heldigvis har vi medmennesker å støtte oss til
når det blir tøft, livsveien er bratt eller et stup åpner seg rett
foran oss. På Kirkens –SOS telefon er også alltid et menneske
tilgjengelig for oss. Men fjell er også et bilde for Gud, for hans
godhet og trofasthet. I salme 18 står det:
Herren er mitt berg og min borg, min befrier, min
Gud, mitt fjell som jeg tar tilflukt til, mitt skjold, mitt
frelseshorn og mitt vern.

Hvordan opplever jeg naturen? Den er en glede i seg selv,
med fargene, formene, lydene, det uendelige mangfoldet. Så
er naturen også en åpenbaring av Gud. Noen tenker seg at
Gud er ett med naturen, hvert tre, hver mygg er på en måte
Gud.
Bibelen forteller at naturen er skapt av Gud, og han holder
hele jordkloden, ja hele universet levende gjennom sin ånd.
Naturen blir for meg stedet der jeg kan se Gud i aksjon, møte
hans fantastiske skapervilje.
I går ble vandringen rik på vannopplevelser: Bekker, myr, stille
tjønn.
I bibelen blir vann et bilde på Gud som gir et sted å hvile,
slukke tørsten, finne tilbake til seg selv og Gud. 307 ganger
blir ordet vann brukt i bibelen! I salme 23 står det slik: 2
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Og Jesus Kristus sier:
Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal
aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde
i ham med vann som veller fram og gir evig liv. (Joh 4, 7)

Også fugler, blomstrer, trær, solen, stjernene og graset kan
gi oss en fornemmelse av at Gud er stor, men bryr seg om
det lille. Han er mektig, men også barmhjertig, og slik gi oss
mange andre tanker.
Veien førte meg helt på toppen med en fantastisk utsikt - og
trygt hjem igjen. Jesus sier om seg selv:
Jeg er veien (Joh 14, 6a)
Livets vei byr på høydepunkter og på utfordringer. Men Jesus
lovet å gå med oss helt hjem til vår himmelske far.
Om jeg enn skulle vandre i
dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.
Salmenes bok, kp. 23, vers 4
God sommer til alle!
Tekst og foto: Verena Grønning

Diakonalt fond av 2013» – utdeling av midler til diakonale tiltak
VEDTEKTER FOR DIAKONALT FOND AV 2013
1) Fondet opprettes til fordel for diakonalt arbeid i Leksvik og
Stranda sokn.
2) Indre Fosen kirkelige fellesråd er fondets styre.
3) Kirkevergen i Indre Fosen er ansvarlig for regnskapet.
4) Revisjon av regnskapet utføres av Revisjon Midt-Norge SA.
Org.nr. 988 978 191.
5) Kapitalen skal ikke angripes. Hvert år legges halvparten
av rentene til kapitalen. Den andre halvparten fordeles
mellom Leksvik og Stranda sokn etter søknad.
6) Utdeling av midler skjer en gang pr. år, innen utgangen
av juni måned. Informasjon om tilbudet annonseres i
menighetsbladet og fås ved henvendelse til kirkevergens
kontor. Søknad adresseres til Kirkevergen, Rådhusveien 13,
7100 Rissa.

7) Bundet forvaltningskapital pr. 31.12.2018 er kr 115 239,21.
8) Vedtektene kan endres av Indre Fosen kirkelige fellesråd.
		
Revidert etter sammenslåing av Leksvik og Rissa kirkelige
fellesråd, til nytt Indre Fosen kirkelige fellesråd, i møte
07.03.2019, sak IFKF 06/19.
Vedtatt av Leksvik kirkelige fellesråd 10. desember 2014 i sak
44/2013
Søknad om midler fra fondet sendes til kirkevergen på e-post
ss497@kirken.no eller i brev til Kirkevergen, Rådhusveien 13,
7100 Rissa innen 1. juli 2019. Disponibelt beløp til utdeling i
2019 er kr 1662,-.
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Kandidater til valgliste – nominasjon fra Rissa valgåret 2019

Bilde og illustrasjon: © Kirkerådet

Valgsteder
8. og 9. september 2019 velges nye medlemmer til Nidaros
bispedømmeråd og til Indre Fosen kirkelige fellesråd, Rissa
felles menighetsråd, Stranda menighetsråd og Leksvik
menighetsråd. Valget foregår samtidig med kommunestyrevalget 9. september i lokaler nær kommunevalgets
stemmesteder. Se hjemmeside http://kirken.no/indrefosen for
mer info.
Stemmerett og manntall
Alle medlemmer i Den norske kirke som har fylt 15 år i 2019
og som står oppført i menighetens manntall, har stemmerett.
Valgkort blir sendt alle stemmeberettigede i løpet av august
måned.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Navn
Finn Yngvar Benestad
Randi Solli Denstad
Jens Kåre Vågen
Jorunn Juul Frandsen
Jens Ola Nyheim
Solveig Brørs
Oda Rødsjø
Knut Inge Blix Furuseth
Randi Elisabeth Trøen
Sissel Almeland
Erlend Singstad
Rose Ramsø

Nr
1
2
3
4

Navn
Grete K. Andresen
Vigdis Schei
Frode Askjem
Anne Karin Røvik

Forhåndsstemming i Leksvik
Blir mulig på kirkekontoret i Leksvik på tirsdager fra kl. 09.0014.00 i perioden 10. august til 6. september.

Nr Navn
1 Lena Sofie Hammeren
Sivertsvik
2 Nils Richard Hassel
3 Helena Sørensen
4 Inger Halgunseth
5 Harald Nebb
6 Kristin Hassel
7 Elin Mosleth
8 Vibecke Mælan
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Yrke
Oppvekstsjef
Rådgiver
Gårdbruker
Student
Barnehagestyrer
Pensjonist
Hjelpepleier
Journalist
Pensjonist
Lærer
Lærer
Pensjonist

Født
1953
1954
1971
1983

Adresse
Stadsbygd
Stadsbygd
Stadsbygd
Stadsbygd

Kandidater til valgliste – nominasjon fra Sør-Stjørna valgåret
2019
Nr
1
2
3
4

Mer informasjon
om kirkevalgene vil bli lagt ut på nettstedet kirkevalget.no og
på http://kirken.no/indrefosen.

Adresse
Strømmen
Modalen
Verrabotn
Årnset
Følldalen
Årnset
Bergmyran
Skaugdalen
Kvithyll
Bergmyran
Årnset
Modalen

Kandidater til valgliste – nominasjon fra Stadsbygd valgåret
2019

Forhåndsstemming i Rissa
blir mulig på kirkekontoret i Rissa rådhus i perioden 10.
august til 6. september. Kontoret er åpent alle kontordager
(mandag – fredag) fra kl.10.00-14.00. Kirkemedlemmer bosatt
utenfor Rissa kommune kan stemme på bispedømmeråd
og menighetsråd for det stedet de er bosatt ved
forhåndsstemming til og med 1. september. De må selv skaffe
lister dersom de ønsker å gi tilleggs stemmer. Nettstedet
kirkevalget.no har lister for alle bispedømmer. Der kan det
også bli gitt mer informasjon om kandidatene.

Fra menighetsråd til felles menighetsråd
Rissa, Stadsbygd, Hasselvika og Sør-Stjørna menigheter har fått
godkjent en forlenget forsøksordning for perioden 2019 – 2023
der de fortsatt samler seg til et menighetsråd med navnet
Rissa felles menighetsråd. Dette rådet skal ha det ansvar som
menighetsrådene har hatt fram til i dag.
Rissa felles menighetsråd skal bestå av 10 medlemmer.
Stadsbygd, Hasselvika og Sør-Stjørna menigheter skal velge
to representanter hver fra egne lokale stemmelister, Rissa
skal velge fire representanter. De to eller fire som oppnår
flest stemmer på den lokale lista, blir valgt. De to neste blir
vararepresentanter.

Født
1956
1952
1956
1997
1975
1951
1989
1959
1949
1954
1981
1954

Navn
Gunn Heidi Husby Lian
Ingeborg Kaald
Line Rødsjø
Toril Askim

Født
1977
1981
1976
1970

Adresse
Husbysjøen
Fevåg
Råkvåg
Fevåg

Kandidater til valgliste – nominasjon fra Hasselvika valgåret
2019
Født
1959

Adresse
Hasselvika

1951
1972
1945
1953
1966
1958
1981

Hasselvika
Hasselvika
Hasselvika
Hasselvika
Hasselvika
Hasselvika
Hasselvika

Kandidater til valgliste – nominasjon fra Leksvik valgåret
2019

Kandidater til valgliste – nominasjon fra Stranda valgåret
2019

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Navn
Elise Tetlimo
Paul Andreas Johansen
Cecilie Kristin Balvold
Knut Øystein Landsem
Berit Selseth Ramdal
Tanja Rama-Tessem
Kristin Elin Sand
Kari Anita Melhus
Jorunn Helen Melting
Sigrun Nytrø
Ola Gunnar Hjellup
Line Marie Rosvold Fjeldahl

Født
1993
1947
1975
1975
1969
1979
1968
1970
1986
1957
1963
1971

Adresse
Leksvik
Leksvik
Leksvik
Leksvik
Leksvik
Leksvik
Leksvik
Leksvik
Leksvik
Leksvik
Leksvik
Leksvik

Navn
Anne Berit Skjerve Sæther
Jon Normann Tviberg
Reidun Kvalvik Hindrum
Astrid Høgli
Trude Iren Ness
Vigdis Coucheron
Jakob Dalsaune
Marit Saurstrø
Linda Beathe Svee
May Britt Ness
Bjørn Ronny Lyng

Født
1971
1969
1962
1965
1984
1954
1945
1948
1960
1958
1944

Adresse
Vanvikan
Vanvikan
Vanvikan
Vanvikan
Vanvikan
Vanvikan
Vanvikan
Vanvikan
Vanvikan
Vanvikan
Vanvikan

Kirkevalget er to valg
Høsten 2019 kan du stemme i to kirkevalg

Menighetsrådsvalget

Bispedømmerådsvalget

Alle kandidater
presenteres på
kirkevalget.no
Et valgkort kommer i posten
i august 2019 til alle som har
stemmerett.

Du stemmer på representanter til
ditt lokale menighetsråd

Du stemmer på representanter til bispedømmerådet i det bispedømmet du er bosatt i

11 BISPEDØMMER

Sokneprest
Biskopen
møter
NORDHÅLOGALAND

Hvert råd har 4-10
medlemmer + soknepresten

Sju
stemmes
inn

To velges
blant kirkens
ansatte

Hvert bispedømmeråd har 10 medlemmer.
Disse deltar på Kirkemøtet, kirkens øverste organ
SØRHÅLOGALAND

NIDAROS

I tillegg møter seks
andre i Kirkemøtet:

11 bispedømmeråd:
10 representanter
fra hvert råd

Preses i Bispemøtet

Døvekirken
3 samiske
representanter (i
de tre nordligste
bispedømmerådene).

MØRE
HAMAR

Det velges representanter til 1200 menighetsråd.
Det skal velges over 8000
menighetsrådsmedlemmer

BJØRGVIN

OSLO

Kirkemøtet har til sammen
116 medlemmer

Leder i Samisk kirkeråd

BORG

Dette driver menighetsrådet med:
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 og langsiktig
planlegging av menighetens arbeid

TUNSBERG
AGDER OG TELEMARK
STAVANGER

Kirkemøtet er Den norske
kirkes øverste nasjonale
organ. Arrangeres en gang i året.
Vedtar bl.a. gudstjenstlige bøker
og planer for kirkens undervisning, kirkeordning, diakoni,
kirkemusikk og for økumenisk
virksomhet.
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Fra kirkegårdene
Da har vi kommet til en ny sesong
med stell og plenklipping på kirkegårdene i Indre Fosen Kommune.
Dette er en hektisk og fin tid for
gravplassarbeiderne, og det er allerede
lagt ned en forholdsvis stor innsats
med ”vår-runder” for å få klargjort
gravplassene til sommeren. Disse
vårrundene innebærer planering
av graver og såing av plenfrø, samt
fjerning av stein m.m. fra plenareal,
raking og øvrig stell samt reparasjon av
vanningsanlegg m.m. Dette skal skje på
10 (11) gravplasser og kirkegårder i hele
kommunen, og vi regner nå med at det
meste er under kontroll.
Før og under denne sesongen vi nå er
inne i, blir det oppdaget en del glass
o.a som blir plassert rundt og bak
monumenter. Dette er svært uheldig
da noe av dette er gått i stykker og
glasskår blir liggende i gresset. Under
plenklipping og trimming rundt
gravstedene blir dette slynget ut og
kan treffe både arbeiderne og andre
personer som kan passere. Skader
på ansatte i forbindelse med glass på
kirkegården har forekommet under
plenslåing.

Så vi vil oppfordre til å ikke ta med glass
til kirkegårdene. Lagre heller ikke ting
på siden eller bak monumentene. Løse
steiner til innramming av blomsterbed
foran monumenter er også en dårlig
løsning da disse har en tendens til å
”flytte på seg” og dermed kommer
inn under klippepannene. Folk er
stort sett flinke til å holde ting i orden
når det gjelder dette, så det er noen
enkelttilfeller vi her sikter til.
På enkelte kirkegårder/gravplasser er det
for en tid tilbake ordnet med sortering
av returavfall og kompost. Dette har
tidligere fungert veldig bra, men har
den siste tiden blitt noe dårligere. I
komposterbart avfall havner både metall
og plast. Dette må betjeningen bruke
mye tid på å sortere ut, noe som da går

ut over tiden de kunne brukt på andre
ting. Nå mangler det riktignok skilting
over noen av beholderne men dette vil
komme på plass i løpet av kort tid. Nå
gjelder ikke dette alle gravplassene som
har denne ordningen da det er spesielt
en gravplass som utpeker seg som
meget bra når det gjelder sorteringen av
avfallet. Der det ikke er godt nok skiltet
hvor avfallet skal legges kan det være
lurt å se nedi beholderen om hva som
ligger der fra før. Alt avfall som plast
metall og glass skal ikke i komposterbart
avfall. Heller ikke julekranser og
papirposer.
Noen har sikkert lagt merke til de røde
boksene som har kommet opp på noen
av «søppelhusene». Disse er til brukte
batterier og små elektriske gravlys
som blir levert til godkjent mottak av
betjeningen.
Til slutt vil gravplassbetjeningen rette en
stor takk til blomsterfondene og styret
i disse for en formidabel innsats med å
arrangere rakedugnader på kirkegårdene
og øvrig stell og pynting.

Kirkegårdsarbeider Leif sorterer og tømmer søppel.
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Tekst og foto: Leif Tørstad

Foto: Elise Tetlimo

Bilder fra plantedag i Leksvik
Foto: Kari Berg.
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Nytt fra trosopplæringen

6-årsbok
Den årlige tradisjonen med BBB for 6-åringene, bibelfortelling - bøker - og boller, gikk av stabelen i Leksvik
og Stranda menigheter i mai. Før gudstjenesten
var det filmkveld i kirkene våre. Menighetsrådene
ønsker å gi barna i kommunen vår del i den kristne
tro, gjennom et årlig arrangement med utdeling av
bøker, i tillegg til de kontinuerlige tiltak som mange
frivillige i menighetene våre står bak. Det er viktig å
stå sammen om trosopplæringen, og vi oppfordrer
foreldre, besteforeldre, storesøsken, faddere og evt.
andre til å være med å gi barna en trygghet i troen
som de kan ta med seg videre i livet.
Tekst og foto: Ann-Kristin Eidsvåg

Det var nesten så taket løftet seg da mange sangglade barn ropte
på Sakkeus før bokutdelingen i gudstjenesten i Leksvik kirke.

 Det er moro å samles rundt et måltid, høre en fortelling fra bibelen,
prate litt, og tulle litt.

Alteret i Stranda kirke var pyntet med nydelige
hageblomster til gudstjenesten.

Etter filmen om kirkerottene
leter vi for å se om det finnes
rotter i kirken vår også. Her
leter barna inne i orgelet
sammen med May-Elin fra
Stranda Trosopplæringsutvalg.

Fornøyde 6-åringer i Stranda kirke
har fått bok. Om noen år vil også
lillesøsteren som ville være med
på bildet, få bok.

CMYK Lilla: 68.75 - 92,97 - 28,91 - 23,44
Gul: 0 - 26,56 - 87,5 - 0

2.-3. mars ble det arrangert Lys Våken for 5. klassinger
i Stranda kirke og 23.-24. mars i Leksvik kirke. 5.
Klassingene fikk blant annet oppleve å bli kjent
med kirken og presten, lære lys våken-sangen, spise
pizza, leke, se på film, være ute på kirkegården ved
midnatt og sove over i kirka. På søndagen fikk de
være med organisten opp til orgelet og være med å
delta i gudstjenesten med sang og andre oppgaver.
I gudstjenesten var det også utdeling av Bibler til 5.
klassingene. Tusen takk til alle foreldre, konfirmanter
og ungdomsledere som stilte opp!
Tekst og foto: Elise Tetlimo
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Lys våken- barna og konfirmanter ser hvem som kommer
lengst med papirfly fra galleriet.

CMYK Lilla: 68.75 - 92,97 - 28,91 - 23,44
Gul: 0 - 26,56 - 87,5 - 0

5. klassinger i Leksvik kirke med hver sin nye Bibel.

5. klassinger i Stranda kirke med hver sin nye Bibel.

Pga. dårlig vær tente vi lys i globen istedenfor på
kirkegården før vi la oss.

Tid til lek ble det også. Her er barna og konfirmantene dypt
konsentrert.

Holy Riders på vårtur
Lukta av vår, hva forbinder du med den? Er
det lukta av jord som våkner til liv, bjørka som
spretter eller fraulukta fra åkeren? Eller har
du noen andre som gjør at nå kjenner du at
det er vår? For meg er det alle disse luktene,
men i tillegg lukta av eksos fra motorsyklene
som kommer til Ramsvik kirke siste søndag
i april. Den kristne motorsykkelklubben
Holy Riders har sin første langtur denne
helga og deltar i gudstjeneste sammen med
de konfirmantene som har valgt Holy Kick
som gruppe i konfirmantundervisningen. Vi
besøker Holy Riders på høsten og de kommer
på besøk til oss på våren. Dette samarbeidet
har vart i mange år, og tradisjonen ser
ut til å fortsette til neste år også. Under
gudstjenesten deltok både konfirmanter
og Holy Riders aktivt, før vi fikk kirkekaffe
som foreldrene hadde lagt i stand. Etter
gudstjenesten ble det tid til en god prat og en
motorsykkeltur for de som ønsket det.
Tekst: Margareth Askjemshalten
Foto: Gunn Heidi Husby og
Anita Nesset Kristiansen
Indre Fosen Menighetsblad nr.
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Påskevandring
Torsdag før påske møtte små og store opp i Rissa kirke
for å vandre påskeevangeliet. Hele kirka ble tatt i bruk.
Vi startet vandringen i våpenhuset med palmesøndag.
Her møtte vi et stort esel. Det var så stort at det ble noen
store øyne på barna også. Vi viftet med palmegreiner
og sang før vi gikk videre inn i kirka og fikk høre om
fotvask og nattverd. Brød (pitabrød) og vin (druejuice)
ble smakt på. Vandringen tok oss så videre til langfredag
med kors og tornekrone for så å ende i påskedag med
oppstandelseshagen. Der var grava tom og barna krøp inn
i den for å undersøke selv. Under vandringen sang vi både
påskesalmer og andre barnesanger som «vaske velse
Brumlemann».
Etter vandringen lagde vi vår egen hage som vi kunne ta
med hjem. Hermetikkbokser ble pyntet, fylt med jord og
karsefrø. Vi satte et kors oppi boksene, og da var det bare
å vanne og vente på at karsen vokser opp.
Til slutt var det felles kveldsmat med mye god mat og
kakao.
Tekst og foto: Margareth Askjemshalten
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De to bildene er nesten
like. Finner du de fem feilene på bildet under?

– Mamma!
Lillesøster er så
søt. Hun hermer
etter fuglene!
– Jaså, kvitrer hun?
– Nei, hun spiser
meitemark.
Den vesle jenta
kom inn i en dyrebutikk og sa:
– Jeg vil kjøpe en kanin.
– Vil du ha denne søte med de store
øynene, eller den med den nydelige hvite
pelsen? spurte ekspeditøren.
– Det er ikke så nøye, svarte jenta, jeg
tror pytonslangen min liker
begge deler.
Indre Fosen Menighetsblad nr.
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Diakoniens spalte
Diakoniens
rolle i det lokale
hjelpeapparatet
Noen spør seg om
det er riktig at kirka
skal være med på
å løse oppgaver
som burde være et offentlig ansvar, og
om diakoner har nødvendig kompetanse
til dette. Et annet spørsmål er om ikke
denne hjelpen bare når de som føler
seg hjemme i kirka. Jeg mener at kirka
og diakonien absolutt har en plass i det
lokale hjelpeapparatet, og vil begrunne
dette både med nasjonale føringer,
diakoniens rolle, diakoners kompetanse
og økonomi.
I statsbudsjettet for 2019 bevilget
staten 14 millioner kroner til nye
diakonistillinger. Nidaros bispedømme
fikk tildelt midler som med 50
prosent lokal egenfinansiering ga
tre nye stillinger. Staten går med
andre ord aktivt inn for å subsidiere
diakonalt samarbeid mellom kirke
og kommune. Midlene skal ifølge
regjeringsplattformen «stimulere til
økt samarbeid mellom kommunene og
trossamfunnene for å løse sosiale og
diakonale utfordringer».
I veiledningsheftet «Samhandling
mellom helse- og omsorgstjenesten
i kommunene og tros- og
livssynssamfunn», slår Helsedirektoratet
fast at de som mottar helse- og
omsorgstjenester har rett til å utøve
sin tro eller sitt livssyn – alene og i
fellesskap med andre. Kommunene
har, sammen med tros- og
livssynssamfunnene, ansvar for å sørge
for at dette følges opp i praksis. Det kan
ikke velges bort. Vi er forpliktet til å ta
ansvar og finne gode løsninger.
Helse- og omsorgstjenester
i kommunene skal ytes med
utgangspunkt i et helhetlig
menneskesyn og ivareta menneskers
fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og
åndelige behov.
En diakon er leder av kirkens
omsorgsarbeid. Diakonen har sin
identitet i kirken og arbeider for
menneskers beste i lokalsamfunnet.
Diakonutdanningen er en master som
bygger på en bachelor innenfor et
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helsefaglig, sosialfaglig, pedagogisk
eller praktisk-kirkelig fagområde. Mange
diakoner har derfor kompetanse som
sykepleiere eller sosionomer og har
erfaring fra arbeid innenfor mange
ulike områder, ofte i det offentlige
hjelpeapparatet.
Diakoniutdanningen har fokus på
menneskeverd, rettferdighet og
inkluderende fellesskap. Diakonien
er teologisk og bibelsk forankret. Den
legger vekt på etiske og eksistensielle
spørsmål, men tar også for seg konkrete
samfunnsfaglige emner både når
det gjelder lokale og internasjonale
forhold. Spennet i utdanningen går
fra vitenskapsteori, metode og ledelse
til konkrete øvelser i hvordan vi kan
forholde oss til mennesker som har
vært utsatt for traumatiske hendelser,
mennesker som er i livskriser, og
mennesker som ligger for døden. En
diakon har kompetanse til å møte
menneskers åndelige og eksistensielle
behov, og kan yte omsorg for mennesker
uavhengig av tros- og livssyn.
Utsatte og sårbare grupper i samfunnet
har et helt spesielt fokus i diakonien.
Flyktninger er en slik gruppe. Svært
mange av flyktningene som kommer
til Norge i dag har et nært forhold til
religion. Religionen er en viktig del
av identiteten deres. Møtet med det
sekulære Norge kan bli et sjokk. Som
en av mine somaliske venner fortvilet
uttrykte: «jeg hadde aldri trodd at
jeg skulle komme til et sted hvor det

ikke var lov til å be!» Jeg mener at
den religiøse kompetansen er viktig
i integreringsarbeidet. Det å ha en
forståelse for at religion er en viktig
del av livet for mange, både på godt
og vondt, gir et godt utgangspunkt for
dialog. Følelsen av å bli tatt på alvor
og respektert er viktig når det gjelder
integrering og tilpasning til en ny kultur.
Diakoni er ikke bare for de som føler seg
hjemme i kirken. I Indre Fosen har vi for
eksempel et ukentlig lavterskeltilbud for
innvandrerkvinner og små barn. Dette
er i samarbeid med Norske Kvinners
Sanitetsforening. Her møtes muslimer,
ortodokse, katolikker og sekulære
kvinner fra Eritrea, Syria, Somalia og
Norge. Vi har også svømmetimer og
veiledning i dyrking av grønnsaker for
innvandrerkvinner, vi har hyggetreff,
lesestunder og turer for eldre. Vi har
ungdomsklubber, tilbyr bistand med
søknader, og drar hjem til mennesker
som ønsker besøk eller samtale. I disse
møtene med mennesker er tro bare et
tema hvis den andre ønsker det.
Mye av det diakonale arbeidet som
gjøres finnes det nok ikke penger til i det
kommunale budsjettet. Vi konkurrerer
ikke med det offentlige, vi er et tillegg
til det offentlige, vi ønsker å samarbeide
og utfylle. Det diakonale arbeidet
drives i stor grad av frivillig innsats, på
lavkost eller selvkost, og er derfor også
samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Tekst og foto: Inger Marie Falch Løwø

Saras døtre klargjør bøsser til Fasteaksjonen. Samarbeid for en god sak på tvers av
religion.
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FASTEAKSJONEN
2019
MOT GIR RESULTATER!
Det krever mot å skulle gå fra dør til
dør når du er 14 år! Ringe på dørene,
si: «Hei, jeg kommer fra Kirkens
Nødhjelp. Har du lyst til å bidra til
aksjonen vår». Det er mye i livet
som krever mot, og den diakonale
innsatsen konfirmantene gjør under
fasteaksjonen er en fin måte å utfordre
seg selv på. Og dette motet har gitt
resultater også i år!
Kirkens Nødhjelp fokuserer mer og mer
på at foreldre/foresatte bør gå sammen
med sin konfirmant, og dette satser
vi også mer og mer på i menighetene
våre. Det kan være en stor trygghet for
ungdommene, og det kan også være
en ekstra støtte for å tørre å gå til alle
husstander. Samtidig
Vi vil rette en stor takk til alle
konfirmanter, foreldre/foresatte, og
frivillige, som har brukt litt av tiden
sin på å gjøre en innsats for en mer
rettferdig verden. En stor takk også til
dere som har gitt penger og som også

Fredag 3. mai hadde Barnekoret YES
konsert i gymsalen på Testmann Minne
skole. Temaet i år var country. De 17
unge sangerne og korets eget band
fikk det skikkelig til å svinge denne
fredagskvelden. Med åresalg, salg av
kaffe og kaker ble det et godt overskudd

er med på å gjøre en forskjell for mennesker som
trenger det.
Hovedsakelig går pengene også i år til å sikre
rent vann i områder med behov for dette. Hele
844 millioner mennesker mangler tilgang til
rent vann i følge Kirkens Nødhjelp. I 2017 sikret
organisasjonen, sammen med lokale partnere,
tilgang til rent vann for 2,811,000 mennesker.
Om du vil du vite mer finner du informasjon
ved å søke opp Kirkens Nødhjelp, eller på
www.fasteaksjonen.no. Der kan du også finne
statistikk fra årene før, både på landsbasis og for
hver menighet i lokalsamfunnet.
Resultat fra fasteaksjonen:
Hasselvika: 5 284,Leksvik: 32 774,Rissa: 30 730,Stadsbygd: 22 691,Stranda: 10 832,Sør- Stjørna: 5 744,Til sammen på Indre Fosen ble det samlet inn kr
108 055,-. Det vil si kr 10,74 per innbygger. Dette
sikrer rent vann til 540 mennesker. Det nytter når
det er mange som drar mot felles mål!
Tenk det! Godt jobba!
På vegne av menighetene i Indre Fosen,
Ann-Kristin Eidsvåg
diakoniarbeider og trosopplærer.

Foto: Kirkens Nødhjelp

til videre drift av koret. Årets sesong
ble avsluttet mandag 6. mai med tur
til Pirbadet. Nå tar koret en velfortjent
pause og samler energi til å de igjen
møtes til 10-årsjubileumssesong.
Tekst: Beate Hovstein

Avslutning på Pirbadet.
Foto: Beate Hovstein
Foto: Rune Sandø
Indre Fosen Menighetsblad nr.
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Reisebrev nr. 2
Tekst og foto: Ingjerd Høivik

Jeg og 11 andre har nå vært 2 måneder i Uganda, utsendt av
YWAM (Youth With A Mission) fra Hawaii. Det har vært 2
innholdsrike måneder, der vi har sett Gud gjøre store ting blant
dette hjertevarme, afrikanske folkeslaget. Vi bor langt ute på
landsbygda i et distrikt kalt Mityana, blant flotte grønne skoger,
og støvete gater med små familiebutikker på hvert eneste
gatehjørne. Vi spiser frokost sammen, lovsynger og leser Guds
Ord- så drar vi avgårde til en enda mer bortgjemt landsby for å
dele Guds kjærlighet med dem.
Hver uke vi har vært her, har vi samarbeidet med en ny kirke,
pastor og landsby. Ute på landsbyene er det små forsamlinger
spredt overalt- det er disse menighetene vi drar til. Vi holder
seminarer på formiddagen for forsamlingen, der vi lærer
bort temaer rundt frelsens ABC, hva det vil si å være kristen.
Religion i Uganda er litt kjøp og salgsvare- du er enten katolikk,
«born again» eller muslim, og som oftest stikker det ikke så
alt for dypt. Alle har smykker med bilde av Maria eller Jesus
rundt halsen, men de færreste eier en bibel, eller vet noe
om den. For mange er det å være kristen eller muslim en
sikkerhetstittel de stolt bærer med seg, uten å ha et personlig
forhold til Jesus, eller å ha veldig mye kunnskap til hva de tror
på. Så når vi holder seminarer underviser vi i livet som kristen.
Hva er det som gjør livet ditt som kristen, annerledes enn den
muslimske naboen din?
Dagene våre inneholder også å gå fra dør til dør og fortelle folk
evangeliet, og lede de til Jesus hvis de tar imot nyhetene om
frelsen gjennom korset. Dette er virkelig et privilegium for oss!
Å få møte det ugandiske folket personlig og få høre historiene
deres, det er helt fantastisk. De er et hjertevarmt folk, som
alltid ruller ut en matte eller en benk, uansett om de er midt
i middagen, nysgjerrig på hva vi har å si. For noen uker siden
møtte jeg en 75 år gammel muslimsk dame, som aldri hadde
hørt evangeliet før. Hun tok imot Jesus på stedet. Hun satt på
gresset ved siden av naboen sin, og da vi snakket med naboen,
fant vi ut at hun var kristen! De var gode venner, naboer, og
den kristne damen hadde aldri fortalt sin muslimske venn om
Jesus.
Etter at vi har gått fra dør til dør med evangeliet, holder de noe
de kaller her for crusade. Dette inneholder høyttalere, trebygd
scene, mikrofoner, masse afrikansk dans, preiking, alterkall og
lovsang, ofte midt i en av gatene. Og lyden er ikke noe annet
enn himmelsk høy- så høy miksepulten får dratt den opp. Vi
prøver så godt vi kan å henge oss på dansinga, så mye våre
stive hvite kropper lar oss, men så ler og smiler alle av oss, så
da har det liksom ikke så mye å si. Så deler en på teamet vårt
et vitnesbyrd, etterfulgt av en annen som deler evangeliet.
Så inviterer vi mengden til å komme fram om de vil ta imot
Jesus, eller bli bedt for noe. Barna sier som oftest: «Pray
for wisdom!» I starten trodde jeg dette var fordi de ønsket
visdom, og å vokse i gudfryktighet. Vi skjønte etter hvert at det
de egentlig spør om vi kan be så de kan gjøre det bra på skolen
og få gode karakterer. Amerikansk-engelsk og Afrika-engelsk er
ganske ulike, skal jeg fortelle deg.

14

Indre Fosen Menighetsblad nr.

2/2019

Det er mange historier jeg kunne fortalt, men det er for mange
til at jeg kan nevne alle. I løpet av disse ukene har vi sett
omkring 650 mennesker gi livet sitt til Jesus, og omtrent 130
helbredelser! Noe av det som satte mest inntrykk på meg, var
faktisk ikke de gangene folk sa ja til Jesus. Det er fantastisk
hver eneste gang det skjer, men de gangene jeg møtte folk

som ikke kunne ta imot Jesus, selv om de hadde lyst, det satt
seg fast. Jeg møtte ei muslimsk jente en gang, som hadde
masse spørsmål om Jesus og som var veldig engasjert og
nysgjerrig. Jeg spurte henne om hun ville ta imot Jesus, hun så
bort og sa verken ja eller nei. Til slutt trakk tolken min meg ut
av butikken vi var i, og fortalte meg at vi burde gå videre. Jeg
spurte han hvorfor. Han svarte at hvis hun sa ja til Jesus, ville
moren, som stod bak henne, kaste henne ut. Hun hadde lyst
på et vennskap med Jesus, men hun kunne ikke si ja- da mistet
hun alt. Det setter ting litt i perspektiv.
Ukene våre har vært stappfulle med inntrykk, mennesker,
latter, glede, sykdom, dans, og veldig masse takknemlighet.
Takknemlighet for Norge, for hjemme, for alt jeg har lært, sett
og erfart på denne reisen, og takknemlig for det Gud har for
den neste. Og ikke minst takknemlig for brunost! Trodde aldri
en kunne savne brunost så masse. Takk for følge på reisa! Guds
velsignelse være med deg, på den reisa Han leder deg på.
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2 019
K O N F IR MAN T ER

Hasselvika

1. rad f.v.: Maja Madelen Moxnes, sokneprest Ingunn Aarseth Høivik, Iselin Aleksandra Johnsdatter Rathe.
2. rad f.v.: Mia Wean, Aron Haarberg Myhre, Lisa Torvik.
Foto: Tetlimo foto

Leksvik

1. rad f.v.: Marion Sæther Røst, Ingrid Thronsen, Prest Kristen Skriver Frandsen, Celina Hølaas
Skalmerås, Frida Kopreitan Dahl.
2. rad f.v.: Sara Angelica Sørå, Vanja Abel Buvarp, Sarah Kruksve Flataunet, Lina Aunan, Marie Øverland,
Emilie Evenrud Gangstad, Amalie Nytrø Myrseth, Lea Mathilde Furuhaug.
3. rad f.v.: Wayan Satria Krabseth, Elias Tvestad Skårnes, Linea Rosvoldaune, Mari Sophie Aalberg
Saltvik, Silje Berg, Erik Ramdal, Isak Brevik.
4. rad f.v.: Kjetil Hønnåshagen, Idar Neverås, Lukas Tømmerdal, Sigurd Ramdal, Simen Næbb, Geir
Oliver Tessem.

Foto: Tetlimo foto
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Ramsvik

1. rad f.v.: Ole Elias Hanssen, Emma Lian, sokneprest Thala Juul Holm, Ina Breimo, Knut Egil Mælan.
2. rad f.v.: Aron Remso, Snorre Husby, Edvard Husby.
Foto: Tetlimo foto

Rissa

1. rad f.v.: Nora Lovise Sunde, Ragnhild Sve, Arina Moe Dahle, sokneprest Ingunn Aarseth Høivik,
Miriam Tristania Maalø Reksen, Amalie Lindgaard Føll, Tora Skånøy.
2. rad f.v.: Christine Eva Cui, Hedda Dalflyen, Ashley Mae Rain Espana, Emma Kristine Aasan, Stine
Marie Jakobsen, Pakbong Moe, Natalie Engeli Johansen, Sunniva Elisa Norøy.
3. rad f.v.: David Andreas Boglis, Silje Berge Karlsen, Nina Christine Overland, Tormund Høivik, Tina
Hammer Norøy, Stine Aune Hasselvold, Iver Solli.
4. rad f.v.: Sander André Eide, Isak Andreas Langmo, Thomas Haarberg, Adrian Stoum, Vegard
Simonsen, Steven Lance Gellidon, Klarence Lumasag Larsen.
5. rad f.v.: Einar Wessel Bjørkli, William-Andreas Sletten Ramsø, Harald Sæther Nygård, Morgan Kvitland
Gautvik, Alexander Berge.
Foto: Tetlimo foto
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Stadsbygd

1. rad f.v.: Lena Kårli, Marte Haugen, Sokneprest Thala Juul Holm, Emma Sofie Flytør Ytterås, Amalie
Monsen.
2. rad f.v.: Oskar Fenstad Kvithyll, Johanne Rønningen, Thea- Sofie Fjeldvær, Maja Kristoffersen, Leah Vårum
Næss, Amalie Hellesvik Fenstad, Celina Myren Frøseth, Reidun Johanne Berg, Steffen Buan Osen.
3. rad f.v.: Morten Andreas Halten Haugan, Ruben Andre` Torgersen, Marius Mandal, Lorns Finserås, Oliver
Grønning, Isak Haugen.
Foto: Tetlimo foto

Stranda

1. rad f.v.: Lillie Felipa Lyng, Leah Aurora Kopreitan Balstad, Sokneprest Verena Erne Grønning, Susanne
Helmersen, Laura Søraas.
2. rad f.v.: Julian Wanvik Hagen, Cato Aksnes, Dina Mediaa, Madeleine Damhaug Gangåssæter, Louise
Hansen Ness, Marthe Hovde, Magnus Rian, Daniel Leikvang Sollie.
3. rad f.v.: Edvart Langnes, Elias Wanvik Hafeld, Henrik Holtleite Moksnes.

Foto: Tetlimo foto
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Salmekveld i Frengen
Det var annonse på Facebook
“Velkommen til salmekveld der vi får
høre mye fin sang og musikk og delta
selv å synge”. Og det skjedde 14. mai
kl. 19:00 i Frengen kirke. Det var et fint
arrangement fylt med musikk og sang.

allsang som begynner å bli en tradisjon: Jeg tror på jordens forvandling.
Det var god respons av de 66 som var tilstede og begeistring over å få delta i allsang
med så god deltagelse. Det blir ny salmekveld i 2020!
Tekst: Oleg Alohins
Foto: Oddny Bliksås

Kvelden startet med salme “Lyset skinner
over jord”, som var framstilt i gospel
stilen. De som var tilstede fikk nyte god
klang av Stadsbygd Mandssangforening
som framførte salmer som ”No livnar det
i lundar” og ”Ho står den kvite symra”
med flere.
Frengen kirkeutvalg sammen kantor Oleg
arrangerer salmekveld hvert år og dette
var den tredje.
To solister deltok i programmet; Asbjørn
Mosleth og Gislaug Paula Lillebø. To
sangere med forskjellig uttrykksform,
med god framførelse. Oddny Bliksås
Frengen var konferansier og delvis
forsanger sammen Gunn Ytterås. Frode
Askjem pyntet musikkvelden med
fløyelsaktige toner på altsaksofon.
Salmekvelden ble avsluttet med en flott
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Hva skjer i menighetene

Rein kirke

Stranda Diakoniutvalg
inviterer til hyggetreff!

er sommeråpen fra 2. juli
til 2. august 2019

Velkommen til
Søndagssamlinger!
Det blir sangandakter følgende
søndager høsten 2019:
18.
15.
27.
17.

Tirsdag og torsdag 12.00 -16.00
Middagsbønn tirsdag 12.30

august
september
oktober
november

Strandheim
Leksvik Helsetun
Lundeng
Leksvik Helsetun

Samlingene starter kl 11.00.

Vi serverer kaffe, te, saft og vafler i
servicebygget ved siden av kirken.

Arr. Leksvik Menighet

Hjertelig velkommen!

Hjertelig velkommen
til Leksvik Menighet sin
rusfrie ungdomsklubb

Torsdag 3. oktober kl. 19.00
Fissa misjonshus
Tale v/ Bjørn Roger Karlsen
Arr. Rissa Normisjon

Fredag 20. september kl. 19.00
Skaugdal bedehus
Husbasar m/ andakt, loddsalg,
kakelotteri, mat, og salg av riskrem.
Velkommen!
Arr.: Styret.
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På programmet står:

TRÆKK

Det blir ungdomsklubb i Leksvik
Forsamlinghus fra kl. 20.00 til
kl. 23.30 følgende fredager i
høstsemesteret 2019:

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

23. august
20. september
18. oktober
15. november
06. desember

Søndag 25. august kl. 19.30
Leksvik Forsamlingshus
Åpningsfest.
Tale v/ Tarjei Løvik
Arr. NLM og Normisjon

11. september!
16. oktober
13. november

Ord for dagen
Sang og musikk
Bevertning
Utlodning

Torsdag 5. september kl. 19.00
Fissa misjonshus
Tale v/ Bjørn Roger Karlsen
Arr. Rissa Normisjon
Torsdag 19. september kl. 19.00
Fissa misjonshus
Tale v/ Inger Brit Rødberg
Arr. Rissa Normisjon

Du er hjertelig velkommen
til Stranda Menighetshus
fra kl. 11.00 til kl. 13.00
følgende onsdager høsten 2019:

Klubben er for ungdom fra
8. klasse og oppover.
Det blir salg av pizza,
brus og kioskvarer.

JUBILEUMSKONFIRMANTER
2019
I år publiseres ikke navn på jubileumskonfirmanter i menighetsbladet.
Jubileumskonfirmanter vil få
invitasjon i posten og det vil komme
bilde med navn i neste blad.
Ved spørsmål, ta kontakt med
kirkekonteret.

BABYSANG
Leksvik

andakter og
gudstjenester
høsten 2019
Helsetunet i Leksvik

Rissa sykehjem

Her kommer en oversikt over datoer
for andakter høsten 2019. Ved hver
andakt blir det enkel kaffeservering.
Vær oppmerksom på nytt tidspunkt!

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Julaften

Andaktene vil bli holdt i hallen på
Helsetunet, onsdager kl. 11.30.
Det blir nattverd den 27. november.
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

24. juli
28. august
02. oktober
27. november
Nattverdsgudstjeneste
Onsdag 04. desember
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

kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00
kl.11.00

Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Gudstj.
Juleevang.

03. september
17. september
01. oktober
15. oktober
29. oktober NB! På Helsetunet
12. november
26. november
Trenger du skyss?
Ta kontakt med Ann-Kristin
på telefon 95 87 94 85

Råkvåg aldershjem
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
2. juled.

13.08
17.09
15.10
12.11
10.12
26.12

kl.11.30
kl.11.30
kl.11.30
kl.11.30
kl.11.30
kl.11.00

Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Gudstj.

Salmekveld i Rissa kirke
torsdag 17. oktober kl. 19.00.

Stadsbygd eldresenter
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Julaften

Vi ser frem til et trivelig
høstsemester!

06.08.
27.08
10.09
24.09
08.10
22.10
05.11
19.11
15.12
24.12

menighetsråd
ønsker foreldre
med barn fra 0-12
mnd velkommen
til Leksvik
forsamlingshus fra kl 10.00 til kl 12.00
følgende datoer høst 2019

07.08
28.08
11.09
25.09
09.10
23.10
06.11
20.11
11.12
24.12

kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.10.30
kl.12.00

Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Juleevang.

Mer info i neste menighetsblad
og på kirkens hjemmeside

Alle er hjertelig velkommen!

Rissamartnan

17. august 2019
Velkommen til kirketeltet!
Vi byr på:

et sted å hvile
aktiviteter for barn
saft, kaffe/te og vafler
informasjon om kirka
fellesskap og samtale
helt gratis!
+
salg av lys til misjonsprosjektet i Etiopia.
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Fra kirkebøkene
Frengen kirke

Rein kirke
Dåp:

Ingen kirkelige handlinger.

Hasselvika kirke
Bjørn Roe Valstad (1940)
Magnus Ludvig Mogård (1929)

Vilja Myrabakk-Killingberg
Naomi Gustava Hjellup
Tuva Kristine Melhus
Ludvik Mikael Hummel
Håkon Alexander Bergersen

Begravelser:
Ingrid Johanne Berge, f.1945
Karl Sollie, f.1935
Even Asbjørn Heimdal, f.1965
Herolv Røstad, f.1939
Anna Synnøve Brekken, f.1918
Oline Langås, f.1926
Åse Belling, f.1949

Ramsvik kirke

03.03.
21.04.
21.04.
21.04.

Ludvik Kvitland Solåt
Elias Løkås Brurok
Sara Skoglund Hårberg
Solveig Skoglund Hårberg

Stadsbygd kirke
Dåp:
10.03.
21.04.

Nikolai Garmo Vårum
Sval Stavnesli Haugen

Begravelser:
20.02.
29.03.
05.04.

Randi Trang (1932)
Gunnlaug Trangen (1927)
Ingrid Johanne Tung (1928)

Begravelser:

Stranda kirke

22.02.
07.03.
08.03
27.03.
03.04.
26.04.

Dåp:

Johannes Henry Husby (1934)
Asbjørn Myran (1926)
Gunn Oline Børmark (1943)
Jørund Ingolf Fiksdal (1928)
Inge Aune (1971)
Hans Alfred Sæther (1934)

14.04.
14.04.
11.05.
11.05.
12.05.
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Einar Reidulf Ovesen (1954)
Jarle Sverre Rostad (1926)

Dåp:

Dåp:

20.03.
22.03.
27.03.
05.04.
05.04.
10.04.
03.05.

29.03.
10.04.

Rissa kirke

Leksvik Kirke
24.02.
24.03.
24.03.
24.03.
21.04.

Klarence Lumasag Larsen
Pakbong Moe
Johanne Sandvold

Begravelser:

Begravelser:
20.03.
10.05.

31.03.
31.03.
31.03.
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Amanda Darell Rian
Teo Andresen
Kristin Mjøen Kruksve, i Hindrem
stavkirke
Jacob Normann Hindrum, i Hindrem
stavkirke
Dina Mediaa

Takkeannonser
Hjertelig takk for all vennlig oppmerksomhet og
deltagelse i forbindelse med Dagfinn Joralf Johansen sin
bortgang og bisettelse.
Einar og Eirin
Gunn Helen

Hjertelig takk for all omtanke, blomsterhilsener
og deltakelse ved vår kjære Bjørn Arne Sagen sin
bortgang og begravelse. Takk for pengegaven til Fines
Blomsterfond.
Kari – Ragnar Arnfinn

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved Annar Buhaugs
begravelse. Takk for pengegaven til Kreftsaken.
For familien, Irene.

Takk for all vennlig deltagelse ved vår pappa Nils Melvin
Johansen sin begravelse 12. April 2019.
Turid, Kåre , Einar og Dag

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og
oppmerksomhet ved min kjære Bjørn Roe Valstads
bortgang og begravelse. Takk for vakre blomster og
minnegaver til Fosen kreftklinikk. Takk til Ivan for fin sang
og sokneprestens gode tale.
Hanne, Erik, Jan og Unni med familie.

En varm takk for all vennlig omtanke, blomster og
deltakelse i forbindelse med Einar Reidulf Ovesen sin
bortgang og begravelse. Takk for minnegaver til Rissa
Sanitetsforening.

Hjertelig takk for omtanke, deltakelse og
blomsterhilsener ved vår mor, Anna Brekkens bortgang
og begravelse. Takk for pengegavene til Leksvik Helselag,
og en stor takk til de ansatte ved Leksvik Helsetun for god
pleie og omsorg.
Svein og Eva.

Hjertelig takk for all omtanke, blomsterhilsener og
deltagelse ved Åse Bellings bortgang og begravelse. Takk
til Leksvik Helsetun for god omsorg og pleie. Vi takker
også for pengegaver til Kreftforeningen v/Vardesenteret
på St.Olavs Hospital på kr 15.400,-.
Arne Håkon, Merethe og Bjørnar med familier

Hjertelig takk for vennlig omtanke, blomsterhilsninger og
deltakelse ved Karl Sollies bortgang og begravelse. Stor
takk for pengegavene til Kreftforeningen. Takk til Leksvik
sykehjem for god omsorg og pleie. Takk til Ann-Kristin og
Oleg for fin sang og musikk i kirken.
Kirsten, Arild og Hilde

Hjertelig takk for all deltagelse ved vår kjære Magnus
Ludvig Mogård sin bortgang.
Familien

Hjertelig takk for vennlig deltakelse ved vår kjære mor
Kari Torvik sin bortgang og begravelse. Takk for vakre
blomster og pengegaver til Hasselvika blomsterfond
Kr 1400,- og Kr 8100,- til Svanen aktiv for god pleie og
omsorg ved livets slutt. Takk til Isak Haarberg for fin sang i
kirka og under minnestunden.
Tormod, Karin, Jon Asmund, Sigurd med familier

Tove
Kari Anne, Nina med familier

En varm takk til alle dere som på mange forskjellige
måter har bidratt til at begravelsen til vår kjære Andreas
Myran ble en verdig og minnerik dag i fint vær den
22. mai.
Takk for stor deltakelse, mye varme og omsorg, blomster
og bidrag til Minnelund ved Rein Kirke.
Spesiell takk for god hjelp fra Begravelsesbyrå v/ Jan Åge,
prest Thala, organist Oleg og Asbjørns solosang, gode ord
ved båra og i minnesamværet.
Kirkegården var også så velstelt.
Anne-Helen, Bjørn, Odd, Guri og Trine m/familier.

En varm takk for all omtanke og oppmerksomhet i
forbindelse med min kjære mann og vår gode pappa og
bestefar Herolv Røstads bortgang. Hjertelig takk for vakre
blomster og pengegaver på kr 17.000,- til LHL.
Inger, Beathe og Jennifer, Kristine og Kenneth

Foto: Elise Tetlimo
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Returadresse:
Leksvik kirkekontor,
Lundaveien 4,
7120 Leksvik.

Gudstjenester juli – september 2019

Søndag 7. juli. 4. Søndag i Treenighetstiden

Søndag 1. september. 12. Søndag i Treenighetstiden

Kl. 11.00

Stadsbygd kirke

Kl. 11.00

Kl. 16.00

Rissa kirke

Ramsvik kirke
50- og 60 års konfirmanter

Kl. 11.00

Stranda kirke
Konfirmantpresentasjon

Kl. 19.00

Rissa Kirke

Søndag 14. juli. 5. Søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00

Kråkmo bedehus

Kl. 16.00

Rein kirke

Søndag 21. juli. Ingen gudstjenester.
Søndag 28. juli. 7. Søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00

Amfiet Råkvåg. Friluftsgudstjeneste

Kl. 19.00

Rissa Kirke

Søndag 4. august. 8. Søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00

Stadsbygd kirke
50- 60- og 70-års konfirmanter

Søndag 11. august. 9. Søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00

Rissa kirke
50- 60- og 70-års konfirmanter

Kl. 12.00

Aunbua, Leksvik, sportsgudstjeneste

Søndag 18. august. 10. Søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00

Selnes. Friluftsgudstjeneste
Vandregudstjeneste på Selnes

Kl. 11. 00

Stranda kirke
50-års konfirmanter for Leksvik og Stranda

Kl. 16.00

Stadsbygd kirke

Søndag 25. august. 11. Søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00

Hasselvika kirke. Friluftskonfirmanter
50- og 60-års konfirmanter

Kl. 11.00

Leksvik kirke
Konfirmantpresentasjon

Endringer kan forekomme.
Se nyeste informasjon på vår hjemmeside:
https://kirken.no/indrefosen
eller på plakatene.

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.

Søndag 8. september. 13. Søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00

Leksvik kirke

Kl. 11.30

Skyråsen. Friluftsgudstjeneste
Pilegrimsvandring

Kl. 14.30

Hindrem stavkirke

Søndag 15. september. Vingårdsøndag
Kl. 11.00

Frengen kirke

Kl. 19.00

Rein kirke

Søndag 22. september. 15. Søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00

Stadsbygd kirke

Søndag 29. september. 16. Søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00

Stranda kirke. Familiegudstjeneste
4-års bok

Kl. 17.00

Leksvik kirke. Familiegudstjeneste
4-års bok

Kl. 18.00

Rissa kirke. Ungdomsgudstjeneste

