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De som gikk foran oss, dem vil vi minnes
her i Guds hus, hvor en dør står på klem
inn til et glimt av den kommende verden;
de som gikk foran, vi tenker på dem!
Norsk salmebok nr. 274 v. 1

Fra

Kontaktinfo
Åpningstider:
Kirkekontoret i Rissa: Mandag – Fredag: 10 – 14
Kirkekontoret i Rissa har nytt telefonnummer. Det nye
nummeret er: 417 02 470.
Fasttelefonnummeret kommer ikke til å virke mer.
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
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
Kontonummer menighetsbladet: 4212.35.32249
Prosten i Fosen:
Brita Hardeberg, tlf. 73 85 27 62
E – post: prosten.fosen@kirken.no
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. november.
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Redaksjonskomitéen

Vi skriver september og vi går nok en gang inn i årstiden
hvor dagslyset glimrer mer og mer med sitt fravær. Det kan
føles tungt når høstmørket sakte smyger seg innpå oss. Da
er det godt å tenne lys, i alle kriker og kroker.
En dag mange forbinder med lystenning er første søndag
i november. Det er Allehelgensdag, dagen vi minnes våre
kjære. Mange tenner lys for de som har gått bort. Men
hvordan oppstod egentlig denne tradisjonen og hva er
egentlig Allehelgensdag? Dette er noe av det du kan lese
om i denne utgaven av menighetsbladet.
Allehelgensdag kommer fram i andakten, diakoniens
spalte og tilbakeblikk. I tillegg kan du blant annet lese om
resultat fra kirkevalget, bilder av jubileumskonfirmanter,
navna minnelund, Kirkens SOS, NMS sitt arbeid i Etiopia og
oversikt over hva som skjer i menighetene utover høsten.
Redaksjonskomiteen ønsker alle en fin høst!
Tekst: Kjersti og Elise

Vil du motta menighetsbladet
elektronisk?
Alle husstander i Indre Fosen kommune får
menighetsbladet tilsendt i posten, og det vil vi fortsette
med. Men det blir også sendt over 700 blader utenom
dette etter forespørsel fra f.eks. bedrifter og personer med
adresse utenfor kommunen og landet. Dette blir en stor
kostnad for oss. Portoutgiftene er på 21.600 kr per nummer,
fire ganger i året.
Vi i redaksjonskomiteen ønsker å tilby våre «utenbygds
lesere» å få bladet tilsendt per e-post (PDF-format). Da
mottar du bladet hurtigere og slipper å vente på lang
postgang. Og menighetsbladet sparer penger som kan
brukes til å fortsette å gi ut fire blader i året.
Alle i og utenfor Indre Fosen kommune som ønsker å få
bladet tilsendt elektronisk kan ta kontakt på e-post til
menighetsbladet-if@kirken.no
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Andakt
Allehelgen
En liten gutt var ute og gikk sammen
med sin far en vårdag i Ulsteinvik på
Sunnmøre.
Han var bare fire år. Vinteren hadde
vært lang og grå, slik de ofte er på
Vestlandet. Det hadde vært mange dager med regn og
overskyet vær.
Plutselig ser gutten opp og sier: «Du pappa, ka é det blå der,
oppe på himmelen?»
Han hadde fått øye på en revne i skylaget. Men han var bare
fire år, og han hadde ikke noe minne om at himmelen kunne
være blå. Den hadde jo vært grå så veldig lenge! Han forsto
ikke at det var selve himmelen han hadde fått øye på.
På Allehelgensdag får vi et sånt lite glimt av himmelen. Det
er som om skylaget sprekker opp, og vi ser at det er et lys bak
alt det grå.
Vi blir minnet om at som kristne har vi et mål og et håp om at
døden ikke skal være det siste, men bare en overgang til noe
som er mye bedre enn det vi opplever her og nå:
Et evig liv i himmelen sammen med Gud.

de som har gått foran oss på veien til himmelen, som ikke
lenger er her sammen med oss på jorden.
Er de helgener, de da? Er ikke det å ta litt hardt i?
De har vel ikke levd som helgener alle sammen, selv om vi
var glad i dem?
Helgnene er ikke perfekte mennesker, men mennesker som
med sin tro har betydd noe for oss: En bestemor som ba, en
nabo som alltid tok imot, en søndagsskolelærer som fortalte
om Jesus.
Ikke perfekte eller feilfrie, men helt vanlige mennesker med
Jesus i hjertet og sprekker i fasaden, slik at lyset fra Jesus
slipper gjennom og blir synlig for andre.
Som viser oss at veien til himmelen ikke er brolagt med gode
gjerninger, men med tilgivelse og nåde.
For av nåde er dere frelst, ved tro.
Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
(Efeserbrevet 2,8)
Ingunn Aarseth Høivik, sokneprest

Derfor er Allehelgensdagen en av kirkens festdager, og slett
ikke en sørgedag, selv om det er en dag da vi også tenker på

Min salme
Det er mange fine salmer å velge
mellom, men valget mitt må bli; O store
Gud.
I min barndom var det vanlig med
misjonsmøter i Dalbygda i Leksvik der
jeg vokste opp.
På møtene var det to eldre brødre som
het Ole og Martinius som var faste
deltakere på disse møtene.
De hadde tydeligvis et forhold til denne
salmen for de hadde et ønske om at
denne salmen ble sunget på hvert møte.
Denne salmen har derfor brent seg litt
fast for min del også. Det er en utrolig
fin salme som også er sunget av flere
kjente musikere, blant annet Elvis
Presley.
Steinar Saghaug

O store Gud
O store Gud, når jeg i undring aner
hva du har skapt i verden ved ditt ord,
ser universet med de mange baner
og vet alt liv oppholdes ved ditt bord,
da bryter lovsang i fra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud!
Da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud!
Når jeg i Skriften ser de mange under
som Gud har gjort fra første Adams tid,
og ser hvor trofast Herren alle stunder
har ført sitt folk igjennom livets strid;
/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud! :/
Når jeg så vet at Kristus lot seg føde,
ja, at han gikk omkring og gjorde vel,
inntil han sonet verdens synd og døde
og oppsto for å frelse hver en sjel;
/: da bryter lovsang ifra sjelen ut:
O store Gud, o store Gud! :/
Når så til slutt hvert tidens slør må falle,
og troens mål er nådd, så jeg får se,
vil evighetens klokker sjelen kalle
for tronen mellom skaren hvit som sne.
/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut:
Takk, store Gud, takk, store Gud! :/

Foto: Jørn Langsæter
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Bilde og illustrasjon: © Kirkerådet

Resultat valg Leksvik menighetsråd
Ved Kirkevalget 09.09.2019 ble disse valgt inn i nytt
menighetsråd:
Faste medlemmer:
1. Elise Tetlimo
2. Line Marie Rosvold Fjeldahl
3. Paul Andreas Johansen
4. Ola Gunnar Hjellup
5. Knut Øystein Landsem
6. Berit Selseth Ramdal
Varamedlemmer:
1. Cecilie Kristin Balvold
2. Kari Anita Melhus
3. Tanja Rama-Tessem
4. Kristin Elin Sand
5. Jorunn Helen Melting
Valgdeltakelsen i Leksvik sokn var på 13 %.
Vi gratulerer de nyvalgte, og ønsker lykke til med viktige og
interessante oppgaver.

Resultat valg Stranda menighetsråd
Ved Kirkevalget 09.09.2019 ble disse valgt inn i nytt
menighetsråd:
Faste medlemmer:
1. Jon Normann Tviberg
2. Anne Berit Skjerve Sæther
3. Vigdis Coucheron
4. Astrid Høgli
5. Reidun Johanne Kvalvik Hindrum
6. Jakob Dalsaune
Varamedlemmer:
1. Trude Iren Næss
2. Linda Beathe Svee
3. May Brit Ottersbo Ness
4. Bjørn Ronnie Lyng
5. Marit Saurstrø
Valgdeltakelsen i Stranda sokn var på 22 %.
Vi gratulerer de nyvalgte, og ønsker lykke til med viktige og
interessante oppgaver.
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Representanter i Rissa felles
menighetsråd
Sør-Stjørna sokn
Representanter:

Gunn Heidi Husby Lian, Husbysjøen
Line Rødsjø, Råkvåg

Vara-representanter: Ingeborg Kaald, Fevåg
Toril Askim, Fevåg

Hasselvika sokn
Representanter:

Nils Richard Hassel
Lena Sofie Hammern Sivertsvik

Vara-representanter: Inger Halgunset
Helena Sørensen

Stadsbygd sokn
Representanter:

Vigdis Schei
Frode Askjem

Vara-representanter: Grete Karen Andresen
Anne Karin Tangen Røvik

Rissa sokn
Representanter:

Randi Sollie Denstad
Finn Yngvar Benestad
Jens Ola Nyheim
Jens Kåre Vågen

Vara-representanter: Solveig Ann Brørs
Randi Elisabeth Trøen
Erlend Singstad
Margrete Rose Ramsø

Prostens spalte
Et godt råd er avgjørende!
9. september var det kirkevalg. Vi har
fått nye menighetsråd! Nye mennesker
som vil gi av sin tid for å styre og råde
i de 6 kirkesoknene i Indre Fosen i
perioden 2019 – 2023.
I Indre Fosen er det valgt nye medlemmer til Rissa felles
menighetsråd (10 medlemmer + 2 sokneprester), Stranda
menighetsråd (6 medlemmer + sokneprest) og Leksvik
menighetsråd (6 medlemmer + sokneprest). I tillegg
har vi vært med å velge nytt bispedømmeråd i Nidaros
bispedømme. Bispedømmerådsmedlemmene deltar også på
Kirkemøtet, kirkens øverste organ.
Først en stor takk til alle dere som stilte på valglistene. Bare
i Indre Fosen kommune, inkludert Verrabotn som blir en del
av kommunen fra årsskiftet, var 57 mennesker i alderen 20 75 år oppført på de ulike listene. De fleste av dem på lokale
lister, 6 på listene til bispedømmerådsvalget. Det er bra!
Gode råd er avgjørende for god drift av menighetene
i kommunen. Menighetsrådet opptrer på vegne av et
eller flere sokn. Soknet er juridisk eier av våre kirker.
Menighetsrådet utarbeider planer og strategier, arrangerer
konserter og planlegger gudstjenester. Og mye mer. Og
kanskje aller viktigst: Rådene er avgjørende for å organisere
menighetens virksomhet slik at frivillige får lyst og mulighet
til å være med!
Menighetsrådene går en spennende tid i møte. Allerede
våren 2020 skal Stortinget etter planen behandle ny
rammelov for tros – og livssynssamfunn. Med denne
behandlingen forventer vi at den lange prosessen med å

skille stat og kirke blir helt ferdig. Stortinget skal fastsette
hvordan kirken og andre tros – og livssamfunn skal
finansieres i fremtiden. Det får konsekvenser for hvordan
menighetsrådet skal arbeide.
Jeg tror frivillige blir enda viktigere i årene som kommer.
De ansatte er viktige nok, men det blir neppe økonomi til
å tilsette flere. Kirken har en stolt tradisjon på frivillighet.
Frivillige sitter i menighetsråd, diakoniutvalg, blomsterfond
og kirkeutvalg. Frivillige driver barne- og ungdomsarbeid.
Frivillige stiller opp og synger, spiller, leder fester, serverer
kaffe, er tekstleser på gudstjenester, baker kaker, organiserer
parkering, gjør dugnad på kirkegårdene, samler inn penger
og finansierer tiltak som ellers ikke ville blitt noe av.
Menighetsrådene har en viktig funksjon i å organisere og
motivere frivillige.
Hvordan kan frivillige få kjenne at innsatsen gir mere enn
den tar? Hvordan finne ut hva den enkelte har lyst til å bidra
med? Hvordan finne nye som har lyst til å engasjere seg?
Å få et godt råd er avgjørende. Lykke til alle som sitter i de
nye menighetsrådene!

Fakta om Fosen prosti
Prost Brita Hardeberg leder prestetjenesten i Fosen prosti.
Fosen prosti består av kommunene Indre Fosen, Bjugn,
Ørland, Åfjord, Roan og Osen. Det er 8 prestestillinger
i prostiet. Fosen er et av de områdene i landet som
har høyest oppslutning om folkekirka, hele 87 % av
innbyggerne er medlemmer.
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Sommertid
er tid for utegudstjenester
Det kan være ganske spennende å arrangere
utegudstjenester. Værmeldingen blir fulgt
nøye med. Blir det regn eller får vi fint vær?
Hvor mye regn kan det være før vi må flytte
inn i kirka, og når må vi ta bestemmelsen
på å flytte inn? Samtalen om dette går
livlig på kirkekontoret før en helg med
utegudstjenester. I de aller fleste ganger
gjennomfører vi slik det er planlagt, men årets
utegudstjeneste på Rein regnet bort.
På St.Hans dag hadde vi utegudstjeneste
i Amfiet ved museet Kystens Arv på
Stadsbygd. Vi startet før gudstjenesten med
en kort pilegrimsvandring fra Stadsbygd
kirke til Amfiet. Johan Rein var med som
historieforteller og fortalte om brannen
som ødela den gamle kirka og hvordan
presten fikk reddet ut kirkesølvet. Det var
konfirmasjonsundervisning i kirka da det
begynte å brenne og den snartenkte presten
fikk konfirmantene til å bære ut sølvet
samtidig som kirka ble evakuert.

Prestelva.
I prestegårdshagen fikk vi studere
et gammelt «trolltre», et av de
eldste trær som står i den hagen.
Vandringen gikk videre til rosehagen.
I rosehagen er det plantet mange
historiske roser, og her fortalte Johan
om rosebusken som heter «Den
hellige rose». I løpet av vandringen
sang vi noen sanger og det passet
fint med «Hvem har skapt alle
blomstene» da vi sto i rosehagen.
Som gudstjenesteplass er Amfiet en
fin opplevelse. Ærfuglen svømte i
prestelva med sine små. Småfuglene
sang og blikket kunne hvile på de
flotte kulissene som naturen og
båtene ga.. Og…. det regnet ikke.
Tekst og bilder: Margareth
Askjemshalten

Oleg under tak.

Johan på gammelkirkegården.
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Åpen kirke på Rein sommeren 2019
Også i år var kirka åpen to dager i uka i juli, tirsdag og torsdag.
På tirsdagene hadde vi en kort tidebønn i kirka. Servicebygget
var åpent med kaffe og vafler. I løpet av den tiden kirka var
åpen var det innom gjennomsnittlig 30 personer hver dag.
Noen var turister som kom for å se på kirka og Reinsklosteret,
noen var hjemvendte Rissværinger på feriebesøk, og mange
fra nærmiljøet stakk innom. Vi hadde også besøk fra Stadsbygd
eldresenter og Råkvåg aldershjem.

Olga Berg, Anne Helen Myran, Bodil Berg, Margot Kvithyll,
Liv Jenssen, Solveig Brørs og Gislaug Paula Lillebø! En spesiell
takk til Randi Dyrendal og Andrea Aasan som uoppfordret kom
innom med kake til oss.
Takk for i sommer, håper vi sees til neste år!
Inger Løwø

Det oppleves fint å kunne holde kirka åpen og ønske alle
velkommen på sine egne premisser, enten det er av ren
kulturhistorisk interesse, for å delta i bønn og ha en stille
stund i kirka, minnes noen de har mistet, eller for å søke
fellesskap og drikke kaffe i servicebygget. Jeg tror det er
viktig at kirka er åpen og tilgjengelig for folk også utenom de
faste gudstjenestene. Vi har ulike behov, og mange har en
tilknytning til kirka selv om det ikke føles naturlig å delta i en
gudstjeneste.
Vi som har vært i kirka i sommer har kost oss. Det sosiale har
vært viktig. Uten frivillige til å lage vaffelrøre, steke vafler,
koke kaffe, varte opp og spre hygge og latter, hadde en viktig
dimensjon blitt borte. Hjertelig takk til dere alle som har
gjort dette mulig; Terje og Inger Breivold, Helga Marit Myran,

Maleriet av Rein kirke er en gave fra Berit
Hårsaker Berg og er malt av bestefaren Paul
Størseth.

Israelsmisjonen 175 år:

Gode nyheter fra Midt-Østen
Hvor ofte har vi ikke savnet gode nyheter fra Israel og MidtØsten? De finnes, og vi vil gjerne fortelle dem. Sjansen
til å høre kommer i sammenheng med Israelsmisjonens
jubileumsuke i oktober.
De gode nyhetene er om mennesker, både jøder og andre i
dette urolige hjørne av verden, som finner sin Messias. Hos oss
er han mest kjent som Jesus Kristus. ”Hvorfor har ingen fortalt
meg dette før”, sier mange, og så begynner et nytt liv for dem.
Som også fører til gode møteplasser mellom dem som av
mange årsaker er blitt fiender, men som finner dypt fellesskap
fordi de tror på den samme Gud, og den samme frelser.
Israelsmisjonen har hatt sitt fokus rettet mot jødene i 175
år. Det startet mens jødene enda var utestengt fra landet vårt,
og de var spredt over hele verden. Noen i Norge kjente på et
kall til å gå til jødene med evangeliet om Jesus.
Nå er engasjementet mangfoldig og omfatter flere land:
Israel, Ungarn, Romania, Ukraina og Russsland. Det er
evangelisering, diakoni og freds- og forsoningsengasjement.

Det er studiesteder, menigheter, ungdomsbevegelse,
sabbatsskoler, hjelp for familier i krise, eldrehjem. Alt dette i
samarbeid med ”Den messianske bevegelse”, Jesus-troende
jøder.
Til gjengjeld blir vi beriket med bibelordenes bakgrunn og
betydning, kunnskaper vi ikke kan få andre steder enn hos det
folket som skrev boka; samt en rik sang- og musikkskatt.
Israelsmisjonen er en av organisasjonene som Den Norske
Kirke anbefaler å støtte, både personlig, ved kirkeoffer og
gjennom menighetsavtaler.
Fosen har hatt sine utsendinger for misjonen, i flere
omganger. Først Margit Berg fra Åfjord fra 1919. I nyere tid Eva
og Jostein Aune fra Stadsbygda.
Oktober 2019 blir det jubileumsarrangement over hele
landet. Det nærmeste for deg, ser du i annonsen.
Tekst: Oddbjørn Stjern
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J U B I L E U M S K O N F I R M A N T E R
I 1969 var det ikke bare konfirmantene som tilhørte Stranda
sokn som ble konfirmert i Stranda kirke, det ble også
konfirmantene fra Leksvik sokn. Grunnen til det var at Leksvik
kirke var under oppussing. Konfirmasjonene var ikke på

samme dag for de 2 sokn i 1969, men nå når det invitertes til
treff 50 år etter, samarbeidet Stranda Menighetsråd og Leksvik
menighetsråd om et felles jubileeum.

50-årskonfirmanter, Leksvik og Stranda

1. rekke fra venstre:
Laila Johanne Tømmerdal (L), Alise Aksnes (L), Kari Synnøve Almaas (L), Gerd Jorun Bjørgård (S), Tove Kristin Sobanski (L), Anny
Kruksve (S), Audhild Evensen (S), Els-Mari Thoren Hansen (L).
2. rekke fra venstre:
Arnbjørg Jørgine Almaas (L), Eva Tessem (L), Gerd Johanne Hindrum (L), Vigdis Coucheron (S), Berit Oldervik Strand (S), Rigmor
Nilsen (L), Knut Magne Stenkjær (L), Jahn Kåre Winge (L).
3. rekke fra venstre:
Jørn Olav Killingberg (L), Kolbjørn Bergsaune (S), Egil Helge Lyshaug (S), Helge Myrabakk (L), Jan Torbjørn Hølaas (L), Rolf Johan
Rosvold (L), Aud Iren Lund (S), Svein Storli (L), Kåre Gunnar Sørli (L), Per Ivar Winge (L), Geir Henrik Gravaas (S), Jens Martin
Storheil (S).

Foto: Ann-Kristin Eidsvåg
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60-årskonfirmanter, Hegvik

1. rekke fra venstre: Randi Knutsen, Sølvi Kiran Ørsjødal, Randi Frengen Bromstad, Sølvi-Janne Selven
Gunnes
2. rekke fra venstre: Inger Helen Øvergård Karlsen, Ruth Fredhild Solberg Ludwigsen, Ingvald Hagen,
Elbjørg Johanne Buan Kjøl
Foto: Andréa Rosø

50-årskonfirmanter, Ramsvik

1. rekke fra venstre: Anne Marit Jakobsen, Heidi Karin Stormo Olsøy, Bodil Husby, Irene Stormo Rosø,
Kristin Breivoll
2. rekke fra venstre: Grete Kari Husby Aakvik, Irene Mælan Moen, Svenn Hugo Snåsa, Kornelius Martin
Rødsjø, Gunleif Aune, Mona Rødsjø
Foto: Andréa Rosø
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50-årskonfirmanter, Rissa

1. rad fra venstre: Sylvi Stoen, Martha Margrethe Dyrendahl, Randi Jenssen, Marta Trøen, Laila Solberg, Edith
Overskaug, Marie Nikoline Alseth
2. rad: Ellen Dyrendahl, Elisabeth Dyrendahl, Liv Skånøy, Anne Mildrid Grenne, Anne Margrethe Gynnild, Torbjørg
Synnøve Moen, Marit Hermstad
3. rad: Fredrik Strømmen, Ingunn Vingsand, Turid Sve, Arve Meland, Ingebrigt Fallmyr, Magne Rian, Harald Halsli,
Svein Sørli

Foto: Elise Maalø, Spesiellise Foto & Design

60-årskonfirmanter, Rissa

1. rad fra venstre: Åse Bårli, Mari Rokset, Aud Kvitland, Kari Vangen, Bodil Jenssen, Brit Christiane Solli, Wigdis Sund
2. rad: Inger Marine Denstadli, Mary Inger Trøen, Turid Brødreskift, Gerd Furuseth, Margot Reinsli, Eli Gomo, Eva Berg
3. rad: Kari Denstad, Hilda Mary Haugness, Brit Grete Wiggen, Peter Dybdahl, Odd Ingemar Eggen, Hans Ulvang
Foto: Elise Maalø, Spesiellise Foto & Design
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70-årskonfirmanter, Rissa

1. rad fra venstre: Jonetta Bjørnerås, Astrid Johanne Denstadli, Elna Marie Flataunet, Astrid Dybdahl
2. rad fra venstre: Fritjof Hasselvold, Eiliv Jostein Furuseth, Sverre Magnar Pukstad, Per Magnar Trøen
Foto: Elise Maalø, Spesiellise Foto & Design
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50-årskonfirmanter, Stadsbygd

1. rekke fra venstre:
Kari Solem Kilen, Per Kristian Leiseth, Ella Adskim Jakobsen
2. rekke fra venstre:
Brit Lund Halten, Heidi Sofie Tung Schjølberg, Berit Olrun Bakken Andresen, Hanna Karin Rein Pukstad og Oddny
Johanne Hammer Sand
3. rekke fra venstre:
Vigdis Sylthe Schei, Amund Grønflaten, Torbjørn Sunde, Kjell Arne Foss og Ragnhild Dorthea Brødreskift
Foto: Jan Petter Selbekk
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60 og 70-årskonfirmanter, Stadsbygd

Foran:
Petra Bulie Thoresen
2. rekke fra venstre:
Brit Moe (70 års konfirmant), Åshild Fenstad, Turid Selbekk, Åse Rønning Sve og Åshild Langmo Kulvik
3. rekke fra venstre:
Annar Bakken, Anton Brovold, Amund Rein og Stein Sve

Foto: Jan Petter Selbekk
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Navnet minnelund
I en tid hvor folk flytter mye på seg kan det være vanskelig å ha
ansvar for graver til sine slektninger som er gravlagt et annet
sted enn der de selv bor. Pårørende ønsker en grav som ikke
krever stell eller forpliktelser. For å i imøtekomme dette ønsket
har Indre Fosen kirkelige fellesråd intensjon om å etablere
navna minnelunder på alle gravplassene i kommunen vår.
En navnet minnelund er et gravfelt som er utstyrt med et
felles minnesmerke hvor en setter ned askeurner. Avdødes
navn og data settes på det felles minnesmerket.
Utforming, beplantning og stell av minnelunder er Indre
Fosen kirkelige fellesråds ansvar. Snittblomster, potteplanter
og gravlys som pårørende ønsker å sette ned, skal settes på
anlagt sted.
Det betales for navneplate og andel i felles stell og
beplantning.
Grav i navnet minnelund medfører ingen forpliktelser
utenom å betale hva det koster.
Fredningstiden er 20 år; den samme som graver for øvrig.
Det er anledning til å reservere en plass ved siden av, og
etter søknad til Indre Fosen kirkelige fellesråd for en ekstra
plass i tillegg hvis behovet tilsier det.
Etter endt fredningstid kan gravstedet beholdes videre. Da mot
en avgift som betales for 10 år i gangen. Etter 90 år siden siste
gravlegging kan ikke festet fornyes uten fellesrådets samtykke.
Når graven slettes fjernes navneplaten.
I Indre Fosen er det etablert navna minnelund på Stadsbygd-,
Frengen- og Stranda- kirkegård.
Videre holder vi nå på med å planlegge navna minnelund på
Leksvik- og Rein- kirkegård.
Svanhild Sveaas Skrødal

Utvidelse av Stadsbygd kirkegård
Utvidelse av Stadsbygd kirkegård er i gang. Det første som
skjer er at området nå gjennomgraves av arkeologer for å se
og kartlegge arkeologiske funn. I skrivende stund, vet vi at det
er påvist en del kokegroper. Det skal bli spennende å følge med
om det er flere interessante funn i jorda på Stadsbygda.
Svanhild Sveaas Skrødal

Bilde fra utgravingene på Stadsbygd.
Fra venstre: Mats Aspvik, Tone Wikstrøm og Espen Klausen.
Det vi ser er hull fra et eller flere stolpehus.
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PRISLISTE, INDRE FOSEN KIRKELIGE FELLESRÅD 2019
Leie av kirke*

2620

Leie av organist til begravelse, bisettelse eller vielse for utenbygds bosatt **

2055

Kistegrav, utenbygds bosatt

6060

Urnegrav, utenbygds bosatt

1850

Seremoni ved urnenedsettelse, utenbygds bosatt ***

1745

Festeavgift 1 år/10 år (vedtas av kommunestyret)

200

Arbeid med handredskap, pr. time

411

Arbeid inkl. bruk av maskin, pr. time

822

Oppretting av gravminne normal størrelse

616

Fjerning av vanlig gravminne fra gravplass

925

Tilbake setting av gravminne fra lager til gravplass

1230

Leie av lift, døgnpris fra 1. dag

1030

Leie av lift, døgnpris fra 4. dag

720

Leie av lift, døgnpris fra 8. dag

616

Leie av lift, pr. helg

1750

Sommerstell (kun Leksvik kirkegård)

1017

Vanning pr. gravsted pr. år (kun Leksvik kirkegård)

360

Luking pr. gravsted pr. år (kun Leksvik kirkegård)

205

Planting pr. gravsted pr. år (ekskl. planter) (kun Leksvik kirkegård)
Planting pr. gravsted pr. år til 17. mai (ekskl. planter) (kun Leksvik kirkegård)
Stell av grav/gravlegat

720

Administrasjonsavgift ”hvilende” gravlegat
Administrasjonsavgift gravlegat som stelles av fellesrådet

300

NAVNA MINNELUND
Navnet minnelund.20 ÅR
Reservert navnet minnelund 10 ÅR
Navnet minnelund utenbygdsboende.
Reservert navnet minnelund utenbygdsboende 10 ÅR

10270
5135
15405
7702

MØTEROM
Utleie Rein møterom, kort møte (ca. 2 timer)

616

Utleie Rein møterom, heldagsmøte/ selskap

1232

Leie av kirke- se eget reglement (gjelder utleie til arrangement, ikke medlemmer av DnK og utenbygdsboende
**Leie av organist (gjelder for ikke medlemmer av DnK og utenbygdsboende)
Ved vielser inngår spilling av inngangsmarsj, 3 salmer og utgangsmarsj.
Ved begravelse/bisettelse inngår spilling av meditasjonsmusikk, preludium, 3 salmer og utgangsmusikk.
Ved framførelse sammen med solist, inngår øvelser og forberedelse med inntil 1 time. Ved behov for mer tid,
prises dette i henhold til medgått tid. Tidsbruk avtales på forhånd. (gjelder alle)
*** Seremoni ved urnenedsettelse.
Gjelder dersom pårørende ønsker noen fra fellesrådets personell, som oftest diakon, til å bistå med en seremoni
ved urnenedsettelsen med f.eks. andakt/bønn og sang.
Indre Fosen Menighetsblad nr.
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-I natt redda du livet mitt!
-Direkte tilbakemeldinger fra innringerne er kanskje
den sterkeste motivasjonen, som for eksempel: I
natt har du redda livet mitt. Men også når innringer
sier at nå kjennes det lettere. Det er et paradoks at
det ofte skal så lite til for å lette et medmenneske
sin smerte, bare være til stede som en lytter og
samtalepartner.
Odd, 66 år og frivillig i Kirkens SOS.
Et oppriktig ønske om å hjelpe
Felles for de frivillige i Kirkens SOS er at de har
et oppriktig ønske om å være til hjelp. De blir
inspirert av å bruke fritiden sin til å være et fortrolig
medmenneske. Mange opplever at det er både nyttig
og fascinerende å erfare hvordan det å være en
god samtalepartner kan bidra til å gi håp. I ytterste
konsekvens kan en samtale redde liv. Kirkens SOS
er en anonym tjeneste, de frivillige vet ikke hvem
de prater med og vet ingen ting om innringer eller
innskrivers bakgrunn, kun det som blir fortalt der og
da.
De frivillige i Kirkens SOS er like ulike som dem som
tar kontakt!
Odd, tidligere rektor og lastebilsjåfør, Jan-Egil,
performance kunstner og Per Arne, media og Itmann. Alle er frivillige i Kirkens SOS.
De frivillige i Kirkens SOS er fra mange ulike steder
i landet og har svært ulik bakgrunn og interesser.
Noen har så vidt passert 20 år og andre nærmer
seg 80. Noen er studenter og ønsker å lære mer om
å møte mennesker i krise, noen er i full jobb og gir
likevel av sin knappe fritid til folk som sliter og andre
er ressurssterke pensjonister som ønsker å dele av
sin livserfaring med andre.
Den største døgnåpne krisetjenesten i landet
- Jeg trenger noe i livet mitt som er viktig og større
enn meg selv. Kommer jeg fra vakt og har hatt en
god samtale, så gir det mening til mitt liv.
Per Arne, 52 år og frivillig i Kirkens SOS.
Hvert år besvarer Kirkens SOS nesten 200 000
henvendelser på telefon og internett, men en
av tre får ikke svar. Flere frivillige trengs for å
kunne fortsette det gode arbeidet og hjelpe enda
flere. Kirkens SOS ønsker frivillige av begge kjønn
velkomne, og håper stadig på at flere menn kunne
tenke seg å bidra. Det er langt flere kvinner enn
menn blant de frivillige per dags dato.
Kirkens SOS er landets største døgnåpne
krisetjeneste på telefon og internett. Det er nærmere
1000 engasjerte frivillige rundt om i landet som til
sammen besvarer alle henvendelser på dagtid, om
natten, på hverdager og fridager. Kirkens SOS sin
visjon er å gi håp til mennesker i krise og utøve Jesu
nestekjærlighet i praksis. Det handler om å være et
medmenneske som lytter med respekt og er en god
samtalepartner når livet utfordrer. Selvmordstanker
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er tema i omkring 10 prosent av samtalene på telefon og hele 50 prosent
av samtalene på soschat.no.
Det handler aller mest om likeverd og respekt
- Jeg hadde en sterk barnetro som varte til midten av tenårene. Siden har
jeg vært søkende og kalte meg buddhist i flere år, men nå anser jeg meg
mer som åpen til de store spørsmålene og tror det finnes et større bilde
vi bare kan ane eller ha følelsen av. Jeg liker mangfoldet.
Jan-Egil, 37 år og frivillig i Kirkens SOS.
Kirkens SOS stiller ingen spesielle krav til bakgrunn, det er viktig med
stort mangfold – like stort som blant dem som tar kontakt. Noen har en
sterk kristen tro og andre stiller seg mer undrende. Vi har også frivillige
med andre livssyn enn det kristne. Det aller viktigste er at våre frivillige
deler våre felles verdier om frivillighet, åpenhet, tilgjengelighet og
anonymitet. De frivillige må også ha avstand til egne kriser og overskudd
til å være en god samtalepartner for andre. Og sist, men ikke minst,
er det viktig at alle i Kirkens SOS har respekt for alle typer mennesker
uansett sosial eller kulturell bakgrunn, religiøs overbevisning, kjønn eller
seksuell legning.
Noe for deg?
Er du nysgjerrig eller ønsker å vite mer om hvordan det er å være frivillig
i Kirkens SOS? Ta gjerne kontakt med Kirkens SOS Trøndelag. Munkegata
4, trondelag@kirkens-sos.no, Telefonnr: 92 03 45 48.
https://www.kirkens-sos.no/om-kirkens-sos/trondelag og ta gjerne
kontakt.
Bli kjent med noen av de frivillige i Kirkens SOS. Vi har spurt dem noen
oppriktige spørsmål og har fått ærlige svar tilbake. Les mer om Jan-Egil,
Odd og Per Arne på neste side.

Jan-Egil 37

Odd 66

Per Arne 52

Kan du fortelle
litt om deg
selv?

-Jeg er performance-kunstner
og lærer. Nå er jeg 60 % lærer og
føler meg rik etter å ha jobbet
bare 20 % mens jeg studerte
kunst! I tillegg jobber jeg frivillig
som kurslærer i meditasjon.

-Jeg har jobbet 34 år i skolen, de
20 siste som rektor. Og så har jeg
kjørt lastebil og vogntog på si.
Det startet i militæret og jeg var
innom ulike jobber, blant annet
trailersjåfør, i noen år før jeg
begynte på utdanning.

- Jeg har ingen formell utdanning
utover ungdomsskole. Jeg har
jobbet i klassiske røverbransjer i
media- og databransjen – steder
som ikke var så opptatt av
formalkompetanse, de så etter
folk som brant for det de holdt på
med. Det har jeg alltid gjort.

Hva er det
som gjør at
du fortsetter å
være frivillig i
Kirkens SOS?

-Å jobbe frivillig definerer meg
som person annerledes når jeg
ikke tjener penger på det, jeg gjør
det fordi jeg vil, ikke fordi jeg må.
Nå har jeg halv vaktturnus, det
har jeg tid til, klarer ikke gi slipp,
det er viktig for meg.

-Kan jeg bruke bitte litt av tida
mi til at et menneske ikke tar
livet sitt, så er det sannelig verdt
det. Samtalene gir mye innsyn
i hvordan livet kan være. Enda
om det kan være tungt, så er det
likevel meningsfullt å være der.

-Jeg trenger noe i livet mitt som
er viktig og større enn meg selv.
Kommer jeg fra vakt og har hatt
en god samtale, så gir det mening
til mitt liv.

Hva har du
lært som
frivillig i
Kirkens SOS?

-Det å lytte på flere nivåer
samtidig. Det er ikke alltid ordene
som blir sagt, som er det eneste
budskapet. Følelser uttrykker seg
gjennom stemmen og der er det
mulig å fange opp mer enn det
som blir sagt direkte. Dette føler
jeg at jeg er blitt flinkere til.

-Jeg er blitt veldig minnet på
hvor viktig det er å lytte mer enn
jeg snakker. Lytte aktivt, prøve å
finne gode spørsmål og evt. gode
innspill. Har også lært noe om
kvaliteten i det å være frivillig, det
er en verdi i seg selv, vi får stor
tillit fra mange innringere, det
tror jeg har litt med frivilligheten
å gjøre. De vet at vi gjør dette
ulønna og at vi er der fordi vi
ønsker å snakke med dem. Har
ikke vært så bevisst på dette før.

-Å forholde seg til hverandre
som likeverdige mennesker. I det
proffe hjelpeapparatet må en
kanskje ha skjoldet opp for å klare
det, men på SOS er det mulig å
ta den garden ned og møtes som
jevnbyrdige med de følelser vi har
på begge sider.

Jan-Egil er
performancekunstner.
Foto:
Petter
Lønningen.

Odd liker seg
godt bak rattet.
Foto:
N. Øygarden

Per Arne ivrig Brann supporter og elsker
hunder. Han og samboeren har flere
gigantiske irske ulvehunder.
Foto: Anne Birgitte Larsen.
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NMS sitt arbeid i Etiopia – menighetsprosjekt
Din støtte bidrar til
bærekraftig
utvikling og
matvaresikkerhet

Foto: Ole Henrik Kalviknes

Hasselvika, Rissa, Stadsbygd og Sør-Stjørna menigheter har i
mange år støttet NMS sitt arbeid i Etiopia. Tidligere var den
den årlige julemessen på Fissa en viktig inntektskilde og en
arena hvor vi fikk informasjon om arbeidet. Julemessen er
dessverre en saga blott, både på grunn av alderen på ildsjelene
som sto bak, og fordi det var færre konfirmanter som valgte
dette som sin tjenesteoppgave. I dag er det kollekt og lyssalg
som gir penger til arbeidet.
Jeg synes dette er fint at vi som menigheter er samlet om å
støtte et felles misjonsprosjekt, og jeg håper vi kan få nye ideer
til hvordan vi sammen kan få opp engasjementet og finne nye
måter å gjøre dette på.

Du tar del
i arbeidet mot
kjønnslemlestelse
og barneekteskap
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Hans Birger Neergård er en fargerik person som har mange
spennende historier å fortelle fra Etiopia. Han er pensjonert
prest og var misjonær i Etiopia i 11 år. Han holder fortsatt
kontakten med Etiopia og er på besøk der. Hans Birger
Neergård har nettopp gitt ut boken «KULTURKRÆSJ» som
handler om 68 generasjonen og som han beskriver som «ei
sann historie om svik, overgrep og mord». Han har sagt ja til å
komme til Indre Fosen i løpet av høsten, dere vil få nærmere
beskjed om når dette skjer. Jeg gleder meg!

Hva gjør NMS i Etiopia? (informasjon fra NMS)
Vi har siden starten i 1970 samarbeidet med den lutherske
Mekane Yesus kirken. Hovedfokus er rettet mot kvinner,
ungdom og minoritetsgrupper. Det er store forskjeller i Etiopia
- mellom fattig og rik, menn og kvinner, ung og gammel, og
ikke minst mellom de forskjellige folkegruppene. Vold mot
kvinner er langt på vei akseptert i samfunnet, mange etniske
grupper har ikke fått del i den økonomiske utviklingen, og
unge mennesker har dårlige fremtidsutsikter. Vi jobber for å
bedre kvinners stilling i kirke og samfunn ved å gi øremerkede
stipend. Vi bekjemper vold mot kvinner, inkl. skadelige og
tradisjonelle praksiser. Spare- og lånegrupper bygger selvtillit
og viser lokalsamfunnet at kvinner kan forvalte penger på
egen hånd. Vi jobber også for å forebygge fødselsrelaterte
skader. Gjennom språk- og musikkarbeid bidrar vi til at
urfolksgruppene mao, komo, gumuz og andre blir stolte av
eget språk og egen kultur. Bibeloversettelse til morsmålet
gjør sitt til at evangeliet blir kjent. Ungdomsarbeidet bidrar
til bygging av et demokratisk samfunn med like rettigheter
for alle. Rikdommen er ulikt fordelt i landet. Det er stor
fattigdom og enormt press på miljøet. NMS støtter arbeid for
større matvaresikkerhet gjennom moderne og miljøvennlige
dyrkingsmetoder.

Om Etiopia
Etiopia er et fjelland ved Afrikas Horn. Landet er tre ganger
større enn Norge, har nesten 100 millioner innbyggere,
over 80 forskjellige språk og folkegrupper – og et kulturelt
mangfold som få andre land kan vise til. Etiopia har aldri
vært kolonisert og har en meget rik og unik historie. De
fleste etiopiere er kristne og tilhører den ortodokse kirke.
Landet har en sterkt voksende økonomi, men også store
sosiale problem og politiske spenninger.
Befolkning: ca. 100 mill.
Hovedstad: Addis Abeba
Levealder: Gj.snitt 56 år
Etnisitet: 90 etniske grupper. Den største er oromere på 35
prosent.
Religion: 62 % kristne, 34 prosent muslimer og ca. 2,6
prosent tilhører andre religioner.
Annet: Spedbarnsdødeligheten er sju prosent. 39 % av
befolkningen lever i ekstrem fattigdom. tørkekatastrofer og
krig har gjort at store deler lever på eksistensminimum.
Kilde: Wikipedia

Din støtte er viktig i
arbeidet med
kvinners rettigheter i
et mannsdominert
samfunn

Foto: Ole Henrik Kalviknes
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Tilbakeblikk
Et lite glimt av Jenny og
Olas barndomsminner
-Det er godt å være to, sier ekteparet
Jenny og Ola Schei på Stadsbygd. Ola
fyller 90 år lille julaften. Jenny feiret sin
83 års dag i august.
-Som barn syntes jeg det var en dum dag
å ha bursdag på. 23. desember stod alt
på hodet i heimen, og mor hadde ikke
tid til å stelle i stand selskap til ære for
meg. Så mye annet måtte gjøres ferdig,
minnes Ola.
Jenny og Ola har takket ja til en liten
prat om gamle dager. Vi møtes en varm
dag i slutten av juli. Ute på gårdstunet til
ekteparet hilser blomsterprakten meg
velkommen. Jenny er blomsterelsker
og har i alle år hatt en vakker hage der
begonia i mange farger er spesialiteten.
Gården ligger i grenda kalt Råbygda.
Veien går like forbi låna. Ola kommer
ut på trammen og tar i mot besøket.
Inne på det koselige kjøkkenet sitter
Jenny med et håndarbeid i fanget.
På kjøkkenbordet ligger ei avis med
kryssordsiden opp. Å løse kryssord er ei
fin tidtrøyte, ifølge Ola, og i tillegg er det
hjernetrim, tilføyer han med et lunt smil.
Fikk tidlig lære å arbeide
Vi setter oss i stua. Her har mange
generasjoner levd sine liv. Låna skriver
seg fra 1795, kan Ola fortelle. På
veggene henger det bilder av forfedrene.
Ola kan mye om slekta. Han husker
årstall og datoer og er et oppkomme av
historier og minner. Er det noe han ikke
husker umiddelbart, ser han tenksom
ut ei stund. Så har han det klart. Jenny
supplerer og har også mye på hjertet.
De utfyller hverandre, ekteparet
som giftet seg i 1972. Ola dro helt til
Rogaland for å finne seg kone. Jenny
Kristofa Kaasen er født og oppvokst på
en bondegård i Songesand i Forsand
kommune. Mor, far og fem barn arbeidet
hardt for å brødfø seg på en noe
tungdrevet fjellgård.
-Vi måtte hjelpe til med alt arbeidet på
gården fra vi nesten var en neve stor.
Både inne og ute. Om somrene dro hele
familien med buskapen på stølen. Jeg
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har jobbet mye i mitt lv. Pappa kalte
meg «sin høyre hånd». Det var tungt å
ta avskjed med mor og far da jeg gifta
meg og bosatte meg på Stadsbygd. De
var fine mennesker. Jeg tenker ofte på
dem. Jenny løfter blikket. Det er sterkt
og blankt.

Barndommens hverdager var fylt av
arbeid, men søndagene var hviledag,
forteller ekteparet.

Ola var eldst i en søskenflokk på tre og
dermed odelsgutt. Han satte aldri et
spørsmålstegn ved det å bli neste driver.

-Helst skulle ikke strikketøyet ligge
framme heller. Men det hendte at vi
kjørte inn høy som stod ute hvis været
var strålende. Ellers var foreldrene mine
konsekvente. Hviledagen skulle holdes
hellig. Det var sånn det skulle være,
det. Og mor laga alltid litt ekstra god
mat. Ertesuppe, kumle og forskjellige
kjøttretter. For å kommet til kirka måtte
vi i båt, og den gikk sjelden på søndager.
Så vi var av naturlige årsaker ingen
flittige kirkegjengere. Likevel lå det alltid
et skjær av søndagshøgtid over gården.

-Nei, det var utenkelig å ikke føre
tradisjonen til mine forfedre med
gårdsdrift og husdyrhold videre. Helt fra
jeg var liten måtte jeg bidra med mitt på
gården. Husker fortsatt veldig godt første
gang jeg fikk en ansvarsfull oppgave. Da
var jeg åtte år. Jobben bestod i å kjøre ei
12-tinns fjærharv trukket av tre hester.
«Du må passe på at skaklene er stramme
når du skal svinge», sa pappa. Lett var
det ikke, men en god lærdom, smiler
Ola.
-Ja, ikke sant? Jenny nikker bekreftende.
-Det var god lærdom å være med i
arbeidet på gården. Og så var det så gildt
å se resultatet av arbeidet.
Kakefatet med deilig bakst sendes rundt.
Fruen i huset får skryt av husbonden.
-Hun er liddelig flink med mat, kona mi.
-Nei, nå må du ikke skryte for mye,
parerer Jenny kledelig beskjedent.
Barndomsminner
Praten går lett i selskap med Ola og
Jenny. Mange minner dukker opp når
vi snakker om gamle dager. Og det Ola
ikke husker, har han oppskrevet i den
syvende sansen. Her har han notert
både nye og gamle hendelser. Men det
meste har han i hodet. Ordene kommer
lett til ektefellene.
-Minnes godt de første pengene jeg
tjente. Onklene mine jobbet i byen, men
kom heim i helgene. De tok Fosen-båten
til Rødberget og sykla heim til gården.
Jeg fikk jobben med å pusse og smøre
syklene. For det ble jeg belønnet med 10
øre. De putta jeg på sparegrisen. Og da
jeg var seks år, fikk jeg ei krone og femti
øre av min gammelonkel. En hel formue!
De havna sjølsagt på grisen, og sammen
med alle tiøringene kom beholdninga
snart opp i seks kroner. Da gikk jeg til
banken på Ersland og fikk dem trygt
plassert der, memorerer Ola med et smil.
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-I heimen min var det strengt forbudt
å strikke eller holde på med annet
håndarbeid på søndagene, husker Jenny.

-Vi kjørte til kirka med hest og vogn,
minnes Ola. Etter at morgenstellet i
fjøset var unnagjort, kom finklærne
fram, og noen ganger fikk jeg være med
besteforeldrene mine til kirka. Mor
var også med. Allehelgensdag var fast
kirkedag. En fin tradisjon der vi mintes
våre kjære.
Ola husker at søndagsmiddagen på Schei
ofte bestod av kjøttkaker i brun saus og
ertestuing, eller saltkjøtt.
-Til dessert serverte mor polentagrøt
med rød saus laga av bær fra egen hage.
Det var dårlige tider både før og etter
krigen. Men vi hadde nok mat.
Når så middagsmåltidet var over, skulle
foreldrene hvile middag og hente inn nye
krefter til neste ukes arbeid.
-Da gikk vi ungene ut og leika oss. Å,
som vi leika, søsknene mine og jeg. Vi
gikk opp på berga ovenfor gården. Der
var det mange små dammer. Pappa laga
båter til oss, og vi segla på de store hav.
Vi lasta og lossa. Storesøstera vår passa
på oss. Så moro vi hadde det! Og den
moroa laga vi sjøl. Ja, det var et eventyr,
smiler Jenny og forteller at alle ungene
lærte seg å svømme i et vatn i nærheten
av heimen. Faren laga svømmebelter
med kork til dem, og de største ungene
lærte de små. Foreldrene var ikke med,
men det gikk bra. Jenny har mange gode
minner fra en sammensveiset familie.
-Vi gikk også ut for å leike når de voksne
skulle kvile, og en kjærkommen leik var å
«vippe pinne». Den gang var det mange

barn i grenda, og vi fant på mye artighet,
minnes Ola.
Hva gjorde dere ellers i helgene?
-Ofte var det basar på Bedehuset lørdags
ettermiddag. Dit dro vi. Et lodd kosta
ti øre. En gang skulle det loddes ut en
sparkstøtting som en kar oppi bygda
hadde laga. Den var så fin, og jeg hadde
sånn lyst på sparkstøttingen. Familien
kjøpte mange lodd, men dessverre vant
jeg ikke. Slukøret dro jeg heim. Men sorg
ble omgjort til glede da farfar laga en
maken, som jeg fikk i julegave samme
året.
-Ja, da var du heldig, smiler Jenny og
skjenker i kaffe.
-Vi har fine barndomsminner, begge
to, og når jeg tenker tilbake er det med
vemod over ei svunnen tid. Men, du, det var mye slit og tunge tak! Vi har det
så godt no for tida. Ikke sant, Ola?
Det må den vitale 90-årigen si seg enig i.

Ekteparet synes det er godt å være to.
-Og det beste av alt, - vi er to om
det meste. Det er en gave, som vi er
takknemlige for.

Jeg takker for praten og ei hyggelig
stund. Så fint å få et lite innblikk i
barndommen til Ola og Jenny Schei på
Stadsbygd.
Tekst og foto: Vigdis Schei

Ola har mange syvende sanser han har skrevet opp mangt og
mye i.

Jenny elsker blomster. Antall planter er redusert de siste
årene, men de hun har, steller hun godt med.
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Diakoniens spalte

Tap, sorg,
savn – og et
liv som må
gå videre
Alle mennesker opplever å miste noen
de er glad i før eller siden i livet. Om vi
mister noen tidlig eller sent i livet er det
smertefullt, og noe vi ofte bærer med
oss så lenge vi lever. Å være i et nært
følelsesmessig forhold til noen som dør,
gjør ofte at vi mister fotfeste, i alle fall
for en stund, vi får sorgreaksjoner av ulik
art, og vi trenger støtte og bearbeiding
for å komme oss videre.
Snart er det Allehelgensdag og i kirkene
våre skal vi minnes.
«De som gikk foran oss, dem vil vi
minnes.
Her i Guds hus, hvor en dør står på klem,
inn til et glimt av den kommende
verden;
De som gikk foran, vi tenker på dem!»
Fellesskap er ofte viktig når vi mister
noen som sto oss nær. Da er det godt å
ha noen å dele med, hvor vi kan tørre å
være oss selv, kanskje øse ut fortvilelse,
sinne, gråt, eller å ha noen å bare være
stille sammen med. Minnemarkering
for døde er en av de eldste kristne
skikkene vi har. Og ikke bare er det
en kristen tradisjon, alle kulturer har
ritualer i forhold til døden. Det er en
tradisjon som går på tvers av religiøse
og kulturelle skillelinjer. Døden gir ofte
mange tanker, men felles er at ingen vet.
På kirken.no har jeg funnet litt
informasjon og Allehelgensdag sies
å ha blitt feiret siden 300-tallet,
men det er først i senere år at den
har blitt en voksende tradisjon for
lystenning på gravstedene, kanskje
nest etter julekvelden. På grunn av
helligdagsreduksjonen i 1770 ble den
flyttet fra 1. november til den første
søndagen i november. Det har blitt en
minnedag som symboliserer at de som
har gått bort ikke er glemt, de er med
oss videre. Kanskje er det også en bitte
liten brikke i sorgarbeidet.
Selv om dagen i oldkirken var en
markering av martyrene, de som ble
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På allehelgensdag har vi i Leksvik og Stranda kirker tradisjon for å minnes de som
har gått bort siden siste allehelgensdag ved å lese navnene, og tenne lys for hver
enkelt av dem.
drept på grunn av sin kristne tro,
ble dagen senere også til minne om
helgener. Helgener var kristne som
hadde levd et spesielt forbilledlig liv.
Noen helgener har sin egen minnedag
og i den norske kirke er det tre slike
dager, Stefanus, Olav den hellige, og
dobbeltfeiringen av apostlene Paulus
og Peter. Etter hvert kom behovet for å
minnes de navnløse kristne som hadde
vært forbilder, og på 700-tallet ble 1.
november en slik dag, Allehelgensdag.
Siden det er en feiring av helgener
brukes den liturgiske fargen hvit som
er festfargen, og den skal markere det
kristne håpet om oppstandelse.
Kvelden før allehelgensdag har
også vært viktig i folketroen. Men
i begynnelsen av 2000-tallet kom
en annen tradisjon som ikke alle er
like begeistret for, og som er sterkt
amerikanisert og kommersialisert med
kostymer og godteri. Det engelske
navnet All Hallow´s Eve har blitt
forkortet til Halloween. Opprinnelig så
trodde man at på denne kvelden kunne
de dødes sjeler merkes fordi skillet
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mellom vår verden og de dødes verden
var svakere enn ellers. Denne nyere
tradisjonen kan ikke knyttes til den
gamle tradisjonen med Allehelgensdag.
Selv når vi mister en av våre kjære, er
det viktig å holde fast i håpet. Håpet i
Jesus Kristus. Han som gikk foran, og
måtte tåle mye, og som har lovet oss å
være med oss i alt som skjer! Helt til vi
sees igjen.
I starten av denne spalten fikk du
første vers av salme 274, en salme hvor
tekstene er skrevet av Svein Ellingsen.
Her får du det siste. Og så håper vi å se
deg til allehelgensgudstjeneste i kirkene
våre!
«Gud, i ditt lys ser vi vei gjennom døden.
Foran oss ligger vårt evige hjem,
der hvor de salige står for din trone,
de som gikk foran, vi tenker på dem».
Ann-Kristin Eidsvåg
Diakoniarbeider

Hva skjer i menighetene
Velkommen til babysang!

Hjertelig velkommen
til Leksvik Menighet sin
rusfrie ungdomsklubb

Denne invitasjonen blir sendt ut til
alle som er medlem eller tilhørig i Den
Norske kirke. Etter kirkeloven §3 regnes
dette som
§ 3. Tilhørighet og medlemskap.
Barn anses å høre inn under Den
norske kirke fra fødselen såfremt en
av foreldrene er medlem. Hvis en av
foreldrene ikke er medlem av Den
norske kirke, kan de melde fra til
kirkebokføreren at barnet ikke skal
anses å høre inn under denne.
Har du noe spørsmål så bare ta kontakt.
Hilsen Margareth.
Mobil : 936 44 923
Mail: ma487@kirken.no

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 høst 2019
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

TRÆKK
BARNESANG for 1-6 år

i Rissa kirke
Velkommen til for deg som er 1 til 6
år. Vi bruker hele kroppen og deltar
i nye og gamle sanger. Her knytter vi
en bibelfortelling opp mot rim, regler,
sang og musikk. Samlingen varer
ca. 30 min. Vi avslutter med felles
kveldsmat. Hver familie tar med en
påleggssort. Vi stiller med brød og
drikke.
Velkommen til Rissa kirke kl. 17:30
Tor. 3. oktober
Tor. 17. oktober
Tor. 7. november
Tor. 21. november
Tor. 5. desember

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

Da vi ordner med litt mat, ønsker vi
at dere sier ifra om dere kommer.
Påmelding på Kirken i Indre Fosen sin
side på Facebook eller send SMS til
Margareth tlf. 93644923 innen kl. 12
samme dag.

Velkommen til Rissa kirke kl. 11:00
Tor. 3. oktober
Tor. 17. oktober
Tor. 7. november
Tor. 21. november
Tor. 5. desember
Ledere: Ingunn Aarseth Høivik og
Margareth Askjemshalten

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

Ledere: Ingunn Aarseth Høivik og
Margareth Askjemshalten

BABYSANG
Rissa
Høst 2019
Dette er et tilbud
for baby fra 0-1 år
sammen med mor,
far eller en annen
voksen. Det blir et variert repertoar
av kjente, kjære sanger, nye sanger,
rim, regler, dans og kos! Etterpå blir
det tid til skravling og spising.
Ta med matpakke, vi lager kaffe og te.

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

STORBASAR

BARNELAGET HØSTEN 2019
Vi har samlinger for alle barn fra
0 år og oppover på skolen i Hasselvika
kl. 17.30 – 19.00 følgende dager:
Mandag 30.september
Mandag 14. oktober
Mandag 28. oktober
Mandag 11. november
Mandag 25. november
Mandag 9. desember
Aktiviteter: Hobbyarbeid, gym,
baking, sang, andakt, m.m.
Kontaktperson: H elena Sørensen,
tlf. 478 03 643

Velkommen 

PÅ STRANDA MENIGHETSHUS
i Vanvikan
fredag 25. oktober
kl. 18.00.
Åresalg, barnelotteri,
trekning av loddlister.
Toraderan fra Leksvik spiller.
Salg av pizza, kaker, riskrem,
kaffe og brus.
VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG KVELD!
Basarkomiteen for Stranda
menighetshus.
PS: Gevinster mottas med takk!
Disse kan leveres til Agnes Sagen
Bremnes, tlf.958 44 968, helst ei uke
før basaren.
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Stranda Diakoniutvalg
inviterer til hyggetreff!
Velkommen til
Søndagssamlinger!
Det blir sangandakter følgende
søndager høsten 2019:
27. oktober
17. november

Lundeng
Leksvik Helsetun

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

Samlingene starter kl 11.00.
Arr. Leksvik Menighet

16. oktober
13. november
På programmet står:
Ord for dagen
Sang og musikk
Bevertning
Utlodning

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

Søndag 3. november kl. 17.00
Fissa misjonshus
Sangmøte med koret Te Deum
Arr: Rissa Normisjon
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Gnisten og Nyskudd har følgende
møtedager i høst:
24. september, 8. oktober, 22.
oktober, 5. november og 19.
november m/basar.

Barnekoret i Leksvik
starter opp igjen på Forsamlingshuset
torsdag 12. september kl. 17.3018.30, og videre utover høsten blir
det øvelser 26.09, 10.10, 24.10, 07.11
og 21.11.
Alle barn fra 1-9 år er velkommen!
Kontaktperson:
Kristina Hovstein Kruken

Skaugdal bedehus

Husbasar m/ andakt, loddsalg,
kakelotteri, mat, og salg av riskrem.
Trenger du skyss?
Ring Ann-Kristin,
tlf. 95 87 94 85

John Hardang
har møter på Leksvik Forsamlingshus.
Tirsdag 15. oktober kl. 19:30
Onsdag 16. oktober kl. 19:30
Torsdag 17. oktober kl. 19:30
Arr: NLM og Normisjon

Møtehelg v/Torill Solli Haugen
på Leksvik Forsamlingshus
Fredag 1. november kl. 19:30
Lørdag 2. november kl. 12:00 og
13:30
Søndag 3. november kl.
Arr: Normisjon

Rønningen barneforening og
Gnisten og Nyskudd har oppstart på
Våttåhaugen tirsdag 10. september
kl. 17.30. Ta med mat og drikke.

Fredag 20. september kl. 19.00

Gladsang
på Leksvik Forsamlingshus
søndag 13. oktober kl. 17:00.
Arr: NLM og Normisjon

Lørdag/Søndag 19. og 20. oktober
Fissa misjonshus.
Tale og sang ved Astrid og Jostein
Solberg.
Lørdag: Bibeltime kl. 11.00 og 13.00
Søndag: Møte kl. 16.00
Arr: Rissa Normisjon

Gnisten og Nyskudd

RØNNINGEN
BARNEFORENING
har samling følgende datoer høsten
2019:
10.09 Oppstartsamling Våttahaugen.
Ta med familien og
ettermiddagskaffen og møt
opp!
24.09 Samling hos Torill Berge
08.10 Samling hos Torill Berge
22.10 Samling hos Torill Berge
05.11 Samling hos Torill Berge
19.11 Vi deltar på Gnisten
og Nyskudds basar på
Forsamlingshuset. Den starter
kl. 18.
03.12 Juleavslutning hos Torill Berge
Alle samlinger med unntak av basar
starter kl. 17.30 og slutter kl. 19.
Rønningen barneforening er tilsluttet
Søndagsskolen Norge og er et tilbud
til barn fra ca. 4 år.
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Velkommen!
Arr.: Styret.

Israelsmisjonen 175 år:
Jubileumsfest
Bjugn Menighetshus
onsdag 16. oktober kl. 11.00
Gjestetaler:
Tidl. misjonær Leiv Roald Thu.
Glimt fra misjonsarbeidet i Israel,
sang og musikk, bevertning.
Hjertelig velkommen

Onsdag 16. oktober kl. 19.00
inviterer Rissa menighet til

Salmekveld

Allsang og sanginnslag fra
lokale krefter.
Enkel servering etterpå.
For mer informasjon sjekk Indre
Fosen kirkes hjemmeside etter 15.9.

Vi synger julen inn
Leksvik forsamlingshus
15. desember
kl. 16.00
Leksvik menighet sitt småbarnskor
deltar.
Arr. NLM

andakter og
gudstjenester

ELDRES DAG
Stadsbygd samfunnshus
1. oktober kl. 16.00

høsten 2019

Åpent for alle,
men programmet er for 50 +.

Helsetunet i Leksvik

Gjester:
PER SANDBERG og
Bahareh Letnes

Her kommer en oversikt over datoer
for andakter høsten 2019. Ved hver
andakt blir det enkel kaffeservering.
Vær oppmerksom på nytt tidspunkt!
Andaktene vil bli holdt i hallen på
Helsetunet, onsdager kl. 11.30.
Det blir nattverd den 27. november.

Foto: Aage Aune / TV 2

ROAR STRAND

Har DU lyst til å være med på
Supertirsdag?

Vi starter alltid med felles lek, og
avslutter med felles sang, andakt og
popcornbønn, før felles kveldsmat og
litt tid til mer lek. Ingen kontingent,
men ta med kr.20,- til kveldsmaten.
Velkommen!
Supertirsdag
er på
Facebook.
Der finner du
program og
mer info.
Kontakt:
Ingunn Aarseth Høivik 911 19 529
Ragnhild B. Rønning 971 62 476

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

Rissa kirke - Annenhver tirsdag Kl. 17.30 - 19.25
Alle i 1.-7.klasse er velkommen
til å synge, være kreativ, leke og
spise kveldsmat i Rissa kirke disse
tirsdagene
i høst:
1. okt.
15. okt.
29. okt.
12. nov.
26. nov. blir det juleavslutningsfest,
hvor foreldre og familie er invitert til å
se hva vi har jobbet med i høst.

Onsdag 02. oktober
Onsdag 27. november
Nattverdsgudstjeneste
Onsdag 04. desember

Vi ser frem til et trivelig
høstsemester!

Rissa sykehjem

Foto: Digital Sport/
Rosenborg Ballklub.

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Søndag
Julaften

- Ordføreren kommer
- Sang av Snorre Sund og
Carl Morten Overskaug
- Annen underholdning

24.09
08.10
22.10
05.11
19.11
15.12
24.12

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
Gudstj.
Juleevang.

Råkvåg aldershjem

- Middag, dessert,
kaffe og kaker
Inngang 250,Påmelding til din pensjonistforening.
De andre melder seg på til
hilde.karlsen@indrefosen.kommune.
no / 98009605
innen 22. september.
Utdeling av «Eldreprisen 2019»

Eldrerådet i Indre Fosen

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
2. juled.

15.10
12.11
10.12
26.12

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

Andakt
Andakt
Andakt
Gudstj.

Stadsbygd eldresenter
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Julaften

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.12.00

Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Andakt
Juleevang.

Alle er hjertelig velkommen!
Indre Fosen Menighetsblad nr.
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Fra kirkebøkene
Frengen kirke

Rissa kirke

Begravelser:

Dåp:

20.06.

05.05.
09.06.
09.06.
11.08.
11.08.

Jenny Emelie Monsen (1924)

Hasselvika kirke
Ingen kirkelige handlinger

Filip Drangsholt
Anna Føll
Milena Marie Ophaug-Johnsen
Gabriel Hilstad
Amalie Kojen

Vielser:
01.06.

Leksvik kirke

18.06.

Dåp:
30.06.
07.07.

Tor Elias Grøntvedt
Linnea Marie Dretvik Nilsen

Vielser:
29.06.

Line Marie Rosvold Fjeldahl og
Ivar Johannes Bjerkan

Begravelser:
29.05.
07.06.
07.06.
14.06.
14.06.
21.06.
12.07.
12.07.
24.07.

Birgit Helen Kruken, f.1924
Gerd Karin Johansen, f.1954
Eilif Aasgård, f.1953
Kari Sørli Lein, f.1938
Solveig Mary Berg, f.1919
Johan Adolf Storli, f.1925
Finn Jarle Krabseth, f.1930
Jette Ovedie Tømmerdal, f.1925
Klara Krogstad, f.1920

Ramsvik kirke
Dåp:
28.07.
28.07.

Leonander Sønderengen Bjørkvik
(Amfiet Råkvåg)
Leo Fredriksen (Amfiet Råkvåg)

Urne satt ned:
06.07.

Begravelser:
21.06.
28.06.
24.07.

Magnhild Rønning (1933)
Erling A. Dyrendahl (1952)
Trygve Flytør (1928)

Urne satt ned:
31.05.

Oddbjørg Furuseth (1931)

Stadsbygd kirke
Dåp:
26.05.
07.07.
04.08.
04.08.

Peder Kriram
Ronja Victoria Sauvik
Daniel Størseth
Mikkel Tung

Vielser:
01.06.
01.06.

06.07.
17.08.

Dåp:

Anne-Lise Langmo og Inge Arne Lerstad
Maceleste Magpantay Stolpnes og
Geir Ove Stolpnes
Bente Vemundstad og Tommy Helge
Andresen
Kari Anne Langmo og Per Arne Stranden
(Amfiet Kystensarv)
Elisabeth Helseth og Joachim Hermstad
Dullum

Begravelser:

Line Sand

Begravelser:
22.05.
14.06.
03.07.
26.07.

06.07.

08.06.

Simon Nesset (1993)

Rein kirke
14.07.

29.06.

Magna Vaarheim Wean og
Thomas Haugen
Ann Birgit Nygård og
Frank Robert Stoum
Marianne Åsheim og
Kåre Jonny Wåbenø
Agnetha Dyrendahl og
Thorbjørn Eriksen

Andreas Myran (1935)
Astrid Hybertsen (1944)
Bjarne Peder Monsø (1934)
Dagny Krognes (1921)

26.06.
10.07.

Olise Trang (1930)
Anny Lein (1923)

Bisettelse:
31.07.

Gudrun Trangmyr (1939)

Stranda kirke
Dåp:
14.07.
18.08.
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Bendik Grande, døpt i Kråkmo bedehus
Ludvik Grenne-Christiansen

Takkeannonser
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved vår kjære Inge
Aunes bortgang og begravelse. Takk for hilsener, blomster
og pengegaven til barnas utdanning, og til alle som bidro
til en god og verdig avskjed.
Kine, Hanne, Wenche, Odin og øvrig familie
Hjertelig takk for all vennlig omtanke, blomsterhilsner
og deltakelse ved vår kjære mor Olise Trang sin bortgang
og begravelse. En stor takk til Stadsbygd Eldresenter
for god omsorg og pleie. Takk for fin sang av Stadsbygd
Mandssangerforening i kirken.
Vi takker også for pengegaven til Stadsbygd Eldresenter.
Ivar, Mona, Leif – Kåre, Cato m/familier
En varm takk til alle som fulgte min kjære Jarle til
graven. Takk for alle blomsterhilsener og trøstende ord.
Takk for pengegaven på kr. 5450,- til Norges Parkinson
Forskningsfond.
Asbjørg m/fam.
Hjertelig takk for all omtanke, blomster og deltagelse ved
min kjære Eilif Aasgårds bortgang og begravelse. Takker
også for pengegaver til Barnekreftforeningen, Trøndelag
på kr. 15350,Bodil
Hjertelig takk for all omtanke og deltakelse i anledning
vår kjære mamma, Anny Leins bortgang og begravelse.
Takk for pengegaven til Stadsbygd Eldresenter. Takk til
Stadsbygd Eldresenter for alle de fine årene hun fikk der.
Takk til Asbjørn for fin solosang i kirken, og takk til Jan Åge
for god hjelp og støtte.
Jan Audun og Kari med familier
Hjertelig takk for all omtanke, blomsterhilsener og
deltagelse ved vår kjære Erling A. Dyrendahls bortgang
og begravelse. Takk for minnegaver til kreftklinikken ved
St. Olav.
Solrun
Lena, Hilde, Arnstein og Kristine m/familier

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomsterhilsninger og pengegaver til Trivselstiltak for beboerne
ved Leksvik Helsetun, i anledning vår kjære Oline Langås
sin bortgang og begravelse.
Takk til Asbjørn Mosleth for fin sang i kirka.
Jorun, Aud, Astrid, Johan og Inger m/familier
Hjertelig takk for hilsninger, blomster og vennlig
deltakelse ved vår kjære mor Jette Ovedie Tømmerdals
bortgang. Takk for pengegave til ansatte ved Leksvik
Hjemmesykepleie.
Åge, Svein, Jorulv, Unni m/familier
Hjertelig takk for all vennlig omtanke, blomsterhilsener
og god hjelp i forbindelse med vår kjære mor, Magnhild
Rønnings bortgang og begravelse. Takk for minnegaver
til Norsk Luthersk Misjonssamband og Rissa kirkes
blomsterfond.
Astrid og Jan Inge med familier
Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og
oppmerksomhet ved vår kjære mor Klara Margrethe
Krogstad sin bortgang og begravelse. Takk for blomster og
minnegaver til Leksvik Helsetun, avd. B, på kr 9800,-. En
stor takk for god pleie og omsorg til hjemmesykepleien og
ansatte ved Leksvik Helsetun.
Fam. Krogstad
Hjertelig takk for all oppmerksomhet og deltakelse
ved vår kjære mor Solveig Mary Berg sin bortgang og
begravelse. En spesiell takk til ansatte på Leksvik Helsetun
langtids for god pleie. Takk også til Kjellrun og John for fin
sang og musikk. Pengegaven på kr. 6.600,- gikk til Leksvik
Helsetun langtids.
Mary, Anne Krin og Brita m/fam.
Vi vil få takke for pengegaven i forbindelse med Andreas
Myrans begravelse.
Gaven går til opprettelse av navna minnelund på Rein
kirkegård.
Indre Fosen kirkelige fellesråd.

Hjertelig takk for omtanke, deltakelse og blomsterhilsen
ved vår kjære Dagny Krognes sin bortgang og begravelse.
Takk til hjemmesykepleien og Rissa Sykehjem avd. Svanen
for god pleie. Takk for pengegaven til Rein blomsterfond.
Gretha-Mari og Bjørn, Heidi Therese
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Returadresse:
Leksvik kirkekontor,
Lundaveien 4,
7120 Leksvik.

Gudstjenester oktober– desember 2019

Søndag 6. oktober. 17. Søndag i Treenighetstiden

Søndag 17. november. 23. Søndag i Treenighetstiden

Kl. 11.00

Leksvik kirke. Høymesse.

Kl. 11.00

Kl. 11.00

Rissa kirke. Familiegudstjeneste.
Høsttakkefest med 4-års bok.

Rissa kirke.
Med konfirmantgruppa «inkluderende
brettspill»

Kl. 16.00

Stadsbygd kirke.
Høsttakkefest med 10 års dåpsdag.

Kl. 11. 00

Stranda kirke

Kl. 19.00

Stadsbygd kirke

Søndag 13. oktober. 18. Søndag i Treenighetstiden

Søndag 24. november. Siste søndag i kirkeåret.

Kl. 11. 00

Kl. 11.00

Hasselvika kirke. Familiegudstjeneste.
Lys Våken.
Leksvik kirke

Rein kirke

Søndag 20. oktober. 19. Søndag i Treenighetstiden
Kl. 11. 00

Leksvik kirke. Høsttakkefest.
Tårnagenthelg, 3.-klassinger er invitert.
Offer til TV-aksjonen Care Norge.

Kl. 11.00

Kl. 11.00

Rissa kirke

Kl. 16.00

Frengen kirke

Søndag 1. desember. 1. søndag i advent

Søndag 27. oktober. Bots- og bønnedag
Kl. 11.00

Stadsbygd kirke. Familiegudstjeneste.
Lys våken-

Kl. 11.00

Stranda kirke. Høsttakkefest.
Tårnagenthelg, 3-klassinger er invitert.

Onsdag 27. november
Kl. 11.30
Kl. 11.00

Leksvik Helsetun
Stadsbygd kirke. Familiegudstjeneste.
4-års bok.

Søndag 3. november. Allehelgensdag
Kl. 11.00

Rissa kirke

Kl. 19.00

Stadsbygd kirke

Kl. 16.00

Stranda kirke. Allehelgensgudstjeneste.
Minning av de som ble gravlagt det siste året.

Kl. 19.00

Leksvik kirke. Allehelgensgudstjeneste.
Minning av de som ble gravlagt det siste året.

Søndag 10. november. 22. Søndag i Treenighetstiden
Kl. 11.00

Rein kirke

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.

Foto: Jørn Langsæter

